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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــن حــــضــــرة صـــاحـــب  ــ صــــــدر عـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
 2022 لــســنــة   )21( رقــــم  مـــرســـوم 
ــافــــظ لــمــحــافــظــة  بـــتـــعـــيـــيـــن مــــحــ

العاصمة، جاء فيه:
المادة األولى

ــن الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــن  ــ ــّيـ ــ ــعـ ــ ُيـ
خليفة  آل  راشــد  بن  عبدالرحمن 
مــحــافــظــا لــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
وتكون مدة تعيينه في المحافظة 

المذكورة أربع سنوات.
المادة الثانية

تاريخ  مــن  بــه  وُيعمل  الــمــرســوم،  هــذا  تنفيذ  الداخلية  وزيــر  على 
صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

ال�����ص��ح��ة: ت���واف���ر ت��ط��ع��ي��م ف��اي��زر 

ل�����أط����ف����ال ب�������دءا م�����ن ال���ي���وم
أعلنت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر توافر تطعيم فايزر 
لألطفال بدءا من اليوم الخميس 19 مايو 2022 في 6 مراكز صحية.

وأوضحت الوزارة أن تلك المراكز الصحية هي مركز جد حفص 
الصحي، ومركز مدينة حمد الصحي، ومركز مدينة عيسى الصحي، 
ومركز الحورة الصحي، ومركز أحمد علي كانو الصحي، ومركز بنك 
التطعيم  مركز  إلى  باإلضافة  الدير،  في  الصحي  الوطني  البحرين 

بمجمع سترة.

بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  أثنى 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى على الجهود 
الـــدؤوبـــة والــمــخــلــصــة الــتــي يـــواصـــل بــذلــهــا صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لخدمة البحرين وتعزيز 
نهضتها المباركة وتطوير منظومة العمل الحكومي 
الحكومية  الخدمة  تحسين  مــبــادرات  استمرار  عبر 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات  جــودة  من  يعزز  بما 
االستراتيجيات  ودعــم  الحوكمة  وتعزيز  والمقيمين 

التي تخدم عملية التنمية الشاملة.
وأشــــاد جــاللــتــه خـــالل اجــتــمــاعــه أمـــس مــع سمو 
ــوزراء بــمــا يــبــذلــه كــافــة أعــضــاء  ــ ولـــي الــعــهــد رئــيــس الـ
المساعي  كافة  البحرين من عمٍل مستمر في  فريق 
المنشودة،  الوطنية  التنمية  تحقيق  لسبل  المعززة 
يحقق  بما  الوطني  االقتصاد  نمو  تعزيز  ومواصلة 
مــزدهــر  ومستقبٍل  مــشــرق  حــاضــٍر  لــبــنــاء  التطلعات 
الــواعــدة  الــفــرص  وخــلــق  وأبنائها  البحرين  لمملكة 

وتعزيز مكانة المملكة التنافسية.
رئيس  العهد  ولــي  سمو  مــع  جاللته  واستعرض 
مــجــلــس الـــــوزراء عــــددا مــن الــقــضــايــا والــمــوضــوعــات 

تــلــك  ــة  وبــــخــــاصــ الـــمـــحـــلـــي،  ــأن  ــالــــشــ بــ الـــصـــلـــة  ذات 
المتعلقة بالخطط والبرامج والمشروعات التنموية 
والــتــطــويــريــة الــتــي تــنــفــذهــا الــحــكــومــة فــي مختلف 
واالزدهــار على  والنماء  بالخير  يعود  بما  القطاعات 

الوطن والمواطنين.
وأكد جاللته أن المملكة قطعت أشواطًا متقدمًة 
فـــي الــمــيــاديــن الــتــنــمــويــة، مــشــيــدًا بــمــا حــقــقــتــه من 
الــمــجــاالت بفضل  فــي شتى  وريـــادة  وتــقــدم  نجاحات 
أسهمت  الــتــي  المخلصة  وجــهــودهــم  أبنائها  تكاتف 
في إعالء شأن المملكة وتعزيز مكانتها الرفيعة بين 
المتواصل  العطاء  جاللته  مــقــدرًا  الـــدول،  مختلف 
مجاالت  مختلف  فــي  البحرينية  الــكــفــاءات  لجميع 

المسيرة الوطنية.
وأشار جاللته إلى أهمية مواصلة تنمية مختلف 
يسهم  بما  االستثمار  وتعزيز  التنموية  القطاعات 
فـــي تــأمــيــن ســالســل اإلمـــــــدادات والـــمـــواد األســاســيــة 
للمواطنين ويكفل الوصول إلى األهداف المنشودة.

كتب علي عبداخلالق:

ــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة  أكـــد وزيــ
نسبة  أن  الزياني  راشــد  والسياحة 
ــز الـــمـــعـــارض  ــركـ إنــــجــــاز مــــشــــروع مـ
وأن   ،%75 الــــ  تخطت  قــد  الــجــديــد 
المبنى من  اســتــالم  الــمــتــوقــع  مــن 
الحالي  الــعــام  نهاية  فــي  الــمــقــاول 
حــفــل  خــــــالل  ذلــــــك  جــــــاء   ،2022
ــم بــمــنــاســبــة تـــدشـــيـــن الــهــويــة  ــيـ أقـ
الجديدة لمركز المعارض الجديد 
فـــي مــنــطــقــة الــصــخــيــر فـــي حلبة 

البحرين الدولية للسيارات.
وتــــحــــدث الــــوزيــــر عــــن الــمــركــز 
يحتوي  المركز  ان  بقوله  الجديد 
عـــلـــى مــــداخــــل وقــــاعــــات مـــتـــعـــددة، 
وروعي في التصميم أن يكون سلسا 
في العمل ومركزا ذا اكتفاء ذاتي من 
وتنوع  والمطابخ  المعدات  ناحية 
المحالت التي يحتويها، باإلضافة 

التي  المطاعم  كبير من  عــدد  إلــى 
والمتاجر  المطابخ  مختلف  توفر 
والــزائــريــن  العارضين  تخدم  التي 

ــز، وقـــــــال »اســتــلــهــمــنــا  ــركــ ــمــ فــــي الــ
األصيلة  البحرينية  الـــروح  جوهر 
عند  الــدافــئــة،  العربية  والــضــيــافــة 

هدفنا  كــان  حيث  للهوية،  ابتكارنا 
ــو اســـتـــدامـــة الــنــهــج الــتــعــاونــي«،  هـ
مــؤكــدا أن هـــذا الــمــركــز هــو أحــدث 

في  والــمــؤتــمــرات  للمعارض  مــركــز 
الشرق األوسط، وأن مطلع الشهر 
الهوية  عــن  االعـــالن  الــقــادم سيتم 

الجديدة رسميا.
وقال الزياني: »نأمل ان يحقق 
ــل الــمــرجــو منه  هـــذا الــمــركــز األمــ
بـــوضـــع الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى خــريــطــة 
ــارض  ــعـ ــمـ ــة الـ ــاحـ ــيـ ــالــــم فــــي سـ ــعــ الــ
والمؤتمرات، مشيرا إلى أن المركز 
من  يمكننا  سلس  بتصميم  أنشئ 
ــدة فــعــالــيــات فــي آن واحــد  عــقــد عـ
بـــســـبـــب وجـــــــود مــــداخــــل مـــتـــعـــددة 
نــأمــل أن يكون  وقــاعــات مــتــجــزئــة، 
تقدمه  الــذي  للمنتج  نوعية  نقلة 
بشكل  للسياحة  كجذب  البحرين 
عام وسياحة رجال األعمال بشكل 

خاص«.

الــعــربــيــة.نــت: تــجــددت تــظــاهــرات 
ــغـــالء والــغــضــب فـــي إيــــــران، وخـــرج  الـ
في تظاهرات  الغاضبون  المواطنون 
السلع  أســـعـــار  ارتـــفـــاع  احــتــجــاج عــلــى 
الــغــذائــيــة فـــي الـــبـــالد، أمــــس وخـــالل 
ســاعــات الــلــيــلــة الــمــاضــيــة أيــضــا، وال 
كلبايكان بمحافظة  سيما في مدينة 
ــة  ــنـ ــديـ أصــــفــــهــــان وســـــــط إيــــــــــــران، ومـ

جونقان.
»رئيسي  شــعــار  المحتجون  ــع  ورفـ
اخجل، اترك البالد وارحل«، في إشارة 

إلى رئيس البالد إبراهيم رئيسي.
ــوت لــلــدكــتــاتــور«  ــمـ كــمــا هــتــفــوا »الـ
و»المدفع والدبابة والصاروخ لن تنفع 
»نظام  إلــى رحيل  ودعـــوا  الــيــوم«،  بعد 

الماللي«.
فــيــمــا أرســلــت الــســلــطــات األمــنــيــة 
ومــدرعــات  دبــابــات  مــن  ثقيلة  أسلحة 
جهارمحال  بمحافظة  جونقان  إلــى 

وبختياري جنوب غرب البالد.
يذكر أن شرارة الغضب هذه كانت 
بعد  الــمــاضــي،  األســبــوع  انطلقت  قــد 
القمح  على  الدعم  الحكومة  خفض 
األسعار  زيــادة  إلــى  أدى  ما  المستورد 
السلع  مــن  لمجموعة  بــالــمــائــة   300
في  الطحين،  على  القائمة  الغذائية 
وقت يبلغ معدل التضخم الرسمي في 
إيران نحو 40 بالمائة، بينما يتجاوز 

50 بالمائة في بعض التقديرات.
أكثر من نصف سكان  يعيش  كما 

البالد البالغ عددهم 82 مليون نسمة 
تحت خط الفقر. 

العسكرية  العملية  فــاقــمــت  وقـــد 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا الــوضــع ســوءا، 
بشكل  الــغــذاء  أسعار  ارتفعت  أن  بعد 
كبير في أنحاء الشرق األوسط بسبب 
العالمية، وال  أزمــات سالسل اإلمــداد 
سيما أن طهران تستورد نصف زيوتها 
لــلــطــهــي مـــن كــيــيــف، إذ مــنــع الــقــتــال 

الكثير من المزارعين عن حقولهم.
ــد رفـــعـــت الــســطــات فـــي الــبــالد  وقــ
ــم قـــطـــع شــبــكــات  ــ حـــالـــة الـــتـــأهـــب، وتـ
المناطق  الــعــديــد مــن  اإلنــتــرنــت فــي 
على مدى األيام الماضية، خوفا من 

توسعها.

الإي���ران���ي���ون: »اخ���ج���ل وارح�����ل ي���ا رئ��ي�����س��ي«
اح���ت���ج���اج���ات ال���غ�������ص���ب ت���ت�������ص���اع���د ف����ي اإي�������ران

البحرين تحقق نجاحات رائدة بف�سل تكاتف وجهود اأبنائها

مركز المعار�ض الجديد يطلق هويته التجارية »عالم المعار�ض البحرين«
وزي�ر ال�شناع�ة: اإنج�از 75 % م�ن الم�ش�روع وافتتاح�ه نهاي�ة الع�ام الج�اري

ال�م�ل��ك وول��ي ال�ع�ه��د رئ�ي���س ال��وزراء ي�ب�ح�ث��ان ال�خ�ط��ط وال�ب�رام��ج ال�ت�ن�م�وي��ة

} جاللة الملك خالل لقاء سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
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المال واالقتصاد

أخبار البحرين
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اإلدارة  عــــــام  ــر  ــديــ مــ أكــــــد 
الـــعـــامـــة لـــإصـــالح والــتــأهــيــل 
كــل  بـــتـــوفـــيـــر  اإلدارة  الـــــتـــــزام 
الخدمات الصحية والتعليمية 
وغيرها بجانب أشكال الرعاية 
ــــزالء، تــنــفــيــذا  ــنـ ــ ــلـ ــ الــــــالزمــــــة لـ
ــــالح  لـــقـــانـــون مـــؤســـســـات اإلصـ
والتأهيل والئحته التنفيذية، 
بما يعكس التطبيق المتكامل 
لقيم ومعايير حقوق اإلنسان 

في معانيها السامية.
التنسيق  تــم  أنـــه  وأوضــــح 
ــوزارة  بــ الــمــعــنــيــة  اإلدارات  مــع 
ــاذ  ــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم التـــخـ ــربـ ــتـ الـ

وتقديم  المطلوبة  اإلجــراءات 
الـــتـــســـهـــيـــالت الـــمـــتـــاحـــة، مــن 
بــيــنــهــا إجــــــــــراءات الــتــســجــيــل 
مختلف  فــي  الــنــزالء  لتمكين 
المراحل الدراسية من تقديم 
للفصل  النهائية  االمتحانات 
الــــــدراســــــي الــــحــــالــــي، والـــتـــي 
سبقها توفير الكتب الدراسية، 
الــنــزالء  الطلبة  يتمكن  حتى 
مـــن االســـتـــعـــداد الــجــيــد لــهــذه 

االمتحانات.

ص9 قضايا وحوادث

ال�ت��س�ه�ي�������ت ت�ق��دي��م  وال�ت�اأه�ي��ل«:  »الإ�س�ح 
ل�ل�ط���ب ال�ن��زلء لأداء الم�ت�ح�ان�ات ال�ن�ه��ائ�ي���ة

الإم����دادات  �س��سل  ت��اأم��ي��ن  اأه��م��ي��ة  ت��اأك��ي��د 
وال�����م�����واد الأ����س���ا����س���ي���ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن

} الطلبة النزالء يؤدون االمتحانات النهائية.

للعا�سمة بتعيين محافظ  ملكي  مر�سوم 

} الشيخ راشد بن عبدالرحمن.

} وزير الصناعة والتجارة راشد الزياني خالل إطالق الهوية التجارية لمركز المعارض الجديد.
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محميد احملميد

ــام الــعــربــي الــتــي وردت في  أبـــرز الــعــنــاويــن فــي اإلعــ
بأنه: »صفعة  اللبنانية،  التعليق على نتائج االنتخابات 
االنتخابات  نتائج  وأن  وحلفائه..  اهلل  حــزب  وجــه  على 
اللبنانية  االنتخابات  وأن  اهلل«،  حــزب  تدعس  اللبنانية 
كبيرة،  مفاجآت  مــن  متوقع،  هــو  مــا  عكس  على  شهدت 
األولية  الــمــؤشــرات  اهلل  لحزب  المنافسون  تصدر  حيث 
الترهيب  وعمليات  الــرشــاوى،  رغــم  االنتخابات  لنتائج 

والشحن الطائفي.
وحتى يمكن قراءة نتائج االنتخابات اللبنانية، فقد 
فيه:  جــاء  بارعا،  تحليا  اإلخبارية(  )العين  موقع  نشر 
»انه في قراءة أولى للنتائج، فقد بلغ حجم كتلة »حزب 
وحلفاؤه  اهلل«  »حـــزب  يــكــون  وبــهــذا  فــقــط،  نائبًا   15 اهلل« 

األساسيون قد نالوا نحو 58 مقعدا.
شخصيات  خــروج  اللبنانية  االنتخابات  شهدت  كما 
وزعــامــات  اللبناني  السياسي  بالعمل  وعــريــقــة  مــعــروفــة 
السياسية،  الحياة  فــي  متجذرة  كانت  تاريخية  عائلية 

بفعل هذه االنتخابات أو بفعل العزوف عنها«.
لبنان،  في  اإلرهابي  اإليراني  الحزب  خسارة  دالالت 
مشرف  ومــوقــف  الــعــربــي،  اللبناني  الشعب  صــرخــة  هــي 
للتخلص مــن جــرائــم هــذا الــحــزب، ومــا عــاث بــه فسادا 
وشرخا في العاقات اللبنانية العربية الخليجية، وربما 
كــانــت الــنــتــائــج فــرصــة لــلــتــفــاؤل نــحــو الــتــحــول اللبناني 
العام، والعودة إلى الحضن العربي، والتخلص من العبء 

اإليراني اإلرهابي الثقيل.
والتحليل  والخبرة  الــرأي  أن بعض أصحاب  ال شك 
والـــــقـــــراءة الـــســـيـــاســـيـــة، يــــــرون عـــكـــس ذلــــــك، بــســبــب أن 
تــزال،  وال  األولـــى  المشكلة  هــي  الطائفية  المحاصصة 
والــتــي ربــمــا لــن تغير مــن الــواقــع كــثــيــرا، ولــكــن الــرفــض 
الــحــزب  مــن  الــحــاصــل، للتخلص  االنــتــخــابــي  الــشــعــبــي 

اإليراني، قد يكون خطوة إيجابية جدا نحو األهم.
كل عربي مخلص، يود أن يرى اليوم الذي يتخلص 
فيه لبنان الشقيق من هيمنة الحزب اإليراني، وانعكاس 
ذلــــك عــلــى دول أخــــرى كـــذلـــك، بــعــد أن تــجــرع الــشــعــب 
في  اإليــرانــي  التدخل  ومصائب  ويــات  وغــيــره  اللبناني 
شــؤونــه الــداخــلــيــة، وكــيــف أن الــنــاس لـــدى ذلـــك الــحــزب 
ــام وضــحــايــا يــتــم اســتــغــالــهــا بـــصـــورة بشعة،  ــ مــجــرد أرقـ
ويكون تبعا للنظام اإليراني، بأهدافه المشبوهة، وغاياته 

المسيئة، وأطماعه التوسعية.
اللبناني  الشعب  منها  عانى  طـــوال،  عجاف  ســنــوات 
الشقيق بسبب الوضع المؤسف واإلرهابي، الذي فرضه 
الوطني،  السيادي  القرار  اإليراني، وهو يخطف  الحزب 
لبنان  مــن مصلحة  وأعــلــى  أكــبــر  اإليــرانــي  ويــكــون والؤه 
اللبناني  الشعب  يواصل  أن  ونتمنى  ومستقبله،  وشعبه 
الــعــروبــي مــوقــفــه فـــي رفـــض كـــل مـــا يــتــســبــب فـــي إبــعــاده 

وإقصائه عن انتمائه العربي األصيل.
ندرك كذلك، أن الحزب اإليراني في لبنان لن يقبل 
في  السياسية  الحياة  لتخريب  يسعى  وســوف  بالنتائج، 
الحضن  الــى  لبنان  عـــودة  ورفـــض  الــطــرق،  بشتى  لبنان 
اللبناني  الشعب  مــن  نــأمــل  كبير،  تحد  وهـــذا  الــعــربــي.. 

العربي، أن يتصدى له وينجح فيه.

malmahmeed7@gmail.com

االنتخابات اللبنانية.. 
تدع�س الحزب االإيراني

} رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة خالل حفل التد�شين.

كتبت فاطمة علي:
دشنت مراكز الرعاية الصحية األولية 
صــبــاح أمـــس خــدمــة الــمــلــف اإللــكــتــرونــي 
ــادات طــب  ــ ــيـ ــ لـــمـــرضـــى الــــربــــو بــجــمــيــع عـ
احتفالية  في  الصحية  بالمراكز  العائلة 
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  رعــاهــا 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
اإلحصائيات  أحــدث  أعلن  فيما  للصحة، 
المحلية للربو في المملكة إذ تشير إلى 
الــســكــان مصابون  أكــثــر مــن 10% مــن  أن 
ــبـــلـــغ مـــتـــوســـط عــــــدد الـــمـــرضـــى  فـــيـــمـــا يـ
الصحية  الرعاية  مراكز  على  المترددين 
بــالــربــو 10 آالف  األولـــيـــة والــمــشــخــصــيــن 
مــريــض خـــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن كما 
زيــارة  ألــف   31 الصحية  الــمــراكــز  سجلت 

لهذه الفئة خال الفترة ذاتها.
ــع احــتــفــالــيــة  ــ ــن الـــتـــدشـــيـــن مـ ــ ــزامـ ــ تـ
الــرعــايــة األولــيــة بــالــيــوم الــعــالــمــي للربو 
بــحــضــور الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــراكــز 
الدكتورة جليلة السيد والوكيل المساعد 
الهاجري  مريم  الدكتورة  العامة  للصحة 
أول  المناسبة في  بهذه  يتم االحتفال  إذ 
ثــاثــاء مــن شهر مــايــو مــن كــل عــام فيما 
حمل شعار هذا العام عنوان »سد الثغرات 

في رعاية الربو«.
وقال الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحة إن اليوم العالمي للربو واحد من 
أهم األيام الصحية العالمية التي تهدف 
بأمراض  المصابين  دعم  إلى  عام  بشكل 
معها  للتعايش  أســالــيــب  وابــتــكــار  مزمنة 
مساندتهم  عــلــى  عــالــمــي  بشكل  والــعــمــل 
العام  بالطرق المتاحة  ويأتي شعار هذا 
والــمــتــمــثــل فــــي ســــد الـــفـــجـــوات لــرعــايــة 
ــا لــلــجــهــود الــرامــيــة  مـــرضـــى الـــربـــو داعـــمـ
والعاج  المبكر  التشخيص  سبل  إلتاحة 
المتكامل والحد من التعرض لمحفزات  
نــوبــات اإلصــابــة بــهــذا الــمــرض، موضحا 
الربو  أن منظمة الصحة العالمية تعتبر 
أن هناك  إذ  تقدر  ذا أهمية كبرى  مرضا 
أكثر من 339 مليون شخص على مستوى 
من  الرغم  على  بالربو   مصابون  العالم 
أنه ال يوجد ما يسمى بعاج شاٍف للربو 

إال أنه في اإلمكان السيطرة عليه لإلقال  
نــوبــات  أو  أزمــــــات  تــجــنــب حـــــدوث  مــنــه و 
الربو، علما بأن منظمة الصحة العالمية 
سجلت مــعــدل انــتــشــار أعــلــى لــلــربــو لــدى 
أعلى  البالغين كذلك  األطفال منه لدى 

لدى اإلناث منه  للذكور.
األولية  الصحية  للرعاية  بــأن  وأفـــاد 
الــمــجــتــمــعــي من  الـــوعـــي  إذكـــــاء  فـــي  دورا 
خــــال تــقــديــم الـــمـــشـــورة الــصــحــيــة حــول 
عليه  السيطرة  وطرق  ومسبباته  المرض 
من خال الخدمات العاجية المتكاملة 
ــة  ــدمـ ــخـ ــقــــدمــــي الـ ــيــــن مــ ــة بــ ــركــ ــتــ ــمــــشــ والــ
السلوكيات  وتعزيز  بالمرض  والمصابين 
الصحية كالمشورة لإلقاع عن التدخين 
الفئة  لهذه  الوقائية  الــخــدمــات  وتقديم 
التطعيمات  مثل  المزمنة  األمــراض  من 
ـــراض  ــابـــة مـــن األمـ الــتــي تــقــلــل مـــن اإلصـ
التنفسية التي من شأنها أن تحفز بعضا 
من نوبات الربو لدى المصابين بالمرض 
ويـــأتـــي ذلــــك مــتــمــاشــيــا مـــع مــفــهــوم طب 

العائلة وبرنامج »اختر طبيبك« الذي
 يــضــمــن االســـتـــمـــراريـــة فــــي تــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الــوقــائــيــة والــعــاجــيــة لــلــفــرد 
الصحية  عـــوارضـــهـــم  بــمــشــاكــل  واإللــــمــــام 
نظام  وتــعــزيــز  المناسب  الــعــاج  وإعــطــاء 
األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  بــيــن  اإلحــالــة 
العلمية  الـــدالئـــل  ــوء  عــلــى ضـ والــثــانــويــة 

ــار مـــشـــروع  ــبــ ــتــ الـــمـــثـــبـــتـــة أخـــــــذا فــــي االعــ
الــتــفــســيــر الـــذاتـــي تــحــت مــظــلــة الــضــمــان 

الصحي. 
ــدد رئــيــس األعـــلـــى لــلــصــحــة على  وشــ
ضرورة تدريب الكوادر الصحية على آخر 
وتدشين  المرض  هذا  المستجدات حول 
لمتابعة  الخاصة  اإللكترونية  الصفحة 
الــرعــايــة الصحية  مـــراكـــز  فـــي  الــمــرضــى 
األولية حيث نتطلع من كوادرنا الصحية 
تقديم المزيد من اإلنجازات والمكتسبات 
التي تصب في مصلحة المستفيدين من 
مملكة  في  المقدمة  الصحية  الخدمات 

البحرين.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس أمناء 
الدكتور  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 
عــبــدالــوهــاب مــحــمــد  أن مــراكــز الــرعــايــة 
أولــــت اهــتــمــامــا بالغا  ــة  ــيـ الــصــحــيــة األولـ
األدلــة  تحديث  يتم  الــمــرض حيث  لــهــذا 
المستجدات  مع  يتماشى  بما  اإلرشــاديــة 
تدريب  يتم  كما  الــربــو  لــمــرض  العالمية 
الــــكــــوادر الــصــحــيــة فـــي مـــراكـــز الــرعــايــة 
المستجدات حيث  وفق  األولية  الصحية 
عــمــلــت جــمــيــع الــمــراكــز عــلــى اســتــحــداث 
الخدمات لهذه الفئة من خال العيادات 
الــطــبــيــة ومــــن خــــال الــــكــــوادر الــمــؤهــلــة 
لــمــتــابــعــة هـــــذه الـــــحـــــاالت، مـــشـــيـــرا إلـــى 
لمتابعة  اإللــكــتــرونــيــة  الصفحة  تــدشــيــن 

مــرضــى الــربــو فــي عــيــادات جميع أطــبــاء 
العائلة من أجل متابعة المرضى وتوثيق 
البيانات الستخدامها االستخدام األمثل 
الخدمة  متلقي  مصلحة  فــي  يصب  بما 
ولتقديم أفضل الخدمات الصحية أخذا  
بــاالعــتــبــار بـــرنـــامـــج اخـــتـــر طــبــيــبــك وفــق 
الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  التمثيل  مشروع 

الصحية األولية.
البحرين  مملكة  مساعي  إلــى  وأشــار 
لــتــكــون ســبــاقــة فــي تــركــيــزهــا عــلــى توفير 
هذه الرعاية والخدمة الصحية في أرقى 
وأفـــضـــل صـــورهـــا ويــظــهــر ذلـــك جــلــيــا في  
القرارات الحكيمة التي يأمر بها صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المفدى وبالمتابعة الحثيثة  
لــدن صاحب  مــن  الـــقـــرارات  هــذه  لتنفيذ 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
آل خليفة ولي العهد نائب رئيس مجلس 
والمجتمع  الــفــرد  لــتــكــون صــحــة  ــوزراء  ــ الـ

على رأس أولويات القيادة والحكومة.
يـــــنـــــدرج ضــمــن  الـــــربـــــو  أن  وأوضــــــــــح 
الصحة  لمنظمة  العالمية  العمل  خطة 
الــعــالــمــيــة لــلــوقــايــة مـــن األمـــــــراض غير 
ــم  ــ الــــســــاريــــة ومـــكـــافـــحـــتـــهـــا وخــــطــــة األمـ
المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 
للتدخات  المنظمة  حــزمــة  أعـــدت  وقـــد 
السارية  األمـــراض غير  بــشــأن  األســاســيــة 

األمـــراض  إدارة  تحسين  فــي  لــلــمــســاعــدة 
لتقييم  بروتوكوالت  وتشمل  السارية  غير 
األمراض التنفسية المزمنة وتشخيصها 
ــا وتــضــمــنــت هــــذه الــبــروتــوكــوالت  ــهــ وإدارتــ
انــســداد الرئتين  الــربــو ومـــرض  لــمــرضــى 
الــمــزمــن الــــذي يــمــكــن الـــوقـــايـــة مــنــه في 
عـــدم الــتــعــرض لــدخــان الــتــبــغ، مــؤكــدا أن 
عملت  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز 
للحد  الصحية  الــســلــوكــيــات  تــعــزيــز  عــلــى 
من األسباب والمثيرات لنوبات الربو مثل 
التدخين  لــإلقــاع عــن  الــمــشــورة  تــقــديــم 
إدارة  مــــن  الــمــخــتــصــيــن  مــــع  بــالــتــنــســيــق 
الصحة العامة ومن خال أطباء العائلة 

المؤهلين .
ومن جانبها قالت عضو فريق العمل 
اإلرشــادي  الدليل  تحديث  عن  المسؤول 
لــعــاج مــرضــى الــربــو فــي مــراكــز الرعاية 
الصحية استشارية طب العائلة الدكتورة 
هدى اإلبراهيم إنه وتزامنا مع احتفالية 
الصحية  الرعاية  مراكز  تقوم  اليوم  هذا 
ــة بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــتــدشــيــن  ــ ــيـ ــ األولـ
ــتــــرونــــي لــمــرضــى  ــكــ ــلـــف اإللــ ــمـ خــــدمــــة الـ
ــن أحـــدث  ــة عــمــل عـ ــ ــو وتـــقـــديـــم ورشـ ــربـ الـ
الذي  الربو  لعاج  المعتمدة  التوصيات 
يعد أحد أكثر األمراض المزمنة شيوعا 
لـــدى األطـــفـــال والــكــبــار ونــســبــة اإلصــابــة 
العالم. حيث  ازديــاد بمختلف أنحاء  في 
تشير أحدث األرقام الصادرة عن منظمة 
اإلصابة  نسبة  أن  إلــى  العالمية  الصحة 
تبلغ نحو 300 مليون نسمة حول العالم 
واحد  وفــاه شخص  المرض في  ويتسبب 

من كل 250 حالة وفاة في العالم.
المحلية  اإلحــصــائــيــات  بــأن  ــادت  وأفــ
في  بــالــربــو  اإلصــابــة  نسبة  أن  إلــى  تشير 
مملكة البحرين تفوق 10% من السكان 
ويبلغ متوسط عدد المرضى المترددين 
عــلــى مـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة 
 _2020 لــســنــة  بـــالـــربـــو  والــمــشــخــصــيــن 
فيما  تــقــريــبــا،  مـــريـــض   10,000  .2021
تبلغ مجموع عدد الزيارات على المراكز 
الــصــحــيــة  31 ألـــف زيــــارة وهـــو مــا يشكل 
عبئا كبيرا على الفرد وعلى نظام الرعاية 

الصحية بشكل عام.

10 اآالف مري�ض بالربو في مملكة البحرين..

تد�صين الملف االإلكتروني لمر�صى الربو في جميع المراكز ال�صحية
رئي�ض االأعلى لل�سحة: ن�سعى اإلى اال�ستفادة من العلم والتكنولوجيا لمكافحة االأمرا�ض

} جانب من افتتاح اعمال الملتقي.

افتتح وزير العمل والتنمية 
بن  جميل  السيد  االجتماعية 
مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان، أمـــس، 
الملتقى الخليجي الثالث عشر 
لــاجــتــمــاعــيــيــن تـــحـــت عـــنـــوان 
»الــتــشــبــيــك الــمــؤســســي ضـــرورة 
االجتماعية«،  بالمهن  لارتقاء 
والـــــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه الـــجـــمـــعـــيـــة 
في  لاجتماعيين،  الخليجية 
اهــتــمــام مملكة  تــجــســيــد  إطــــار 
المجتمعية  بالشراكة  البحرين 
وتعزيز أواصر العمل المشترك 
التعاون  دول مجلس  أبناء  بين 
الـــخـــلـــيـــجـــي، وذلـــــــــك بـــحـــضـــور 
الشمالية  المحافظة  محافظ 
علي بن عبدالحسين العصفور، 
الخليجية  الــجــمــعــيــة  ــيـــس  ورئـ
ــلـــف أحــمــد  لــاجــتــمــاعــيــيــن خـ
خلف، وممثلين عن الجمعيات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــــــدول مــجــلــس 
التعاون، وبمشاركة ممثلين عن 
المؤسسات الحكومية واألهلية 

في البحرين.

ــهــــدف الــمــلــتــقــى، الــــذي  ويــ
ــدى يـــومـــيـــن، إلــى  يـــقـــام عــلــى مــ
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــفــهــوم 
التشبيك المؤسسي، والتعريف 
األساسية،  ومتطلباته  بآلياته 
ــارب  ــلـــى أبـــــــرز تـــجـ واالطـــــــــاع عـ
العربية  الــمــؤســســيــة  الــشــبــكــات 
المجال  فــي  العاملة  والــدولــيــة 
ــي. وســـيـــتـــم خـــال  ــاعــ ــمــ ـــتــ االجـ
الملتقى استعراض أطر التعاون 
وتبادل المعرفة بين المنظمات 
بناء شبكات  ومــراحــل  األهــلــيــة، 
عملها،  وآليات  المنظمات  هذه 
وتحديد مقومات إنشاء شبكات 
الــتــشــبــيــك الــمــؤســســي لــتــبــادل 
ــة والـــمـــعـــلـــومـــات بــيــن  ــرفـ ــعـ ــمـ الـ
االجتماعي  بالشأن  المهتمين 
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
ــــدول  ــة بـ ــيــ ــلــ والـــجـــمـــعـــيـــات األهــ

مجلس التعاون. 
وفــــي كــلــمــة لـــه اســتــهــل بها 
أشــاد  الملتقى،  أعــمــال  افــتــتــاح 
ــة مـــثـــل هـــذه  ــامــ ــإقــ ــيــــدان بــ ــمــ حــ

التي  المتخصصة،  الفعاليات 
ــة لــــطــــرح مــــبــــادرات  ــد فــــرصــ ــعـ تـ
المنظمات األهلية في مختلف 
ــتــــخــــصــــصــــات،  الـــــمـــــجـــــاالت والــ
ــًا عــــن إبــــــــراز اإلنـــــجـــــازات  فــــضــ
هذا  فــي  منوهًا  تحققها،  الــتــي 
الجمعية  بــجــهــود  الــخــصــوص 
في  لاجتماعيين  الخليجية 
التعاون  أفق  تعزيز  إلى  السعي 
والتنسيق بين جمعيات وروابط 
االجتماعين في دول المجلس، 
مــــؤكــــدًا أهــمــيــة اســـتـــمـــرار عقد 
ــن الــمــلــتــقــيــات  ــ ــوع مـ ــ ــنـ ــ هــــــذا الـ
إثــراء  فــي  تسهم  الــتــي  النوعية 
الجهود الوطنية واألهلية حول 
والمشكات  والظواهر  القضايا 
االجتماعية، مشيدًا بالمشاركة 
ــة الـــــتـــــي حــــظــــي بــهــا  ــ ــعــ ــ ــواســ ــ الــ
ــذا الـــعـــام مـــن قبل  الــمــلــتــقــى هــ
االجتماعي  بالشأن  المهتمين 
لـــبـــحـــث ومـــنـــاقـــشـــة الــتــشــبــيــك 
ــاء بــجــهــود  ــ ــقـ ــ الــمــؤســســي واالرتـ
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي دول 

الخليج.
مـــلـــف  أن  الــــــــوزيــــــــر  وأكـــــــــــد 
الـــتـــشـــبـــيـــك الـــمـــؤســـســـي يـــأتـــي 
العمل  وزارات  تــوجــهــات  ضــمــن 
دول  فــي  االجتماعية  والتنمية 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون، مــشــيــرًا إلــى 
ــا اتـــخـــذتـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن  مـ
فريق  بتشكيل  الــشــأن  هــذا  فــي 
مــهــنــي مــتــخــصــص بــالــتــشــبــيــك 
األهلية، بهدف  المنظمات  بين 
العمل  منظومة  وتطوير  تعزيز 
األهـــلـــي وصــيــاغــة نــظــام متقن 
لــبــنــاء الــشــراكــات الــفــاعــلــة بين 
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
ــــي،  ــنـ ــ ــــوطـ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــل  ــضــ فــــــضــــــًا عـــــــن إيـــــــجـــــــاد أفــ
تحقيق  نــحــو  الممكنة  الــطــرق 
فــاعــل ومــســتــدام يرتقي  تــعــاون 

بمؤسسات المجتمع المدني.
بدروه، أعرب رئيس الجمعية 
الخليجية لاجتماعيين خلف 
لوزير  شــكــره  عــن  أحــمــد خليف 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 

ــه هـــــذا الــمــلــتــقــى،  ــتـ ــايـ عـــلـــى رعـ
منوهًا بأهمية اعتماد التشبيك 
عمل،  ومنهج  كآلية  المؤسسي، 
ــات  ــويـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـــف الـ ــتـ ــلــــى مـــخـ عــ
والــصــعــد بــيــن الــجــمــعــيــات غير 
دوره  ــرز  ــبـ يـ حـــيـــث  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
الـــمـــؤثـــر وفــاعــلــيــتــه فـــي تــأكــيــد 
المنخرطة  الــجــمــعــيــات  مــكــانــة 
بمستوى  واالرتـــقـــاء  نطاقه  فــي 
أدائــــــهــــــا وتــــجــــويــــد بـــرامـــجـــهـــا، 
بــاعــتــبــار ذلـــك كــلــه يــشــكــل أحــد 
ــات ضــمــانــة اســتــدامــة  ــراطـ ــتـ اشـ
الــــتــــنــــمــــيــــة وفــــــقــــــا لــــــأهــــــداف 
األمــم  أعلنتها  الــتــي  التنموية 
غالبية  بها  والتزمت  المتحدة، 

دول العالم.
اخــتــيــار  ان  وأوضــــــح خــلــف 
»التشبيك المؤسسي« كموضوع 
يأتي  للملتقى  الحالية  للدورة 
ألهميته الحيوية، باعتباره من 
في  الــســائــدة  العولمة  تجليات 
المباشرة،  وتأثيراتها  حاضرنا 
على  وسائله  اعتماد  حيث  مــن 

ــورة الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت  ثــ
ــة،  ــمـ ــولـ ــعـ كـــمـــنـــجـــزات لـــتـــلـــك الـ
يعتمد  الــتــشــبــيــك  ألن  وكــذلــك 
في صيغه وشروطه على فرص 
إنــشــاء عــاقــات تــعــاون وتــكــامــل 
الجمعيات  منها  أطــــراف،  بــيــن 
قــد تختلف في  الــتــي  األهــلــيــة، 
تــبــاعــد  أو  نـــشـــاطـــهـــا  مــــجــــاالت 
أنــهــا  الــجــغــرافــيــة إال  مــواقــعــهــا 
تــتــحــد فـــي غـــايـــة تــجــمــعــهــا من 
أجل تحقيق جهودها، وتتقاسم 
فيما بينها المسؤوليات وتسخر 
وبالتالي  واإلمــكــانــات،  الــقــدرات 
مكانتها  وتتعزز  دورهــا  يتعاظم 
وفاعليتها في المجتمع بأسره.

وقـــــــــد قـــــــــام وزيـــــــــــر الـــعـــمـــل 
السيد  االجــتــمــاعــيــة  والــتــنــمــيــة 
جميل بن محمد علي حميدان 
ــدد مــــن الــداعــمــيــن  ــ بــتــكــريــم عـ
ألنـــشـــطـــة وأهـــــــــداف الــجــمــعــيــة 
الى  لاجتماعيين،  الخليجية 
في  المتميزين  من  عــدد  جانب 

الجمعية.

افتتح الملتقى الخليجي الثالث ع�سر لالجتماعيين.. وزير العمل:

تطوي���ر منظومة العمل االأهل���ي ببناء �ص���راكات فاعلة ترتقي ب���دور الجمعيات

} د. محمد بن مبارك خالل اللقاء.

اجــتــمــع الــدكــتــور مــحــمــد بـــن مـــبـــارك بـــن ديــنــه الــمــبــعــوث 
األعلى  للمجلس  التنفيذي  الرئيس  المناخ  لشؤون  الخاص 
للبيئة مع السيد فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف 
الصديقة، وذلك على هامش االجتماع الذي استضافته وزارة 
البيئة وتغير المناخ بالمالديف، يومي 16 و17 مايو الجاري، 
للهدف  الشيخ  شرم   - غاسكو  برنامج  »تدشين  عنوان  تحت 

العالمي في التكيف«.
وتم خال االجتماع بحث العاقات الثنائية بين البلدين 
وبــخــاصــة فـــي الــمــجــال الــبــيــئــي، وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بين 
في  الــمــنــاخ  وتــغــيــر  الــبــيــئــة  ووزارة  للبيئة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس 
للتكيف  العالمي  الهدف  مامح  مناقشة  تّم  كما  المالديف، 
غاسكو،  مؤتمر  مخرجات  أحــد  يعد  الــذي  المناخ،  تغير  مع 
بشرم  المناخ  بمؤتمر  مناقشتها  سيتم  التي  التقارير  وأحــد 

.COP27 الشيخ
وأكــــد الــمــبــعــوث الـــخـــاص لـــشـــؤون الــمــنــاخ أهــمــّيــة تعزيز 
التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال البيئة وتغير 
التي  الجزرية  الــدول  مع  الشراكة  تعزيز  منطلق  من  المناخ، 
ترأسها المالديف وال سّيما فيما يتعلق بتغير المناخ وأهميته 

بالنسبة إليهم.
من جانبه، أشاد السيد فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية 
الــمــالــديــف بــجــهــود مملكة الــبــحــريــن وحــضــورهــا الــدائــم في 
االجــتــمــاعــات الــمــهــمــة الــتــي تــخــتــص بــمــنــاقــشــة أهـــم األمـــور 
والمستجدات في كل ما يتعلق بالمجال البيئي وتغير المناخ 

والتنمية المستدامة.

يبحث  ل��ل��م��ن��اخ  ال��خ��ا���س  ال��م��ب��ع��وث 

م����ع ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال��م��ال��دي��ف 

ال��ت��ع��اون ال��ب��ي��ئ��ي ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295766
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــة بــنــت عــبــداهلل  ــوزيـ بــحــثــت فـ
الــنــواب مع  رئــيــســة مجلس  زيــنــل 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  وزيـــر 
المهندس  العمراني  والتخطيط 
عــــــــصــــــــام بـــــــــن عـــــــــبـــــــــداهلل خـــلـــف 
اســتــكــمــال الــمــشــاريــع الــخــدمــيــة 
المحافظة  في  الخامسة  للدائرة 
ــأتــــي ضــمــن  ــي تــ ــتــ ــة، الــ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
التطويرية  المشاريع  مــن  حزمة 
الـــتـــي  الــــخــــدمــــي  الــــطــــابــــع  ذات 
التنموية  المسيرة  أهــداف  تدعم 
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
اإليجابي  التفاعل  أن  وأكدت 
ــة،  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ مـــــــع األطــــــــــروحــــــــــات الــ
ــة الــــعــــمــــل واإلنــــــجــــــاز  ــ ــلــ ــ ــواصــ ــ ومــ
لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن، 
التنموية  الــمــشــاريــع  تنفيذ  عــبــر 
ضــــمــــن أطــــــــر زمــــنــــيــــة مـــــحـــــددة، 
واستراتيجيات مدروسة، يعبر عن 
العمل  لــمــســار  الــواثــقــة  الــخــطــى 
الوطني المشترك، ومتانة جسور 
التشريعية  السلطة  بين  التعاون 
والحكومة برئاسة صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الوزراء، وما يوليه سموه من دعم 

ومساندة للعمل البرلماني.
ــة  ــسـ ــيـ وقــــــــد اســــتــــعــــرضــــت رئـ
مجلس الــنــواب مــع الــوزيــر خلف 
عددا من المشاريع الخدمية في 
المحافظة  الخامسة من  الدائرة 
ــاء مــن  ــهـ ــتـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــنــهــا االنـ
فارس،  بن  تطوير حديقة محمد 
األشـــغـــال  وزارة  بــجــهــود  مــشــيــدة 
ــؤون الــبــلــديــات فـــي االنــتــهــاء  ــ وشــ

بما  الحديقة  تطوير  أعــمــال  مــن 
ــوح وتــطــلــعــات  ــمـ يــتــنــاســب مــــع طـ

األهالي.
وفـــي هـــذا الــصــدد، بــّيــن وزيــر 
ــات  ــلــــديــ ــبــ األشـــــــغـــــــال وشــــــــــــؤون الــ
والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي خـــالل 
حـــديـــقـــة  »مــــســــاحــــة  أن  الــــلــــقــــاء 
ــي مــجــمــع  ــ ــــي فــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـــــــرفـــــــاع الـ
مــتــر  آالف   10 إلــــــى  ــل  تـــصـ  927
إنـــشـــاء ممشى  وتــتــضــمــن  مـــربـــع، 
لــمــزاولــة ريــاضــة الــمــشــي، وملعب 
كـــرة قـــدم بــأرضــيــات خــاصــة وفــق 

الرياضية  والمعايير  المواصفات 
المعتمدة دولًيا، كما أنها تحتوي 
ــة مـــتـــعـــددة  ــ ــالـ ــ عـــلـــى مـــمـــشـــى وصـ
االستخدامات، ومناطق استراحة 
مظللة وملعب نموذجي، ومظالت 
وألعاب جديدة بمواصفات عالية 
ــة مــطــاطــيــة فــي  ــيــ ــودة وأرضــ ــجــ الــ
مــنــطــقــة األلـــــعـــــاب، ومــســطــحــات 
خــضــراء جــديــدة، ومــرافــق تخدم 

الزوار«.
الـــلـــقـــاء بــحــث آخــر  وأكـــــد أن 
ــورات أعــــمــــال الـــتـــطـــويـــر فــي  ــ ــطـ ــ تـ
أن  الى  الحنينية، مشيرًا  حديقة 
األعمال مستمرة في تطوير هذه 
أعمال  »مــازالــت  قائاًل:  الحديقة، 
ــيـــن الــحــنــيــنــيــة  ــر فــــي عـ ــويـ ــتـــطـ الـ
جــاريــة مــن خـــالل إنــشــاء حديقة 
بالقرب من العين األثرية، وعمل 
ــة، وتــكــثــيــف  ــتـــراحـ جـــلـــســـات لـــالسـ
المزروعات وزيادة األشجار، وعدد 
مـــن الـــمـــرافـــق الــجــمــالــيــة، حيث 
تسعى الوزارة لالنتهاء من أعمال 
الــحــديــقــة وفــقــا للخطط  إنــشــاء 
ــام تــنــفــيــذهــا  ــ ــمـ ــ الـــمـــوضـــوعـــة، وإتـ

خالل العام الجاري«.

الأ���ش��غ��ال    وزي����ر  م��ع  ت��ب��ح��ث  ال���ن���واب  مجل�س  رئ��ي�����ش��ة 
تطوي���ر الم�شاري����ع الخدمي���ة ف���ي خام��ش����ة الجنوبي���ة 

أشــــــاد عـــلـــي بــــن صـــالـــح الـــصـــالـــح رئــيــس 
مــجــلــس الــــشــــورى، بـــاإلســـهـــامـــات والـــمـــبـــادرات 
ــتـــي يـــقـــّدمـــهـــا مــعــهــد الــبــحــريــن  الـــمـــتـــعـــددة الـ
اهــتــمــام  مــن  يــولــيــه  ــا  ومـ الــســيــاســيــة،  للتنمية 
ــهـــوض بــالــوعــي  ــنـ ــل عـــلـــى الـ ــواصـ ــتـ وحــــــرص مـ
المفاهيم  وترسيخ  المجتمع،  فــي  السياسي 
الــوالء  قيم  وتعزيز  الديمقراطية،  والــمــبــادئ 
المعهد  أنَّ  إلـــى  مــشــيــًرا  الــوطــنــي،  واالنــتــمــاء 
يعتبر أحد ثمار المشروع اإلصالحي لحضرة 
آل  عيسى  بــن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
أدواًرا  ويـــؤدي  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 

وطنية مشهودة.
والمتخصصة  النوعية  الــبــرامــج  أنَّ  وأكــد 
ــريـــن لــلــتــنــمــيــة  ــبـــحـ ــتــــي يـــنـــفـــذهـــا مـــعـــهـــد الـ الــ
تنمية  فـــي  ــا  إيــجــابــًي دوًرا  تــلــعــب  الــســيــاســيــة، 
والــتــعــريــف  الــوطــنــيــة،  بــالــمــســؤولــيــة  اإلدراك 
التي  الــراســخــة  والــمــقــومــات  الثابتة  بــاألســس 
ودســتــور  الــوطــنــي،  العمل  ميثاق  عليها  يــقــوم 
مهمة  ركائز  من  تشكله  وما  البحرين،  مملكة 
فــي بــنــاء دولـــة الــمــؤســســات والــقــانــون، منّوها 
بالنجاحات الكبيرة التي حققها المعهد منذ 

إنشائه.
رئيس مجلس  استقبال  ذلــك خــالل  جــاء 
ــورى، أمـــس )األربــــعــــاء(، بــحــضــور جميلة  ــشـ الـ

المجلس،  لرئيس  الثاني  النائب  سلمان  علي 
وزير شؤون اإلعالم  الرميحي  علي بن محمد 
للتنمية  البحرين  معهد  أمناء  رئيس مجلس 
السياسية، والنائب محمد السيسي البوعينين، 
والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة 
أمــنــاء  مــهــا صــالــح آل شــهــاب أعــضــاء مجلس 
الـــمـــعـــهـــد، وإيــــمــــان فــيــصــل جـــنـــاحـــي الــمــديــر 
من  نسخة  تــســّلــم  حــيــث  للمعهد،  الــتــنــفــيــذي 

التقرير السنوي للمعهد للعام 2021.
والــبــيــانــات  اإلحـــــصـــــاءات  أنَّ  إلــــى  وأشــــــار 
السنوي  التقرير  تضمنها  الــتــي  التفصيلية 
للمعهد، تعكس جهوًدا مخلصة بذلها مجلس 
التنفيذية  اإلدارة  جانب  إلــى  المعهد،  أمــنــاء 
ــا بـــالـــخـــطـــط  ــ ــّوهـ ــ ــنـ ــ ــد، مـ ــهــ ــعــ ــمــ ومـــنـــتـــســـبـــي الــ
الـــنـــاجـــحـــة الــــتــــي وضـــعـــهـــا الـــمـــعـــهـــد لــضــمــان 
جائحة  خــالل  التدريبية  البرامج  استمرارية 
األكاديميين  استقطاب  على  والعمل  كــورونــا، 
والمتخصصين لتقديم الدورات وورش العمل 

المختلفة.
مجلس  بين  المثمر  التعاون  على  وأثنى 
السياسية،  للتنمية  البحرين  ومعهد  الشورى 
ــج الــدعــم  ــرامـ والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك لــعــقــد بـ
مجلس  أعضاء  السعادة  ألصحاب  البرلماني 
الشورى، وإقامة الورش والدورات المتخصصة 

لمنتسبي األمانة العامة للمجلس.
خطة  المعهد  أمناء  مجلس  إقــرار  وثّمن 
ــتـــي ســتــشــهــد  الـــعـــمـــل لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، الـ
انتخابًيا،  استحقاًقا  البحرين  مملكة  فيها 
وبـــدايـــة فــصــل تــشــريــعــي جــديــد فـــي الــمــســيــرة 
الــديــمــقــراطــيــة لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مــشــيــًدا 
الراغبين  المعهد على دعم ومساندة  بحرص 
في الترشح لالنتخابات النيابية والبلدية، من 
خالل البرامج الخاصة بالعملية االنتخابية.

ــن مــحــمــد  ــ ــي بــ ــلــ ــن جــــانــــبــــه، أعـــــــــرب عــ ــ مــ
الرميحي وزيــر شــؤون اإلعــالم، رئيس مجلس 
أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، عن 
التقدير والثناء على ما يقدمه رئيس مجلس 
الشورى وأعضاء المجلس من عطاءات وجهود 
تشريعية تسهم في تحديث منظومة القوانين 
الــوطــنــيــة، بــمــا يــجــعــلــهــا مــنــســجــمــة مـــع كــافــة 
مجاالت التطور والتقدم في مملكة البحرين.
وأكد اهتمام وحرص المعهد على مواصلة 
التنسيق والتعاون مع مجلس الشورى، وصوغ 
تدعم  متخصصة  عمل  وورش  تدريبية  برامج 
تعزيز  فــي  وتسهم  المجلس،  أعــضــاء  وتساند 
ــارات مــنــتــســبــي األمـــانـــة الــعــامــة  ــهــ كـــفـــاءات ومــ

للمجلس.

رئي�س مجل�س ال�شورى ي�شيد باإ�شهامات »التنمية ال�شيا�شية«   
للنهو�س بالوعي ال�شيا�شي وتر�شيخ المفاهيم الديمقراطية

} رئيسة مجلس النواب خالل لقاء وزير األشغال.

} رئيس مجلس الشورى خالل اللقاء.

المؤيد  توفيق  بن  أيمن  أكــد 
وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
الـــــــــوزارة حـــريـــصـــة عـــلـــى دعـــم  أن 
الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي وتــدريــبــهــم 
وتــنــمــيــة مـــهـــاراتـــهـــم عـــبـــر جــمــلــة 
ترتكز على  الــتــي  الــمــبــادرات  مــن 
مواهبهم،  وإبــراز  وصقل  اكتشاف 
مشيرًا إلى أّنه تم تصميم مشروع 
»مــــــســــــاري« بـــاحـــتـــرافـــيـــة بـــهـــدف 
ــدرات ومـــهـــارات الــشــبــاب  ــ صــقــل قـ
وتنمية مواهبهم عبر سلسلة من 
مختلف  في  والبرامج  المبادرات 

المجاالت.
ــؤون الــشــبــاب  ــ ــر شــ ــ ــال وزيــ ــ وقــ
والــريــاضــة: إّن مــشــروع »مــســاري« 
يـــأتـــي بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع بــرنــامــج 
البحرين  رؤيــة  ويُحقق  الحكومة 
االقتصادية 2030، كما أنه يعتبر 

ــات الـــتـــي  ــروعــ ــشــ ــمــ أحــــــد أبـــــــرز الــ
الــشــبــاب  شـــــؤون  وزارة  أطــلــقــتــهــا 
والرياضة لُتشّكل إضافة متميزة 
البحريني  الــشــبــاب  عـــام  لــبــرامــج 

.2022
ــــن تــوفــيــق  ــن بـ ــمــ وأضـــــــــاف أيــ
الشباب  شـــؤون  وزارة  أن  الــمــؤيــد 
فعالة  أهــدافــًا  والــريــاضــة وضعت 
بينها  مـــن  »مـــــســـــاري«،  لـــمـــشـــروع 
الشباب  ومــهــارات  قـــدرات  تطوير 
ــارات  ــهـ ــمـ بــشــكــل عـــــام وتـــنـــمـــيـــة الـ
الــعــالــيــة لــديــهــم، وزيــــادة الــفــرص 
ــم، وتــأهــيــلــهــم  ــهــ ــامــ ــة أمــ ــيـ ــوعـ ــنـ الـ
المختلفة  الــتــحــديــات  لـــخـــوض 
والــنــجــاح فيها، وذلـــك مــن خالل 
توفير منح دراسية وبرامج تبادل 
المؤسسات  أفــضــل  فــي  الــخــبــرات 
ــعــــات عــلــى  ــامــ الــتــعــلــيــمــيــة والــــجــ

شراكات  وتفعيل  العالم  مستوى 
لتعزيز  ربحية  غير  منظمات  مع 
المطلوبة  المستقبلية  المهارات 
فــي ســـوق الــعــمــل وتــوفــيــر بــرامــج 
تدريب مهني في شركات عالمية، 
وذلك الكتساب الخبرات العملية 
عـــالوة عــلــى خــلــق ثــقــافــة التعلم 
ــن خــــــالل تــنــفــيــذ  ــ ــبـــي مـ ــتـــجـــريـ الـ
برامج استكشافية في جميع دول 

العالم.
 وعـــن آلــيــة وخــطــوات تنفيذ 
الــمــشــروع، أشـــار أيــمــن بــن توفيق 
أنــه سيتم عقد شــراكــات  الــمــؤيــد 
ــعـــات والــــــــــــوزارات فــي  ــامـ ــع الـــجـ مــ
المشتركة،  العالقات  ذات  الــدول 
ــراكـــة مـــع الــمــؤســســات ذات  والـــشـ
الــتــجــارة  وغـــــرف  الـــعـــالـــي  األداء 
ــك  ــ ــة، وذلــ ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ والــــصــــنــــاعــــة الــ

ــر  ــيـ ــوفـ لـــتـــحـــســـيـــن الـــــمـــــهـــــارات وتـ
ــبـــي  ــتـــدريـ الـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــهـــنـــي والـ
ــبـــرة فــي  ــــ لـــلـــشـــبـــاب لـــتـــوفـــيـــر الـــخـ
ــج مــع  ــ ــرامــ ــ ــيــــذ بــ ــنــــفــ ــل، وتــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
مـــنـــظـــمـــات وجــــهــــات دولــــيــــة غــيــر 
ربحية ذات خبرة تعليمية وعملية 
الشباب  مهارات  لتطوير  تؤهلهم 

المطلوبة في سوق العمل. 
ــم الــتــنــســيــق  ــ ــع بــــأنــــه تـ ــ ــابـ ــ وتـ
مـــع عــــدد مـــن الـــجـــهـــات فـــي هــذا 
مع  شــراكــة  فــي  للدخول  المجال 
أيــضــًا  التنسيق  تــم  كــمــا  ــوزارة،  ــ الــ
الحكومية،  الجهات  مع عدد من 
من  البرنامج  بهدف جعل  وذلــك 
أكــثــر الــبــرامــج تــمــيــزًا فــي إعــطــاء 
من  تمكنهم  فرصًا  الوطن  شباب 

التطوير.
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أكــــد رئـــيـــس جــامــعــة الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 
الجامعة ال  أن  عـــواد  الــدكــتــور غــســان  األســتــاذ 
للطلبة  الخدمات  أفضل  لتوفير  جهدًا  تدخر 
ما يسهم في تعزيز وتحسين نوعية المخرجات 
حريصة  الجامعة  أن  إلــى  مشيرًا  التعليمية، 
ــرح بــرامــج أكــاديــمــيــة مــتــمــيــزة تساعد  عــلــى طـ
ــفـــرص الــمــنــاســبــة  الــطــلــبــة لــلــحــصــول عــلــى الـ
التطور  التحديات الجديدة في ظل  لمواجهة 
التكنولوجي، وتسهم في تنويع االختصاصات 
وخلق قدرات جديدة تلقي بظالل إيجابية على 

سوق العمل والعملية التعليمية للجامعة.
ــى أن الــطــلــبــة  ــ ــيـــس الـــجـــامـــعـــة إلـ ونــــــوه رئـ
الــراغــبــيــن بــالــتــحــويــل لــلــجــامــعــة فـــي الــفــصــل 
الــتــســجــيــل  يــمــكــنــهــم   2022-2021 الــصــيــفــي 
وتقديم طلبات االلتحاق إلكترونيا عبر الموقع 
 ،www.asu.edu.bh اإللكتروني للجامعة
admission@ اإللكتروني الــبــريــد  عــبــر  أو 

مع  الــتــواصــل  خـــالل  مــن  أو   ،asu.edu.bh
 ،)66633770( الــواتــســاب  رقـــم  عــلــى  الــجــامــعــة 
المطروحة تشمل  التخصصات  أن  إلى  مشيرًا 
األعـــمـــال،  إدارة  الـــحـــقـــوق،  فـــي  الــبــكــالــوريــوس 
المحاسبة، العلوم المالية والمحاسبة، العلوم 
الــســيــاســيــة، نــظــم الــمــعــلــومــات اإلداريـــــــة، علم 
التصميم  الجرافيكي،  التصميم  الــحــاســوب، 
الداخلي، وتخصصات الماجستير في القانون، 
وإدارة  األعـــمـــال،  وإدارة  الـــتـــجـــاري،  والـــقـــانـــون 

الموارد البشرية، والمحاسبة والتمويل.
الجدير بالذكر أن الجامعة حققت سلسلة 
كبيرة من اإلنجازات على المستويات المحلية 
 QS ــة، فـــفـــي تــصــنــيــف ــيــ ــدولــ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
للجامعات العالمية تعد أول جامعة خاصة في 
البحرين يتم تصنيفها في المركز الـ600-591 
أفضل  تصنيفها ضمن  إلى  باإلضافة  عالميًا، 
على  عــامــا   50 عمر  تحت  ناشئة  جامعة   150
مستوى العالم، كما أن تصنيف QS للجامعات 
العربية لعام 2022، أظهر تقدم الجامعة للسنة 
المرتبة  على  بحصولها  التوالي  على  الرابعة 
العربي،  الوطن  أفضل جامعات  بين  الـــ22 من 
كــواحــدة  الــــــ105-101  المركز  فــي  أظهرها  كما 

مـــن أفــضــل الــجــامــعــات فـــي الــعــالــم فـــي حقل 
كونها  إلــى  باإلضافة  هــذا  والتصميم،  الفنون 
الجامعة الوحيدة في البحرين الحاصلة على 
  QS Stars تصنيف  فــي  نــجــوم  أربــــع  تــرتــيــب 
أفضل  ضمن  الجامعة  وُصنفت  هذا  العالمي، 
تصنيف  في  العالم  مستوى  على  جامعة   550
كــيــو إس لــمــدى قــابــلــيــة تــوظــيــف الــخــريــجــيــن 
الــثــالــثــة  الــمــرتــبــة  فـــي  وُصــنــفــت  لــســنــة 2022، 
عــلــى مــســتــوى الــبــحــريــن وضــمــن أفــضــل 5000 
ويب  تصنيف  في  العالم  مستوى  على  جامعة 
العالمي  التصنيف  وهو   2022 لعام  ماتريكس 
على  للجامعات  اإللكترونية  الــمــواقــع  لــجــودة 

مستوى العالم.
كما أن الجامعة حاصلة على المركز 201-

التأثير  في  العالمي  التايمز  في تصنيف   300
والمركز  المستدامة،  التنمية  وتحقيق أهداف 
مــاتــريــك  تــصــنــيــف جـــريـــن  ــي  فــ عــالــمــيــا   459
كما  للبيئة،  والصديقة  الخضراء  للجامعات 
واحـــدة  جعلها  الــــذي  الــجــامــعــة  إنــجــاز  يعتبر 
ضمن إحدى عشرة -11- مؤسسة من مؤسسات 
التعليم العالي في العالم، والجامعة الوحيدة 

في مملكة البحرين التي تحصل على االعتماد 
العالي  التعليم  جـــودة  ضــمــان  لوكالة  الــدولــي 
في  اإلنجازات  أهم  أحد   ،)QAA( البريطانية 

مسيرة الجامعة نحو العالمية.
ــددت الــجــامــعــة حــصــولــهــا عــلــى شــهــادة  وجــ
على  الثالثة  للسنة  اإلداري  العمل  في  اآليــزو 
إدارة  بأنظمة  الخاصة  اآليزو  التوالي، وشهادة 
وهــي  الــثــانــيــة،  للسنة  التعليمية  الــمــؤســســات 
الــبــحــريــن والــخــلــيــج  ــي  بـــذلـــك أول جــامــعــة فـ
الــعــربــي تــحــصــل عــلــى هــــذه الـــشـــهـــادة، إضــافــة 
إلــــى تــعــاونــهــا مـــع أكــاديــمــيــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء  لتأهيل  الــبــريــطــانــيــة 
األكاديمية،  الزمالة من  للحصول على شهادة 
واختيار الجامعة لتكون مركز تدريب معتمدا 
من قبل األكاديمية حيث حصل عدد كبير من 
الزمالة بفروعها  أساتذة الجامعة على شهادة 
الــمــخــتــلــفــة مـــن األكـــاديـــمـــيـــة، وعـــلـــى مــســتــوى 
البحث العلمي نجحت الجامعة في نشر 181 
بحثا علميا في مجالت علمية محكمة عالمية 

خالل العام الماضي.
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تــمــكــن اإلخـــــوة مــحــمــد وبـــدر 
وســـعـــود الـــريـــس مـــن جــمــع مبلغ 
ـــ32 ألـــف ديـــنـــار من  ــ يــزيــد عــلــى الـ
خالل مزاد الخير)2( الذي قاموا 
ـــ 26 مـــن رمــضــان  بـــه فـــي لــيــلــة الــ
الماضي، من خالل بيع عدد كبير 
مـــن الـــتـــي شـــيـــرتـــات الـــتـــي قــامــوا 
بتصميمها، وذلك خالل 4 ساعات 
من بدء المزاد الخيري من خالل 
مــنــصــة انـــســـتـــغـــرام، مـــتـــجـــاوزيـــن 
ــذي تم  ــ وبــــفــــارق كــبــيــر الــمــبــلــغ الـ

تحقيقه في مزاد الخير )1(، وقد 
أمنية  المبلغ لجمعية  تم تسليم 

طفل لعالج مرضى السرطان.
 Bader’s مــــــشــــــروع  يــــعــــد 
الـــمـــشـــاريـــع  مـــــن    »»Bowtie
الــتــي أطلقها  الــواعــدة  الــتــجــاريــة 
ــريــــس بــمــســاعــدة  الـــبـــطـــل بـــــدر الــ
بتصميم  وســعــود،  محمد  إخــوتــه 
ــيـــع ربــــطــــات الـــعـــنـــق الــمــبــتــكــرة  وبـ
وإعـــــــــــــــــــادة تــــــــدويــــــــر األقــــــمــــــشــــــة، 
المعارض  في  ببيعها  والمشاركة 
جمعية  تنظمها  الــتــي  الــخــيــريــة 
السنوات  مـــدار  على  طفل  أمنية 
نسبة من  واســتــقــطــاع  الــمــاضــيــة، 
لــصــالــح تحقيق  الــمــشــروع  أربــــاح 
حيث  الجمعية،  أطــفــال  أمــنــيــات 
بتنظيم  ــريـــس  الـ األخــــــوة  ــوا  ــامـ قـ
فــي رمــضــان من  مــزاد الخير )1( 
أكــثــر  الـــمـــزاد  وحـــصـــد  ــام 2020  عــ
مــن 11 ألـــف ديــنــار بــحــريــنــي من 
صممها  الــتــي  شيرتات  الــتــي  بيع 
ــتــــطــــاعــــت جــمــعــيــة  األخــــــــــوة، واســ
أمــنــيــة طــفــل مـــن االســـتـــفـــادة من 
عالج  تكاليف  تغطية  في  المبلغ 
عدد من الحاالت الطبية الطارئة 
لــمــصــابــي الــســرطــان خـــالل تلك 

الفترة.
ومــــن مــنــطــلــق حـــب الــعــطــاء 
والـــمـــشـــاركـــة الــمــجــتــمــعــيــة وعــمــل 
الريس  األخـــوة  يــتــواَن  لــم  الخير، 
آخر  مزاد  لتنفيذ  التخطيط  في 
هذا العام جاء بهدف وطموح أكبر، 
لذا تتقدم السيدة منال العوضي 
الجزيل  بالشكر  الجمعية  رئيسة 
ــنـــان لــلــمــبــادرة اإلنــســانــيــة  ــتـ واالمـ
التي قام بها األخوة محمد، وبدر 
المبلغ  إن  الــريــس، حيث  وســعــود 
اهلل  بــإذن  سبًبا  سيكون  المرصود 
في عالج عدد أكبر من المرضى، 
وشــفــائــهــم بــــإذن اهلل. ويــعــد مــزاد 
الخيرية  الــمــبــادرات  أحــد  الخير 
لـــأخـــوة الـــريـــس حــيــث إنــهــم من 
المشاركة  على  دائًما  الحريصين 
الجمعية  ومــبــادرات  فعاليات  فــي 
ــبــــحــــوا ســــفــــراء الـــعـــطـــاء فــي  وًأصــ
الجمعية وقدوة يحتذى بهم بين 

أقرانهم.

�ش�اعات      4 ف�ي  دين�ار  واأربعمائ�ة  األف�ا   32 يجمع�ون  الري��س  الإخ�وة 
بال�ش���رطان  المر�ش���ى  لع���اج  طف���ل  اأمني���ة  جمعي���ة  ل�شال���ح 

وزارة  ــة  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ مـ إطــــــــــار  فــــــي 
األشــــــــغــــــــال وشـــــــئـــــــون الــــبــــلــــديــــات 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي جــهــودهــا 
لتحسين مستوى وجودة خدماتها، 
ــن مــنــطــلــق تــوجــه الــــــوزارة نحو  ومـ
خدماتها  في  اإللكتروني  التحول 
فـــــي كـــــل مـــــن »شــــــــــؤون األشـــــغـــــال« 
و»شـــئـــون الـــبـــلـــديـــات« تــمــاشــيــًا مع 
الرقمية،  نحو  الحكومي  التوجه 
قــامــت الــــــوزارة بــتــحــويــل عـــدد من 
ــًا كـــقـــنـــوات  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ خـــدمـــاتـــهـــا إلــ
االفــراد  قبل  من  الطلبات  لتقديم 
او الشركات او الجهات الحكومية.

وقــــــال الـــمـــهـــنـــدس عـــصـــام بــن 
ــــداهلل خـــلـــف  وزيــــــــر األشــــغــــال  ـــبـ عــ
ــات والــتــخــطــيــط  ــديـ ــلـ ــبـ ــون الـ ــئــ وشــ
العمراني إن عدد الخدمات التي تم 
تحويلها إلكترونيًا لقطاعي شئون 
 62 بلغ  البلديات  وشئون  األشغال 
إلكترونية  خــدمــة   20 بين  تــوزعــت 
من   %61 بنسبة  األشــغــال  لشئون 
التي  المقدمة  الخدمات  مجموع 
تــم تــحــويــلــهــا إلـــى إلــكــتــرونــيــة، في 
العمل على  مقابل 3 خدمات جار 

خدمات  و10  إلكترونيًا،  تحويلها 
تــحــويــلــهــا مــســتــقــبــاًل ليبلغ  ســيــتــم 

مجموع الخدمات 33 خدمة.
شئون  بخدمات  يتعلق  وفيما 
الــبــلــديــات اإللــكــتــرونــيــة، ذكـــر وزيــر 
بــلــغــت 42 خــدمــة  ــا  ــهـ أنـ األشــــغــــال 
مــن   %51 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
التي  المقدمة  الخدمات  مجموع 
تــم تــحــويــلــهــا إلـــى إلــكــتــرونــيــة، في 
مقابل 40 خدمة جاري العمل على 
إلكترونيًا، ليبلغ مجموع  تحويلها 

الخدمات 82 خدمة.
أن خطة  إلــــى  ــر  الــــوزيــ وأشــــــار 
الوزارة المتمثلة في اعتمادها على 
في  تساهم  االلكترونية  الخدمات 
تسهيل اإلجراءات وتطوير وتعزيز 
كفاءة الخدمات المقدمة في إطار 
إلى  باإلضافة  ومترابط،  متكامل 
تــحــســيــن جــــــودة الـــخـــدمـــات الــتــي 
تــقــدمــهــا الــــــــوزارة لــلــمــســتــفــيــديــن، 
وإنــجــاز  المعرفة  إدارة  يسهل  بما 
األعمال بطريقة احترافية وموفرة 

للوقت والجهد والتكلفة.

تما�شيا مع توجه حكومة البحرين نحو التحول الرقمي.. وزير الأ�شغال:

اإلكتروني�ا والبلدي�ات(  )الأ�ش�غال  خدم�ات  م�ن   62 تحوي�ل 

أقــــــــرت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
حكما بمعاقبة متهم بالسجن 3 
أدين باالشتراك  أن  سنوات بعد 
رفــقــة آخــريــن فــي وضـــع نــمــوذج 
مــــحــــاٍك ألشــــكــــال الــمــتــفــجــرات 
ــذا لـــغـــرض  ــيـ ــفـ ــنـ بـــمـــكـــان عــــــام تـ
إرهـــابـــي، حــيــث ســبــق ان عــدلــت 
محكمة االستئناف عقوبته من 
السجن مدة خمس سنوات إلى 
السجن 3 سنوات وأيدت ما عدا 

ذلك.
إلى  أســنــدت  النيابة  وكــانــت 
ــه فـــي غـــضـــون 2016  الــمــتــهــم أنــ
وضع وآخــرون مجهولون بمكان 
عـــام نــمــوذجــا مــحــاكــيــا ألشــكــال 

المتفجرات يحمل على اعتقاد 
أنه كذلك، وذلك تنفيذا لغرض 

إرهابي.
ــود تـــفـــاصـــيـــل الـــواقـــعـــة  ــعــ وتــ
بــوضــع جسم  المتهم  قــيــام  إلــى 
وهــــمــــي ألشــــكــــال الـــمـــتـــفـــجـــرات 
على شارع الشيخ زايد بمنطقة 
ــة تــعــلــيــم  ــدرســ عـــالـــي مـــقـــابـــل مــ
السياقة عبارة عن اسطوانة غاز 
متوسطة مطلية باللون األسود 
ــأســــاك كــهــربــائــيــة  مـــوصـــولـــة بــ
وعــلــبــة معدنية،  رقــمــيــة  وســاعــة 
الرعب في  قاصدا من ذلك بث 
والمقيمين  المواطنين  نفوس 
ــن وســـــامـــــة  ــ ــ ــأمـ ــ ــ واإلخـــــــــــــــــال بـ

المملكة.
ــبـــت مــــن تـــقـــريـــر مــخــتــبــر  وثـ
الــبــحــث الــجــنــائــي بــعــد إجــــراء 
بيانات  بقاعدة  الـــدوري  المسح 
أن   )DNA( الـــنـــووي  الــحــمــض 
الـــمـــتـــهـــم هــــو مــــصــــدر الـــخـــايـــا 
العينة  مــن  المرفوعة  البشرية 
)ع2( شريط الصق اسود اللون، 
وثبت من تقرير مختبر البحث 
الــجــنــائــي أن الــعــيــنــات الــتــي تم 
فحصها عبارة عن عبوة وهمية 
وقـــد أكــــدت الــتــحــريــات ارتــكــابــه 

للواقعة.
ــال  ــ ــ وشــــــــهــــــــد شــــــــرطــــــــي خـ
بأنه  الــعــامــة  النيابة  تحقيقات 

غـــرفـــة  مـــــن  ورد  بــــاغــــا  ــى  ــقـ ــلـ تـ
ــاده الـــعـــثـــور على  ــفـ الــمــراقــبــة مـ
الشيخ  شــارع  على  غريب  جسم 
ــالــــي مــقــابــل  زايـــــــد بــمــنــطــقــة عــ
فانتقل  السياقة  تعليم  مدرسة 
ــاهــــد جــســمــا  ــى الـــمـــوقـــع، وشــ ــ إلـ
عبارة عن اسطوانة غاز متوسطة 
األسود موصولة  باللون  مطلية 
بأساك كهربائية وساعة رقمية 
وعلبة معدنية، تم التعامل معه 
بواسطة قوات التدخل السريع، 
لشكل  وهمي  جسم  بأنه  وتبين 
إلى  توصلت  وقــد  المتفجرات، 
برفقة  للواقعة  المتهم  ارتــكــاب 

آخرين.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

آسيوية  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  عاقبت 
بــالــســجــن مـــدة 10 ســنــوات والــغــرامــة ألــفــي ديــنــار 
بوهم  بلدها  من  فتاة  استدرجت  أن  بعد  واإلبــعــاد 
ممارسة  على  أجبرتها  ثم  منزلية،  كعاملة  العمل 
الدعارة والتكسب من ورائها، فيما أمرتها المحكمة 

بمصروفات إعادة المجني عليها إلى بلدها.
ــى بــــاغ قــدمــتــه  ــود تــفــاصــيــل الــقــضــيــة إلــ ــعـ وتـ
الــمــجــنــي عــلــيــهــا يــفــيــد بــأنــهــا أثـــنـــاء وجـــودهـــا في 
بلدها اآلسيوي عرض زوج المتهمة عليها العمل 
إنهاء اإلجــراءات  البحرين عاملة منزل، وبعد  في 
واألوراق حضرت إلى البحرين وكانت المتهمة في 
استقبالها في المطار، ومن ثم قامت بنقلها إلى 
شقه في منطقة القضيبية وتم حجز حريتها من 
بشكل  ومراقبتها  الشقة  باب  وغلق  المتهمة  قبل 
إال  الــدعــارة  في  سيكون  عملها  أن  وأخبرتها  دائــم 
أنــهــا رفــضــت إلــــى أن تـــم إجـــبـــارهـــا عــلــى مــمــارســة 

الدعارة تحت التهديد مع زبائن مختلفة.
كما أشارت إلى أنها تعرضت للضرب إلجبارها 

عــلــى الــعــمــل فـــي مــقــابــل كــانــت الــمــتــهــمــة تحصل 
تسليمها  يتم  وال  الزبائن  مــن  مالية  مبالغ  على 
واستغلت  الفرصة  لها  سنحت  أن  إلــى  مبالغ  أي 
إمكانية خروجها من الشقة وتوجهت إلى الشارع، 
ــى مــركــز  ــد الــــمــــارة لــنــقــلــهــا إلــ حــيــث ســـاعـــدهـــا أحــ
الشرطة، حيث دلت التحريات على هوية المتهمة 
في  تورطها  وتبين  عليها  القبض  وتــم  سنة(   42(

الواقعة.
اتجرت في  أنها  العامة  النيابة  إليها  وأسندت 
ونقلتها  استقبلتها  بــأن  عليها  المجني  شخص 
حريتها  وحــجــزت  المباني  بأحد  شقة  فــي  وآوتــهــا 
وذلك بغرض إساءة استغالها في أعمال الدعارة، 
وجه  بغير  عليها  المجني  أنها حجزت حرية  كما 
على  إجبارها  من  التكسب  بغرض  وذلــك  قانوني 
عليها  المجني  أنها حرضت  كما  الــدعــارة،  أعمال 
في  اعتمدت  أنها  كما  دعـــارة،  ارتــكــاب  على  والغير 
تكتسبه  مــا  عــلــى  جــزئــيــة  أو  كلية  بصفة  حياتها 

المجني عليها وغيرها من ممارسة الدعارة.

ا�ضتخدمت زوجها لن�ضب ال�ضباك وا�ضطياد �ضحيتها..

ال�س���جن 10 �س���نوات لآ�س���يوية ا�س���تدرجت فتاة واأجبرتها على الدعارة

النيابة ت�ستعر�ض تجربة البحرين في حماية
الطفل بندوة الأمانة العامة لمجل�ض التعاون

شاركت النيابة العامة أمس في الندوة التفاعلية بشأن قواعد 
حماية الطفل خال مرحلة التحقيق، والتي تم تنظيمها من قبل 
األمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية 

االتصال المرئي.
وخال الندوة استعرضت زينب سلمان العويناتي رئيسة نيابة 
األسرة والطفل تجربة مملكة البحرين في مجال حماية الطفل 
و  األســـرة  نيابة  اخــتــصــاصــات  بينت  حيث  التحقيق  فــتــرة  خــال 
الطفل، موضحة أن قانون العدالة اإلصاحية لألطفال وحمايتهم 
له  ويتيح  للطفل  الجنائية  الحماية  يكفل  المعاملة  ســوء  مــن 
والمحاكمة  التحقيق  مــرحــلــة  خـــال  الــضــمــانــات  مــن  مــجــمــوعــة 
استعرضت غرف  كما  للقانون.  وفقا  له  الكاملة  الحماية  وتوفير 

التحقيق الخاصة وقدمت عرًضا عن فكرة مبادرة رعاية.
األسرة  بنيابة  اجتماعية  أخصائية  العطاوي  دالل  وأوضحت 
التحقيق،  أثــنــاء مــرحــلــة  دور األخــصــائــيــة االجــتــمــاعــيــة  والــطــفــل 
مبينة أبرز االستراتيجيات النفسية المعتمدة أثناء التعامل مع 
الطفل خال طرح األسئلة عليه. كما تحدثت عن مبادرة »رعاية« 
الحاالت  العامة مؤخرا مستعرضة تجارب  النيابة  أطلقتها  التي 
المستفيدة من المبادرة. وقد شارك أعضاء النيابات بدول مجلس 

التعاون بمداخات حول موضوع الندوة.
وتأتي هذه الندوة بناًء على توصيات النواب العموم والمدعين 
الــعــامــيــن بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي بــشــأن عــقــد نـــدوات 
تفاعلية لتجارب الدول األعضاء في موضوع حماية الطفل خال 

فترة التحقيق.

حكم نهائي بال�س���جن 3 �سنوات لم�س���ارك في و�سع قنبلة وهمية بالطريق العام

»المحامين البحرينية« و»التحكيم التجاري 

الخليجي« يبحثان اأوجه التعاون الم�سترك
برئاسة  البحرينية  المحامين  جمعية  إدارة  مجلس  اجتمع 
امس  اإلدارة صباح  رئيس مجلس  بديوي  احمد  المحامي حسن 
التحكيم  لمركز  العام  األمين  الشميمري  يوسف  طــارق  بالسيد 
لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة بمقر  لـــدول مجلس الــتــعــاون  الــتــجــاري 

المركز، لبحث سبل وأوجه التعاون المشترك بين الطرفين.
الــشــمــيــمــري أعـــضـــاء مــجــلــس اإلدارة عــلــى فــوزهــم  وقـــد هــنــأ 
العمومية  الجمعية  ثقة  اإلدارة وحصولهم على  بمقاعد مجلس 
التحكيمية،  العملية  فــي  المحامين  الــســادة  دور  أهمية  مــؤكــدًا 
سير  حسن  في  اإليجابية  المشاركة  في  الفعال  بــدورهــم  مشيدًا 

القضايا التحكيمية بمختلف األدوار.
المركز  به  يقوم  الــذي  الرائد  بالدور  بديوي  أشــاد  من جانبه 
لتسوية  البديلة  بالطريقة  أنواعها  المنازعات بمختلف  في فض 
الـــمـــنـــازعـــات )الــتــحــكــيــم( عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي، والــجــهــود 
الــمــشــهــودة الــتــي يــبــذلــهــا الــمــركــز فــي نــشــر ثــقــافــة الــتــحــكــيــم في 
مساهمة  على  مــؤكــدًا  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  مختلف 
انطاقًا  المركز  أهداف  الفعالة في تحقيق  الجمعية ومشاركتها 
مــن رؤيـــة أصــحــاب الــجــالــة والــســمــو قـــادة دول مجلس الــتــعــاون 

الخليجي.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على رسم خطة لتنفيذ برامج 
مستقبلية تساهم في نشر ثقافة التحكيم وتعود بالنفع والفائدة 

على المحامين.

عشريني  شــاب  بحبس  األولـــى  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  حكمت 
كورونا  اختبار  نتيجة  بتزوير فحص  إدانته  بعد  دينار،  وتغريمه 500  سنة 
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة 3 سنوات بعد أن أخذت 
تــرى مــن ظــروف  أنها  إلــى  وأشـــارت  الــرأفــة،  المتهم بقسط مــن  المحكمة 
يحمل  مــا  المتهم  بحق  عمدية  لجرائم  أسبقيات  وجــود  وعــدم  الــدعــوى 
فشملت  جــديــدة،  ارتــكــاب جريمة  إلــى  يعود  لــن  المتهم  أن  االعتقاد  على 
حكمها بإيقاف العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شرطة الجسر 
من الجانب البحريني باغا من الجانب السعودي يفيد بضبط المتهم 
لتقديمه شهادة نتيجة فحص كورونا مزورة عبر هاتفه وتبين أنها مزورة 
من خال مسح الباركود. حيث وجهت إلى المتهم أنه في 28 يناير 2022 
اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في السجل االلكتروني الرسمي 
بأن أمد ذلك المجهول ببياناته الشخصية فاصطنع على غرار الصحيح 
شهادة فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 المنسوب الصدور إلى 

وزارة الصحة بمملكة البحرين.
في حين أشار دفاع المتهم خال نظر جلسات القضية إلى أن موكله 
أوهمه  الـــذي  الخليجي،  صديقة  إليــصــال  فهد  الملك  جسر  إلــى  تــوجــه 
أن صديقه  إال  الــجــســر،  عــلــى  الــفــحــص بشكل ســريــع  بــأنــهــمــا ســيــجــريــان 

الخليجي ورطه دون علمه.

تنفي�ذ  وق�ف  م�ع  �س�نة  الحب��ض 
»PCR« زور  لع�س�ريني  العقوب�ة 
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يـــقـــرب مـــن 35 سنة  بــعــد مـــا 
عــــلــــى حـــــيـــــاة زوجــــــيــــــة لــــــم تــكــن 
فــتــراتــهــا مــســتــقــرة بسبب  أغـــلـــب 
ــكـــرات، حــكــمــت الــمــحــكــمــة  الـــمـــسـ
سيدة  بتطليق  الشرعية  الكبرى 
تــعــدى زوجها  أن  زوجــهــا بعد  مــن 
عــلــيــهــا بـــالـــضـــرب وقــــت مـــا كــانــت 
هجر  ثم  برأسه  تلعب  المسكرات 
منزل الزوجية وتركها معلقة من 

دون إنفاق عدة سنوات.
ــة مـــنـــار  ــيــ ــامــ ــمــــحــ وقــــــالــــــت الــ
ســـيـــدة  مـــوكـــلـــتـــهـــا  إن  الـــتـــمـــيـــمـــي 
ــوال 35 عاما  عــانــت طــ بــحــريــنــيــة 
ــت بــتــربــيــة أوالدهـــــــا لــيــكــون  ــامـ وقـ

ــاال صــالــحــيــن وتــحــمــلــت أذى  ــ رجـ
ــان مـــعـــتـــادا عــلــى  ــ ــذي كـ ــ الـــــــزوج الــ
ــرات الـــتـــي كــانــت  ــكـ ــسـ ــمـ ــاول الـ ــنــ تــ
تجعله أغلب الوقت خارج حياتهم 
ــه كـــان  ــونـ ــم يــكــتــف كـ ــ ــة ولـ ــريــ األســ
كان  إنــه  بل  بالجسد فقط  معهم 
دائم األذى لها عن طريق اعتدائه 
كــان منذ  بــالــضــرب آخــرهــا  عليها 
عدة سنوات بعد أن ضربها وهجر 
مــنــزل الــزوجــيــة مــن دون عـــودة أو 

حتى سؤال عن أسرته أو نفقة.
مــوكــلــتــهــا  أن  ــى  ــ إلــ وأشـــــــــارت 
الشرعية  الــمــحــكــمــة  إلـــى  لــجــأت 
طــلــبــا لـــلـــطـــاق بـــعـــد مـــحـــاوالت 

لــلــصــلــح بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن أمــــرت 
الــمــحــكــمــة بــإحــالــة الــواقــعــة إلــى 
التحقيق ليثبت كل منهما ادعائه 
بعد أن أنكر الزوج اعتداءه عليها، 
حــيــث اســتــمــعــت الــمــحــكــمــة إلــى 
المقربين  أفــراد األســرة  عدد من 
ــن الـــمـــدعـــيـــة والـــــذيـــــن أكــــــدوا  ــ مـ
تــنــاول  الـــمـــدعـــى عــلــيــه دائـــــم  أن 
زوجته  على  والتعدي  المسكرات 
وكـــــان غــالــبــا مـــا يــجــاهــر بــشــربــه 
المسكرات أمام أفراد العائلة وأنه 
المدعية  منذ عدة سنوات ضرب 
وهــجــر مــنــزل الــزوجــيــة تــاركــا لها 
مــن دون إنــفــاق فــي الــوقــت الــذي 

تــكــفــل أفــــــراد أســـرتـــهـــا بــاإلنــفــاق 
عليها، وبعد االستماع إلى شهود 
المدعية فشل المدعى عليه في 

تقديم أي شاهد يدعم ادعاءه.
قالت  التحقيق  عــلــى  وبــنــاء 
فـــي حــيــثــيــات حكمها  الــمــحــكــمــة 
الــبــحــريــنــي اشــتــرط  الــقــانــون  إن 
يــتــعــذر  حــــــدا  ــرر  ــ ــضـ ــ الـ يـــبـــلـــغ  أن 
يحكم  حــتــى  الــعــشــرة  دوام  مــعــه 
الــقــاضــي بــالــتــطــلــيــق وقــــد قصد 
من ذلك التشديد في حل رابطة 
الــقــاضــي تقدير  الــزوجــيــة ومــنــح 
الضرر، وأشارت أنه يكفي للزوجة 
معها  أتــــى  زوجـــهـــا  أن  تــثــبــت  أن 

مــا تــتــضــرر مــنــه ولـــو مـــرة واحـــدة 
إلجــابــتــهــا إلــــى طــلــبــهــا وأشـــــارت 
وجــوب  فقهيا  المستقر  مــن  أنـــه 
إزالــــة الــضــرر مــتــى ثــبــت بــإحــدى 
طــرق اإلثــبــات، وقــالــت المحكمة 
إنــهــا اطــمــأنــت إلـــى شــهــادة شهود 
المدعية بينما المدعى عليه لم 
يــقــدم مــا ينفي ادعـــاءهـــا، ولــهــذه 
األســـــــبـــــــاب حـــكـــمـــت الـــمـــحـــكـــمـــة 
واحـــدة  طلقة  الــمــدعــي  بتطليق 
فا  صغرى  بينونة  للضرر  بائنة 
تحل له إال بعقد ومهر جديدين 
بذلك  طــاق  وثيقة  لهما  وتحرر 

بعد صيرورة الحكم نهائيا. 

الم�ضكرات تنهي حياة زوجية ا�ضتمرت اأكثر من 30 �ضنة
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} المحامية منار التميمي.

العامة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  أكـــد 
الــتــزام اإلدارة  لــإصــاح والــتــأهــيــل، 
ــل الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  بــتــوفــيــر كــ
ــا بـــجـــانـــب  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وغـ
أشـــكـــال الــرعــايــة الـــازمـــة لــلــنــزالء، 
اإلصــاح  مؤسسات  لقانون  تنفيذا 
بما  التنفيذية،  والئحته  والتأهيل 
يــعــكــس الــتــطــبــيــق الــمــتــكــامــل لقيم 
ومعايير حقوق اإلنسان في معانيها 

السامية.
المنطلق،  أنه من هذا  وأوضــح 
المعنية  اإلدارات  مــع  التنسيق  تــم 
بــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم التــخــاذ 
اإلجــــــــــــراءات الـــمـــطـــلـــوبـــة وتـــقـــديـــم 
بينها  ومــــن  الــمــتــاحــة  الــتــســهــيــات 
إجراءات التسجيل لتمكين النزالء 
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــراحـــل الــدراســيــة 
النهائية  االمــتــحــانــات  تــقــديــم  مــن 
والــتــي  الــحــالــي،  الـــدراســـي  للفصل 

ــيـــة،  ســبــقــهــا تــوفــيــر الــكــتــب الـــدراسـ
الـــنـــزالء من  الــطــلــبــة  يتمكن  حــتــى 
االستعداد الجيد لهذه االمتحانات.

وشدد مدير عام اإلدارة العامة 
لــــإصــــاح والـــتـــأهـــيـــل عـــلـــى تــوفــيــر 
ــزالء،  ــ ــنـ ــ ــق الـــتـــعـــلـــيـــم لـــجـــمـــيـــع الـ ــ حـ

ــل الـــعـــلـــمـــي  ــيـ ــحـــصـ ــتـ ومـــــواصـــــلـــــة الـ
لألنظمة  وفقًا  االمتحانات  وتــأديــة 
في  االستمرار  إلى  منوها  المتبعة، 

مــن خــدمــات تسهم  يلزم  مــا  تقديم 
الــنــزالء  مــهــارات  فــي صــقــل وتنمية 
وتــحــســيــن مــســتــواهــم الــعــلــمــي، بما 

يعود عليهم بالنفع بعد انتهاء مدة 
ــادة دمــجــهــم في  ــ مــحــكــومــيــتــهــم وإعــ

المجتمع.

»الإ�سالح والتاأهيل«: تقديم الت�سهيالت لتمكين الطلبة النزلء من اأداء المتحانات النهائية

فــــــي إطــــــــــار تــــعــــزيــــز قــيــم 
الــتــكــافــل االجـــتـــمـــاعـــي ونــشــر 
ــادرات  ــ ـــبــ ــ ــنــــفــــيــــذ مـ ــر وتــ ــيــ ــخــ الــ
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــاء الـــوطـــنـــي وتــرســيــخ  ــمـ ــتـ االنـ

قــيــم الــمــواطــنــة )بــحــريــنــنــا(، 
يلقي برنامج »األمن« اإلذاعي 
ــة »فـــاعـــل  ــدمـ الــــضــــوء عـــلـــى خـ
خـــــــيـــــــر«، حـــــيـــــث يـــســـتـــضـــيـــف 
ــج الـــــــرائـــــــد نـــاصـــر  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ

الكبيسي رئيس شعبة التنفيذ 
الـــقـــضـــائـــي بــــــــــاإلدارة الــعــامــة 
والــعــقــوبــات  األحـــكـــام  لتنفيذ 

البديلة 
بــرنــامــج »األمــــن« اإلذاعـــي 

العامة  اإلدارة  وتــقــدمــه  تــعــده 
لــــإعــــام والـــثـــقـــافـــة األمــنــيــة 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة بــالــتــعــاون 
ــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــ مـــع إذاعـ
كل  الهواء مباشرة  ويبث على 

الساعة  تمام  في  يــوم خميس 
الـــمـــوجـــة  ــلـــى  عـ ظــــهــــرًا   1:30

.FM102.3
ــبـــرنـــامـــج  كـــمـــا يـــتـــخـــلـــل الـ
ــرات  ــقـ ــفـ ــم عــــــدد مــــن الـ ــديـ ــقـ تـ

والمحاور األمنية والتثقيفية 
هذا  حلقة  ويقدم  والتوعوية، 
األسبوع الرائد جاسم عيد آدم 
وفي اإلخراج وكيل مازم ثاني 

عبدالرحمن البطي. 

برنام���ج »الأم���ن« الإذاع���ي يلق���ي ال�س���وء عل���ى خدمة »فاع���ل خير«

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16127/pdf/1-Supplime/16127.pdf?fixed6672
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295748
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295758
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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هل ي�ستعيد 
لبنان وجهه الحقيقي؟!

فوزية رشيد

العراقية  االنتخابات  فــي  حــدث  مثلما   {
األخيرة، حدث اليوم في االنتخابات اللبنانية، 
األغلبية  وحلفائها  ــران  إيــ خــســارة  حــيــث  مــن 
اهلل«  »حــزب  تحالف  حصل  وحيث  المطلقة! 
على )59 مقعدًا( من أصل 128 مقعدا، فيما 
)حزب  وحليف  الحر«،  الوطني  »التيار  تراجع 
ــام حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، بــرئــاســة  اهلل( أمــ
التمثيل  صــاحــب  هــو  ليصبح  جعجع،  سمير 
األكـــبـــر لــلــطــائــفــة الــمــســيــحــيــة فـــي الــبــرلــمــان، 
وحــقــق قــائــمــة )الــتــغــيــيــريــيــن( مــا يــعــادل %15 
»التيار  غــاب  بينما  البرلمانية،  المقاعد  مــن 
الـــســـنـــي« الــمــمــثــل بــــ)ســـعـــد الــــحــــريــــري( بــعــد 

انسحابه من االنتخابات!
يكّرس  البرلماني«  »الموزاييك  هــذا  ومــع 
تــزداد  ومــعــه  والــامــهــزوم،  الامنتصر  مشهد 
ــيــــدات الــمــســتــقــبــلــيــة،  ــقــ ــعــ ــتــ ــات والــ ــوبــ ــعــ الــــصــ
االنهيار  بعد  األولـــى  االنتخابات  أنها  خاصة 
االقتصادي والمعيشي في لبنان، وبعد انفجار 
ــّر أجــــزاء من  الــــذي دمــ بـــيـــروت« 2020،  »مــرفــأ 
الــعــاصــمــة، ووّلـــــد انـــفـــجـــارات وحـــــاالت غضب 
تغيير  في  ذلــك  رغــم  تنجح  لم  كبيرة،  شعبية 

الحال على أرض الواقع!
تحقيق  فـــي  فـــريـــق  أي  يــنــجــح  لـــم  إذا   {
أال  الــتــي يجب  ــى  األولـ الــمــهــام  فــإن  األغلبية، 
تتعطل أكثر هي تمرير القوانين واإلصاحات، 
لكل  ورئاسة جديدة،  وتشكيل حكومة جديدة 
والــرئــاســة، مــن دون  والــبــرلــمــان  مــن الحكومة 
أن يتكرر »السيناريو العراقي« الذي فيه رفض 
االنتخابات،  بنتائج  االعــتــراف  ــران  إيـ حلفاء 
ــدة اســـتـــعـــراض الـــقـــوة  ــاعــ ــّرف وفـــــق قــ ــتــــصــ والــ
والـــتـــهـــديـــد! ولـــبـــنـــان الـــــذي أنــهــكــتــه األزمـــــات 
االقتصادية والسياسية، وغياب الحّل له، يعّلق 
اليوم بعض األمل على نتائج هذه االنتخابات 
والتقليديين  الجدد  بنوابها  لعّلها  الجديدة، 
يضع أصحابها بعض الحلول، وتنأى القوائم 
بعض  لبنان  ويستيعد  األنــانــيــة،  عــن  بنفسها 

وجــهــه ومــامــحــه الــحــقــيــقــيــة، وبـــالـــعـــودة إلــى 
»الــنــفــوذ  قبضة  عــن  بــعــيــدًا  الــعــربــي،  محيطه 
اإليـــرانـــي«، الـــذي طــعــن لــبــنــان طــعــنــات كبيرة 

كادت أن تغتاله!
والقضايا  الملحة،  المعيشية  القضايا   {
اللبنانية  الــدولــة  كاستعادة  الكبرى  الوطنية 
والسيادة اللبنانية، واستعادة الهوية الحقيقية 
اللبنانيون حسمه  أهم ما ينتظر  للبنان، هي 
الحزب  لعبة  عن  بعيدًا  القادمة  المرحلة  في 
الفاشل بالثلث المعّطل، الذي عطل كل شيء 
في حياة اللبنانيين! وعليه فإن »الديمقراطية 
التوافقية«  الديمقراطية  وحتى  التعطيلية.. 
القوات  فوز »حزب  أكثر، ومع  تعد صالحة  لم 
اللبنانية« المعارض بشّدة لنفوذ »حزب إيران 
اللبناني« المعروف، تطالب عناصره بعد الفوز 
ليتحّول  األكــثــريــة(  بـــ)ديــمــقــراطــيــة  الــكــاســح 

»حزب إيران اللبناني« إلى معارضة!
اليوم  تتجّدد  الــعــراق  فــي  كما  لبنان  وفــي 
أيضًا نفس الحوارات ما بين »حكم األكثرية« 
أو »الــحــكــم الــتــوافــقــي« فــي ظــل نــظــام طائفي 
لم  كما  األخير  العقد  في  خاصة  لبنان،  دمــّر 

يحدث قط!
} ولبنان الذي يريد الخروج من الطريق 
الـــمـــســـدود، إلــــى طــريــق يــــرى فـــي نــهــايــتــه نــور 
ــل األزمـــــــات الـــتـــي ألـــمـــت به  الــــخــــاص، مـــن كـ
وبشعبه، خاصة منذ خروجه من أسوأ أزمة هي 
»الحرب األهلية« ما بين 1975 و1990، يتطلع 
إلــــى بــرنــامــج إصـــاحـــي حــقــيــقــي، ومــحــاســبــة 
الساسة الذين وضعوا لبنان في عنق الزجاجة، 
حــتــى اخــتــنــق الــبــلــد واخــتــنــق الــشــعــب، وتـــرّدت 
األحوال المعيشية واالقتصادية واالجتماعية 
ستشكل  هل  مسبوق!  غير  بشكل  والسياسية، 
من  الخروج  بداية  ونتائجها  االنتخابات  هذه 
الظام إلى النور أم أن القادم يحمل تعقيدات 

جديدة؟!
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بــــدءا البــــد مـــن الـــقـــول إن عــاقــة 
العربية  بالمملكة  الــبــحــريــن  مملكة 
الــســعــوديــة هــي عــاقــة وجـــود وليست 
ــدود فــحــســب، عاقة  عــاقــة جـــوار وحــ
تتميز بالنضج والرفعة والسمو، فقد 
كانتا دائما رؤية واحدة وموقفا واحدا 
ويدا واحدة في كل ما يحفظ أمنهما 
مختلف  فــي  والــتــاريــخ  واستقرارهما، 
والــراهــنــة يبرهن  الــمــاضــيــة  مــراحــلــه 
عــلــى ذلـــك، فــهــي تمتد إلـــى أكــثــر من 
ثـــاثـــة قــــــرون، مــنــذ تــأســيــس الـــدولـــة 
الــســعــوديــة األولــــــى، ال بـــل قــبــل ذلــك 
حــيــث أنـــهـــا مــتــأصــلــة بــيــن األســرتــيــن 
خــلــيــفــة،  وآل  ســـعـــود  آل  الــكــريــمــتــيــن 
الــراهــن. فمملكة  العصر  إلــى  وصـــواًل 
ــعـــد الـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــريـــن تـ ــبـــحـ الـ
الـــســـعـــوديـــة عــمــقــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــي 
كــمــا هـــي عــمــق اســتــراتــيــجــي وحــصــن 
ــيـــة  مــنــيــع لـــأمـــة الـــعـــربـــيـــة واإلســـامـ
جـــمـــعـــاء، ويــتــضــح ذلــــك مـــن تــصــريــح 
حمد  الملك  الجالة  لصاحب  سابق 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــاد 
المفدى: »عندما نتوجه إلى المملكة 
إلى  ننتقل  فإنما  السعودية  العربية 
عـــمـــق الــــوطــــن الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي 
وبيت  االستراتيجي  عمقنا  باعتبارها 
وقبلة  الــوحــي  ومهبط  الكبير  الــعــرب 
فــيــمــا تنظر  والــمــســلــمــيــن«،  ــام  ــ اإلســ
ــة إلـــى  ــوديـ ــعـ ــسـ الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـ
عاقتها بمملكة البحرين، بأنها تعبير 
القربى،  الصادقة ووشائج  عن األخوة 
ووحدة الهدف والمصير. وشهدت في 
العصور  وعبر  الــظــروف  مختلف  ظــل 
حـــرصـــا مــتــبــادال عــلــى تــطــويــرهــا في 
جــمــيــع الـــمـــجـــاالت، ودعـــمـــا مــتــبــادال 
لـــتـــعـــزيـــز نـــهـــوض وتــــطــــور واســـتـــقـــرار 
ــتــــى إنــــهــــا أضـــحـــت  ــلـــكـــتـــيـــن. حــ الـــمـــمـ
أنموذجا للسمو في العاقات الثنائية 
والتطابق  التنسيق  وعدَّ  دولتين،  بين 
في مواقفهما السياسية عبر التاريخ، 
واالنشغاالت  القضايا  مختلف  وإزاء 

الـــوطـــنـــيـــة واالقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
ــذلـــك الــمــســتــوى  ــا لـ ــادقــ انـــعـــكـــاًســـا صــ
ــن الـــتـــكـــامـــل والـــتـــوحـــد،  الــــمــــزدهــــر مــ
شعبيهما  على  إيــجــابــا  ينعكس  وبــمــا 
الـــجـــزيـــرة  دول  ــعــــوب  وشــ الــشــقــيــقــيــن 
على  حافظ  ومما  الــعــربــي.  والخليج 
تــلــك الــعــاقــات وأوصــلــهــا إلـــى مــا هي 
قرون  تميزها طوال  وأسهم في  عليه، 
من  المرتفع  المستوى  ذلــك  عــديــدة، 
الــمــصــداقــيــة والــحــمــيــمــيــة والــتــواصــل 
ــيـــن قـــيـــادتـــي الــمــمــلــكــتــيــن ورشـــــــادة  بـ
قراراتهما في الحفاظ على مستواها 
المتميز من جانب، ورغبتي شعبيهما 
وإصرارهما على استمرار وتنامي تلك 
المعهودة من  العاقات بخصوصيتها 
جانب آخر، ويتضح هذا بما أكد عليه 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الــــــوزراء الــمــوقــر، مــشــيــدا بــمــا يجمع 
الــمــمــلــكــتــان الــشــقــيــقــتــان مـــن روابــــط 
ــة عـــززتـــهـــا الـــعـــاقـــات األخـــويـــة  ــخـ راسـ
في  والمستمرة  التاريخ  عبر  الممتدة 
النمو في ظل ما تحظى به من رعايٍة 
الجالة  صاحب  حضرة  من  واهتمام 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد 
عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى وأخـــيـــه خـــادم 

سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية السعودية الشقيقة حفظهما 
صاحب  بجهود  سموه  أشــاد  كما  اهلل. 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر مــحــمــد بن 
ولي  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع في المملكة العربية السعودية 
ــتـــي أســهــمــت فـــي تــعــزيــز الــتــكــامــل  والـ
الثنائي بين البلدين الشقيقين. وكان 
ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية، 
ــكـــي األمـــيـــر  ــلـ ــمـ بـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـ
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  عبدالعزيز 
بــالــمــمــلــكــة  ــاقـــة  الـــطـ ــود وزيــــــر  ــعـ آل سـ
 16 يــوم  الشقيقة،  السعودية  العربية 
/ مايو/ 2022. ومما أعطى للعاقات 
مؤثرا  مؤسسيا  بعدا  المملكتين  بين 
وحـــدودي  تكاملي  لمستقبل  يــؤســس 
زاهـــــــــر، تـــأســـيـــس مـــجـــلـــس الــتــنــســيــق 
ــاد رئــاســتــه  ــنــ الــمــشــتــرك بــيــنــهــمــا وإســ
ــيـــي الـــعـــهـــد فــــي الــمــمــلــكــتــيــن،  ــــى ولـ إلـ
ــن الــتــعــاون  ــدة مـ ــديـ لــيــمــثــل حــقــبــة جـ
والــوحــدة فــي الـــقـــرارات، والــمــزيــد من 
التنسيق والتشاور والتفاهم السياسي 
واالقتصادي والعسكري بين البلدين، 
المملكتين  التعاون بين  ودفع مسيرة 
ــة  ــاديـــ ــصـــ ــ ـــتـ ـــد االقــ ـــعــ ـــصــ ــى كـــــــل الــ ــلـــ ــ عـ
على  بالخير  يعود  وبما  واالجتماعية 
حتى  الشقيقتين،  المملكتين  شعبي 
وصـــل مــســتــوى الــتــعــاون االقــتــصــادي 
العربية  المملكة  أن أصبحت  بينهما، 
الــســعــوديــة هــي الــشــريــك االقــتــصــادي 
بــمــبــادالت  الــبــحــريــن  لمملكة  األكـــبـــر 
مليارات   )9( قيمتها  تتجاوز  تجارية 
تجارة  منها   ،2021 عام  أمريكي  دوالر 
مــلــيــارات   )3.4( بــقــيــمــة  نــفــطــيــة  غــيــر 
بقيمة  مــبــاشــرة  واســـتـــثـــمـــارات  دوالر، 
نسبة  تــمــثــل  دوالر  مــلــيــارات   )9.96(
30% من رصيد االستثمارات األجنبية 
الــمــبــاشــرة فــي الــبــحــريــن نــهــايــة شهر 
الـــســـيـــاح  ــل  ــثـ ــمـ ويـ  .2021 ســـبـــتـــمـــبـــر/ 

ــبـــحـــريـــن مــن  الــــقــــادمــــون لــمــمــلــكــة الـ
المملكة العربية السعودية نسبة %89 
البحرين،  إلــى  الــــواردة  السياحة  مــن 
إلى جانب إسهامات المملكة العربية 
الــســعــوديــة فــي دعـــم وتــمــويــل العديد 
ــــن مــــشــــروعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة،  مـ
ومتابعة تنفيذ مدينة الملك عبداهلل 
الــطــبــيــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي مجال 
مشروع  تدشين  على  والعمل  الطاقة 
ــلــــربــــط بــيــن  ــلــــك حــــمــــد لــ جــــســــر الــــمــ
الــشــقــيــقــيــن، وربــطــه بشبكة  الــبــلــديــن 
الــتــعــاون  ســكــك حـــديـــد دول مــجــلــس 
ــاد  ــتـــصـ ــم االقـ ــدعــ ــا يــ ــمـ الـــخـــلـــيـــجـــي، بـ
الــوطــنــي الــبــحــريــنــي، بــاإلضــافــة إلــى 
الــتــعــاون فــي مــجــال البيئة مــن خال 
ــم الــبــحــريــن لــمــبــادرتــي الــســعــوديــة  دعـ
األخضر.  األوســط  والشرق  الخضراء 
كما لعبت المملكة العربية السعودية 
المالي  الــتــوازن  فــي دعــم  قــيــاديــا  دورا 
بمملكة البحرين وغيرها من المواقف 
األخــويــة فــي الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة 
واألمــنــيــة والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
الــمــتــواصــلــة والــمــتــنــامــيــة. وخــتــامــا ال 
التنسيق  مــجــلــس  إن  الـــقـــول  مـــن  بـــد 
وما  المشترك  الــســعــودي-الــبــحــريــنــي 
يــرتــبــط بــه مــن لــجــان فــي الــمــجــاالت 
والسياسية  واالقــتــصــاديــة  اإلعــامــيــة 
والــعــســكــريــة واألمــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
تــــــعــــــزز إحـــــــيـــــــاء مـــــــشـــــــروع االتــــــحــــــاد 
المملكة  نــواتــه  مــن  بـــدءا  الخليجي، 
البحرين  ومملكة  السعودية  العربية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة التي 
ترتبط بمجلس تنسيقي مشترك مع 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أيــضــا. 
والتنمية  والــســلــم  األمــــن  يــعــزز  وبــمــا 
المستدامة في الخليج العربي، حمى 
اهلل المملكتين وجميع الدول العربية 

واإلسامية من كل سوء.

} أكاديمي وخبير اقتصادي

قــبــل أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات أرســـل 
ــورة لــجــدار منزله  ــد األخــــوة صــ لــي أحـ
الخارجي في أحد المجمعات السكنية 
الــتــي ُأنــشــئــت قــبــل أكــثــر مـــن عــقــد من 
البحرين في منطقة  الزمن في جنوب 
ذلك  في  تعد  وكانت  وصــحــراويــة،  برية 
والبعيدة  النائية  المناطق  مــن  الــوقــت 
ــة، وبـــخـــاصـــة  ــريــ ــبــــشــ ــة الــ ــطــ ــشــ ــن األنــ ــ عـ
األنــشــطــة الــعــمــرانــيــة الــســكــنــيــة. فــهــذه 
الـــصـــورة كـــانـــت ُتــريــنــي مــشــهــدًا غــريــبــًا 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا فـــي الــبــحــريــن، وتــقــدم 
منظرًا نادرًا ال يراه الكثير من الناس. 

فــهــذه الـــصـــورة حــتــى بــالــنــســبــة إلــي 
وغير  مــألــوف  غير  مــنــظــرًا  تمثل  كــانــت 
األولى  الوهلة  وفي  بادنا،  في  طبيعي 
كـــنـــُت أظـــــن أنـــهـــا تــبــيــن بـــقـــعـــًا ســـــوداء 
ولكن  المنزل،  جــدار  على  اللون  قاتمة 
ــورة، والــنــظــر  ــ ــــصـ بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق فــــي الـ
تأكد  قـــرب،  وعـــن  أكــثــر  بتفحص  إلــيــهــا 
ثاثين  عــن  تقل  ال  أنــهــا مجموعة  لــي 
مـــن الــخــفــافــيــش الــداكــنــة الـــلـــون الــتــي 
نفسها  قت  وعلَّ البيت،  بجدار  التصقت 

على سطحه. 
علينا،  الــجــديــدة  الــظــاهــرة   فــهــذه 
ــم قــــد يــعــتــبــرهــا  ــكـ ــا لـ ــهـ ــُتـ ــفـ والــــتــــي وصـ
البعض بسيطة وسطحية في ظاهرها، 
وال تستحق أن نتناولها ونتحدث عنها، 
ولــكــن عــنــد دراســــة مــثــل هـــذه الــظــاهــرة 
ــولــــوج في  عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي والــ
وهــي  المختلفة،  وأبــعــادهــا  تفاصيلها 
بــيــئــات سكنية  الــخــفــافــيــش فـــي  وجــــود 
في  هــي  أنها  وجدُتها  بالناس،  مأهولة 
يمكن  عالمية  جــزء من ظاهرة  الــواقــع 
مشاهدتها في معظم دول العالم، ولكن 
تختلف في صورها ومشاهدها من بلٍد 
إلـــى آخــــر، بـــل وإن انــكــشــاف مــثــل هــذه 
للبشرية  الظاهرة ومثياتها قد سببت 
في السابق وحاليًا ُكربات بيئية وصحية 
وبــاء  المثال  سبيل  على  منها  عقيمة، 
كورونا الذي نزل على البشرية جمعاء، 
ــدًا بــشــكــٍل  ــ والــتــهــم فـــي أشـــهـــر قــلــيــلــة جـ
مباشر أو غير مباشر أرواح قرابة 14.9 
األول من  الفترة من  في  إنسان  مليون 
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المنشور في السادس من مايو 2022.
فكما يعلم الجميع اآلن بأن هناك 
شبه إجماع عند العلماء بأن وباء كورونا 

الذي نشهده اليوم في كل شبٍر من كوكبنا 
قد كان بسبب انتقال فيروس كورونا من 
الخفاش إلى اإلنسان، إما بشكٍل مباشر 
تــعــرض اإلنـــســـان للخفاش  عــن طــريــق 
ألنواع  هائًا  مخزنًا  ُيعد جسمه  الــذي 
كثيرة من الفيروسات التي انتقلت إلى 
اإلنسان، وإما بطريقة غير مباشرة من 
خــال حــيــوان آخــر وســيــط يحمل هذه 

الفيروسات المرضية القاتلة. 
ــان  ــ ــسـ ــ ــرض اإلنـ ــعــ ــتــ ــف يــ ــيــ ــن كــ ــ ــكـ ــ ولـ
للخفاش الذي يعيش في بيئات هادئة 
ونـــائـــيـــة وبـــعـــيـــدة عـــن تـــحـــركـــات الــبــشــر 
وأنـــشـــطـــتـــه الـــتـــنـــمـــويـــة، مـــثـــل الــكــهــوف 
الــمــظــلــمــة، أو عــلــى األشـــجـــار الــعــالــيــة، 
منها  يقترب  ال  التي  األســطــح  على  أو 

البشر عادة؟
هناك  أن  الميدانية  األبحاث  أكدت 
عـــــدة طـــــرق يـــتـــعـــرض فــيــهــا الــخــفــاش 
وصفته  الـــذي  المشهد  ومنها  للبشر، 
لكم في مطلع المقال. ففي الكثير من 
الحاالت يتوغل اإلنسان نفسه على بيئة 
فيها  تعيش  التي  البعيدة  الخفافيش 
آمنة مطمئنة ال تفاعل بينها وبين بني 
البشر، وتفصل بينهما مسافات طويلة 
البيئات  ــذه  هـ اإلنـــســـان  فــيــغــزو  نــســبــيــًا، 
حرماتها،  ويستبيح  النائية  الفطرية 
ب المسافات بينها، فُيحدث تغيرًا  وُيقرِّ
جذريًا في أنماط استخدام األرض في 
النظام  في  وُيشكل خلًا  البيئات،  تلك 
البيئي العام، مثل بناء منشآت تنموية 
ترفيهية،  أو  صــنــاعــيــة،  منها  مختلفة 
الــطــرق  بــنــاء  أو  أو مــجــمــعــات ســكــنــيــة، 
وتفقد  الخلل  يقع  قد  وهنا  والجسور. 
البيئة توازنها الدقيق والهش، فيحدث 
ــوع مـــن الــتــفــاعــل غــيــر الــمــرغــوب فيه  نـ
والخفافيش،  البشر  بني  بين  والمضر 
ما يساعد على انتقال الفيروسات التي 
اإلنسان  إلــى  الخفافيش  هــذه  تحملها 
مـــبـــاشـــرة. كــمــا يــمــكــن لــلــخــفــافــيــش أن 
مــع  ــرى  ــ ــأخــ ــ بــ أو  ــٍة  ــقــ ــريــ ــطــ بــ تـــتـــفـــاعـــل 
القطط،  مثل  المستأنسة  الــحــيــوانــات 
ــكــــاب، وغــيــرهــمــا الـــتـــي تــعــيــش مع  والــ
هذه  من  الفيروسات  فتحمل  اإلنــســان، 
ــان،  ــى اإلنــــســ ــ الــخــفــافــيــش وتــنــقــلــهــا إلـ
نوعية  وأوبــئــة حسب  بــأمــراض  فيصاب 
ــوتـــه فـــي نقل  الـــفـــيـــروس وخـــطـــورتـــه وقـ

العدوى بين بني البشر. 
كــذلــك فــي بــعــض الـــحـــاالت يذهب 

الــعــلــمــاء والــبــاحــثــون عــمــدًا إلـــى بيئات 
الـــخـــفـــافـــيـــش بــــهــــدف إجــــــــراء دراســـــــات 
ــي مـــواقـــعـــهـــا الــطــبــيــعــيــة،  ــ مـــيـــدانـــيـــة وفـ
لـــلـــتـــعـــرف عــن  ــات مـــنـــهـــا  ــنـ ــيـ ــذ عـ ــ أو أخــ
ــي تــحــمــلــهــا  ــتــ ــات الــ ــروســ ــيــ ــفــ نـــوعـــيـــة الــ
هـــذه الــخــفــافــيــش واألســـقـــام الــتــي من 
تــصــيــب اإلنــــســــان عــنــد  الــمــحــتــمــل أن 
انتقال هذه الفيروسات إلى جسمه، وقد 
عند  ميدانية  وهــفــوات  أخــطــاء  تــحــدث 
إجراء البحوث، فيتعرض العالم لعضة 
الفيروسات،  إليه  فتنتقل  الخفافيش، 

ثم ُيعدي اآلخرين بها. 
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى فــــــــإن هــــذه 
الـــخـــفـــافـــيـــش، والـــحـــيـــوانـــات والـــطـــيـــور 
األخرى بشكٍل عام، قد تهاجر، أو تنتقل 
وقوع  عند  جديدة  ومناطق  بيئاٍت  إلــى 
التغير المناخي وارتفاع حرارة األرض، 
كما هو عليه الحال اآلن، ما يضطرها 
جميعًا إلى البحث عن بيئات أخرى أكثر 
برودة، وأشد ماءمة لحياتها والظروف 
فيها  والمعيشية  والغذائية  المناخية 
أفضل من المناطق السابقة. وفي هذه 
الــحــالــة أيــضــًا تــحــدث هــنــاك تــفــاعــات 
غير فطرية وغير طبيعية من عدة صور 
وطرق بين األنواع الحيوانية المختلفة 
ما  البشر،  وبني  الجديدة  البيئات  فــي 
والبكتيريا،  الفيروسات،  انتقال  يسهل 
ــم الـــمـــرضـــيـــة األخـــــــرى بــيــن  ــيـ ــراثـ والـــجـ
الحيوانات  وبين  جهة،  من  الحيوانات 
واإلنسان من جهة أخرى وُيطلق عليها 
من  يــزيــد  مــمــا   ،)zoonotic spillover(
األوبئة والعلل بين بني البشر، وتنكشف 

أمراض جديدة لم يعرفها اإلنسان من 
قبل. 

وهـــنـــاك عــــدة دراســــــات بــــدأت تسبر 
ــور هــــذه الــقــضــيــة، مــنــهــا الـــدراســـتـــان  غــ
في  »الطبيعة«،  مجلة  في  المنشورتان 
عــنــوان:  تحت  األولـــى   ،2022 أبــريــل   28
الــمــنــاخــي يــزيــد مـــن مخاطر  »الــتــغــيــر 
انتقال الفيروسات بين األنواع الحية«، 
المناخي  »الــتــغــيــر  عــنــوانــهــا:  والــثــانــيــة 
سيفاقم من تفاعل الحيوانات مع بعض 
الفيروسات  نقل  احتمال  مــن  وسيزيد 
الدراستان  هاتان  توصلت  وقــد  بينها«. 
استنتاجات  عـــدة  إلـــى  أخـــرى  ــات  ــ ودراسـ
أنماط  تغيير  أن  منها  وخطيرة،  مهمة 
إزالــــــة  وبــــخــــاصــــة  األرض،  اســــتــــخــــدام 
الكثيفة  االستوائية  الفطرية  الغابات 
ــى مـــــــزارع لــلــمــحــاصــيــل،  ــ وتــحــويــلــهــا إلـ
يـــزيـــد من  الـــطـــرق  بـــنـــاء  أو  الـــرعـــي،  أو 
من  الحيوانات  بين  والتفاعل  االتصال 
جــهــة، وهــــذه الــحــيــوانــات وبــنــي الــبــشــر 
مــن جهة أخـــرى، مــا يرفع مــن احتمال 
انتقال الفيروسات إلى هذه الحيوانات، 

ثم إلى اإلنسان، ونزول أوبئة جديدة. 
إلى وجود  أشــارت  الدراسات  أن  كما 
وتداعياته  المناخي  التغير  بين  عاقة 
وتغير  األرض،  ســخــونــة  فــي  المتمثلة 
ــار، واحـــتـــمـــال  ــ ــطـ ــ ــمــــاط ســـقـــوط األمـ أنــ
كورونا،  كوباء  لأوبئة،  اإلنسان  تعرض 
وتــغــيــر سقوط  األرض  ــرارة  حــ فــارتــفــاع 
والــطــيــور  الــحــيــوانــات  األمـــطـــار يضطر 
الــهــجــرة واالســـتـــقـــرار فـــي مناطق  إلـــى 
المجتمعات  أخرى قد تكون قريبة من 
البشرية، ما يرفع من احتمال تعرضها 
ــة الــــتــــي تــحــمــل  ــاصــ ــخــ وتـــفـــاعـــلـــهـــا، وبــ
ونقل  اإلنــســان  مع  المعدية،  األمـــراض 
والطفيليات  والــبــكــتــيــريــا  الــفــيــروســات 
إلـــيـــه، ثـــم إشـــعـــال فــتــيــل أزمـــــة صحية 

جديدة لن تنطفئ. 
ولــذلــك يجب على اإلنــســان إجــراء 
حــــســــاٍب دقــــيــــق وشــــامــــل لـــكـــل أعـــمـــالـــه 
فــيــهــا، كتغيير  الـــشـــروع  قــبــل  الــتــنــمــويــة 
عــلــيــه  أن  كـــمـــا  األرض،  اســـتـــخـــدامـــات 
سرعة أخذ اإلجراءات الازمة لمكافحة 
التغير المناخي وسخونة األرض حتى 
ــئـــة جـــديـــدة ال  ال ُنـــعـــرض أنــفــســنــا ألوبـ
طاقة لنا بها، وال علم لنا وال خبرة في 

كيفية عاجها. 
bncftpw@batelco.com.bh
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ــي  ــ ــوعـ ــ ــة الـ ــيــ ــضــ ــت قــ ــ ــانــ ــ كــ
الــمــجــتــمــعــي مــــن الــقــضــايــا 
الــــتــــي كــــانــــت تـــشـــغـــل دائـــمـــا 
اإلنـــــســـــان ســـــــواء كــنــخــبــة أو 
كـــجـــمـــهـــور، فـــكـــانـــت الــنــخــبــة 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــبـ ــا رغـ ــ ــمـ ــ تــــدعــــي دائـ
الجماهير  بــيــن  الــوعــي  نــشــر 
حق  صاحب  كل  يعرف  حتى 
حــقــوقــه ويـــلـــتـــزم بــواجــبــاتــه، 
التي  الحجة  تلك  وتــتــراجــع 
نخبوية  فصائل  تستخدمها 
الجماهير  أن  تــدعــي  معينة 
ال تعي مصالحها الحقيقية 
وإنــــه مـــن األهــمــيــة أن يــكــون 
هناك دائما الموجه والقائد 
أيضا  الجمهور  كان  لها. كما 

المستدام من حيوية قضية  القلق  لديه ذلك 
الوعي وضرورة الحرص على تطويره بالشكل 
الــــذي يــخــدم مــصــالــحــهــم ويــقــضــي عــلــى تلك 
قــلــت حركة  تــــزداد هــوتــهــا كلما  الــتــي  الــفــجــوة 

الوعي داخل تلك المجتمعات.
والوعي المجتمعي يتشكل أواًل من خال 
بعضهم  المجتمع  ــراد  أفــ بــيــن  الــتــفــاعــل  ذلـــك 
البعض، هذا التفاعل الذي يتخلق من خاله 
الــذيــن  الــمــؤثــرون  أدق  بمعنى  أو  الــنــخــبــويــون 
تلك  واتــجــاه  حركته  فــي  التأثير  يستطيعون 
اإلعــام على  لعب  االتجاه  ذلك  وفي  الحركة. 
تلك  إحــــــداث  فـــي  كــبــيــرا  دورا  الـــتـــاريـــخ  مــــدى 
التفاعات أو بمعنى أدق التواصل المجتمعي 

الخاق.
العشرين من  الــقــرن  اقــتــراب  ومــع  أنــه  إال 
وتطوير  ضــــرورة  إلـــى  الــحــاجــة  ظــهــرت  نهايته 
ذلك التواصل بالشكل الذي يتناسب مع تلك 
الثورة المعلوماتية التي بدأت تتضح معالمها 
وجــود  إلــى  الحاجة  وأظــهــرت  الفترة  تلك  فــي 
وفي  الــثــورة  تلك  استيعاب  على  قــادر  مجتمع 
ذات الوقت مستخدما لها ومتفاعا معها، من 
هنا كــانــت الــمــحــاوالت األولـــى إلنــشــاء شبكات 
التواصل االجتماعي من خال بعض المواقع 

اإللكترونية. 
ومع بداية القرن الحادي والعشرين صارت 
حياة  من  جــزءًا  االجتماعي  التواصل  شبكات 
األفراد في مختلف المجتمعات، وتشمل هذه 
الشبكات مواقع مثل؛ فيسبوك، تويتر، يوتيوب، 
وغيرها من المواقع الكثيرة التي ساهمت في 
يقوم  اإلنــتــرنــت  على  افــتــراضــي  مجتمع  خلق 
سرعان  األفـــراد  بين  والتفاعل  التواصل  على 
قادرا على  افتراضيًا  ليكون مجتمعًا  ما تطور 
التعبير  لهم  ويتيح  األفــراد،  اتجاهات  تشكيل 
ومما ساعد  القضايا.  آرائهم في مختلف  عن 
التي  الذكية  الهواتف  انتشار  التطور  هذا  في 
في  تسهم  إلكترونية  تطبيقات  تحمل  صــارت 

استخدام مثل هذه الشبكات. 
وهنا بدأ يعود إلى قضية الوعي المجتمعي 
العام توازنه مرة أخرى من خال ذلك التفاعل 
الـــدائـــم بــيــن األفــــــراد مـــع بــعــضــهــم بــعــضــًا في 
مختلف قضايا المجتمع، إال أنه من األهمية 
أن يكون ذلك الوعي إيجابيًا يدفع األفراد نحو 
سبيل  فعلى  مجتمعيا.  ونــشــط  فــاعــل  ســلــوك 
المثال يجب أن يكون الوعي والثقافة السائدة 
المشاركة  نــحــو  لــأفــراد  دافــعــًا  المجتمع  فــي 

العامة من خال إبداء الرأي 
تجاه القضايا العامة وكيفية 

التعاطي معها. 
ولذلك ينبغي االستفادة 
ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــات الــ ــ ــكــ ــ ــبــ ــ مــــــــن شــ
االجــتــمــاعــي بــشــكــل إيــجــابــي 
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــر الـ ــ ــشـ ــ فــــــي دعــــــــم ونـ
ــــال ذلـــك  الـــنـــاضـــجـــة مــــن خـ
اآلراء  وتــبــادل  البناء  الــحــوار 
تعزيز  في  يسهم  بما  الجادة 

عملية الوعي المجتمعي. 
وقد تفاعلت المجتمعات 
الــعــربــيــة كــثــيــرًا مـــع شــبــكــات 
ــي،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــواصــــــل االجـ
وحــــظــــيــــت هــــــــذه الـــشـــبـــكـــات 
بإقبال الفت من فئة الشباب 
تحديدًا، إال أنه يبدو أن تلك الوسائل سرعان 
مــا تحولت إلــى ســاح ذي حــديــن، حــده األول 
الجماهير  دعم حق  على  القادر  اإليجابي  هو 
في الحصول على المعلومات ومعرفة الحقوق 
الساح  هــذا  حــد  أن  إال  بالواجبات،  وااللــتــزام 
ــك الـــكـــم الـــهـــائـــل من  الــســلــبــي تــمــثــلــت فـــي ذلــ
تلك  على  انتشرت  التي  والشائعات  األكــاذيــب 
رابط وشكلت عن  أو  الوسائل من دون ضابط 
ذاتــه  المجتمعي  الــتــمــاســك  عــلــى  حــق خــطــرا 
المجتمعات  وعي  تشويه  في  أحيانا  وساهمت 
إلـــى حــد كــبــيــر. وهـــو مــا يــفــرض ضــــرورة وضــع 
التواصل  وســائــل  الســتــخــدام  منظمة  قــوانــيــن 
من  والتعبير  الــرأي  حرية  تضمن  االجتماعي 
إليه  اتجهت  أمــر  وهــو  تــطــرف،  أو  دون شطط 
الــعــالــم مـــن أجـــل الــحــفــاظ على  مــعــظــم دول 
التعبير عن  حقوق األفــراد، وحقهم في حرية 
ــذا التنظيم  والـــهـــدف مــن هـ تــحــديــدًا،  الــــرأي 
المجتمع  الــجــمــيــع، وحــمــايــة  حــمــايــة حــقــوق 
لهذه  مسيئة  أو  سلبية  اســتــخــدامــات  أي  مــن 
لوجود  مــؤشــرات  هناك  وأن  خاصة  الشبكات. 
جـــرائـــم إلــكــتــرونــيــة مـــن خـــال هـــذه الــشــبــكــات 
حسب  ومحاسبتها  ووقــفــهــا  محاربتها  يــجــب 

القانون. 
الـــتـــواصـــل  اســـتـــخـــدام شـــبـــكـــات  إن حـــريـــة 
مطلقًا،  مقيدة  غير  أنها  تعني  ال  االجتماعي 
واحترام  المجتمع،  وقيم  بثوابت  مقيدة  فهي 
وأنظمتها.  وقوانينها  ودستورها  الدولة  سيادة 
االعتبار  في  وضعها  يجب  مهمة  مسألة  وهــي 
لـــم يكن  الــشــبــكــات، وإن  عــنــد اســتــخــدام هـــذه 
هناك تشريع مستنير وواع ينظم استخدامات 

وجرائم شبكات التواصل االجتماعي. 
وعــلــيــه فــــإن الـــوعـــي بــمــخــاطــر وســلــبــيــات 
ــواصـــل االجــتــمــاعــي  ــتـ ــيـــات شــبــكــات الـ ــابـ وإيـــجـ
مؤسسات  كل  فيها  تشترك  مشتركة  مسؤولية 
وقــادة  تشريعية،  وسلطة  حكومة،  مــن  الــدولــة 
اإلعــام.  وسائل  وحتى  الدين،  وعلماء  الــرأي، 
جــديــدة من  أداة  تعد  الشبكات  هــذه  ومــادامــت 
أدوات التعبير عن الرأي، فإن تشكيل وعي عام 
الشبكات  ناضج بأهمية ومخاطر وفرص هذه 
الجهود  كــل  تــضــافــر  ويتطلب  وقــتــًا،  يستغرق 
لــيــكــون اســتــخــدامــهــا قــائــمــًا عــلــى الــمــســؤولــيــة 

الوطنية، واحترام ثوابت وقيم المجتمع. 

} خبير بمركز تريندز للبحوث

 واالستشارات - دولة اإلمارات

ح�����دود ال���وع���ي ال��م��ج��ت��م��ع��ي

بقلم:
 خالد فياض }

ظ��������اه��������رة ال�����ت�����غ�����ي�����ر ال����م����ن����اخ����ي
وان���ع���ك���ا����س���ات���ه���ا ال�����س��ح��ي��ة ال��م��ح��ت��م��ل��ة

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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القائد العام ي�صيد بعمق عالقات ال�صداقة التاريخية مع اململكة املتحدة
خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

�شامب�شون  مارتن  طيار  الفريق  البحرين، 

الدفاع  Martin Sampson كبري م�شت�شاري 
بالقوات  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  بال�شرق 

والوفد  ال�شديقة  املتحدة  باململكة  امل�شلحة 

بن  ذياب  الركن  الفريق  بح�شور  له،  املرافق 

وذلك  الأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي  �شقر 

�شباح اأم�س.

لقوة  العام  القائد  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

الدفاع  م�شت�شاري  بكبري  البحرين  دفاع 

بالقوات  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  بال�شرق 

امل�شلحة الربيطانية، اإذ اأ�شاد خالل اللقاء بعمق 

عالقات ال�شداقة التاريخية املتميزة التي تربط 

مملكة البحرين واململكة املتحدة، بالإ�شافة اإىل 

مناق�شة عدد من املوا�شيع التي تعزز العالقات 

الثنائية والتعاون والتن�شيق امل�شرتك، خا�شة 

بني  الدفاعي  والتعاون  الع�شكري  املجال  يف 

البلدين ال�شديقني.

حممد  ح�شن  الركن  اللواء  اللقاء  ح�شر 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �شعد 

الركن طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان اآل خليفة 

كبار  من  وعدد  الع�شكري،  التعاون  مدير 

�شباط قوة دفاع البحرين.

ا�صتقبل كبري م�صت�صاري الدفاع لل�صرق الأو�صط بربيطانيا.. وزير الداخلية: 

حكمة امللك الداعم الأ�صا�صي حلفظ اأمن البحرين

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

كبري  �شمب�شون  �شام  مارتن  طيار  الفريق 

م�شت�شاري الدفاع لل�شرق الأو�شط باململكة 

بن  طارق  الفريق  بح�شور  وذلك  املتحدة، 

ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام.

�شمب�شون،  بالفريق  الوزير  رّحب  وقد 

واملتميزة بني  التاريخية  بالعالقات  م�شيًدا 

واملمتدة  املتحدة،  واململكة  البحرين  مملكة 

ملا يزيد عن مائتي عام، منوًها باأهمية هذه 

الزيارة يف تعزيز التوا�شل وتبادل وجهات 

الأمني  والتن�شيق  التعاون  اإطار  يف  النظر 

وفتح اآفاق جديدة من العمل امل�شرتك.

الداخلية  وزير  ثّمن  الجتماع،  وخالل 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  حكمة  عالًيا 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

وروؤية جاللته الثاقبة، والتي كانت الداعم 

الأ�شا�شي يف حفظ اأمن البحرين و�شالمتها 

والتحديات  املتغريات  ظل  يف  الإقليمية 

ال�شف  توحيد  باأهمية  منوها  املت�شارعة، 

اخلليجي ملواجهة التحديات امل�شتقبلية.

من جهته، عرّب كبري م�شت�شاري الدفاع 

لل�شرق الأو�شط باململكة املتحدة عن تقديره 

مملكة  اأطلقتها  التي  وامل�شاريع  للربامج 

الإن�شان،  البحرين يف جمال تعزيز حقوق 

ويف مقدمتها امل�شروع احل�شاري للعقوبات 

يف  الداخلية  وزارة  جهود  مثمًنا  البديلة، 

حفظ الأمن وتعزيز ال�شتقرار.

ومت خالل اللقاء بحث جمالت التعاون 

ال�شديقني،  البلدين  بني  الأمني  والتن�شيق 

املو�شوعات  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

ال�شاحتني  على  الأمنية  وامل�شتجدات 

اختتام جمريات التمرين امل�صرتك الدفاع املتوهج 22الإقليمية والدولية.
اختتمت جمريات التمرين امل�شرتك الدفاع 

املتوهج Neon Defender( 22( الذي نفذه 

عدد من اأ�شلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، 

ال�شواحل،  بخفر  متمثلة  الداخلية  ووزارة 

الأمريكية  البحرية  للقوات  املركزية  والقيادة 

)NAVCENT(، بح�شور اللواء الركن غامن 

اإبراهيم الف�شالة م�شاعد رئي�س هيئة الأركان 

برادفورد  ت�شارلز  بحري  والفريق  للعمليات، 

املركزية  بالقيادة  البحرية  القوات  قائد  كوبر 

واللواء  اخلام�س،  الأ�شطول  قائد  الأمريكية 

الركن بحري حممد يو�شف الع�شم قائد �شالح 

البحرية امللكي البحريني، وذلك �شباح اأم�س 

التمرين  وت�شمن   ،2022 مايو   18 الأربعاء 

والتدريبات  العمل  تنفيذ عدد من ور�س  على 

التنوع  فيها  روعي  امل�شرتكة،  الع�شكرية 

الواقعية  واإ�شفاء  للم�شتجدات  وم�شايرتها 

مت  اإذ  التمرين،  تطبيق  يف  والحرتافية 

ا�شتخدام جمموعة من التقنيات امل�شتندة على 

الع�شكرية  وال�شرتاتيجيات  اخلطط  اأحدث 

املعا�شرة اأثناء تنفيذ خمتلف مراحل التمرين، 

احلية  بالذخرية  الرمايات  على  وا�شتملت 

امليدانية،  الع�شكرية  التطبيقات  من  وعدد 

واملناورات  والإنقاذ  البحث  وعمليات 

اجلاهزية  رفع  بهدف  البحرية  التكتيكية 

وخطط  برامج  وتفعيل  للم�شاركني   القتالية 

املفاهيم  توحيد  خالل  من  امل�شرتك  التدريب 

القتالية وتبادل اخلربات.

»املهند�صني« تقفل باب الرت�صح

لنتخاب اأع�صاء جمل�س الإدارة

البحرينية  املهند�شني  جمعية  اأعلنت 

اجلمعية  لنتخابات  الرت�شح  باب  قفل 

اجلمعية  انعقاد  مع  اإجراوؤها  املقرر 

الثاين  اجتماعها  يف  ال�شنوية  العمومية 

كما  القادم،  يونيو   6 يف  اجلمعية  مبقر 

لرئا�شة  للرت�شح  املتقدمني  اأ�شماء  اأعلنت 

ل�شغل  املرت�شحني  واأ�شماء  اجلمعية 

الإدارة،  جمل�س  يف  اجلدد  الأربعة  املقاعد 

تكميلية  لفرتة  اآخر  ع�شو  اإىل  بالإ�شافة 

نظًرا ل�شتقالة اأحد الأع�شاء. 

الإعالم  مدير  علي  حممد  جعفر  واأكد 

قفل  اأن  اجلمعية  يف  العامة  والعالقات 

املدة  ا�شتكمال  بعد  جاء  قد  الرت�شح  باب 

املعلنة للرت�شح، بعد اأن اأبقت اجلمعية باب 

الرت�شح مفتوًحا حتى نهاية الدوام الر�شمي 

للجمعية يف ال�شاعة الرابعة من ع�شر يوم 

ح�شب   2022 مايو   17 املوافق  الثالثاء 

التعميم املر�شل م�شبًقا لأع�شاء اجلمعية. 

اإدارة  جمل�س  اأن  اإىل  علي  واأ�شار   

يوم  املجل�س  اجتماع  يف  اأقر  قد  اجلمعية 

بعد  املرت�شحني  قائمة  املا�شي  الثالثاء 

التحقق من طلبات الرت�شح كافة.

تد�صني دليل اإر�صادي وخدمة »امللف الإلكرتوين« 

10% ن�صبة الإ�صابة بالربو يف البحرين غالبيتهم من الأطفال وكبار ال�صن
خديجة العرادي:

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  اأكد 

اآل  الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

جميع  لتقدمي  القدرات  بناء  على  خليفة 

ومتابعة  املتطورة،  ال�شحية  اخلدمات 

ال�شحية  الرعاية  الربو يف مراكز  مر�شى 

الأولية.

هدى  الدكتورة  قالت  جانبها،  من 

الإر�شادي  الدليل  م�شوؤولة  الإبراهيم 

ملر�شى الربو اإن ن�شبة الإ�شابة بالربو يف 

البحرين 10% من ال�شكان. واأعلنت خالل 

حفل نظمته الوزارة، اأم�س، تد�شني خدمة 

وتقدمي  الربو،  ملر�شى  الإلكرتوين  امللف 

ور�شة عمل عن اأحدث التو�شيات املعتمدة 

لعالج الربو.

الدليل  تد�شني  هام�س  على  ذلك  جاء 

»امللف  وخدمة  املحدث  الإر�شادي 

ت�شمن  اإذ  الربو«،  ملر�شى  الإلكرتوين 

التو�شيات  اأحدث  احلفل حلقة علمية عن 

لت�شخي�س  املعتمدة  والربوتوكولت 

وذلك  الربو،  مر�س  وعالج  ومتابعة 

العاملي  الربو  بيوم  الحتفاء  مع  تزامًنا 

للعام 2022 يف بفندق اخلليج.

طبيب  الفريق  برعاية  احلفل  واأقيم 

اآل خليفة رئي�س  ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

املجل�س الأعلى لل�شحة، وبح�شور رئي�س 

عبدالوهاب  الدكتور  الأمناء  جمل�س 

الرعاية  التنفيذي ملراكز  حممد، والرئي�س 

ال�شيد  جليلة  الدكتورة  الأولية  ال�شحية 

جواد، وعدد من امل�شوؤولني.

ويف م�شتهل احلفل اأكد رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�شحة يف كلمته اأن اليوم العاملي 

للربو  العاملية  املبادرة  تنظمه  للربو 

عام  تاأ�ش�شت  التي   GINAبـ املعروفة 

ال�شحة  منظمة  مع  بالتعاون   ،1993

العاملي  باليوم  الحتفال  ويتم  العاملية، 

مايو  �شهر  من  ثالثاء  اأول  يف  للربو 

املبادرة  من  بتنظيم  وذلك  عام،  كل  من 

العاملية للربو يف �شتى بقاع العامل، اإذ بداأ 

اإذ   ،1998 عام  يف  اليوم  بهذا  الحتفال 

ُيعد هذا اليوم هو اأحد اأهم الأيام ال�شحية 

دعم  اإىل  عام  ب�شكل  تهدف  التي  العاملية 

امل�شابني باأمرا�س مزمنة وابتكار اأ�شاليب 

للتعاي�س معها، والعمل ب�شكل عاملي على 

م�شاندتهم بالطرق املتاحة.

واأ�شار اإىل اأن منظمة ال�شحة العاملية 

ا ذا اأهمية كربى، اإ تقدر  تعترب الربو مر�شً

الإح�شاءات اأن هناك اأكرث من 339 مليون 

م�شابون  العامل  م�شتوى  على  �شخ�س 

ما  يوجد  ل  اأنه  من  الرغم  على  بالربو. 

ي�شمى بعالج ال�شايف للربو اإل اأنه بالإمكان 

ال�شيطرة عليه والتقليل من حدوث نوبات 

العاملية  ال�شحة  منظمة  باأن  علًما  الربو، 

لدى  اأعلى  الربو  انت�شار  معدل  �شجلت 

الأطفال ال�شغار منه لدى البالغني، واأعلى 

تكون  وقد  الذكور،  لدى  منه  الإناث  يف 

ميكن  اأنه  كما  وراثية،  بالربو  الإ�شابة 

الربو،  حالة  تفاقم  اأن  اجلوية  للظروف 

اأو  والرطب  جًدا،  اجلاف  الطق�س  مثل 

العا�شف، مبيًنا اأن منظمة ال�شحة العاملية 

توؤكد على الوقاية من الربو ومكافحته، اإذ 

ب�شكل  الربو  ت�شخي�س  الطبيب يف  يعتمد 

�شاماًل  املر�شي،  التاريخ  على  اأ�شا�شي 

وياأتي  وم�شبباتها،  وتكرارها  الأعرا�س 

الإكلينيكي، وقد  الطبي  الفح�س  ذلك  بعد 

تظهر اأعرا�شه مرات عدة يف اليوم اأو يف 

الأ�شبوع لدى الأفراد امل�شابني به. 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأكد 

يف  الأولية  ال�شحية  الرعاية  دور  على 

تقدمي  خالل  من  املجتمعي  الوعي  اإذكاء 

امل�شورة ال�شحية حول املر�س وم�شبباته 

وطرق ال�شيطرة عليه، من خالل اخلدمات 

املتكاملة وامل�شرتكة بني مقدمي  العالجية 

وتعزيز  باملر�س  وامل�شابني  اخلدمة 

لالإقالع  كامل�شورة  ال�شحية  ال�شلوكيات 

الوقائية  اخلدمات  وتقدمي  التدخني  عن 

مثل  املزمنة  الأمرا�س  من  الفئة  لهذه 

من  الإ�شابة  من  تقلل  التي  التطعيمات 

اأن  �شاأنها  من  التي  التنف�شية  الأمرا�س 

امل�شابني  لدى  الربو  نوبات  بع�س  حتفز 

باملر�س. 

باليوم  واحتفاًء  اليوم  هذا  ومبنا�شبة 

املجل�س  رئي�س  اأو�شح  للربو،  العاملي 

من  القدرات  بناء  اأن  لل�شحة  الأعلى 

اآخر  على  باإطالعهم  ال�شحية  الكوادر 

وتد�شني  املر�س،  هذا  حول  امل�شتجدات 

ملتابعة  اخلا�شة  الإلكرتونية  ال�شفحة 

ال�شحية  الرعاية  الربو يف مراكز  مر�شى 

ال�شحية  الكوادر  من  نتطلع  اإذ  الأولية، 

واملكت�شبات  الإجنازات  من  املزيد  تقدمي 

من  امل�شتفيدين  م�شلحة  يف  ت�شب  التي 

مملكة  يف  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات 

البحرين.

اأمناء  جمل�س  رئي�س  األقى  جهته،  من 

الدكتور  الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز 

خاللها  رحب  كلمة  حممد  عبدالوهاب 

للربو  العاملي  باليوم  باحل�شور لالحتفاء 

من خالل حلقات علمية وتد�شني ال�شفحة 

عاملي  يوم  تخ�شي�س  مت  اإذ  اللكرتونية، 

الت�شخي�س  �شبل  وتوفري  الوعي  لإذكاء 

اأنحاء  جميع  يف  الربو  ملر�س  والعالج 

العامل.

اأن  حممد  عبدالوهاب  الدكتور  واأكد 

املعرفة  لتعزيز  تاأتي  اليوم  هذا  اأهداف 

املتعلقة  واملوؤثرات  الأ�شباب  وحتديد 

بالإ�شابة مبر�س الربو واحلد من نوباته 

لدى  الوعي  واإذكاء  ال�شحية  وعواقبه 

الت�شخي�س  باأهمية  ال�شحيني  العاملني 

ال�شيطرة  حول  والتثقيف  ال�شحيح 

به  للم�شابني  الدعم  وتقدمي  املر�س  على 

وكيفية  الربو  مبثريات  املجتمع  وتوعية 

جتنبها والتعامل معها.

ال�شحية  الرعاية  مراكز  اأن  واأو�شح 

الأولية اأولت بالغ الهتمام لهذا املر�س، اإذ 

يتم حتديث الأدلة الإر�شادية مبا يتما�شى 

ملر�س  العاملية  ال�شحية  امل�شتجدات  مع 

ال�شحية  الكوادر  تدريب  ويتم  الربو، 

على  الأولية  ال�شحية  الرعاية  مراكز  يف 

املراكز  عملت  وقد  امل�شتجدات.  �شوء 

اخلدمة  ا�شتحداث  �شمان  على  ال�شحية 

الطبية،  العيادات  خالل  من  الفئة  لهذه 

هذه  ملتابعة  املوؤهلة  الكوادر  خالل  ومن 

ال�شفحة  تد�شني  يتم  واليوم  احلالت. 

يف  الربو  مر�شى  ملتابعة  الإلكرتونية 

اأطباء العائلة ليتم متابعة  عيادات جميع 

ل�شتخدامها  البيانات  وتوثيق  املر�شى 

م�شلحة  يف  ي�شب  مبا  الأمثل  ال�شتخدام 

متلقي اخلدمة.

العمل  فريق  ع�شو  قالت  بدورها، 

الإر�شادي  الدليل  حتديث  عن  امل�شوؤول 

الرعاية  مراكز  يف  الربو  مر�س  لعالج 

ال�شحية الأولية الدكتورة هدى الإبراهيم 

اإن الربو اأحد اكرث المرا�س املزمنة �شيوعا 

الإ�شابة يف  والكبار ون�شبة  الطفال  لدى 

موؤكدة  العامل،  اأنحاء  مبختلف  ازدياد 

للربو  بالن�شبة  وا�شحة  زيادة  وجود 

مبر�س  الإ�شابة  ن�شبة  تبلغ  اإذ  احلاد، 

حول  ن�شمة  مليون   300 نحو  الربو 

�شخ�س  وفاة  الربو  ي�شبب  كما  العامل، 

واحد من كل 250 حالة وفاة يف العامل. 

ان  تبني  الح�شاءات  ان  اىل  وا�شارت 

ن�شبة ال�شابة بالربو يف مملكة البحرين 

ويبلغ  ال�شكان،  من   %10 من  اأكرث  هي 

متو�شط عدد املر�شى املرتددين على مراكز 

وامل�شخ�شني  الولية  ال�شحية  الرعاية 

ي�شل  ما   2021-2020 ل�شنة  بالربو 

يبلغ  بينما  تقريبا،  مري�س   10،000

زيارة،  األف   31 الزيارات  عدد  جمموع 

على  كبري  عبء  اىل  يوؤدي  بدوره  وهذا 

الفرد وعلى نظام الرعاية ال�شحية ب�شكل 

عام. 

يف  تتمثل  املري�س  معاناة  ان  واكدت 

تعر�شه لأزمة �شحية متكررة، ف�شال عن 

ب�شبب  نوعية حياته  على  ال�شلبي  تاأثريه 

اأداء مهام حياته اليومية  عدم قدرته على 

عن  اأو  موظفا  كان  اذا  عمله  عن  وغيابه 

املدر�شة اإذا كان طالبا، وبذلك تكون ابعاد 

بل  فقط،  ال�شحية  ولي�س  الربو  مر�س 

نظام  اأي  بتحميل  وذلك  اأي�شا،  اقت�شادية 

لكرثة  نظرا  كبريا  اقت�شاديا  عبئا  �شحي 

ال�شحية  املراكز  تراجع  التي  احلالت 

وال�شعافات  للعالج  طلبا  وامل�شت�شفيات 

احلالت احلادة.

 �صرطة العا�صمة ت�صتقبل

وفًدا من موؤ�ص�صة حقوق الإن�صان

عام  مدير  النجران  �شيف  اإبراهيم  العميد  ا�شتقبل 

مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة كالً من الدكتور مال اهلل 

احلمادي رئي�س جلنة زيارة اأماكن الحتجاز والوفد املرافق 

باملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، واملحامية دينا اللظي 

حممد  املقدم  بح�شور  املوؤ�ش�شة،  مفو�شي  جمل�س  ع�شو 

خالد البوعينني رئي�س مركز �شرطة احلورة.

بالدكتور  النجران  العميد  رحب  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

احلمادي واملحامية اللظي، م�شيًدا بدور املوؤ�ش�شة الوطنية 

حلقوق الإن�شان يف النهو�س مبهمتها الإن�شانية من خالل 

عملها للمحافظة على ال�شتقرار الجتماعي ون�شر وتعزيز 

ثقافة حقوق الإن�شان والتعامل مع الق�شايا احلقوقية وفًقا 

لالخت�شا�شات املوكلة اإليها، م�شرًيا اإىل حر�س املديرية على 

تعزيز التعاون والتن�شيق مع املوؤ�ش�شة يف كل اجلوانب.

»الإ�صالح«: اإجراءات لتمكني الطلبة 

النزلء من تقدمي المتحانات ب�صهولة

اأكد مدير عام الإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل التزام 

ال�شحية والتعليمية وغريها  الإدارة بتوفري كل اخلدمات 

لقانون  تنفيًذا  للنزلء،  الالزمة  الرعاية  اأ�شكال  بجانب 

مبا  التنفيذية،  ولئحته  والتاأهيل  الإ�شالح  موؤ�ش�شات 

يعك�س التطبيق املتكامل لقيم ومعايري حقوق الإن�شان يف 

معانيها ال�شامية.

واأو�شح اأنه من هذا املنطلق، مت التن�شيق مع الإدارات 

املعنية بوزارة الرتبية والتعليم لتخاذ الإجراءات املطلوبة 

الت�شجيل  اإجراءات  بينها  ومن  املتاحة  الت�شهيالت  وتقدمي 

تقدمي  من  الدرا�شية  املراحل  خمتلف  يف  النزلء  لتمكني 

المتحانات النهائية للف�شل الدرا�شي احلايل، والتي �شبقها 

من  النزلء  الطلبة  يتمكن  حتى  الدرا�شية،  الكتب  توفري 

ال�شتعداد اجليد لهذه المتحانات.
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اململكة �ستتوىل قيادة املهام امل�سرتكة.. قائد القيادة املركزية الأمريكية لـ»الأيام«: 

التعـــاون الدفاعـــي مـــع البحريـــن ل يتزعـــزع
متام اأبو�شايف:

اأول  الفريق  الأمريكية  املركزية  القيادة  قائد  اأكد 

الدفاعي مع  التزام بالده وتعاونها  اأن  مايكل كوريال 

البحرين هو م�شاألة ثابتة ول تتزعزع.

ما  اإن  لـ»الأيام«  ت�شريح  كوريال يف  القائد  وقال 

الدفاعي  التعاون  وتطور  ع�شكري،  تقدم  من  حتقق 

غري  والأنظمة  ال�شطناعي،  الذكاء  على  يعتمد  الذي 

البحرين  قيادة  لول جهود  ليتحقق  يكن  املاأهولة، مل 

احلكيمة، وحرفية واإ�شرار قيادة قوة دفاع البحرين.

البحرين  تويل  عن  كوريال  اأول  الفريق  وك�شف 

للقوة  التابعة   »152« امل�شرتكة  املهام  قوة  قيادة 

منطقة  يف  بدوريات  تقوم  التي  امل�شرتكة  البحرية 

اخلليج العربي.

تعيني را�سد بن عبدالرحمن 

حمافًظا ملحافظة العا�سمة

�شدر عن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

حمافظ  بتعيني  مر�شوم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ملحافظة العا�شمة.

وجاء يف املر�شوم اأنه ُيعنينّ ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن 

بن را�شد اآل خليفة حمافًظا ملحافظة العا�شمة، وتكون مدة 

تعيينه يف املحافظة املذكورة اأربع �شنوات.

ال�شيخ را�شد بن عبدالرحمن 

اأعرب عن متنياته ملحمد بن زايد بالتوفيق ل�ستكمال م�سرية اخلري.. امللك يعقد اجتماًعا مع ويل العهد رئي�س الوزراء ويتبادل الر�سائل مع �سموه:

ــالــتــنــظــيــم الـــكـــبـــري والــــدقــــة الــفــائــقــة ــم ب اإدارتــــــكــــــم تــتــ�ــس

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  عقد ح�شرة 

املفدى، اجتماًعا مع �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وذلك يف ق�شر الق�شيبية اأم�س.

واأعرب جاللته عن متنياته ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

رئي�س دولة الإمارات بالتوفيق وال�شداد، لإكمال م�شرية القائد املوؤ�ش�س لدولة 

الإمارات ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.

واأثنى جاللته على اجلهود الدوؤوبة واملخل�شة التي يوا�شل بذلها ويل العهد 

وتطوير  املباركة  نه�شتها  وتعزيز  البحرين  خلدمة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

منظومة العمل احلكومي.

وقام جاللته بجولة يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء، موؤكًدا اأن الوطن ي�شمو 

القطاع احلكومي  العاملني يف  البحرين من  اأبناء وبنات  واأن  باأبنائه،  ويرتقي 

والقطاعات الأخرى هم م�شدر فخرنا واعتزازنا الدائم.

الوزراء،  العهد رئي�س جمل�س  اإىل ويل  اإىل ذلك، بعث جاللته ر�شالة �شكر 

اأعرب فيها جاللته عن تقديره وامتنانه و�شكره على ما مت تقدميه من �شروحات 

واإيجاز واٍف ملا يتم متابعته واإجنازه من خطط وم�شروعات حكومية، وباإدارة 

على  يقف  مهني  وباإ�شراف  التنفيذ،  يف  الفائقة  والدقة  الكبري  بالتنظيم  تت�شم 

دقائق الأمور ويراقب كل ما يلزم لتحقيق اأهداف املبادرات ذات الأولوية وذات 

الرتباط املبا�شر مبا ينفع ويخدم املواطنني واملقيمني.

واأ�شاف جاللته: »ن�شجل اإعجابنا الكبري بالكوادر البحرينية -من ال�شباب 

وبحجم  بهم  باللقاء  �شعدنا  ولقد  الهام،  املوقع  هذا  يف  العاملني  وال�شابات- 

حما�شتهم وهم ميثلون الوجه اجلميل وامل�شرق لـ)فريق البحرين(«.

اإىل ذلك، تلقى جاللته ر�شالة �شكر من ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، جاء 

فيها: »اإن اأوامر وتوجيهات جاللتكم ت�شكل لنا دوًما منهاج عمل �شامل ومتكامل«.

واأ�شاف �شموه: »اإن فريق البحرين يعتز بقيادتكم وي�شتلهم منها القيم التي 

اأ�شلتموها، باأن خدمة الوطن واأبنائه الأعزاء واجب مقد�س، وينهل من حكمة 

وحنكة جاللتكم العزم والإرادة للتقدم والتطور للوطن، بروٍح جامعة �شمتها 

حب التحدي وع�شق الإجناز«.

جاللة امللك يقوم بجولة يف مكتب رئي�س جمل�س الوزراء جاللة امللك يعقد اجتماًعا مع ويل العهد رئي�س الوزراء

مايكل كوريال 

»ال�سّحة«: توفري تطعيم فايزر 

للأطفال بدًءا من اليوم اخلمي�س

املحلية: ال�شوؤون  حمرر 

»فايزر«  تطعيم  توفري  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

لالأطفال  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س  امل�شاد 

اليوم اخلمي�س. بدًءا من  6 مراكز �شحية،  يف 

متوافًرا  �شيكون  التطعيم  اإن  الوزارة  وقالت 

مدينة  جدحف�س،  الآتية:  ال�شحية  املراكز  يف 

كانو،  علي  اأحمد  احلورة،  عي�شى،  مدينة  حمد، 

ال�شحي. الوطني  البحرين  بنك  مركز 

لالأطفال  »فايزر«  تطعيم  ــوزارة  ال وتوفنّر 

واأكــدت  عاًما،   11 اإىل   5 من  العمرية  للفئة 

الفئة  هذه  تلقي  واأهمية  العالية  ماأمونيته 

ــادة  زي يف  ي�شهم  مبــا  التطعيم،  جلــرعــات 

خماطر  وتقليل  لديهم  املناعية  ال�شتجابة 

وتقليل  الفريو�س  انت�شار  من  واحلد  العدوى، 

اأعرا�شه. خماطر 
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ـــــرق لـــــــ»فــــــريــــــق الــــبــــحــــريــــن« ـــــس ـــــ� ـــــون الـــــــوجـــــــه امل ـــــل الـــــــــكـــــــــوادر الــــبــــحــــريــــنــــيــــة ميـــــّث

ـــامـــل �ـــس اأوامــــــــــــــر جــــللــــتــــكــــم مــــنــــهــــاج عــــمــــل  الــــــــــــــــــوزراء:  رئــــيــــ�ــــس  الــــعــــهــــد  ويل 
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12

Link

P  18

Link

Link

P  7

Link

07 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Thu 19 May 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6004   |  الخميــس 18 شــوال 1443هـــ

أكثر من 339 مليون شخص مصابون بالربو على مستوى العالم

 تدشين الدليل اإلرشادي 
و»الملف اإللكتروني لمرضى الربو« بمراكز الرعاية األولية

تحت رعاية رئيس المجل��س األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة وبحض��ور رئيس مجل��س األمناء 
التنفي��ذي  والرئي��س  محم��د  عبدالوه��اب 
لمراكز الرعاية الصحية األولية جليلة السيد 
وعدد من المسؤولين، نظمت مراكز الرعاية 
األولي��ة فعالي��ات وحف��ل تدش��ين الدلي��ل 
اإلرشادي المحدث وخدمة »الملف اإللكتروني 
لمرض��ى الرب��و« حيث تضم��ن الحفل حلقة 
علمية حول أحدث التوصيات والبروتوكوالت 
المعتمدة لتشخيص ومتابعة وعالج مرض 
الرب��و، وذلك تزامنًا مع االحتف��اء بيوم الربو 
العالم��ي للعام 2022. وفي مس��تهل حفل 
التدش��ين، أك��د رئي��س المجل��س األعل��ى 
للصحة ف��ي كلمته بأن اليوم العالمي للربو 
 تنظم��ه المبادرة العالمي��ة للربو المعروفة 
ب�GINA التي تأسست عام 1993 بالتعاون 
مع منظمه الصحة العالمية، ويتم االحتفال 
به في أول ثالثاء من شهر مايو من كل عام 
وذلك بتنظيم من المب��ادرة العالمية للربو 
في ش��تى بق��اع العالم، حيث ب��دأ االحتفال 
ف��ي هذا اليوم ف��ي ع��ام 1998 ويعتبر هذا 

الي��وم هو أحد أهم األي��ام الصحية العالمية 
التي تهدف بش��كل عام إلى دعم المصابين 
بأم��راض مزمنة وابتكار أس��اليب للتعايش 
معها والعمل بشكل عالمي على مساندتهم 
بالط��رق المتاحة ويأتي ش��عار ه��ذا العام 
والمتمثل في س��د الفج��وات لرعاية مرضى 
الرب��و داعمًا للجه��ود الرامية إلتاحة س��بل 

التش��خيص المبكر والعالج المتكامل والحد 
م��ن التع��رض لمحف��زات نوب��ات اإلصابة 
بهذا المرض. وأش��ار إلى أن منظمة الصحة 
العالمي��ة تعتبر الربو مرضًا ذا أهمية كبرى 
حيث تق��در اإلحصائيات أن هن��اك أكثر من 
339 مليون ش��خص عل��ى مس��توى العالم 
مصاب��ون بالرب��و. عل��ى الرغ��م م��ن أنه ال 

يوجد ما يس��مى بعالج الشافي للربو إال أنه 
باإلمكان السيطرة عليه والتقليل من حدوث 
نوب��ات الرب��و، علم��ًا ب��أن منظم��ة الصحة 
العالمية س��جلت معدل انتش��ار الربو أعلى 
لدى األطف��ال الصغ��ار منه ل��دى البالغين، 
وأعل��ى في اإلن��اث منه ل��دى الذك��ور، وقد 
تكون اإلصابة بالربو وراثية، كما أنه يمكن 

للظروف الجوي��ة أن تفاقم حالة الربو، مثل: 
الطق��س الجاف ج��دًا، والرط��ب أو العاصف، 
منوه��ًا إل��ى أن منظم��ة الصح��ة العالمية 
تؤك��د عل��ى الوقاية م��ن الرب��و ومكافحته 
حي��ث يعتمد الطبي��ب في تش��خيص الربو 
بشكل أساس��ي على التاريخ المرضي، شاماًل 
األعراض وتكرارها ومس��ّبباتها، ويأتي بعد 
ذلك الفح��ص الطبي اإلكلينيكي، وقد تظهر 
أعراضه مرات عدة في اليوم أو في األس��بوع 

لدى األفراد المصابين به.
وأكد عل��ى دور الرعاية الصحي��ة األولية في 
إذكاء الوع��ي المجتمع��ي من خ��الل تقديم 
المش��ورة الصحية حول المرض ومس��بباته 
وط��رق الس��يطرة عليه من خ��الل الخدمات 
بي��ن  والمش��تركة  المتكامل��ة  العالجي��ة 
بالم��رض  الخ��دم ة والمصابي��ن  مقدم��ي 
وتعزي��ز الس��لوكيات الصحي��ة كالمش��ورة 
لإلق��الع ع��ن التدخي��ن وتقدي��م الخدمات 
الوقائية لهذه الفئ��ة من األمراض المزمنة 
مثل التطعيمات التي تقلل من اإلصابة من 
األمراض التنفسية التي من شأنها أن تحفز 
بعض نوبات الربو لدى المصابين بالمرض.

افتتح الملتقى الخليجي الثالث عشر لالجتماعيين

 حميدان: تطوير منظومة العمل األهلي 
لبناء شراكات فاعلة ترتقي بدور الجمعيات

افتت��ح وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية، جميل بن محمد 
علي حميدان، الملتقى الخليجي الثالث عش��ر لالجتماعيين 
تح��ت عن��وان »التش��بيك المؤسس��ي ض��رورة لالرتق��اء 
بالمه��ن االجتماعي��ة«، والذي تنظم��ه الجمعية الخليجية 
لالجتماعيين، في إطار تجس��يد اهتمام البحرين بالشراكة 
المجتمعية وتعزيز أواصر العمل المش��ترك بين أبناء دول 
مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور محافظ المحافظة 
الشمالية، علي بن عبدالحسين العصفور، ورئيس الجمعية 
الخليجي��ة لالجتماعيي��ن، خل��ف أحمد خل��ف، وممثلين عن 
الجمعي��ات االجتماعية بدول مجلس التعاون، وبمش��اركة 

ممثلين عن المؤسسات الحكومية واألهلية في البحرين.
ويهدف الملتقى، الذي يقام على مدى يومين، إلى تسليط 
الض��وء عل��ى مفه��وم التش��بيك المؤسس��ي، والتعري��ف 
بآليات��ه ومتطلباته األساس��ية، واالطالع عل��ى أبرز تجارب 
الشبكات المؤسسية العربية والدولية العاملة في المجال 
االجتماعي. وس��يتم خالل الملتقى استعراض أطر التعاون 
وتب��ادل المعرف��ة بين المنظم��ات األهلي��ة، ومراحل بناء 
ش��بكات هذه المنظمات وآليات عمله��ا، وتحديد مقومات 

إنش��اء ش��بكات التش��بيك المؤسس��ي لتب��ادل المعرف��ة 
والمعلوم��ات بي��ن المهتمي��ن بالش��أن االجتماع��ي في 
المؤسس��ات الرس��مية والجمعيات األهلية ب��دول مجلس 

التعاون.

وأش��اد حميدان بإقامة مثل ه��ذه الفعاليات المتخصصة، 
والت��ي تعد فرصة لط��رح مبادرات المنظم��ات األهلية في 
مختل��ف المجاالت والتخصصات، فضاًل ع��ن إبراز اإلنجازات 
الت��ي تحققها، منوهًا في ه��ذا الخصوص بجهود الجمعية 

الخليجية لالجتماعيين في الس��عي إلى تعزيز أفق التعاون 
والتنس��يق بين جمعي��ات ورواب��ط االجتماعي��ن في دول 
المجل��س، مؤك��دًا أهمية اس��تمرار عق��د ه��ذا النوع من 
الملتقيات النوعية التي تس��هم في إث��راء الجهود الوطنية 
واألهلية حول القضايا والظواهر والمش��كالت االجتماعية، 
مش��يدًا بالمش��اركة الواس��عة الت��ي حظي به��ا الملتقى 
ه��ذا العام من قب��ل المهتمين بالش��أن االجتماعي لبحث 
ومناقش��ة التش��بيك المؤسس��ي واالرتقاء بجهود التنمية 

المستدامة في دول الخليج.
وأكد أن ملف التش��بيك المؤسس��ي يأت��ي ضمن توجهات 
وزارات العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة ف��ي دول مجل��س 
التعاون، مش��يرًا إلى م��ا اتخذته البحرين في هذا الش��أن 
بتش��كيل فريق مهني متخصص بالتشبيك بين المنظمات 
األهلي��ة، به��دف تعزيز وتطوي��ر منظومة العم��ل األهلي 
وصياغة نظام متقن لبناء الشراكات الفاعلة بين منظمات 
المجتم��ع المدني على المس��توى الوطني، فضاًل عن إيجاد 
أفضل الطرق الممكنة نحو تحقيق تعاون فاعل ومس��تدام 

يرتقي بمؤسسات المجتمع المدني.

تحويل 62 خدمة في »األشغال والبلديات« إلى إلكترونية
قامت وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي، بتحوي��ل 62 خدمة إل��ى إلكترونية، في 
إط��ار مواصلة ال��وزارة جهودها لتحس��ين مس��توى 
وج��ودة خدماتها، وم��ن منطلق توجه ال��وزارة نحو 
التحول اإللكتروني في خدماتها في كل من »شؤون 
األشغال« و»ش��ؤون البلديات« تماش��يًا مع التوجه 

الحكومي نحو الرقمية.
وأكد وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي عصام خل��ف، أن عدد الخدم��ات التي تم 
تحويلها إلكترونيًا لقطاعي شؤون األشغال وشؤون 
البلدي��ات بلغ 62 توزعت بي��ن 20 خدمة إلكترونية 
لشؤون األشغال بنس��بة 61% من مجموع الخدمات 
المقدم��ة الت��ي ت��م تحويله��ا إل��ى إلكترونية، في 
مقابل 3 خدمات جار العمل على تحويلها إلكترونيًا، 
و10 خدمات س��يتم تحويلها مستقباًل ليبلغ مجموع 

الخدمات 33 خدمة.
وفيما يتعلق بخدمات ش��ؤون البلديات اإللكترونية، 
ذك��ر أنها بلغ��ت 42 خدمة إلكترونية بنس��بة %51 
من مجموع الخدمات المقدمة التي تم تحويلها إلى 
إلكتروني��ة، في مقابل 40 خدمة ج��اري العمل على 
تحويلها إلكترونيًا، ليبلغ مجموع الخدمات 82 خدمة.
وأش��ار الوزي��ر إل��ى أن خط��ة ال��وزارة المتمثلة في 
اعتماده��ا على الخدم��ات اإللكترونية تس��اهم في 
تس��هيل اإلجراءات وتطوير وتعزي��ز كفاءة الخدمات 

المقدم��ة في إط��ار متكام��ل ومتراب��ط، باإلضافة 
إلى تحس��ين ج��ودة الخدمات التي تقدمه��ا الوزارة 
للمس��تفيدين، بم��ا يس��هل إدارة المعرف��ة وإنجاز 
األعمال بطريق��ة احترافية وموف��رة للوقت والجهد 

والتكلفة.
وح��ول خدمات ش��ؤون األش��غال التي ت��م تحويلها 
إلكتروني��ًا، أوض��ح أنه��ا تضمنت خدم��ات المباني 
والط��رق والصرف الصح��ي باإلضافة إل��ى الخدمات 
الفني��ة وخدمات الموارد البش��رية والمالي��ة، وأخيرًا 
خدم��ات التواص��ل واإلع��الم ومجموع��ة المجالس 

البلدية. 
وبلغ عدد مس��تخدمي الخدم��ات اإللكترونية لقطاع 
»ش��ؤون األش��غال« منذ الع��ام 2021 حت��ى اليوم 
35.948 مس��تخدما، مش��يرًا إل��ى أنه م��ن المؤمل 

تحويل كافة الخدمات إلكترونيًا في العام 2025.
وتتمث��ل خدمات ش��ؤون األش��غال اإللكترونية، في 
خدم��ة طلب صيان��ة للصرف الصح��ي، وخدمة طلب 
التوصيل بش��بكة الص��رف الصح��ي، وخدمة طلبات 
صيانة المباني، وخدمة طلب تحليل المواد، وخدمة 
طل��ب تصري��ح لم��رور الحم��والت غي��ر االعتيادية، 
وخدمة طلب تأهيل المقاولين، وخدمة طلب صيانة 
إش��ارة ضوئية، وخدمة طلبات التحويالت المرورية، 
وخدم��ة التبليغ عن خلل في الطري��ق، وخدمة طلب 
تدريب عملي، وخدمات المناقصات الداخلية، وخدمة 

طلب الحصول على منسوب الطريق.
كم��ا تتمث��ل ف��ي خدم��ة تصمي��م م��واد الخلطة 
والمراج��ع  اإلص��دارات  ش��راء  وطل��ب  الخرس��انية، 
الفني��ة الخاص��ة بال��وزارة، وطل��ب خدم��ة تقيي��م 
الم��واد إلكتروني��ًا، ومتابعة الطلب��ات اإللكترونية 
»المواطني��ن والمجال��س البلدي��ة«، وطل��ب رصف 
طريق جديد، وطلب خفض مس��توى الرصيف، وطلب 
معابر للمشاة، وخدمة طلب الموافقة على تصاميم 
الخلطات األس��فلتية، وطلب التخل��ص من النفايات 

في محطات الصرف الصحي.
وبين أن خدمات »شؤون البلديات« ال�42 تتمثل في 
إنش��اء مركز خدمات افتراضي خ��الل جائحة فيروس 
»كورونا« في 2020 حيث تم وضع خطة سريعة وتم 
تحويل م��ا يقارب 27 خدمة إلى خدم��ات إلكترونية 
ابت��داء من م��ارس 2020 حيث وصل ع��دد الطلبات 
المستلمة من هذه الخدمات السريعة ما يفوق 100 

ألف طلب منذ تدشينها.
وم��ن ضم��ن الخدم��ات التي ت��م تحويله��ا، خدمة 
تخفيض رس��وم األس��ر البحرينية وخدمة بيع الزوايا 
وخدمة مكب عسكر إلدارة النفايات، خدمة دفع رسوم 
إيج��ار أمالك البلدي��ة ونظام التظلم��ات واإلعالنات 
والمستكش��ف البل��دي الجغراف��ي ونظ��ام التصنيف 
األراضي والدف��ع اإللكتروني وخدمة أكياس القمامة 

وغيرها من الخدمات ذات األهمية.

الحواج يحتفي بالفيلسوف الهندي »سادجورو«
أق��ام النائ��ب األول لرئيس مجلس 
األمناء بمركز الملك حمد للتعايش 
الس��لمي عبدالوهاب الحواج السبت 
الماض��ي مأدب��ة عش��اء ترحيبي��ة 
للفيلسوف الهندي »سادجورو« الذي 
ي��زور البحري��ن خالل جولة تش��مل 
مختل��ف دول العال��م عل��ى دراجته 
الناري��ة للتروي��ج لحملت��ه الدولية 

التي تحمل شعار »أنقذوا التربة«.
وأقي��م الحفل بحضور رئيس مجلس 
أمن��اء مرك��ز الملك حم��د العالمي 
للتعايش الس��لمي الش��يخ خالد بن 
خليف��ة آل خليف��ة واألمي��ن الع��ام 
للمرك��ز الش��يخ عب��داهلل ب��ن أحمد 
آل خليف��ة ورئيس مجل��س إدارة دار 

والنش��ر عبدالنبي  للصحافة  الب��الد 
الش��علة وبحض��ور ع��دد كبي��ر من 
الس��فير  رأس��هم  عل��ى  الس��فراء 
الهندي وعدد من كبار الش��خصيات 

والصحفيين واإلعالميين.
وب��دأ الحف��ل بكلم��ة م��ن الح��واج 
ق��دم فيها خالص الش��كر والتقدير 
لجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى على 
الثقة الغالية التي أعطاها لمجلس 
بالفيلس��وف  رح��ب  ث��م  األمن��اء، 
»س��ادجورو«، معربًا عن س��عادته 
بهذه المبادرة التي س��تغير الكثير 
من العادات والممارس��ات التي قد 
تؤثر على التربة، ثم تحدث الشعلة 

ع��ن أهمي��ة ه��ذه المب��ادرة التي 
سيكون لها تأثير كبير على مستقبل 
الكثير من الش��عوب إذا لم تبدأ من 
اآلن خطوات جادة نحو الحفاظ على 
التربة.وتبعه��ا كلمة »س��ادجورو« 
التي شرح خاللها تفاصيل المبادرة 
واله��دف منه��ا والطريق��ة المثلى 
للحف��اظ عل��ى التربة الت��ي تعتبر 
المصدر األساس��ي والرئيس للحياة. 
وف��ي الخت��ام ألقى عب��داهلل الحواج 
كلمة ش��كر خاللها مجموعة الحواج 
والفيلس��وف س��ادجورو عل��ى ه��ذه 
المبادرة التي سيكون لها أكبر األثر 
في توعية ش��عوب العال��م بأهمية 

الحفاظ على التربة.

 سند جمال ينال درجة 
الماجستير من الجامعة األهلية

نال الباحث س��ند جمال سند درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف من قسم اإلعالم والعالقات 
والعل��وم  اآلداب  بكلي��ة  العام��ة 

بالجامعة األهلية.
والرس��الة التي قدمها »سند« تعد 
األول��ى م��ن نوعها محلي��ًا عن دور 
االجتماعي في  التواص��ل  ش��بكات 
تش��كيل ال��رأي الع��ام ل��دى طلبة 

الجامعات البحرينية.

وتقدم س��ند بالشكر واالمتنان إلى 
»الجامع��ة األهلية« ولكل من دعم 
طموحه وجمي��ع الدكاترة األفاضل 
حوري��ة عب��اس وإبراهي��م مال اهلل 
وعلي عمران، وعلى رأس��هم رئيس 

الجامعة عبداهلل الحواج. 
وق��ال إنه يخ��ص بالش��كر والدته 
الت��ي س��اهمت كثيرًا ف��ي الوقوف 
إلى جانبه وقدم��ت الكثير لتحفيزه 

سند جمال طوال هذه السنوات.
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3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

معلومة

التلوث الكيميائي: ُيش��ير مصطلح التلوث الكيميائي إلى ظهور مواد كيميائية في أماكن حيوية وضرورّية لحياة اإلنس��ان من المفترض عدم تواجدها فيها أو بكميات قليلة ضمن المس��تويات والحدود الطبيعة لها، األمر الذي 
ينعكس سلبًا على الكائنات الحية الموجودة في تلك األماكن وأولها اإلنسان مسببًة أضرارًا صحيًة قد تكون ضئيلًة أو تصل إلى حد التسمم الحاد وأحيانًا تظهر على شكل أمراض مزمنة خطيرة تهدد الحياة كمرض السرطان.
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»Z« الذكاء العاطفي لدى الجيل 
أبرز محاور المنتدى العاشر للقيادة

مملك��ة  ف��ي  ينعق��د 
المنت��دى  البحري��ن 
العاش��ر  الس��نوي 
للقي��ادة تح��ت عنوان 
المس��تقبل  »ق��ادة 
 - التغيي��ر  ومراح��ل 
توظيف مهارات الذكاء 
هذا  ويأتي  العاطفي« 
المنت��دى ف��ي مرحلة 
بع��د  خاص��ة  هام��ة 
الس��يطرة على جائحة 
كورون��ا )كوفي��د 19(، 
المتسارعة  والتغيرات 
العالم،  يشهدها  التي 

من هن��ا أصبح دور القائ��د مهم جدًا في تحقي��ق نتائج مختلفة 
وواع��دة للمس��تقبل لكاف��ة المؤسس��ات، باخت��اف أنش��طتها 
وقطاعها. بذلك، تس��تضيف مجموعة أوريجين المتحدث والخبير 
العالم��ي ف��ي القيادة وال��ذكاء العاطف��ي، ري��كاردو كابيت من 
البرتغال للمش��اركة ف��ي أعمال هذا المنتدى عل��ى مدى يومين 
متتاليي��ن ف��ي 22 – 23 مايو 2022 بفندق دبلومات راديس��ون 

بلو – مملكة البحرين. 
وم��ن ضم��ن أوراق العم��ل المطروح��ة ف��ي المنتدى، س��تقدم 
الدكت��ورة ماريا صابري، وه��ي متخصصة في ال��ذكاء العاطفي 
 Z ورقة عمل من منظور مختلف يناس��ب الجيل القادم وهو الجيل
وهي الفئة العمرية المولودة بعد عام 1996. وس��تطرح نتائج 
مس��ح ودراس��ة قامت بها هي وزماؤها في الجامعة، حيث تركز 
الورقة عل��ى منظومة القيادة بتطبيق ال�GYM وهي عبارة عن 5 

محاور رئيسية ويترأسها محور الذكاء العاطفي. 

د. ماريا صابري

»الخليج العربي«: تشخيص 
 »كورونا« بتحليل صور 

الصدر عبر األشعة السينية
اس��تضاف برنام��ج الموهوبي��ن والمتميزي��ن م��ن طلب��ة كلية 
الطب والعل��وم الطبية بجامعة الخليج العرب��ي أخصائي الذكاء 
االصطناع��ي أحمد بوحول��ه بالمعه��د الفيدرال��ي للتكنولوجيا 
بزيوريخ »ETH Zurich« في سويس��را، لتقديم ورشة عمل حول 
»أساس��يات ال��ذكاء االصطناعي« حضره��ا الطلبة المنتس��بون 
للبرنام��ج، ف��ي س��ياق برنام��ج متكام��ل يش��تمل عل��ى دورات 
تخصصية متقدم��ة في العلوم الطبية والبح��ث العلمي، إضافة 
للرحات العلمية والبرامج الصيفية وحضور المؤتمرات الدولية.

وق��دم بوحوله ورش��ة عمل ش��رح خاله��ا المفاهيم األساس��ية 
لخوارزمي��ات التعل��م اآلل��ي وتطبيقات��ه، مثل تصمي��م األدوية 
أو تش��خيص األم��راض، ودّرب الطلب��ة على أساس��يات البرمجة 
عن طريق لغة بايثون، وكيفية إنش��اء نم��وذج لتصنيف وتحليل 
صور الصدر باألشعة الس��ينية للمساعدة على تشخيص الحاالت 

المصابة بفيروس كورونا بدقة تصل إلى %99.
وم��ن جانبه، أوض��ح رئي��س ومؤس��س البرنامج، رئيس قس��م 
الموهوبين في كلية الدراس��ات العليا أحمد العباسي أن جامعة 
الخلي��ج العربي تس��عى لتقديم تعليم نوعي يخ��ّرج كوارد طبية 
تتميز بجودة عالية على المس��توى البحثي واإلكلينيكي واإلداري، 
ويعول عليها ف��ي تحديث المنظومة الطبية ف��ي مجتمع الخليج 
العرب��ي، مؤك��دًا أن هذه ال��ورش التخصصي��ة المتقدمة تأتي 
ضم��ن برنامج يه��دف إلى تعزيز مهارات طلب��ة الطب اإلبداعية 
وتنمي��ة الحس االبتكاري لديهم ليس��تطيعوا خدمة دول الخليج 

ويساهموا في إيجاد حلول ابتكارية لمعضاته الطبية.
وأضاف قائ��ًا: »صمم البرنام��ج بطريقة جدي��دة ومبتكرة على 
مستوى كليات الطب ليتيح للطلبة الموهوبين التواصل والعمل 
م��ع مجموعة م��ن الخبراء عل��ى المس��توى المحل��ي والعالمي، 
ويمكنهم من بناء ش��بكة اتصاالت مع المتخصصين واألس��تاذة 
واألطباء المحترفين حول العالم، وتأتي هذه الورش��ة المتقدمة 
لتطلعهم على أحدث ما يتعلق بالذكاء االصطناعي مما يمكنهم 
من إنجاز األبحاث الطبية وهم متمكنون وملمون بمهارات البحث 

العلمي لينجزوها بقدر عاٍل من االحترافية واإلتقان.

»هيئة الفضاء« تنظم مغامرة 
تعليمية للطالب في أمريكا

أعلن��ت الهيئ��ة الوطني��ة لعلوم الفض��اء وبالتعاون مع ش��ركة 
الفض��اء المداري، ع��ن تنظيم برنامج مخيم النجوم في نس��خته 
23 م��ن قب��ل MAPP Education. ويه��دف البرنام��ج لتعزي��ز 
الُنه��ج البديلة في تعلي��م مبادئ واساس��يات STEAM، وتوفير 
بيئ��ات تعليمي��ة فري��دة للطلب��ة من خ��ال التدري��ب العملي 
الملهم واألنش��طة التي تحفز الجوان��ب العقلية والمهارية لدى 
الطلبة. وذكرت فاطمة الحم��ادي من العاقات العامة بالهيئة، 
أنه تم تخصي��ص البرنامج للطلبة الذين تت��راوح أعمارهم بين 
15و 18 عامًا، حيث س��يتوجه المش��اركون إلى الواليات المتحدة 
األمريكي��ة لخوض مغام��رة تعليمية جديدة ف��ي مجال الفضاء. 
يذك��ر أن البرنامج يتضمن تدريب فعلي للمش��اركين في مرافق 
تس��تخدم فعلي��ًا لتدريب وعم��ل رواد الفضاء، مثل وكالة ناس��ا 
ومركز جونسون للفضاء في هيوستن بوالية تكساس. وأضافت، 
أنه  س��تتاح الفرصة للطلبة المشاركين للتعلم التفاعلي القائم 
على برمج��ة الروبوت، وتصمي��م الصواريخ المتع��ددة المراحل 

وإطاقها، والتدريب تحت الماء.

30 يونيو أول أيام ذي الحجة

الناصر: وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو فلكيًا
كش��ف نائب رئيس جامعة الخليج 
العربي، وأستاذ الفيزياء التطبيقية 
بجامع��ة البحرين، ورئيس جمعية 
وهي��ب  د.  البحريني��ة،  الفلكيي��ن 
الناصر أن أول أيام شهر ذي الحجة 
فلكيًا سوف يكون يوم الخميس 30 
يوني��و 2022، وعليه س��وف يوافق 
الوق��وف بعرف��ة ي��وم الجمع��ة 8 

يوليو المقبل.
وأضاف في تصريح��ات ل�»الوطن« 
الحج��ة  ذو  ش��هر  استش��راف  أن 

1443ه� س��وف يكون يوم األربعاء 
29 يوني��و 2022، المواف��ق 30 ذو 
القع��دة 1443ه���، وموع��د والدة 
اله��ال ي��وم األربع��اء 29 يوني��و 
ف��ي الس��اعة 5:53 صباح��ًا، موعد 
غروب الش��مس في الس��اعة 6:33 
مساء، واتجاهًا 295 درجة، في برج 
الجوزاء، وارتف��اع القمر 5.5 درجة، 
واتج��اه القمر 297 درج��ة، وعمره 

0.5 يومًا.
وذك��ر أن وق��ت غ��روب القم��ر في 

الس��اعة 7:06 مس��اء، واتجاه 299 
درج��ة، وزم��ن مك��ث اله��ال 33 
دقيقة في برج الجوزاء وعليه يكون 
األول م��ن ذي الحجة 1443ه�، هو 
ي��وم الخمي��س 30 يوني��و 2022، 
الوقوف بعرفات س��وف  وبالتال��ي 
يكون يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، 
المواف��ق 9 ذي الحج��ة 1443ه���، 
وبالتال��ي يك��ون الس��بت 9 يوليو 
المواف��ق 10 ذي الحج��ة، أول أيام 

د. وهيب الناصرعيد األضحى المبارك.

تتسبب في آثار سيئة على الجهاز التنفسي والعينين والجلد

 كوثر العيد: استنشاق 
ذرات الغبار يؤدي لاللتهابات الرئوية الحادة

أصدق��اء  جمعي��ة  رئيس��ة  كش��فت 
الصحة، واستش��ارية الصحة العامة، 
الغب��ار  ذرات  أن  العي��د،  د.كوث��ر 
تس��تطيع نقل أن��واع م��ن البكتيريا 
الت��ي يمك��ن أن تص��ل لداخ��ل رئة 
اإلنس��ان ل��دى استنش��اقها فيصاب 
اإلنسان بااللتهابات الرئوية الحادة، 
موضح��ًة أن ذرات الغب��ار وما تحمله 
م��ن م��واد عضوي��ة وغي��ر عضوية 
بتركي��ز ع��اٍل ت��ؤدي لتهي��ج الجهاز 
التنفس��ي العل��وي والس��فلى، ما قد 
يزي��د م��ن أع��راض التنف��س ل��دى 
المرضى المصابي��ن بأمراض الصدر 
المزمن��ة. وأوضح��ت ف��ي تصريحات 
ل�»الوط��ن« أن »أعداد توافد الحاالت 
المرضية على المستش��فيات بسبب 
والته��اب  واألن��ف  الرئ��ة  أم��راض 
العينين الرمدي ترتفع بنس��ب كبيرة 

خال العواصف الترابية.
وأش��ارت إل��ى أن مملك��ة البحري��ن 
تش��هد ه��ذه األي��ام طقس��ًا مغب��رًا 
ري��اح  وتصاحب��ه  الكثاف��ة،  ش��ديد 
شديدة الس��رعة تقوم بإثارة األتربة 
والغب��ار في معظ��م المناطق، مبينة 
أن��ه خال العواصف الترابية يتش��بع 
الهواء ب��ذرات الغبار الت��ي يتعرض 
له��ا الجميع بصورة مباش��رة، س��واء 
عن طري��ق االستنش��اق أو التامس 
الجه��از  أع��راض  وتنت��ج  المباش��ر، 
التنفسي عند استنش��اق ذرات الغبار 
وأن ذل��ك يعتم��د كثيرًا عل��ى حجم 
الذرات المستنش��قة، حيث إن الذرات 
األصغر يكون تأثيرها أكبر في الجهاز 
التنفس��ي، ألنها يمك��ن أن تتخطى 
أجه��زة الف��رز والتصفي��ة الطبيعية 
في الجهاز التنفسي في األنف وتصل 
لعمق الجه��از التنفس��ي والقصبات 
والحويص��ات،  الداخلي��ة  الهوائي��ة 
أما الجزيئ��ات الكبي��رة فتعلق عادة 
ف��ي الجه��از التنفس��ي العل��وي وأن 
األعراض قد تظهر عند األصحاء بعد 

يومين من التعرض للغبار.
ونوهت إلى أنه عند حدوث العواصف 
الترابي��ة نش��هد زيادة ف��ي أعراض 
الحساس��ية  الحساس��ية لدى مرضى 
فالعواص��ف  »الرب��و«،  المزمني��ن 
الرملية والغبار الش��ديد قد يس��ببان 
الجه��از  آث��ارًا صحي��ة س��يئة عل��ى 
التنفس��ي والعيني��ن والجل��د، لذلك 
يجب تقلي��ل التعرض ل��ذرات الغبار 
بق��در اإلم��كان. ودع��ت المصابي��ن 
بالرب��و والحساس��ية الصدري��ة إل��ى 
اتخاذ التدابير االحترازية ضد األجواء 

المغبرة التي تسود البحرين حالّيًا.
وح��ذرت د.كوثر العيد م��ن أن ذرات 
الغبار تستطيع نقل أنواع خطيرة من 
البكتيريا التي يمكن أن تصل لداخل 
رئة اإلنس��ان عند استنش��اقها، مما 
بااللتهابات  اإلنس��ان  يؤدي إلصابة 
الرئوي��ة الح��ادة، وذلك طبق��ًا آلخر 

األبحاث الطبية الحديثة.
المتعلق��ة  األع��راض  إن  وقال��ت 
بالحساس��ية قد تظه��ر عند األصحاء 
بع��د يومين م��ن التع��رض للغبار، 
ومن الماح��ظ عند حدوث العواصف 
الترابي��ة زي��ادة أعراض الحساس��ية 
ل��دى مرض��ى الحساس��ية المزمنين 
العواص��ف  أن  والخاص��ة  »الرب��و«، 
الرملية والغبار الش��ديد قد يس��ببان 

الجه��از  آث��ارًا صحي��ة س��يئة عل��ى 
التنفس��ي والعيني��ن، لذل��ك يج��ب 
تقلي��ل التعرض ل��ذرات الغبار بقدر 
اإلم��كان. وف��ي رد على س��ؤال حول 
مقاوم��ة التأثي��ر الض��ار للغبار على 
الصحة، ش��ددت د.كوث��ر العيد على 
أن اتباع أنم��اط الحياة الصحية مثل 
التغذية السليمة، وممارسة النشاط 
البدن��ي، واالمتن��اع ع��ن التدخي��ن، 
والن��وم الكافي كلها أم��ور تزيد من 
مناعة الجسم ضد عدد من األمراض، 
ومن بينها أمراض الجهاز التنفس��ي، 
إضافة لضرورة غس��ل الوجه بش��كل 
متكرر وغسل األنف والفم لمنع وصول 
الغب��ار إل��ى الرئتي��ن، واإلكث��ار من 
ش��رب الماء، وإغاق النوافذ واألبواب 
بشكل محكم ووضع فوط مبللة على 

الفتحات الصغيرة في النوافذ.
المصابي��ن  المرض��ى  ونصح��ت 
بالحساس��ية خال العواصف الرملية 
بتجنب البقاء في األماكن المفتوحة 
المعرض��ة للغب��ار، واالنتظ��ام على 
عاج الحساس��ية الموصوف لهم من 
الطبيب، والتواصل مع الطبيب خال 
هذه الفترة لتعديل جرعة العاج إذا 
تطلب األم��ر، أما لقائدي الس��يارات 
فيجب عدم الخروج من المنزل، إال في 
الضرورة القصوى كالخروج للعمل أو 

غيره م��ن األمور الضروري��ة الملحة، 
أو  فوط��ة  أو  الكمام��ات  وض��ع  وأن 
كلينك��س مبلل عل��ى األنف والفم قد 
يفيد في حالة الخروج، وأثناء القيادة 
الب��د م��ن توخ��ي الحيط��ة والح��ذر 
للتقليل من الح��وادث المرورية كأن 
يض��يء الس��ائق األن��وار الت��ي تنبه 
الس��ائقين اآلخرين لوجود الس��يارة، 
وذل��ك لتع��ذر الرؤية بس��بب الغبار 

واألتربة.
وح��ول األغذي��ة التي تحمي الجس��م 
من أض��رار الغب��ار ويفض��ل تناولها 
نصح��ت  لألترب��ة،  التع��رض  بع��د 
د.كوثر بتناول الغذاء الصحي السليم 
والمك��ون م��ن جمي��ع المجموع��ات 
عناصره��ا  بمختل��ف  الغذائي��ة 
الضروري��ة لصح��ة الجس��م، وغالب��ًا 
ما تك��ون أع��راض التع��رض للغبار 
واألترب��ة ه��ي العط��اس المتك��رر، 
والس��عال، ووج��ود البلغ��م، فننصح 
ببع��ض األطعمة التي تس��اعد على 
التخفي��ف من ه��ذه األع��راض مثل 
الحلي��ب بالزنجبيل، وهو مفيد لعاج 
الس��عال والبلغم، م��ع إضافة ملعقة 
صغي��رة م��ن العس��ل، والحلب��ة مع 
العسل لعاج الحلق والسعال والربو، 
وم��ن الفواك��ه التفاح الذي يس��اعد 

على تخفيف السعال.

د. كوثر العيد

مشاركة أكثر من 30 متحدثًا بشعار »بداية واعدة لمستقبل مثمر«

 شوقي: مناقشة 48 بحثًا
في مؤتمر »صحة المرأة والطفل«

كش��ف استش��اري أول أمراض النساء 
وال��والدة والعق��م ف��ي المستش��فى 
الملك��ي للنس��اء واألطف��ال ورئي��س 
مؤتم��ر صح��ة الم��رأة والطف��ل في 
نس��خته الثانية د. حاتم ش��وقي أنه 
م��ن المرتق��ب أن يناق��ش المؤتمر 
الذي يعقد على م��دار يومين، اليوم، 
وغدًا، نحو 48 بحثًا مختصًا في أمراض 
النس��اء وال��والدة، موزعي��ن مناصفة 
ب�24 بحثًا مختصين بأمراض النساء، 

و24 بحثًا تناقش أمراض األطفال.
وأض��اف د. ش��وقي ف��ي تصريح��ات 
ل�»الوط��ن« أن الجدي��د ف��ي فك��رة 
المؤتمر عن أية مؤتمرات أخرى، أنه 
المؤتم��ر الوحيد ف��ي البحرين الذي 
يجمع بي��ن أمراض النس��اء واألطفال 

بكل فروعها في آن واحد.
وذكر أن المؤتمر يقام للمرة الثانية 
عل��ى التوال��ي، تحت رعاي��ة الرئيس 

التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
 المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا«، 
د. مري��م الجاهمة، امت��دادًا للنجاح 

الذي حققه في النسخة األولى.
وفيما يتعلق بأمراض النس��اء، أوضح 

د. شوقي أن جلسات المؤتمر الخاصة 
بأم��راض النس��اء س��وف تتضم��ن، 
أبرزه��ا،  األم��راض،  م��ن  مجموع��ة 
أم��راض النس��اء والتولي��د، والعقم، 
وأطف��ال األنابي��ب، وعل��م الوراث��ة، 
تتضم��ن  حي��ث  العام��ة،  والصح��ة 
األخي��رة، األمراض الباطنية، وأمراض 

التغذية، واألمراض النفسية.
وذك��ر أن كل جلس��ة م��ن جلس��ات 
المؤتم��ر س��وف تتن��اول كل م��ا هو 

جديد في أمراض النساء واألطفال. 
وأوض��ح أن المؤتم��ر س��وف يفتت��ح 
اليوم في فندق كراون بازا بمشاركة 
واس��عة تحت ش��عار »بداي��ة واعدة 
لمس��تقبل مثمر« بتنظيم من شركة 
م��ع  بالتع��اون  ب��اس  أديوكيش��ن 
المستشفى الملكي للنساء واألطفال، 
حيث سيشهد المؤتمر مشاركة أكثر 
م��ن 30 متحدث��ًا ف��ي المؤتم��ر من 

العديد من الدول.
ويتول��ى د. حاتم ش��وقي استش��اري 
أول أمراض النس��اء وال��والدة والعقم 
للنس��اء  الملك��ي  المستش��فى  ف��ي 
وإدارة  المؤتم��ر  رئاس��ة  واألطف��ال 
الجلسات العلمية المختصة بأمراض 
 النس��اء والوالدة والعقم بينما يتولى 
ط��ب  استش��اري  ش��بيب  س��هيل  د. 
األطفال وأمراض الجهاز الهضمي في 
للنساء واألطفال  الملكي  المستشفى 
إدارة جلس��ات المؤتمر لطب األطفال 

ونائبًا لرئيس المؤتمر.
وكانت د. مري��م الجاهمة قد ذكرت 
أن المؤتم��ر يعتبر م��ن المؤتمرات 
المهمة التي تقام على أرض مملكة 
البحري��ن، حي��ث ش��هد في نس��خته 
األولى نجاح باهر من حيث المشاركة 
الواس��عة والمحاض��رات القيمة التي 

قدمها المتحدثين.

د. حاتم شوقي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/19/watan-20220519.pdf?1652935241
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/article/1006511/%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%82-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://alwatannews.net/article/1006431
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

معلومة

التلوث الكيميائي: ُيش��ير مصطلح التلوث الكيميائي إلى ظهور مواد كيميائية في أماكن حيوية وضرورّية لحياة اإلنس��ان من المفترض عدم تواجدها فيها أو بكميات قليلة ضمن المس��تويات والحدود الطبيعة لها، األمر الذي 
ينعكس سلبًا على الكائنات الحية الموجودة في تلك األماكن وأولها اإلنسان مسببًة أضرارًا صحيًة قد تكون ضئيلًة أو تصل إلى حد التسمم الحاد وأحيانًا تظهر على شكل أمراض مزمنة خطيرة تهدد الحياة كمرض السرطان.
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»Z« الذكاء العاطفي لدى الجيل 
أبرز محاور المنتدى العاشر للقيادة

مملك��ة  ف��ي  ينعق��د 
المنت��دى  البحري��ن 
العاش��ر  الس��نوي 
للقي��ادة تح��ت عنوان 
المس��تقبل  »ق��ادة 
 - التغيي��ر  ومراح��ل 
توظيف مهارات الذكاء 
هذا  ويأتي  العاطفي« 
المنت��دى ف��ي مرحلة 
بع��د  خاص��ة  هام��ة 
الس��يطرة على جائحة 
كورون��ا )كوفي��د 19(، 
المتسارعة  والتغيرات 
العالم،  يشهدها  التي 

من هن��ا أصبح دور القائ��د مهم جدًا في تحقي��ق نتائج مختلفة 
وواع��دة للمس��تقبل لكاف��ة المؤسس��ات، باخت��اف أنش��طتها 
وقطاعها. بذلك، تس��تضيف مجموعة أوريجين المتحدث والخبير 
العالم��ي ف��ي القيادة وال��ذكاء العاطف��ي، ري��كاردو كابيت من 
البرتغال للمش��اركة ف��ي أعمال هذا المنتدى عل��ى مدى يومين 
متتاليي��ن ف��ي 22 – 23 مايو 2022 بفندق دبلومات راديس��ون 

بلو – مملكة البحرين. 
وم��ن ضم��ن أوراق العم��ل المطروح��ة ف��ي المنتدى، س��تقدم 
الدكت��ورة ماريا صابري، وه��ي متخصصة في ال��ذكاء العاطفي 
 Z ورقة عمل من منظور مختلف يناس��ب الجيل القادم وهو الجيل
وهي الفئة العمرية المولودة بعد عام 1996. وس��تطرح نتائج 
مس��ح ودراس��ة قامت بها هي وزماؤها في الجامعة، حيث تركز 
الورقة عل��ى منظومة القيادة بتطبيق ال�GYM وهي عبارة عن 5 

محاور رئيسية ويترأسها محور الذكاء العاطفي. 

د. ماريا صابري

»الخليج العربي«: تشخيص 
 »كورونا« بتحليل صور 

الصدر عبر األشعة السينية
اس��تضاف برنام��ج الموهوبي��ن والمتميزي��ن م��ن طلب��ة كلية 
الطب والعل��وم الطبية بجامعة الخليج العرب��ي أخصائي الذكاء 
االصطناع��ي أحمد بوحول��ه بالمعه��د الفيدرال��ي للتكنولوجيا 
بزيوريخ »ETH Zurich« في سويس��را، لتقديم ورشة عمل حول 
»أساس��يات ال��ذكاء االصطناعي« حضره��ا الطلبة المنتس��بون 
للبرنام��ج، ف��ي س��ياق برنام��ج متكام��ل يش��تمل عل��ى دورات 
تخصصية متقدم��ة في العلوم الطبية والبح��ث العلمي، إضافة 
للرحات العلمية والبرامج الصيفية وحضور المؤتمرات الدولية.

وق��دم بوحوله ورش��ة عمل ش��رح خاله��ا المفاهيم األساس��ية 
لخوارزمي��ات التعل��م اآلل��ي وتطبيقات��ه، مثل تصمي��م األدوية 
أو تش��خيص األم��راض، ودّرب الطلب��ة على أساس��يات البرمجة 
عن طريق لغة بايثون، وكيفية إنش��اء نم��وذج لتصنيف وتحليل 
صور الصدر باألشعة الس��ينية للمساعدة على تشخيص الحاالت 

المصابة بفيروس كورونا بدقة تصل إلى %99.
وم��ن جانبه، أوض��ح رئي��س ومؤس��س البرنامج، رئيس قس��م 
الموهوبين في كلية الدراس��ات العليا أحمد العباسي أن جامعة 
الخلي��ج العربي تس��عى لتقديم تعليم نوعي يخ��ّرج كوارد طبية 
تتميز بجودة عالية على المس��توى البحثي واإلكلينيكي واإلداري، 
ويعول عليها ف��ي تحديث المنظومة الطبية ف��ي مجتمع الخليج 
العرب��ي، مؤك��دًا أن هذه ال��ورش التخصصي��ة المتقدمة تأتي 
ضم��ن برنامج يه��دف إلى تعزيز مهارات طلب��ة الطب اإلبداعية 
وتنمي��ة الحس االبتكاري لديهم ليس��تطيعوا خدمة دول الخليج 

ويساهموا في إيجاد حلول ابتكارية لمعضاته الطبية.
وأضاف قائ��ًا: »صمم البرنام��ج بطريقة جدي��دة ومبتكرة على 
مستوى كليات الطب ليتيح للطلبة الموهوبين التواصل والعمل 
م��ع مجموعة م��ن الخبراء عل��ى المس��توى المحل��ي والعالمي، 
ويمكنهم من بناء ش��بكة اتصاالت مع المتخصصين واألس��تاذة 
واألطباء المحترفين حول العالم، وتأتي هذه الورش��ة المتقدمة 
لتطلعهم على أحدث ما يتعلق بالذكاء االصطناعي مما يمكنهم 
من إنجاز األبحاث الطبية وهم متمكنون وملمون بمهارات البحث 

العلمي لينجزوها بقدر عاٍل من االحترافية واإلتقان.

»هيئة الفضاء« تنظم مغامرة 
تعليمية للطالب في أمريكا

أعلن��ت الهيئ��ة الوطني��ة لعلوم الفض��اء وبالتعاون مع ش��ركة 
الفض��اء المداري، ع��ن تنظيم برنامج مخيم النجوم في نس��خته 
23 م��ن قب��ل MAPP Education. ويه��دف البرنام��ج لتعزي��ز 
الُنه��ج البديلة في تعلي��م مبادئ واساس��يات STEAM، وتوفير 
بيئ��ات تعليمي��ة فري��دة للطلب��ة من خ��ال التدري��ب العملي 
الملهم واألنش��طة التي تحفز الجوان��ب العقلية والمهارية لدى 
الطلبة. وذكرت فاطمة الحم��ادي من العاقات العامة بالهيئة، 
أنه تم تخصي��ص البرنامج للطلبة الذين تت��راوح أعمارهم بين 
15و 18 عامًا، حيث س��يتوجه المش��اركون إلى الواليات المتحدة 
األمريكي��ة لخوض مغام��رة تعليمية جديدة ف��ي مجال الفضاء. 
يذك��ر أن البرنامج يتضمن تدريب فعلي للمش��اركين في مرافق 
تس��تخدم فعلي��ًا لتدريب وعم��ل رواد الفضاء، مثل وكالة ناس��ا 
ومركز جونسون للفضاء في هيوستن بوالية تكساس. وأضافت، 
أنه  س��تتاح الفرصة للطلبة المشاركين للتعلم التفاعلي القائم 
على برمج��ة الروبوت، وتصمي��م الصواريخ المتع��ددة المراحل 

وإطاقها، والتدريب تحت الماء.

30 يونيو أول أيام ذي الحجة

الناصر: وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو فلكيًا
كش��ف نائب رئيس جامعة الخليج 
العربي، وأستاذ الفيزياء التطبيقية 
بجامع��ة البحرين، ورئيس جمعية 
وهي��ب  د.  البحريني��ة،  الفلكيي��ن 
الناصر أن أول أيام شهر ذي الحجة 
فلكيًا سوف يكون يوم الخميس 30 
يوني��و 2022، وعليه س��وف يوافق 
الوق��وف بعرف��ة ي��وم الجمع��ة 8 

يوليو المقبل.
وأضاف في تصريح��ات ل�»الوطن« 
الحج��ة  ذو  ش��هر  استش��راف  أن 

1443ه� س��وف يكون يوم األربعاء 
29 يوني��و 2022، المواف��ق 30 ذو 
القع��دة 1443ه���، وموع��د والدة 
اله��ال ي��وم األربع��اء 29 يوني��و 
ف��ي الس��اعة 5:53 صباح��ًا، موعد 
غروب الش��مس في الس��اعة 6:33 
مساء، واتجاهًا 295 درجة، في برج 
الجوزاء، وارتف��اع القمر 5.5 درجة، 
واتج��اه القمر 297 درج��ة، وعمره 

0.5 يومًا.
وذك��ر أن وق��ت غ��روب القم��ر في 

الس��اعة 7:06 مس��اء، واتجاه 299 
درج��ة، وزم��ن مك��ث اله��ال 33 
دقيقة في برج الجوزاء وعليه يكون 
األول م��ن ذي الحجة 1443ه�، هو 
ي��وم الخمي��س 30 يوني��و 2022، 
الوقوف بعرفات س��وف  وبالتال��ي 
يكون يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، 
المواف��ق 9 ذي الحج��ة 1443ه���، 
وبالتال��ي يك��ون الس��بت 9 يوليو 
المواف��ق 10 ذي الحج��ة، أول أيام 

د. وهيب الناصرعيد األضحى المبارك.

تتسبب في آثار سيئة على الجهاز التنفسي والعينين والجلد

 كوثر العيد: استنشاق 
ذرات الغبار يؤدي لاللتهابات الرئوية الحادة

أصدق��اء  جمعي��ة  رئيس��ة  كش��فت 
الصحة، واستش��ارية الصحة العامة، 
الغب��ار  ذرات  أن  العي��د،  د.كوث��ر 
تس��تطيع نقل أن��واع م��ن البكتيريا 
الت��ي يمك��ن أن تص��ل لداخ��ل رئة 
اإلنس��ان ل��دى استنش��اقها فيصاب 
اإلنسان بااللتهابات الرئوية الحادة، 
موضح��ًة أن ذرات الغب��ار وما تحمله 
م��ن م��واد عضوي��ة وغي��ر عضوية 
بتركي��ز ع��اٍل ت��ؤدي لتهي��ج الجهاز 
التنفس��ي العل��وي والس��فلى، ما قد 
يزي��د م��ن أع��راض التنف��س ل��دى 
المرضى المصابي��ن بأمراض الصدر 
المزمن��ة. وأوضح��ت ف��ي تصريحات 
ل�»الوط��ن« أن »أعداد توافد الحاالت 
المرضية على المستش��فيات بسبب 
والته��اب  واألن��ف  الرئ��ة  أم��راض 
العينين الرمدي ترتفع بنس��ب كبيرة 

خال العواصف الترابية.
وأش��ارت إل��ى أن مملك��ة البحري��ن 
تش��هد ه��ذه األي��ام طقس��ًا مغب��رًا 
ري��اح  وتصاحب��ه  الكثاف��ة،  ش��ديد 
شديدة الس��رعة تقوم بإثارة األتربة 
والغب��ار في معظ��م المناطق، مبينة 
أن��ه خال العواصف الترابية يتش��بع 
الهواء ب��ذرات الغبار الت��ي يتعرض 
له��ا الجميع بصورة مباش��رة، س��واء 
عن طري��ق االستنش��اق أو التامس 
الجه��از  أع��راض  وتنت��ج  المباش��ر، 
التنفسي عند استنش��اق ذرات الغبار 
وأن ذل��ك يعتم��د كثيرًا عل��ى حجم 
الذرات المستنش��قة، حيث إن الذرات 
األصغر يكون تأثيرها أكبر في الجهاز 
التنفس��ي، ألنها يمك��ن أن تتخطى 
أجه��زة الف��رز والتصفي��ة الطبيعية 
في الجهاز التنفسي في األنف وتصل 
لعمق الجه��از التنفس��ي والقصبات 
والحويص��ات،  الداخلي��ة  الهوائي��ة 
أما الجزيئ��ات الكبي��رة فتعلق عادة 
ف��ي الجه��از التنفس��ي العل��وي وأن 
األعراض قد تظهر عند األصحاء بعد 

يومين من التعرض للغبار.
ونوهت إلى أنه عند حدوث العواصف 
الترابي��ة نش��هد زيادة ف��ي أعراض 
الحساس��ية  الحساس��ية لدى مرضى 
فالعواص��ف  »الرب��و«،  المزمني��ن 
الرملية والغبار الش��ديد قد يس��ببان 
الجه��از  آث��ارًا صحي��ة س��يئة عل��ى 
التنفس��ي والعيني��ن والجل��د، لذلك 
يجب تقلي��ل التعرض ل��ذرات الغبار 
بق��در اإلم��كان. ودع��ت المصابي��ن 
بالرب��و والحساس��ية الصدري��ة إل��ى 
اتخاذ التدابير االحترازية ضد األجواء 

المغبرة التي تسود البحرين حالّيًا.
وح��ذرت د.كوثر العيد م��ن أن ذرات 
الغبار تستطيع نقل أنواع خطيرة من 
البكتيريا التي يمكن أن تصل لداخل 
رئة اإلنس��ان عند استنش��اقها، مما 
بااللتهابات  اإلنس��ان  يؤدي إلصابة 
الرئوي��ة الح��ادة، وذلك طبق��ًا آلخر 

األبحاث الطبية الحديثة.
المتعلق��ة  األع��راض  إن  وقال��ت 
بالحساس��ية قد تظه��ر عند األصحاء 
بع��د يومين م��ن التع��رض للغبار، 
ومن الماح��ظ عند حدوث العواصف 
الترابي��ة زي��ادة أعراض الحساس��ية 
ل��دى مرض��ى الحساس��ية المزمنين 
العواص��ف  أن  والخاص��ة  »الرب��و«، 
الرملية والغبار الش��ديد قد يس��ببان 

الجه��از  آث��ارًا صحي��ة س��يئة عل��ى 
التنفس��ي والعيني��ن، لذل��ك يج��ب 
تقلي��ل التعرض ل��ذرات الغبار بقدر 
اإلم��كان. وف��ي رد على س��ؤال حول 
مقاوم��ة التأثي��ر الض��ار للغبار على 
الصحة، ش��ددت د.كوث��ر العيد على 
أن اتباع أنم��اط الحياة الصحية مثل 
التغذية السليمة، وممارسة النشاط 
البدن��ي، واالمتن��اع ع��ن التدخي��ن، 
والن��وم الكافي كلها أم��ور تزيد من 
مناعة الجسم ضد عدد من األمراض، 
ومن بينها أمراض الجهاز التنفس��ي، 
إضافة لضرورة غس��ل الوجه بش��كل 
متكرر وغسل األنف والفم لمنع وصول 
الغب��ار إل��ى الرئتي��ن، واإلكث��ار من 
ش��رب الماء، وإغاق النوافذ واألبواب 
بشكل محكم ووضع فوط مبللة على 

الفتحات الصغيرة في النوافذ.
المصابي��ن  المرض��ى  ونصح��ت 
بالحساس��ية خال العواصف الرملية 
بتجنب البقاء في األماكن المفتوحة 
المعرض��ة للغب��ار، واالنتظ��ام على 
عاج الحساس��ية الموصوف لهم من 
الطبيب، والتواصل مع الطبيب خال 
هذه الفترة لتعديل جرعة العاج إذا 
تطلب األم��ر، أما لقائدي الس��يارات 
فيجب عدم الخروج من المنزل، إال في 
الضرورة القصوى كالخروج للعمل أو 

غيره م��ن األمور الضروري��ة الملحة، 
أو  فوط��ة  أو  الكمام��ات  وض��ع  وأن 
كلينك��س مبلل عل��ى األنف والفم قد 
يفيد في حالة الخروج، وأثناء القيادة 
الب��د م��ن توخ��ي الحيط��ة والح��ذر 
للتقليل من الح��وادث المرورية كأن 
يض��يء الس��ائق األن��وار الت��ي تنبه 
الس��ائقين اآلخرين لوجود الس��يارة، 
وذل��ك لتع��ذر الرؤية بس��بب الغبار 

واألتربة.
وح��ول األغذي��ة التي تحمي الجس��م 
من أض��رار الغب��ار ويفض��ل تناولها 
نصح��ت  لألترب��ة،  التع��رض  بع��د 
د.كوثر بتناول الغذاء الصحي السليم 
والمك��ون م��ن جمي��ع المجموع��ات 
عناصره��ا  بمختل��ف  الغذائي��ة 
الضروري��ة لصح��ة الجس��م، وغالب��ًا 
ما تك��ون أع��راض التع��رض للغبار 
واألترب��ة ه��ي العط��اس المتك��رر، 
والس��عال، ووج��ود البلغ��م، فننصح 
ببع��ض األطعمة التي تس��اعد على 
التخفي��ف من ه��ذه األع��راض مثل 
الحلي��ب بالزنجبيل، وهو مفيد لعاج 
الس��عال والبلغم، م��ع إضافة ملعقة 
صغي��رة م��ن العس��ل، والحلب��ة مع 
العسل لعاج الحلق والسعال والربو، 
وم��ن الفواك��ه التفاح الذي يس��اعد 

على تخفيف السعال.

د. كوثر العيد

مشاركة أكثر من 30 متحدثًا بشعار »بداية واعدة لمستقبل مثمر«

 شوقي: مناقشة 48 بحثًا
في مؤتمر »صحة المرأة والطفل«

كش��ف استش��اري أول أمراض النساء 
وال��والدة والعق��م ف��ي المستش��فى 
الملك��ي للنس��اء واألطف��ال ورئي��س 
مؤتم��ر صح��ة الم��رأة والطف��ل في 
نس��خته الثانية د. حاتم ش��وقي أنه 
م��ن المرتق��ب أن يناق��ش المؤتمر 
الذي يعقد على م��دار يومين، اليوم، 
وغدًا، نحو 48 بحثًا مختصًا في أمراض 
النس��اء وال��والدة، موزعي��ن مناصفة 
ب�24 بحثًا مختصين بأمراض النساء، 

و24 بحثًا تناقش أمراض األطفال.
وأض��اف د. ش��وقي ف��ي تصريح��ات 
ل�»الوط��ن« أن الجدي��د ف��ي فك��رة 
المؤتمر عن أية مؤتمرات أخرى، أنه 
المؤتم��ر الوحيد ف��ي البحرين الذي 
يجمع بي��ن أمراض النس��اء واألطفال 

بكل فروعها في آن واحد.
وذكر أن المؤتمر يقام للمرة الثانية 
عل��ى التوال��ي، تحت رعاي��ة الرئيس 

التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
 المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا«، 
د. مري��م الجاهمة، امت��دادًا للنجاح 

الذي حققه في النسخة األولى.
وفيما يتعلق بأمراض النس��اء، أوضح 

د. شوقي أن جلسات المؤتمر الخاصة 
بأم��راض النس��اء س��وف تتضم��ن، 
أبرزه��ا،  األم��راض،  م��ن  مجموع��ة 
أم��راض النس��اء والتولي��د، والعقم، 
وأطف��ال األنابي��ب، وعل��م الوراث��ة، 
تتضم��ن  حي��ث  العام��ة،  والصح��ة 
األخي��رة، األمراض الباطنية، وأمراض 

التغذية، واألمراض النفسية.
وذك��ر أن كل جلس��ة م��ن جلس��ات 
المؤتم��ر س��وف تتن��اول كل م��ا هو 

جديد في أمراض النساء واألطفال. 
وأوض��ح أن المؤتم��ر س��وف يفتت��ح 
اليوم في فندق كراون بازا بمشاركة 
واس��عة تحت ش��عار »بداي��ة واعدة 
لمس��تقبل مثمر« بتنظيم من شركة 
م��ع  بالتع��اون  ب��اس  أديوكيش��ن 
المستشفى الملكي للنساء واألطفال، 
حيث سيشهد المؤتمر مشاركة أكثر 
م��ن 30 متحدث��ًا ف��ي المؤتم��ر من 

العديد من الدول.
ويتول��ى د. حاتم ش��وقي استش��اري 
أول أمراض النس��اء وال��والدة والعقم 
للنس��اء  الملك��ي  المستش��فى  ف��ي 
وإدارة  المؤتم��ر  رئاس��ة  واألطف��ال 
الجلسات العلمية المختصة بأمراض 
 النس��اء والوالدة والعقم بينما يتولى 
ط��ب  استش��اري  ش��بيب  س��هيل  د. 
األطفال وأمراض الجهاز الهضمي في 
للنساء واألطفال  الملكي  المستشفى 
إدارة جلس��ات المؤتمر لطب األطفال 

ونائبًا لرئيس المؤتمر.
وكانت د. مري��م الجاهمة قد ذكرت 
أن المؤتم��ر يعتبر م��ن المؤتمرات 
المهمة التي تقام على أرض مملكة 
البحري��ن، حي��ث ش��هد في نس��خته 
األولى نجاح باهر من حيث المشاركة 
الواس��عة والمحاض��رات القيمة التي 

قدمها المتحدثين.

د. حاتم شوقي

18r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

معلومة

التلوث الكيميائي: ُيش��ير مصطلح التلوث الكيميائي إلى ظهور مواد كيميائية في أماكن حيوية وضرورّية لحياة اإلنس��ان من المفترض عدم تواجدها فيها أو بكميات قليلة ضمن المس��تويات والحدود الطبيعة لها، األمر الذي 
ينعكس سلبًا على الكائنات الحية الموجودة في تلك األماكن وأولها اإلنسان مسببًة أضرارًا صحيًة قد تكون ضئيلًة أو تصل إلى حد التسمم الحاد وأحيانًا تظهر على شكل أمراض مزمنة خطيرة تهدد الحياة كمرض السرطان.
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»Z« الذكاء العاطفي لدى الجيل 
أبرز محاور المنتدى العاشر للقيادة

مملك��ة  ف��ي  ينعق��د 
المنت��دى  البحري��ن 
العاش��ر  الس��نوي 
للقي��ادة تح��ت عنوان 
المس��تقبل  »ق��ادة 
 - التغيي��ر  ومراح��ل 
توظيف مهارات الذكاء 
هذا  ويأتي  العاطفي« 
المنت��دى ف��ي مرحلة 
بع��د  خاص��ة  هام��ة 
الس��يطرة على جائحة 
كورون��ا )كوفي��د 19(، 
المتسارعة  والتغيرات 
العالم،  يشهدها  التي 

من هن��ا أصبح دور القائ��د مهم جدًا في تحقي��ق نتائج مختلفة 
وواع��دة للمس��تقبل لكاف��ة المؤسس��ات، باخت��اف أنش��طتها 
وقطاعها. بذلك، تس��تضيف مجموعة أوريجين المتحدث والخبير 
العالم��ي ف��ي القيادة وال��ذكاء العاطف��ي، ري��كاردو كابيت من 
البرتغال للمش��اركة ف��ي أعمال هذا المنتدى عل��ى مدى يومين 
متتاليي��ن ف��ي 22 – 23 مايو 2022 بفندق دبلومات راديس��ون 

بلو – مملكة البحرين. 
وم��ن ضم��ن أوراق العم��ل المطروح��ة ف��ي المنتدى، س��تقدم 
الدكت��ورة ماريا صابري، وه��ي متخصصة في ال��ذكاء العاطفي 
 Z ورقة عمل من منظور مختلف يناس��ب الجيل القادم وهو الجيل
وهي الفئة العمرية المولودة بعد عام 1996. وس��تطرح نتائج 
مس��ح ودراس��ة قامت بها هي وزماؤها في الجامعة، حيث تركز 
الورقة عل��ى منظومة القيادة بتطبيق ال�GYM وهي عبارة عن 5 

محاور رئيسية ويترأسها محور الذكاء العاطفي. 

د. ماريا صابري

»الخليج العربي«: تشخيص 
 »كورونا« بتحليل صور 

الصدر عبر األشعة السينية
اس��تضاف برنام��ج الموهوبي��ن والمتميزي��ن م��ن طلب��ة كلية 
الطب والعل��وم الطبية بجامعة الخليج العرب��ي أخصائي الذكاء 
االصطناع��ي أحمد بوحول��ه بالمعه��د الفيدرال��ي للتكنولوجيا 
بزيوريخ »ETH Zurich« في سويس��را، لتقديم ورشة عمل حول 
»أساس��يات ال��ذكاء االصطناعي« حضره��ا الطلبة المنتس��بون 
للبرنام��ج، ف��ي س��ياق برنام��ج متكام��ل يش��تمل عل��ى دورات 
تخصصية متقدم��ة في العلوم الطبية والبح��ث العلمي، إضافة 
للرحات العلمية والبرامج الصيفية وحضور المؤتمرات الدولية.

وق��دم بوحوله ورش��ة عمل ش��رح خاله��ا المفاهيم األساس��ية 
لخوارزمي��ات التعل��م اآلل��ي وتطبيقات��ه، مثل تصمي��م األدوية 
أو تش��خيص األم��راض، ودّرب الطلب��ة على أساس��يات البرمجة 
عن طريق لغة بايثون، وكيفية إنش��اء نم��وذج لتصنيف وتحليل 
صور الصدر باألشعة الس��ينية للمساعدة على تشخيص الحاالت 

المصابة بفيروس كورونا بدقة تصل إلى %99.
وم��ن جانبه، أوض��ح رئي��س ومؤس��س البرنامج، رئيس قس��م 
الموهوبين في كلية الدراس��ات العليا أحمد العباسي أن جامعة 
الخلي��ج العربي تس��عى لتقديم تعليم نوعي يخ��ّرج كوارد طبية 
تتميز بجودة عالية على المس��توى البحثي واإلكلينيكي واإلداري، 
ويعول عليها ف��ي تحديث المنظومة الطبية ف��ي مجتمع الخليج 
العرب��ي، مؤك��دًا أن هذه ال��ورش التخصصي��ة المتقدمة تأتي 
ضم��ن برنامج يه��دف إلى تعزيز مهارات طلب��ة الطب اإلبداعية 
وتنمي��ة الحس االبتكاري لديهم ليس��تطيعوا خدمة دول الخليج 

ويساهموا في إيجاد حلول ابتكارية لمعضاته الطبية.
وأضاف قائ��ًا: »صمم البرنام��ج بطريقة جدي��دة ومبتكرة على 
مستوى كليات الطب ليتيح للطلبة الموهوبين التواصل والعمل 
م��ع مجموعة م��ن الخبراء عل��ى المس��توى المحل��ي والعالمي، 
ويمكنهم من بناء ش��بكة اتصاالت مع المتخصصين واألس��تاذة 
واألطباء المحترفين حول العالم، وتأتي هذه الورش��ة المتقدمة 
لتطلعهم على أحدث ما يتعلق بالذكاء االصطناعي مما يمكنهم 
من إنجاز األبحاث الطبية وهم متمكنون وملمون بمهارات البحث 

العلمي لينجزوها بقدر عاٍل من االحترافية واإلتقان.

»هيئة الفضاء« تنظم مغامرة 
تعليمية للطالب في أمريكا

أعلن��ت الهيئ��ة الوطني��ة لعلوم الفض��اء وبالتعاون مع ش��ركة 
الفض��اء المداري، ع��ن تنظيم برنامج مخيم النجوم في نس��خته 
23 م��ن قب��ل MAPP Education. ويه��دف البرنام��ج لتعزي��ز 
الُنه��ج البديلة في تعلي��م مبادئ واساس��يات STEAM، وتوفير 
بيئ��ات تعليمي��ة فري��دة للطلب��ة من خ��ال التدري��ب العملي 
الملهم واألنش��طة التي تحفز الجوان��ب العقلية والمهارية لدى 
الطلبة. وذكرت فاطمة الحم��ادي من العاقات العامة بالهيئة، 
أنه تم تخصي��ص البرنامج للطلبة الذين تت��راوح أعمارهم بين 
15و 18 عامًا، حيث س��يتوجه المش��اركون إلى الواليات المتحدة 
األمريكي��ة لخوض مغام��رة تعليمية جديدة ف��ي مجال الفضاء. 
يذك��ر أن البرنامج يتضمن تدريب فعلي للمش��اركين في مرافق 
تس��تخدم فعلي��ًا لتدريب وعم��ل رواد الفضاء، مثل وكالة ناس��ا 
ومركز جونسون للفضاء في هيوستن بوالية تكساس. وأضافت، 
أنه  س��تتاح الفرصة للطلبة المشاركين للتعلم التفاعلي القائم 
على برمج��ة الروبوت، وتصمي��م الصواريخ المتع��ددة المراحل 

وإطاقها، والتدريب تحت الماء.

30 يونيو أول أيام ذي الحجة

الناصر: وقفة عرفات الجمعة 8 يوليو فلكيًا
كش��ف نائب رئيس جامعة الخليج 
العربي، وأستاذ الفيزياء التطبيقية 
بجامع��ة البحرين، ورئيس جمعية 
وهي��ب  د.  البحريني��ة،  الفلكيي��ن 
الناصر أن أول أيام شهر ذي الحجة 
فلكيًا سوف يكون يوم الخميس 30 
يوني��و 2022، وعليه س��وف يوافق 
الوق��وف بعرف��ة ي��وم الجمع��ة 8 

يوليو المقبل.
وأضاف في تصريح��ات ل�»الوطن« 
الحج��ة  ذو  ش��هر  استش��راف  أن 

1443ه� س��وف يكون يوم األربعاء 
29 يوني��و 2022، المواف��ق 30 ذو 
القع��دة 1443ه���، وموع��د والدة 
اله��ال ي��وم األربع��اء 29 يوني��و 
ف��ي الس��اعة 5:53 صباح��ًا، موعد 
غروب الش��مس في الس��اعة 6:33 
مساء، واتجاهًا 295 درجة، في برج 
الجوزاء، وارتف��اع القمر 5.5 درجة، 
واتج��اه القمر 297 درج��ة، وعمره 

0.5 يومًا.
وذك��ر أن وق��ت غ��روب القم��ر في 

الس��اعة 7:06 مس��اء، واتجاه 299 
درج��ة، وزم��ن مك��ث اله��ال 33 
دقيقة في برج الجوزاء وعليه يكون 
األول م��ن ذي الحجة 1443ه�، هو 
ي��وم الخمي��س 30 يوني��و 2022، 
الوقوف بعرفات س��وف  وبالتال��ي 
يكون يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، 
المواف��ق 9 ذي الحج��ة 1443ه���، 
وبالتال��ي يك��ون الس��بت 9 يوليو 
المواف��ق 10 ذي الحج��ة، أول أيام 

د. وهيب الناصرعيد األضحى المبارك.

تتسبب في آثار سيئة على الجهاز التنفسي والعينين والجلد

 كوثر العيد: استنشاق 
ذرات الغبار يؤدي لاللتهابات الرئوية الحادة

أصدق��اء  جمعي��ة  رئيس��ة  كش��فت 
الصحة، واستش��ارية الصحة العامة، 
الغب��ار  ذرات  أن  العي��د،  د.كوث��ر 
تس��تطيع نقل أن��واع م��ن البكتيريا 
الت��ي يمك��ن أن تص��ل لداخ��ل رئة 
اإلنس��ان ل��دى استنش��اقها فيصاب 
اإلنسان بااللتهابات الرئوية الحادة، 
موضح��ًة أن ذرات الغب��ار وما تحمله 
م��ن م��واد عضوي��ة وغي��ر عضوية 
بتركي��ز ع��اٍل ت��ؤدي لتهي��ج الجهاز 
التنفس��ي العل��وي والس��فلى، ما قد 
يزي��د م��ن أع��راض التنف��س ل��دى 
المرضى المصابي��ن بأمراض الصدر 
المزمن��ة. وأوضح��ت ف��ي تصريحات 
ل�»الوط��ن« أن »أعداد توافد الحاالت 
المرضية على المستش��فيات بسبب 
والته��اب  واألن��ف  الرئ��ة  أم��راض 
العينين الرمدي ترتفع بنس��ب كبيرة 

خال العواصف الترابية.
وأش��ارت إل��ى أن مملك��ة البحري��ن 
تش��هد ه��ذه األي��ام طقس��ًا مغب��رًا 
ري��اح  وتصاحب��ه  الكثاف��ة،  ش��ديد 
شديدة الس��رعة تقوم بإثارة األتربة 
والغب��ار في معظ��م المناطق، مبينة 
أن��ه خال العواصف الترابية يتش��بع 
الهواء ب��ذرات الغبار الت��ي يتعرض 
له��ا الجميع بصورة مباش��رة، س��واء 
عن طري��ق االستنش��اق أو التامس 
الجه��از  أع��راض  وتنت��ج  المباش��ر، 
التنفسي عند استنش��اق ذرات الغبار 
وأن ذل��ك يعتم��د كثيرًا عل��ى حجم 
الذرات المستنش��قة، حيث إن الذرات 
األصغر يكون تأثيرها أكبر في الجهاز 
التنفس��ي، ألنها يمك��ن أن تتخطى 
أجه��زة الف��رز والتصفي��ة الطبيعية 
في الجهاز التنفسي في األنف وتصل 
لعمق الجه��از التنفس��ي والقصبات 
والحويص��ات،  الداخلي��ة  الهوائي��ة 
أما الجزيئ��ات الكبي��رة فتعلق عادة 
ف��ي الجه��از التنفس��ي العل��وي وأن 
األعراض قد تظهر عند األصحاء بعد 

يومين من التعرض للغبار.
ونوهت إلى أنه عند حدوث العواصف 
الترابي��ة نش��هد زيادة ف��ي أعراض 
الحساس��ية  الحساس��ية لدى مرضى 
فالعواص��ف  »الرب��و«،  المزمني��ن 
الرملية والغبار الش��ديد قد يس��ببان 
الجه��از  آث��ارًا صحي��ة س��يئة عل��ى 
التنفس��ي والعيني��ن والجل��د، لذلك 
يجب تقلي��ل التعرض ل��ذرات الغبار 
بق��در اإلم��كان. ودع��ت المصابي��ن 
بالرب��و والحساس��ية الصدري��ة إل��ى 
اتخاذ التدابير االحترازية ضد األجواء 

المغبرة التي تسود البحرين حالّيًا.
وح��ذرت د.كوثر العيد م��ن أن ذرات 
الغبار تستطيع نقل أنواع خطيرة من 
البكتيريا التي يمكن أن تصل لداخل 
رئة اإلنس��ان عند استنش��اقها، مما 
بااللتهابات  اإلنس��ان  يؤدي إلصابة 
الرئوي��ة الح��ادة، وذلك طبق��ًا آلخر 

األبحاث الطبية الحديثة.
المتعلق��ة  األع��راض  إن  وقال��ت 
بالحساس��ية قد تظه��ر عند األصحاء 
بع��د يومين م��ن التع��رض للغبار، 
ومن الماح��ظ عند حدوث العواصف 
الترابي��ة زي��ادة أعراض الحساس��ية 
ل��دى مرض��ى الحساس��ية المزمنين 
العواص��ف  أن  والخاص��ة  »الرب��و«، 
الرملية والغبار الش��ديد قد يس��ببان 

الجه��از  آث��ارًا صحي��ة س��يئة عل��ى 
التنفس��ي والعيني��ن، لذل��ك يج��ب 
تقلي��ل التعرض ل��ذرات الغبار بقدر 
اإلم��كان. وف��ي رد على س��ؤال حول 
مقاوم��ة التأثي��ر الض��ار للغبار على 
الصحة، ش��ددت د.كوث��ر العيد على 
أن اتباع أنم��اط الحياة الصحية مثل 
التغذية السليمة، وممارسة النشاط 
البدن��ي، واالمتن��اع ع��ن التدخي��ن، 
والن��وم الكافي كلها أم��ور تزيد من 
مناعة الجسم ضد عدد من األمراض، 
ومن بينها أمراض الجهاز التنفس��ي، 
إضافة لضرورة غس��ل الوجه بش��كل 
متكرر وغسل األنف والفم لمنع وصول 
الغب��ار إل��ى الرئتي��ن، واإلكث��ار من 
ش��رب الماء، وإغاق النوافذ واألبواب 
بشكل محكم ووضع فوط مبللة على 

الفتحات الصغيرة في النوافذ.
المصابي��ن  المرض��ى  ونصح��ت 
بالحساس��ية خال العواصف الرملية 
بتجنب البقاء في األماكن المفتوحة 
المعرض��ة للغب��ار، واالنتظ��ام على 
عاج الحساس��ية الموصوف لهم من 
الطبيب، والتواصل مع الطبيب خال 
هذه الفترة لتعديل جرعة العاج إذا 
تطلب األم��ر، أما لقائدي الس��يارات 
فيجب عدم الخروج من المنزل، إال في 
الضرورة القصوى كالخروج للعمل أو 

غيره م��ن األمور الضروري��ة الملحة، 
أو  فوط��ة  أو  الكمام��ات  وض��ع  وأن 
كلينك��س مبلل عل��ى األنف والفم قد 
يفيد في حالة الخروج، وأثناء القيادة 
الب��د م��ن توخ��ي الحيط��ة والح��ذر 
للتقليل من الح��وادث المرورية كأن 
يض��يء الس��ائق األن��وار الت��ي تنبه 
الس��ائقين اآلخرين لوجود الس��يارة، 
وذل��ك لتع��ذر الرؤية بس��بب الغبار 

واألتربة.
وح��ول األغذي��ة التي تحمي الجس��م 
من أض��رار الغب��ار ويفض��ل تناولها 
نصح��ت  لألترب��ة،  التع��رض  بع��د 
د.كوثر بتناول الغذاء الصحي السليم 
والمك��ون م��ن جمي��ع المجموع��ات 
عناصره��ا  بمختل��ف  الغذائي��ة 
الضروري��ة لصح��ة الجس��م، وغالب��ًا 
ما تك��ون أع��راض التع��رض للغبار 
واألترب��ة ه��ي العط��اس المتك��رر، 
والس��عال، ووج��ود البلغ��م، فننصح 
ببع��ض األطعمة التي تس��اعد على 
التخفي��ف من ه��ذه األع��راض مثل 
الحلي��ب بالزنجبيل، وهو مفيد لعاج 
الس��عال والبلغم، م��ع إضافة ملعقة 
صغي��رة م��ن العس��ل، والحلب��ة مع 
العسل لعاج الحلق والسعال والربو، 
وم��ن الفواك��ه التفاح الذي يس��اعد 

على تخفيف السعال.

د. كوثر العيد

مشاركة أكثر من 30 متحدثًا بشعار »بداية واعدة لمستقبل مثمر«

 شوقي: مناقشة 48 بحثًا
في مؤتمر »صحة المرأة والطفل«

كش��ف استش��اري أول أمراض النساء 
وال��والدة والعق��م ف��ي المستش��فى 
الملك��ي للنس��اء واألطف��ال ورئي��س 
مؤتم��ر صح��ة الم��رأة والطف��ل في 
نس��خته الثانية د. حاتم ش��وقي أنه 
م��ن المرتق��ب أن يناق��ش المؤتمر 
الذي يعقد على م��دار يومين، اليوم، 
وغدًا، نحو 48 بحثًا مختصًا في أمراض 
النس��اء وال��والدة، موزعي��ن مناصفة 
ب�24 بحثًا مختصين بأمراض النساء، 

و24 بحثًا تناقش أمراض األطفال.
وأض��اف د. ش��وقي ف��ي تصريح��ات 
ل�»الوط��ن« أن الجدي��د ف��ي فك��رة 
المؤتمر عن أية مؤتمرات أخرى، أنه 
المؤتم��ر الوحيد ف��ي البحرين الذي 
يجمع بي��ن أمراض النس��اء واألطفال 

بكل فروعها في آن واحد.
وذكر أن المؤتمر يقام للمرة الثانية 
عل��ى التوال��ي، تحت رعاي��ة الرئيس 

التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
 المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا«، 
د. مري��م الجاهمة، امت��دادًا للنجاح 

الذي حققه في النسخة األولى.
وفيما يتعلق بأمراض النس��اء، أوضح 

د. شوقي أن جلسات المؤتمر الخاصة 
بأم��راض النس��اء س��وف تتضم��ن، 
أبرزه��ا،  األم��راض،  م��ن  مجموع��ة 
أم��راض النس��اء والتولي��د، والعقم، 
وأطف��ال األنابي��ب، وعل��م الوراث��ة، 
تتضم��ن  حي��ث  العام��ة،  والصح��ة 
األخي��رة، األمراض الباطنية، وأمراض 

التغذية، واألمراض النفسية.
وذك��ر أن كل جلس��ة م��ن جلس��ات 
المؤتم��ر س��وف تتن��اول كل م��ا هو 

جديد في أمراض النساء واألطفال. 
وأوض��ح أن المؤتم��ر س��وف يفتت��ح 
اليوم في فندق كراون بازا بمشاركة 
واس��عة تحت ش��عار »بداي��ة واعدة 
لمس��تقبل مثمر« بتنظيم من شركة 
م��ع  بالتع��اون  ب��اس  أديوكيش��ن 
المستشفى الملكي للنساء واألطفال، 
حيث سيشهد المؤتمر مشاركة أكثر 
م��ن 30 متحدث��ًا ف��ي المؤتم��ر من 

العديد من الدول.
ويتول��ى د. حاتم ش��وقي استش��اري 
أول أمراض النس��اء وال��والدة والعقم 
للنس��اء  الملك��ي  المستش��فى  ف��ي 
وإدارة  المؤتم��ر  رئاس��ة  واألطف��ال 
الجلسات العلمية المختصة بأمراض 
 النس��اء والوالدة والعقم بينما يتولى 
ط��ب  استش��اري  ش��بيب  س��هيل  د. 
األطفال وأمراض الجهاز الهضمي في 
للنساء واألطفال  الملكي  المستشفى 
إدارة جلس��ات المؤتمر لطب األطفال 

ونائبًا لرئيس المؤتمر.
وكانت د. مري��م الجاهمة قد ذكرت 
أن المؤتم��ر يعتبر م��ن المؤتمرات 
المهمة التي تقام على أرض مملكة 
البحري��ن، حي��ث ش��هد في نس��خته 
األولى نجاح باهر من حيث المشاركة 
الواس��عة والمحاض��رات القيمة التي 

قدمها المتحدثين.

د. حاتم شوقي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

P  12

Link

P  6

Link

Link

P  7

Link

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أفصـــح 
عـــن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
تخصيـــص مواقع ضمن المخطـــط التفصيلي 
الديـــر  شـــمال  بمنطقـــة  البســـيتين  لشـــارع 

لمشاريع إسكانية.
وذكـــر خلـــف فـــي خطابـــه لمجلـــس بلـــدي 
المحرق بشأن المخطط التفصيلي للمنطقة 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  أن 
أعدت دراســـة شـــاملة للمنطقة، حيث قامت 
بتوسيع شبكة الطرق وتصنيف بعض العقارات 
وتوفيـــر بعـــض الخدمـــات مـــع مراعـــاة تحديـــد 

مداخل ومخارج المخطط، وتحديد الشوارع الرئيسية 
مـــع الشـــوارع الفرعيـــة بعروض تتـــراوح بيـــن 15 و20 
متـــرًا، إلـــى جانب توفير موقع ســـيتم تســـجيله باســـم 
حكومة البحرين لصالح المشـــاريع اإلســـكانية، وتوفير 

مواقع للخدمات والمرافق العامة.
ولفـــت إلـــى أن المواقـــع المخصصـــة للمرافـــق العامـــة 
ســـتضم محطة صـــرف صحـــي، ومناطق ومســـطحات 

خضراء، ومحطتي كهرباء فرعية.
وأشـــار إلـــى أن دراســـة الهيئـــة خلصـــت إلـــى الحاجـــة 
لتخصيـــص مواقع حكوميـــة ذات أهمية اســـتراتيجية 
مطلـــة على شـــارع المحـــرق الدائـــري، حيـــث إن إعداد 

المخططات التفصيلية يوازن بين المتطلبات األساسية 
لمـــا يخـــدم المحافظـــة بشـــكل عـــام والمنطقـــة بشـــكل 
خـــاص، باإلضافة إلى النواحـــي التخطيطية والتي يتم 
فيهـــا األخذ بعيـــن االعتبار تخصيـــص مواقع للخدمات 
الحكوميـــة علـــى الشـــوارع، وذلـــك لتطويـــر الواجهـــات 

المطلة على الشوارع الرئيسية والحيوية بالمملكة.
واختتـــم الوزير خلف بأن تســـجيل عقـــارات بالمخطط 
لصالح بنك اإلســـكان يأتي كتعويض عـــن عقارات آيلة 
ملكيتها إليهم والواقع شـــمال مخطط شارع البسيتين، 
والتي ســـيتم تطويرها من قبلهم لدعـــم برامج الوزارة 

اإلسكانية.

األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  تحـــت رعايـــة 
للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، نظمـــت مراكز الرعاية 
األوليـــة فعاليـــات وحفـــل تدشـــين الدليل 
“الملـــف  وخدمـــة  المحـــدث  اإلرشـــادي 
اإللكترونـــي لمرضـــى الربـــو” حيث تضمن 
الحفل حلقة علمية عن أحدث التوصيات 
لتشـــخيص  المعتمـــدة  والبروتوكـــوالت 
ومتابعة وعالج مرض الربو، وذلك تزامنًا 
مـــع االحتفـــاء بيـــوم الربـــو العالمـــي للعام 

2022 وذلك بفندق الخليج.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
للربـــو  العالمـــي  اليـــوم  أن  كلمتـــه  فـــي 
تنظمـــه المبادرة العالميـــة للربو المعروفة 
 1993 العـــام  تأسســـت  التـــي   ”GINA”بــــ
بالتعـــاون مـــع منظمـــه الصحـــة العالميـــة، 
ويتم االحتفال باليـــوم العالمي للربو في 
أول ثالثـــاء مـــن شـــهر مايو مـــن كل عام 
وذلـــك بتنظيم من المبادرة العالمية للربو 
في شتى بقاع العالم، حيث بدأ االحتفال 
فـــي هـــذا اليوم فـــي العـــام 1998 ويعتبر 
هـــذا اليوم هو أحـــد أهم األيـــام الصحية 
العالميـــة التـــي تهـــدف بشـــكل عـــام إلـــى 
دعم المصابيـــن بأمراض مزمنـــة وابتكار 
أســـاليب للتعايـــش معهـــا والعمل بشـــكل 
عالمي على مســـاندتهم بالطـــرق المتاحة 
ويأتـــي شـــعار هـــذا العـــام والمتمثـــل في 
ســـد الفجوات لرعاية مرضى الربو داعمًا 
للجهود الرامية إلتاحة ســـبل التشخيص 
المبكـــر والعـــالج المتكامـــل والحـــد مـــن 
التعرض لمحفـــزات نوبـــات اإلصابة بهذا 

المرض.
وأشـــار إلـــى أن منظمـــة الصحـــة العالمية 
تعتبـــر الربـــو مرضًا ذا أهميـــة كبرى حيث 
تقـــدر اإلحصائيـــات أن هنـــاك أكثـــر مـــن 
339 مليون شـــخص على مســـتوى العالم 
مصابـــون بالربـــو. علـــى الرغـــم مـــن أنه ال 
يوجـــد ما يســـمى بعالج الشـــافي للربو إال 
أنـــه باإلمـــكان الســـيطرة عليـــه والتقليـــل 
مـــن حدوث نوبات الربـــو، علمًا أن منظمة 

الصحـــة العالميـــة ســـجلت معدل انتشـــار 
الربـــو أعلـــى لـــدى األطفـــال الصغـــار منـــه 
لدى البالغيـــن، وأعلى في اإلناث منه لدى 
الذكور، وقد تكون اإلصابة بالربو وراثية، 
كمـــا أنه يمكن للظـــروف الجوية أن تفاقم 
حالـــة الربـــو، مثـــل: الطقس الجـــاف جدًا، 
والرطب أو العاصف، الفتًا إلى أن منظمة 
الصحـــة العالميـــة تؤكد علـــى الوقاية من 
الربـــو ومكافحتـــه حيـــث يعتمـــد الطبيب 
أساســـي  بشـــكل  الربـــو  تشـــخيص  فـــي 
علـــى التاريـــخ المرضي، شـــامالً األعراض 
وتكرارهـــا ومســـّبباتها، ويأتـــي بعـــد ذلـــك 
الفحـــص الطبـــي اإلكلينيكـــي، وقـــد تظهر 
أعراضـــه مـــرات عـــدة فـــي اليـــوم أو فـــي 

األسبوع لدى األفراد المصابين به.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
علـــى دور الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة في 
إذكاء الوعي المجتمعي من خالل تقديم 
المشورة الصحية بشأن المرض ومسبباته 

وطرق السيطرة عليه من خالل الخدمات 
بيـــن  والمشـــتركة  المتكاملـــة  العالجيـــة 
بالمـــرض  والمصابيـــن  الخدمـــة  مقدمـــي 
وتعزيـــز الســـلوكيات الصحية كالمشـــورة 
لإلقالع عـــن التدخين وتقديـــم الخدمات 
الوقائيـــة لهذه الفئة من األمراض المزمنة 
مثـــل التطعيمـــات التي تقلل مـــن اإلصابة 
من األمراض التنفسية التي من شأنها أن 
تحفـــز بعض نوبـــات الربو لـــدى المصابين 
بالمـــرض. ويأتـــي ذلك تماشـــيًا مع مفهوم 
طب العائلة وبرنامج “اختر طبيبك” الذي 
يضمن االســـتمرارية في تقديم الخدمات 
واإللمـــام  للفـــرد  والعالجيـــة  الوقائيـــة 
بمشـــاكلهم وعوارضهـــم الصحية وإعطاء 
العـــالج المناســـب وتعزيـــز نظـــام االحالة 
بيـــن الرعاية الصحيـــة األوليـــة والثانوية 
على ضـــوء الدالئل العلميـــة المثبتة آخذًا 
باالعتبار مشـــروع التســـيير الذاتي تحت 

مظلة الضمان الصحي.

وبمناســـبة هـــذا اليـــوم واحتفـــاًء باليـــوم 
العالمي للربو، أكد رئيس المجلس األعلى 
الكـــوادر  قـــدرات  بنـــاء  أهميـــة  للصحـــة 
الصحية باطالعهم على آخر المستجدات 
بشـــأن هـــذا المـــرض وتدشـــين الصفحـــة 
اإللكترونية الخاصة لمتابعة مرضى الربو 
فـــي مراكز الرعاية الصحية األولية حيث 
نتطلـــع من الكوادر الصحية تقديم المزيد 
من اإلنجـــازات والمكتســـبات التي تصب 
فـــي مصلحة المســـتفيدين مـــن الخدمات 

الصحية المقدمة في مملكة البحرين.
وفي ختـــام كلمته، أعرب رئيس المجلس 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  للصحـــة  األعلـــى 
لمجلـــس أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة الصحية 
والطواقـــم  التنفيذيـــة  واإلدارة  األوليـــة 
الصحية بمراكز الرعايـــة الصحية األولية 
ومنتســـبي المنظومـــة الصحية في جميع 
القطاعات والشـــركة الداعمـــة لهذا الحفل 
اســـترازينيكا والمنظميـــن للفعاليـــة. كمـــا 

واالســـتفادة  الجهـــود  لتضافـــر  دعاهـــم 
القصـــوى من العلـــم والتكنولوجيا وتبادل 
الخبـــرات والتجـــارب الناجحـــة والبحـــث 
لمكافحـــة  القـــدرات  وبنـــاء  واالبتـــكار 
األمـــراض بصفة عامة واألمراض المزمنة 
بصفـــة خاصـــة التـــي تؤثـــر علـــى جـــودة 

الحياة.
مجلـــس  رئيـــس  ألقـــى  جهتـــه،  ومـــن 
أمنـــاء مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
عبدالوهـــاب محمـــد كلمـــة رّحـــب خاللهـــا 
العالمـــي  باليـــوم  لالحتفـــاء  بالحضـــور 
للربـــو من خـــالل حلقات علمية وتدشـــين 
الصفحة اإللكترونية، حيث تم تخصيص 
يـــوم عالمـــي إلذكاء الوعي وتوفير ســـبل 
التشـــخيص والعـــالج لمـــرض الربـــو فـــي 

جميع أنحاء العالم.
وأكد عبدالوهاب محمد أن مراكز الرعاية 
االهتمـــام  بالـــغ  أولـــت  األوليـــة  الصحيـــة 
لهـــذا المـــرض حيث يتـــم تحديـــث األدلة 

اإلرشـــادية بما يتماشـــى مع المســـتجدات 
ويتـــم  الربـــو  لمـــرض  العالميـــة  الصحيـــة 
مراكـــز  فـــي  الصحيـــة  الكـــوادر  تدريـــب 
ضـــوء  علـــى  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
المستجدات. وقد عملت المراكز الصحية 
علـــى ضمـــان اســـتحداث الخدمـــة لهـــذه 
الفئـــة مـــن خـــالل العيـــادات الطبيـــة ومن 
هـــذه  لمتابعـــة  المؤهلـــة  الكـــوادر  خـــالل 
الحـــاالت. واليـــوم يتـــم تدشـــين الصفحة 
اإللكترونيـــة لمتابعـــة مرضـــى الربـــو فـــي 
عيادات جميـــع أطباء العائلة ليتم متابعة 
المرضـــى وتوثيـــق البيانات الســـتخدامها 
االستخدام األمثل بما يصب في مصلحة 
متلقي الخدمة ولتقديم أفضل الخدمات 
الصحيـــة وفق مشـــروع التســـيير الذاتي 

بمراكز الرعاية الصحية األولية.
ينـــدرج  الربـــو  أن  عبدالوهـــاب  وأكـــد 
لمنظمـــة  العالميـــة  العمـــل  خطـــة  ضمـــن 
الصحـــة العالميـــة للوقايـــة مـــن االمراض 
غيـــر الســـارية ومكافحتهـــا وخطـــة األمم 
المتحدة للتنمية المســـتدامة للعام 2030 
وقـــد أعـــدت المنظمـــة حزمـــة للتدخـــالت 
األساســـية بشـــأن األمراض غير الســـارية 
للمســـاعدة فـــي تحســـين إدارة األمـــراض 
غير السارية في الرعاية الصحية األولية 
وتشمل الحزمة على بروتوكوالت لتقييم 
األمراض التنفســـية المزمنة وتشـــخيصها 
البرتوكـــوالت  هـــذه  وتضمنـــت  وإدارتهـــا 
لمرض الربو ومرض داء انســـداد الرئتين 
المزمـــن الـــذي يعـــد الحـــد مـــن التعـــرض 
لدخـــان التبـــغ أمـــرًا مهمًا فـــي الوقاية من 

تلك األمراض ومضاعفاتها.
فقد ركزت مراكز الرعاية الصحية األولية 
على تعزيز الســـلوكيات الصحية للحد من 
األســـباب والمثيـــرات لنوبـــات الربـــو مثل 
تقديـــم المشـــورة لإلقـــالع عـــن التدخيـــن 
بالتنســـيق مع المختصين بـــإدارة الصحة 
العامة ومن خالل أطباء العائلة المؤهلين 
لمـــا يعـــود بالفائـــدة والنفـــع للجميـــع فـــي 
مملكـــة البحريـــن الغالية ليكـــون مجتمعنا 

مجتمعًا واعيًا باألمراض ومضاعفاتها.

صرح وكيل شـــؤون األشـــغال بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد 
الخيـــاط بـــأن نســـبة اإلنجـــاز بمشـــروع تطوير 
الطرق بمجمع 913 فـــي الرفاع، المدرج ضمن 
برنامج عمل الحكومة، قد بلغت 61 %، مشيرا 
إلى أن الهدف من هذا المشـــروع هو تحســـين 
شـــبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى السالمة 
المرورية عليها، والحد من مشـــكلة تجمع مياه 

األمطار في المنطقة.
جاء ذلـــك خالل زيارته التفقديـــة لموقع عمل 
المشـــروع التي رافقه فيها النائـــب عبدالرزاق 
الحطـــاب ممثـــل الدائرة السادســـة بالمحافظة 
الجنوبيـــة، والوكيـــل المســـاعد للطـــرق كاظـــم 
عبداللطيـــف، وعضـــو مجلس البلـــدي بالدائرة 
السادســـة خالـــد جناحـــي ومقـــاول المشـــروع 
وعـــدد مـــن مهندســـي الـــوزارة، لالطـــالع على 

سير العمل في المشروع وللتأكد من أن أعمال 
التنفيذ تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

إن  األشـــغال  لشـــؤون  الـــوزارة  وكيـــل  وقـــال 

الـــوزارة انتهـــت مـــن تنفيـــذ األعمـــال المتعلقة 
بحماية خطوط الكهرباء واستبدال خط الماء 
الرئيـــس علـــى الطريـــق رقـــم 1312، وأضـــاف 

الخيـــاط أنـــه يجـــري العمـــل حاليا علـــى تنفيذ 
شـــبكة تصريـــف ميـــاه األمطـــار علـــى الطريق 
المذكـــور وتوصيلهـــا مع شـــارع 1311، وكذلك 
العمـــل على تنفيذ أعمال شـــبكة تصريف مياه 
لتوصيلهـــا  المعتـــرض  شـــارع  علـــى  األمطـــار 
النعســـان،  أم  شـــارع  علـــى  القائمـــة  بالشـــبكة 
باإلضافـــة إلى إنشـــاء األرصفـــة الجانبية لعدد 

من الطرق بالمجمع المذكور. 
وأوضـــح أحمـــد الخيـــاط أن أعمال المشـــروع 
تتضمن تطوير طريقي 1311 و1312، وكذلك 
إعـــادة رصف عـــدد من الطرق باألســـفلت منها 
)1301،1304،1307،1379،1369( إضافـــة إلى 
عدد من الطرق في الجزء الشـــمالي من مجمع 

913 فـــي المنطقـــة، وتوفيـــر أرصفـــة جانبيـــة 
للمشـــاة، إنشـــاء عـــدد مـــن مواقف الســـيارات 
شـــبكة  وإنشـــاء  المتوافـــرة،  المســـاحات  فـــي 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، وتحســـين مســـتوى 
اإلنارة، وتوفيـــر العالمات المرورية واللوحات 
اإلرشادية الالزمة ووضع حواجز السالمة في 

المناطق التي تتطلب ذلك. 
وخـــالل الزيارة وجـــه وكيل الـــوزارة القائمين 
على المشروع بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة 
العمـــل في المشـــروع حتـــى يتـــم االنتهاء من 
التنفيذ حســـب البرنامج الزمني المتفق عليه، 
والعمـــل على تذليل أيـــة صعوبات أو معوقات 

قد تطرأ خالل فترة التنفيذ.

يشار إلى أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة جاسكو  «
بقيمة 863,260 دينارا. وتهيب الوزارة بقاطني المنطقة التعاون والتقيد باإلشارات التحذيرية 

اإلرشادية واتباع التحويالت المرورية الموجودة على الموقع وتعتذر عن أي إزعاج خالل فترة تنفيذ 
المشروع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة األشغال

تسجيل موقع لمشروع إسكاني بشمال الدير

ال عالج شافًيا للربو... واألطفال األكثر عرضة لإلصابة

61 % نسبة اإلنجاز في تطوير الطرق بمجمع 913 في الرفاع

ضمن المخطط التفصيلي لـ“شارع البسيتين”... خلف:

تدشين ملف إلكتروني خاص بالمرضى في المراكز الصحية... محمد بن عبداهلل:

بكلفة 863.2 ألف دينار وشبكة لتصريف األمطار... “األشغال”:

جانب من الزيارة الميدانية إلى مجمع 913 في الرفاع
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الوزير عصام خلف

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة أمس الخميـــس عن توافر تطعيـــم فايزر لألطفال 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا فـــي 6 مراكـــز صحيـــة وهـــي كالتالـــي: مركـــز 
جدحفـــص الصحـــي، ومركز مدينة حمـــد الصحي، ومركز مدينة عيســـى 
الصحي، ومركز الحورة الصحي، ومركز أحمد علي كانو الصحي، ومركز 
بنـــك البحريـــن الوطني الصحي فـــي الدير، باإلضافة إلـــى مركز التطعيم 

في مجمع سترة.
 كمـــا يمكن االطـــاع على مراكـــز التطعيم المضاد لفيـــروس كورونا على 

.www. healthalert.gov.bh الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة

تطعيم فايزر لألطفال متوافر في 6 مراكز صحية

محافظة المحرق

محافظـــة  محافـــظ  أشـــاد 
هنـــدي  بـــن  ســـلمان   المحـــرق 
المناعي بالمحتوى الذي يقدمه 
والمتخصصـــون  الباحثـــون 
تثـــري  مـــن دراســـات وبحـــوث 
المكتبات الجامعية وتقدم مادة 

دسمة للطلبة من الجنسين.
اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
نائـــب  بحضـــور  المحافـــظ 
المحافـــظ  العميـــد عبـــدهللا بن 
خليفة الجيران، سهير المهندي 
التي أهـــدت المحافظة نســـخة 

وآخـــر  الجديـــد  كتابهـــا  مـــن 
مؤلفاتها األكاديمية.

وأكـــد المحافـــظ  الـــدور المهـــم 
والبـــارز لوســـائل اإلعـــام فـــي 
العديـــد مـــن الجوانـــب وخاصة 
عـــن  معربـــًا  منهـــا،  التوعويـــة 
هـــذا  علـــى  للمهنـــدي  تقديـــره 
مشـــيدًا  المميـــز،  اإلهـــداء 
بجهودهـــا التثقيفيـــة والبحثية 
القيمـــة  مؤلفاتهـــا  خـــال  مـــن 
وما تقدمـــه من برامـــج إذاعية 

هادفة.

بن هندي يشيد بجهود الباحثين 
في إثراء المكتبات الجامعية
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فـــي إطـــار الوقـــوف علـــى احتياجـــات 
مناطـــق محافظـــة العاصمـــة المختلفـــة 
لتلبيتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات 
المعنية استقبل نائب محافظ محافظة 
العاصمة حســـن المدني عدًدا من أهالي 
بالقضيبيـــة،  مكتبـــه  فـــي  العكـــر  قريـــة 
وذلـــك لبحث مجموعة من االحتياجات 
والطلبـــات التـــي يســـعى األهالـــي إلـــى 

تنفيذها.
واطلـــع نائـــب المحافـــظ خـــال اللقـــاء 
علـــى الطلبـــات المرفوعـــة مـــن األهالـــي 
والتـــي تتضمن اســـتكمال تطوير البنية 
العكـــر  حديقـــة  واســـتكمال  التحتيـــة، 
وتأهيـــل  لألهالـــي،  وفتحهـــا  الغربـــي 

ســـاحل العكر، والشكاوى المقدمة حول 
البيـــوت المهجـــورة في المنطقـــة والتي 
تمثـــل خطـــورة على األهالـــي، باإلضافة 
إلـــى موضـــوع الباحثين عـــن العمل في 
القرية وضرورة إيجاد الحلول المناسبة 
لتوظيفهم بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد نائب المحافـــظ حرص المحافظة 
على رصد ومتابعـــة احتياجات األهالي 
في مناطـــق العاصمة المختلفة ومعرفة 
أوجه القصـــور في الجوانـــب الخدمية، 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  والتواصـــل 
الســـتكمالها، مشـــيًرا إلـــى أن مـــا أورده 
األهالـــي خال اللقاء هـــو محط اهتمام 

من قبل المحافظة.

المدني يستقبل أهالي العكر ويبحث احتياجاتهم

تطوير التشريعات وبيئة األعمال للعمالة الوافدة

وفــد “الوطنيـة” يـزور شـرطـة “العـاصمـة”

تنفيذ أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة... العلوي:

مشيدا بجهود تطبيق معايير حقوق اإلنسان

بتكليـــف مـــن ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد ال خليفـــة، حضر الرئيس 
العلـــوي،  العمـــل جمـــال  لهيئـــة تنظيـــم ســـوق  التنفيـــذي 
الجلســـات االفتتاحية لمنتدى اســـتعراض الهجرة الدولي  
األول، المنعقـــد تحـــت رعايـــة رئيس الجمعيـــة العامة في 
األمـــم المتحدة، وذلك بمقر األمـــم المتحدة في نيويورك. 
حيـــث ُيعـــد المنتدى المنصـــة العالمية الحكوميـــة الدولية 
الرئيســـة لمناقشـــة التقدم المحقق علـــى الصعيد الوطني 
فـــي تنفيـــذ أهـــداف االتفـــاق العالمي مــــن أجــــل الهجــــرة 

.)GCM( اآلمنـة والمنظمـة والنظاميـة
وأوضـــح العلـــوي، أن المشـــاركة فـــي هذا الحـــدث الدولي 
تأتـــي انطاًقا مـــن تبني مملكة البحريـــن ألهداف االتفاق 
العالمي في المؤتمر الحكومي العتماد المشـــروع المنعقد 
فـــي العاصمـــة مراكش بالمغـــرب في ديســـمبر 2019، إلى 

جانـــب تقديمهـــا لتقريرهـــا الطوعـــي األول ضمـــن أوائـــل 
الدول، والذي حظي بإشادة أممية في جولة االستعراض 
التحضيريـــة خـــال مؤتمـــر المراجعـــة اإلقليمـــي لاتفاق 
العالمـــي مـــن أجـــل الهجـــرة اآلمنـــة والمنظمـــة والنظامية 
فـــي فبراير 2021. وأشـــار العلوي إلـــى أن المنتدى يهدف 

إلجـــراء تقييـــم أولـــي للتقـــدم المحقق في تنفيـــذ أهداف 
االتفـــاق بمشـــاركة الدول األعضـــاء، وأصحـــاب المصلحة 
المتعدديـــن من خال عقد جلســـات اســـتعراض تفاعلية، 
ومناقشـــة السياســـات والتحديـــات والفـــرص فـــي مجال 
حوكمة العمالة الوافدة وحفظ حقوق العاملين، وذلك في 

سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
للـــدول المشـــاركة  ُيعـــد فرصـــة  المنتـــدى  إلـــى أن  ونـــّوه 
والممارســـات  الخبـــرات  لتبـــادل  المصلحـــة  وأصحـــاب 
الدولية واإلقليمية، وســـبل معالجة التحديات، مما يسهم 
فـــي بلـــورة إجـــراءات فاعلـــة في مجـــال حوكمـــة الهجرة 
والمســـائل المرتبطـــة بهـــا، وفي الوقـــت نفســـه، مؤكًدا أن 
الحضور والمشاركة في المحافل الدولية ذات الصلة نابع 
من حرص حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء علـــى تطوير 

التشريعات وبيئة األعمال للعمالة الوافدة.

اســـتقبل المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة 
محافظـــة العاصمة العميد إبراهيم ســـيف 
النجـــران، كل من رئيس لجنة زيارة أماكن 
االحتجـــاز والمرافـــق بالمؤسســـة الوطنية 
الحمـــادي،  هللا  مـــال  اإلنســـان  لحقـــوق 
والمحاميـــة دينـــا اللظـــي عضـــو مجلـــس 
رئيـــس  بحضـــور  المؤسســـة،  مفوضـــي 
مركز شـــرطة الحورة المقـــدم محمد خالد 
البوعينيـــن. وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحب 
والمحاميـــة  بالحمـــادي  النجـــران  العميـــد 
اللظي، مشـــيدا بـــدور المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان فـــي النهـــوض بمهمتهـــا 
اإلنسانية من خال عملها للمحافظة على 
االستقرار االجتماعي ونشر وتعزيز ثقافة 

حقـــوق اإلنســـان والتعامـــل مـــع القضايـــا 
الحقوقيـــة وفقـــا لاختصاصـــات الموكلـــة 
إليهـــا، مشـــيرا إلـــى حـــرص المديرية على 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق مع المؤسســـة 

في جميع الجوانب.
وخال الزيارة التـــي تأتي ضمن الزيارات 
التـــي  المعلنـــة  وغيـــر  المعلنـــة  الميدانيـــة 
تقـــوم بهـــا المؤسســـة إلى مراكـــز اإلصاح 

الحبـــس االحتياطـــي  والتأهيـــل وأماكـــن 
واالحتجاز، لرصد أوضاع حقوق اإلنســـان 
وللتثبـــت مـــن ضمـــان تمتـــع الموقوفيـــن 
بحقوقهـــم المقـــررة ســـواء كانـــت قبـــل أو 
أثنـــاء إجـــراءات اإليقـــاف أو بعدها، اطلع 
مديريـــة  أقســـام  علـــى  المؤسســـة  وفـــد 
شرطة محافظة العاصمة، واستمع إليجاز 
حقـــوق  تأميـــن  فـــي  المديريـــة  دور  عـــن 
وواجبـــات الموقوفيـــن احتياطيـــا وأهـــم 
اإلجـــراءات المتعلقـــة بهذا الشـــأن، منوًها 
الوفد بالجهود التـــي يبذلها القائمون على 
المديريـــة خصوصا، والجهـــود التي تبذلها 
وزارة الداخليـــة عمومـــا لتطبيـــق معاييـــر 
حقوق اإلنسان المعتمدة، وتقديم الرعاية 

واالهتمام للنزالء في تلك المراكز.

هيئة تنظيم سوق العمل
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تمكين الطلبة النزالء من تقديم االمتحانات النهائية

أهمية أخذ التطعيم للفئة العمرية من 3 حتى 11 عاما

اإلجراءات شملت توفير الكتب الدراسية... “اإلصالح والتأهيل”:

إلسهامه في توفير الحماية الالزمة وتقوية جهاز المناعة... القحطاني:

أكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لإلصاح 
والتأهيـــل، التـــزام اإلدارة بتوفيـــر جميع 
الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة وغيرها 
بجانـــب أشـــكال الرعاية الازمـــة للنزالء، 
اإلصـــاح  مؤسســـات  لقانـــون  تنفيـــذًا 
والتأهيـــل والئحته التنفيذية، بما يعكس 
التطبيـــق المتكامل لقيـــم ومعايير حقوق 
اإلنســـان فـــي معانيها الســـامية. وأوضح 
أنـــه مـــن هـــذا المنطلق، تـــم التنســـيق مع 
اإلدارات المعنية بوزارة التربية والتعليم 
المطلوبـــة وتقديـــم  اإلجـــراءات  التخـــاذ 
التســـهيات المتاحة ومن بينها إجراءات 

التســـجيل لتمكيـــن النـــزالء فـــي مختلف 
المراحل الدراسية من تقديم االمتحانات 
النهائيـــة للفصل الدراســـي الحالي، والتي 
ســـبقها توفيـــر الكتـــب الدراســـية، حتـــى 
يتمكـــن الطلبـــة النـــزالء مـــن االســـتعداد 
الجيـــد لهـــذه االمتحانـــات. وشـــدد مدير 
عـــام اإلدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل 
علـــى توفير حـــق التعليم لجميـــع النزالء، 
وتأديـــة  العلمـــي  التحصيـــل  ومواصلـــة 
المتبعـــة،  لألنظمـــة  وفقـــًا  االمتحانـــات 
منوهـــًا باالســـتمرار فـــي تقديـــم مـــا يلزم 
مـــن خدمـــات تســـهم فـــي صقـــل وتنمية 

مســـتواهم  وتحســـين  النـــزالء  مهـــارات 
العلمي، بما يعود عليهم بالنفع بعد انتهاء 

مـــدة محكوميتهـــم وإعـــادة دمجهـــم في 
المجتمع.

المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
الفريـــق  عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب مناف 
القحطاني، أهميـــة مبادرة أولياء األمور 
بتطعيم أبنائهم من الفئة العمرية البالغة 
3 - 11 عاًمـــا بالتطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا، خصوصا في ظـــل ارتفاع عدد 
الحاالت القائمة بين هـــذه الفئة العمرية 
عالميـــا، وذلك لما يقوم بـــه التطعيم من 
فـــي  المضـــادة  األجســـام  أعـــداد  زيـــادة 
الجســـم وتقوية جهـــاز المناعة لدى هذه 
الفئة العمريـــة وتوفيـــر الحماية الازمة 
لهم من الفيروس ما يســـهم في الحفاظ 

على سامتهم وسامة الجميع.
الدراســـات  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
مأمونيـــة  أثبتـــت  العلميـــة  والبحـــوث 
التطعيمـــات وفاعليتهـــا في رفـــع كفاءة 
الجهـــاز المناعـــي، وتخفيـــف مضاعفات 
الفيـــروس التي قد تـــؤدي لتلقي العاج 
المركـــزة،  العنايـــة  أو  المستشـــفى  فـــي 
الفتـــا إلـــى أن الدراســـات كذلـــك أثبتـــت 
أعـــراض  تقليـــل  فـــي  التطعيمـــات  دور 
الفيـــروس التـــي قـــد تســـتمر عنـــد بعض 
الحاالت لفترات طويلة بعد التعافي من 

الفيروس.
وأكـــد القحطانـــي أن المناعة المكتســـبة 
مـــن التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس تســـهم 

فـــي رفـــع المنحى المناعي للجســـم دون 
مضاعفات على عكس المناعة المكتسبة 
لـــدى المتعافين مـــن الفيـــروس التي قد 

نتيجـــة  المضاعفـــات  بعـــض  يصاحبهـــا 
اإلصابـــة بالفيـــروس والتـــي قد تســـتمر 

عند بعض الحاالت لفترات طويلة.

ولفـــت القحطانـــي إلـــى أن هيئـــة الغذاء 
ومركـــز   )FDA( األميركيـــة  والـــدواء 
 )CDC( واألوبئـــة  األمـــراض  مكافحـــة 
التطعيـــم  أخـــذ  بضـــرورة  توصيـــان 
لهـــذه الفئـــة العمريـــة للحـــد مـــن حدوث 
مضاعفـــات أو وفيـــات نتيجـــة اإلصابـــة 

بالفيروس.
أخـــذ  لضـــرورة  األمـــور  أوليـــاء  ودعـــا 
للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  أبنائهـــم 
لتوفير الحماية الازمة لهم حفاًظا على 
سامتهم وذلك بالتوجه مباشرًة للمراكز 
الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة 

دون الحاجة ألخذ موعد.
يذكر أن وزارة الصحة قد وفرت تطعيم 
سينوفارم المضاد لفيروس كورونا للفئة 
العمرية من 3 حتى 11 عاًما في المراكز 
الصحية المعلن عنها مسبًقا، حيث يمكن 
االطـــاع عليها في الموقـــع التابع لوزارة 
 ،https://healthalert.gov.bh الصحـــة 
كمـــا أعلنـــت عـــن توفيـــر تطعيـــم )فايزر 
- بيونتيـــك( المضـــاد لفيـــروس كورونـــا 
فـــي  5 - 11 عاًمـــا  العمريـــة مـــن  للفئـــة 
مركـــز التطعيـــم بمجمع ســـترة التجاري 

باإلضافة إلى المراكز التالية:
مركـــز جـــد حفـــص الصحـــي، مركـــز بنك 
البحريـــن الوطنـــي الصحـــي فـــي الديـــر، 
مركز مدينة حمـــد الصحي، مركز مدينة 
عيســـى الصحي، مركز الحورة الصحي، 

ومركز أحمد علي كانو الصحي.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت وزارة الصحـــة أمس الخميـــس عن توافر تطعيـــم فايزر لألطفال 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا فـــي 6 مراكـــز صحيـــة وهـــي كالتالـــي: مركـــز 
جدحفـــص الصحـــي، ومركز مدينة حمـــد الصحي، ومركز مدينة عيســـى 
الصحي، ومركز الحورة الصحي، ومركز أحمد علي كانو الصحي، ومركز 
بنـــك البحريـــن الوطني الصحي فـــي الدير، باإلضافة إلـــى مركز التطعيم 

في مجمع سترة.
 كمـــا يمكن االطـــاع على مراكـــز التطعيم المضاد لفيـــروس كورونا على 

.www. healthalert.gov.bh الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة

تطعيم فايزر لألطفال متوافر في 6 مراكز صحية

محافظة المحرق

محافظـــة  محافـــظ  أشـــاد 
هنـــدي  بـــن  ســـلمان   المحـــرق 
المناعي بالمحتوى الذي يقدمه 
والمتخصصـــون  الباحثـــون 
تثـــري  مـــن دراســـات وبحـــوث 
المكتبات الجامعية وتقدم مادة 

دسمة للطلبة من الجنسين.
اســـتقبال  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
نائـــب  بحضـــور  المحافـــظ 
المحافـــظ  العميـــد عبـــدهللا بن 
خليفة الجيران، سهير المهندي 
التي أهـــدت المحافظة نســـخة 

وآخـــر  الجديـــد  كتابهـــا  مـــن 
مؤلفاتها األكاديمية.

وأكـــد المحافـــظ  الـــدور المهـــم 
والبـــارز لوســـائل اإلعـــام فـــي 
العديـــد مـــن الجوانـــب وخاصة 
عـــن  معربـــًا  منهـــا،  التوعويـــة 
هـــذا  علـــى  للمهنـــدي  تقديـــره 
مشـــيدًا  المميـــز،  اإلهـــداء 
بجهودهـــا التثقيفيـــة والبحثية 
القيمـــة  مؤلفاتهـــا  خـــال  مـــن 
وما تقدمـــه من برامـــج إذاعية 

هادفة.

بن هندي يشيد بجهود الباحثين 
في إثراء المكتبات الجامعية
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فـــي إطـــار الوقـــوف علـــى احتياجـــات 
مناطـــق محافظـــة العاصمـــة المختلفـــة 
لتلبيتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات 
المعنية استقبل نائب محافظ محافظة 
العاصمة حســـن المدني عدًدا من أهالي 
بالقضيبيـــة،  مكتبـــه  فـــي  العكـــر  قريـــة 
وذلـــك لبحث مجموعة من االحتياجات 
والطلبـــات التـــي يســـعى األهالـــي إلـــى 

تنفيذها.
واطلـــع نائـــب المحافـــظ خـــال اللقـــاء 
علـــى الطلبـــات المرفوعـــة مـــن األهالـــي 
والتـــي تتضمن اســـتكمال تطوير البنية 
العكـــر  حديقـــة  واســـتكمال  التحتيـــة، 
وتأهيـــل  لألهالـــي،  وفتحهـــا  الغربـــي 

ســـاحل العكر، والشكاوى المقدمة حول 
البيـــوت المهجـــورة في المنطقـــة والتي 
تمثـــل خطـــورة على األهالـــي، باإلضافة 
إلـــى موضـــوع الباحثين عـــن العمل في 
القرية وضرورة إيجاد الحلول المناسبة 
لتوظيفهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد نائب المحافـــظ حرص المحافظة 
على رصد ومتابعـــة احتياجات األهالي 
في مناطـــق العاصمة المختلفة ومعرفة 
أوجه القصـــور في الجوانـــب الخدمية، 
المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  والتواصـــل 
الســـتكمالها، مشـــيًرا إلـــى أن مـــا أورده 
األهالـــي خال اللقاء هـــو محط اهتمام 

من قبل المحافظة.

المدني يستقبل أهالي العكر ويبحث احتياجاتهم

تطوير التشريعات وبيئة األعمال للعمالة الوافدة

وفــد “الوطنيـة” يـزور شـرطـة “العـاصمـة”

تنفيذ أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة... العلوي:

مشيدا بجهود تطبيق معايير حقوق اإلنسان

بتكليـــف مـــن ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد ال خليفـــة، حضر الرئيس 
العلـــوي،  العمـــل جمـــال  لهيئـــة تنظيـــم ســـوق  التنفيـــذي 
الجلســـات االفتتاحية لمنتدى اســـتعراض الهجرة الدولي  
األول، المنعقـــد تحـــت رعايـــة رئيس الجمعيـــة العامة في 
األمـــم المتحدة، وذلك بمقر األمـــم المتحدة في نيويورك. 
حيـــث ُيعـــد المنتدى المنصـــة العالمية الحكوميـــة الدولية 
الرئيســـة لمناقشـــة التقدم المحقق علـــى الصعيد الوطني 
فـــي تنفيـــذ أهـــداف االتفـــاق العالمي مــــن أجــــل الهجــــرة 

.)GCM( اآلمنـة والمنظمـة والنظاميـة
وأوضـــح العلـــوي، أن المشـــاركة فـــي هذا الحـــدث الدولي 
تأتـــي انطاًقا مـــن تبني مملكة البحريـــن ألهداف االتفاق 
العالمي في المؤتمر الحكومي العتماد المشـــروع المنعقد 
فـــي العاصمـــة مراكش بالمغـــرب في ديســـمبر 2019، إلى 

جانـــب تقديمهـــا لتقريرهـــا الطوعـــي األول ضمـــن أوائـــل 
الدول، والذي حظي بإشادة أممية في جولة االستعراض 
التحضيريـــة خـــال مؤتمـــر المراجعـــة اإلقليمـــي لاتفاق 
العالمـــي مـــن أجـــل الهجـــرة اآلمنـــة والمنظمـــة والنظامية 
فـــي فبراير 2021. وأشـــار العلوي إلـــى أن المنتدى يهدف 

إلجـــراء تقييـــم أولـــي للتقـــدم المحقق في تنفيـــذ أهداف 
االتفـــاق بمشـــاركة الدول األعضـــاء، وأصحـــاب المصلحة 
المتعدديـــن من خال عقد جلســـات اســـتعراض تفاعلية، 
ومناقشـــة السياســـات والتحديـــات والفـــرص فـــي مجال 
حوكمة العمالة الوافدة وحفظ حقوق العاملين، وذلك في 

سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
للـــدول المشـــاركة  ُيعـــد فرصـــة  المنتـــدى  إلـــى أن  ونـــّوه 
والممارســـات  الخبـــرات  لتبـــادل  المصلحـــة  وأصحـــاب 
الدولية واإلقليمية، وســـبل معالجة التحديات، مما يسهم 
فـــي بلـــورة إجـــراءات فاعلـــة في مجـــال حوكمـــة الهجرة 
والمســـائل المرتبطـــة بهـــا، وفي الوقـــت نفســـه، مؤكًدا أن 
الحضور والمشاركة في المحافل الدولية ذات الصلة نابع 
من حرص حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء علـــى تطوير 

التشريعات وبيئة األعمال للعمالة الوافدة.

اســـتقبل المديـــر العـــام لمديريـــة شـــرطة 
محافظـــة العاصمة العميد إبراهيم ســـيف 
النجـــران، كل من رئيس لجنة زيارة أماكن 
االحتجـــاز والمرافـــق بالمؤسســـة الوطنية 
الحمـــادي،  هللا  مـــال  اإلنســـان  لحقـــوق 
والمحاميـــة دينـــا اللظـــي عضـــو مجلـــس 
رئيـــس  بحضـــور  المؤسســـة،  مفوضـــي 
مركز شـــرطة الحورة المقـــدم محمد خالد 
البوعينيـــن. وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحب 
والمحاميـــة  بالحمـــادي  النجـــران  العميـــد 
اللظي، مشـــيدا بـــدور المؤسســـة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان فـــي النهـــوض بمهمتهـــا 
اإلنسانية من خال عملها للمحافظة على 
االستقرار االجتماعي ونشر وتعزيز ثقافة 

حقـــوق اإلنســـان والتعامـــل مـــع القضايـــا 
الحقوقيـــة وفقـــا لاختصاصـــات الموكلـــة 
إليهـــا، مشـــيرا إلـــى حـــرص المديرية على 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق مع المؤسســـة 

في جميع الجوانب.
وخال الزيارة التـــي تأتي ضمن الزيارات 
التـــي  المعلنـــة  وغيـــر  المعلنـــة  الميدانيـــة 
تقـــوم بهـــا المؤسســـة إلى مراكـــز اإلصاح 

الحبـــس االحتياطـــي  والتأهيـــل وأماكـــن 
واالحتجاز، لرصد أوضاع حقوق اإلنســـان 
وللتثبـــت مـــن ضمـــان تمتـــع الموقوفيـــن 
بحقوقهـــم المقـــررة ســـواء كانـــت قبـــل أو 
أثنـــاء إجـــراءات اإليقـــاف أو بعدها، اطلع 
مديريـــة  أقســـام  علـــى  المؤسســـة  وفـــد 
شرطة محافظة العاصمة، واستمع إليجاز 
حقـــوق  تأميـــن  فـــي  المديريـــة  دور  عـــن 
وواجبـــات الموقوفيـــن احتياطيـــا وأهـــم 
اإلجـــراءات المتعلقـــة بهذا الشـــأن، منوًها 
الوفد بالجهود التـــي يبذلها القائمون على 
المديريـــة خصوصا، والجهـــود التي تبذلها 
وزارة الداخليـــة عمومـــا لتطبيـــق معاييـــر 
حقوق اإلنسان المعتمدة، وتقديم الرعاية 

واالهتمام للنزالء في تلك المراكز.

هيئة تنظيم سوق العمل
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تمكين الطلبة النزالء من تقديم االمتحانات النهائية

أهمية أخذ التطعيم للفئة العمرية من 3 حتى 11 عاما

اإلجراءات شملت توفير الكتب الدراسية... “اإلصالح والتأهيل”:

إلسهامه في توفير الحماية الالزمة وتقوية جهاز المناعة... القحطاني:

أكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لإلصاح 
والتأهيـــل، التـــزام اإلدارة بتوفيـــر جميع 
الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة وغيرها 
بجانـــب أشـــكال الرعاية الازمـــة للنزالء، 
اإلصـــاح  مؤسســـات  لقانـــون  تنفيـــذًا 
والتأهيـــل والئحته التنفيذية، بما يعكس 
التطبيـــق المتكامل لقيـــم ومعايير حقوق 
اإلنســـان فـــي معانيها الســـامية. وأوضح 
أنـــه مـــن هـــذا المنطلق، تـــم التنســـيق مع 
اإلدارات المعنية بوزارة التربية والتعليم 
المطلوبـــة وتقديـــم  اإلجـــراءات  التخـــاذ 
التســـهيات المتاحة ومن بينها إجراءات 

التســـجيل لتمكيـــن النـــزالء فـــي مختلف 
المراحل الدراسية من تقديم االمتحانات 
النهائيـــة للفصل الدراســـي الحالي، والتي 
ســـبقها توفيـــر الكتـــب الدراســـية، حتـــى 
يتمكـــن الطلبـــة النـــزالء مـــن االســـتعداد 
الجيـــد لهـــذه االمتحانـــات. وشـــدد مدير 
عـــام اإلدارة العامـــة لإلصـــاح والتأهيـــل 
علـــى توفير حـــق التعليم لجميـــع النزالء، 
وتأديـــة  العلمـــي  التحصيـــل  ومواصلـــة 
المتبعـــة،  لألنظمـــة  وفقـــًا  االمتحانـــات 
منوهـــًا باالســـتمرار فـــي تقديـــم مـــا يلزم 
مـــن خدمـــات تســـهم فـــي صقـــل وتنمية 

مســـتواهم  وتحســـين  النـــزالء  مهـــارات 
العلمي، بما يعود عليهم بالنفع بعد انتهاء 

مـــدة محكوميتهـــم وإعـــادة دمجهـــم في 
المجتمع.

المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
الفريـــق  عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب مناف 
القحطاني، أهميـــة مبادرة أولياء األمور 
بتطعيم أبنائهم من الفئة العمرية البالغة 
3 - 11 عاًمـــا بالتطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا، خصوصا في ظـــل ارتفاع عدد 
الحاالت القائمة بين هـــذه الفئة العمرية 
عالميـــا، وذلك لما يقوم بـــه التطعيم من 
فـــي  المضـــادة  األجســـام  أعـــداد  زيـــادة 
الجســـم وتقوية جهـــاز المناعة لدى هذه 
الفئة العمريـــة وتوفيـــر الحماية الازمة 
لهم من الفيروس ما يســـهم في الحفاظ 

على سامتهم وسامة الجميع.
الدراســـات  أن  إلـــى  القحطانـــي  وأشـــار 
مأمونيـــة  أثبتـــت  العلميـــة  والبحـــوث 
التطعيمـــات وفاعليتهـــا في رفـــع كفاءة 
الجهـــاز المناعـــي، وتخفيـــف مضاعفات 
الفيـــروس التي قد تـــؤدي لتلقي العاج 
المركـــزة،  العنايـــة  أو  المستشـــفى  فـــي 
الفتـــا إلـــى أن الدراســـات كذلـــك أثبتـــت 
أعـــراض  تقليـــل  فـــي  التطعيمـــات  دور 
الفيـــروس التـــي قـــد تســـتمر عنـــد بعض 
الحاالت لفترات طويلة بعد التعافي من 

الفيروس.
وأكـــد القحطانـــي أن المناعة المكتســـبة 
مـــن التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس تســـهم 

فـــي رفـــع المنحى المناعي للجســـم دون 
مضاعفات على عكس المناعة المكتسبة 
لـــدى المتعافين مـــن الفيـــروس التي قد 

نتيجـــة  المضاعفـــات  بعـــض  يصاحبهـــا 
اإلصابـــة بالفيـــروس والتـــي قد تســـتمر 

عند بعض الحاالت لفترات طويلة.

ولفـــت القحطانـــي إلـــى أن هيئـــة الغذاء 
ومركـــز   )FDA( األميركيـــة  والـــدواء 
 )CDC( واألوبئـــة  األمـــراض  مكافحـــة 
التطعيـــم  أخـــذ  بضـــرورة  توصيـــان 
لهـــذه الفئـــة العمريـــة للحـــد مـــن حدوث 
مضاعفـــات أو وفيـــات نتيجـــة اإلصابـــة 

بالفيروس.
أخـــذ  لضـــرورة  األمـــور  أوليـــاء  ودعـــا 
للفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  أبنائهـــم 
لتوفير الحماية الازمة لهم حفاًظا على 
سامتهم وذلك بالتوجه مباشرًة للمراكز 
الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة 

دون الحاجة ألخذ موعد.
يذكر أن وزارة الصحة قد وفرت تطعيم 
سينوفارم المضاد لفيروس كورونا للفئة 
العمرية من 3 حتى 11 عاًما في المراكز 
الصحية المعلن عنها مسبًقا، حيث يمكن 
االطـــاع عليها في الموقـــع التابع لوزارة 
 ،https://healthalert.gov.bh الصحـــة 
كمـــا أعلنـــت عـــن توفيـــر تطعيـــم )فايزر 
- بيونتيـــك( المضـــاد لفيـــروس كورونـــا 
فـــي  5 - 11 عاًمـــا  العمريـــة مـــن  للفئـــة 
مركـــز التطعيـــم بمجمع ســـترة التجاري 

باإلضافة إلى المراكز التالية:
مركـــز جـــد حفـــص الصحـــي، مركـــز بنك 
البحريـــن الوطنـــي الصحـــي فـــي الديـــر، 
مركز مدينة حمـــد الصحي، مركز مدينة 
عيســـى الصحي، مركز الحورة الصحي، 

ومركز أحمد علي كانو الصحي.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا
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األمانـــة تقتضـــي منـــا القـــول إّن إبداءنـــا المالحظـــات حـــول مـــا يجري 
فـــي المراكـــز الصحّيـــة ال يعني أبـــدا التقليل مـــن جهود األطقـــم الطبية 
والتمريضيـــة، فهـــي مقـــدرة ومشـــكورة، وهـــؤالء يبذلـــون واجباتهـــم 
بإخـــالص وتفان ال نظير له طـــوال الوقت، وهنا أتذكر أّن وزارة الصحة 
أعلنت قبيل ســـنوات أنها بصدد إجراء تقييم شامل للخدمات الصحية 
في جميع المراكز الصحية بهدف تطويرها واالرتقاء بها ورفع مستواها، 
وهذا التقييم يأتي نتيجة رصدها حاالت من عدم الرضا من قبل أعداد 
مـــن المراجعيـــن حول ما يقدم من خدمات صحيـــة، إالّ أن الواقع أنه لم 

نزل نشهد نقصا في بعضها حتى اليوم.
المالحظـــة الجديـــرة بالذكر أنه باأليام الفائتة تعرض عدد غير قليل من 
المواطنيـــن إلـــى أعراض صحية مفاجئـــة دفعتهم إلـــى مراجعة المراكز 
الصحية للوقوف على األســـباب، وبعد معاينة األطباء لهم تطلب منهم 
إجراء قياس نســـبة فيتامين “د”، إالّ أّن المؤســـف أنه حتى اللحظة فإّن 
المراكـــز الصحيـــة ال يتوفر بها هـــذا الفحص، األمر الـــّذي يضطرهم إلى 
التوجـــه إلـــى العيـــادات الخاصة، وهـــذا بالطبـــع يفوق طاقـــة الكثيرين، 

إضافـــة إلى فتـــرات االنتظار الطويلة والمرهقة، مـــن هنا فإننا نتمنى لو 
أن الوزارة أضافت فحص الفيتامين إلى بقية الفحوصات األخرى، علما 

أّن المراكز الصحية تتوافر بها كل األقسام األخرى.
وبودنـــا هنا اإلشـــارة إلى أّن مراكز صحيـــة كثيرة - مركز البديع الصحّي 
مثاال - ال تزال تعاني ازدحامات طوال أيام األسبوع، وسبق لنا التذكير 
بهذه المعضلة مرارا، وال نشـــك أن الوزارة مدركة تماما األزمة، وبالتالي 
كان مـــن الواجـــب العمل على تخفيفها، خصوصا فـــي الفترة الصباحية، 
واالزدحام لألســـف يشـــمل أغلبية األقســـام، بيـــد أنه لم يطـــرأ أي تغيير 

يذكر.
ومـــن المهـــم أيضـــا تذكير الـــوزارة بـــأّن هناك خلال فـــي نظـــام المواعيد 
الصحيـــة بالمركز المذكور، فغالبا يجد المترددون على المركز أن النظام 
يلغـــي الموعـــد، مـــا يجعل الكثيريـــن في مـــأزق حقيقّي، وهـــذه القضية 
تعـــرض لهـــا الكثير من المرضى، ورغم علم القائميـــن على النظام إالّ أنه 
حتـــى اللحظـــة لـــم يتم إصـــالح الخلل! وال نعتقـــد أّن تدارك هـــذا الخلل 

يحتاج إلى سنوات!.

sm.adnan56 
@hotmail.com

محمد المحفوظ

بصراحة حول الخدمات الصحّية

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

للتواصل: 17111483

لقد طال نسيان وإهمال القطاع الخاص للمسرح
تحيـــة عابقـــة يفـــوح شـــذاها لمســـرح أوال علـــى فـــوزه بجائـــزة العرض 
المتكامـــل في مهرجـــان قرطاج الدولي للمنودراما عن مســـرحية “حتى 
إشـــعار آخر”، وهي ثمرة جهود ليســـت قليلة أو مســـتهانا بها، ويحق لنا 
كأهل ثقافة وفن أن نفخر بهذا الحدث الفني الكبير كما فخرنا قبل عدة 
أشـــهر بفوز مســـرح جلجامش بشـــهادة تقديـــر لجنة التحكيـــم بمهرجان 

القاهرة للمسرح التجريبي عن مسرحية “هدوء تام”.
إن مثـــل هذه اإلنجازات الواضحة والتـــي ال يختلف عليها اثنان، تعطي 
الشروط الممنوحة والمطلوبة لزيادة دعم المسارح األهلية، ألنها ضرورة 
حتميـــة وحاجة ملحـــة لتواكب المســـارح العربية والعالميـــة في وثبتها 
العظيمـــة وتنطلق بها نحو األرفـــع واألنفع، وأنا ال أتحدث هنا عن الدعم 
الرســـمي الذي تلقاه مســـارحنا األهلية من هيئة الثقافة واآلثار، فالهيئة 
تقـــوم بخطوات عظيمة وحســـب اإلمكانيات المتاحة، وجهود الشـــيخة 
مي بنت محمد آل خليفة، والشـــيخة هال بنت محمد آل خليفة واضحة 
ومحـــط أنظار العالم العربـــي من أقصاه إلى أقصـــاه، لكنني أتحدث عن 
دعم القطاع الخاص من شـــركات ومؤسســـات، والتي يفترض أن تحمل 

في يديها جزءا من المســـؤولية إلى جانب الجهة الرســـمية، ألن الثقافة 
تعتبـــر “صناعـــة ثقيلة للمعرفة” وهـــي وجه األمة المشـــرق وال يمكن أن 
تقوم على جهود فردية، ومســـاهمة القطاع الخاص ســـتحقق الكثير من 

المكاسب والنجاحات في حياتنا المسرحية. 
لقـــد طال نســـيان وإهمال القطاع الخاص في مملكة البحرين للمســـارح 
األهليـــة والقطـــاع الثقافي بشـــكل عام، والبـــد من انتهاء هذه المشـــكلة 
المزمنـــة والدعوة المســـتمرة للتغييـــر نحو األفضل، فكمـــا هناك مطالب 
ملحـــة للتنمية االقتصادية واندفاع لألحســـن مـــن  أجل البحرين 2030، 
يجـــب أن يتجاوز القطاع الخاص هذه الحالة من الســـكون ويســـتجيب 
لدعم المســـارح األهلية التي هي في األساس مؤسسات علمية إبداعية 
لهـــا فلســـفة واضحـــة المعالم وأهـــداف محددة وهـــي االرتقـــاء بالحقل 
الثقافـــي والمســـرحي الفســـيح، والبد من مســـاند لها فـــي رحلة التحدي 
الطويلـــة، على أقـــل تقدير منح الجوائز التشـــجيعية ورفع شـــأن فناني 
المســـرح ماديا، ألنهـــم في مصاف العلماء والمفكرين وصانعي اإلنســـان 

الحديث.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إضاءات الدكتور زياد السعدون 
واألحـــوال  األســـرة  بقضايـــا  المتخصـــص  استشـــارات  باهتمـــام  أتابـــع 
الشـــخصية الدكتور زياد الســـعدون، والتي تمثل إضافة فريدة لألســـرة 

البحرينية، والمثقفين، والكتاب، والمهتمين بالشأن األسري.
منها منشـــوراته الدسمة بحسابه الرســـمي في تطبيق إنستغرام، والتي 
تســـتعرض الكثيـــر مـــن التفاصيـــل الدقيقـــة عـــن األخطـــاء والخالفات 

الزوجية الشائعة، والحلول المناسبة لها.
يقول الســـعدون بأحد هذه المنشـــورات “التدخل الســـلبي لألهل يسبب 
األزمات في الحياة الزوجية، قد يصعب حلها، فتاة تزوجت وكانت من 
نصيحة األم: لتكن لديك شخصية قوية، عاندي، وليكن لك رأي مخالف 
حتى يعرف أنك قوية، فلم يســـتمر زواج البنت أكثر من ســـتة شـــهور، 

قلت: الحياة تحلو بالتعاون والمساندة، وليس بالجدال والمعاندة”.
ويقول في منشور آخر “بعض األزواج – والزوجات - ال يعطون للطرف 
اآلخـــر الفرصـــة ألن يكمل جملة على بعضها، هذا أمامنا، فكيف لو كانوا 
وحدهم؟”، ويقول أيضا “ليســـت الســـعادة بأن تحصل على كل شـــيء، 
ا َيَشـــاُءوَن  فهـــذا مســـتحيل في الدنيا، وهـــو من نعيم أهل الجنة )َلُهم مَّ
ِفيَها َوَلَدْيَنا َمِزيٌد(، لكن الســـعادة في الدنيا أن تســـتمتع بما أعطاك هللا، 

على الوجه الذي يحبه هللا، وترجو من هللا المزيد”.
ويعلـــق بمنشـــور آخـــر “الذيـــن يســـعون إلـــى االنتصـــار والفـــوز في حل 
مشـــاكلهم الزوجيـــة، وتحويـــل الخـــالف الزوجـــي إلى غالـــب ومغلوب، 
ويســـعون إلى كســـب تعاطف اآلخريـــن، والوقوف ضد شـــريك الحياة، 

فهذا تدمير للحياة الزوجية، وتعقيد للمشاكل، وليس حالً لها”.
ومـــا بيـــن هذه النصائح وتلك، يتحمل أرباب األســـر مســـؤولية الحفاظ 
علـــى األســـرة، عبر النقـــاش العـــادل فيما بينهـــم، والمصارحـــة اليومية، 
واالحتـــرام، والمباشـــرة بتصحيـــح األخطاء، بـــال مكابـــرة أو معاندة أو 

تباطؤ، واألهم منح الحقوق كاملة.
وأنصـــح هنـــا بضـــرورة اللجـــوء للشـــخص المناســـب متـــى ما تعســـرت 
الظروف، وتعقدت، وأفضت لنهايات مسدودة، فبقاء األسرة وسالمتها 

ومصلحة أفرادها هو المهم ختامًا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

“عوف” الراحة
هناك مقولة شـــائعة عند الشعب الجزائري تقول: “ابخل الراحة”، وتعني 
اشـــغل وقت فراغك، واستثمره في أي عمل مفيد، سواًء كان ذلك بأجر 
مـــادي أو حتى تطوعًا.. وبمعنى أقـــرب للهجتنا العامية “عوف الراحة”.. 

المهم أال تترك عمرك ينسل من بين يديك دون أن تستفيد منه.
كلمتـــان فقـــط، إال أنهمـــا تحمـــالن مـــن الحكمـــة مـــا يقيـــك ويحميك من 
أمـــور كثيرة، من بينها محاربة الفقـــر، ال جدال، يحتاج المرء بين الفينة 
واألخـــرى إلـــى إجـــازة أو وقـــت مســـتقطع للراحة، لكـــن الركـــون للراحة 
المبالغ فيه، يعني الكسل والخمول، ويعني أنك ستكون فريسة لألفكار 
السلبية والهموم، وستقف حيث أنت، وستنظر بحسرة إلى الركب وهو 

يتقدمك، وستتخلف ال محالة إن الزمت تلك الراحة! 
شـــريحة واسعة من الشباب اليوم، إما عاطل عن العمل رغمًا عنه، لعدم 
حصولـــه على فرصة للعمل، أو متقاعد، وهو في ريعان شـــبابه وعطائه، 
وذلك ضمن شـــريحة المتقاعدين اختياريـــًا أو حتى مبكرًا، أو مراهقون 
لديهم فســـحة من الوقت الفائض، ال يعرفون كيف يستثمرونه، فيذهب 
هـــدرًا أمـــام الشاشـــات اإللكترونيـــة، وكان ممكنـــًا أن ُتســـتثمر أوقاتهـــم 
المهـــدورة تلـــك، فيمـــا يمكـــن أن يعـــود عليهـــم وعلـــى المجتمـــع بالنفع، 
ويبدد عنهم الســـأم والضجر والملل، ويكسبهم الخبرة، ويعزز عالقاتهم 
االجتماعية، بل قد يســـهم للبعض منهم في إيجاد مصدر للدخل، المهم 
أن ال يكـــون ضمن جدولهـــم اليومي وقت يطلقون عليـــه “الفراغ”، الذي 

هو في الواقع أعمارهم المنقضية دون فائدة.
في السنوات األخيرة بدأ العمل التطوعي يتضاءل، وقلما تجد من يبادر 
للعمل الخيري، حيث ساد منطق المادة على كل مفهوم ومبدأ، فأكثر ما 
قد تسمعه اليوم هو “ما في هالزمن شي ببالش”.. “كم سيدفعون لي؟”، 
فال تجد ضمن حســـابات هذه الفئة العمل لوجه هللا، وكســـب األجر عبر 
مســـاعدة الغيـــر دون مقابل، ويفضل الواحد منهـــم البقاء هكذا “عطالي 
بطالـــي” علـــى أن يعمل دون مقابل وأجر، وربما الجمعيات الخيرية أكثر 
من يالمس هذا الواقع! فحذاري أن تعي قيمة وقتك المهدور بال طائل 

في الوقت “الضائع”.

ياسمينة: اشغل نفسك لــ “نفسك”. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

إلـــى أين ســـيصل بنا هذا الكم مـــن األخبار والتقارير التـــي تأتينا من كل 
مكان، خصوصا من وسائل التواصل االجتماعي؟! فبسبب هذا االنفتاح 
التكنولوجي أصبحت األخبار والتقارير تشـــكل مصدر إزعاج، بل وتبني 
حالـــة مـــن التوتر لدى الجميـــع، رغم أن وصولها مهم جـــدا، حيث تجعلنا 
على بينة بكل ما يحدث في هذا العالم الذي أصبح مثل القرية الصغيرة.
والتقاريـــر  واإلشـــاعات  األخبـــار  بيـــن  نفـــرق  أن  نســـتطيع  ال  أصبحنـــا 
والفيديوهـــات المفبركة والصحيحة، أتذكر جيـــًدا أننا عندما كنا صغارا، 
كنا نتابع برنامًجا تلفزيونًيا اسمه “صدق أو ال تصدق”، كان البرنامج في 
تلـــك األيـــام ينتظره المشـــاهدون بكل شـــغف واهتمام، ألنـــه كان يعرض 
مشـــاهد ومواقـــف غريبة وعجيبة، هذا البرنامج المشـــوق كان المتنفس 
الوحيد لالطالع على تلك المشاهد التي تكون نادرة بسبب وقوعها في 
لحظات صعبة جدا وتتطلب ســـرعة في تصوير المشهد، لكن شتان بين 
ذاك الزمـــان وزماننـــا الحالي، وال ننكر الفوائد الجمـــة لتقدم التكنولوجيا 
فـــي جميع مناحي الحيـــاة وجعل الحياة في أفضل المســـتويات.. يبقى 
الســـؤال الذي يطرح نفسه، هل استطاع الناس استخدام وتوظيف هذه 

التكنولوجيا الحديثة االستخدام األمثل؟
فـــي اعتقـــادي الشـــخصي أن الخلـــل يكمـــن فينـــا وليـــس فـــي وســـائل 
التكنولوجيـــا الحديثة، فعلى ســـبيل المثال يقوم الكثير منا بحســـن نية 
بتـــداول الكثيـــر من األخبار والمعلومـــات بقصد المشـــاركة المفيدة، لكن 
عندمـــا تكـــون المعلومـــة غير دقيقـــة أو صحيحة فإن ذلك سيســـهم في 
نشـــر الفوضـــى بيـــن الناس، وتكـــون لها آثار ســـلبية وخطيـــرة أحياًنا. ما 
دفعنـــي إلـــى كتابة هـــذا المقال هو أن بعـــض األخبار المتداولة وبســـبب 
غرابتهـــا وقســـاوتها ال نصدقهـــا فـــي البدايـــة ونشـــكك فـــي صحتها لوال 
أنهـــا صـــادرة من جهات رســـمية! مثال ذلـــك ما بثته قنـــاة تلفزيونية عن 
المشـــعوذ الذي اعتقل بســـبب خداعـــه أكثر من 900 ضحية من النســـاء 
وإقامة عالقات جنسية معهن، حيث كان يدعي أن لديه قدرات سحرية 
نتائجها مضمونة فيما يخص فك النحس وحل مشاكل العنوسة والعقم 
والســـحر. أحياًنا نحن من نتحمل المســـؤولية أيضا، فهذا المجرم وغيره 
يستطيعون أن يعرضوا على الناس ما يشاءون وفي أي وقت من خالل 

وسائل التواصل، وهللا من وراء القصد.
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