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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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اإلى حماة الف�ضيلة 
الزائفة واأ�ضباه الب�ضر

المرأة،  الكراهية ضد  السطح خطاب  على  يطفو  أخــرى  مــرة 
بعد أن تحولت جريمة حب في جمهورية مصر العربية إلى جريمة 
دين، وذلك على أيدي مجموعة من حماة الفضيلة الزائفة، وأشباه 

البشر.
الفتاة  تلك  نيرة،  الطالبة  ذبح  كان  والقبيح  الموجع  المشهد 
بالمنصورة على مرأى ومسمع جمهور  أمام جامعتها  التي نحرت 
كبير من الناس بكل دم بارد من زميلها، والسبب أنه أحبها، ولكنها 

لم تبادله المشاعر نفسها.
فالجريمة  األخيرة،  تكون  ولن  األولــى،  الضحية  تكن  لم  نيرة 
قائمة منذ بدء الخليقة، وستظل بين البشر، ولكن األبشع واألقبح 
العقول  بعض  قبل  من  المريضة  النغمة  نفس  ترديد  إعــادة  منها 
التي تحاول العبث بمفهوم االنسانية، ونشر أفكارها الشاذة، التي 
تصور المرأة على أنها مجرد حلوى مكشوفة يقف عليها الذباب، 
ويصوره  نفسه  للرجل  الــذي يسيء  األمــر  الذئاب،  وينهش لحمها 

على أنه وحش حيواني فقط تقوده غرائزه.
ــؤالء جــعــلــوا مـــن مـــابـــس الــــمــــرأة ومــظــهــرهــا سببا  ــ ــال هـ ــثـ أمـ
الســتــبــاحــتــهــا، واغــتــيــالــهــا، حــتــى إن أحـــدهـــم كــتــب عــلــى حــســابــه 

االلكتروني موجها كامه إلى القاتل قائا: 
»انت غبي.. كنت اغتصبها«!!

أما الفاجعة الكبرى فهي تعليق رجل دين شهير على الحادث 
سلة  أو  كبير  )مقطف  قفة  بيتها  مــن  تــخــرج  بــأن  الــمــرأة  ناصحا 
نفسها  وحماية  حياتها،  على  المحافظة  أرادت  إذا  الخوص(،  من 
وممعهوش  بيجرى  ريــقــه  الــلــي  يــراهــا  )ال  وذلـــك حتى  القتل،  مــن 

ويدبحها(! بحسب قوله حرفيا!
ويــشــاء الــقــدر أن يــأتــي الـــرد على هـــؤالء وأمــثــالــهــم بــأن تقتل 
فتاة »محجبة« في عمر الزهور داخل جامعتها باألردن، وذلك بعد 
ليثبت  السبب،  لنفس  شــاب،  يــد  على  نيرة  حــادث  مــن  قائل  أيــام 
التربية،  فــي  وإنــمــا  المابس  أو  الحجاب  فــي  ليست  المشكلة  أن 

واألخاق، والضمير، والوعي، واإليمان.
لقد جاء تعليق مركز األزهر العالمي للفتوى على هذا الحدث 
ولألمور  ولإلنسانية حقها،  للمرأة  وليعيد  ليثلج صدورنا جميعا، 

نصابها وكان كاآلتي:
»االنتقاص من أخاق المحجبة أو غير المحجبة أمر يحرمه 

الدين، واتخاذه ذريعة لاعتداء عليها جريمة كبرى ومنكرة«!
دار اإلفتاء المصرية في بيان قالت  السياق علقت  وفي نفس 

فيه:
أي تقصير في  الناس على  لــوم  العلم  أهــل  »ليس من طريقة 
حــاالت  حـــدوث  عند  المدعين  بعض  اعــتــاده  ومــا  المصائب،  وقــت 
اعـــتـــداء عــلــى الــفــتــيــات مــن تــحــرش أو قــتــل مــن ربـــط ذلـــك بترك 

الحجاب هو حديث فتنة، وليس له عاقة بالمنهج الصحيح«!
كما كان للدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
أثــار بنصيحته ضجة  الــذي  األزهــر كلمة وجهتها إلى رجل الدين 

عارمة على الساحة قالت فيها: 
التهوين من هذه  »أود أن يكون رأيك النصح واإلرشــاد، وليس 
هي  ملبسها  عن  المسؤول  أن  جيدا  تعلم  وأن  العظمى،  الجريمة 

البنت، وليس هذا الذي اندفع لقتلها«! 
القلوب عن  والــذي أدمى  لقد كشف حادث نيرة -رحمها اهلل- 
جنون  وعن  حقيقية،  وتعليمية  وثقافية  وتربوية  أخاقية  مشكلة 
تحقيق التريند على السوشيال ميديا بصرف النظر عن أي رحمة 

أو إنسانية أو قيم أو ضمير!!
فماذا نحن فاعلون؟!!

كلمة أخيرة: شكرا للقضاء المصري العادل الذي حكم بإعدام 
الوحش اآلدمي قاتل نيرة.. ليصبح عبرة لمن ال يعتبر.!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

في إطار حرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تنمية قدرات 
التي  إيــجــاز  ورشـــة  فــي  الهيئة  مهندسي  مــن  عــدد  شـــارك  موظفيها، 
نظمها معهد اإلدارة العامة بمشاركة 12 جهة مختلفة من القطاعات 
وتهدف  أيـــام.  ثاثة  امــتــدت  والــتــي  البحرين  مملكة  فــي  الحكومية 
إلى موجز  الباحثين من تلخيص بحوثهم  إلى تمكين  الورشة  هذه 
سياسيات ُتمكن صانعي القرار من االستفادة منها الحقًا وذلك عبر 
منظومتي  يخدم  بما  العامة  السياسات  لصناعة  كمرجع  اعتمادها 
الجيوسي،  عــودة  د.  أ.  الورشة  قدم  وقد  والخاص.  الحكومي  العمل 

أستاذ في سياسة االبتكار من جامعة الخليج العربي. 
تمحورت الورشة التدريبية حول تعريف المشاركين بآلية صياغة 
موجز السياسات بطريقة احترافية ومتكاملة. حيث إن الهدف من 
السياسات  وصانعي  العام  القطاع  تنوير  هو  السياسات  موجز  عمل 
لــتــبــنــي ســيــاســات حــصــيــفــة ومــســتــدامــة والـــتـــي مـــن خــالــهــا تسمح 
المجاالت. كما  القرارات الصحيحة في جميع  اتخاذ  القرار  لصناع 
والسياسات  الممارسات  فضلى  من  النماذج  أبرز  الورشة  استعرضت 
العالمية في مجال صياغة موجز السياسات الستخدامها كأنموذج 
عملية  تطبيقات  الورشة  وتضمنت  المشاركين.  قبل  من  به  يحتذى 
لكتابة محتويات موجز سياسيات مثل الخاصة، والتوصيات، وآليات 
الورشة هي  إتمام هذه  كانت إحدى متطلبات  النتائج، حيث  تحليل 
الجهات  بعمل  العاقة  ذات  التقارير  ألحد  سياسيات  موجز  تسليم 
كل مجموعة  عــرض عمل  وتــم  الــقــرار.  لصناع  يمكن عرضها  والتي 
وفتح  الراجعة  التغذية  على  للحصول  الحضور  أمام  بشكل مفصل 

باب النقاش لاستفادة من مختلف وجهات النظر والخبرات. 

ه���ي���ئ���ة ال���ف�������ض���اء ت�������ض���ارك 
ف����ي ور�����ض����ة ع���م���ل »اإي����ج����از«

ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــئـــة الـ ــيـ ــمــــت هـ ــّظــ نــ
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة بــالــتــعــاون 
مـــع شــركــة مــايــكــروســوفــت الـــرائـــدة 
ــي مـــجـــال الــتــقــنــيــة ورشــــــة عــمــل  فــ
اســـتـــعـــرضـــت أحــــــــدث االبــــتــــكــــارات 
ــام  الــمــقــدمــة مـــن قــبــل الـــشـــركـــة أمـ
المعلومات  تقنية  ــاء  ــ ورؤسـ ــدراء  مــ
المعلومات  تكنولوجيا  قــطــاع  فــي 
فـــي مــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
وتــأتــي هــذه  الــبــحــريــن.  فــي مملكة 
الـــخـــطـــوة بـــعـــد تـــجـــديـــد الـــشـــراكـــة 
مملكة  حكومة  مــع  االستراتيجية 
المعلومات  بهيئة  ممثلة  البحرين 
والـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مـــؤخـــرًا 
لــدعــم الــجــهــود الــوطــنــيــة وتــســريــع 
مملكة  في  الرقمي  التحول  عملية 

البحرين. 
أكـــد السيد  الـــصـــدد  وفـــي هـــذا 
ــيـــس  مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــقــــائــــد، الـــرئـ
ــيـــذي لـــهـــيـــئـــة الـــمـــعـــلـــومـــات  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
تجديد  أن  اإللكترونية  والحكومة 
الشركة  مع  االستراتيجية  الشراكة 
بــتــســهــيــل  يـــســـهـــم  أن  شـــــأنـــــه  مــــــن 
والتي  التالية  للمرحلة  االنــتــقــال 

والــدؤوبــة  المشتركة  الجهود  تــعــزز 
توفير  استمرارية  على  للمحافظة 
الــخــدمــات بـــذات الــكــفــاءة والــجــودة 
مـــع االرتــــقــــاء بــالــنــمــو االقــتــصــادي 
في  والمقيمين  المواطنين  وحياة 

البحرين«.
الــبــحــريــن  وأضـــــاف أن مــمــلــكــة 
ــيــــق الـــــــريـــــــادة  ــقــ ــت تــــحــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا لـــســـيـــاســـة  ــيـــهـ ــنـ ــبـ ــتـ ــة بـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
فــي  أوال  الـــســـحـــابـــيـــة  ــبــــة  الــــحــــوســ
ــكـــومـــي، وأعـــــــرب عــن  ــاع الـــحـ ــطـ ــقـ الـ
ــزازاه بــــكــــون حــكــومــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــخــــره واعـ
منطقة  فــي  حكومة  أول  البحرين 
الــشــرق األوســــط وإفــريــقــيــا، تنتقل 
الحوسبة  إلى خدمات  كامل  بشكل 
 ،)365 )مــايــكــروســوفــت  الــســحــابــيــة 
الــذي أسهم فــي دعــم العمل  األمــر 
ــه  ــ ــودتـ ــ ــــي وعـــــــــــزز مـــــــن جـ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ومــخــرجــاتــه، مــشــيــرا إلـــى أن ذلــك 
المزايا  مــن  االســتــفــادة  مــن  مكنها 
العديدة التي وفرتها التقنية واتاح 
ــا لـــدعـــم جــهــودهــا  ــعــ ــال واســ ــجـ ــمـ الـ
وتطوير  الرقمي  للتحول  للجهات 
ألعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت 

بالمملكة.
بن  الشيخ سيف  قــال  ــدوره،  وبــ
هال الحوسني، المدير العام لدى 
مــايــكــروســوفــت الــبــحــريــن وُعـــمـــان: 
»حــرصــت مــايــكــروســوفــت دومــــًا، في 
سياق عاقتها الراسخة مع حكومة 
التزاماتها  تحقيق  على  البحرين، 
ــي تـــعـــزيـــز اســــتــــخــــدام الــمــمــلــكــة  ــ فـ
للتقنيات المتقدمة وتحفيز إطاق 
المبتكرة.  والــمــشــاريــع  الـــمـــبـــادرات 
وتــــأتــــي خــــطــــوة تـــجـــديـــد الـــشـــراكـــة 
بــالــتــمــاشــي مــع هـــذه الــمــســاعــي، إذ 
المتقدمة  التكنولوجيا  أن  نـــدرك 
والــذكــاء  السحابية  الحوسبة  مثل 
االصطناعي وإنترنت األشياء توفر 
آفاقًا  وتفتح  مسبوقة  غير  إمكانات 
النمو االقتصادي  جديدة لتحقيق 
ــر الــــخــــدمــــات الـــمـــتـــطـــورة.  ــيــ ــوفــ وتــ
ــا فــي  ــنـ ــبـ ــة واجـ ــأديــ ونــتــطــلــع إلـــــى تــ
هــــذه الـــشـــراكـــة فـــي دعــــم الــحــكــومــة 

لاستفادة من هذه الفرص«. 
ــة اســتــعــرضــت  ــ ــورشـ ــ ــال الـ ــ ــ وخـ
ــات والـــحـــكـــومـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ هـــيـــئـــة الــ
ــة تـــفـــاصـــيـــل الــتــعــاقــد  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ

القائمة مع شركة  الداعم للشراكة 
آلية  أوضــحــت  حيث  مايكروسوفت 
الـــشـــراء وأفــضــل الــمــمــارســات التي 
ــامــــة لــمــا  ــتــ ــادة الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــضـــمـــن االسـ
يــضــفــيــه الــتــعــاقــد مـــن فـــائـــدة تــعــود 
عــلــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة. بجانب 
ــلــــى جـــهـــود  تـــســـلـــيـــطـــهـــا الـــــضـــــوء عــ
لضمان  ودعمها  المبذولة  فريقها 
ــادة  ــفــ ــتــ اســــتــــمــــراريــــة الـــعـــمـــل واالســ
المقدمة،  الخدمات  مــن  القصوى 
كما استعرضت الهيئة تجربتها في 

 End السحابية  الحوسبة  خــدمــة 
 )Point manager )Intune
ــرض أفــضــل  ــ ــتــــي تــتــمــثــل فــــي عـ والــ
إدارة  ــي  ــ فـ الــــــرائــــــدة  ــات  ــارســ ــمــ ــمــ الــ
حاسب  مــن  المستخدمين  أجــهــزة 
لعمل  الذكية  الهواتف  وأجهزة  آلي 
الــتــحــديــثــات والــتــطــويــرات الــازمــة 
والتطبيقات  التشغيل  أنظمة  على 
ـــي رفـــــع مــســتــوى  والــــــــذي ُيـــســـهـــم فـ
ــان وتــوفــيــر الــوقــت  ــ الــحــمــايــة واألمــ

والجهد.

»الحكومة الإلكترونية« و»مايكرو�ضوفت« تنظمان ور�ضة الممار�ضات الحكومية في الحو�ضبة ال�ضحابية

} محمد القائد والشيخ سيف بن هال الحوسني.
ــار، ســفــيــر مملكة  ــيـ ــارك سـ ــبـ ــارك وحـــيـــد مـ ــ شـ
في  السورية  العربية  الجمهورية  لــدى  البحرين 
ــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب،  ــ االجــتــمــاع الــتــشــاوري لـ
بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في  أمــس  عقد  الــذي 
الخارجية  وزير  بوحبيب  الدكتور عبداهلل  برئاسة 
ــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال  ــكـــومـ والـــمـــغـــتـــربـــيـــن فــــي حـ
أبوالغيط  اللبنانية، ومشاركة أحمد  بالجمهورية 

األمين العام لجامعة الدول العربية.
وتـــم خـــال االجــتــمــاع بــحــث اإلعـــــداد للقمة 
في  والــوضــع  الــجــزائــر،  فــي  التي ستعقد  العربية 
الفلسطينية،  القضية  ومــســتــجــدات  الــصــومــال، 

ومــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز وتــوطــيــد الــتــعــاون العربي 
المشترك.

 وعــلــى هــامــش االجـــتـــمـــاع، اســتــقــبــل فخامة 
الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، 
الــنــواب،  رئــيــس مجلس  بـــري  نبيه  الــســيــد  ــة  ودولــ
ــيـــس مــجــلــس  ودولـــــــة الـــســـيـــد نــجــيــب مــيــقــاتــي رئـ
الــدول  وممثلي  الخارجية  وزراء  المكلف  الـــوزراء 
الــعــربــيــة األعـــضـــاء، حــيــث تــم اســتــعــراض قضايا 
العاقات  تعزيز  وسبل  المشترك  العربي  العمل 
العربية والتعاون المشترك لما فيه صالح الدول 

والشعوب العربية الشقيقة.

ال���ب���ح���ري���ن ت���������ض����ارك ف�����ي الج����ت����م����اع ال���ت�������ض���اوري 
ل�������������وزراء ال�����خ�����ارج�����ي�����ة ال������ع������رب ف������ي ب����ي����روت

وفق 5 م�صتويات وبت�صنيف دولي معتمد..

9 مراكز �ضحية على مدار ال�ضاعة خدمة الرعاية العاجلة في 

وبينت مراكز الرعاية االولية 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــبـــر حـــســـابـــاتـــهـــا الـــرسـ عـ
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أن 
لــحــاالت  يــكــون  األول  الــمــســتــوى 
اإلنـــعـــاش والـــتـــي يــتــم تــحــديــدهــا 
مــبــاشــرتــهــا  ويــتــم  األزرق  بــالــلــون 
حاال وبدون انتظار من قبل طبيب 
استقرار  حتى  العاجلة  الــرعــايــة 
الحالة ومن ثم تحويلها إلى قسم 
المستشفى وتشمل  في  الطوارئ 

بينما  القلبية،  والسكتة  التشنج 
ــوارئ  ــرة حــــــاالت الــــطــ ــاشـ ــبـ تـــتـــم مـ
األحمر  اللون  لها  والتي خصص 
العاجلة  الرعاية  طبيب  قبل  من 
خـــال 15 دقــيــقــة حــتــى اســتــقــرار 
الــحــالــة، ومـــن ثـــم تــحــويــلــهــا إلــى 
قـــســـم الــــــطــــــوارئ بــالــمــســتــشــفــى 
الدوائية  الجرعات  زيــادة  وتشمل 

أو تشتت اإلدراك العقلي.
ــز الـــرعـــايـــة  ــراكــ ــــت مــ ــــحـ وأوضـ

حدد  الـــذي  الثالث  المستوى  أن 
باللون األصفر مخصص لمباشرة 
الحاالت المستعجلة التي تعالج 
أو يعاد تقييمها خال 30 دقيقة 
كحاالت الحروق ويعتمد على نوع 
ودرجــــة الـــحـــرق، وكــذلــك الــكــســور 
طبيب  إلـــى  تحويلها  يــتــم  والــتــي 
خصص  بينما  العاجلة،  الرعاية 
الرابع  للمستوى  األخضر  اللون 
العاجلة  شبه  بالحاالت  الخاص 

والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر مــــــن الـــــحـــــاالت 
عاجها  يمكن  والــتــي  المستقرة 
أو إعادة تقييمها خال 60 دقيقة 
إلــــى مــراكــزهــا  أو يــتــم تــحــويــلــهــا 
ــروح  ــ ــجــ ــ ــاالت الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــيــــة كـ ــحــ ــصــ الــ
وااللـــتـــواء  والـــرضـــوض  البسيطة 
والـــشـــّد، فــيــمــا يــتــم الــتــعــامــل مع 
الحاالت غير العاجلة بتحديدها 
ويــتــم تحويلها  األبــيــض،  بــالــلــون 
الــعــائــلــة فــي الــمــراكــز  إلـــى طبيب 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــهــا فــي أقــرب 

موعد متاح.
وأكدت مراكز الرعاية األولية 
بديا  تعتبر  ال  الخدمة  هــذه  أن 
ــوارئ في  عــن خــدمــات قــســم الـــطـ
»المستشفيات«  الثانوية  الرعاية 
ــلـــحـــاالت الـــحـــرجـــة والـــطـــارئـــة،  لـ
وإنـــمـــا هـــي خــدمــة صــحــيــة تــقــدم 
الصحية  الــرعــايــة  نــطــاق  ضــمــن 
الفرز  وتعتمد على نظام  األولية 

ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ فــــي مــــراكــــز الــ
ــم تـــحـــدديـــهـــا  ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيــ ــ األولــ
مــحــافــظــات  بمختلف  وتــوزيــعــهــا 

المملكة.
الـــرعـــايـــة  ــة  ــدمــ خــ أن  ــر  ــذكــ يــ
الــعــاجــلــة مـــوجـــودة فـــي 9 مــراكــز 
صــــحــــيــــة، وهــــــــي »مــــــركــــــز حـــالـــة 
بـــومـــاهـــر، مـــركـــز بــنــك الــبــحــريــن 
والـــكـــويـــت، حــمــد كــانــو الــصــحــي، 
مدينة  الصحي،  انجنير  يــوســف 
خـــلـــيـــفـــة الــــصــــحــــي، جـــدحـــفـــص 
محمد  الصحي،  سترة  الصحي، 
جــــاســــم كــــانــــو الـــصـــحـــي، ومـــركـــز 

الشيخ جابر الصحي«.
وقــــد أكـــــدت مـــراكـــز الــرعــايــة 
الــصــحــيــة األولــــيــــة فــــي تــصــريــح 
ســـابـــق أنـــهـــا تـــولـــي كـــل االهــتــمــام 
الصحية  الخدمات  كافة  لتقديم 
ــز  ــراكـ ــمـ ــى جـــمـــيـــع مـــــرتـــــادي الـ ــ إلــ
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــتـــســـاوي وبـــأعـــلـــى 

مــســتــويــات الـــجـــودة، مــنــوهــة إلــى 
أنـــه يــتــم اعــتــمــاد إنــشــاء الــمــراكــز 
فـــي مملكة  وتــوزيــعــهــا  الــصــحــيــة 

البحرين وفق معايير معتمدة.
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــز الـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــــت مـ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــل مــركــز  ــيــــة أن كـ الــصــحــيــة األولــ
ــافــــة الـــخـــدمـــات  صـــحـــي يــــقــــدم كــ
ــة،  ــيــ ضـــمـــن إطــــــار الـــرعـــايـــة األولــ
بــحــيــث يــتــم تـــوزيـــع الـــمـــراكـــز في 
كافة محافظات مملكة البحرين 
ــذ بـــاالعـــتـــبـــار الـــتـــعـــداد  ــ مــــع األخــ
ــوقــــت  ــي والـــمـــســـافـــة والــ ــانـ ــكـ ــسـ الـ
المركز،  إلى  للوصول  المستغرق 
العاملة  الــقــوى  تــوزيــع  يــتــم  كــمــا 
وصيادلة  وممرضين  أطــبــاء  مــن 
أخصائيي  مــن  وغــيــرهــم  وفنيين 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــســانــدة 
والــــخــــدمــــات اإلداريــــــــــة لــتــقــديــم 
التابعين  لــلــمــرتــاديــن  الــخــدمــات 

لكل مركز صحي.

كتبت فاطمة علي:
المملكة  محافظات  بمختلف  صحية  مراكز   9 في  الساعة  مــدار  على  العاجلة  الرعاية  خدمة  تقدم 
بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته، ويضمن حصول المرضى على 
العاج المائم في الوقت المناسب وفق حالتهم الصحية وضمن نطاق الرعاية الصحية االولية باتباع 
تصنيف معتمد دولي، إذ يتم تسجيل المرضى وفق نظام دولي معتمد لتحديد األولويات لعاج الحاالت 
العاجلة بكفاءة، حيث يقوم النظام بتصنيف كل حالة بناء على درجة خطورتها وتكون آلية التصنيف وفق 

5 مستويات ذات ألوان مختلفة.

بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  قــام 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
بن  إبــراهــيــم  المهندس  بحضور  للصحة، 
ــر األشـــغـــال والــدكــتــورة  حــســن الـــحـــواج وزيــ
جليلة بنت السيد جواد السيد حسن وزيرة 
الطب  لمستشفى  تفقدية  بزيارة  الصحة، 
الــنــفــســي، لـــاطـــاع عــلــى ســيــر الــمــشــاريــع 
والبنية  المستشفى  لــمــرافــق  الــتــطــويــريــة 
التحتية، سعيًا لتطوير مستوى الخدمات 
الصحية وتعزيز القطاع الصحي بما يعود 
بالنفع على المجتمع، وبما يضمن توفير 
خدمات صحية نفسية متكاملة ومستدامة 

للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقـــــد قـــــام رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
شملت  تفقدية  بجولة  والــوزيــران  للصحة 
عــــددًا مــن الــمــبــانــي والــمــنــشــآت والــمــرافــق 
الصالة  شملت  والتي  للمستشفى  التابعة 
الحديثة متعددة األغراض والتي تتضمن 
ــج الــريــاضــيــة  ــرامــ ــبــ صـــالـــة لـــلـــتـــمـــاريـــن والــ
والفعاليات التوعوية والتأهيلية، والتي تم 
وتوفير  استحداث  بأهمية  إيمانًا  إنشاءهم 
الترفيهية  والــمــرافــق  الــوســائــل  هـــذه  مــثــل 
الــمــرضــى، وذلــك  الــداعــمــة لصالح خــدمــة 
في ضوء تطوير منظومة الصحة النفسية 

المنشود  االرتقاء  بشكل متكامل لتحقيق 
بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.

وقـــــد أكـــــد رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
ــم وتــعــزيــز  ــ ــلـــة دعـ لــلــصــحــة أهـــمـــيـــة مـــواصـ
مستوى كفاءة الخدمات النفسية المقدمة 
من  للمستفيدين  أهمية  مــن  تشكله  لما 
الفئات  بمختلف  المجتمع  ــراد  أفـ جميع 
العمرية، مثمنًا حجم الجهود المتواصلة 

الطبية  الكوادر  كل  تبذلها  التي  والحثيثة 
الــوطــنــيــة فـــي هـــذا الــقــطــاع الــطــبــي وفـــرق 
ــي مــســتــشــفــى الــطــب  الـــعـــمـــل الــــداعــــمــــة فــ
ــة  ــايـ الـــنـــفـــســـي والــــتــــي تـــعـــمـــل لـــتـــوفـــيـــر رعـ
طــبــيــة وتــشــخــيــصــيــة وعــاجــيــة وتــأهــيــلــيــة 
المعايير  أعــلــى  وتــواكــب  المستوى،  عالية 
والبرتوكوالت العاجية المعتمدة عالميًا.

التزام  وزيــر األشــغــال  أكــد  مــن جانبه، 

لتطوير  الرامية  الجهود  كل  بدعم  الــوزارة 
ــودة الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــ مــســتــوى جـ
ــى حـــرص  ــ ــًا إلـ ــتــ الـــحـــكـــومـــة لــلــجــمــيــع، الفــ
الوزارة للعمل مع كل الجهات ذات العاقة 
البنية  تعزز من  التي  المشاريع  تنفيذ  في 
الــتــحــتــيــة لــلــطــب الــنــفــســي وتـــطـــور مــرافــق 
المنشودة،  األهــداف  يحقق  بما  منظومته 
فــرق  بــه  قــامــت  مــا  مــســتــجــدات  مستعرضًا 
الــمــرافــق الصحية  تــطــويــر  لــدعــم  ــوزارة  ــ الــ

المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة.
أن  الــصــحــة  وزيــــرة  أكـــدت  مــن جهتها، 
الــصــحــة الــنــفــســيــة تــشــكــل إحــــدى الــركــائــز 
المهمة لتحقيق الصحة الشاملة، مشيرًة 
خططها  وضمن  البحرين  مملكة  أن  إلــى 
االســتــراتــيــجــيــة قـــد حــقــقــت ســلــســلــة من 
الصحة  صعيد  عــلــى  الـــرائـــدة  ــازات  ــجـ اإلنـ
ــة الــنــفــســيــة لــلــجــمــيــع، مــنــوهــًة  ــايــ ــرعــ والــ
بــالــحــرص عــلــى مــواصــلــة تــقــديــم أفــضــل 
الخدمات النفسية بجودة وكفاءة وتنافسية 
ــب أحــــــــدث الـــمـــســـتـــجـــدات  ــواكــ ــتــ عــــالــــيــــة لــ
في  العلمية  واألبحاث  والدراسات  الطبية 
لصالح  والتأهيلية  العاجية  الــمــجــاالت 
جــمــيــع الــمــرضــى، مــثــنــيــًة عــلــى جــهــود كل 
النفسي  الــطــب  مستشفى  فــي  الــعــامــلــيــن 

خدمًة للوطن والمواطن.
ــتــــورة  ــامــــت الــــدكــ وأثـــــنـــــاء الــــــزيــــــارة، قــ
إيـــمـــان حـــاجـــي الــقــائــم بــتــصــريــف أعــمــال 
الخاضعة  غير  الحكومية  المستشفيات 
لــلــضــمــان الــصــحــي بــتــقــديــم عـــرض وشــرح 
ــات  ــدمــ تـــفـــصـــيـــلـــي تـــضـــمـــن مـــجـــمـــل الــــخــ
ــي يـــقـــدمـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــنــــفــــســ الـــصـــحـــيـــة والــ
مستشفى الطب النفسي من خال طاقة 
حيث  ســـريـــرًا،   241 إلـــى  تــصــل  استيعابية 
ألف   75 عدد  باستقبال  المستشفى  يقوم 
زيارة سنويا للعيادات الخارجية بمختلف 
النفسية،  للصحة  التابعة  التخصصات 
ســـنـــويـــًا  مــــريــــض   1500 ــال  ــ ــإدخـ ــ بـ ويــــقــــوم 

لألجنحة الطبية.
النفسية  العيادات  أن  بالذكر  الجدير 
ووحــدة  للبالغين،  النفسي  الــطــب  تشمل 
ــال والــنــاشــئــة، ووحـــــدة كــبــار الــســن  ــفـ االطـ
ووحـــــــدة مــكــافــحــة اإلدمــــــــان ووحـــــــدة طــب 
ــب الــنــفــســي الـــعـــدلـــي،  ــطــ الـــمـــجـــتـــمـــع، والــ
العقلية،  واإلعاقات  القلق  أمراض  ووحدة 
ــل األمــــــــراض الــنــفــســيــة الــمــزمــنــة  ــيـ ــأهـ وتـ
وعــيــادة أمــــراض الــنــوم، إلـــى جــانــب عــيــادة 
العاج المعرفي السلوكي وتقييم مختلف 

االمراض النفسية.
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آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  أكــد 
المنظومة  أن  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
صحية  رعــايــة  تقديم  على  تحرص  الوطنية  الصحية 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن،  ــودة عــالــيــة  شــامــلــة وذات جــ
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف  مع  تماشيًا 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
السمو  صاحب  بمتابعة  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
العهد  ولي  آل خليفة،  األمير سلمان بن حمد  الملكي 

رئيس مجلس الوزراء. 
جاء ذلك لدى رعايته حفل تكريم األطباء خريجي 
البرامج التدريبية التخصصية للعامين 2020 – 2021 
بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد السيد حسن 
وزيرة الصحة، والدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة 
الصحة، والسيد حسين محمد رجب، الرئيس التنفيذي 

لصندوق العمل )تمكين(، وعدد من المسؤولين.
ــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة، عـــّبـــر رئـــيـــس الــمــجــلــس  وفــ
ــزازه بــتــخــريــج دفــعــة  ــتــ األعـــلـــى لــلــصــحــة عـــن فــخــره واعــ
الطبية  التخصصات  مختلف  في  األطباء  من  جديدة 
تــفــوق وتــمــيــز طــوال  وبــمــا اســتــطــاعــوا أن يحققوه مــن 
تمتلك  البحرين  مملكة  أن  مــؤكــدًا  الــتــدريــب،  ســنــوات 
الكوادر الوطنية المؤهلة وتعتز بهم، وأنها حريصة على 
األهداف  الى  للوصول  البشري  العنصر  في  االستثمار 
البارز لصندوق  الدور  إلى  المنشود، مشيًرا  التطويرية 

العمل )تمكين( في هذا الخصوص.
من جانبها، أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
حسن وزيرة الصحة؛ أن صحة وسامة المواطنين على 
رأس األولويات، مشددًة على االستمرار دائمًا في تفعيل 
السياسات واالستراتيجيات الناجعة التي تتمحور حول 

واستدامة  الحياة  جــودة  وتعزيز  االنــســان  صحة  حفظ 
العنصر  وتأهيل  تمكين  أن  مبينًة  الصحية،  المنظومة 
القطاع الصحي  الفاعلة في تقدم  البشري للمساهمة 

وتطويره من أهم تلك المسارات.
 وأشـــارت الــوزيــرة إلــى الــحــرص على مواصلة دعم 

نوعية  تــدريــب  فــرص  وتوفير  الوطنية  الطبية  الــكــوادر 
أكــثــر لــهــم، وخــصــوصــًا فــي ظــل الــمــســتــجــدات الصحية 
القدرات  وتطوير  بناء  في  ايجابًا  يسهم  بما  العالمية، 
المجال  وُيفسح  الخبرات،  واثــراء  العمل  كفاءة  وزيــادة 

أمامهم لمزيد من العطاء خدمَة للوطن والمواطن.
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اإلى حماة الف�ضيلة 
الزائفة واأ�ضباه الب�ضر

المرأة،  الكراهية ضد  السطح خطاب  على  يطفو  أخــرى  مــرة 
بعد أن تحولت جريمة حب في جمهورية مصر العربية إلى جريمة 
دين، وذلك على أيدي مجموعة من حماة الفضيلة الزائفة، وأشباه 

البشر.
الفتاة  تلك  نيرة،  الطالبة  ذبح  كان  والقبيح  الموجع  المشهد 
بالمنصورة على مرأى ومسمع جمهور  أمام جامعتها  التي نحرت 
كبير من الناس بكل دم بارد من زميلها، والسبب أنه أحبها، ولكنها 

لم تبادله المشاعر نفسها.
فالجريمة  األخيرة،  تكون  ولن  األولــى،  الضحية  تكن  لم  نيرة 
قائمة منذ بدء الخليقة، وستظل بين البشر، ولكن األبشع واألقبح 
العقول  بعض  قبل  من  المريضة  النغمة  نفس  ترديد  إعــادة  منها 
التي تحاول العبث بمفهوم االنسانية، ونشر أفكارها الشاذة، التي 
تصور المرأة على أنها مجرد حلوى مكشوفة يقف عليها الذباب، 
ويصوره  نفسه  للرجل  الــذي يسيء  األمــر  الذئاب،  وينهش لحمها 

على أنه وحش حيواني فقط تقوده غرائزه.
ــؤالء جــعــلــوا مـــن مـــابـــس الــــمــــرأة ومــظــهــرهــا سببا  ــ ــال هـ ــثـ أمـ
الســتــبــاحــتــهــا، واغــتــيــالــهــا، حــتــى إن أحـــدهـــم كــتــب عــلــى حــســابــه 

االلكتروني موجها كامه إلى القاتل قائا: 
»انت غبي.. كنت اغتصبها«!!

أما الفاجعة الكبرى فهي تعليق رجل دين شهير على الحادث 
سلة  أو  كبير  )مقطف  قفة  بيتها  مــن  تــخــرج  بــأن  الــمــرأة  ناصحا 
نفسها  وحماية  حياتها،  على  المحافظة  أرادت  إذا  الخوص(،  من 
وممعهوش  بيجرى  ريــقــه  الــلــي  يــراهــا  )ال  وذلـــك حتى  القتل،  مــن 

ويدبحها(! بحسب قوله حرفيا!
ويــشــاء الــقــدر أن يــأتــي الـــرد على هـــؤالء وأمــثــالــهــم بــأن تقتل 
فتاة »محجبة« في عمر الزهور داخل جامعتها باألردن، وذلك بعد 
ليثبت  السبب،  لنفس  شــاب،  يــد  على  نيرة  حــادث  مــن  قائل  أيــام 
التربية،  فــي  وإنــمــا  المابس  أو  الحجاب  فــي  ليست  المشكلة  أن 

واألخاق، والضمير، والوعي، واإليمان.
لقد جاء تعليق مركز األزهر العالمي للفتوى على هذا الحدث 
ولألمور  ولإلنسانية حقها،  للمرأة  وليعيد  ليثلج صدورنا جميعا، 

نصابها وكان كاآلتي:
»االنتقاص من أخاق المحجبة أو غير المحجبة أمر يحرمه 

الدين، واتخاذه ذريعة لاعتداء عليها جريمة كبرى ومنكرة«!
دار اإلفتاء المصرية في بيان قالت  السياق علقت  وفي نفس 

فيه:
أي تقصير في  الناس على  لــوم  العلم  أهــل  »ليس من طريقة 
حــاالت  حـــدوث  عند  المدعين  بعض  اعــتــاده  ومــا  المصائب،  وقــت 
اعـــتـــداء عــلــى الــفــتــيــات مــن تــحــرش أو قــتــل مــن ربـــط ذلـــك بترك 

الحجاب هو حديث فتنة، وليس له عاقة بالمنهج الصحيح«!
كما كان للدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
أثــار بنصيحته ضجة  الــذي  األزهــر كلمة وجهتها إلى رجل الدين 

عارمة على الساحة قالت فيها: 
التهوين من هذه  »أود أن يكون رأيك النصح واإلرشــاد، وليس 
هي  ملبسها  عن  المسؤول  أن  جيدا  تعلم  وأن  العظمى،  الجريمة 

البنت، وليس هذا الذي اندفع لقتلها«! 
القلوب عن  والــذي أدمى  لقد كشف حادث نيرة -رحمها اهلل- 
جنون  وعن  حقيقية،  وتعليمية  وثقافية  وتربوية  أخاقية  مشكلة 
تحقيق التريند على السوشيال ميديا بصرف النظر عن أي رحمة 

أو إنسانية أو قيم أو ضمير!!
فماذا نحن فاعلون؟!!

كلمة أخيرة: شكرا للقضاء المصري العادل الذي حكم بإعدام 
الوحش اآلدمي قاتل نيرة.. ليصبح عبرة لمن ال يعتبر.!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

في إطار حرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تنمية قدرات 
التي  إيــجــاز  ورشـــة  فــي  الهيئة  مهندسي  مــن  عــدد  شـــارك  موظفيها، 
نظمها معهد اإلدارة العامة بمشاركة 12 جهة مختلفة من القطاعات 
وتهدف  أيـــام.  ثاثة  امــتــدت  والــتــي  البحرين  مملكة  فــي  الحكومية 
إلى موجز  الباحثين من تلخيص بحوثهم  إلى تمكين  الورشة  هذه 
سياسيات ُتمكن صانعي القرار من االستفادة منها الحقًا وذلك عبر 
منظومتي  يخدم  بما  العامة  السياسات  لصناعة  كمرجع  اعتمادها 
الجيوسي،  عــودة  د.  أ.  الورشة  قدم  وقد  والخاص.  الحكومي  العمل 

أستاذ في سياسة االبتكار من جامعة الخليج العربي. 
تمحورت الورشة التدريبية حول تعريف المشاركين بآلية صياغة 
موجز السياسات بطريقة احترافية ومتكاملة. حيث إن الهدف من 
السياسات  وصانعي  العام  القطاع  تنوير  هو  السياسات  موجز  عمل 
لــتــبــنــي ســيــاســات حــصــيــفــة ومــســتــدامــة والـــتـــي مـــن خــالــهــا تسمح 
المجاالت. كما  القرارات الصحيحة في جميع  اتخاذ  القرار  لصناع 
والسياسات  الممارسات  فضلى  من  النماذج  أبرز  الورشة  استعرضت 
العالمية في مجال صياغة موجز السياسات الستخدامها كأنموذج 
عملية  تطبيقات  الورشة  وتضمنت  المشاركين.  قبل  من  به  يحتذى 
لكتابة محتويات موجز سياسيات مثل الخاصة، والتوصيات، وآليات 
الورشة هي  إتمام هذه  كانت إحدى متطلبات  النتائج، حيث  تحليل 
الجهات  بعمل  العاقة  ذات  التقارير  ألحد  سياسيات  موجز  تسليم 
كل مجموعة  عــرض عمل  وتــم  الــقــرار.  لصناع  يمكن عرضها  والتي 
وفتح  الراجعة  التغذية  على  للحصول  الحضور  أمام  بشكل مفصل 

باب النقاش لاستفادة من مختلف وجهات النظر والخبرات. 

ه���ي���ئ���ة ال���ف�������ض���اء ت�������ض���ارك 
ف����ي ور�����ض����ة ع���م���ل »اإي����ج����از«

ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــئـــة الـ ــيـ ــمــــت هـ ــّظــ نــ
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة بــالــتــعــاون 
مـــع شــركــة مــايــكــروســوفــت الـــرائـــدة 
ــي مـــجـــال الــتــقــنــيــة ورشــــــة عــمــل  فــ
اســـتـــعـــرضـــت أحــــــــدث االبــــتــــكــــارات 
ــام  الــمــقــدمــة مـــن قــبــل الـــشـــركـــة أمـ
المعلومات  تقنية  ــاء  ــ ورؤسـ ــدراء  مــ
المعلومات  تكنولوجيا  قــطــاع  فــي 
فـــي مــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
وتــأتــي هــذه  الــبــحــريــن.  فــي مملكة 
الـــخـــطـــوة بـــعـــد تـــجـــديـــد الـــشـــراكـــة 
مملكة  حكومة  مــع  االستراتيجية 
المعلومات  بهيئة  ممثلة  البحرين 
والـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مـــؤخـــرًا 
لــدعــم الــجــهــود الــوطــنــيــة وتــســريــع 
مملكة  في  الرقمي  التحول  عملية 

البحرين. 
أكـــد السيد  الـــصـــدد  وفـــي هـــذا 
ــيـــس  مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــقــــائــــد، الـــرئـ
ــيـــذي لـــهـــيـــئـــة الـــمـــعـــلـــومـــات  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
تجديد  أن  اإللكترونية  والحكومة 
الشركة  مع  االستراتيجية  الشراكة 
بــتــســهــيــل  يـــســـهـــم  أن  شـــــأنـــــه  مــــــن 
والتي  التالية  للمرحلة  االنــتــقــال 

والــدؤوبــة  المشتركة  الجهود  تــعــزز 
توفير  استمرارية  على  للمحافظة 
الــخــدمــات بـــذات الــكــفــاءة والــجــودة 
مـــع االرتــــقــــاء بــالــنــمــو االقــتــصــادي 
في  والمقيمين  المواطنين  وحياة 

البحرين«.
الــبــحــريــن  وأضـــــاف أن مــمــلــكــة 
ــيــــق الـــــــريـــــــادة  ــقــ ــت تــــحــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا لـــســـيـــاســـة  ــيـــهـ ــنـ ــبـ ــتـ ــة بـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
فــي  أوال  الـــســـحـــابـــيـــة  ــبــــة  الــــحــــوســ
ــكـــومـــي، وأعـــــــرب عــن  ــاع الـــحـ ــطـ ــقـ الـ
ــزازاه بــــكــــون حــكــومــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــخــــره واعـ
منطقة  فــي  حكومة  أول  البحرين 
الــشــرق األوســــط وإفــريــقــيــا، تنتقل 
الحوسبة  إلى خدمات  كامل  بشكل 
 ،)365 )مــايــكــروســوفــت  الــســحــابــيــة 
الــذي أسهم فــي دعــم العمل  األمــر 
ــه  ــ ــودتـ ــ ــــي وعـــــــــــزز مـــــــن جـ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ومــخــرجــاتــه، مــشــيــرا إلـــى أن ذلــك 
المزايا  مــن  االســتــفــادة  مــن  مكنها 
العديدة التي وفرتها التقنية واتاح 
ــا لـــدعـــم جــهــودهــا  ــعــ ــال واســ ــجـ ــمـ الـ
وتطوير  الرقمي  للتحول  للجهات 
ألعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت 

بالمملكة.
بن  الشيخ سيف  قــال  ــدوره،  وبــ
هال الحوسني، المدير العام لدى 
مــايــكــروســوفــت الــبــحــريــن وُعـــمـــان: 
»حــرصــت مــايــكــروســوفــت دومــــًا، في 
سياق عاقتها الراسخة مع حكومة 
التزاماتها  تحقيق  على  البحرين، 
ــي تـــعـــزيـــز اســــتــــخــــدام الــمــمــلــكــة  ــ فـ
للتقنيات المتقدمة وتحفيز إطاق 
المبتكرة.  والــمــشــاريــع  الـــمـــبـــادرات 
وتــــأتــــي خــــطــــوة تـــجـــديـــد الـــشـــراكـــة 
بــالــتــمــاشــي مــع هـــذه الــمــســاعــي، إذ 
المتقدمة  التكنولوجيا  أن  نـــدرك 
والــذكــاء  السحابية  الحوسبة  مثل 
االصطناعي وإنترنت األشياء توفر 
آفاقًا  وتفتح  مسبوقة  غير  إمكانات 
النمو االقتصادي  جديدة لتحقيق 
ــر الــــخــــدمــــات الـــمـــتـــطـــورة.  ــيــ ــوفــ وتــ
ــا فــي  ــنـ ــبـ ــة واجـ ــأديــ ونــتــطــلــع إلـــــى تــ
هــــذه الـــشـــراكـــة فـــي دعــــم الــحــكــومــة 

لاستفادة من هذه الفرص«. 
ــة اســتــعــرضــت  ــ ــورشـ ــ ــال الـ ــ ــ وخـ
ــات والـــحـــكـــومـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ هـــيـــئـــة الــ
ــة تـــفـــاصـــيـــل الــتــعــاقــد  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ

القائمة مع شركة  الداعم للشراكة 
آلية  أوضــحــت  حيث  مايكروسوفت 
الـــشـــراء وأفــضــل الــمــمــارســات التي 
ــامــــة لــمــا  ــتــ ــادة الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــضـــمـــن االسـ
يــضــفــيــه الــتــعــاقــد مـــن فـــائـــدة تــعــود 
عــلــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة. بجانب 
ــلــــى جـــهـــود  تـــســـلـــيـــطـــهـــا الـــــضـــــوء عــ
لضمان  ودعمها  المبذولة  فريقها 
ــادة  ــفــ ــتــ اســــتــــمــــراريــــة الـــعـــمـــل واالســ
المقدمة،  الخدمات  مــن  القصوى 
كما استعرضت الهيئة تجربتها في 

 End السحابية  الحوسبة  خــدمــة 
 )Point manager )Intune
ــرض أفــضــل  ــ ــتــــي تــتــمــثــل فــــي عـ والــ
إدارة  ــي  ــ فـ الــــــرائــــــدة  ــات  ــارســ ــمــ ــمــ الــ
حاسب  مــن  المستخدمين  أجــهــزة 
لعمل  الذكية  الهواتف  وأجهزة  آلي 
الــتــحــديــثــات والــتــطــويــرات الــازمــة 
والتطبيقات  التشغيل  أنظمة  على 
ـــي رفـــــع مــســتــوى  والــــــــذي ُيـــســـهـــم فـ
ــان وتــوفــيــر الــوقــت  ــ الــحــمــايــة واألمــ

والجهد.

»الحكومة الإلكترونية« و»مايكرو�ضوفت« تنظمان ور�ضة الممار�ضات الحكومية في الحو�ضبة ال�ضحابية

} محمد القائد والشيخ سيف بن هال الحوسني.
ــار، ســفــيــر مملكة  ــيـ ــارك سـ ــبـ ــارك وحـــيـــد مـ ــ شـ
في  السورية  العربية  الجمهورية  لــدى  البحرين 
ــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب،  ــ االجــتــمــاع الــتــشــاوري لـ
بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في  أمــس  عقد  الــذي 
الخارجية  وزير  بوحبيب  الدكتور عبداهلل  برئاسة 
ــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال  ــكـــومـ والـــمـــغـــتـــربـــيـــن فــــي حـ
أبوالغيط  اللبنانية، ومشاركة أحمد  بالجمهورية 

األمين العام لجامعة الدول العربية.
وتـــم خـــال االجــتــمــاع بــحــث اإلعـــــداد للقمة 
في  والــوضــع  الــجــزائــر،  فــي  التي ستعقد  العربية 
الفلسطينية،  القضية  ومــســتــجــدات  الــصــومــال، 

ومــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز وتــوطــيــد الــتــعــاون العربي 
المشترك.

 وعــلــى هــامــش االجـــتـــمـــاع، اســتــقــبــل فخامة 
الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، 
الــنــواب،  رئــيــس مجلس  بـــري  نبيه  الــســيــد  ــة  ودولــ
ــيـــس مــجــلــس  ودولـــــــة الـــســـيـــد نــجــيــب مــيــقــاتــي رئـ
الــدول  وممثلي  الخارجية  وزراء  المكلف  الـــوزراء 
الــعــربــيــة األعـــضـــاء، حــيــث تــم اســتــعــراض قضايا 
العاقات  تعزيز  وسبل  المشترك  العربي  العمل 
العربية والتعاون المشترك لما فيه صالح الدول 

والشعوب العربية الشقيقة.
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9 مراكز �ضحية على مدار ال�ضاعة خدمة الرعاية العاجلة في 

وبينت مراكز الرعاية االولية 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــبـــر حـــســـابـــاتـــهـــا الـــرسـ عـ
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أن 
لــحــاالت  يــكــون  األول  الــمــســتــوى 
اإلنـــعـــاش والـــتـــي يــتــم تــحــديــدهــا 
مــبــاشــرتــهــا  ويــتــم  األزرق  بــالــلــون 
حاال وبدون انتظار من قبل طبيب 
استقرار  حتى  العاجلة  الــرعــايــة 
الحالة ومن ثم تحويلها إلى قسم 
المستشفى وتشمل  في  الطوارئ 

بينما  القلبية،  والسكتة  التشنج 
ــوارئ  ــرة حــــــاالت الــــطــ ــاشـ ــبـ تـــتـــم مـ
األحمر  اللون  لها  والتي خصص 
العاجلة  الرعاية  طبيب  قبل  من 
خـــال 15 دقــيــقــة حــتــى اســتــقــرار 
الــحــالــة، ومـــن ثـــم تــحــويــلــهــا إلــى 
قـــســـم الــــــطــــــوارئ بــالــمــســتــشــفــى 
الدوائية  الجرعات  زيــادة  وتشمل 

أو تشتت اإلدراك العقلي.
ــز الـــرعـــايـــة  ــراكــ ــــت مــ ــــحـ وأوضـ

حدد  الـــذي  الثالث  المستوى  أن 
باللون األصفر مخصص لمباشرة 
الحاالت المستعجلة التي تعالج 
أو يعاد تقييمها خال 30 دقيقة 
كحاالت الحروق ويعتمد على نوع 
ودرجــــة الـــحـــرق، وكــذلــك الــكــســور 
طبيب  إلـــى  تحويلها  يــتــم  والــتــي 
خصص  بينما  العاجلة،  الرعاية 
الرابع  للمستوى  األخضر  اللون 
العاجلة  شبه  بالحاالت  الخاص 

والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر مــــــن الـــــحـــــاالت 
عاجها  يمكن  والــتــي  المستقرة 
أو إعادة تقييمها خال 60 دقيقة 
إلــــى مــراكــزهــا  أو يــتــم تــحــويــلــهــا 
ــروح  ــ ــجــ ــ ــاالت الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــيــــة كـ ــحــ ــصــ الــ
وااللـــتـــواء  والـــرضـــوض  البسيطة 
والـــشـــّد، فــيــمــا يــتــم الــتــعــامــل مع 
الحاالت غير العاجلة بتحديدها 
ويــتــم تحويلها  األبــيــض،  بــالــلــون 
الــعــائــلــة فــي الــمــراكــز  إلـــى طبيب 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــهــا فــي أقــرب 

موعد متاح.
وأكدت مراكز الرعاية األولية 
بديا  تعتبر  ال  الخدمة  هــذه  أن 
ــوارئ في  عــن خــدمــات قــســم الـــطـ
»المستشفيات«  الثانوية  الرعاية 
ــلـــحـــاالت الـــحـــرجـــة والـــطـــارئـــة،  لـ
وإنـــمـــا هـــي خــدمــة صــحــيــة تــقــدم 
الصحية  الــرعــايــة  نــطــاق  ضــمــن 
الفرز  وتعتمد على نظام  األولية 

ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ فــــي مــــراكــــز الــ
ــم تـــحـــدديـــهـــا  ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيــ ــ األولــ
مــحــافــظــات  بمختلف  وتــوزيــعــهــا 

المملكة.
الـــرعـــايـــة  ــة  ــدمــ خــ أن  ــر  ــذكــ يــ
الــعــاجــلــة مـــوجـــودة فـــي 9 مــراكــز 
صــــحــــيــــة، وهــــــــي »مــــــركــــــز حـــالـــة 
بـــومـــاهـــر، مـــركـــز بــنــك الــبــحــريــن 
والـــكـــويـــت، حــمــد كــانــو الــصــحــي، 
مدينة  الصحي،  انجنير  يــوســف 
خـــلـــيـــفـــة الــــصــــحــــي، جـــدحـــفـــص 
محمد  الصحي،  سترة  الصحي، 
ــانــــو الـــصـــحـــي، ومـــركـــز  جــــاســــم كــ

الشيخ جابر الصحي«.
وقــــد أكـــــدت مـــراكـــز الــرعــايــة 
الــصــحــيــة األولــــيــــة فــــي تــصــريــح 
ســـابـــق أنـــهـــا تـــولـــي كـــل االهــتــمــام 
الصحية  الخدمات  كافة  لتقديم 
ــز  ــراكـ ــمـ ــى جـــمـــيـــع مـــــرتـــــادي الـ ــ إلــ
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــتـــســـاوي وبـــأعـــلـــى 

مــســتــويــات الـــجـــودة، مــنــوهــة إلــى 
أنـــه يــتــم اعــتــمــاد إنــشــاء الــمــراكــز 
فـــي مملكة  وتــوزيــعــهــا  الــصــحــيــة 

البحرين وفق معايير معتمدة.
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــز الـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــــت مـ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــل مــركــز  ــيــــة أن كـ الــصــحــيــة األولــ
ــافــــة الـــخـــدمـــات  صـــحـــي يــــقــــدم كــ
ــة،  ــيــ ضـــمـــن إطــــــار الـــرعـــايـــة األولــ
بــحــيــث يــتــم تـــوزيـــع الـــمـــراكـــز في 
كافة محافظات مملكة البحرين 
ــذ بـــاالعـــتـــبـــار الـــتـــعـــداد  ــ مــــع األخــ
ــوقــــت  ــي والـــمـــســـافـــة والــ ــانـ ــكـ ــسـ الـ
المركز،  إلى  للوصول  المستغرق 
العاملة  الــقــوى  تــوزيــع  يــتــم  كــمــا 
وصيادلة  وممرضين  أطــبــاء  مــن 
أخصائيي  مــن  وغــيــرهــم  وفنيين 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــســانــدة 
والــــخــــدمــــات اإلداريــــــــــة لــتــقــديــم 
التابعين  لــلــمــرتــاديــن  الــخــدمــات 

لكل مركز صحي.

كتبت فاطمة علي:
المملكة  محافظات  بمختلف  صحية  مراكز   9 في  الساعة  مــدار  على  العاجلة  الرعاية  خدمة  تقدم 
بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته، ويضمن حصول المرضى على 
العاج المائم في الوقت المناسب وفق حالتهم الصحية وضمن نطاق الرعاية الصحية االولية باتباع 
تصنيف معتمد دولي، إذ يتم تسجيل المرضى وفق نظام دولي معتمد لتحديد األولويات لعاج الحاالت 
العاجلة بكفاءة، حيث يقوم النظام بتصنيف كل حالة بناء على درجة خطورتها وتكون آلية التصنيف وفق 

5 مستويات ذات ألوان مختلفة.

بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  قــام 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
بن  إبــراهــيــم  المهندس  بحضور  للصحة، 
ــر األشـــغـــال والــدكــتــورة  حــســن الـــحـــواج وزيــ
جليلة بنت السيد جواد السيد حسن وزيرة 
الطب  لمستشفى  تفقدية  بزيارة  الصحة، 
الــنــفــســي، لـــاطـــاع عــلــى ســيــر الــمــشــاريــع 
والبنية  المستشفى  لــمــرافــق  الــتــطــويــريــة 
التحتية، سعيًا لتطوير مستوى الخدمات 
الصحية وتعزيز القطاع الصحي بما يعود 
بالنفع على المجتمع، وبما يضمن توفير 
خدمات صحية نفسية متكاملة ومستدامة 

للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقـــــد قـــــام رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
شملت  تفقدية  بجولة  والــوزيــران  للصحة 
عــــددًا مــن الــمــبــانــي والــمــنــشــآت والــمــرافــق 
الصالة  شملت  والتي  للمستشفى  التابعة 
الحديثة متعددة األغراض والتي تتضمن 
ــج الــريــاضــيــة  ــرامــ ــبــ صـــالـــة لـــلـــتـــمـــاريـــن والــ
والفعاليات التوعوية والتأهيلية، والتي تم 
وتوفير  استحداث  بأهمية  إيمانًا  إنشاءهم 
الترفيهية  والــمــرافــق  الــوســائــل  هـــذه  مــثــل 
الــمــرضــى، وذلــك  الــداعــمــة لصالح خــدمــة 
في ضوء تطوير منظومة الصحة النفسية 

المنشود  االرتقاء  بشكل متكامل لتحقيق 
بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.

وقـــــد أكـــــد رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
ــم وتــعــزيــز  ــ ــلـــة دعـ لــلــصــحــة أهـــمـــيـــة مـــواصـ
مستوى كفاءة الخدمات النفسية المقدمة 
من  للمستفيدين  أهمية  مــن  تشكله  لما 
الفئات  بمختلف  المجتمع  ــراد  أفـ جميع 
العمرية، مثمنًا حجم الجهود المتواصلة 

الطبية  الكوادر  كل  تبذلها  التي  والحثيثة 
الــوطــنــيــة فـــي هـــذا الــقــطــاع الــطــبــي وفـــرق 
ــي مــســتــشــفــى الــطــب  الـــعـــمـــل الــــداعــــمــــة فــ
ــة  ــايـ الـــنـــفـــســـي والــــتــــي تـــعـــمـــل لـــتـــوفـــيـــر رعـ
طــبــيــة وتــشــخــيــصــيــة وعــاجــيــة وتــأهــيــلــيــة 
المعايير  أعــلــى  وتــواكــب  المستوى،  عالية 
والبرتوكوالت العاجية المعتمدة عالميًا.

التزام  وزيــر األشــغــال  أكــد  مــن جانبه، 

لتطوير  الرامية  الجهود  كل  بدعم  الــوزارة 
ــودة الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــ مــســتــوى جـ
ــى حـــرص  ــ ــًا إلـ ــتــ الـــحـــكـــومـــة لــلــجــمــيــع، الفــ
الوزارة للعمل مع كل الجهات ذات العاقة 
البنية  تعزز من  التي  المشاريع  تنفيذ  في 
الــتــحــتــيــة لــلــطــب الــنــفــســي وتـــطـــور مــرافــق 
المنشودة،  األهــداف  يحقق  بما  منظومته 
فــرق  بــه  قــامــت  مــا  مــســتــجــدات  مستعرضًا 
الــمــرافــق الصحية  تــطــويــر  لــدعــم  ــوزارة  ــ الــ

المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة.
أن  الــصــحــة  وزيــــرة  أكـــدت  مــن جهتها، 
الــصــحــة الــنــفــســيــة تــشــكــل إحــــدى الــركــائــز 
المهمة لتحقيق الصحة الشاملة، مشيرًة 
خططها  وضمن  البحرين  مملكة  أن  إلــى 
االســتــراتــيــجــيــة قـــد حــقــقــت ســلــســلــة من 
الصحة  صعيد  عــلــى  الـــرائـــدة  ــازات  ــجـ اإلنـ
ــة الــنــفــســيــة لــلــجــمــيــع، مــنــوهــًة  ــايــ ــرعــ والــ
بــالــحــرص عــلــى مــواصــلــة تــقــديــم أفــضــل 
الخدمات النفسية بجودة وكفاءة وتنافسية 
ــب أحــــــــدث الـــمـــســـتـــجـــدات  ــواكــ ــتــ عــــالــــيــــة لــ
في  العلمية  واألبحاث  والدراسات  الطبية 
لصالح  والتأهيلية  العاجية  الــمــجــاالت 
جــمــيــع الــمــرضــى، مــثــنــيــًة عــلــى جــهــود كل 
النفسي  الــطــب  مستشفى  فــي  الــعــامــلــيــن 

خدمًة للوطن والمواطن.
ــتــــورة  ــامــــت الــــدكــ وأثـــــنـــــاء الــــــزيــــــارة، قــ
إيـــمـــان حـــاجـــي الــقــائــم بــتــصــريــف أعــمــال 
الخاضعة  غير  الحكومية  المستشفيات 
لــلــضــمــان الــصــحــي بــتــقــديــم عـــرض وشــرح 
ــات  ــدمــ تـــفـــصـــيـــلـــي تـــضـــمـــن مـــجـــمـــل الــــخــ
ــي يـــقـــدمـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــنــــفــــســ الـــصـــحـــيـــة والــ
مستشفى الطب النفسي من خال طاقة 
حيث  ســـريـــرًا،   241 إلـــى  تــصــل  استيعابية 
ألف   75 عدد  باستقبال  المستشفى  يقوم 
زيارة سنويا للعيادات الخارجية بمختلف 
النفسية،  للصحة  التابعة  التخصصات 
ســـنـــويـــًا  مــــريــــض   1500 ــال  ــ ــإدخـ ــ بـ ويــــقــــوم 

لألجنحة الطبية.
النفسية  العيادات  أن  بالذكر  الجدير 
ووحــدة  للبالغين،  النفسي  الــطــب  تشمل 
ــال والــنــاشــئــة، ووحـــــدة كــبــار الــســن  ــفـ االطـ
ووحـــــــدة مــكــافــحــة اإلدمــــــــان ووحـــــــدة طــب 
ــب الــنــفــســي الـــعـــدلـــي،  ــطــ الـــمـــجـــتـــمـــع، والــ
العقلية،  واإلعاقات  القلق  أمراض  ووحدة 
ــل األمــــــــراض الــنــفــســيــة الــمــزمــنــة  ــيـ ــأهـ وتـ
وعــيــادة أمــــراض الــنــوم، إلـــى جــانــب عــيــادة 
العاج المعرفي السلوكي وتقييم مختلف 

االمراض النفسية.

رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل�����ض��ح��ة ي�����زور م�����ض��ت�����ض��ف��ى ال���ط���ب ال��ن��ف�����ض��ي 
ل�����اط�����اع ع���ل���ى خ���ط���ط ت���ط���وي���ر ال����م����راف����ق وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة

آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  أكــد 
المنظومة  أن  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
صحية  رعــايــة  تقديم  على  تحرص  الوطنية  الصحية 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن،  ــودة عــالــيــة  شــامــلــة وذات جــ
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف  مع  تماشيًا 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
السمو  صاحب  بمتابعة  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
العهد  ولي  آل خليفة،  األمير سلمان بن حمد  الملكي 

رئيس مجلس الوزراء. 
جاء ذلك لدى رعايته حفل تكريم األطباء خريجي 
البرامج التدريبية التخصصية للعامين 2020 – 2021 
بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد السيد حسن 
وزيرة الصحة، والدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة 
الصحة، والسيد حسين محمد رجب، الرئيس التنفيذي 

لصندوق العمل )تمكين(، وعدد من المسؤولين.
ــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة، عـــّبـــر رئـــيـــس الــمــجــلــس  وفــ
ــزازه بــتــخــريــج دفــعــة  ــتــ األعـــلـــى لــلــصــحــة عـــن فــخــره واعــ
الطبية  التخصصات  مختلف  في  األطباء  من  جديدة 
تــفــوق وتــمــيــز طــوال  وبــمــا اســتــطــاعــوا أن يحققوه مــن 
تمتلك  البحرين  مملكة  أن  مــؤكــدًا  الــتــدريــب،  ســنــوات 
الكوادر الوطنية المؤهلة وتعتز بهم، وأنها حريصة على 
األهداف  الى  للوصول  البشري  العنصر  في  االستثمار 
البارز لصندوق  الدور  إلى  المنشود، مشيًرا  التطويرية 

العمل )تمكين( في هذا الخصوص.
من جانبها، أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
حسن وزيرة الصحة؛ أن صحة وسامة المواطنين على 
رأس األولويات، مشددًة على االستمرار دائمًا في تفعيل 
السياسات واالستراتيجيات الناجعة التي تتمحور حول 

واستدامة  الحياة  جــودة  وتعزيز  االنــســان  صحة  حفظ 
العنصر  وتأهيل  تمكين  أن  مبينًة  الصحية،  المنظومة 
القطاع الصحي  الفاعلة في تقدم  البشري للمساهمة 

وتطويره من أهم تلك المسارات.
 وأشـــارت الــوزيــرة إلــى الــحــرص على مواصلة دعم 

نوعية  تــدريــب  فــرص  وتوفير  الوطنية  الطبية  الــكــوادر 
أكــثــر لــهــم، وخــصــوصــًا فــي ظــل الــمــســتــجــدات الصحية 
القدرات  وتطوير  بناء  في  ايجابًا  يسهم  بما  العالمية، 
المجال  وُيفسح  الخبرات،  واثــراء  العمل  كفاءة  وزيــادة 

أمامهم لمزيد من العطاء خدمَة للوطن والمواطن.

رئي����س المجل����س الأعل���ى لل�ضح���ة: نعت���ز بالك���وادر الوطني���ة بالقط���اع ال�ضحي
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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’
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اإلى حماة الف�ضيلة 
الزائفة واأ�ضباه الب�ضر

المرأة،  الكراهية ضد  السطح خطاب  على  يطفو  أخــرى  مــرة 
بعد أن تحولت جريمة حب في جمهورية مصر العربية إلى جريمة 
دين، وذلك على أيدي مجموعة من حماة الفضيلة الزائفة، وأشباه 

البشر.
الفتاة  تلك  نيرة،  الطالبة  ذبح  كان  والقبيح  الموجع  المشهد 
بالمنصورة على مرأى ومسمع جمهور  أمام جامعتها  التي نحرت 
كبير من الناس بكل دم بارد من زميلها، والسبب أنه أحبها، ولكنها 

لم تبادله المشاعر نفسها.
فالجريمة  األخيرة،  تكون  ولن  األولــى،  الضحية  تكن  لم  نيرة 
قائمة منذ بدء الخليقة، وستظل بين البشر، ولكن األبشع واألقبح 
العقول  بعض  قبل  من  المريضة  النغمة  نفس  ترديد  إعــادة  منها 
التي تحاول العبث بمفهوم االنسانية، ونشر أفكارها الشاذة، التي 
تصور المرأة على أنها مجرد حلوى مكشوفة يقف عليها الذباب، 
ويصوره  نفسه  للرجل  الــذي يسيء  األمــر  الذئاب،  وينهش لحمها 

على أنه وحش حيواني فقط تقوده غرائزه.
ــؤالء جــعــلــوا مـــن مـــابـــس الــــمــــرأة ومــظــهــرهــا سببا  ــ ــال هـ ــثـ أمـ
الســتــبــاحــتــهــا، واغــتــيــالــهــا، حــتــى إن أحـــدهـــم كــتــب عــلــى حــســابــه 

االلكتروني موجها كامه إلى القاتل قائا: 
»انت غبي.. كنت اغتصبها«!!

أما الفاجعة الكبرى فهي تعليق رجل دين شهير على الحادث 
سلة  أو  كبير  )مقطف  قفة  بيتها  مــن  تــخــرج  بــأن  الــمــرأة  ناصحا 
نفسها  وحماية  حياتها،  على  المحافظة  أرادت  إذا  الخوص(،  من 
وممعهوش  بيجرى  ريــقــه  الــلــي  يــراهــا  )ال  وذلـــك حتى  القتل،  مــن 

ويدبحها(! بحسب قوله حرفيا!
ويــشــاء الــقــدر أن يــأتــي الـــرد على هـــؤالء وأمــثــالــهــم بــأن تقتل 
فتاة »محجبة« في عمر الزهور داخل جامعتها باألردن، وذلك بعد 
ليثبت  السبب،  لنفس  شــاب،  يــد  على  نيرة  حــادث  مــن  قائل  أيــام 
التربية،  فــي  وإنــمــا  المابس  أو  الحجاب  فــي  ليست  المشكلة  أن 

واألخاق، والضمير، والوعي، واإليمان.
لقد جاء تعليق مركز األزهر العالمي للفتوى على هذا الحدث 
ولألمور  ولإلنسانية حقها،  للمرأة  وليعيد  ليثلج صدورنا جميعا، 

نصابها وكان كاآلتي:
»االنتقاص من أخاق المحجبة أو غير المحجبة أمر يحرمه 

الدين، واتخاذه ذريعة لاعتداء عليها جريمة كبرى ومنكرة«!
دار اإلفتاء المصرية في بيان قالت  السياق علقت  وفي نفس 

فيه:
أي تقصير في  الناس على  لــوم  العلم  أهــل  »ليس من طريقة 
حــاالت  حـــدوث  عند  المدعين  بعض  اعــتــاده  ومــا  المصائب،  وقــت 
اعـــتـــداء عــلــى الــفــتــيــات مــن تــحــرش أو قــتــل مــن ربـــط ذلـــك بترك 

الحجاب هو حديث فتنة، وليس له عاقة بالمنهج الصحيح«!
كما كان للدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
أثــار بنصيحته ضجة  الــذي  األزهــر كلمة وجهتها إلى رجل الدين 

عارمة على الساحة قالت فيها: 
التهوين من هذه  »أود أن يكون رأيك النصح واإلرشــاد، وليس 
هي  ملبسها  عن  المسؤول  أن  جيدا  تعلم  وأن  العظمى،  الجريمة 

البنت، وليس هذا الذي اندفع لقتلها«! 
القلوب عن  والــذي أدمى  لقد كشف حادث نيرة -رحمها اهلل- 
جنون  وعن  حقيقية،  وتعليمية  وثقافية  وتربوية  أخاقية  مشكلة 
تحقيق التريند على السوشيال ميديا بصرف النظر عن أي رحمة 

أو إنسانية أو قيم أو ضمير!!
فماذا نحن فاعلون؟!!

كلمة أخيرة: شكرا للقضاء المصري العادل الذي حكم بإعدام 
الوحش اآلدمي قاتل نيرة.. ليصبح عبرة لمن ال يعتبر.!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

في إطار حرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تنمية قدرات 
التي  إيــجــاز  ورشـــة  فــي  الهيئة  مهندسي  مــن  عــدد  شـــارك  موظفيها، 
نظمها معهد اإلدارة العامة بمشاركة 12 جهة مختلفة من القطاعات 
وتهدف  أيـــام.  ثاثة  امــتــدت  والــتــي  البحرين  مملكة  فــي  الحكومية 
إلى موجز  الباحثين من تلخيص بحوثهم  إلى تمكين  الورشة  هذه 
سياسيات ُتمكن صانعي القرار من االستفادة منها الحقًا وذلك عبر 
منظومتي  يخدم  بما  العامة  السياسات  لصناعة  كمرجع  اعتمادها 
الجيوسي،  عــودة  د.  أ.  الورشة  قدم  وقد  والخاص.  الحكومي  العمل 

أستاذ في سياسة االبتكار من جامعة الخليج العربي. 
تمحورت الورشة التدريبية حول تعريف المشاركين بآلية صياغة 
موجز السياسات بطريقة احترافية ومتكاملة. حيث إن الهدف من 
السياسات  وصانعي  العام  القطاع  تنوير  هو  السياسات  موجز  عمل 
لــتــبــنــي ســيــاســات حــصــيــفــة ومــســتــدامــة والـــتـــي مـــن خــالــهــا تسمح 
المجاالت. كما  القرارات الصحيحة في جميع  اتخاذ  القرار  لصناع 
والسياسات  الممارسات  فضلى  من  النماذج  أبرز  الورشة  استعرضت 
العالمية في مجال صياغة موجز السياسات الستخدامها كأنموذج 
عملية  تطبيقات  الورشة  وتضمنت  المشاركين.  قبل  من  به  يحتذى 
لكتابة محتويات موجز سياسيات مثل الخاصة، والتوصيات، وآليات 
الورشة هي  إتمام هذه  كانت إحدى متطلبات  النتائج، حيث  تحليل 
الجهات  بعمل  العاقة  ذات  التقارير  ألحد  سياسيات  موجز  تسليم 
كل مجموعة  عــرض عمل  وتــم  الــقــرار.  لصناع  يمكن عرضها  والتي 
وفتح  الراجعة  التغذية  على  للحصول  الحضور  أمام  بشكل مفصل 

باب النقاش لاستفادة من مختلف وجهات النظر والخبرات. 

ه���ي���ئ���ة ال���ف�������ض���اء ت�������ض���ارك 
ف����ي ور�����ض����ة ع���م���ل »اإي����ج����از«

ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــئـــة الـ ــيـ ــمــــت هـ ــّظــ نــ
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة بــالــتــعــاون 
مـــع شــركــة مــايــكــروســوفــت الـــرائـــدة 
ــي مـــجـــال الــتــقــنــيــة ورشــــــة عــمــل  فــ
اســـتـــعـــرضـــت أحــــــــدث االبــــتــــكــــارات 
ــام  الــمــقــدمــة مـــن قــبــل الـــشـــركـــة أمـ
المعلومات  تقنية  ــاء  ــ ورؤسـ ــدراء  مــ
المعلومات  تكنولوجيا  قــطــاع  فــي 
فـــي مــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
وتــأتــي هــذه  الــبــحــريــن.  فــي مملكة 
الـــخـــطـــوة بـــعـــد تـــجـــديـــد الـــشـــراكـــة 
مملكة  حكومة  مــع  االستراتيجية 
المعلومات  بهيئة  ممثلة  البحرين 
والـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مـــؤخـــرًا 
لــدعــم الــجــهــود الــوطــنــيــة وتــســريــع 
مملكة  في  الرقمي  التحول  عملية 

البحرين. 
أكـــد السيد  الـــصـــدد  وفـــي هـــذا 
ــيـــس  مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــقــــائــــد، الـــرئـ
ــيـــذي لـــهـــيـــئـــة الـــمـــعـــلـــومـــات  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
تجديد  أن  اإللكترونية  والحكومة 
الشركة  مع  االستراتيجية  الشراكة 
بــتــســهــيــل  يـــســـهـــم  أن  شـــــأنـــــه  مــــــن 
والتي  التالية  للمرحلة  االنــتــقــال 

والــدؤوبــة  المشتركة  الجهود  تــعــزز 
توفير  استمرارية  على  للمحافظة 
الــخــدمــات بـــذات الــكــفــاءة والــجــودة 
مـــع االرتــــقــــاء بــالــنــمــو االقــتــصــادي 
في  والمقيمين  المواطنين  وحياة 

البحرين«.
الــبــحــريــن  وأضـــــاف أن مــمــلــكــة 
ــيــــق الـــــــريـــــــادة  ــقــ ــت تــــحــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا لـــســـيـــاســـة  ــيـــهـ ــنـ ــبـ ــتـ ــة بـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
فــي  أوال  الـــســـحـــابـــيـــة  ــبــــة  الــــحــــوســ
ــكـــومـــي، وأعـــــــرب عــن  ــاع الـــحـ ــطـ ــقـ الـ
ــزازاه بــــكــــون حــكــومــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــخــــره واعـ
منطقة  فــي  حكومة  أول  البحرين 
الــشــرق األوســــط وإفــريــقــيــا، تنتقل 
الحوسبة  إلى خدمات  كامل  بشكل 
 ،)365 )مــايــكــروســوفــت  الــســحــابــيــة 
الــذي أسهم فــي دعــم العمل  األمــر 
ــه  ــ ــودتـ ــ ــــي وعـــــــــــزز مـــــــن جـ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ومــخــرجــاتــه، مــشــيــرا إلـــى أن ذلــك 
المزايا  مــن  االســتــفــادة  مــن  مكنها 
العديدة التي وفرتها التقنية واتاح 
ــا لـــدعـــم جــهــودهــا  ــعــ ــال واســ ــجـ ــمـ الـ
وتطوير  الرقمي  للتحول  للجهات 
ألعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت 

بالمملكة.
بن  الشيخ سيف  قــال  ــدوره،  وبــ
هال الحوسني، المدير العام لدى 
مــايــكــروســوفــت الــبــحــريــن وُعـــمـــان: 
»حــرصــت مــايــكــروســوفــت دومــــًا، في 
سياق عاقتها الراسخة مع حكومة 
التزاماتها  تحقيق  على  البحرين، 
ــي تـــعـــزيـــز اســــتــــخــــدام الــمــمــلــكــة  ــ فـ
للتقنيات المتقدمة وتحفيز إطاق 
المبتكرة.  والــمــشــاريــع  الـــمـــبـــادرات 
وتــــأتــــي خــــطــــوة تـــجـــديـــد الـــشـــراكـــة 
بــالــتــمــاشــي مــع هـــذه الــمــســاعــي، إذ 
المتقدمة  التكنولوجيا  أن  نـــدرك 
والــذكــاء  السحابية  الحوسبة  مثل 
االصطناعي وإنترنت األشياء توفر 
آفاقًا  وتفتح  مسبوقة  غير  إمكانات 
النمو االقتصادي  جديدة لتحقيق 
ــر الــــخــــدمــــات الـــمـــتـــطـــورة.  ــيــ ــوفــ وتــ
ــا فــي  ــنـ ــبـ ــة واجـ ــأديــ ونــتــطــلــع إلـــــى تــ
هــــذه الـــشـــراكـــة فـــي دعــــم الــحــكــومــة 

لاستفادة من هذه الفرص«. 
ــة اســتــعــرضــت  ــ ــورشـ ــ ــال الـ ــ ــ وخـ
ــات والـــحـــكـــومـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ هـــيـــئـــة الــ
ــة تـــفـــاصـــيـــل الــتــعــاقــد  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ

القائمة مع شركة  الداعم للشراكة 
آلية  أوضــحــت  حيث  مايكروسوفت 
الـــشـــراء وأفــضــل الــمــمــارســات التي 
ــامــــة لــمــا  ــتــ ــادة الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــضـــمـــن االسـ
يــضــفــيــه الــتــعــاقــد مـــن فـــائـــدة تــعــود 
عــلــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة. بجانب 
ــلــــى جـــهـــود  تـــســـلـــيـــطـــهـــا الـــــضـــــوء عــ
لضمان  ودعمها  المبذولة  فريقها 
ــادة  ــفــ ــتــ اســــتــــمــــراريــــة الـــعـــمـــل واالســ
المقدمة،  الخدمات  مــن  القصوى 
كما استعرضت الهيئة تجربتها في 
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ــرض أفــضــل  ــ ــتــــي تــتــمــثــل فــــي عـ والــ
إدارة  ــي  ــ فـ الــــــرائــــــدة  ــات  ــارســ ــمــ ــمــ الــ
حاسب  مــن  المستخدمين  أجــهــزة 
لعمل  الذكية  الهواتف  وأجهزة  آلي 
الــتــحــديــثــات والــتــطــويــرات الــازمــة 
والتطبيقات  التشغيل  أنظمة  على 
ـــي رفـــــع مــســتــوى  والــــــــذي ُيـــســـهـــم فـ
ــان وتــوفــيــر الــوقــت  ــ الــحــمــايــة واألمــ

والجهد.

»الحكومة الإلكترونية« و»مايكرو�ضوفت« تنظمان ور�ضة الممار�ضات الحكومية في الحو�ضبة ال�ضحابية

} محمد القائد والشيخ سيف بن هال الحوسني.
ــار، ســفــيــر مملكة  ــيـ ــارك سـ ــبـ ــارك وحـــيـــد مـ ــ شـ
في  السورية  العربية  الجمهورية  لــدى  البحرين 
ــوزراء الــخــارجــيــة الــعــرب،  ــ االجــتــمــاع الــتــشــاوري لـ
بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في  أمــس  عقد  الــذي 
الخارجية  وزير  بوحبيب  الدكتور عبداهلل  برئاسة 
ــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال  ــكـــومـ والـــمـــغـــتـــربـــيـــن فــــي حـ
أبوالغيط  اللبنانية، ومشاركة أحمد  بالجمهورية 

األمين العام لجامعة الدول العربية.
وتـــم خـــال االجــتــمــاع بــحــث اإلعـــــداد للقمة 
في  والــوضــع  الــجــزائــر،  فــي  التي ستعقد  العربية 
الفلسطينية،  القضية  ومــســتــجــدات  الــصــومــال، 

ومــنــاقــشــة ســبــل تــعــزيــز وتــوطــيــد الــتــعــاون العربي 
المشترك.

 وعــلــى هــامــش االجـــتـــمـــاع، اســتــقــبــل فخامة 
الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، 
الــنــواب،  رئــيــس مجلس  بـــري  نبيه  الــســيــد  ــة  ودولــ
ــيـــس مــجــلــس  ودولـــــــة الـــســـيـــد نــجــيــب مــيــقــاتــي رئـ
الــدول  وممثلي  الخارجية  وزراء  المكلف  الـــوزراء 
الــعــربــيــة األعـــضـــاء، حــيــث تــم اســتــعــراض قضايا 
العاقات  تعزيز  وسبل  المشترك  العربي  العمل 
العربية والتعاون المشترك لما فيه صالح الدول 

والشعوب العربية الشقيقة.
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وفق 5 م�صتويات وبت�صنيف دولي معتمد..

9 مراكز �ضحية على مدار ال�ضاعة خدمة الرعاية العاجلة في 

وبينت مراكز الرعاية االولية 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــبـــر حـــســـابـــاتـــهـــا الـــرسـ عـ
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أن 
لــحــاالت  يــكــون  األول  الــمــســتــوى 
اإلنـــعـــاش والـــتـــي يــتــم تــحــديــدهــا 
مــبــاشــرتــهــا  ويــتــم  األزرق  بــالــلــون 
حاال وبدون انتظار من قبل طبيب 
استقرار  حتى  العاجلة  الــرعــايــة 
الحالة ومن ثم تحويلها إلى قسم 
المستشفى وتشمل  في  الطوارئ 

بينما  القلبية،  والسكتة  التشنج 
ــوارئ  ــرة حــــــاالت الــــطــ ــاشـ ــبـ تـــتـــم مـ
األحمر  اللون  لها  والتي خصص 
العاجلة  الرعاية  طبيب  قبل  من 
خـــال 15 دقــيــقــة حــتــى اســتــقــرار 
الــحــالــة، ومـــن ثـــم تــحــويــلــهــا إلــى 
قـــســـم الــــــطــــــوارئ بــالــمــســتــشــفــى 
الدوائية  الجرعات  زيــادة  وتشمل 

أو تشتت اإلدراك العقلي.
ــز الـــرعـــايـــة  ــراكــ ــــت مــ ــــحـ وأوضـ

حدد  الـــذي  الثالث  المستوى  أن 
باللون األصفر مخصص لمباشرة 
الحاالت المستعجلة التي تعالج 
أو يعاد تقييمها خال 30 دقيقة 
كحاالت الحروق ويعتمد على نوع 
ودرجــــة الـــحـــرق، وكــذلــك الــكــســور 
طبيب  إلـــى  تحويلها  يــتــم  والــتــي 
خصص  بينما  العاجلة،  الرعاية 
الرابع  للمستوى  األخضر  اللون 
العاجلة  شبه  بالحاالت  الخاص 

والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر مــــــن الـــــحـــــاالت 
عاجها  يمكن  والــتــي  المستقرة 
أو إعادة تقييمها خال 60 دقيقة 
إلــــى مــراكــزهــا  أو يــتــم تــحــويــلــهــا 
ــروح  ــ ــجــ ــ ــاالت الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــيــــة كـ ــحــ ــصــ الــ
وااللـــتـــواء  والـــرضـــوض  البسيطة 
والـــشـــّد، فــيــمــا يــتــم الــتــعــامــل مع 
الحاالت غير العاجلة بتحديدها 
ويــتــم تحويلها  األبــيــض،  بــالــلــون 
الــعــائــلــة فــي الــمــراكــز  إلـــى طبيب 
الــصــحــيــة الــتــابــعــة لــهــا فــي أقــرب 

موعد متاح.
وأكدت مراكز الرعاية األولية 
بديا  تعتبر  ال  الخدمة  هــذه  أن 
ــوارئ في  عــن خــدمــات قــســم الـــطـ
»المستشفيات«  الثانوية  الرعاية 
ــلـــحـــاالت الـــحـــرجـــة والـــطـــارئـــة،  لـ
وإنـــمـــا هـــي خــدمــة صــحــيــة تــقــدم 
الصحية  الــرعــايــة  نــطــاق  ضــمــن 
الفرز  وتعتمد على نظام  األولية 

ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ فــــي مــــراكــــز الــ
ــم تـــحـــدديـــهـــا  ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيــ ــ األولــ
مــحــافــظــات  بمختلف  وتــوزيــعــهــا 

المملكة.
الـــرعـــايـــة  ــة  ــدمــ خــ أن  ــر  ــذكــ يــ
الــعــاجــلــة مـــوجـــودة فـــي 9 مــراكــز 
صــــحــــيــــة، وهــــــــي »مــــــركــــــز حـــالـــة 
بـــومـــاهـــر، مـــركـــز بــنــك الــبــحــريــن 
والـــكـــويـــت، حــمــد كــانــو الــصــحــي، 
مدينة  الصحي،  انجنير  يــوســف 
خـــلـــيـــفـــة الــــصــــحــــي، جـــدحـــفـــص 
محمد  الصحي،  سترة  الصحي، 
جــــاســــم كــــانــــو الـــصـــحـــي، ومـــركـــز 

الشيخ جابر الصحي«.
وقــــد أكـــــدت مـــراكـــز الــرعــايــة 
الــصــحــيــة األولــــيــــة فــــي تــصــريــح 
ســـابـــق أنـــهـــا تـــولـــي كـــل االهــتــمــام 
الصحية  الخدمات  كافة  لتقديم 
ــز  ــراكـ ــمـ ــى جـــمـــيـــع مـــــرتـــــادي الـ ــ إلــ
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــتـــســـاوي وبـــأعـــلـــى 

مــســتــويــات الـــجـــودة، مــنــوهــة إلــى 
أنـــه يــتــم اعــتــمــاد إنــشــاء الــمــراكــز 
فـــي مملكة  وتــوزيــعــهــا  الــصــحــيــة 

البحرين وفق معايير معتمدة.
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــز الـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــــت مـ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــل مــركــز  ــيــــة أن كـ الــصــحــيــة األولــ
ــافــــة الـــخـــدمـــات  صـــحـــي يــــقــــدم كــ
ــة،  ــيــ ضـــمـــن إطــــــار الـــرعـــايـــة األولــ
بــحــيــث يــتــم تـــوزيـــع الـــمـــراكـــز في 
كافة محافظات مملكة البحرين 
ــذ بـــاالعـــتـــبـــار الـــتـــعـــداد  ــ مــــع األخــ
ــوقــــت  ــي والـــمـــســـافـــة والــ ــانـ ــكـ ــسـ الـ
المركز،  إلى  للوصول  المستغرق 
العاملة  الــقــوى  تــوزيــع  يــتــم  كــمــا 
وصيادلة  وممرضين  أطــبــاء  مــن 
أخصائيي  مــن  وغــيــرهــم  وفنيين 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــســانــدة 
والــــخــــدمــــات اإلداريــــــــــة لــتــقــديــم 
التابعين  لــلــمــرتــاديــن  الــخــدمــات 

لكل مركز صحي.

كتبت فاطمة علي:
المملكة  محافظات  بمختلف  صحية  مراكز   9 في  الساعة  مــدار  على  العاجلة  الرعاية  خدمة  تقدم 
بما يسهم في تطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته، ويضمن حصول المرضى على 
العاج المائم في الوقت المناسب وفق حالتهم الصحية وضمن نطاق الرعاية الصحية االولية باتباع 
تصنيف معتمد دولي، إذ يتم تسجيل المرضى وفق نظام دولي معتمد لتحديد األولويات لعاج الحاالت 
العاجلة بكفاءة، حيث يقوم النظام بتصنيف كل حالة بناء على درجة خطورتها وتكون آلية التصنيف وفق 

5 مستويات ذات ألوان مختلفة.

بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  قــام 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
بن  إبــراهــيــم  المهندس  بحضور  للصحة، 
ــر األشـــغـــال والــدكــتــورة  حــســن الـــحـــواج وزيــ
جليلة بنت السيد جواد السيد حسن وزيرة 
الطب  لمستشفى  تفقدية  بزيارة  الصحة، 
الــنــفــســي، لـــاطـــاع عــلــى ســيــر الــمــشــاريــع 
والبنية  المستشفى  لــمــرافــق  الــتــطــويــريــة 
التحتية، سعيًا لتطوير مستوى الخدمات 
الصحية وتعزيز القطاع الصحي بما يعود 
بالنفع على المجتمع، وبما يضمن توفير 
خدمات صحية نفسية متكاملة ومستدامة 

للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقـــــد قـــــام رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
شملت  تفقدية  بجولة  والــوزيــران  للصحة 
عــــددًا مــن الــمــبــانــي والــمــنــشــآت والــمــرافــق 
الصالة  شملت  والتي  للمستشفى  التابعة 
الحديثة متعددة األغراض والتي تتضمن 
ــج الــريــاضــيــة  ــرامــ ــبــ صـــالـــة لـــلـــتـــمـــاريـــن والــ
والفعاليات التوعوية والتأهيلية، والتي تم 
وتوفير  استحداث  بأهمية  إيمانًا  إنشاءهم 
الترفيهية  والــمــرافــق  الــوســائــل  هـــذه  مــثــل 
الــمــرضــى، وذلــك  الــداعــمــة لصالح خــدمــة 
في ضوء تطوير منظومة الصحة النفسية 

المنشود  االرتقاء  بشكل متكامل لتحقيق 
بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.

وقـــــد أكـــــد رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
ــم وتــعــزيــز  ــ ــلـــة دعـ لــلــصــحــة أهـــمـــيـــة مـــواصـ
مستوى كفاءة الخدمات النفسية المقدمة 
من  للمستفيدين  أهمية  مــن  تشكله  لما 
الفئات  بمختلف  المجتمع  ــراد  أفـ جميع 
العمرية، مثمنًا حجم الجهود المتواصلة 

الطبية  الكوادر  كل  تبذلها  التي  والحثيثة 
الــوطــنــيــة فـــي هـــذا الــقــطــاع الــطــبــي وفـــرق 
ــي مــســتــشــفــى الــطــب  الـــعـــمـــل الــــداعــــمــــة فــ
ــة  ــايـ الـــنـــفـــســـي والــــتــــي تـــعـــمـــل لـــتـــوفـــيـــر رعـ
طــبــيــة وتــشــخــيــصــيــة وعــاجــيــة وتــأهــيــلــيــة 
المعايير  أعــلــى  وتــواكــب  المستوى،  عالية 
والبرتوكوالت العاجية المعتمدة عالميًا.

التزام  وزيــر األشــغــال  أكــد  مــن جانبه، 

لتطوير  الرامية  الجهود  كل  بدعم  الــوزارة 
ــودة الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا  ــ مــســتــوى جـ
ــى حـــرص  ــ ــًا إلـ ــتــ الـــحـــكـــومـــة لــلــجــمــيــع، الفــ
الوزارة للعمل مع كل الجهات ذات العاقة 
البنية  تعزز من  التي  المشاريع  تنفيذ  في 
الــتــحــتــيــة لــلــطــب الــنــفــســي وتـــطـــور مــرافــق 
المنشودة،  األهــداف  يحقق  بما  منظومته 
فــرق  بــه  قــامــت  مــا  مــســتــجــدات  مستعرضًا 
الــمــرافــق الصحية  تــطــويــر  لــدعــم  ــوزارة  ــ الــ

المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة.
أن  الــصــحــة  وزيــــرة  أكـــدت  مــن جهتها، 
الــصــحــة الــنــفــســيــة تــشــكــل إحــــدى الــركــائــز 
المهمة لتحقيق الصحة الشاملة، مشيرًة 
خططها  وضمن  البحرين  مملكة  أن  إلــى 
االســتــراتــيــجــيــة قـــد حــقــقــت ســلــســلــة من 
الصحة  صعيد  عــلــى  الـــرائـــدة  ــازات  ــجـ اإلنـ
ــة الــنــفــســيــة لــلــجــمــيــع، مــنــوهــًة  ــايــ ــرعــ والــ
بــالــحــرص عــلــى مــواصــلــة تــقــديــم أفــضــل 
الخدمات النفسية بجودة وكفاءة وتنافسية 
ــب أحــــــــدث الـــمـــســـتـــجـــدات  ــواكــ ــتــ عــــالــــيــــة لــ
في  العلمية  واألبحاث  والدراسات  الطبية 
لصالح  والتأهيلية  العاجية  الــمــجــاالت 
جــمــيــع الــمــرضــى، مــثــنــيــًة عــلــى جــهــود كل 
النفسي  الــطــب  مستشفى  فــي  الــعــامــلــيــن 

خدمًة للوطن والمواطن.
ــتــــورة  ــامــــت الــــدكــ وأثـــــنـــــاء الــــــزيــــــارة، قــ
إيـــمـــان حـــاجـــي الــقــائــم بــتــصــريــف أعــمــال 
الخاضعة  غير  الحكومية  المستشفيات 
لــلــضــمــان الــصــحــي بــتــقــديــم عـــرض وشــرح 
ــات  ــدمــ تـــفـــصـــيـــلـــي تـــضـــمـــن مـــجـــمـــل الــــخــ
ــي يـــقـــدمـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــنــــفــــســ الـــصـــحـــيـــة والــ
مستشفى الطب النفسي من خال طاقة 
حيث  ســـريـــرًا،   241 إلـــى  تــصــل  استيعابية 
ألف   75 عدد  باستقبال  المستشفى  يقوم 
زيارة سنويا للعيادات الخارجية بمختلف 
النفسية،  للصحة  التابعة  التخصصات 
ســـنـــويـــًا  مــــريــــض   1500 ــال  ــ ــإدخـ ــ بـ ويــــقــــوم 

لألجنحة الطبية.
النفسية  العيادات  أن  بالذكر  الجدير 
ووحــدة  للبالغين،  النفسي  الــطــب  تشمل 
ــال والــنــاشــئــة، ووحـــــدة كــبــار الــســن  ــفـ االطـ
ووحـــــــدة مــكــافــحــة اإلدمــــــــان ووحـــــــدة طــب 
ــب الــنــفــســي الـــعـــدلـــي،  ــطــ الـــمـــجـــتـــمـــع، والــ
العقلية،  واإلعاقات  القلق  أمراض  ووحدة 
ــل األمــــــــراض الــنــفــســيــة الــمــزمــنــة  ــيـ ــأهـ وتـ
وعــيــادة أمــــراض الــنــوم، إلـــى جــانــب عــيــادة 
العاج المعرفي السلوكي وتقييم مختلف 

االمراض النفسية.
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آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  أكــد 
المنظومة  أن  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
صحية  رعــايــة  تقديم  على  تحرص  الوطنية  الصحية 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن،  ــودة عــالــيــة  شــامــلــة وذات جــ
بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف  مع  تماشيًا 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل 
السمو  صاحب  بمتابعة  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
العهد  ولي  آل خليفة،  األمير سلمان بن حمد  الملكي 

رئيس مجلس الوزراء. 
جاء ذلك لدى رعايته حفل تكريم األطباء خريجي 
البرامج التدريبية التخصصية للعامين 2020 – 2021 
بحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد السيد حسن 
وزيرة الصحة، والدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة 
الصحة، والسيد حسين محمد رجب، الرئيس التنفيذي 

لصندوق العمل )تمكين(، وعدد من المسؤولين.
ــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة، عـــّبـــر رئـــيـــس الــمــجــلــس  وفــ
ــزازه بــتــخــريــج دفــعــة  ــتــ األعـــلـــى لــلــصــحــة عـــن فــخــره واعــ
الطبية  التخصصات  مختلف  في  األطباء  من  جديدة 
تــفــوق وتــمــيــز طــوال  وبــمــا اســتــطــاعــوا أن يحققوه مــن 
تمتلك  البحرين  مملكة  أن  مــؤكــدًا  الــتــدريــب،  ســنــوات 
الكوادر الوطنية المؤهلة وتعتز بهم، وأنها حريصة على 
األهداف  الى  للوصول  البشري  العنصر  في  االستثمار 
البارز لصندوق  الدور  إلى  المنشود، مشيًرا  التطويرية 

العمل )تمكين( في هذا الخصوص.
من جانبها، أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
حسن وزيرة الصحة؛ أن صحة وسامة المواطنين على 
رأس األولويات، مشددًة على االستمرار دائمًا في تفعيل 
السياسات واالستراتيجيات الناجعة التي تتمحور حول 

واستدامة  الحياة  جــودة  وتعزيز  االنــســان  صحة  حفظ 
العنصر  وتأهيل  تمكين  أن  مبينًة  الصحية،  المنظومة 
القطاع الصحي  الفاعلة في تقدم  البشري للمساهمة 

وتطويره من أهم تلك المسارات.
 وأشـــارت الــوزيــرة إلــى الــحــرص على مواصلة دعم 

نوعية  تــدريــب  فــرص  وتوفير  الوطنية  الطبية  الــكــوادر 
أكــثــر لــهــم، وخــصــوصــًا فــي ظــل الــمــســتــجــدات الصحية 
القدرات  وتطوير  بناء  في  ايجابًا  يسهم  بما  العالمية، 
المجال  وُيفسح  الخبرات،  واثــراء  العمل  كفاءة  وزيــادة 

أمامهم لمزيد من العطاء خدمَة للوطن والمواطن.
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ــرح الـــمـــهـــنـــدس عـــبـــداهلل  ــ ــ وصـ
البشبيشي رئيس لجنة التخطيط 
البحرينية  الحج  الهندسي ببعثة 
على  حـــرصـــت  الــبــعــثــة  إدارة  ــأن  بــ
القيام بزيارة ميدانية للمخيمات 
ــنـــى لـــاطـــاع على  فـــي عـــرفـــة ومـ
جهوزية هذه المخيمات وتسليمها 
زيــارة مقر  تم  كما  الحمات،  إلــى 
الــبــعــثــة فـــي مــشــعــر عــرفــة وتفقد 
الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة وخـــيـــم الــلــجــان 

المتفرقة.
مــخــيــمــات  مـــوقـــع  أن  وكـــشـــف 
الــحــمــات الــبــحــريــنــيــة فـــي عــرفــة 
ألــف متر مربع وأن  إلــى 12  يصل 
الخيام المنصوبة تصل مساحتها 
بــــواقــــع  مــــربــــع  ــتــــر  مــ  4300 إلـــــــى 
ــاج، ويـــتـــوافـــر بها  ــ مــتــريــن لــكــل حـ
مؤكدا  الــازمــة،  المكيفات  جميع 
للمملكة  المخصص  الــمــوقــع  أن 
منه  مساحة  أي  اقــتــطــاع  يتم  لــم 
ــم تــوصــيــل الــتــيــار  ــذا الـــعـــام، وتــ هــ
السبت، على  بها أمس  الكهربائي 
أن يــبــدأ تــســلــيــم الــمــخــيــمــات إلــى 
الحمات البحرينية اليوم األحد.
وأشار البشبيشي إلى أن عدد 
توزيعها  سيتم  الــتــي  الــمــخــيــمــات 
بـ  مــــــزودة  إلــــى 19 خــيــمــة،  يــصــل 
ســيــتــم  ــرة  ــ مـ وألول  مــكــيــفــا،   175
الكهرباء  مــولــدات  عن  االستغناء 
وسوف يتم توصيلها من خطوط 
الــكــهــربــاء الــعــمــومــيــة، وذلــــك في 
ــار جــــهــــود حـــكـــومـــة الــمــمــلــكــة  ــ ــ إطـ
هذا  الشقيقة  السعودية  العربية 
الــعــام فــي مــد خــطــوط الــكــهــربــاء 

إلى جميع منطقة »عرفة«.
ــم تــطــويــر  ــه تـ ــع قـــائـــا إنــ ــابـ وتـ
جميع مــرافــق الــخــدمــات الــازمــة 
دورات  ومنها  المخيمات  لمنطقة 
للتنمية  كدانة  شركة  عبر  المياه 
والتطوير التابعة للهيئة الملكية 
لـــتـــطـــويـــر الـــمـــشـــاعـــر الـــمـــقـــدســـة، 
البحرين  مخيم  فــي  يتوفر  حيث 
بواقع  مياه  5 مجمعات  عرفة  في 
100 دورة مياه مقسمة 50 للرجال 

ومثلها للنساء.
ــنــــة  وتــــــــــطــــــــــرق رئــــــــيــــــــس لــــجــ
ــنــــدســــي بــبــعــثــة  ــهــ الـــتـــخـــطـــيـــط الــ
مخيم  أن  إلـــى  البحرينية  الــحــج 
اكتمل تجهيزه  البحرين في منى 
الخيام  حول  الجبس  تركيب  وتم 
وتم  بها،  البرودة  للمحافظة على 
المخيم،  فــي  مكيف   300 تركيب 
حيث  الــمــيــاه  دورات  تــطــويــر  وتـــم 
تــتــوافــر 3 مــجــمــعــات مــيــاه بــواقــع 
ومثلها  للرجال   45 مياه  دورة   90
لــلــنــســاء، كــمــا تـــم تــفــقــد الــعــيــادة 
البعثة في  الطبية في منى ومقر 
المخيم ويتم تسليمها للحمات 

اليوم األحد.
ــاب بـــــدر رئــيــس  ــهــ وتــــحــــدث إيــ
ــا لــلــطــوافــة -  ــيـ ــنـــوب آسـ شـــركـــة جـ
مطوف مملكة البحرين بالمشاعر 
تـــم تعيين  إنـــه  الــمــقــدســة- قــائــا 
نفس المساحة المخصصة لبعثة 
البحرين في مشعري منى وعرفة 
االعتبار تخفيض  فــي  األخــذ  مــع 
لهذا  الحجاج  من  المملكة  كوتة 
الخدمات  أن جميع  مؤكدا  العام، 
السنوات  خــال  تقدم  كانت  التي 

ــا هـــي نفسها  ــورونـ كـ الــتــي ســبــقــت 
المقدمة لهذا العام.

البحرين  مخيم  أن  ــاف  وأضــ
في مشعر عرفة تم بناؤه وتجهيزه 
بحيث  الــشــهــر،  ونــصــف  شهر  قبل 
ــاج مــــــتــــــران، وتــــم  ــ ــ يــــكــــون لــــكــــل حـ
وتم  توفير خيام مقاومة للحريق 
الــداخــل،  مــن  ومــجــهــزة  تجربتها، 
وعصائر  زمزم  مياه  توفير  وسيتم 
ومثلجات للحجاج، باإلضافة إلى 
على  حملة  لكل  إضافية  خدمات 

حدة.
ــمـــواصـــات  ــامــــت لــجــنــة الـ وقــ
بترتيب  البحرينية  الــحــج  ببعثة 
خروج أعضاء اللجان العاملة في 
بساسة  عملهم  لــمــواقــع  الــبــعــثــة 
ومن أجل سرعة إنجاز مهامهم في 
استخراج  ومتابعة  قــيــاســي،  وقــت 
تصاريح دخول السيارات للمشاعر 
اللجنة  مــع  بــالــتــعــاون  الــمــقــدســة 

األمنية.
اللجنة  أكــد عضو  جانبه  من 
األمــنــيــة الـــرائـــد مــحــمــد عــبــداهلل 
المهيزع أن اللجنة األمنية قامت 
ــي إقــــامــــة حــجــاج  ــانـ ــبـ بـــفـــحـــص مـ
رجال  قبل  من  وخاصة  البحرين، 
بالتأكد  المعنيين  المدني  الدفاع 
مــــن تــــوافــــر إجــــــــــراءات الــحــمــايــة 
وكذلك  المباني،  لهذه  والسامة 

ــوارئ، مـــشـــددا على  ــ ــطـ ــ مـــخـــارج الـ
أن الــلــجــنــة األمــنــيــة لــمــســت هــذا 
مــن اصحاب  كبيرا  الــتــزامــا  الــعــام 
ــن نـــاحـــيـــة تــطــبــيــق  ــ ــمــــات مـ الــــحــ
في  والــســامــة  الحماية  ــراءات  اجــ
ــذا يـــدل عــلــى نضوج  الــمــبــانــي وهــ
سامة  تأمين  تجاه  منهم  الوعي 
على  ــيـــل  ــدلـ والـ اهلل  بــيــت  حـــجـــاج 
تامة  بعناية  المباني  اختيار  ذلك 
والتي تحتوي على جميع انظمة 
بها  المعمول  والسامة  الحماية 
اثـــنـــاء عملية  الــمــخــالــفــات  وقـــّلـــة 
الــــفــــحــــص والــــــــــذي يـــــــدل كـــذلـــك 
عــلــى حــــرص اصـــحـــاب الــحــمــات 
وتعاونهم في توفير اعلى مستوى 

سامة لحجاج بيت اهلل.
وأشار إلى ان اللجنة األمنية 
ــلـــت فــحــص الــمــخــيــمــات في  واصـ
عرفة ومنى، خصوصا فيما يتعلق 
باإلمدادات الكهربائية والمكيفات 
التي تغذي هذه المخيمات للتأكد 
توفير  وقدرتها على  من سامتها 

أفضل السبل لحجاج المملكة.
أكــد صالح  الــوقــت نفسه  فــي 
ــيـــس لــجــنــة الـــعـــاقـــات  ــوســـف رئـ يـ
ــة واإلعــــــــام بــبــعــثــة الــحــج  ــامـ ــعـ الـ
البحرينية عدم وجود أي إصابات 
الحج  حمات  حجاج  بين  كورونا 
يوجد  وأنــه  األن  حتى  البحرينية 

ــي مـــكـــة ألي  إجــــــــــراءات لـــلـــعـــزل فــ
مــصــاب بــمــقــرات الــحــمــات ويتم 
الــمــتــابــعــة مــــع الــلــجــنــة الــطــبــيــة 

باستمرار.
الــمــالــود األمين  وقــال خالد   
أنه  البحرينية  الحج  لبعثة  العام 
بكورونا  إصــابــة  أي حالة  اليــوجــد 
حتى  البحرينيين  الــحــجــاج  بين 
اآلن، مؤكدا جاهزية حمات الحج 
البحرينية للتصدي لذلك، الفتا 
الحجاج  بين  اإلصــابــة  أن حــاالت 
تــم اكــتــشــافــهــا فــي الــبــحــريــن قبل 
بعد  المقدسة  للمشاعر  المغادرة 

إجراء الفحوصات.
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محميد احملميد

مـــن الــمــاحــظ جـــدا اهــتــمــام الــحــكــومــة 
الـــمـــوقـــرة بــتــطــويــر مــبــانــي الــمــؤســســات من 
وزارات وهيئات، بشكل يسهم في توفير البيئة 
العاملين  وراحــة  واإلنتاج،  للعمل  اإليجابية 
العمراني  التطور  يعكس  ومــا  والمراجعين، 
ــل الــمــســيــرة  ــي ظــ ــــاد، فــ ــبـ ــ الــــــذي تـــشـــهـــده الـ

التنموية الشاملة.
كــذلــك ســعــي الحكومة  الــمــاحــظ  ومـــن 
الــمــصــروفــات فــي مباني  الــمــوقــرة فــي تقليل 
ــواء الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة أو  ــ الـــمـــؤســـســـات، ســ
الــمــســتــأجــرة، مــن خـــال االســتــثــمــار األمــثــل 
لـــلـــمـــبـــانـــي، ومـــــن خـــــال إعــــــــادة هــنــدســتــهــا، 
العديد  وتنفيذ  ومتابعة  رصد  في  والمبادرة 
من الماحظات والتوصيات التي يشير إليها 

تقرير ديوان الرقابة في هذا الخصوص.
مفيدة  التالية  الماحظات  تــكــون  ربــمــا 
للمساهمة في دعم جهود الحكومة الموقرة، 
وتلبية  الــشــأن،  هــذا  في  الكريمة  وتوجهاتها 
بـــعـــض حــــاجــــات واحـــتـــيـــاجـــات الــمــوظــفــيــن 

والمراجعين معا.
)مبنى  من  االستفادة  عن  كثيرا  سمعنا 
البحرين  بــاب  عند  الواقع  القديم(  البلدية 
بالمنامة، الذي تشغله حاليا وزارة البلديات، 
تاريخي  مبنى  إلــى  تحويله  سيتم  إنــه  وقيل 
وطني، لما يحمله من تاريخ عريق في العمل 
أيــن وصــل الموضوع  نـــدري  الــحــكــومــي.. وال 

اليوم..؟؟
تــشــهــد حاليا  الـــــــوزارات  بــعــض  أن  وكــمــا 
إنــشــاء مــبــاٍن جــديــدة ومــقــرات حــديــثــة، وفــي 
المقابل هناك مقرات إلدارات تابعة لوزارات، 
مبان  أو  خشبية«،  »كبائن  في  تعمل  تــزال  ال 
شدة  من  فيها  العاملون  يشكو  جــدا،  قديمة 
األمــطــار،  مياه  لتسرب  تعرضها  ومــن  الــحــر، 
ومن تشققات وتصدعات في جدرانها، وتعطل 
وخراب مكيفاتها.. يخيل لك حينما تزورها 
أنك أمام مبان متصدعة، وآيلة للسقوط...!!
ســنــويــا  مـــشـــكـــورة،  تـــقـــوم  األشـــغـــال  وزارة 
الـــمـــدارس، مــن أجــل  ــا، بصيانة وبــنــاء  ــ ودوريـ
مــنــاســب.. ولكن  دراســــي  عـــام  تهيئة وضــمــان 
األخــرى  هــي  بحاجة  حكومية  مباني  هناك 
إلـــى الــصــيــانــة والـــبـــنـــاء، وربـــمـــا حــتــى الــهــدم 
وإنــشــاء مــبــان جــديــدة، مــن أجــل الموظفين 
والمراجعين.. فليس من المعقول أن نتحدث 

عـــن الــتــنــافــســيــة وعــــن اشـــتـــراطـــات الــســامــة 
واألمن، وعن مسايرة بعض مؤسسات القطاع 
ــات، والـــتـــحـــول  ــدمــ ــخــ ــر الــ ــويـ ــطـ الــــخــــاص، وتـ
فيما  األداء،  جــودة  في  والتميز  االلكتروني، 
تعاني من  تزال  مبان حكومية وخدماتية ال 

المشكات اإلنشائية.
الحكومية  المؤسسات  مــن  الكثير  ربما 
اليوم، بحاجة ماسة إلى تطوير مباني بعض 
إدارات وأقسام فيها، وخاصة تلك التي تعمل 
في مبان قديمة.. ولو قام أي مسؤول بزيارة 
تفقدية ميدانية، لوجد الحالة التي يعيشها 
فيها..  يعملون  التي  واألوضـــاع  الموظفون، 
المسؤولين وصورها ال تكشف  كبار  فمكاتب 
حقيقة وضع كل مباني الــوزارة، وهناك فرق 
شاسع بين مكتب المسؤول والمصعد اآللي 
الخاص به، وبين غرف الموظفين والعاملين 

ومصاعدهم، وحتى مواقف سياراتهم.
أذكـــر أمثلة ونــمــاذج، وأســمــاء  أريـــد أن  ال 
ــرات بــــعــــض الـــــــــــــوزارات  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــات، لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ومـ
والمؤسسات، وما تعانيه من مواقع ال تصلح 
ونحن  معينة..  خــدمــة  لتقديم  وال  للعمل، 
والــدولــة تعمل جاهدة  فــي عــام 2022،  الــيــوم 
ــادة الــعــمــل، ومــضــاعــفــة  ــ نــحــو الــتــطــويــر، وزيــ
توفير  أساسيات هذه األمور  اإلنتاجية، ومن 

البيئة المشجعة عليها.
أتمنى، وكلي ثقة بأن الجهات المختصة 
ســتــولــي هـــذا األمـــر كــل االهــتــمــام والــرعــايــة، 
لتطوير  زمنية،  لديها خطة عمل  وبالتأكيد 
مــبــانــي الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، تــمــامــا كما 
نشهده اليوم من تطور عمراني وإنشائي في 
الــشــوارع والــجــســور،  الــمــواقــع.. فــي  مختلف 
ــاريـــع  ــة وفــــــي الـــمـــشـ ــيــ ــانــ ــكــ ــدن اإلســ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ فـ
االســتــثــمــاريــة.. وفـــي الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 

الشامل.
جــمــيــل أن يــســمــع الــمــوظــف الــحــكــومــي 
التطويرية  والبرامج  التدريبية  الــدورات  في 
الـــجـــوانـــب الصحية  الــعــمــل وعــــن  بــيــئــة  عـــن 
أفضل  العمل  ولكن كيف سيكون  والمهنية.. 
العمل  كان مقر  إذا  ومتقدم،  وبشكل متطور 
ــر بــحــاجــة إلــى  ــ غــيــر ذلـــــك.. أتـــصـــور أن األمـ
إعادة النظر، والكثير من التطوير.. في تلبية 
مباني  في  وخاصة  واالحتياجات،  الحاجات 
المؤسسات التي انتهت صاحيتها، أو كادت.

malmahmeed7@gmail.com

مباني الم�ؤ�س�سات.. 

حاجات واحتياجات

ت�س��ليم مخيم��ات الم�س��اعر المقد�س��ة لحم��ات الح��ج البحريني��ة الي��وم
مت�ران ل�كل ح�اج بحرين�ي ف�ي مخي�م عرف�ة.. و300 مكي�ف ف�ي مخيم�ات المملك�ة بمن�ى 

الأول مرة اال�ستغناء عن مولدات الكهرباء في عرفة وال اإ�سابات بكورونا في الحمات

} خالد المالود. } م. عبداهلل البشبيشي. } الرائد محمد عبداهلل المهيزع

كتب أحمد عبداحلميد:

قام نائب رئيس بعثة الحج البحرينية الدكتور محمد طاهر 
القطان بزيارة لمخيمات المشاعر في عرفة ومنى للتعرف على 
المخيمات  جاهزية  على  والوقوف  البحرينية  الحمات  مواقع 

من جميع النواحي، قبل بدء تسليمها اليوم األحد.

أكــــــــــــــدت كــــــريــــــمــــــة مـــحـــمـــد 
أمين  بأعمال  القائم  العباسي 
عـــــام مــجــلــس الــــشــــورى أهــمــيــة 
ــيـــن  ــيـ ــعـ ــامـ ــة الـــجـ ــبــ ــلــ ــطــ دعــــــــم الــ
الــعــمــل،  رأس  عــلــى  الــمــتــدربــيــن 
المهنية  بــالــخــبــرات  وتــزويــدهــم 
الـــضـــروريـــة الـــتـــي تــمــكــنــهــم من 
بناء مستقبلهم العملي، تفعيا 
لتوجيهات السيد علي بن صالح 
الشورى  مجلس  رئيس  الصالح 
والتعاون  الــشــراكــة  أطــر  بتعزيز 
ــع الــجــامــعــات الــوطــنــيــة، من  مـ
المقبلين  الطلبة  تدريب  خال 
عــلــى الـــتـــخـــرج، وتــمــكــيــنــهــم من 
خوض العمل انطاقا من أسس 

ونظم مؤسسية مهنية.
وبــمــنــاســبــة تــكــريــم األمـــانـــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
عـــــدًدا مـــن الــطــلــبــة والــطــالــبــات 
فترة  أنــهــوا  الــذيــن  الجامعيين 
الـــعـــمـــل  رأس  ــلــــى  عــ ــبــــهــــم  تــــدريــ
فـــي األمـــانـــة الـــعـــامـــة، أوضــحــت 
الـــشـــورى  الــعــبــاســي أن مــجــلــس 
به  الــذي يضطلع  بــالــدور  يؤمن 
الشباب في نهضة وبناء الوطن، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم قــــــادة الــمــســتــقــبــل 
وصـــــــّنـــــــاع حـــــــاضـــــــره، مـــوضـــحـــة 

الــمــقــدم  الــعــمــلــي  الـــتـــدريـــب  أن 
في  يــأتــي  الــجــامــعــيــيــن  للطلبة 
والعمل  التعاون  اتفاقيات  إطــار 
مجلس  بين  القائمة  المشترك 
والمعاهد  والجامعات  الــشــورى 
التبادل  تشمل  والتي  الوطنية، 
ــرفـــي والـــفـــنـــي،  ــعـ ــمـ الـــعـــلـــمـــي والـ
انــطــاقــا مـــن إيـــمـــان الــمــجــلــس 

بالمسؤولية المجتمعية.
األمانة  أن  العباسي  وذكــرت 
تبدي  الــشــورى  لمجلس  العامة 
كـــل الـــحـــرص عــلــى االســـتـــفـــادة 
الـــــمـــــتـــــبـــــادلـــــة مـــــــن الـــــطـــــاقـــــات 

ــي  ــتـ ــيــــة الـ ــابــ ــبــ والــــــــقــــــــدرات الــــشــ
تـــمـــثـــل إضــــافــــة نـــوعـــيـــة لــلــعــمــل 
من  يمتلكونه  لما  األمــانــة،  فــي 
مـــــبـــــادرات وأفــــكــــار واقــــتــــراحــــات 
حـــديـــثـــة وعـــصـــريـــة قـــــــادرة عــلــى 
إحداث نقات فارقة في مستوى 
األداء المؤسسي، منوهًة إلى أن 
األمانة العامة تتبع استراتيجية 
العمل  رأس  عــلــى  الــتــدريــب  فــي 
مــــحــــورهــــا االهــــتــــمــــام بــتــطــويــر 
الطابية  والـــقـــدرات  الــمــهــارات 
ــاة  ــاكــ ــا مــــــن خــــــــال مــــحــ ــ ــًي ــنــ ــهــ مــ
الــمــخــرجــات الــنــظــريــة بــالــواقــع 

من  للتمكن  وإعدادهم  العملي، 
العمل عبر  االنخراط في سوق 
ــات سير  ــيـ تــعــريــفــهــم بــأســس وآلـ
ومتطلبات  الــمــؤســســي،  الــعــمــل 

بيئة العمل ومتغيراتها.
وأشــــــــــــــادت الــــعــــبــــاســــي بــمــا 
أبــــداه الــطــلــبــة الــجــامــعــيــون من 
العمل،  على  ومواظبة  انضباط 
ــى تـــطـــويـــر  ــلــ وحـــــــــرص كـــبـــيـــر عــ
الــفــرديــة، مثنية على  الــمــهــارات 
ــروه مـــن تـــعـــاون لصقل  ــهـ مـــا أظـ
قــدراتــهــم واالطــــاع عــلــى آلــيــات 

سير العمل.

القائم باأعمال اأمين عام »ال�سورى«: موا�سلة دعم الطلبة الجامعيين
المتدربي�ن عل�ى راأ��س العم�ل بالخب�رات المهني�ة للعم�ل الموؤ�س�س�ي

ــاء فــيــهــا: قبل  تــلــقــت الـــجـــريـــدة مــنــاشــدة جــ
شــهــر واحـــد تــحــديــًدا فــي 15 مــن مــايــو الماضي 
مــراجــعــة صاحب  مــفــادهــا ضـــرورة  رســالــة  تلقينا 
في  للنظر  اإلســـكـــان  وزارة  خــالــي-  -أي  الــطــلــب 
)بــيــت/  الــعــائــلــة  لــحــالــة طــلــب  الممكنة  الــحــلــول 
على   1995 ــام  عـ مــنــذ  قــائــًمــا  ــان  كـ والــــذي   )1101
إلى  ولكنه تحول في عام 2006  شكل )شقة/41( 
العازب  خالي  وعنهم  العائلة  باسم  منزل  طلب 
ي.م يحمل الرقم الشخصي )560109970(، وبناء 
على ذلك قام خالي بمراجعة الوزارة وتم إخطاره 
بحتمية إخاء الشقة المؤقتة التي كانت تسكنها 
جدتي مطلع شهر يوليو؛ ألن الوزارة تعتزم هدم 

البنايات القديمة، وألنه عازب فهو غير مستحق 
ألي شيء ماعدا مبلغ بدل السكن لفترة محددة 
ما  كل  من  مسؤوليتها  ــوزارة  الـ تخلي  ذلــك  وبعد 

يتعلق به.
يمتد  أمـــًا  تحمل  اهلل  رحمها  جــدتــي  كــانــت 
حــتــى أيــامــهــا األخــيــرة فــي االســتــقــرار فــي منزل 
إن اإلســكــان  تــقــول  وكــانــت  يــؤويــهــا هــي وعائلتها، 
سوف يعطونها منزال تسكنه هي وأبناؤها وتنعم 
فيه بالراحة بعد االنتقال من منزل آيل للسقوط 
إلى شقة مؤقتة قديمة غير صالحة للسكن، فقد 
ومــا  يــومــي  الــعــائــلــة تجتمع حــولــهــا بشكل  كــانــت 
مع  ولكن  اللحظة،  هــذه  تلك حتى  عادتنا  زالــت 

هذا القرار من قبل وزارة اإلسكان تواجه عائلتنا 
اليوم خطر التشتت والبعد، وخصوًصا بعد رفض 
جميع مـــاك الــعــقــارات تــأجــيــر )شــخــص أعـــزب( 
العائلة  أن  تأكيدنا  الرغم من  لشقة سكنية على 
جميعها تجتمع لديه كل يوم، وكأن غياب جدتي 
بعضنا  عن  بعيدين  ذلــك  بعد  لنعيش  كــاف  غير 
بيت  يجمعنا  مترابطة  عائلة  كنا  بعدما  البعض 
الــســن، ومن  فــي  أن خالي كبير  العلم  واحـــد، مــع 

غير المعقول أن يبقى دون منزل يؤويه.
لذلك نناشد بسرعة النظر في أمرنا، واألمر 
عليها  علقت  كبيرة  عائلة  يحمي  منزل  بتوفير 

جدتنا آمااًل عظيمة من التشتت. 

م��ن��ا���س��دة م���ن ع��ائ��ل��ة ت���واج���ه خ��ط��ر ال��ت�����س��ت��ت
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 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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الجنائية  المحكمة  برأت 
دكتور عالج طبيعي من تهمة 
ــداء عــلــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــتــــحــــرش واالعـ الــ
ثالث فتيات صديقات، بعد أن 
اطمأنت المحكمة وتأكدت أن 
رواية المجني عليهن مشكوك 
التأكد  وال سيما  في صحتها 
ــدم مــعــقــولــيــة الــواقــعــة  مـــن عــ
ــتـــهـــم بـــالـــتـــحـــرش  ــام الـــمـ ــ ــيـ ــ وقـ
بــهــن فـــي ظـــل وجـــــود مــرضــى 
فــي الــمــركــز واســتــمــرار عالقة 
المتهم بالمجني عليهن رغم 
ادعــائــهــن عــلــى مــــدار 4 أشهر 
فــيــمــا بينهم  تــواصــال  شــهــدت 

على الهاتف بشكل طبيعي.
وقـــالـــت الــمــحــامــيــة ديــنــا 
الــقــمــيــش وكــيــلــة الــمــتــهــم إن 
مــوكــلــهــا دكــتــور عـــالج طبيعي 
ليضيف  البحرين  إلــى  حضر 
مـــن خــبــرتــه إلــــى أحــــد مــراكــز 
العالج الطبيعي في المملكة، 
إليه  المدعيات  حضرت  فيما 
في  التوظيف  وطلبن  للعالج 
المركز من أجل التدريب على 
طــرق الــعــالج، وهــن على علم 
وطريقة  المهنة  بطبيعة  تــام 
الـــتـــدريـــب والــــعــــالج بــالــعــيــادة 
ــالج  ــعــ ــي الــ ــ ــة فــ ــتـــخـــصـــصـ ــمـ الـ
الــطــبــيــعــي، وذلـــــك بــالــضــغــط 
ــلـــى األعـــــصـــــاب فــــي جــمــيــع  عـ
مناطق األلم بالجسم إال أنه 
بعد فترة قدمن بالغات تفيد 
عليهن  واالعــتــداء  بالتحرش 
بتواريخ متعددة منذ 4  ولكن 

أشهر.
بتمسك  القميش  ودفعت 
ــام في  ــهــ الــمــتــهــم بـــإنـــكـــار االتــ
جـــمـــيـــع مــــــراحــــــل الــــــدعــــــوى، 
باإلضافة إلى عدم المنطقية 
ــي تـــصـــويـــر  ــ ــيــــة فــ ــقــــولــ ــعــ والــــمــ
ــتـــي  ــة الـ ــيـ ــفـ ــيـ ــكـ ــالـ الـــــواقـــــعـــــة بـ
وأن  عليهن  المجني  سردتها 
ومصطنعة  وهمية  ادعاءاتهن 
ــة، وخــــــاصــــــة أنـــهـــن  ــديــ ــيــ ــكــ ــلــ لــ

صــديــقــات وقـــدمـــن الــبــالغــات 
بعد 4 أشهر على زعم ادعائهن 
ــــى الــــشــــروع فــي  بـــاإلضـــافـــة إلـ
إنــشــاء مــركــز على غـــرار مركز 
وبين  بينها  وأخــــرى  الــمــتــهــم، 
رواتــب  على  خــالفــات  المتهم 

العمل. 
كــــمــــا قـــــدمـــــت الـــقـــمـــيـــش 
ــنـــيـــة والـــتـــصـــويـــر  األدلـــــــــة الـــفـ
األمني بالعيادة محل الواقعة 
ــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ والـ
المتهم  قــيــام  فــيــهــا  الــمــدعــى 
بارتكاب جرائمه والتي أثبتت 
أن الوضع في تلك األيام كان 
طبيعيا وأن إحدى المدعيات 
وتتنقل  وجبتها  تتناول  كانت 
بــــالــــعــــيــــادة وتـــبـــتـــســـم بــشــكــل 
زمالئها  مع  وتتحدث  طبيعي 
ــرفـــة  ــى انـــتـــقـــلـــت إلـــــــى غـ ــتــ حــ
الــمــعــالــجــة مـــع زمــيــالتــهــا في 
غياب الطبيب المتهم وهو ما 

يؤكد الكيدية في االتهام.
المتهم  محامية  وتمسك 
تنفي  الــتــي  الكتابية  بــاألدلــة 
االتهام، وهي الرسائل النصية 
الــصــادرة من واقــع رقــم هاتف 
ــدى الــمــجــنــي عــلــيــهــن في  ــ إحـ

تـــم فيها  ــتـــي  الـ نــفــس األيــــــام 
ــت  ــانــ ادعـــــــــــاء الــــجــــريــــمــــة، وكــ
ــبــــر عــن  تــــلــــك الـــــرســـــائـــــل تــــعــ
ــرام والــتــقــديــر  ــتــ الــحــب واالحــ
لــلــمــتــهــم والـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــا، 
وذلــــــــــك دلـــــيـــــل كــــتــــابــــي كــــاف 
وكــاف إلسقاط  االتــهــام  لنفي 
ـــم الــوهــمــيــة  ــزاعـ ــمــ جـــمـــيـــع الــ
المصطنع،ة وهو ما يستحيل 
معه حدوث الواقعة المزعومة 
ــن قـــبـــل الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــا،  ــ مـ
صحت  »لــو  القميش:  وقــالــت 
ــرى  ــ ــان مــــن األحـ ــكـ الـــواقـــعـــة لـ
ــائـــل االســتــنــفــار  تـــحـــرر رسـ أن 
واللوم  والعتاب  الــرضــا  وعــدم 
إلى  وتتوجه  للمتهم،  والسّب 
اليوم  ذات  في  الشرطة  مركز 

لتقديم البالغ عن الواقعة«. 
وتــمــســكــت الــقــمــيــش امــام 
العقل  تقبل  بعدم  المحكمة 
والــمــنــطــق لــمــا قـــررتـــه احـــدى 
المجني عليهن من أن المتهم 
ــــي حـــضـــور  ــــدى عـــلـــيـــهـــا فـ ــتـ ــ اعـ
تمسكت  حيث  المرضى  أحــد 
الـــمـــحـــامـــيـــة بـــكـــيـــديـــة الـــبـــالغ 
لكون  وذلـــك  االتــهــام،  وتلفيق 
ــــالث صــديــقــات  الـــمـــدعـــيـــات ثـ

الــتــحــاقــهــن جميعا  قــبــل  مـــن 
الــواقــعــة، كما  بــالــعــيــادة محل 
أن البالغات الجنائية مقدمة 
وبعد  بينهن  فيما  بالتضامن 
4 أشهر من االدعاء المزعوم.

كــــمــــا قـــــدمـــــت مــــــا يــفــيــد 
الــمــجــنــي عليهن  احــــدى  بـــأن 
ــؤســـس عــــيــــادة فــــي نــفــس  ــتـ سـ
مـــــجـــــال الــــــعــــــالج الـــطـــبـــيـــعـــي 
وبـــنـــفـــس الـــتـــكـــنـــيـــك الــطــبــي 
الــمــتــمــيــز بـــه الــمــتــهــم والـــذي 
ــتـــرة  ــه خـــــــالل فـ ــنــ تـــعـــلـــمـــتـــه مــ
إلى  باإلضافة  لديه،  التدريب 
طــبــيــعــة عــالقــتــهــن بــالــتــدريــب 
المتهم وطبيعة  لدى  العملي 
عمله كطبيب ومدى استمرار 
ــب  ــدريــ ــتــ فـــــتـــــرات الـــــعـــــالج والــ
الــمــزعــومــة مـــن قــبــلــهــن على 
مــــــــــدار أربــــــعــــــة أشـــــهـــــر تـــؤكـــد 
ــر عــنــصــر اإلكــــــراه  ــوافــ عـــــدم تــ
بــنــوعــيــه الــــمــــادي والــمــعــنــوي 
مطلق  لــديــهــن  وكـــان  عليهن، 
في  الكاملة  واإلرادة  الــحــريــة 
التوقف عن العمل لو صحت 
تنتفي  ثـــم  ومــــن  مـــزاعـــمـــهـــن، 
ــان الـــجـــريـــمـــة تـــمـــامـــا مــن  ــ ــ أركـ

األوراق.

أقـــــــــرت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
حــكــمــا قـــضـــى بــمــعــاقــبــة مــتــهــم 
إباحية  مـــواد  لــحــيــازة  بالحبس 
المحكمة  ورفــضــت  هاتفه  على 
دفاع المتهم بعدم دستورية مادة 
لكونها  بها  أديـــن  الــتــي  الــقــانــون 
ارتكبها  التي  الجرائم  تحدد  لم 
مــن حــيــازة مـــواد إبــاحــيــة، إال أن 
المحكمة أَشارت إلى أن الحرية 
الشخصية مكفولة وفقا للقانون 
وكـــذلـــك وفــقــا لــلــضــوابــط الــتــي 
النصوص  في  القانون  يحددها 
الشارع  يسنها  التي  التشريعية 
إعماال لنص الدستور، وبالتالي 
الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا الــقــوانــيــن 

المنظمة لذلك.
المتهم قد تم ضبطه  وكــان 
فـــي جــريــمــة مــــخــــدرات، وأثـــنـــاء 
إجراءات الضبط والتفتيش عثر 
إليه  فأسندت  إباحية  مواد  على 
النيابة تهمة حيازة مواد إباحية 
المعلومات،  تقنية  بداخل جهاز 
عــبــدالــرحــمــن  الــمــحــامــي  أن  إال 
غنيم طعن على الحكم متمسكا 
وعدم  درجــة  أول  بمخالفة حكم 
الدعوى  بإحالة  الرد على طلبه 
نظرا  الدستورية  المحكمة  إلى 
إلــى طعنه بــعــدم دســتــوريــة نص 
المادة 2/10 فقرة ب من القانون 
رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم 
تقنية المعلومات التي أدين بها 
لــم تحدد  أنــهــا  وخــاصــة  المتهم 
مرتكبها  تخضع  الــتــي  األفــعــال 
ــازة  ــيـ ــا حـ ــهـ ــأنـ ــن شـ ــ لـــلـــتـــأثـــيـــم ومــ

المواد اإلباحية.
كما أشار إلى انتفاء القصد 
المتهم ألن حيازة  الجنائي عن 
الــمــواد اإلبــاحــيــة لــديــه انحصر 
فعلها على نفسه فقط من دون 
وبما يسيء  العامة  بين  تداولها 
إلى اآلداب العامة واألخالق بما 
المحافظ  المجتمع  على  يؤثر 
ــيــــده، وأن  ــالــ ــقــ وتــ عـــــاداتـــــه  ــلـــى  عـ
في  يتوافر  ال  الجنائي  القصد 
الجريمة، وهو ما يتعارض  هذه 
مع النص الدستوري بالمادة 19 
فقرة )أ( من أن الحرية مكفولة 

أمام محكمة  دفع  كما  للجميع، 
خلط  قــد  الــحــكــم  بـــأن  التمييز 
بين الحق في الحرية الشخصية 
ــات اســتــحــقــاقــهــا،  ــانـ ــمـ وبـــيـــن ضـ

مؤكدا في دفاعه أنه طرح بدفعه 
باعتباره  التمييز  محكمة  أمــام 
مسألة قانونية تدخل في نطاق 

محكمة التمييز.
رفــضــت  الـــمـــحـــكـــمـــة  أن  إال 
وردت  الـــحـــكـــم  وأقــــــــرت  الـــطـــعـــن 
المتهم في نقطتين،  دفــاع  على 
أوالهما أن قانون إنشاء المحكمة 
الدستورية نص أنه إذا دفع احد 
ــاء نــظــر الـــدعـــوى  ــنـ الـــخـــصـــوم اثـ
ــتــــوريــــة نــــص قــانــونــي  بـــعـــدم دســ
جّدي  الدفع  ان  المحكمة  ورأت 
أجلت نظر الدعوى وحددت لما 
أثــــار الـــدفـــع مــيــعــادا ال يــتــجــاوز 
أمام  بذلك  الدعوى  لرفع  شهرا 
لم  واذا  الــدســتــوريــة،  المحكمة 
الفترة  تلك  أمــام  الدعوى  ترفع 
اعتبر الدفع كأن لم يكن، مؤكدة 
الـــمـــوضـــوع وحــدهــا  أن مــحــكــمــة 

الدفع  بتقدير جدية  المختصة 
بــعــدم دســتــوريــة واألمــــر مــتــروك 

لمطلق تقديرها.
وأضـــافـــت ثــانــيــا ان مـــا نص 
عــلــيــه الــدســتــور مــن أن الــحــريــة 
ــة وفــــقــــا  ــولــ ــفــ ــكــ ــة مــ ــيــ الــــشــــخــــصــ
للقانون وكذلك وفقا للضوابط 
ــا الــــقــــانــــون فــي  ــددهــ ــحــ الــــتــــي يــ
ــنــــصــــوص الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــتــي  الــ
ــاال لــنــص  ــمــ ــارع إعــ ــ ــشـ ــ يــســنــهــا الـ
نصت  الــتــي  وبالتالي  الــدســتــور، 
ــن الــمــنــظــمــة  ــيــ ــوانــ ــقــ عـــلـــيـــهـــا الــ
المدفوع  الــمــادة  أن  كما  لــذلــك، 
دقيقة  جـــاءت  دستوريتها  بــعــدم 
وواضحة ومحددة من  الصياغة 
دون إبــهــام او غــمــوض، ولــم تكن 
رأتــه  مخالفة ألحــكــامــه وهــو مــا 
في  وقـــدرتـــه  الــمــوضــوع  محكمة 

حدود سلطاتها التقديرية.

بهاتفه �إباحية  مو�د  بحيازة  متهم  عقوبة  تقر  �لتمييز 
التهم��ة  د�س��تورية  بع��دم  المته��م  دف��اع  عل��ى  ت��رد  المحكم��ة 

واألدلــــة  للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  صــرحــت 
الــمــخــدرات في  بـــأن شــرطــة مكافحة  الــجــنــائــيــة 
آفة  من  المجتمع  وحماية  القانون  تنفيذ  إطــار 
المخدرات، تمكنت في ثالث وقائع منفصلة من 
أعمارهم  تــتــراوح  أشــخــاص  ثــالثــة  على  القبض 
للمواد  بــالــتــرويــج  لقيامهم  عــامــًا  و41   35 بــيــن 

المخدرة.

وأوضحت اإلدارة أنه فور ورود معلومات حول 
والتحري  البحث  أعــمــال  مباشرة  تــم  القضايا، 
الـــتـــي أســـفـــرت عـــن تــحــديــد هـــويـــة الــمــذكــوريــن 
والقبض عليهم، وأشارت اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية إلى أنه تم تحريز المضبوطات، 
تمهيدًا  الــالزمــة،  القانونية  اإلجــــراءات  واتــخــاذ 

إلحالة القضايا إلى النيابة العامة.

في ثالث وقائع منف�سلة..

ل��ل��م��خ��در�ت م��روج��ي��ن   3 ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����ض 

العاثم  حمد  ســعــود  النقيب  أكــد 
ضـــابـــط بــشــعــبــة الـــتـــوعـــيـــة واإلرشـــــــاد 
بــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لــلــمــبــاحــث واألدلـــــة 
الــجــنــائــيــة، أنـــه تــزامــنــًا مــع االحــتــفــال 
المخدرات  لمكافحة  العالمي  باليوم 
والـــــذي يــأتــي هـــذا الـــعـــام تــحــت شــعــار 
الــمــخــدرات(،  بالحقائق حــول  )شـــارك 
مختلف  مــع  بالتعاون  اإلدارة  نظمت 
من  الــعــديــد  الــداخــلــيــة  وزارة  إدارات 
البرامج واألنشطة التوعوية لمكافحة 
آفة المخدرات والتي تسهم في حماية 
الناشئة وأفراد المجتمع وضمان أعلى 
مستويات الوعي لدى أفراد المجتمع. 
ــج »األمـــــــــن«  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وأوضـــــــــــح خــــــــالل بـ
تــعــده وتــقــدمــه اإلدارة  الـــذي  اإلذاعــــي 
الـــعـــامـــة لـــإعـــالم والـــثـــقـــافـــة األمــنــيــة 
البحرين،  مملكة  إذاعــة  مع  بالتعاون 
الــمــشــتــرك مع  والـــعـــمـــل  الـــتـــعـــاون  أن 
لتوفير  مستمر  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات 
ســبــل عــالجــيــة تــســاعــد الــمــدمــن على 
ــان الــمــخــدرات ومــن  الــتــعــافــي مــن إدمــ
إلدارة  التابع  )تعافي(  برنامج  أبرزها 
الــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة، حيث 
اســـتـــفـــاد مـــن هــــذا الـــبـــرنـــامـــج حــوالــي 
العمرية  الفئة  أن  وبين  شخص،   400
األكثر تعرضًا لإدمان هم فئة الشباب 
 21 إلى  17 سنة  بين  من  والمراهقين 
عاما. وأشار النقيب سعود العاثم إلى 
الجنائية  ــة  واألدلــ المباحث  إدارة  أن 
تقوم بشكل دوري بالزيارات الميدانية 
التوعوية للمدارس واألندية الصحية، 
التعاون  جسور  لمد  دائمًا  تسعى  كما 
وتـــوصـــي  والــــجــــمــــهــــور،  اإلدارة  بـــيـــن 
أعــراض  اكــتــشــاف  حين  العائلة  ــراد  أفـ
الــتــعــاطــي عــلــى شــخــص مـــن األســــرة 
وإبالغ مكافحة  باالتصال  التردد  عدم 
 996 الساخن  الخط  على  المخدرات 
على مدار الساعة وسوف يتم التعامل 
مع جميع الحاالت بخصوصية وسرية 
تــامــة. وقـــد تــضــمــن الــبــرنــامــج تقديم 
والتوعوية  األمنية  الفقرات  من  عــدد 
واالجتماعية، حيث تم تسليط الضوء 
خالل فقرة »األمن في أسبوع« على أبرز 
البالغات التي تم التعامل معها وذلك 
مــن خـــالل االتـــصـــال الــمــبــاشــر بغرفة 
العمليات  وغرفة  الرئيسية  العمليات 
ــة. واســتــضــافــت  ــروريــ ــمــ ــة الــ ــبـ ــراقـ والـــمـ
المنتفعين  أحــد  أمــل«  »إشــراقــة  فقرة 
وعــرض  البديلة  العقوبات  قــانــون  مــن 
مدى استفادته من هذه التجربة، التي 
انعكست إيجابًا على حياته كونه اآلن 

مع أسرته.

} المحامي عبدالرحمن غنيم.

اأ�س�هر يدح�س�ان مزاعمه�ن  4 الب�الغ  الهاتفي�ة والتاأخ�ر ف�ي  المحادث�ات 

بر�ءة طبيب عالج طبيعي من �لتحر�ض بثالث �صديقات

مــع عــدم اإلخـــالل بــأي عقوبة أشــد فــي أي 
قانون آخر:

سنة  عــن  تقل  ال  مــدة  بالحبس  يعاقب   )1
أو  دينار  آالف  عشرة  تجاوز  ال  التي  وبالغرامة 
مما  أيــًا  أتــى  من  كل  العقوبتين  هاتين  بإحدى 

يلي:
 أ( أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة 

نظام تقنية المعلومات.
أو  لــلــبــيــع  ــــرض  عـ أو  بــــــاع،  أو  اســــتــــورد   ب( 
االستخدام، أو تــداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو 
تقنية  نظام  بواسطة  إباحية  مــادة  أتــاح  أو  نشر 

المعلومات.
وتــكــون الــعــقــوبــة الــحــبــس مـــدة ال تــقــل عن 
الــتــي ال تــجــاوز عــشــرة آالف  سنتين وبــالــغــرامــة 
كانت  إذا  العقوبتين  هــاتــيــن  بــإحــدى  أو  ديــنــار 
المادة اإلباحية موجهة إلى األطفال، أو وضعت 

في متناولهم.
تقل عن ثالثة  مــدة ال  بالحبس  يعاقب   )2

أشهر وبالغرامة التي ال تجاوز ثالثة آالف دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل 

مما يلي:
 أ( حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية 

بواسطة نظام تقنية المعلومات.
ــل نــظــام تقنية  إبــاحــيــة داخــ ــادة  ــاز مــ  ب( حـ
المعلومات أو في أية وسيلة تقنية المعلومات.

وتــكــون الــعــقــوبــة الــحــبــس مـــدة ال تــقــل عن 
الــتــي ال تقل عــن ثالثة  وبــالــغــرامــة  أشــهــر  ستة 
آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت 
المادة اإلباحية موجهة إلى األطفال، أو وضعت 

في متناولهم.
الــمــادة يقصد  هـــذه  أحــكــام  تطبيق  فــي   )3
ــادة إبــاحــيــة عــن األطـــفـــال» التعريف  بــعــبــارة «مــ
ــال فــي  ــ ــفـ ــ ــن األطـ ــيــــة عــ ــواد اإلبــــاحــ ــمـ ــلـ الـــــــــوارد لـ
البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق 
ــال وبـــغـــاء األطــفــال  ــفـ الــطــفــل بــشــأن بــيــع األطـ

والمواد اإلباحية عن األطفال.

ن��ض �لم�ادة )10( قان�ون رق�م )60( ل�ص�نة
�لمعلوم��ات  تقني��ة  جر�ئ��م  ب�ص��اأن   2014

سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 
الضبط  بقطاع  العمل ممثلة 
ــونـــي حــمــلــة تــفــتــيــشــيــة  ــانـ ــقـ الـ
ــة  ــافـــظـ ــتــــركــــة فــــــي الـــمـــحـ مــــشــ
مع  بالتعاون  وذلــك  الشمالية 
شــــؤون الــجــنــســيــة والـــجـــوازات 
واإلقــــامــــة بـــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
المحافظة  شــرطــة  ومــديــريــة 
ــدًدا من  ــ الــشــمــالــيــة شــمــلــت عــ
مواقع العمل في المحافظة. 

وأســــــفــــــرت الـــحـــمـــلـــة عــن 

ضــبــط عـــدد مـــن الــمــخــالــفــات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــأحـــكـــام قــانــون 
هـــيـــئـــة تــنــظــيــم ســـــوق الــعــمــل 
وقــــــانــــــون اإلقــــــامــــــة بــمــمــلــكــة 
ــدد من  الــبــحــريــن، وضـــبـــط عــ
لألنظمة  المخالفين  العمال 
اإلجراءات  واتخاذ  والقوانين، 

القانونية بشأنها. 
ــة إلـــــى  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ولـــــفـــــتـــــت الـ
ــتــــمــــراريــــة  ــلــــى اســ حــــرصــــهــــا عــ
ــتــــركــــة مــع  ــــالت الــــمــــشــ ــمـ ــ ــــحـ الـ

الحكومية  الــجــهــات  مختلف 
ــوال الــــعــــام وفـــــي مــخــتــلــف  ــ ــ طـ
مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة، وذلـــك 
التكامل  بــمــبــدأ  مــنــهــا  إيــمــاًنــا 
الـــجـــهـــات ذات  بـــيـــن مــخــتــلــف 
العمل  بيئة  لتطوير  العالقة 
والـــتـــصـــدي لــكــل الــمــمــارســات 
غير القانونية التي من شأنها 
وعدالة  تنافسية  فــي  تؤثر  أن 
ــة ســـوق الــعــمــل، عـــالوة  ــرونـ ومـ
عــلــى تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة في 

األمن االجتماعي.
دور  أهمية  الهيئة  وأكـــدت 
ــــي دعــــــم جـــهـــود  الـــمـــجـــتـــمـــع فـ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــومـ ــكـ ــات الـــحـ ــهــ ــجــ الــ
ــافــــظــــة عـــلـــى  ــلــــمــــحــ ــى لــ ــعــ ــســ تــ
واجــتــمــاعــًيــا  أمــنــًيــا  المجتمع 
ــا، داعــيــة  ــادًيـ وصــحــًيــا واقـــتـــصـ
أية  اإلبــالغ عن  إلــى  الجمهور 
ــاوى تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات  ــكــ شــ
ســــوق الــعــمــل والـــعـــمـــالـــة غير 

النظامية.

����ص���ب���ط ع�������دد م������ن �ل����م����خ����ال����ف����ات ب��ح��م��ل��ة 
ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة م�������ص���ت���رك���ة ف�����ي »�ل�������ص���م���ال���ي���ة«

�الأمن �الإذ�عي يناق�ض �الحتفال باليوم �لعالمي لمكافحة �لمخدر�ت
تداولها  يتم  التي  األخــبــار  بخصوص 
ــار الــلــحــوم  ــعــ ــال ارتــــفــــاع أســ ــمـ ــتـ بـــشـــأن احـ
للرقابة  المساعد  الوكيل  أكــد  والــدواجــن، 
أن  األشـــراف،  عبدالعزيز  السيد  والــمــوارد 
إدارة التفتيش تقوم بشكل مستمر برصد 
ــار الــســلــع االســـاســـيـــة والــتــحــقــق من  ــعـ أسـ
مــدى تــوافــرهــا بــأســعــارهــا الــمــعــتــادة، ويتم 
واآلن  عــام،  بشكل  الــســوق  حركة  مالحظة 
مـــع قـــرب عــيــد األضـــحـــى الــمــبــارك هــنــاك 
تكثيف للحمالت الرقابية التي من شأنها 
التصدي المبكر ألي حالة الرتفاع األسعار 

غير المبرر مثل االحتكار أو ما شابه.
وتابع األشراف: ان حركة الرصد تبين 
ان هناك تنوعا في مصادر المواد الغذائية، 

في  االستقرار  من  درجــة  السوق  يمنح  ما 
ومتنوعه  وفيرة  وبكميات  المنتجات  طرح 
بسبب  األسعار  ارتفاع  بشأن  أما  المصدر، 
أو  المواسم  تغير  أو  الشحن  كلفة  ارتــفــاع 
شـــح الــســلــع مـــن بــلــد الــمــصــدر، فـــإن مثل 
أســـواق  منها  جميع  تــعــانــي  الـــزيـــادة  هـــذه 
العالم، وسالسل التوريد العالمية مرتبطة 
الحكيمة  القيادة  أن  إال  البعض،  ببعضها 
تــضــع الـــمـــخـــزون االســتــراتــيــجــي كــوســيــلــة 
لضمان استمرارية توافر السلع األساسية 
فــي األزمـــــات، بــاإلضــافــة إلـــى الــعــمــل على 
انسيابية  دون  تحول  التي  العوائق  تذليل 
توريد السلع. وبالمجمل العام، فإن سوق 
األســعــار  بــارتــفــاع  يتأثر  البحرين  مملكة 

لكن تبقى السلع متوافرة ومتعددة األنواع.
واختتم األشراف بأن الرقابة مستمرة، 
أيضا  ينبغي  المستهلكين  خــيــارات  لــكــن 
ألننا  الحاصلة  التغيرات  مــع  تتكيف  أن 
في  العالمية  التغييرات  عن  بمعزل  لسنا 
ارتفاع سعر الوقود وبالتالي كلفة الشحن 
الوقت  العوامل األخرى، وفي  وغيرها من 
نفسه نــوكــد دومـــا أنـــه فــي حـــال رصـــد أي 
تجاوزات، فإنه باإلمكان التواصل مع إدارة 
المستهلك ألي  إدارة حماية  او  التفتيش 
شـــكـــاوى او مــخــالــفــات، وذلــــك مـــن خــالل 
الــــوزارة أو  الــبــالغــات فــي  االتــصــال بمركز 
الــوطــنــي للمقترحات  الــنــظــام  عــن طــريــق 

والشكاوى »تواصل«.

وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة تر�قب حركة �ل�صلع ومدى تو�فرها
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عن التزوير والتوظيف

يتألم  والذي  العمل،  الباحث عن  للشباب  اليوم بشرى  عندي 
ــواب تغلق فــي وجــهــه، فــخــال ســنــوات قليلة وبــعــد ان  ألن كــل األبــ
يصبح الذكاء االصطناعي حقيقة واقعة ورائجة سيتم طرد مئات 
الساحة  لتخلو  وظائفهم،  من  والمهنيين  الموظفين  من  اآلالف 
لجيل جديد يجلس حاليًا في المقاهي، ويتسكع في األسواق، على 
الرغم من الشهادات التي سهر الليالي للحصول عليها، وسيتعرض 
اآلالف من الديناصورات للتفنيش، ألن شهاداتهم األكاديمية مزورة 
وِسَيرهم الذاتية مفبركة ألن الكمبيوترات ستصيح: »اقبض حرامي 
لوحات  على  أصابعهم  الــديــنــاصــورات  يضع  ان  بمجرد  شــهــادات« 

المفاتيح.
وبــالــمــنــاســبــة فــاالســتــهــبــال فــي مــجــال الــشــهــادات، لــيــس وقــفــًا 
إليهم  أوكلنا  الــذيــن  للخواجات  خائبون  تاميذ  نحن  بــل  علينا، 
واكتشفوا  والدعارة  الراديو  فاخترعوا  واالختراع،  االكتشاف  مهام 
دولة  وفي  والقرصنة،  اإلنترنت  وابتدعوا  الرقيق  وتجارة  الكهرباء 
خليجية جرى تحقيق انتهى بإدانة جراح غربي )بالغين( بعد أن 

مات 11 ممن خضعوا لمبضعه.
ــول إن بعض  ــ أقـ ــا  ــ وأنـ الــخــلــيــج  ــى مــنــطــقــة  إلــ قـــدمـــت  مــنــذ أن 
الفاني،  بالشيء  نستقدمهم  الذين  والــزرق  الخضر  العيون  ذوي 
شيء  ال  ولــكــن  قضائية،  أحــكــام  مــن  فـــارون  منهم  وكثير  بلطجية 
الجعافر،  أبي  بشرة  لون  عن  يختلف  بشرتهم  لون  أن  طالما  يهم 
واألدهى من ذلك أن األطباء الذين تسحب تراخيصهم في الغرب، 
بسبب عدم الكفاءة المهنية أو السلوك غير المهني، يتسللون إلى 
اللون«!  على  والــرك  »الــكــام،  ألن  ذهبًا  أوزانــهــم  فنعطيهم  بلداننا 
وال أفهم لماذا يهيم إنسان أسمر أبًا عن جد بذوي اللون األبيض 
فإنني  الشخصية  الــنــاحــيــة  مــن  بــنــي جــلــدتــه!  يــحــب  أن  بـــداًل مــن 
بعدد  االقــتــران  بإمكاني  كــان  وقــد  الــســمــرة،  بمدى  الجمال  أقيس 
انتحرت بعد  التي  ديانا  الليدي  أوروبــا، ومن بينهن  من حسناوات 
قيادة  بــأن سحبت عجلة  الخليج،  إلــى  عــائــدًا  بريطانيا  غــادرت  ان 
بالسيارة  وطــوحــت  الــفــايــد  دودي  مــع  تركبها  كــانــت  الــتــي  الــســيــارة 
لترتطم بعمود الجسر المشؤوم في باريس، وقبل بضعة أيام كنت 
عاليًا  العائلة  رأس  ورفــع  نيوزيلندا  فــي  درس  الــذي  ولــدي  أداعـــب 
تتزوج  لم  لماذا  له:  وقلت  النيوزيلندية  الجنسية  على  بأن حصل 
العائلة، فرد علّي  بنيوزيلندية قشطاوية وتسهم في تحسين نسل 
الولد الخواجة العبسي: إذا تزوجت بنيوزيلندية فستكون كاكاوية، 
أنــه البــد من  كاكاوي ومزاجي ســـوداوي، وهكذا فطالما  ذوقــي  ألن 
الكاكاو فليكن من السودان! وهكذا أضاع الخواجة المغشوش على 

العائلة فرصة ركوب عربات الدرجة األولى في قطار العولمة.
أعود إلى موضوع الشهادات المزورة وأذكر ذلك الصديق الذي 
أتاني بسيرة ذاتية لقريب له ألساعده في الحصول على عمل، وما 
أن قرأت اسم قريبه ذاك حتى انفرجت أساريري، فقد تزاملنا في 
صديقي  ووعــدت  الجامعة،  حتى  الثانوية  المرحلة  منذ  الــدراســة 
بــبــذل كــل جــهــد لــلــحــصــول عــلــى عــمــل لــزمــيــل الـــدراســـة، وبــعــد أن 
الذاتية لقريبه ألعرف ماذا  السيرة  أقرأ  انصرف الصديق جلست 
زميل  الثالث:  السطر  فــي  قوية  بلكمة  وفوجئت  بــه،  الــزمــان  فعل 
باثنتي عشرة سنة... طبعًا  قادر أصغر مني  بقدرة  دراستي أصبح 
ألقيت بأوراقه في سلة القمامة، ليس ألنها مزورة، ولكن ألنني ال 
)عندما  مني!  أصغر  أنــه  الباطل  أو  بالحق  كائن،  يزعم  أن  ألقبل 
تقدم أوراقك للحصول على عمل ال تقل إنها سيرتك الذاتية بل 

قل »سي. في. CV« ألن لها نكهة خواجاتية عولمية(.
وعـــودا على بــدء ألــحــس كــل كــام جــاء فــي أول فــقــرة مــن هذا 
الــمــقــال فــالــديــنــاصــورات الــذيــن يــســدون مــنــافــذ الــعــمــل ال يتسلح 
كثير منهم بالشهادات المغشوشة فحسب، بل إن شهادات ميادهم 
لنحو  منصبه  في  يبقى  منهم  الواحد  فــإن  ولهذا  مضروبة،  أيضا 
15 سنة من بلوغه سن التقاعد الفعلية، وحتى بعد ان يصل سن 
التقاعد المزورة وهو على أعتاب الثمانين يتم تمديد مدة خدمته 
»لضرورات العمل واالستفادة من خبراته العريضة«، بينما – وكما 
وجــوه  فــي  العمل  يتم ســد منافذ   – فــي مقاالتي هنا  مـــرارا  ذكــرت 

الشباب بزعم أنهم يفتقرون للخبرة.

ــوم  ــجــ ــهــ ــرض لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد الـ ــ ــعــ ــ بــ
إلـــكـــتـــرونـــي بـــواســـطـــة بــرمــجــيــات 
 ،2019 عــام  )رانــســومــويــر(  الفدية 
ســتــســتــعــيــد جـــامـــعـــة هـــولـــنـــديـــة 
ــزازه منها  ــتــ ابــ ــذي تـــم  ــ الــمــبــلــغ الـ
مرتين ونصف على شكل عمات 
بتكوين... بفضل القفزة الاحقة 
ــرة،  ــفـ ــمـــشـ ــة الـ ــلـ ــمـ ــعـ ــي قـــيـــمـــة الـ ــ فـ
بــحــســب مـــا ذكــــرت صــحــيــفــة »دي 

فولكسكرانت«. 
ُأغـــلـــقـــت أنــظــمــة الــكــمــبــيــوتــر 
ــة مـــاســـتـــريـــخـــت فــي  ــعــ ــامــ فـــــي جــ
إثـــر   2019 عــــــام  ــــاد  ــبـ ــ الـ ــوب  ــنــ جــ
هــجــوم بــبــرنــامــج فــديــة، وهـــو نــوع 
فيه  يعمد  الخبيثة  الــبــرامــج  مــن 
قــراصــنــة مــعــلــومــاتــيــة إلـــى إغــاق 
فتحه  يعيدون  ال  إلكتروني  نظام 

إال عند تقاضيهم مبلغا معينا. 
»دي  صــــحــــيــــفــــة  وأفـــــــــــــــــــادت 
»المجرمين  بـــأن  فــولــكــســكــرانــت« 
ويندوز  المئات من خوادم  شّفروا 
ــاطـــي،  ــيـ ــتـ ــنـــســـخ االحـ وأنـــظـــمـــة الـ

ومــنــعــوا 25 ألـــف طــالــب ومــوظــف 
من الوصول إلى البيانات العلمية 

والمكتبة والبريد«. 
المعلوماتية  قراصنة  وطلب 
عـــمـــات  مــــــن  يــــــــــورو  ألــــــــف   200
الــبــتــكــويــن. وبـــعـــد أســـبـــوع قـــررت 
طلبهم  على  الموافقة  الجامعة 
شخصية،  بــيــانــات  فــقــدان  خشية 
فــي ظــل عــدم قـــدرة الــطــاب على 

تحضير  أو  ــبــــارات  ــتــ االخــ إجــــــراء 
أطروحاتهم. 

الشرطة  تتّبعت  الموازاة،  في 
الهولندية جزءا من الفدية التي 
عائد لشخص  فــي حساب  ُدفــعــت 
ضالع في عمليات تبييض أموال 
ــام 2020،  ــ عـ ــــي  وفـ ــا.  ــيــ ــرانــ أوكــ فــــي 
ــده عــلــى حساب  ــع الــقــضــاء يـ وضـ
هذا الرجل والذي تضمن عمات 

مـــشـــفـــرة مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا جـــزء 
جامعة  دفعته  الـــذي  المبلغ  مــن 

ماستريخت. 
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة »عــنــدمــا 
أصبح من الممكن اآلن وبعد أكثر 
مــن عامين إيــصــال هــذه األمـــوال 
من  قيمتها  ارتفعت  هولندا،  إلى 
إلـــى نــصــف مليون  يـــورو  ألـــف   40

يورو«. 
وســــــتــــــســــــتــــــعــــــيــــــد جـــــامـــــعـــــة 
ماستريخت 500 ألف يورو.  وقال 
ــر تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات  ــديـ مـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ واالتــــــــــــــصــــــــــــــاالت فــــــــــي جـ
»لن  ماستريخت ميكييل بورغرز: 
تذهب هــذه األمــوال إلــى صندوق 
عــام، بــل إلــى صــنــدوق يهدف إلى 
مساعدة الطاب الذين يواجهون 

صعوبات مالية«. 
»دي  ــة  ــفــ ــيــ صــــحــ وأضــــــــافــــــــت 
في  التحقيق  أن  فــولــكــســكــرانــت« 
هجوم المعلوماتية على الجامعة 

ال يزال مستمرا. 

أجــــرت طــائــرة هــنــديــة كــانــت تــقــوم برحلة 
أمس  نيودلهي  فــي  اضــطــراريــا  هبوطا  داخلية 
ــان فــي مــقــصــورة الــركــاب بعيد  إثـــر انــتــشــار دخـ
إقــاعــهــا مــتــجــهــة إلــــى مــديــنــة جــبــلــبــور وســط 

الباد، بحسب ما أعلنت شركة الطيران. 
وتم إجاء ركاب الرحلة التي تشغلها شركة 
»ســبــايــس جـــت« الــتــجــاريــة، بــســام عــقــب عــودة 

الطائرة إلى المطار في نيودلهي. 
ــر: »أثــــنــــاء  ــتــ ــويــ ــة عـــلـــى تــ ــركــ ــشــ وكـــتـــبـــت الــ
دخــانــا في  الطاقم  قــدم، رصــد  5 آالف  تخطي 
التواصل  مــواقــع  على  وانــتــشــرت  الــمــقــصــورة«. 
فيديو  تسجيات  الــحــادث  عــقــب  االجــتــمــاعــي 

تظهر المقصورة تضيق بالدخان. 
ــبـــايـــس  ــث عــــــن شـــــركـــــة سـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وكــــــُثــــــر الـ
القليلة  األشــهــر  فــي  التكلفة  الــمــتــدنــيــة  جــت 
الــمــاضــيــة، مــع قــيــام طــائــرة أخــــرى تــابــعــة لها 
ــراري الــشــهــر الـــمـــاضـــي بــعــدمــا  ــطــ بــهــبــوط اضــ
ــد مــحــركــاتــهــا، فيما  اشــتــعــلــت الــنــيــران فـــي أحـ
خلفية  على  الشركة  الطيران  سلطات  وبخت 

ممارسات تدريب تشوبها عيوب. 
ولم تكشف الشركة عدد ركاب رحلة أمس، 

لكنها قالت إن الطائرة هبطت »بسام« مؤكدة 
أنه تم »الترتيب فورا« لرحلة بديلة للركاب. 

في يونيو أجرت طائرة تابعة لسبايس جت 
على متنها 185 شخصا هبوطا اضطراريا في 
مدينة باتنا )شرق الهند( بعد اشتعال النار في 

أحد محركاتها. 
ــاب الــشــركــة  ــي مــايــو عــلــق مــئــات مــن ركــ وفـ
داخل طائراتهم بعدما ألغت أو أرجأت رحات 
بسبب »محاولة هجوم ببرنامج فدية«، حسبما 

قالت. 
في الشهر نفسه فرضت سلطات الطيران 
الــهــنــديــة غــرامــة قــدرهــا مــلــيــون روبــيــة هندية 
لقيامها  الــشــركــة  عــلــى  دوالرا(   12,830 )نــحــو 
بتدريب طيارين لبوينغ 737 ماكس، على جهاز 

تدريب تشوبه عيوب. 
ومــنــعــت الــســلــطــات تــســعــيــن مـــن طــيــاري 
معتبرة  الطائرة  تلك  قــيــادة  مــن  جــت  سبايس 
أنهم لم يتلقوا التدريب المناسب، وفق وسائل 

إعام محلية. 

ــول يـــوم  ــ ــيـــري هـ ــامــــت جـ أقــ
الجمعة دعوى رسمية للطاق 
مــن زوجــهــا الــمــلــيــارديــر روبـــرت 
مــــردوخ بــعــد ســت ســنــوات على 

زواجهما.
قــــدمــــت عـــــارضـــــة االزيــــــــاء 
العمر  مــن  الــبــالــغــة  والــمــمــثــلــة 
المحكمة  فــي  دعـــوى  عــامــا   65
الــعــلــيــا فــي كــالــيــفــورنــيــا أشـــارت 
ـــود »خــــافــــات ال  ــى وجــ فــيــهــا الــ
كأساس  بينها«  التوفيق  يمكن 

قانوني للطاق.
قدمتها  التي  الــدعــوى  فــي 
طــلــبــت أيــضــا دعــمــا زوجـــيـــا لم 
ــطــــب االعـــــــام  ــن قــ ــ ــدده مــ ــ ــحــ ــ تــ
مـــــردوخ الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 91 
عاما وتريد منه أن يدفع أتعاب 

محاميها.
وقـــــــــالـــــــــت فـــــــــي الـــــــدعـــــــوى 
ومــدى  طبيعة  تــــدرك  »ال  انــهــا 
جميع أصـــول وديـــون )مـــردوخ( 
هذه  بتعديل  وستقوم  بالكامل 
الدعوى عندما يتم التأكد من 

المعلومات«.
ولـــــــم يـــــــرد رونــــــالــــــد بـــــروت 
على  الــفــور  على  هــول  محامي 

طلب رويترز للتعليق.

تـــــــزوج مــــــــردوخ وهـــــــول فــي 
حفل متواضع أقيم في سبنسر 
لندن في مارس  هــاوس بوسط 
2016. كــان هــذا الـــزواج الــرابــع 

لمردوخ وثاني زواج لهول.
ــيـــس مــجــلــس  ويــســيــطــر رئـ
كـــورب على  فــوكــس  ادارة شــركــة 
نــيــوز كـــورب وفــوكــس كـــورب من 

في  يقع  عائلي  خــال صندوق 
رينو بوالية نيفادا ويمتلك ما 
يــقــرب مـــن 40 فـــي الــمــائــة من 

أسهم التصويت لكل شركة.

بايدن يقلد �سخ�سيات بارزة و�سام الحرية 

جوبز  و�ستيف  وا�سـنـطن  ديـنـزل  بـيـنـهـم 
أعــلــن الــبــيــت األبـــيـــض الــجــمــعــة أن الــمــمــثــل ديـــنـــزل واشــنــطــن، 
ميغان  القدم  كرة  والعبة  الراحل ستيف جوبز،  آبل  ومؤسس شركة 
رابينو، والعبة الجمباز سيمون بيلز، سيحصلون على وسام الحرية 

الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني أمريكي. 
هــــؤالء هــم مــن بــيــن 17 أمــريــكــيــا يــكــرمــهــم الــرئــيــس جــو بــايــدن 
»لمساهماتهم البارزة« في ازدهار الواليات المتحدة وقيمها أو السام 
الرئاسة  بيان  وفــق  األهمية،  ذات  المشاريع  من  غيرها  أو  العالمي 

األمريكية. 
بشكل  مرتين،  األوسكار  جائزة  الحائز  واشنطن،  دينزل  وُعــرف 
»مالكولم اكس« و»فيادلفيا«. وتولى أخيرًا بطولة  خاص بدوره في 
عنه  ونــال   2021 عــام  ُطــرح  الــذي  ماكبث«  أوف  تراجيدي  »ذي  فيلم 

واشنطن ترشيحًا آخر لجائزة األوسكار. 
أما ميجان رابينو، نجمة فريق كرة القدم النسائي في الواليات 
الجنسين  بين  األجــور  في  بالمساواة  جــدًا  »ملتزمة  فهي  المتحدة، 
والمتحولين  الجنس  وثنائيي  المثليين  وحقوق  العرقية  والعدالة 

جنسيا«، بحسب الرئاسة األمريكية. 
»أكثر  بيلز،  سيمون  الفائزين  بين  من  إن  األبيض  البيت  وقــال 
أيضا  لكنها  الــتــاريــخ«،  فــي  لــألــقــاب  حــصــدًا  أميركية  العــبــة جمباز 
للرياضيين وضحايا االعتداء  العقلية  »مدافعة كبيرة« عن الصحة 

الجنسي. 
لفريق  وهو طبيب سابق  واحــدة من ضحايا الري نصار،  وبيلز 
من  أكثر  على  جنسية  باعتداءات  ديــن  األمريكي  النسائي  الجمباز 

250 العبة جمباز معظمهّن قاصرات. 
عام  الخاسر  الرئاسي  المرشح  ماكين،  جون  بايدن  سيكّرم  كما 
2008 والذي شغل عضوية الكونجرس على مدى عقود قبل وفاته عام 

2018، كذلك األمر مع ستيف جوبز الذي توفي سنة 2011. 
كذلك، ستحصل النائبة السابقة جابرييل جيفوردز التي نجت 
مــن حـــادث إطـــاق نـــار وتــكــافــح مــنــذ ذلـــك الــحــيــن مــن أجـــل تشديد 
قوانين حيازة األسلحة النارية، على هذه الجائزة المرموقة، في ظل 
محاولة إدارة بايدن التصدي لعمليات القتل الجماعي التي تعصف 

بالباد بانتظام. 

تي على  �سبيرز: تن�سُّ والد بريتني 

غـرفـة نـوم ابنتي مزاعم »كاذبة« 
قيامه  مــزاعــم  إن  سبيرز  بريتني  األمريكية  المغنية  والــد  قــال 
في  مخبأة  سرية  تسجيل  أجهزة  باستخدام  ابنته  على  بالتجسس 
غــرفــة نومها خــال فــتــرة الــوصــايــة هــي مــزاعــم »كــاذبــة« وفــي إعــان 
مكتوب، واصل جايمي سبيرز إنكار أن يكون قد »قام أو سمح« بعملية 

تسجيل غير قانونية البنته. 
التحقيقات  مكتب  في  السابقة  العميلة  عبادي  شيرين  وكانت 
بـ»انتهاكات غير مقبولة«  االتحادي قد اتهمت سبيرز سابقا بالقيام 
البوب، وفقا  المدنية البنته نجمة موسيقى  والحريات  لخصوصية 

لوكالة األنباء البريطانية )بي ايه ميديا(. 
 وقد تردد أنه تم العثور على جهاز تسجيل مثبت بشريط الصق 
ببطارية  تــزويــده  وتــم  أحـــد،  يـــراه  لكي ال  بريتني  غــرفــة  أثـــاث  خلف 

إضافية لكي يستمر في التسجيل فترات أطول.

جامعـة ت�سـتعيد اأكثـر مـن �سعفـي اأموال خ�سـرتها فـي قر�سنة

طائرة هندية تقوم بهبوط ا�سطراري اإثر انت�سار دخان في مق�سورة الركاب

} دينزل واشنطن.

} بريتني سبيرز.

ــاق  ــط ــل ــع دعـــــــوى ل ــ ــرف ــ ــول ت ــ ــ ــري ه ــ ــي ــ ج
ــر روبـــــــــرت مــــــردوخ ــ ــاردي ــ ــي ــ ــل ــ ــم ــ ــن ال ــ مـ

الدن  بـــــن  ــة  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ اأ�ـ ــل  ــ ــج ــ ن

ــي فــرنــ�ــســا ــض لــوحــاتــه فـ ــر� ــع ي
انكب عمر بن الدن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن الدن 
على الرسم خال فترات الحجر المنزلي... وتشّكل لوحاته محور معرض 

يقام حاليًا في فرنسا، وسط تزايد الطلب على أعماله حول العالم. 
ويقول الرجل طويل القامة ذو الشعر البني المجّعد المنسدل على 
»داخل  الحجر  فترة  وقتنا« خال  نمضي  »كّنا  الصغيرة:  واللحية  كتفيه 
بــأي أمــر مــهــّم«، مضيفًا: »كــانــت زوجــتــي ترسم  الــقــيــام  الــمــنــزل مــن دون 
وشعرت بالحاجة إلى أن أحاول ممارسة هذا النشاط«.  ويضيف بصوته 
في  شاهدتها  فيديو  مقاطع  إلــى  اســتــنــادًا  الــرســم  »تعّلمت  المنخفض: 
يوتيوب وأحببت« هذا الفن. ومن بين نشاطات أخرى عدة، أضحى الرسم 
»أكثر ممارسة مثيرة لاهتمام لي«.  ويعتبر عمر أّن التوصل إلى تنفيذ 
اللوحات  معظم  وتبدو  ــدًا«.   جـ »سعيدًا  تجعله  خطوة  المرء  يتمناه  ما 
سنتيمترًا،  و80   60 منها  الــكــبــرى  مــقــاس  يــتــجــاوز  ال  والــتــي  الــمــعــروضــة 
انعكاسًا لذكريات طفولة عمر بن الدن ومراهقته. وأمضى نجل أسامة بن 
الدن سنوات حياته األولى في مسقط رأسه السعودية.  ويقول: »انتقلنا 
أبلغ عشر سنوات، قبل  الــســودان عندما كنت  والــدي في  العيش مع  إلــى 
بقوة  البلدان  ويبرز هــذان  أفغانستان«.   »إلــى  أربــع سنوات  بعد  نغادر«  أن 
في أعمال عمر بن الدن، إذ تظهر في إحدى لوحاته جبال استخدم في 
بأنها  يصفها  التي  أفغانستان  في  مــوجــودة  وهــي  األحــمــر،  اللون  رسمها 
»بلد مذهل«. ويقول إّن »األحمر يرمز إلى المعاناة والحرب والتفجيرات 
اللوحة  أّن  ويعتبر  في حياتي«.   مرحلة  أصعب  يشكل  ما  وهــو  والــمــوت، 
أّن »جــزءًا مّني ال يزال  تصبح بعد رسمها »جــزءا من صاحبها«، مضيفًا 
يعيش في أفغانستان«.  وبعد تمضية خمس سنوات في هذا البلد الذي 
التاسعة عشرة ليبدأ  والده في  يحتفظ منه بذكريات مميزة، ترك عمر 
بينها  العربية، من  الــدول  حياة جديدة تنقل خالها بين عدد كبير من 
نورماندي.   ويستقر في منطقة  فرنسا  إلى  السعودية، ليصل سنة 2016 
وألـــغـــي فـــي الـــعـــام الــفــائــت مــعــرض لــرســومــاتــه بــســبــب الــحــجــر الصحي 
تتميز  لوحة  ُعرضت نحو ثاثين  المرة،  لكن هذه  بالجائحة.  المرتبط 
بعدما  مستعملة،  سلعا  يعرض  في سوق ضخم  األلــوان  بكثرة  غالبيتها 

تلقى عمر دعوة من مدير المكان الذي كان تقّرب منه نجل بن الدن. 
ويتراوح سعر اللوحات الصغيرة بين 750 و800 يورو بينما يبلغ سعر 
رغبوا في شراء  الــذي  الطاب  أما  يــورو.  و2500  بين 2000  الكبيرة منها 

أعمال عمر »فبيعت اللوحات لهم بالتقسيط«، على ما يوضح مارتن. 

ــة ــق ــاب ــس ــن تــفــ�ــســيــات � ــ ــف ع ــل ــت ــخ ــردة ت ــ ــقـ ــ اأعـــــرا�ـــــض جــــــدري الـ
قال باحثون في لندن ان االعراض التي ظهرت 
المتحدة  المملكة  فــي  الــقــردة  جــدري  مرضى  على 
في  التي شوهدت  تلك  عن  ملحوظ  بشكل  تختلف 
تفشيات سابقة، ما أثار المخاوف من عدم التعرف 

على بعض الحاالت.
54 مريضا  أجريت على  التي  الــدراســة  ووجــدت 
هذا  مايو  في  بلندن  الجنسية  الصحة  عــيــادات  في 
العام أن االعراض اختلفت عما هو معتاد في جدري 
أقل  ــاق  أعـــراض الحمى واالرهــ كــانــت  الــقــردة، حيث 
واآلفات الجلدية في مناطقهم التناسلية والشرجية 
أكبر. تسبب مرض جدري القردة وهو مرض فيروسي 
من  العديد  فــي  ويتوطن  الــعــادة  فــي  نسبيا  معتدل 
البلدان في غرب ووسط إفريقيا في حدوث أكثر من 
وفــاة واحــدة خارج  الى  5000 حالة اصابة باالضافة 
تلك المناطق – ال سيما في أوروبا - منذ أوائل مايو، 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وارتفعت الحاالت أيضا في البلدان التي ينتشر 

فيها المرض بشكل أكبر.

ويــتــبــع الــبــحــث الــــذي نــشــر فــي مــجــلــة النسيت 
الصحة  هيئات  مــن  اقــتــراحــات  المعدية  لــامــراض 
االمراض  لمكافحة  االمريكية  المراكز  مثل  العامة 
ينتشر  الـــذي   - الــمــرض  بــأن تفشي  والــوقــايــة منها 
بشكل رئيسي بين رجال يمارسون الجنس مع رجال 

- يظهر بأعراض غير معتادة.
قال القائمون على البحث والذين يمثلون عددا 
حاالت  تعريفات  مراجعة  يجب  انه  المؤسسات  من 
االصابة لتجنب اغفال بعض الحاالت، ال سيما أن 
جدري القردة يمكن أن »يحاكي« االمراض الشائعة 
والــزهــري.  الهربس  مثل  جنسيًا  المنقولة  األخــرى 
ووجدت الدراسة أيًضا أن ربع مرضى جدري القردة 
مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب وربعهم 
مصابون بأمراض أخرى منقولة عن طريق الجنس.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة روث بــيــرن الــتــي شـــاركـــت في 
التشخيص الخاطئ للعدوى قد يمنع  »ان  الدراسة 
ــن انــتــقــال  ــة مـ ــايـ ــوقـ فـــرصـــة الـــتـــدخـــل الــمــنــاســب والـ

العدوى«.
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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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تركيا واأوربا ال�شرقية تت�شدران الوجهات واإقبال على بريطانيا مع التاأ�شرية الإلكرتونية

يوليو ي�شّجل انتعا�ًشا غري م�شبوق لل�شفر وقفزة يف اأ�شعار التذاكر

ح�سني املرزوق:

قال اأ�سحاب مكاتب �سياحية اإن 

اإقبالاً  ي�سّجل  اجلاري  يوليو  �سهر 

كبرياًا جداًا وغري م�سبوق منذ جائحة 

وال�سياحة  ال�سفر  على  كورونا 

اخلارجية.

اأغلب  اإلغاء  اإىل  ذلك  واأرجعوا 

دول  يف  الحرتازية  الإجراءات 

العامل واملناطق ال�سياحية وتعّط�ش 

بعد  ال�سفر  اإىل  النا�ش  من  الكثري 

طغت  �سابقني  �سيفيني  مو�سمني 

والقيود  امل�سّددة  الإجراءات  فيهما 

اأغلب  التنقل وعزوف  الكبرية على 

النا�ش عن ال�سفر.

يف  املكاتب  اأ�سحاب  وذكر 

ت�سريحات للأيام اأن اأ�سعار التذاكر 

جداًا  كبرية  م�ستويات  اإىل  قفزت 

والذي  املا�سي،  بالعام  مقارنةاً 

ال�سفر حمدودة  معدلت  فيه  كانت 

والأ�سعار اأقل.

املدير  اأكد  اجلانب،  هذا  حول 

العام ملكتب الراية لل�سفر وال�سياحة 

عمار الكنكوين لـ»الأيام« اأن اأ�سعار 

التذاكر ارتفعت ب�سكل جنوين، كما 

خلل  متوافرة  غري  احلجوزات  اأن 

�سهر يوليو اجلاري، اإذ اأ�سبح �سعر 

يقارب  الواحد  لل�سخ�ش  التذكرة 

ذلك  ويعود  بحريني،  دينار   300

لتعط�ش النا�ش لل�سفر بعد النقطاع 

ادى  ما  وهذا  اجلائحة،  نتيجة 

اىل  الطريان،  تذاكر  اأ�سعار  لرتفاع 

الحرتازية  الجراءات  اإلغاء  جانب 

معظم  يف  باجلائحة  اخلا�سة 

الوجهات ال�سياحية. 

يف  »نفتخر  الكنكوين:  وقال 

وال�سياحة  لل�سفر  الراية  مكتب 

جديدتني  وجهتني  باإ�سافتنا 

التي  ال�سياحية  للوجهات 

األبانيا  وهما  البحرينيون  يق�سدها 

وكو�سوفو، وت�سهد هاتان الوجهتان 

اإذ  املواطنني،  قبل  من  كبريا  اقبال 

جديدتان  وجهتان  تعتربان  اإنهما 

ميكن  اوروبيتان  ودولتان 

دون  من  زيارتهما  للبحرينيني 

احلاجة لإ�سدار تاأ�سريات«. 

»هناك  الكنكوين:  وا�ساف 

والعام  العام  هذا  بني  �سا�سع  فرق 

كانت  املا�سي  فالعام  املا�سي، 

العام  هذا  ولكن  طبيعية،  ال�سعار 

ا�سبح هناك انفتاح، خ�سو�سا فيما 

لبع�ش  احلمراء  بالقائمة  يتعلق 

الحرتازية  والجراءات  الدول 

املطلوبة للجائحة«.

يوليو  �سهر  »ان  عمار:  وقال 

الوجهات  ملختلف  بالكامل  حمجوز 

ال�سياحية، ويعود ذلك اىل ا�ستياق 

خلل  ا  خ�سو�ساً لل�سفر،  النا�ش 

مكاتب  فاأغلب  ال�سحى،  عيد  فرتة 

وجهاتها  ا�سبحت  ال�سفريات 

ُوجدت  وان  بالكامل،  حمجوزة 

حجوزات �ستكون باأ�سعار خيالية، 

ا�سبح  ال�سفر  مو�سم  العام  فهذا 

ن�سيطا جدا، فالن�ساط عاود للقطاع 

قبل  من  اقبال  وهناك  ال�سياحي 

البحرينيني واخلليجيني لل�سفر من 

ب�سكل  تركيا  اىل  البحرين  مملكة 

الوجهات  �سائر  ثم  ومن  كبري، 

ال�سياحية الأخرى«.

عبداملنعم  قال  جانبه،  من 

ملكتب  العام  املدير  اليعقوب 

وال�سياحة:  لل�سفر  اليعقوب 

فيما  الول  املركز  تركيا  »حتتل 

وا�سبحت  باحلجوزات،  يتعلق 

تتمتع  كونها  طلباًا  الكرث  الوجهة 

اإذ  ال�سياحية،  املقومات  مبختلف 

اىل  ا�سافة  تاريخية  تتمتع مبعامل 

اأ�سعارها املنخف�سة مقارنة بالدول 

الطعام  توافر  واي�سا  الأوروبية، 

اخللبة  والطبيعة  واجلو  احللل، 

الدول  مع  تقريباًا  تت�سابه  التي 

الأوروبية«.

من  »تنطلق  اليعقوب  وتابع 

مملكة البحرين اكرث من 30 رحلة 

اليعقوب  مكتب  ويف  اأ�سبوعياًا، 

ن�ستقطب  وال�سياحة  لل�سفر 

والخوة  البحرينيني  املواطنني 

اخلليجيني، �سواء لرتكيا او البلدان 

الخرى«. 

اليعقوب:  عبداملنعم  وا�ساف 

»هناك فرق كبري بني العام املا�سي 

بالن�ساط  يتعلق  فيما  العام  وهذا 

ال�سياحي، فالبواب كانت مفتوحة 

ب�سكل حمدد على عك�ش ما هو الآن، 

البو�سنة  كانت  املا�سي  العام  ففي 

الوحيدتني  الدولتني  وتركيا 

افتتاح  فقد مت  الآن  اما  املفتوحتني، 

اململكة  واأهمها  الأوروبية  الدول 

تاأ�سريتها  ا�سبحت  التي  املتحدة 

فهذا  ب�سيط،  وب�سعر  الكرتونية 

احدث اقبال كبريا عليها«.

�سبب  »يعود  اليعقوب:  وتابع 

ارتفاع  اىل  الكبري  ا�سعار  ارتفاع 

الرتفاع  هذا  اثر  اإذ  الوقود،  �سعر 

والفنادق  الطريان،  ا�سعار  على 

واملوا�سلت، وبالرغم من ذلك ال ان 

معظم الوجهات مت حجزها بالكامل 

ا ان �سهري  لإجازة العيد، خ�سو�ساً

من  كانا  املن�سرمني  ويونيو  مايو 

علينا  مرت  التي  الفرتات  اأ�سوء 

حركة  كانت  اإذ  �سياحية،  كمكاتب 

جدا،  قليل  والقبال  ب�سيطة  ال�سفر 

القطاع  ا�سبح  يوليو  �سهر  ان  ال 

ملختلف  انتعا�سا  اكرث  ال�سياحي 

الوىل  املرتبة  ويف  الوجهات، 

للوجهات ال�سياحية تاأتي تركيا التي 

لها ن�سيب ال�سد عن باقي الوجهات، 

 %50 بن�سبة  ياأتي  عليها  فالإقبال 

الـ%50  تتقا�سم  الوجهات  وباقي 

تربعت  التي  تايلند  تليها  الأخرى، 

الأكرث  الآ�سيوية  الدول  عر�ش  على 

طلبا ومن ثم بريطانيا لدول اوروبا 

لدول  بالن�سبة  والبو�سنة  الغربية 

�سرق اوروبا«. 

نائب  قال  ذاته،  ال�ساأن  يف 

الربيع  ملكتب  التنفيذي  الرئي�ش 

من�سور  اأحمد  وال�سياحة  لل�سفر 

اإقبال  الكرث  »الوجهات  احلمد: 

الرتتيب هي تركيا واأوروبا  ح�سب 

التذاكر  ا�سعار  وت�سهد  والبو�سنة، 

كرثة  ب�سبب  م�سبوق  غري  ارتفاعا 

�سركات  له  تطمح  وملا  القبال 

اخل�سائر  تعوي�ش  يف  الطريان 

اىل  اجلائحة،  ب�سبب  الناجمة 

عاملياًا،  النفط  ا�سعار  ارتفاع  جانب 

اعاد  ال�سياحي  الن�ساط  وهذا 

ن�ساط ال�سياحة كما كان عليه قبل 

اجلائحة«. 

هي  »تركيا  احلمد:  وا�ساف 

قبل  من  اقبال  الكرث  الوجهة 

اخلليجيني  والأ�سقاء  املواطنني 

الباقات  ا�سعار  تدين  ب�سبب 

من  البلد  لتنوع  ا�سافة  ال�سياحية، 

والت�سوق  والبحر  الطبيعة  حيث 

ا�سهم  كما  وامللهي،  والتاريخ 

الدولر  الرتكية قبال  اللرية  انهيار 

تركيا  على  القبال  يف  الأمريكي 

ا«.  كاأكرث الوجهات ال�سياحية رواجاً

قائل:  حديثه  احلمد  واختتم 

ال�سيف  مو�سم  بعد  تاأكيد  »بكل 

معدلها  اىل  ال�سعار  �ستعود 

وكرثة  القبال  لقلة  الطبيعي؛ 

املعرو�ش، وهو الوقت المثل لل�سفر 

ملن يبحث عن اف�سل الأ�سعار«.

عبداملنعم اليعقوباأحمد احلمدعمار الكنكوين

د. جميلة خميمر

بالتعاون مع وزارة ال�شحة وبح�شور اأكرث من 300 من املمر�شني والقابالت

انطالق املوؤمتر الدويل الأول للتمري�ض والقبالة يف دي�شمرب

خديجة العرادي:

البحرينية  التمري�ش  جمعية  اأعلنت 

للتمري�ش  الأول  الدويل  املوؤمتر  اإقامة 

الفريق  من  كرمية  رعاية  حتت  والقبالة، 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب 

يف  وذلك  لل�سحة،  الأعلى  املجل�ش  رئي�ش 

يف  املقبل،  دي�سمرب   23-21 بني  ما  الفرتة 

مركز املوؤمترات بفندق اخلليج.

وزارة  مع  بالتعاون  املوؤمتر  ويقام 

ي�ستقطب  اأن  املتوقع  من  بينما  ال�سحة، 

التمري�ش  مهنتي  يف  خبري   200 من  اأكرث 

والتدريب  التعليم  وجمالت  والقبالة، 

العامة،  وال�سحة  والإدارة  العلمي  والبحث 

من   300 من  اأكرث  يح�سره  اأن  ويتوقع 

وي�سمل  والقابلت،  واملمر�سات  املمر�سني 

وور�ش  علمية  لبحوث  حما�سرات  املوؤمتر 

عمل متخ�س�سة، اإ�سافة اإىل مناق�سات علمية 

حول تطوير مهنتي التمري�ش والقبالة، كما 

يقام معر�ش م�ساحب لل�سركات الطبية. 

ويف هذا ال�سياق، اأو�سحت رئي�ش اللجنة 

التح�سريية للموؤمتر الدويل الأول للتمري�ش 

»املوؤمتر  اأن  خميمر  جميلة  د.  والقبالة 

مهنتي  تطوير  واإعادة  حتفيز  اإىل  يهدف 

التطبيق  جمالت  يف  والقبالة  التمري�ش 

تبادل  خلل  من  العملي،  والبحث  والتعليم 

اخلربات والبحوث، وو�سع ال�سرتاتيجيات 

امل�ستقبلية لإدارة مهنتي التمري�ش والقبالة 

التوا�سل مع  البحرين، ف�سلاً عن  يف مملكة 

اخلرباء املحليني والدوليني يف هذا املجال«.

�سيتناول  اآخر،  جانب  »من  واأ�سافت: 

املوؤمتر يف العديد من الأوراق العلمية املقدمة 

التمري�ش  على  كوفيد-19  جائحة  تاأثريات 

كمهنة وتخ�س�ش درا�سي، كما يلقي ال�سوء 

اأبرز التحديات التي واجهها التمري�ش  على 

التخطيط  وكيفية  اجلائحة،  خلل  اإدارياًا 

ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ملثل  وال�ستعداد 

احل�سور  يف  للراغبني  وميكن    .» م�ستقبلاً

طريق  عن  الت�سجيل  املوؤمتر  يف  وامل�ساركة 

عنه  الإعلن  �سيتم  الذين  الإلكرتوين  املوقع 

خلل الأيام املقبلة. 

ا من  وتاأتي اإقامة هذا املوؤمتر بعد 26 عاماً

التمري�ش  ملوؤمتر  البحرين  ا�ست�سافة مملكة 

مع  بالتعاون   ،1996 عام  والقبالة 

وا�ستقطب  للتمري�ش،  الدولية  الكونفدرالية 

دويل  م�سارك  من 200  اأكرث  حينها  املوؤمتر 

و300 م�سارك من مملكة البحرين، اإذ و�سع 

املوؤمتر مملكة البحرين يف مقدمة الدول التي 

ا ملهنتي التمري�ش والقبالة  ا بالغاً تويل اهتماماً

على امل�ستوى العاملي.

ال�سبط  بقطاع  العمل ممثلة  �سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 

ال�سمالية،  املحافظة  يف  م�سرتكة  تفتي�سية  حملة  القانوين 

والإقامة  �سوؤون اجلن�سية واجلوازات  بالتعاون مع  وذلك 

ال�سمالية،  املحافظة  �سرطة  ومديرية  الداخلية،  بوزارة 

ا من مواقع العمل يف املحافظة.  �سملت عدداً

التي  املخالفات  من  عدد  �سبط  عن  احلملة  واأ�سفرت 

وقانون  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  قانون  باأحكام  تتعلق 

الإقامة مبملكة البحرين، و�سبط عدد من العمال املخالفني 

للأنظمة والقوانني، واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها. 

احلملت  ا�ستمرارية  على  حر�سها  اإىل  الهيئة  ولفتت 

العام ويف  احلكومية طوال  اجلهات  امل�سرتكة مع خمتلف 

خمتلف حمافظات اململكة، وذلك اإمياناًا منها مببداأ التكامل 

العمل  بيئة  لتطوير  العلقة  ذات  اجلهات  خمتلف  بني 

والت�سدي لكافة املمار�سات غري القانونية التي من �ساأنها 

اأن توؤثر على تناف�سية وعدالة ومرونة �سوق العمل، علوة 

على تاأثرياتها ال�سلبية على الأمن الجتماعي.

�شفري البحرين لدى اململكة املتحدة 

يبحث التعاون مع جزيرة مان

بدعوة من الفريق ال�سري جون لورمير، حاكم جزيرة 

الأو�سط  لل�سرق  ال�سابق  الدفاع  م�ست�ساري  كبري  مان، 

خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ال�سيخ  قام  املتحدة،  باململكة 

اإىل  بزيارة  املتحدة  اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �سفري 

جزيرة مان، التابعة للتاج الربيطاين وذات احلكم الذاتي، 

وخلل الزيارة، عقد ال�سفري اجتماعات مع األفريد كونان، 

رئي�ش وزراء جزيرة مان، وتيم كروكال، وزير امل�ساريع، 

ولوران�ش �سكيلي، رئي�ش برملان تينوالد، وعدد من كبار 

م�سوؤويل اجلزيرة من القطاعني العام واخلا�ش بح�سور 

�سو بري�سكي رئي�سة ال�سوؤون املالية.

علقات  تعزيز  �سبل  بحث  الجتماعات  خلل  ومت 

مان،  وجزيرة  البحرين  مملكة  بني  وال�سداقة  التعاون 

ومناق�سة امل�سروعات امل�سرتكة وتبادل اخلربات، ل�سيما 

على  والتعرف  وامل�سريف،  واملايل  القت�سادي  املجال  يف 

يف  بها  املعمول  والطائرات  ال�سفن  ت�سجيل  اإجراءات 

اجلزيرة، واآفاق التعاون يف املجال الت�سريعي حيث يعد 

برملان تينوالد، اأحد اأقدم واأعرق الربملانات يف العامل، هذا 

الهتمام  ذات  والق�سايا  املوا�سيع  ا�ستعرا�ش  جانب  اإىل 

امل�سرتك.

ال�شجن 5 �شنوات ملتهم بغ�شل اأموال مببلغ 50 األف دينار

ا�شتحقاق الزوجة لـ»اأجرة« عن رعايتها لل�شغري

 5 ملدة  متهم  ب�سجن  الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  حكمت 

مو�سوع  الأموال  ومب�سادرة  دينار  اآلف   5 وتغرميه  �سنوات 

اأية  اأو  دينارا  و350  األفا   50 وقدرها  الأموال«  »غ�سل  اجلرمية 

اأموال مملوكة له م�ساوية يف القيمة لذلك املبلغ.

دينار  األف  بتغرميها  املتهم«  »�سركة  الثاين  املتهم  ومعاقبة 

ومب�سادرة الأموال مو�سوع اجلرمية وقدرها 15 األف دينار.

وتعود تفا�سيل الواقعة اإىل اأن املجني عليه وابنه تقدما ببلغ 

اإىل مركز ال�سرطة باأن املتهم قام باختل�ش 250 األف دينار بعدما 

اأوهمهما بتاأ�سي�ش �سركة عقارية، وات�سح باأن ال�سركة ح�سابها من 

اأن املتهم بعد مماطلة قدم لهما �سيكات من دون  دون ر�سيد، كما 

ر�سيد.

الأمانة  خيانة  بق�سية  واإدانته  املتهم  حماكمة  خلل  ومن 

وحب�سه ملدة �سنة، تو�سلت حتريات ال�سرطة اإىل اأن املتهم متورط 

خللها  من  حكم  التي  الأموال  من خلل  الأموال  غ�سل  يف جرمية 

بجرمية خيانة الأمانة.

ويحول  ينقل  كان  املتهم  اأن  على  ال�سرطة  حتريات  دلت  كما 

اأموال من ح�سابه حل�ساب اآخر يف اململكة العربية ال�سعودية.

واأ�سدرت املحكمة حكمها بعد اإدانته باأنه ارتكب جرمية غ�سل 

خيانة  جرمية  من  م�سروع  غري  بطريق  عليها  املتح�سل  الأموال 

الأمانة من �ساأنه اإظهار م�سروعية م�سدرها وكان ذلك باأن اختل�ش 

ح�سابها  باإدارة  املوكل  ال�سركة  ح�ساب  من  بالأوراق  املبني  املبلغ 

واحت�سبه لنف�سه بنيه اختل�سه وت�سيعيه على مالكه واأجره على 

مقدار مبلغ 65 األفا و350 دينارا بعدد من العمليات مع علمه بعدم 

م�سروعية م�سدر ذلك املبلغ، الذي يكون متح�سل من جرمية خيانة 

الأمانة على نحو من �ساأنه اإظهار م�سروعيته، وكان ذلك الت�سرف 

قيمة �سيك خمتل�ش بقيمه 50 األفا و350 دينارا من اأموال ال�سركة 

له  حتويل  عمليه  واإجراء  البيان  �سالفة  الق�سية  حمل  العقارية 

بالعملة ال�سعودية لي�سبح 500،000 ريال �سعودي ثم نقل مبلغ 

واإجراء  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  البحرين  الأخري من مملكة 

عمليات حتويل على املبلغ اآخر قدر بـ15 األف دينار من ذات املبلغ 

البيان باأن حوله على ح�ساب �سركة  املح�سل من اجلرمية �سالفة 

املتهم الثاين »�سركته« بق�سدي اإخفاء طبيعته كعائد اجلرمية التي 

ارتكبها وم�سدرها وملكيتها.

الأ�سخا�ش  من  كونها  حلال  املتهم  �سركة  املحكمة  اأدانت  كما 

العتباريني املرخ�ش لهم مبا�سرة الن�ساط التجاري مبملكة البحرين 

واململوكة واملدارة من قبل املتهم الأول الذي ارتكب بوا�سطتها جرائم 

غ�سل الأموال املتح�سلة بطريقة غري م�سروعة واملبينة بالبند �سابق 

البيان على النحو املرتتب على ارتكاب جرمية غ�سل الأموال مبقدار 

15 األف دينار.

التمييز  حمكمة  اأن  الغمي�ش  �سامل  املحامي  الدكتور  اأكد 

تتعلق  مهمة  قانونية  مبادئ  اأر�ست  اخلام�سة  بدائرتها  ال�سرعية 

اأن  بحق احلا�سنة يف اأجرة ال�سكن بدلاً من توفري ال�سكن، واأكدت 

حقها  ي�سقط  ل  الزوجية  م�سكن  اىل  العودة  عن  احلا�سنة  امتناع 

نظري  احلا�سنة  حق  اأكدت  كما  الأولد،  نفقة  بحق  املطالبة  يف 

ح�سانته،  مدة  خلل  ورعايته  وخدمته  ال�سغري  بح�سانة  قيامها 

وهي اأجرة تقدر بالقدرة املالية للمنفق، جاء ذلك يف حيثيات حكم 

بحرينية بعد اأن ح�سلت على اخللع من زوجها.

واأفاد غمي�ش باأن موكلته بحرينية رفعت دعوى اأمام املحكمة 

ال�سغرى ال�سرعية وقت قيام العلقة الزوجية بينهما، طلبت فيها 

واأجر  م�سكن  وبدل  العيدين  وك�سوة  ولطفلتها  لها  �سهرية  نفقة 

ح�سانة ور�ساع، وت�سليمها الأوراق الثبوتية لطفلتها.

وبناءاً على ذلك، حكمت املحكمة بحقها يف نفقة �سهرية وك�سوة 

العيد مرتني لها، اإ�سافة اإىل نفقة �سهرية للطفلة وك�سوة العيدين، 

احل�سانة،  واأجر  امل�سكن  بدل  من  طلبات  باقي  املحكمة  ورف�ست 

حمكمة  اأمام  وبعدها  ال�ستئناف  حمكمة  اأمام  زوجها  ا�ستاأنف  اإذ 

حمكمة  اىل  واإعادته  احلكم  بنق�ش  مرة  اأول  ق�ست  التي  التمييز 

ال�ستئناف لتنظر فيه من جديد، وبالفعل نظرت حمكمة ال�ستئناف 

ا، و�سدر حكمها باإلغاء حكم اأول درجة الذي ق�سى  يف احلكم جمدداً

بتلك بالنفقات.

الت�سبيب  يف  بالق�سور  تتمثل  دفوع،  بعدة  الغمي�ش  ودفع 

للأطفال  امل�سكن  بدل  نفقة  اإن  وقال  القانون،  تطبيق  يف  واخلطاأ 

تقع على الأب، واإن املح�سون اختارت اأجرة امل�سكن بدلاً من توفري 

امل�سكن، وهو حق �سرعي لها خا�سة يف ظل ظروف موكلته التي 

حتمل اجلن�سية البحرينية وتعي�ش يف اململكة، بينما زوجها يعي�ش 

ا اإىل ظروفه العملية، كما دفع بحق موكلته يف  يف دولة عربية نظراً

م�سكن  اىل  العودة  امتنعت عن  واإن  لطفلتها حتى  بنوعيها  النفقة 

الزوجية؛ لأن نفقة الطفلة ثابتة على اأبيها، كما دفع بحق موكلته 

مدة  خلل  الطفلة  ورعاية  بخدمة  تقوم  لأنها  احل�سانة  اأجر  يف 

ح�سانتها.

ا باأحقية الطاعنة يف بدل م�سكن �سهري،   وحكمت املحكمة جمدداً

وبدل اأجر ح�سانة، ونفقة للبنت �سهرية وبدل ك�سوة العيدين مرة 

يف ال�سنة لكل عيد.

تاأييد �شجن مروج 

املاريجوانا 10 �شنوات

 10 ال�سجن  العليا  ال�ستئناف  حمكمة  اأيدت 

كما  املخدرة  املواد  يف  للجتار  اآ�سيوي  على  �سنوات 

غرمته املحكمة 5 اآلف دينار واأمرت باإبعاده عن البلد 

بعد تنفيذ العقوبة.

وتتمثل تفا�سيل الق�سية بورود معلومات لرجال 

ببيع  »اآ�سيوي«  املتهم  بقيام  تتمثل  املخدرات  مكافحة 

وترتيب وال�سرتاك يف عمليات بيع املواد املخدرة.

وقد اأكدت التحريات �سحة املعلومة ومت التو�سل 

اتفق  الذي  �سري  م�سدر  ترتيب  طريق  عن  املتهم  اإىل 

معه على �سراء مواد خمدرة »املاريجوانا« مقابل 300 

دينار.

املتهم،  �سبط  مت  املحددين  والزمان  املكان  ويف 

والت�سليم،  ال�ستلم  عمليه  بعد  الكمني  مبلغ  بحوزته 

وبالتوجه اإىل �سكنه وبتفتي�سه عرثت قوات الأمن على 

كمية من النبات املخدر، وب�سوؤاله عن م�سدر املخدرات 

حتديدها  يتم  خمتلفة  اأماكن  من  ي�ستلمها  باأنه  اأفاد 

بالتفاق مع اآخر.

كان  اآخر،  على  فرتة  منذ  تعرف  اإنه  املتهم  واأفاد 

يطلب منه بيع كمية من املواد املخدرة وحدد له اأماكن 

�سيت�سلمون  الذين  وال�سخا�ش  املخدرة  املواد  ا�ستلم 

ح�سيلة البيع مقابل ح�سوله على عمولة.

املادة  قدم مبقابل  لنه  امل�ستاأنف  املحكمة  وادانت 

بها  املرخ�ش  الأحوال  غري  يف  املاريجوانا  املخدرة 

قانونااً، كما اأنه حاز واحرز املخدرة املاريجوانا بق�سد 

التعاطي يف غري الأحوال املرخ�ش بها قانونااً.

�شوق العمل: �شبط عدد من املخالفات 

بحملة تفتي�شية م�شرتكة يف املحافظة ال�شمالية

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم
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بالقلم الر�ضا�ص

اأال تخ�ضى ال�ضني لو تدخلت لرتطيب العالقات 

العربية – االإيرانية اأن ت�ضتدير طهران نحو بكني؟

فريو�ص كورونا ال يذهب اإىل الب�ضر وال ي�ضيبهم مبح�ص 

اإرادته فالب�ضر وحدهم من يت�ضببون يف االإ�ضابة به

داود الفرحان
اطلبوا الو�ضاطة ولو يف ال�ضني

ب�صراحة  قالها  اأوكرانيا،  على  الرو�صية  احلرب  وع�صية  البداية،  من 

مل  اإذا  الأمن  جمل�س  اإن  جون،  ت�صانغ  املتحدة،  الأمم  لدى  ال�صني  مندوب 

مور�صت  اإذا  اأو  �صحيح،  ب�صكل  املجهول  على  املفتوحة  الأزمة  مع  يتعامل 

مزيد  اإىل  اإل  يوؤدي  لن  ذلك  فاإن  اأعمى،  ب�صكل  عقوبات  وُفر�صت  �صغوط، 

يف  وال�صعوبات  والفو�صوية،  املعقدة  والأو�صاع  واخل�صائر  ال�صحايا  من 

بقلق  ت�صعر  اإنها  ال�صني  قالت  اندلعت احلرب  اأن  جت�صري اخلالفات. وبعد 

عميق، واإن الأمر و�صل اإىل نقطة »ل تريد ال�صني اأن تراها«.

تقريًبا بني  الوحيد  الأمن هو احلكيم  ال�صيني يف جمل�س  املندوب  كان 

اأ�صوات مت�صنجة اأو مرتددة اأو منفعلة اأو متوترة. قال ب�صراحة اإن الق�صية 

الأوكرانية لي�صت اأمًرا ظهر فجاأة، ومل حتدث احلرب بني ع�صية و�صحاها، 

اإىل  تعود  قد  طويلة،  فرتة  مدى  على  خمتلفة  عوامل  تفاعل  نتيجة  لكنها 

تاريخ انهيار الحتاد ال�صوفياتي.

ت ال�صني مراًرا عن اأنها توؤيد وجود اأمن م�صرتك و�صامل وتعاوين  وعبرَّ

وم�صتدام، ول يكون ذلك على ح�صاب اأمن الدول الأخرى؛ لأن الأمن الإقليمي 

ذات  الأحالف  اأو  الع�صكرية  الكتل  تو�صيع  اأو  تقوية  األ يعتمد على  ينبغي 

البعد التهديدي.

اجلليدي،  الع�صر  اإىل  ذلك  ي�صل  ورمبا  القدم،  يف  املوغل  البلد  فهذا 

تابعنا  كان »خمرتع« احلكمة والدهاء، و»م�صنع« احلكماء والعلماء. ولو 

ال�صني  وموؤ�ص�س  الراحل  الرئي�س  عهد  منذ  ال�صينيني  ال�صيا�صيني  خطابات 

احلديثة، ماو ت�صي تونغ، لأدركنا اأن خطاباتهم الثورية كانت دعائية اأكرث 

مما هي حما�صية اأو تهديدية اأو قتالية. واأ�صرب للقراء مثالً: خالل درا�صتي 

اجلامعية، كنا نذهب بني فرتة واأخرى لزيارة ال�صفارة ال�صينية يف بغداد، 

وكانت تقع فيما ت�صمى حالًيا »املنطقة اخل�صراء« مع �صفارات اأخرى عديدة، 

اأو كتب دعائية جمانية، من بينها »الكتاب  للح�صول على جمالت �صينية 

الف�صتق ال�صيني املمتاز! واأدركُت منذ  الأحمر«، وبجانبها »حفنة كف« من 

ذلك احلني اأن »ال�صيا�صة حتتاج اإىل حفنة من الف�صتق« لالقتناع بنظرياتها اأو 

ه�صم حتليالتها! وهذه حكمة م�صافة من بالد امللوك والأباطرة وال�صيوعيني 

ذوي البدلة اخل�صنة الوحيدة، وال�صيوعيني ذوي البدلت العديدة والأنيقة.

لقد تغريت ال�صني فعالً من الأكواخ والكهوف اإىل الأبراج ناطحة ال�صحاب 

وغزو الف�صاء. وحني انت�صرت مطاعم »كنتاكي« و»ماكدونالدز« الأمريكية، 

يف بكني و�صنغهاي، �صار الرجل العادي ال�صيني يحتفظ بالكي�س الورقي 

الذي يحمل ا�صم املطعم الأمريكي، وي�صعه على اجلدار يف غرفة ال�صتقبال، 

لتعريف ال�صيوف باأنه من طبقة تاأكل مثلما ياأكل الرئي�س الأمريكي ال�صابق 

ترمب وجنوم هوليوود!

خالل العقدين الأخريين من القرن احلادي والع�صرين، �صارت ال�صني 

دولة لها ب�صمات وتواقيع اقت�صادية وجتارية وخدمية وعلمية واإلكرتونية 

وعمرانية، ل ت�صتطيع دولة اأخرى اأن جتاريها فيها. وعلى الرغم من اأن بكني 

تعاملت بهدوء مع الأزمة الأوكرانية، فاإن الوليات املتحدة ت�صببت يف توتر 

العالقات بني البلدين، يف م�صاحة بحرية مل تكن متوقعة يف اجلزء اجلنوبي 

»فورين  جملة  تقول  كما  امل�صكلة  لكن  اأ�صرتاليا.  �صمال  الأر�صية  الكرة  من 

ال�صيني التقليدي  بولي�صي« الأمريكية تكمن لي�س يف التحالف الرو�صي – 

منذ عهد الرئي�س ماو ت�صي تونغ، واإمنا يف »احلكمة« ال�صينية التي تتمثل 

يف »غمو�س« الت�صريحات ال�صينية حول الطموحات الدولية لبكني.

الرئي�س الأمريكي الوحيد الذي قام بزيارة مفاجئة اإىل ال�صني قبل ن�صف 

قرن، هو ريت�صارد نيك�صون، ومن يومها مل حتمل جوازات �صفر اأي رئي�س 

اأمريكي اأختاماً �صينية غري اختام تايوان.

بالن�صبة للعامل العربي، ترى ال�صني بحكمتها اأن �صعوب ال�صرق الأو�صط 

»اآباء  اإىل  حاجة  ول  �صلطة«  »فراغ  اأبًدا  يوجد  ول  املنطقة،  هذه  �صادة  هم 

ال�صرق  ق�صية  جوهر  هي  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  بكني  وتوؤكد  اأجانب«. 

الأو�صط، ويجب ت�صحيح هذا »الظلم التاريخي الأكب« يف اأ�صرع وقت ممكن، 

اقرتاًحا  ال�صني  قدمت  وعملًيا  الفل�صطيني.  لل�صعب  العادلة  الق�صية  ودعم 

لتنفيذ  نقاط  ثالث  من  ومقاربة  الفل�صطينية،  الق�صية  نقاط حلل  اأربع  من 

»حّل الدولتني«، اإل اأن العقبة الوحيدة يف هذا املجال هي اإ�صرائيل وحليفتها 

لأول  املا�صي،  مار�س  يف  متت  الإ�صالمي  ال�صعيد  وعلى  املتحدة.  الوليات 

مرة، دعوة وزير خارجية ال�صني حل�صور اجتماع وزراء خارجية منظمة 

التعاون الإ�صالمي.

�صهدت مو�صكو يوم 16 يونيو احلايل حدًثا مهًما، حني ات�صل الرئي�س 

موؤكًدا دعم  القدمي فالدميري بوتني هاتفًيا،  ال�صيني �صي جينبينغ ب�صديقه 

بالده لل�صيادة الرو�صية واأمنها. وعلى الرغم من اأن �صيًئا مل يذكر اأي ق�صية 

اتفقا  الرئي�صني  اأن  اإىل  اأ�صار  الكرملني  فاإن  تايوان،  اأو  اأوكرانيا  حمددة مثل 

على تو�صيع التعاون يف جمالت الطاقة واملال وال�صناعة والنقل »مع الأخذ 

يف العتبار الو�صع القت�صادي العاملي املعقد ب�صبب العقوبات الغربية«.

حلق  ا�صتخداًما  الأمن  جمل�س  يف  الع�صوية  دائمة  الدول  اأقل  وال�صني 

اإل 16 مرة، 8 منها مع رو�صيا لدعم  النق�س »الفيتو«، فهي مل ت�صتخدمه 

حكومة ب�صار الأ�صد، بينما رو�صيا ا�صتخدمته 143 مرة، والوليات املتحدة 

فال�صني واحدة من دول  83 مرة، وبريطانيا 32 مرة، وفرن�صا 18 مرة. 

نادرة تتاأنى يف ا�صتخدام »الفيتو« يف الوقت املنا�صب، مبا يخدم م�صاحلها 

و�صمعتها وعالقاتها اخلارجية.

»خرُي  القائل:  وهو  ا،  اأي�صً ورئي�صه  �صاحك،  �صعب  ال�صيني  وال�صعب 

حذاٍء ما ينا�صب القدمني، وخرُي احلكومات ما تفيد �صعبها«.

على الرغم من اأن ال�صني مل تدخل حرًبا منذ اأكرث من ن�صف قرن، فاإن 

لها اليوم قواعد ع�صكرية برية من �صريالنكا اإىل جيبوتي، مروًرا بكمبوديا 

وباك�صتان، وكلها تقع قرب املمرات البحرية والبية وامل�صايق، مثل مالكا 

وباب املندب وم�صيق هرمز. ومعظمها مل توؤجج جدلً �صيا�صًيا واأمنًيا مثلما 

�صمال  الهادي  املحيط  �صليمان يف  مع جزر  موؤخًرا  �صيني  اتفاق  حدث يف 

اأ�صرتاليا  اعتبته  ما  وهو  هناك،  �صينية  بحرية  قاعدة  لتثبيت  اأ�صرتاليا، 

الق�صايا  يف  و�صيًطا  ال�صني  تكون  اأن  من  مينع  ل  هذا  اأن  اإل  لها.  تهديًدا 

كوريا  مع  ال�صمالية  الكورية  الأزمة  اأو  الأوكرانية  احلرب  مثل  ال�صاخنة، 

اجلنوبية، اأو اأزمة اجلزر اليابانية مع رو�صيا، اأو حتى العالقات العربية – 

الإيرانية املتوترة يف اخلليج العربي.

ويقول الإعالمي ال�صيني كانغ كاي: »اإن ال�صني �صتكون بانية لل�صالم 

العاملي، مبا يف ذلك دول  الدويل مع املجتمع  النظام  العاملي، ومدافعة عن 

التنمية  لتحقيق  جاهدة  ت�صعى  »ال�صني  اأن  يوؤكد  وهو  الأو�صط«.  ال�صرق 

دول  معظم  مع  اتفاقيات  عب  الأو�صط،  ال�صرق  يف  وال�صالم  والزدهار 

املنطقة«. واإحدى هذه التفاقيات كانت مع العراق يف عهد رئي�س الوزراء 

اأنها »حب  امل�صتقيل عادل عبد املهدي، يف عام 2019، حيث تبني  ال�صابق 

على ورق« واإحدى �صفحات الف�صاد يف العراق، والطريف اأن مدة التفاقية 

ربع قرن!

كلمة اأخرية:

 األ تخ�صى ال�صني لو تدخلت لرتطيب العالقات العربية – الإيرانية، اأن 

ت�صتدير طهران نحو بكني لتزويد حر�صها الثوري وميلي�صياتها بالأ�صلحة؟

عن ال�ضرق االأو�ضط

تقديًرا لل�ضحافة البحرينية

و�ضام االأمري �ضلمان بن حمد 

لال�ضــــتحقاق الطـــــــبي

اللحظات اجلميلة التي متر بعمر الإن�سان 

التي  للجهود  والتقدير  التكرمي  حلظات  هي 

يقوم بها، والإجناز الذي حققه، فما اأجمل اأن 

بنف�سه،  به  وي�سعر  يراه  والفرد  التكرمي  يتم 

وي�سعد حني ينال و�ساًما اأو درًعا اأو �سهادة 

ال�سعيدة  اللحظات  اإنها  النا�س،  تنفع  لأعمال 

التي يتم فيها تقديره عرفاًنا جلهوده وعطائه 

وت�سحياته.

البحرينية  ال�سحافة  تكرمي  مت  وبالأم�س 

ملواقفها امل�سرفة دائًما يف ق�سايا الوطن، فقد 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  منح 

الوزراء روؤ�ساء حترير  العهد رئي�س جمل�س 

ال�سحف البحرينية و�سام الأمري �سلمان بن 

الوطنية،  للكوادر  الطبي  لال�ستحقاق  حمد 

حمد  املعظم  امللك  جاللة  من  بتوجيه  وذلك 

بن عي�سى اآل خليفة للدور الكبري الذي قامت 

به ال�سحافة البحرينية يف الت�سدي لفريو�س 

كورونا.

بجهود  قامت  قد  البحرينية  فال�سحافة 

بداية  تف�سيها  منذ  للجائحة  للت�سدي  كبرية 

عملها  فكان  هذا،  يومنا  2020 وحتى  العام 

النا�س  انقطاع وذلك لرت�سيد  دون  متوا�سالً 

البحرين  فريق  قرارات  لتنفيذ  وتوجيههم 

الأثر  لذلك  فكان  كورونا،  جائحة  ملكافحة 

الأكرب يف جتاوز اجلائحة يف ذروة انت�سارها، 

وتخفيف غلوائها وخطرها.

اأن  على  �سلمان  الأمري  �سمو  اأكد  لقد 

املنجزات الوطنية والتنموية التي حتققت كان 

فيها، ومن  لل�سحافة والإعالم دور رئي�سي 

كورونا،  لفريو�س  الت�سدي  م�سارات  ذلك 

ت�سكيل  والإعالم يف  ال�سحافة  �ساهمت  فقد 

مع  للتعامل  ال�سحيح  املجتمعي  الوعي 

انت�سارها، وقد حققت  اجلائحة ويف مراحل 

الإجنازات  البحرين  فريق  مع  امل�ساعي  تلك 

ونزل  اأدناها  اجلائحة  خطورة  بلغت  اأن  اإىل 

منحنى الإ�سابة بالفريو�س.

حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام  اإن 

والذي  الوطنية  للكوادر  الطبي  لال�ستحقاق 

هو  البحرينية  ال�سحف  حترير  روؤ�ساء  ناله 

دافع  وهو  والكتَّاب،  ال�سحفيني  لكل  و�سام 

ال�سحافة  ويحمل  والعطاء،  العمل  من  ملزيد 

م�سوؤولية كربى وم�ساعفة لإجناح امل�ساريع 

التنموية كافة.

للجهود  تقدير  هو  ال�ستحقاق  و�سام 

التي قامت بها ال�سحافة البحرينية، واإن كان 

تقديًرا جلهودهم يف مواجهة جائحة كورونا 

ال�سجل  يف  متثل  اأكرب  معاين  يحمل  ولكنه 

ال�سحافة  قدمته  الذي  امل�سرف  التاريخي 

1939 على  العام  البحرينية منذ ن�ساأتها يف 

اأول  اأ�سدر  الذي  الزائد  عبداهلل  الأديب  يد 

حجرية،  مطبعة  واأول  )البحرين(  �سحيفة 

يومنا  اإىل  ال�سحف واملجالت  مروًرا بجميع 

والتعبري  الراأي  حرية  يعك�س  ما  وهو  هذا، 

التي ت�سهده البحرين، وكان يف كل املراحل 

حتديات تواجهها ال�سحافة البحرينية، ولكنها 

و�سحفيها  وكتابها  حتريرها  بروؤ�ساء  تثبت 

اأنها على قدر امل�سوؤولية والتحدي.

و�سام ال�ستحقاق يوؤكد على اهتمام �سمو 

ال�سحافة  لدور  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

روؤ�ساء حترير  ناله  الذي  والتكرمي  الوطني، 

ال�سحفية  ال�سرة  لكل  تكرمي  هو  ال�سحف 

الكرمية  امللكية  والتوجيهات  البحرين،  يف 

هي دائًما الرافد ملزيد من العطاء والت�سحية 

ملواجهة كل التحديات، خا�سة يف فرتة جائحة 

كورونا كانت �سالمة املواطن واملقيم هي من 

اأولويات احلكومة الر�سيدة، وهو الأمر الذي 

جعل البحرين يف مقدمة الدول التي حتققت 

جناحات كبرية على ال�سعيد الطبي.

روؤ�ساء  ناله  الذي  ال�ستحقاق  و�سام 

لل�سحافة  دافًعا  �سيكون  ال�سحف  حترير 

امل�سروع  يف  العطاء  من  ملزيد  البحرينية 

فالو�سام  املعظم،  امللك  جلاللة  الإ�سالحي 

خا�سة  وال�سحفيني،  الكتَّاب  لكل  تكرمي  هو 

حني يكون يف وقته وملن ي�ستحقه، فهو حمفز 

ملزيد من العطاء، فهنيئًا لل�سحافة البحرينية 

هذه اللفتة امللكية ال�سامية.

معقمات بعبوات فارغة!!

البالد  مرافق  فتح  واإعادة  الحرتازية  الإجراءات  تخفيف  بعد   

بالإجراءات  الأخذ  �صبق  الذي  النحو  على  اأعمالها  ملزاولة  وموؤ�ص�صاتها 

التي كانت �صرورية لإيقاف انت�صار فريو�س كورونا )كوفيد-19(، وبعد 

على  خ�صارات  �صكلت  التي  واأفاعيله  انت�صاره  جراء  املعاناة  من  �صنتني 

اأر�صه، غري  البحرين واملقيمون على  الفرحة �صعب  م�صتويات عدة، عمت 

اأن ت�صتمر لفرتة طويلة لنخلف وراء  اأن هذه الفرحة العامة مل ُيكتب لها 

انت�صاره  الفريو�س  عاود  ما  �صرعان  اإذ  البغي�صة؛  وذكراه  الكوفيد  الظهر 

ال�صريع ولكن على نحو لي�س خميًفا كما يوؤكد ذلك املخت�صون. ومع ذلك 

فهذه العودة اأو الطفرة الفريو�صية اجلديدة تدفعنا اإىل الت�صاوؤل اإذا ما كان 

بال�صحة  النا�س  وتدعم وعي  النت�صار  هذا  من  تخفف  تدابري  اتخاذ  علينا 

العامة. 

 فمع بداية �صهر يونيو املا�صي بداأت احلالت القائمة لـ)كوفيد-19( 

مع  الإ�صابة  حالت  مع  وباملقارنة  الرتفاع،  باجتاه  كبرية  قفزات  تقفز 

اأعداد  ارتفعت  الإ�صابات 4095  بلغت  الأول من �صهر يونيو حيث  اليوم 

تنزل  ومل  اإ�صابة،   14600 من  اأكرث  اإىل  ال�صهر  هذا  نهاية  يف  امل�صابني 

طوال �صهر يونيو املا�صي اأعداد الإ�صابة بالفريو�س التي ُتعلم بها وزارة 

ال�صحة عن 1500، بل اإن الأعداد يف يوم من اأيام هذا الأ�صبوع جتاوزت 

2000 اإ�صابة، ويف اأيام كثرية كانت الأرقام قريبة جدا من ذلك، ما ي�صري 

ما ينبغي تداركه. ولكرثة الإ�صابات بالفريو�س لوحظ  اأن هناك خلالً  اإىل 

على و�صائل التوا�صل الجتماعي ت�صاعد ن�صق طرح �صوؤالني وجهة اأولهما 

اتهامية غايتها حتميل م�صوؤولية ما و�صلنا اإليه لطرف ما، وغالًبا ما ُيطرح 

هذا ال�صوؤال يف �صيغة احتمالية توازن بني طرفني ينبغي اأن يالم اأحدهما 

اأو  يف حتمل م�صوؤولية الو�صع الوبائي احلايل، فهل امل�صوؤول هو املواطن 

الفريق الوطني الطبي؟ واأما ال�صوؤال الثاين ف�صيغته جتعله اأقرب اإىل �صب 

الثابتة هي: ما راأيكم يف عودة املجتمع  اإىل الت�صاوؤل و�صيغته  الآراء منه 

يف  الفريو�س  انت�صار  ذروة  يف  متبعة  كانت  التي  الحرتازية  لالإجراءات 

الوبائية؟  �صورته 

غري  اأ�صبابه  اإن  ونقول  الرتفاع  هذا  تبير  ميكننا  ل  اأنه  احلقيقة   

اأفراد املجتمع هم امل�صوؤولون عن هذا الرتفاع ولي�س  مفهومة، والأكيد اأن 

غريهم؛ ففريو�س كورونا ل يذهب اإىل الب�صر ول ي�صيبهم مبح�س اإرادته، 

ل�صتهتار  عدواه  وانت�صار  به  الإ�صابة  يف  يت�صببون  من  وحدهم  فالب�صر 

اأو تهاون اأو تغافل عن اأ�صا�صيات ال�صحة واملحافظة عليها: غ�صل اليدين، 

قواعد  الجتماعي. وهي  التباعد  قواعد  واحرتام  املغلقة،  املحالت  وتهوية 

التي تدفع يف اجتاه توفري بيئة  اأثًرا يف امل�صاهد الجتماعية  ل نلحظ لها 

ويف  »املولت«  ففي  اأكب؛  ب�صرعة  وانتقاله  الفريو�س  لنت�صار  خ�صبة 

دينية  م�صمياتها،  مبختلف  والحتفالت  املطاعم  ويف  اجلنازات  ت�صييع 

التي  الكمامة  لب�س  عن  وتخلًيا  ازدحاًما  اإل  جتد  ل  اجتماعية.  اأو  كانت 

واجبة  فهي  املفتوحة  الف�صاءات  يف  مطلوبة  غري  كانت  اإذا  باأنها  ُنذكر 

اأمام  اأنها مهمة  واأعتقد  اأجهزة فح�س احلرارة،  اإن  ثم  املغلقة.  الأماكن  يف 

الأماكن العامة التي يرتادها النا�س، قد اختفت من بع�س الف�صاءات وحتى 

يف حال بقائها فقل وندر اأن تالحظ من يلجاأ اإليها، هذا ف�صالً عن اأن كثرًيا 

احلال  واقع  يف  يكون  قد  ب�صيط  لعار�س  انتباها  يعريون  ل  النا�س  من 

بداية اإ�صابة بالكوفيد. بالدنا مفتوحة ويجب اأن نتحرى التفا�صيل لدوام 

ال�صحة والعافية لهذا املجتمع اجلميل، وهذا واجب املواطن واملقيم قبل اأن 

يكون واجب الهيئات ال�صحية والر�صمية. 

اأو جتب  التي متيت  القوة  بتلك  تعد  العدوى مل  اأعرا�س  اأن   �صحيح 

الإن�صان على تلقي العالج بامل�صت�صفى اإل يف ما ندر، واأن يف قدرة الإن�صان 

التعامل مع هذا الفريو�س، لكن اأن يعي�س هذا املواطن يف جمتمعه بحالة 

من القلق فهذا يف حد ذاته ل ي�صتقيم مع مفهوم الأمن وال�صالمة التي لطاملا 

متتع بها جمتمعنا البحريني.

باأن  والوعي  الوبائي،  الو�صع  بهذا  املواطن  من  مطلوب  الهتمام   

�صرورة  على  واحلر�س  مطلوب،  ظهرانينا  بني  يجو�س  مازال  الفريو�س 

و�صيء  واجب،  والأ�صري  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على  واحلذر  احليطة  اأخذ 

اجلهات  من  مطلوب  الذروة  اإبان  �صارية  كانت  التي  التدابري  بع�س  من 

التي كان لها الف�صل الأكب يف وقف انت�صار الفريو�س، واجلهة الرئي�صية 

اأبلى  الذي  الطبي  الوطني  الفريق  الفريو�س هي  العمل على حما�صرة  يف 

على  العمل  منه  ننتظر  نزال  وما  والداين،  القا�صي  به  ي�صهد  ح�صنا  بالء 

اأقرتح  ذلك  انتظار  املقلق. ويف  الفريو�س  هذا  من  كلية  البحرين  تخلي�س 

العمل  عودة  نهائًيا  كورونا  �صفحة  يطوي  جذري  حل  اإىل  التو�صل  قبل 

وفر�س  بكثافة،  اجلمهور  يق�صدها  التي  الأماكن  اأمام  احلراري  باملقيا�س 

لب�س الكمام، هذا ف�صالً عن عودة معقمات اليدين التي اختفت من ف�صاءات 

عامة عديدة واإن وجدت فهي عبوات فارغة. 

مع متنياتنا للجميع بال�صحة والعافية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12139/pdf/INAF_20220703004046524.pdf
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://www.alayam.com/Article/courts-article/419618/%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A9.html?vFrom=mpLWT
https://www.alayam.com/alayam/local/968303/News.html
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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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مراجعات

عثمان املاجد oalmajed2000@gmail.com

بالقلم الر�ضا�ص

اأال تخ�ضى ال�ضني لو تدخلت لرتطيب العالقات 

العربية – االإيرانية اأن ت�ضتدير طهران نحو بكني؟

فريو�ص كورونا ال يذهب اإىل الب�ضر وال ي�ضيبهم مبح�ص 

اإرادته فالب�ضر وحدهم من يت�ضببون يف االإ�ضابة به

داود الفرحان
اطلبوا الو�ضاطة ولو يف ال�ضني

ب�صراحة  قالها  اأوكرانيا،  على  الرو�صية  احلرب  وع�صية  البداية،  من 

مل  اإذا  الأمن  جمل�س  اإن  جون،  ت�صانغ  املتحدة،  الأمم  لدى  ال�صني  مندوب 

مور�صت  اإذا  اأو  �صحيح،  ب�صكل  املجهول  على  املفتوحة  الأزمة  مع  يتعامل 

مزيد  اإىل  اإل  يوؤدي  لن  ذلك  فاإن  اأعمى،  ب�صكل  عقوبات  وُفر�صت  �صغوط، 

يف  وال�صعوبات  والفو�صوية،  املعقدة  والأو�صاع  واخل�صائر  ال�صحايا  من 

بقلق  ت�صعر  اإنها  ال�صني  قالت  اندلعت احلرب  اأن  جت�صري اخلالفات. وبعد 

عميق، واإن الأمر و�صل اإىل نقطة »ل تريد ال�صني اأن تراها«.

تقريًبا بني  الوحيد  الأمن هو احلكيم  ال�صيني يف جمل�س  املندوب  كان 

اأ�صوات مت�صنجة اأو مرتددة اأو منفعلة اأو متوترة. قال ب�صراحة اإن الق�صية 

الأوكرانية لي�صت اأمًرا ظهر فجاأة، ومل حتدث احلرب بني ع�صية و�صحاها، 

اإىل  تعود  قد  طويلة،  فرتة  مدى  على  خمتلفة  عوامل  تفاعل  نتيجة  لكنها 

تاريخ انهيار الحتاد ال�صوفياتي.

ت ال�صني مراًرا عن اأنها توؤيد وجود اأمن م�صرتك و�صامل وتعاوين  وعبرَّ

وم�صتدام، ول يكون ذلك على ح�صاب اأمن الدول الأخرى؛ لأن الأمن الإقليمي 

ذات  الأحالف  اأو  الع�صكرية  الكتل  تو�صيع  اأو  تقوية  األ يعتمد على  ينبغي 

البعد التهديدي.

اجلليدي،  الع�صر  اإىل  ذلك  ي�صل  ورمبا  القدم،  يف  املوغل  البلد  فهذا 

تابعنا  كان »خمرتع« احلكمة والدهاء، و»م�صنع« احلكماء والعلماء. ولو 

ال�صني  وموؤ�ص�س  الراحل  الرئي�س  عهد  منذ  ال�صينيني  ال�صيا�صيني  خطابات 

احلديثة، ماو ت�صي تونغ، لأدركنا اأن خطاباتهم الثورية كانت دعائية اأكرث 

مما هي حما�صية اأو تهديدية اأو قتالية. واأ�صرب للقراء مثالً: خالل درا�صتي 

اجلامعية، كنا نذهب بني فرتة واأخرى لزيارة ال�صفارة ال�صينية يف بغداد، 

وكانت تقع فيما ت�صمى حالًيا »املنطقة اخل�صراء« مع �صفارات اأخرى عديدة، 

اأو كتب دعائية جمانية، من بينها »الكتاب  للح�صول على جمالت �صينية 

الف�صتق ال�صيني املمتاز! واأدركُت منذ  الأحمر«، وبجانبها »حفنة كف« من 

ذلك احلني اأن »ال�صيا�صة حتتاج اإىل حفنة من الف�صتق« لالقتناع بنظرياتها اأو 

ه�صم حتليالتها! وهذه حكمة م�صافة من بالد امللوك والأباطرة وال�صيوعيني 

ذوي البدلة اخل�صنة الوحيدة، وال�صيوعيني ذوي البدلت العديدة والأنيقة.

لقد تغريت ال�صني فعالً من الأكواخ والكهوف اإىل الأبراج ناطحة ال�صحاب 

وغزو الف�صاء. وحني انت�صرت مطاعم »كنتاكي« و»ماكدونالدز« الأمريكية، 

يف بكني و�صنغهاي، �صار الرجل العادي ال�صيني يحتفظ بالكي�س الورقي 

الذي يحمل ا�صم املطعم الأمريكي، وي�صعه على اجلدار يف غرفة ال�صتقبال، 

لتعريف ال�صيوف باأنه من طبقة تاأكل مثلما ياأكل الرئي�س الأمريكي ال�صابق 

ترمب وجنوم هوليوود!

خالل العقدين الأخريين من القرن احلادي والع�صرين، �صارت ال�صني 

دولة لها ب�صمات وتواقيع اقت�صادية وجتارية وخدمية وعلمية واإلكرتونية 

وعمرانية، ل ت�صتطيع دولة اأخرى اأن جتاريها فيها. وعلى الرغم من اأن بكني 

تعاملت بهدوء مع الأزمة الأوكرانية، فاإن الوليات املتحدة ت�صببت يف توتر 

العالقات بني البلدين، يف م�صاحة بحرية مل تكن متوقعة يف اجلزء اجلنوبي 

»فورين  جملة  تقول  كما  امل�صكلة  لكن  اأ�صرتاليا.  �صمال  الأر�صية  الكرة  من 

ال�صيني التقليدي  بولي�صي« الأمريكية تكمن لي�س يف التحالف الرو�صي – 

منذ عهد الرئي�س ماو ت�صي تونغ، واإمنا يف »احلكمة« ال�صينية التي تتمثل 

يف »غمو�س« الت�صريحات ال�صينية حول الطموحات الدولية لبكني.

الرئي�س الأمريكي الوحيد الذي قام بزيارة مفاجئة اإىل ال�صني قبل ن�صف 

قرن، هو ريت�صارد نيك�صون، ومن يومها مل حتمل جوازات �صفر اأي رئي�س 

اأمريكي اأختاماً �صينية غري اختام تايوان.

بالن�صبة للعامل العربي، ترى ال�صني بحكمتها اأن �صعوب ال�صرق الأو�صط 

»اآباء  اإىل  حاجة  ول  �صلطة«  »فراغ  اأبًدا  يوجد  ول  املنطقة،  هذه  �صادة  هم 

ال�صرق  ق�صية  جوهر  هي  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  بكني  وتوؤكد  اأجانب«. 

الأو�صط، ويجب ت�صحيح هذا »الظلم التاريخي الأكب« يف اأ�صرع وقت ممكن، 

اقرتاًحا  ال�صني  قدمت  وعملًيا  الفل�صطيني.  لل�صعب  العادلة  الق�صية  ودعم 

لتنفيذ  نقاط  ثالث  من  ومقاربة  الفل�صطينية،  الق�صية  نقاط حلل  اأربع  من 

»حّل الدولتني«، اإل اأن العقبة الوحيدة يف هذا املجال هي اإ�صرائيل وحليفتها 

لأول  املا�صي،  مار�س  يف  متت  الإ�صالمي  ال�صعيد  وعلى  املتحدة.  الوليات 

مرة، دعوة وزير خارجية ال�صني حل�صور اجتماع وزراء خارجية منظمة 

التعاون الإ�صالمي.

�صهدت مو�صكو يوم 16 يونيو احلايل حدًثا مهًما، حني ات�صل الرئي�س 

موؤكًدا دعم  القدمي فالدميري بوتني هاتفًيا،  ال�صيني �صي جينبينغ ب�صديقه 

بالده لل�صيادة الرو�صية واأمنها. وعلى الرغم من اأن �صيًئا مل يذكر اأي ق�صية 

اتفقا  الرئي�صني  اأن  اإىل  اأ�صار  الكرملني  فاإن  تايوان،  اأو  اأوكرانيا  حمددة مثل 

على تو�صيع التعاون يف جمالت الطاقة واملال وال�صناعة والنقل »مع الأخذ 

يف العتبار الو�صع القت�صادي العاملي املعقد ب�صبب العقوبات الغربية«.

حلق  ا�صتخداًما  الأمن  جمل�س  يف  الع�صوية  دائمة  الدول  اأقل  وال�صني 

اإل 16 مرة، 8 منها مع رو�صيا لدعم  النق�س »الفيتو«، فهي مل ت�صتخدمه 

حكومة ب�صار الأ�صد، بينما رو�صيا ا�صتخدمته 143 مرة، والوليات املتحدة 

فال�صني واحدة من دول  83 مرة، وبريطانيا 32 مرة، وفرن�صا 18 مرة. 

نادرة تتاأنى يف ا�صتخدام »الفيتو« يف الوقت املنا�صب، مبا يخدم م�صاحلها 

و�صمعتها وعالقاتها اخلارجية.

»خرُي  القائل:  وهو  ا،  اأي�صً ورئي�صه  �صاحك،  �صعب  ال�صيني  وال�صعب 

حذاٍء ما ينا�صب القدمني، وخرُي احلكومات ما تفيد �صعبها«.

على الرغم من اأن ال�صني مل تدخل حرًبا منذ اأكرث من ن�صف قرن، فاإن 

لها اليوم قواعد ع�صكرية برية من �صريالنكا اإىل جيبوتي، مروًرا بكمبوديا 

وباك�صتان، وكلها تقع قرب املمرات البحرية والبية وامل�صايق، مثل مالكا 

وباب املندب وم�صيق هرمز. ومعظمها مل توؤجج جدلً �صيا�صًيا واأمنًيا مثلما 

�صمال  الهادي  املحيط  �صليمان يف  مع جزر  موؤخًرا  �صيني  اتفاق  حدث يف 

اأ�صرتاليا  اعتبته  ما  وهو  هناك،  �صينية  بحرية  قاعدة  لتثبيت  اأ�صرتاليا، 

الق�صايا  يف  و�صيًطا  ال�صني  تكون  اأن  من  مينع  ل  هذا  اأن  اإل  لها.  تهديًدا 

كوريا  مع  ال�صمالية  الكورية  الأزمة  اأو  الأوكرانية  احلرب  مثل  ال�صاخنة، 

اجلنوبية، اأو اأزمة اجلزر اليابانية مع رو�صيا، اأو حتى العالقات العربية – 

الإيرانية املتوترة يف اخلليج العربي.

ويقول الإعالمي ال�صيني كانغ كاي: »اإن ال�صني �صتكون بانية لل�صالم 

العاملي، مبا يف ذلك دول  الدويل مع املجتمع  النظام  العاملي، ومدافعة عن 

التنمية  لتحقيق  جاهدة  ت�صعى  »ال�صني  اأن  يوؤكد  وهو  الأو�صط«.  ال�صرق 

دول  معظم  مع  اتفاقيات  عب  الأو�صط،  ال�صرق  يف  وال�صالم  والزدهار 

املنطقة«. واإحدى هذه التفاقيات كانت مع العراق يف عهد رئي�س الوزراء 

اأنها »حب  امل�صتقيل عادل عبد املهدي، يف عام 2019، حيث تبني  ال�صابق 

على ورق« واإحدى �صفحات الف�صاد يف العراق، والطريف اأن مدة التفاقية 

ربع قرن!

كلمة اأخرية:

 األ تخ�صى ال�صني لو تدخلت لرتطيب العالقات العربية – الإيرانية، اأن 

ت�صتدير طهران نحو بكني لتزويد حر�صها الثوري وميلي�صياتها بالأ�صلحة؟

عن ال�ضرق االأو�ضط

تقديًرا لل�ضحافة البحرينية

و�ضام االأمري �ضلمان بن حمد 

لال�ضــــتحقاق الطـــــــبي

اللحظات اجلميلة التي متر بعمر الإن�سان 

التي  للجهود  والتقدير  التكرمي  حلظات  هي 

يقوم بها، والإجناز الذي حققه، فما اأجمل اأن 

بنف�سه،  به  وي�سعر  يراه  والفرد  التكرمي  يتم 

وي�سعد حني ينال و�ساًما اأو درًعا اأو �سهادة 

ال�سعيدة  اللحظات  اإنها  النا�س،  تنفع  لأعمال 

التي يتم فيها تقديره عرفاًنا جلهوده وعطائه 

وت�سحياته.

البحرينية  ال�سحافة  تكرمي  مت  وبالأم�س 

ملواقفها امل�سرفة دائًما يف ق�سايا الوطن، فقد 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  منح 

الوزراء روؤ�ساء حترير  العهد رئي�س جمل�س 

ال�سحف البحرينية و�سام الأمري �سلمان بن 

الوطنية،  للكوادر  الطبي  لال�ستحقاق  حمد 

حمد  املعظم  امللك  جاللة  من  بتوجيه  وذلك 

بن عي�سى اآل خليفة للدور الكبري الذي قامت 

به ال�سحافة البحرينية يف الت�سدي لفريو�س 

كورونا.

بجهود  قامت  قد  البحرينية  فال�سحافة 

بداية  تف�سيها  منذ  للجائحة  للت�سدي  كبرية 

عملها  فكان  هذا،  يومنا  2020 وحتى  العام 

النا�س  انقطاع وذلك لرت�سيد  دون  متوا�سالً 

البحرين  فريق  قرارات  لتنفيذ  وتوجيههم 

الأثر  لذلك  فكان  كورونا،  جائحة  ملكافحة 

الأكرب يف جتاوز اجلائحة يف ذروة انت�سارها، 

وتخفيف غلوائها وخطرها.

اأن  على  �سلمان  الأمري  �سمو  اأكد  لقد 

املنجزات الوطنية والتنموية التي حتققت كان 

فيها، ومن  لل�سحافة والإعالم دور رئي�سي 

كورونا،  لفريو�س  الت�سدي  م�سارات  ذلك 

ت�سكيل  والإعالم يف  ال�سحافة  �ساهمت  فقد 

مع  للتعامل  ال�سحيح  املجتمعي  الوعي 

انت�سارها، وقد حققت  اجلائحة ويف مراحل 

الإجنازات  البحرين  فريق  مع  امل�ساعي  تلك 

ونزل  اأدناها  اجلائحة  خطورة  بلغت  اأن  اإىل 

منحنى الإ�سابة بالفريو�س.

حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام  اإن 

والذي  الوطنية  للكوادر  الطبي  لال�ستحقاق 

هو  البحرينية  ال�سحف  حترير  روؤ�ساء  ناله 

دافع  وهو  والكتَّاب،  ال�سحفيني  لكل  و�سام 

ال�سحافة  ويحمل  والعطاء،  العمل  من  ملزيد 

م�سوؤولية كربى وم�ساعفة لإجناح امل�ساريع 

التنموية كافة.

للجهود  تقدير  هو  ال�ستحقاق  و�سام 

التي قامت بها ال�سحافة البحرينية، واإن كان 

تقديًرا جلهودهم يف مواجهة جائحة كورونا 

ال�سجل  يف  متثل  اأكرب  معاين  يحمل  ولكنه 

ال�سحافة  قدمته  الذي  امل�سرف  التاريخي 

1939 على  العام  البحرينية منذ ن�ساأتها يف 

اأول  اأ�سدر  الذي  الزائد  عبداهلل  الأديب  يد 

حجرية،  مطبعة  واأول  )البحرين(  �سحيفة 

يومنا  اإىل  ال�سحف واملجالت  مروًرا بجميع 

والتعبري  الراأي  حرية  يعك�س  ما  وهو  هذا، 

التي ت�سهده البحرين، وكان يف كل املراحل 

حتديات تواجهها ال�سحافة البحرينية، ولكنها 

و�سحفيها  وكتابها  حتريرها  بروؤ�ساء  تثبت 

اأنها على قدر امل�سوؤولية والتحدي.

و�سام ال�ستحقاق يوؤكد على اهتمام �سمو 

ال�سحافة  لدور  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

روؤ�ساء حترير  ناله  الذي  والتكرمي  الوطني، 

ال�سحفية  ال�سرة  لكل  تكرمي  هو  ال�سحف 

الكرمية  امللكية  والتوجيهات  البحرين،  يف 

هي دائًما الرافد ملزيد من العطاء والت�سحية 

ملواجهة كل التحديات، خا�سة يف فرتة جائحة 

كورونا كانت �سالمة املواطن واملقيم هي من 

اأولويات احلكومة الر�سيدة، وهو الأمر الذي 

جعل البحرين يف مقدمة الدول التي حتققت 

جناحات كبرية على ال�سعيد الطبي.

روؤ�ساء  ناله  الذي  ال�ستحقاق  و�سام 

لل�سحافة  دافًعا  �سيكون  ال�سحف  حترير 

امل�سروع  يف  العطاء  من  ملزيد  البحرينية 

فالو�سام  املعظم،  امللك  جلاللة  الإ�سالحي 

خا�سة  وال�سحفيني،  الكتَّاب  لكل  تكرمي  هو 

حني يكون يف وقته وملن ي�ستحقه، فهو حمفز 

ملزيد من العطاء، فهنيئًا لل�سحافة البحرينية 

هذه اللفتة امللكية ال�سامية.

معقمات بعبوات فارغة!!

البالد  مرافق  فتح  واإعادة  الحرتازية  الإجراءات  تخفيف  بعد   

بالإجراءات  الأخذ  �صبق  الذي  النحو  على  اأعمالها  ملزاولة  وموؤ�ص�صاتها 

التي كانت �صرورية لإيقاف انت�صار فريو�س كورونا )كوفيد-19(، وبعد 

على  خ�صارات  �صكلت  التي  واأفاعيله  انت�صاره  جراء  املعاناة  من  �صنتني 

اأر�صه، غري  البحرين واملقيمون على  الفرحة �صعب  م�صتويات عدة، عمت 

اأن ت�صتمر لفرتة طويلة لنخلف وراء  اأن هذه الفرحة العامة مل ُيكتب لها 

انت�صاره  الفريو�س  عاود  ما  �صرعان  اإذ  البغي�صة؛  وذكراه  الكوفيد  الظهر 

ال�صريع ولكن على نحو لي�س خميًفا كما يوؤكد ذلك املخت�صون. ومع ذلك 

فهذه العودة اأو الطفرة الفريو�صية اجلديدة تدفعنا اإىل الت�صاوؤل اإذا ما كان 

بال�صحة  النا�س  وتدعم وعي  النت�صار  هذا  من  تخفف  تدابري  اتخاذ  علينا 

العامة. 

 فمع بداية �صهر يونيو املا�صي بداأت احلالت القائمة لـ)كوفيد-19( 

مع  الإ�صابة  حالت  مع  وباملقارنة  الرتفاع،  باجتاه  كبرية  قفزات  تقفز 

اأعداد  ارتفعت  الإ�صابات 4095  بلغت  الأول من �صهر يونيو حيث  اليوم 

تنزل  ومل  اإ�صابة،   14600 من  اأكرث  اإىل  ال�صهر  هذا  نهاية  يف  امل�صابني 

طوال �صهر يونيو املا�صي اأعداد الإ�صابة بالفريو�س التي ُتعلم بها وزارة 

ال�صحة عن 1500، بل اإن الأعداد يف يوم من اأيام هذا الأ�صبوع جتاوزت 

2000 اإ�صابة، ويف اأيام كثرية كانت الأرقام قريبة جدا من ذلك، ما ي�صري 

ما ينبغي تداركه. ولكرثة الإ�صابات بالفريو�س لوحظ  اأن هناك خلالً  اإىل 

على و�صائل التوا�صل الجتماعي ت�صاعد ن�صق طرح �صوؤالني وجهة اأولهما 

اتهامية غايتها حتميل م�صوؤولية ما و�صلنا اإليه لطرف ما، وغالًبا ما ُيطرح 

هذا ال�صوؤال يف �صيغة احتمالية توازن بني طرفني ينبغي اأن يالم اأحدهما 

اأو  يف حتمل م�صوؤولية الو�صع الوبائي احلايل، فهل امل�صوؤول هو املواطن 

الفريق الوطني الطبي؟ واأما ال�صوؤال الثاين ف�صيغته جتعله اأقرب اإىل �صب 

الثابتة هي: ما راأيكم يف عودة املجتمع  اإىل الت�صاوؤل و�صيغته  الآراء منه 

يف  الفريو�س  انت�صار  ذروة  يف  متبعة  كانت  التي  الحرتازية  لالإجراءات 

الوبائية؟  �صورته 

غري  اأ�صبابه  اإن  ونقول  الرتفاع  هذا  تبير  ميكننا  ل  اأنه  احلقيقة   

اأفراد املجتمع هم امل�صوؤولون عن هذا الرتفاع ولي�س  مفهومة، والأكيد اأن 

غريهم؛ ففريو�س كورونا ل يذهب اإىل الب�صر ول ي�صيبهم مبح�س اإرادته، 

ل�صتهتار  عدواه  وانت�صار  به  الإ�صابة  يف  يت�صببون  من  وحدهم  فالب�صر 

اأو تهاون اأو تغافل عن اأ�صا�صيات ال�صحة واملحافظة عليها: غ�صل اليدين، 

قواعد  الجتماعي. وهي  التباعد  قواعد  واحرتام  املغلقة،  املحالت  وتهوية 

التي تدفع يف اجتاه توفري بيئة  اأثًرا يف امل�صاهد الجتماعية  ل نلحظ لها 

ويف  »املولت«  ففي  اأكب؛  ب�صرعة  وانتقاله  الفريو�س  لنت�صار  خ�صبة 

دينية  م�صمياتها،  مبختلف  والحتفالت  املطاعم  ويف  اجلنازات  ت�صييع 

التي  الكمامة  لب�س  عن  وتخلًيا  ازدحاًما  اإل  جتد  ل  اجتماعية.  اأو  كانت 

واجبة  فهي  املفتوحة  الف�صاءات  يف  مطلوبة  غري  كانت  اإذا  باأنها  ُنذكر 

اأمام  اأنها مهمة  واأعتقد  اأجهزة فح�س احلرارة،  اإن  ثم  املغلقة.  الأماكن  يف 

الأماكن العامة التي يرتادها النا�س، قد اختفت من بع�س الف�صاءات وحتى 

يف حال بقائها فقل وندر اأن تالحظ من يلجاأ اإليها، هذا ف�صالً عن اأن كثرًيا 

احلال  واقع  يف  يكون  قد  ب�صيط  لعار�س  انتباها  يعريون  ل  النا�س  من 

بداية اإ�صابة بالكوفيد. بالدنا مفتوحة ويجب اأن نتحرى التفا�صيل لدوام 

ال�صحة والعافية لهذا املجتمع اجلميل، وهذا واجب املواطن واملقيم قبل اأن 

يكون واجب الهيئات ال�صحية والر�صمية. 

اأو جتب  التي متيت  القوة  بتلك  تعد  العدوى مل  اأعرا�س  اأن   �صحيح 

الإن�صان على تلقي العالج بامل�صت�صفى اإل يف ما ندر، واأن يف قدرة الإن�صان 

التعامل مع هذا الفريو�س، لكن اأن يعي�س هذا املواطن يف جمتمعه بحالة 

من القلق فهذا يف حد ذاته ل ي�صتقيم مع مفهوم الأمن وال�صالمة التي لطاملا 

متتع بها جمتمعنا البحريني.

باأن  والوعي  الوبائي،  الو�صع  بهذا  املواطن  من  مطلوب  الهتمام   

�صرورة  على  واحلر�س  مطلوب،  ظهرانينا  بني  يجو�س  مازال  الفريو�س 

و�صيء  واجب،  والأ�صري  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على  واحلذر  احليطة  اأخذ 

اجلهات  من  مطلوب  الذروة  اإبان  �صارية  كانت  التي  التدابري  بع�س  من 

التي كان لها الف�صل الأكب يف وقف انت�صار الفريو�س، واجلهة الرئي�صية 

اأبلى  الذي  الطبي  الوطني  الفريق  الفريو�س هي  العمل على حما�صرة  يف 

على  العمل  منه  ننتظر  نزال  وما  والداين،  القا�صي  به  ي�صهد  ح�صنا  بالء 

اأقرتح  ذلك  انتظار  املقلق. ويف  الفريو�س  هذا  من  كلية  البحرين  تخلي�س 

العمل  عودة  نهائًيا  كورونا  �صفحة  يطوي  جذري  حل  اإىل  التو�صل  قبل 

وفر�س  بكثافة،  اجلمهور  يق�صدها  التي  الأماكن  اأمام  احلراري  باملقيا�س 

لب�س الكمام، هذا ف�صالً عن عودة معقمات اليدين التي اختفت من ف�صاءات 

عامة عديدة واإن وجدت فهي عبوات فارغة. 

مع متنياتنا للجميع بال�صحة والعافية.
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بالقلم الر�ضا�ص

اأال تخ�ضى ال�ضني لو تدخلت لرتطيب العالقات 

العربية – االإيرانية اأن ت�ضتدير طهران نحو بكني؟

فريو�ص كورونا ال يذهب اإىل الب�ضر وال ي�ضيبهم مبح�ص 

اإرادته فالب�ضر وحدهم من يت�ضببون يف االإ�ضابة به

داود الفرحان
اطلبوا الو�ضاطة ولو يف ال�ضني

ب�صراحة  قالها  اأوكرانيا،  على  الرو�صية  احلرب  وع�صية  البداية،  من 

مل  اإذا  الأمن  جمل�س  اإن  جون،  ت�صانغ  املتحدة،  الأمم  لدى  ال�صني  مندوب 

مور�صت  اإذا  اأو  �صحيح،  ب�صكل  املجهول  على  املفتوحة  الأزمة  مع  يتعامل 

مزيد  اإىل  اإل  يوؤدي  لن  ذلك  فاإن  اأعمى،  ب�صكل  عقوبات  وُفر�صت  �صغوط، 

يف  وال�صعوبات  والفو�صوية،  املعقدة  والأو�صاع  واخل�صائر  ال�صحايا  من 

بقلق  ت�صعر  اإنها  ال�صني  قالت  اندلعت احلرب  اأن  جت�صري اخلالفات. وبعد 

عميق، واإن الأمر و�صل اإىل نقطة »ل تريد ال�صني اأن تراها«.

تقريًبا بني  الوحيد  الأمن هو احلكيم  ال�صيني يف جمل�س  املندوب  كان 

اأ�صوات مت�صنجة اأو مرتددة اأو منفعلة اأو متوترة. قال ب�صراحة اإن الق�صية 

الأوكرانية لي�صت اأمًرا ظهر فجاأة، ومل حتدث احلرب بني ع�صية و�صحاها، 

اإىل  تعود  قد  طويلة،  فرتة  مدى  على  خمتلفة  عوامل  تفاعل  نتيجة  لكنها 

تاريخ انهيار الحتاد ال�صوفياتي.

ت ال�صني مراًرا عن اأنها توؤيد وجود اأمن م�صرتك و�صامل وتعاوين  وعبرَّ

وم�صتدام، ول يكون ذلك على ح�صاب اأمن الدول الأخرى؛ لأن الأمن الإقليمي 

ذات  الأحالف  اأو  الع�صكرية  الكتل  تو�صيع  اأو  تقوية  األ يعتمد على  ينبغي 

البعد التهديدي.

اجلليدي،  الع�صر  اإىل  ذلك  ي�صل  ورمبا  القدم،  يف  املوغل  البلد  فهذا 

تابعنا  كان »خمرتع« احلكمة والدهاء، و»م�صنع« احلكماء والعلماء. ولو 

ال�صني  وموؤ�ص�س  الراحل  الرئي�س  عهد  منذ  ال�صينيني  ال�صيا�صيني  خطابات 

احلديثة، ماو ت�صي تونغ، لأدركنا اأن خطاباتهم الثورية كانت دعائية اأكرث 

مما هي حما�صية اأو تهديدية اأو قتالية. واأ�صرب للقراء مثالً: خالل درا�صتي 

اجلامعية، كنا نذهب بني فرتة واأخرى لزيارة ال�صفارة ال�صينية يف بغداد، 

وكانت تقع فيما ت�صمى حالًيا »املنطقة اخل�صراء« مع �صفارات اأخرى عديدة، 

اأو كتب دعائية جمانية، من بينها »الكتاب  للح�صول على جمالت �صينية 

الف�صتق ال�صيني املمتاز! واأدركُت منذ  الأحمر«، وبجانبها »حفنة كف« من 

ذلك احلني اأن »ال�صيا�صة حتتاج اإىل حفنة من الف�صتق« لالقتناع بنظرياتها اأو 

ه�صم حتليالتها! وهذه حكمة م�صافة من بالد امللوك والأباطرة وال�صيوعيني 

ذوي البدلة اخل�صنة الوحيدة، وال�صيوعيني ذوي البدلت العديدة والأنيقة.

لقد تغريت ال�صني فعالً من الأكواخ والكهوف اإىل الأبراج ناطحة ال�صحاب 

وغزو الف�صاء. وحني انت�صرت مطاعم »كنتاكي« و»ماكدونالدز« الأمريكية، 

يف بكني و�صنغهاي، �صار الرجل العادي ال�صيني يحتفظ بالكي�س الورقي 

الذي يحمل ا�صم املطعم الأمريكي، وي�صعه على اجلدار يف غرفة ال�صتقبال، 

لتعريف ال�صيوف باأنه من طبقة تاأكل مثلما ياأكل الرئي�س الأمريكي ال�صابق 

ترمب وجنوم هوليوود!

خالل العقدين الأخريين من القرن احلادي والع�صرين، �صارت ال�صني 

دولة لها ب�صمات وتواقيع اقت�صادية وجتارية وخدمية وعلمية واإلكرتونية 

وعمرانية، ل ت�صتطيع دولة اأخرى اأن جتاريها فيها. وعلى الرغم من اأن بكني 

تعاملت بهدوء مع الأزمة الأوكرانية، فاإن الوليات املتحدة ت�صببت يف توتر 

العالقات بني البلدين، يف م�صاحة بحرية مل تكن متوقعة يف اجلزء اجلنوبي 

»فورين  جملة  تقول  كما  امل�صكلة  لكن  اأ�صرتاليا.  �صمال  الأر�صية  الكرة  من 

ال�صيني التقليدي  بولي�صي« الأمريكية تكمن لي�س يف التحالف الرو�صي – 

منذ عهد الرئي�س ماو ت�صي تونغ، واإمنا يف »احلكمة« ال�صينية التي تتمثل 

يف »غمو�س« الت�صريحات ال�صينية حول الطموحات الدولية لبكني.

الرئي�س الأمريكي الوحيد الذي قام بزيارة مفاجئة اإىل ال�صني قبل ن�صف 

قرن، هو ريت�صارد نيك�صون، ومن يومها مل حتمل جوازات �صفر اأي رئي�س 

اأمريكي اأختاماً �صينية غري اختام تايوان.

بالن�صبة للعامل العربي، ترى ال�صني بحكمتها اأن �صعوب ال�صرق الأو�صط 

»اآباء  اإىل  حاجة  ول  �صلطة«  »فراغ  اأبًدا  يوجد  ول  املنطقة،  هذه  �صادة  هم 

ال�صرق  ق�صية  جوهر  هي  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  بكني  وتوؤكد  اأجانب«. 

الأو�صط، ويجب ت�صحيح هذا »الظلم التاريخي الأكب« يف اأ�صرع وقت ممكن، 

اقرتاًحا  ال�صني  قدمت  وعملًيا  الفل�صطيني.  لل�صعب  العادلة  الق�صية  ودعم 

لتنفيذ  نقاط  ثالث  من  ومقاربة  الفل�صطينية،  الق�صية  نقاط حلل  اأربع  من 

»حّل الدولتني«، اإل اأن العقبة الوحيدة يف هذا املجال هي اإ�صرائيل وحليفتها 

لأول  املا�صي،  مار�س  يف  متت  الإ�صالمي  ال�صعيد  وعلى  املتحدة.  الوليات 

مرة، دعوة وزير خارجية ال�صني حل�صور اجتماع وزراء خارجية منظمة 

التعاون الإ�صالمي.

�صهدت مو�صكو يوم 16 يونيو احلايل حدًثا مهًما، حني ات�صل الرئي�س 

موؤكًدا دعم  القدمي فالدميري بوتني هاتفًيا،  ال�صيني �صي جينبينغ ب�صديقه 

بالده لل�صيادة الرو�صية واأمنها. وعلى الرغم من اأن �صيًئا مل يذكر اأي ق�صية 

اتفقا  الرئي�صني  اأن  اإىل  اأ�صار  الكرملني  فاإن  تايوان،  اأو  اأوكرانيا  حمددة مثل 

على تو�صيع التعاون يف جمالت الطاقة واملال وال�صناعة والنقل »مع الأخذ 

يف العتبار الو�صع القت�صادي العاملي املعقد ب�صبب العقوبات الغربية«.

حلق  ا�صتخداًما  الأمن  جمل�س  يف  الع�صوية  دائمة  الدول  اأقل  وال�صني 

اإل 16 مرة، 8 منها مع رو�صيا لدعم  النق�س »الفيتو«، فهي مل ت�صتخدمه 

حكومة ب�صار الأ�صد، بينما رو�صيا ا�صتخدمته 143 مرة، والوليات املتحدة 

فال�صني واحدة من دول  83 مرة، وبريطانيا 32 مرة، وفرن�صا 18 مرة. 

نادرة تتاأنى يف ا�صتخدام »الفيتو« يف الوقت املنا�صب، مبا يخدم م�صاحلها 

و�صمعتها وعالقاتها اخلارجية.

»خرُي  القائل:  وهو  ا،  اأي�صً ورئي�صه  �صاحك،  �صعب  ال�صيني  وال�صعب 

حذاٍء ما ينا�صب القدمني، وخرُي احلكومات ما تفيد �صعبها«.

على الرغم من اأن ال�صني مل تدخل حرًبا منذ اأكرث من ن�صف قرن، فاإن 

لها اليوم قواعد ع�صكرية برية من �صريالنكا اإىل جيبوتي، مروًرا بكمبوديا 

وباك�صتان، وكلها تقع قرب املمرات البحرية والبية وامل�صايق، مثل مالكا 

وباب املندب وم�صيق هرمز. ومعظمها مل توؤجج جدلً �صيا�صًيا واأمنًيا مثلما 

�صمال  الهادي  املحيط  �صليمان يف  مع جزر  موؤخًرا  �صيني  اتفاق  حدث يف 

اأ�صرتاليا  اعتبته  ما  وهو  هناك،  �صينية  بحرية  قاعدة  لتثبيت  اأ�صرتاليا، 

الق�صايا  يف  و�صيًطا  ال�صني  تكون  اأن  من  مينع  ل  هذا  اأن  اإل  لها.  تهديًدا 

كوريا  مع  ال�صمالية  الكورية  الأزمة  اأو  الأوكرانية  احلرب  مثل  ال�صاخنة، 

اجلنوبية، اأو اأزمة اجلزر اليابانية مع رو�صيا، اأو حتى العالقات العربية – 

الإيرانية املتوترة يف اخلليج العربي.

ويقول الإعالمي ال�صيني كانغ كاي: »اإن ال�صني �صتكون بانية لل�صالم 

العاملي، مبا يف ذلك دول  الدويل مع املجتمع  النظام  العاملي، ومدافعة عن 

التنمية  لتحقيق  جاهدة  ت�صعى  »ال�صني  اأن  يوؤكد  وهو  الأو�صط«.  ال�صرق 

دول  معظم  مع  اتفاقيات  عب  الأو�صط،  ال�صرق  يف  وال�صالم  والزدهار 

املنطقة«. واإحدى هذه التفاقيات كانت مع العراق يف عهد رئي�س الوزراء 

اأنها »حب  امل�صتقيل عادل عبد املهدي، يف عام 2019، حيث تبني  ال�صابق 

على ورق« واإحدى �صفحات الف�صاد يف العراق، والطريف اأن مدة التفاقية 

ربع قرن!

كلمة اأخرية:

 األ تخ�صى ال�صني لو تدخلت لرتطيب العالقات العربية – الإيرانية، اأن 

ت�صتدير طهران نحو بكني لتزويد حر�صها الثوري وميلي�صياتها بالأ�صلحة؟

عن ال�ضرق االأو�ضط

تقديًرا لل�ضحافة البحرينية

و�ضام االأمري �ضلمان بن حمد 

لال�ضــــتحقاق الطـــــــبي

اللحظات اجلميلة التي متر بعمر الإن�سان 

التي  للجهود  والتقدير  التكرمي  حلظات  هي 

يقوم بها، والإجناز الذي حققه، فما اأجمل اأن 

بنف�سه،  به  وي�سعر  يراه  والفرد  التكرمي  يتم 

وي�سعد حني ينال و�ساًما اأو درًعا اأو �سهادة 

ال�سعيدة  اللحظات  اإنها  النا�س،  تنفع  لأعمال 

التي يتم فيها تقديره عرفاًنا جلهوده وعطائه 

وت�سحياته.

البحرينية  ال�سحافة  تكرمي  مت  وبالأم�س 

ملواقفها امل�سرفة دائًما يف ق�سايا الوطن، فقد 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  منح 

الوزراء روؤ�ساء حترير  العهد رئي�س جمل�س 

ال�سحف البحرينية و�سام الأمري �سلمان بن 

الوطنية،  للكوادر  الطبي  لال�ستحقاق  حمد 

حمد  املعظم  امللك  جاللة  من  بتوجيه  وذلك 

بن عي�سى اآل خليفة للدور الكبري الذي قامت 

به ال�سحافة البحرينية يف الت�سدي لفريو�س 

كورونا.

بجهود  قامت  قد  البحرينية  فال�سحافة 

بداية  تف�سيها  منذ  للجائحة  للت�سدي  كبرية 

عملها  فكان  هذا،  يومنا  2020 وحتى  العام 

النا�س  انقطاع وذلك لرت�سيد  دون  متوا�سالً 

البحرين  فريق  قرارات  لتنفيذ  وتوجيههم 

الأثر  لذلك  فكان  كورونا،  جائحة  ملكافحة 

الأكرب يف جتاوز اجلائحة يف ذروة انت�سارها، 

وتخفيف غلوائها وخطرها.

اأن  على  �سلمان  الأمري  �سمو  اأكد  لقد 

املنجزات الوطنية والتنموية التي حتققت كان 

فيها، ومن  لل�سحافة والإعالم دور رئي�سي 

كورونا،  لفريو�س  الت�سدي  م�سارات  ذلك 

ت�سكيل  والإعالم يف  ال�سحافة  �ساهمت  فقد 

مع  للتعامل  ال�سحيح  املجتمعي  الوعي 

انت�سارها، وقد حققت  اجلائحة ويف مراحل 

الإجنازات  البحرين  فريق  مع  امل�ساعي  تلك 

ونزل  اأدناها  اجلائحة  خطورة  بلغت  اأن  اإىل 

منحنى الإ�سابة بالفريو�س.

حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام  اإن 

والذي  الوطنية  للكوادر  الطبي  لال�ستحقاق 

هو  البحرينية  ال�سحف  حترير  روؤ�ساء  ناله 

دافع  وهو  والكتَّاب،  ال�سحفيني  لكل  و�سام 

ال�سحافة  ويحمل  والعطاء،  العمل  من  ملزيد 

م�سوؤولية كربى وم�ساعفة لإجناح امل�ساريع 

التنموية كافة.

للجهود  تقدير  هو  ال�ستحقاق  و�سام 

التي قامت بها ال�سحافة البحرينية، واإن كان 

تقديًرا جلهودهم يف مواجهة جائحة كورونا 

ال�سجل  يف  متثل  اأكرب  معاين  يحمل  ولكنه 

ال�سحافة  قدمته  الذي  امل�سرف  التاريخي 

1939 على  العام  البحرينية منذ ن�ساأتها يف 

اأول  اأ�سدر  الذي  الزائد  عبداهلل  الأديب  يد 

حجرية،  مطبعة  واأول  )البحرين(  �سحيفة 

يومنا  اإىل  ال�سحف واملجالت  مروًرا بجميع 

والتعبري  الراأي  حرية  يعك�س  ما  وهو  هذا، 

التي ت�سهده البحرين، وكان يف كل املراحل 

حتديات تواجهها ال�سحافة البحرينية، ولكنها 

و�سحفيها  وكتابها  حتريرها  بروؤ�ساء  تثبت 

اأنها على قدر امل�سوؤولية والتحدي.

و�سام ال�ستحقاق يوؤكد على اهتمام �سمو 

ال�سحافة  لدور  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

روؤ�ساء حترير  ناله  الذي  والتكرمي  الوطني، 

ال�سحفية  ال�سرة  لكل  تكرمي  هو  ال�سحف 

الكرمية  امللكية  والتوجيهات  البحرين،  يف 

هي دائًما الرافد ملزيد من العطاء والت�سحية 

ملواجهة كل التحديات، خا�سة يف فرتة جائحة 

كورونا كانت �سالمة املواطن واملقيم هي من 

اأولويات احلكومة الر�سيدة، وهو الأمر الذي 

جعل البحرين يف مقدمة الدول التي حتققت 

جناحات كبرية على ال�سعيد الطبي.

روؤ�ساء  ناله  الذي  ال�ستحقاق  و�سام 

لل�سحافة  دافًعا  �سيكون  ال�سحف  حترير 

امل�سروع  يف  العطاء  من  ملزيد  البحرينية 

فالو�سام  املعظم،  امللك  جلاللة  الإ�سالحي 

خا�سة  وال�سحفيني،  الكتَّاب  لكل  تكرمي  هو 

حني يكون يف وقته وملن ي�ستحقه، فهو حمفز 

ملزيد من العطاء، فهنيئًا لل�سحافة البحرينية 

هذه اللفتة امللكية ال�سامية.

معقمات بعبوات فارغة!!

البالد  مرافق  فتح  واإعادة  الحرتازية  الإجراءات  تخفيف  بعد   

بالإجراءات  الأخذ  �صبق  الذي  النحو  على  اأعمالها  ملزاولة  وموؤ�ص�صاتها 

التي كانت �صرورية لإيقاف انت�صار فريو�س كورونا )كوفيد-19(، وبعد 

على  خ�صارات  �صكلت  التي  واأفاعيله  انت�صاره  جراء  املعاناة  من  �صنتني 

اأر�صه، غري  البحرين واملقيمون على  الفرحة �صعب  م�صتويات عدة، عمت 

اأن ت�صتمر لفرتة طويلة لنخلف وراء  اأن هذه الفرحة العامة مل ُيكتب لها 

انت�صاره  الفريو�س  عاود  ما  �صرعان  اإذ  البغي�صة؛  وذكراه  الكوفيد  الظهر 

ال�صريع ولكن على نحو لي�س خميًفا كما يوؤكد ذلك املخت�صون. ومع ذلك 

فهذه العودة اأو الطفرة الفريو�صية اجلديدة تدفعنا اإىل الت�صاوؤل اإذا ما كان 

بال�صحة  النا�س  وتدعم وعي  النت�صار  هذا  من  تخفف  تدابري  اتخاذ  علينا 

العامة. 

 فمع بداية �صهر يونيو املا�صي بداأت احلالت القائمة لـ)كوفيد-19( 

مع  الإ�صابة  حالت  مع  وباملقارنة  الرتفاع،  باجتاه  كبرية  قفزات  تقفز 

اأعداد  ارتفعت  الإ�صابات 4095  بلغت  الأول من �صهر يونيو حيث  اليوم 

تنزل  ومل  اإ�صابة،   14600 من  اأكرث  اإىل  ال�صهر  هذا  نهاية  يف  امل�صابني 

طوال �صهر يونيو املا�صي اأعداد الإ�صابة بالفريو�س التي ُتعلم بها وزارة 

ال�صحة عن 1500، بل اإن الأعداد يف يوم من اأيام هذا الأ�صبوع جتاوزت 

2000 اإ�صابة، ويف اأيام كثرية كانت الأرقام قريبة جدا من ذلك، ما ي�صري 

ما ينبغي تداركه. ولكرثة الإ�صابات بالفريو�س لوحظ  اأن هناك خلالً  اإىل 

على و�صائل التوا�صل الجتماعي ت�صاعد ن�صق طرح �صوؤالني وجهة اأولهما 

اتهامية غايتها حتميل م�صوؤولية ما و�صلنا اإليه لطرف ما، وغالًبا ما ُيطرح 

هذا ال�صوؤال يف �صيغة احتمالية توازن بني طرفني ينبغي اأن يالم اأحدهما 

اأو  يف حتمل م�صوؤولية الو�صع الوبائي احلايل، فهل امل�صوؤول هو املواطن 

الفريق الوطني الطبي؟ واأما ال�صوؤال الثاين ف�صيغته جتعله اأقرب اإىل �صب 

الثابتة هي: ما راأيكم يف عودة املجتمع  اإىل الت�صاوؤل و�صيغته  الآراء منه 

يف  الفريو�س  انت�صار  ذروة  يف  متبعة  كانت  التي  الحرتازية  لالإجراءات 

الوبائية؟  �صورته 

غري  اأ�صبابه  اإن  ونقول  الرتفاع  هذا  تبير  ميكننا  ل  اأنه  احلقيقة   

اأفراد املجتمع هم امل�صوؤولون عن هذا الرتفاع ولي�س  مفهومة، والأكيد اأن 

غريهم؛ ففريو�س كورونا ل يذهب اإىل الب�صر ول ي�صيبهم مبح�س اإرادته، 

ل�صتهتار  عدواه  وانت�صار  به  الإ�صابة  يف  يت�صببون  من  وحدهم  فالب�صر 

اأو تهاون اأو تغافل عن اأ�صا�صيات ال�صحة واملحافظة عليها: غ�صل اليدين، 

قواعد  الجتماعي. وهي  التباعد  قواعد  واحرتام  املغلقة،  املحالت  وتهوية 

التي تدفع يف اجتاه توفري بيئة  اأثًرا يف امل�صاهد الجتماعية  ل نلحظ لها 

ويف  »املولت«  ففي  اأكب؛  ب�صرعة  وانتقاله  الفريو�س  لنت�صار  خ�صبة 

دينية  م�صمياتها،  مبختلف  والحتفالت  املطاعم  ويف  اجلنازات  ت�صييع 

التي  الكمامة  لب�س  عن  وتخلًيا  ازدحاًما  اإل  جتد  ل  اجتماعية.  اأو  كانت 

واجبة  فهي  املفتوحة  الف�صاءات  يف  مطلوبة  غري  كانت  اإذا  باأنها  ُنذكر 

اأمام  اأنها مهمة  واأعتقد  اأجهزة فح�س احلرارة،  اإن  ثم  املغلقة.  الأماكن  يف 

الأماكن العامة التي يرتادها النا�س، قد اختفت من بع�س الف�صاءات وحتى 

يف حال بقائها فقل وندر اأن تالحظ من يلجاأ اإليها، هذا ف�صالً عن اأن كثرًيا 

احلال  واقع  يف  يكون  قد  ب�صيط  لعار�س  انتباها  يعريون  ل  النا�س  من 

بداية اإ�صابة بالكوفيد. بالدنا مفتوحة ويجب اأن نتحرى التفا�صيل لدوام 

ال�صحة والعافية لهذا املجتمع اجلميل، وهذا واجب املواطن واملقيم قبل اأن 

يكون واجب الهيئات ال�صحية والر�صمية. 

اأو جتب  التي متيت  القوة  بتلك  تعد  العدوى مل  اأعرا�س  اأن   �صحيح 

الإن�صان على تلقي العالج بامل�صت�صفى اإل يف ما ندر، واأن يف قدرة الإن�صان 

التعامل مع هذا الفريو�س، لكن اأن يعي�س هذا املواطن يف جمتمعه بحالة 

من القلق فهذا يف حد ذاته ل ي�صتقيم مع مفهوم الأمن وال�صالمة التي لطاملا 

متتع بها جمتمعنا البحريني.

باأن  والوعي  الوبائي،  الو�صع  بهذا  املواطن  من  مطلوب  الهتمام   

�صرورة  على  واحلر�س  مطلوب،  ظهرانينا  بني  يجو�س  مازال  الفريو�س 

و�صيء  واجب،  والأ�صري  ال�صخ�صي  امل�صتوى  على  واحلذر  احليطة  اأخذ 

اجلهات  من  مطلوب  الذروة  اإبان  �صارية  كانت  التي  التدابري  بع�س  من 

التي كان لها الف�صل الأكب يف وقف انت�صار الفريو�س، واجلهة الرئي�صية 

اأبلى  الذي  الطبي  الوطني  الفريق  الفريو�س هي  العمل على حما�صرة  يف 

على  العمل  منه  ننتظر  نزال  وما  والداين،  القا�صي  به  ي�صهد  ح�صنا  بالء 

اأقرتح  ذلك  انتظار  املقلق. ويف  الفريو�س  هذا  من  كلية  البحرين  تخلي�س 

العمل  عودة  نهائًيا  كورونا  �صفحة  يطوي  جذري  حل  اإىل  التو�صل  قبل 

وفر�س  بكثافة،  اجلمهور  يق�صدها  التي  الأماكن  اأمام  احلراري  باملقيا�س 

لب�س الكمام، هذا ف�صالً عن عودة معقمات اليدين التي اختفت من ف�صاءات 

عامة عديدة واإن وجدت فهي عبوات فارغة. 

مع متنياتنا للجميع بال�صحة والعافية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12139/pdf/INAF_20220703004046524.pdf
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://www.alayam.com/Article/courts-article/419620/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8%D9%8A.html?vFrom=mpLWT
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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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العلوي: البحرين ملتزمة بدعم جهود 
ومبادرات مكافحة االتجار باألشخاص
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75 ألف زيارة سنويًا للعيادات الخارجية وإدخال 1500 مريض لألجنحة 

 محمد بن عبداهلل يتفقد مستشفى 
الطب النفسي لالطالع على خطط التطوير

ق��ام رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، بزيارة تفقدية إلى 
مستشفى الطب النفسي، بحضور وزير األشغال إبراهيم 
الحواج ووزيرة الصحة جليلة الس��يد، وذلك لالطالع على 
س��ير المش��اريع التطويرية لمرافق المستشفى والبنية 
التحتي��ة، س��عيًا لتطوي��ر مس��توى الخدم��ات الصحية 
وتعزيز القطاع الصحي دبما يعود بالنفع على المجتمع، 
وبم��ا يضم��ن توفير خدم��ات صحية نفس��ية متكاملة 

ومستدامة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقام رئي��س المجلس األعلى للصح��ة والوزيران بجولة 
تفقدية ش��ملت عددًا من المباني والمنشآت والمرافق 
التابع��ة للمستش��فى والتي ش��ملت الصال��ة الحديثة 
متع��ددة األغ��راض والت��ي تتضم��ن صال��ة للتمارين 
والبرام��ج الرياضي��ة والفعاليات التوعوي��ة والتأهيلية، 
والتي تم إنش��اؤهم إيمان��ًا بأهمية اس��تحداث وتوفير 
مثل هذه الوس��ائل والمرافق الترفيهية الداعمة لصالح 

خدمة المرضى وذلك ف��ي ضوء تطوير منظومة الصحة 
النفس��ية بش��كل متكامل لتحقي��ق االرتقاء المنش��ود 

بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.
وق��د أكد رئي��س المجل��س األعلى للصحة عل��ى أهمية 
مواصلة دعم وتعزيز مس��توى كفاءة الخدمات النفسية 
المقدمة لما تشكله من أهمية للمستفيدين من جميع 
أفراد المجتم��ع بمختلف الفئات العمري��ة، مثمنًا حجم 
الجهود المتواصل��ة والحثيثة التي تبذلها كافة الكوادر 
الطبي��ة الوطنية في ه��ذا القطاع الطب��ي وفرق العمل 
الداعم��ة في مستش��فى الط��ب النفس��ي والتي تعمل 
لتوفي��ر رعاية طبي��ة وتش��خيصية وعالجي��ة وتأهيلية 
عالية المس��توى، وتواكب أعلى المعايير والبرتوكوالت 

العالجية المعتمدة عالميًا.
من جانبه، أكد وزير األش��غال التزام الوزارة بدعم كافة 
الجهود الرامية لتطوير مس��توى ج��ودة الخدمات التي 
تقدمها الحكومة للجميع، الفتًا إلى حرص الوزارة للعمل 

مع كافة الجهات ذات العالقة في تنفيذ المش��اريع التي 
تعزز م��ن البنية التحتية للطب النفس��ي وتطور مرافق 
منظومت��ه بما يحقق األهداف المنش��ودة، مس��تعرضًا 
مستجدات ما قامت به فرق الوزارة لدعم تطوير المرافق 

الصحية المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وم��ن جهتها، أك��دت وزي��رة الصح��ة عل��ى أن الصحة 
النفسية تش��كل أحدى الركائز المهمة لتحقيق الصحة 
الش��املة، مش��يرًة إل��ى أن مملك��ة البحري��ن وضم��ن 
خططها االس��تراتيجية قد حققت سلسلة من اإلنجازات 
الرائ��دة على صعيد الصحة والرعاية النفس��ية للجميع، 
منوه��ًة بالحرص على مواصلة تقدي��م أفضل الخدمات 
النفس��ية بجودة وكفاءة وتنافسية عالية لتواكب أحدث 
المس��تجدات الطبية والدراس��ات واألبحاث العلمية في 
المج��االت العالجية والتأهيلية لصال��ح جميع المرضى، 
مثني��ًة على جهود كافة العاملين في مستش��فى الطب 

النفسي خدمًة للوطن والمواطن.

وأثناء الزيارة، قامت القائم بتصريف أعمال المستشفيات 
الحكومي��ة غير الخاضعة للضم��ان الصحي إيمان حاجي 
بتقديم عرض وش��رح تفصيلي تضمن مجمل الخدمات 
الصحي��ة والنفس��ية الت��ي يقدمه��ا مستش��فى الطب 
النفسي من خالل طاقة استيعابية تصل إلى 241 سريرًا 
، حيث يقوم المستش��فى باس��تقبال عدد 75 ألف زيارة 
س��نويًا للعيادات الخارجية بمختلف التخصصات التابعة 
للصحة النفس��ية، ويقوم بإدخال 1500 مريض س��نويًا 

لألجنحة الطبية.
الجدي��ر بالذك��ر أن العي��ادات النفس��ية تش��مل الطب 
النفس��ي للبالغين، ووح��دة األطفال والناش��ئة، ووحدة 
كبار السن ووحدة مكافحة اإلدمان ووحدة طب المجتمع 
، والط��ب النفس��ي العدل��ي ، ووح��دة أم��راض القل��ق 
واإلعاقات العقلية، وتأهيل األمراض النفس��ية المزمنة 
وعي��ادة أمراض النوم، إلى جانب عيادة العالج المعرفي 

السلوكي وتقييم مختلف األمراض النفسية.

لدى تكريم األطباء خريجي البرامج التدريبية التخصصية

محمد بن عبداهلل: البحرين تعتز بالكوادر الوطنية المؤهلة

 أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل
 آل خليفة، أن المنظومة الصحية الوطنية تحرص على تقديم رعاية صحية 
شاملة وذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين، تماشيًا مع أهداف المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك البالد المعظم بمتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ج��اء ذل��ك لدى رعاي��ة حف��ل تكريم األطب��اء خريج��ي البرام��ج التدريبية 
التخصصي��ة للعامين 2020 – 2021 بحضور وزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
ووكي��ل الوزارة وليد المانع، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل »تمكين« 

حس��ين رجب، وعدد من المس��ؤولين. وفي كلمته االفتتاحية، عّبر رئيس 
المجل��س األعلى للصحة ع��ن فخره واعت��زازه بتخريج دفع��ة جديدة من 
األطب��اء في مختلف التخصص��ات الطبية وبما اس��تطاعوا أن يحققوه من 
تف��وق وتميز طوال س��نوات التدريب، مؤكدًا أن مملك��ة البحرين تمتلك 
الك��وادر الوطنية المؤهلة وتعتز بهم، وأنها حريصة على االس��تثمار في 
العنصر البش��ري للوصول إلى األهداف التطويرية المنش��ود، مش��يرًا إلى 

الدور البارز لصندوق العمل »تمكين« في هذا الخصوص. 
وم��ن جانبه��ا، أكدت وزي��رة الصحة؛ أن صح��ة وس��المة المواطنين على 
رأس األولوي��ات، مش��ددًة على االس��تمرار دائم��ًا في تفعيل السياس��ات 

واالس��تراتيجيات الناجعة التي تتمحور حول حفظ صحة اإلنس��ان وتعزيز 
ج��ودة الحياة واس��تدامة المنظومة الصحية، مبينًة ب��أن تمكين وتأهيل 
العنصر البش��ري للمس��اهمة الفاعلة في تقدم القطاع الصحي وتطويره 

من أهم تلك المسارات.
وأش��ارت إلى الحرص عل��ى مواصلة دعم الكوادر الطبي��ة الوطنية وتوفير 
ف��رص تدري��ب نوعية أكثر له��م، خصوصًا في ظل المس��تجدات الصحية 
العالمية، بما يسهم إيجابًا في بناء وتطوير القدرات وزيادة كفاءة العمل 
وإثراء الخبرات، وُيفس��ح المجال أمامهم لمزي��د من العطاء خدمة للوطن 

والمواطن.

 تكريم طبيب عيون بحريني كمؤسس
 لبرنامج التدريب الطبي الدقيق بالسعودية

قام��ت قي��ادات الصح��ة بالمنطقة 
العربي��ة  بالمملك��ة  الش��رقية 
العي��ون  ومستش��فى  الس��عودية 
بتكري��م  بالظه��ران  التخصص��ي 
الدكت��ور عم��ار محم��ود آل محمود 
استش��اري ط��ب وجراح��ة العي��ون 
التدري��ب  لبرنام��ج  كمؤس��س 
الدقي��ق في طب وجراح��ات العيون 
بالمنطق��ة. جاء ذلك خ��الل احتفال 

أقيم بالدمام في 24 يونيو 2022.
العي��ون  أطب��اء  م��ن  ع��دد  وكان 
م��ن المملك��ة العربية الس��عودية 
ومملك��ة البحري��ن ق��د اس��تكملوا 
برنام��ج التدري��ب الدقي��ق في طب 
وجراح��ات العيون ف��ي التخصصات 
المختلفة ف��ي مجال القرنية وعيون 

األطفال وتخصص أعصاب العيون.
وبهذه المناسبة ألقى الدكتور عمار 
آل محمود كلمة مؤس��س البرنامج 
ذكر فيها: »إنني فخور باإلنجاز الذي 
حققت��ه الدفعات األولى من برنامج 
التدريب الدقيق ف��ي طب وجراحات 
العيون والتي تؤكد النجاح الملموس 
 له��ذا البرنام��ج رفي��ع المس��توى«.

كما أكد على أهمية التعليم الطبي 

في تط��ور الخدمات المقدمة لكافة 
المنتفعين.

وف��ي ه��ذا الس��ياق أش��اد الدكتور 
عمار آل محمود بالمرس��وم الصادر 
من حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
الب��الد المعظم بإنش��اء وتش��كيل 
للدراس��ات  البحرين��ي  المجل��س 

والذي يشكل  الصحية  والتخصصات 
نقل��ًة هامة عل��ى صعي��د التدريب 
الصح��ي ف��ي مملكة البحري��ن، بما 
المملك��ة  مس��اعي  م��ع  يتماش��ى 
لالرتقاء بالمنظومة الصحية بكافة 
أركانها، والتعزيز المس��تمر لكفاءة 
الكوادر الصحية العاملة في مختلف 

المؤسسات الصحية.

ش��ارك الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة 
تنظيم س��وق العمل رئي��س اللجنة 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 
جمال العل��وي في االجتم��اع الثاني 
عشر للفريق العامل المعني باالتجار 
باألشخاص والمنعقد في الفترة من 
29 إل��ى 30 يونيو 2022 ف��ي فيينا، 
بحض��ور دول��ي وأممي كبي��ر، حيث 
ضم الوفد أمين س��ر اللجنة الوطنية 
لمكافح��ة االتجار باألش��خاص دعيج 

البنعلي.
وف��ي ه��ذا الص��دد، أكد العل��وي أن 
بدع��م  ملتزم��ة  البحري��ن  مملك��ة 
كاف��ة الجهود والمب��ادرات لمكافحة 
االتج��ار باألش��خاص وحف��ظ حقوق 
اإلنس��ان بشكل عام مس��تمدة ذلك 
من النهج الس��امي لحض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
المعظ��م،  الب��الد  آل خليف��ة مل��ك 
وبدع��م الحكوم��ة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 

الوزراء.
وش��دد خالل مداخلته ف��ي المؤتمر 
على حرص المملكة المس��تمر على 

والتش��ريعات  المنظوم��ة  تطوي��ر 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 
لألح��داث  مواكبته��ا  خ��الل  م��ن 
والظ��روف العالمي��ة المؤث��رة على 
منظومة مكافحة االتجار باألشخاص.

وتأتي مش��اركة العل��وي في مؤتمر 
األطراف ف��ي اتفاقية األمم المتحدة 
المنظم��ة عبر  الجريم��ة  لمكافح��ة 
مكت��ب  ينظم��ه  وال��ذي  الوطني��ة 
األم��م المتحدة المعن��ي بالمخدرات 
األجه��زة  أح��د  كون��ه  والجريم��ة، 
األممية الرئيس��ة الت��ي تقيم معها 
هيئة تنظيم س��وق العم��ل واللجنة 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 

شراكة وتعاون مستمر، ومن أبرزها 
التعاون البناء في إعداد خطة وطنية 
باألش��خاص عالوة  اإلتجار  لمكافحة 
على برام��ج بناء الق��درات في مجال 
مكافحة اإلتجار تح��ت مظلة المركز 
اإلقليم��ي للتدري��ب وبن��اء القدرات 
لمكافحة االتجار باألش��خاص، والذي 
يباش��ر اختصاصات هام��ة في إعداد 
وتطوي��ر برامج التدريب وبناء قدرات 
والممارس��ين  األوائ��ل  للمتلقي��ن 
في الخط��وط األمامية م��ن مختلف 
الجهات ، حيث يع��د المركز نموذجًا 
م��ع  الناجح��ة  الدولي��ة  للش��راكة 

المنظمات الدولية.
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75 ألف زيارة سنويًا للعيادات الخارجية وإدخال 1500 مريض لألجنحة 

 محمد بن عبداهلل يتفقد مستشفى 
الطب النفسي لالطالع على خطط التطوير

ق��ام رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، بزيارة تفقدية إلى 
مستشفى الطب النفسي، بحضور وزير األشغال إبراهيم 
الحواج ووزيرة الصحة جليلة الس��يد، وذلك لالطالع على 
س��ير المش��اريع التطويرية لمرافق المستشفى والبنية 
التحتي��ة، س��عيًا لتطوي��ر مس��توى الخدم��ات الصحية 
وتعزيز القطاع الصحي دبما يعود بالنفع على المجتمع، 
وبم��ا يضم��ن توفير خدم��ات صحية نفس��ية متكاملة 

ومستدامة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقام رئي��س المجلس األعلى للصح��ة والوزيران بجولة 
تفقدية ش��ملت عددًا من المباني والمنشآت والمرافق 
التابع��ة للمستش��فى والتي ش��ملت الصال��ة الحديثة 
متع��ددة األغ��راض والت��ي تتضم��ن صال��ة للتمارين 
والبرام��ج الرياضي��ة والفعاليات التوعوي��ة والتأهيلية، 
والتي تم إنش��اؤهم إيمان��ًا بأهمية اس��تحداث وتوفير 
مثل هذه الوس��ائل والمرافق الترفيهية الداعمة لصالح 

خدمة المرضى وذلك ف��ي ضوء تطوير منظومة الصحة 
النفس��ية بش��كل متكامل لتحقي��ق االرتقاء المنش��ود 

بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.
وق��د أكد رئي��س المجل��س األعلى للصحة عل��ى أهمية 
مواصلة دعم وتعزيز مس��توى كفاءة الخدمات النفسية 
المقدمة لما تشكله من أهمية للمستفيدين من جميع 
أفراد المجتم��ع بمختلف الفئات العمري��ة، مثمنًا حجم 
الجهود المتواصل��ة والحثيثة التي تبذلها كافة الكوادر 
الطبي��ة الوطنية في ه��ذا القطاع الطب��ي وفرق العمل 
الداعم��ة في مستش��فى الط��ب النفس��ي والتي تعمل 
لتوفي��ر رعاية طبي��ة وتش��خيصية وعالجي��ة وتأهيلية 
عالية المس��توى، وتواكب أعلى المعايير والبرتوكوالت 

العالجية المعتمدة عالميًا.
من جانبه، أكد وزير األش��غال التزام الوزارة بدعم كافة 
الجهود الرامية لتطوير مس��توى ج��ودة الخدمات التي 
تقدمها الحكومة للجميع، الفتًا إلى حرص الوزارة للعمل 

مع كافة الجهات ذات العالقة في تنفيذ المش��اريع التي 
تعزز م��ن البنية التحتية للطب النفس��ي وتطور مرافق 
منظومت��ه بما يحقق األهداف المنش��ودة، مس��تعرضًا 
مستجدات ما قامت به فرق الوزارة لدعم تطوير المرافق 

الصحية المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وم��ن جهتها، أك��دت وزي��رة الصح��ة عل��ى أن الصحة 
النفسية تش��كل أحدى الركائز المهمة لتحقيق الصحة 
الش��املة، مش��يرًة إل��ى أن مملك��ة البحري��ن وضم��ن 
خططها االس��تراتيجية قد حققت سلسلة من اإلنجازات 
الرائ��دة على صعيد الصحة والرعاية النفس��ية للجميع، 
منوه��ًة بالحرص على مواصلة تقدي��م أفضل الخدمات 
النفس��ية بجودة وكفاءة وتنافسية عالية لتواكب أحدث 
المس��تجدات الطبية والدراس��ات واألبحاث العلمية في 
المج��االت العالجية والتأهيلية لصال��ح جميع المرضى، 
مثني��ًة على جهود كافة العاملين في مستش��فى الطب 

النفسي خدمًة للوطن والمواطن.

وأثناء الزيارة، قامت القائم بتصريف أعمال المستشفيات 
الحكومي��ة غير الخاضعة للضم��ان الصحي إيمان حاجي 
بتقديم عرض وش��رح تفصيلي تضمن مجمل الخدمات 
الصحي��ة والنفس��ية الت��ي يقدمه��ا مستش��فى الطب 
النفسي من خالل طاقة استيعابية تصل إلى 241 سريرًا 
، حيث يقوم المستش��فى باس��تقبال عدد 75 ألف زيارة 
س��نويًا للعيادات الخارجية بمختلف التخصصات التابعة 
للصحة النفس��ية، ويقوم بإدخال 1500 مريض س��نويًا 

لألجنحة الطبية.
الجدي��ر بالذك��ر أن العي��ادات النفس��ية تش��مل الطب 
النفس��ي للبالغين، ووح��دة األطفال والناش��ئة، ووحدة 
كبار السن ووحدة مكافحة اإلدمان ووحدة طب المجتمع 
، والط��ب النفس��ي العدل��ي ، ووح��دة أم��راض القل��ق 
واإلعاقات العقلية، وتأهيل األمراض النفس��ية المزمنة 
وعي��ادة أمراض النوم، إلى جانب عيادة العالج المعرفي 

السلوكي وتقييم مختلف األمراض النفسية.

لدى تكريم األطباء خريجي البرامج التدريبية التخصصية

محمد بن عبداهلل: البحرين تعتز بالكوادر الوطنية المؤهلة

 أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل
 آل خليفة، أن المنظومة الصحية الوطنية تحرص على تقديم رعاية صحية 
شاملة وذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين، تماشيًا مع أهداف المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك البالد المعظم بمتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ج��اء ذل��ك لدى رعاي��ة حف��ل تكريم األطب��اء خريج��ي البرام��ج التدريبية 
التخصصي��ة للعامين 2020 – 2021 بحضور وزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
ووكي��ل الوزارة وليد المانع، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل »تمكين« 

حس��ين رجب، وعدد من المس��ؤولين. وفي كلمته االفتتاحية، عّبر رئيس 
المجل��س األعلى للصحة ع��ن فخره واعت��زازه بتخريج دفع��ة جديدة من 
األطب��اء في مختلف التخصص��ات الطبية وبما اس��تطاعوا أن يحققوه من 
تف��وق وتميز طوال س��نوات التدريب، مؤكدًا أن مملك��ة البحرين تمتلك 
الك��وادر الوطنية المؤهلة وتعتز بهم، وأنها حريصة على االس��تثمار في 
العنصر البش��ري للوصول إلى األهداف التطويرية المنش��ود، مش��يرًا إلى 

الدور البارز لصندوق العمل »تمكين« في هذا الخصوص. 
وم��ن جانبه��ا، أكدت وزي��رة الصحة؛ أن صح��ة وس��المة المواطنين على 
رأس األولوي��ات، مش��ددًة على االس��تمرار دائم��ًا في تفعيل السياس��ات 

واالس��تراتيجيات الناجعة التي تتمحور حول حفظ صحة اإلنس��ان وتعزيز 
ج��ودة الحياة واس��تدامة المنظومة الصحية، مبينًة ب��أن تمكين وتأهيل 
العنصر البش��ري للمس��اهمة الفاعلة في تقدم القطاع الصحي وتطويره 

من أهم تلك المسارات.
وأش��ارت إلى الحرص عل��ى مواصلة دعم الكوادر الطبي��ة الوطنية وتوفير 
ف��رص تدري��ب نوعية أكثر له��م، خصوصًا في ظل المس��تجدات الصحية 
العالمية، بما يسهم إيجابًا في بناء وتطوير القدرات وزيادة كفاءة العمل 
وإثراء الخبرات، وُيفس��ح المجال أمامهم لمزي��د من العطاء خدمة للوطن 

والمواطن.

 تكريم طبيب عيون بحريني كمؤسس
 لبرنامج التدريب الطبي الدقيق بالسعودية

قام��ت قي��ادات الصح��ة بالمنطقة 
العربي��ة  بالمملك��ة  الش��رقية 
العي��ون  ومستش��فى  الس��عودية 
بتكري��م  بالظه��ران  التخصص��ي 
الدكت��ور عم��ار محم��ود آل محمود 
استش��اري ط��ب وجراح��ة العي��ون 
التدري��ب  لبرنام��ج  كمؤس��س 
الدقي��ق في طب وجراح��ات العيون 
بالمنطق��ة. جاء ذلك خ��الل احتفال 

أقيم بالدمام في 24 يونيو 2022.
العي��ون  أطب��اء  م��ن  ع��دد  وكان 
م��ن المملك��ة العربية الس��عودية 
ومملك��ة البحري��ن ق��د اس��تكملوا 
برنام��ج التدري��ب الدقي��ق في طب 
وجراح��ات العيون ف��ي التخصصات 
المختلفة ف��ي مجال القرنية وعيون 

األطفال وتخصص أعصاب العيون.
وبهذه المناسبة ألقى الدكتور عمار 
آل محمود كلمة مؤس��س البرنامج 
ذكر فيها: »إنني فخور باإلنجاز الذي 
حققت��ه الدفعات األولى من برنامج 
التدريب الدقيق ف��ي طب وجراحات 
العيون والتي تؤكد النجاح الملموس 
 له��ذا البرنام��ج رفي��ع المس��توى«.

كما أكد على أهمية التعليم الطبي 

في تط��ور الخدمات المقدمة لكافة 
المنتفعين.

وف��ي ه��ذا الس��ياق أش��اد الدكتور 
عمار آل محمود بالمرس��وم الصادر 
من حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
الب��الد المعظم بإنش��اء وتش��كيل 
للدراس��ات  البحرين��ي  المجل��س 

والذي يشكل  الصحية  والتخصصات 
نقل��ًة هامة عل��ى صعي��د التدريب 
الصح��ي ف��ي مملكة البحري��ن، بما 
المملك��ة  مس��اعي  م��ع  يتماش��ى 
لالرتقاء بالمنظومة الصحية بكافة 
أركانها، والتعزيز المس��تمر لكفاءة 
الكوادر الصحية العاملة في مختلف 

المؤسسات الصحية.

ش��ارك الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة 
تنظيم س��وق العمل رئي��س اللجنة 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 
جمال العل��وي في االجتم��اع الثاني 
عشر للفريق العامل المعني باالتجار 
باألشخاص والمنعقد في الفترة من 
29 إل��ى 30 يونيو 2022 ف��ي فيينا، 
بحض��ور دول��ي وأممي كبي��ر، حيث 
ضم الوفد أمين س��ر اللجنة الوطنية 
لمكافح��ة االتجار باألش��خاص دعيج 

البنعلي.
وف��ي ه��ذا الص��دد، أكد العل��وي أن 
بدع��م  ملتزم��ة  البحري��ن  مملك��ة 
كاف��ة الجهود والمب��ادرات لمكافحة 
االتج��ار باألش��خاص وحف��ظ حقوق 
اإلنس��ان بشكل عام مس��تمدة ذلك 
من النهج الس��امي لحض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
المعظ��م،  الب��الد  آل خليف��ة مل��ك 
وبدع��م الحكوم��ة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 

الوزراء.
وش��دد خالل مداخلته ف��ي المؤتمر 
على حرص المملكة المس��تمر على 

والتش��ريعات  المنظوم��ة  تطوي��ر 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 
لألح��داث  مواكبته��ا  خ��الل  م��ن 
والظ��روف العالمي��ة المؤث��رة على 
منظومة مكافحة االتجار باألشخاص.

وتأتي مش��اركة العل��وي في مؤتمر 
األطراف ف��ي اتفاقية األمم المتحدة 
المنظم��ة عبر  الجريم��ة  لمكافح��ة 
مكت��ب  ينظم��ه  وال��ذي  الوطني��ة 
األم��م المتحدة المعن��ي بالمخدرات 
األجه��زة  أح��د  كون��ه  والجريم��ة، 
األممية الرئيس��ة الت��ي تقيم معها 
هيئة تنظيم س��وق العم��ل واللجنة 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 

شراكة وتعاون مستمر، ومن أبرزها 
التعاون البناء في إعداد خطة وطنية 
باألش��خاص عالوة  اإلتجار  لمكافحة 
على برام��ج بناء الق��درات في مجال 
مكافحة اإلتجار تح��ت مظلة المركز 
اإلقليم��ي للتدري��ب وبن��اء القدرات 
لمكافحة االتجار باألش��خاص، والذي 
يباش��ر اختصاصات هام��ة في إعداد 
وتطوي��ر برامج التدريب وبناء قدرات 
والممارس��ين  األوائ��ل  للمتلقي��ن 
في الخط��وط األمامية م��ن مختلف 
الجهات ، حيث يع��د المركز نموذجًا 
م��ع  الناجح��ة  الدولي��ة  للش��راكة 

المنظمات الدولية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/03/watan-20220703.pdf?1656824176
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/article/1013958
https://alwatannews.net/article/1013961
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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  13

Link

Link

P  3

Link

13 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

Sun 03 Jul 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6049   |  األحــد 04 ذو الحجــة 1443هـــ

د. علي أحمد عبداهلل

alshaikh.faisal@gmail.com

@f_alshaikh

فيصل الشيخ

اتجاهات
fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

Lulwa777@gmail.com

@Lulwa_budalamah

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع
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@EntesarALBanna

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

Batyshubbar@gmail.com

@batool_shubbar

بتول شبر

زووم

ارتباط وسائل اإلعالم بالسياسة واالنتخابات
توج��د عالقة جوهرية ووطيدة ج��دًا بين االتصال والعملية السياس��ية، لدرجة 
ر إحداهما دون األخرى، أو قيام واحدة بوظائفها بمعزل عن  يصعب معها تصوُّ
الثاني��ة، وهذا في جميع أنحاء العالم، وبصرف النظر عن طبيعة وش��كل النظام 

السياسي واالتصالي الذي ُيماَرس. 
وبعد انتش��ار اس��تخدام وس��ائل االتصال في العالم، وتزايد الفترة من الوقت 
ال��ذي يقضيه الجمهور في التعامل مع هذه الوس��ائل، وبع��د قيام العديد من 
العلماء بدراس��ة أهمية دور وسائل االتصال في توعية الجماهير، وأثرها فيهم، 
واستخدام وسائل االتصال في كثير من الدول في نشر العلم في مجاالت التعليم، 
ر المبكر لوس��ائل االتص��ال الجماهيري في  والط��ب، وغيرهما. وبفض��ل التطوُّ
الواليات المتحدة األمريكية؛ أخذ تفعيل هذه الوسائل في السياسة صورة أكبر، 
ص الحزبان األساسيان  وتحديدًا في االنتخابات الرئاسية عام 1952، عندما خصَّ

»الديمقراطي والجمهوري«، هناك ألول مرة ميزانية للحملة اإلعالمية.
وق��د أحدث التطور الس��ريع في اإلع��الم الجديد، وقدرة جميع ش��رائح المجتمع 
ر الجهاز اإللكتروني، وس��هولة استخدامه، ثورًة  وأفراده على الدخول فيه؛ لتوفُّ
اتصاليًة غير مسبوقة، جعلت العديد من الدول، وقادة الرأي يعتمدون على هذا 
النوع من االتصال؛ بفعل انتشاره األوسع، وأثره األشد، وتفاعله األسرع. وأصبح 
بإم��كان الفرد واس��تطاعته أن يكون فاعاًل في عملية االتص��ال، وليس متلقيًا 

فقط، كما يس��تطيع أن يباش��ر عملية التواصل في الوقت الذي يناس��به، ليس 
محليًا وحس��ب ولكن عالميًا أيضًا، وليس هذا عن طريق الكتابة فقط بل أيضًا 

بالصوت والصورة الثابتة، والمتحركة، والرسوم، وغيرها من أشكال التأثير. 
وتأسيس��ًا عل��ى ما س��بق أصبح على كل م��ن يريد أن يتواصل م��ع الجمهور أن 
ي��درك أهمية عملية االتصال، وأن يقف على آلياتها ووس��ائلها، وخاصة هؤالء 
الذين يرش��حون أنفس��هم ليكونوا نوابًا عن الشعب، فالشعب لن يعرفهم حق 
المعرف��ة ولن يدرك برامجهم إال من خالل وس��ائل االتص��ال المختلفة، لذلك 
طو الحمالت اإلعالمية في االنتخابات إلى االستفادة من مميزات كل  توجه مخطِّ

وسيلة من وسائل االتصال التقليدية والجديدة.
ع وسائل اإلعالم عاماًل إيجابيًا في نجاح أي نوع من الحمالت اإلعالمية.  ويعدُّ تنوُّ
د أدوات اإلعالم الجديد، أصبحت الحمالت اإلعالمية أكثر انتش��ارًا،  فبفضل تعدُّ
وازدادت ش��رائح الجمهور المس��تهَدف منها. إال أننا البد أال نغفل عن استخدام 
وس��ائل اإلعالم التقليدية، لضمان وصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن وأوس��ع 
نطاق من الجمهور المس��تهَدف، وخاصة أنه التزال توجد شريحة من الجمهور 

ربما ال تتعامل مع بعض تقنيات اإلعالم الجديد. 

* أستاذ اإلعالم المساعد - جامعة البحرين

آفاق الربط الكهربائي الخليجي

ه��ل يتذكر المواطن الخليج��ي آخر حالة قطع كلي للكهرب��اء في بلده؟؟ أكاد 
أج��زم بأنه ومن��ذ بدء التش��غيل الفعلي له�ي�ئ���ة ال��رب����ط ال�ك�ه�رب�ائ�ي 
س��ت عام  ل�����دول مجل��س ال�ت�ع�اون ل����دول الخ�ل�ي���ج ال�ع�رب�ي�ة التي ُأسِّ
2001 انعدم��ت االنقطاعات الكهربائي��ة الكلية جذريا في جميع دول مجلس 
التعاون. حيث دعمت الهيئة أكثر من ألفي حالة دعم كهربائي أس��همت في 

عدم حدوث أية انقطاعات كلية في الكهرباء. 
يتحدث العالم أجمع اآلن عن األمن في مجال الطاقة واألمن المائي والغذائي، 
ومن وجهة نظري المتواضعة أرى أن دول الخليج العربي قامت بجهود جبارة 
عبر هذا المش��روع الخليج��ي المتكامل والذي قام بتوفير الدعم والمس��اندة 
ف��ي مجال أمن الطاق��ة، بل وحقق ل��دول الخليج العربي وف��ورات اقتصادية 
تج��اوزت ال�3 مليارات دوالر أمريكي منذ إنش��ائها، حيث س��اهمت في توجيه 
تلك الوفورات االقتصادية نحو خطط التطوير االقتصادي في الدول األعضاء. 
خالل الندوة المش��تركة التي قام بها مركز البحرين للدراسات اإلستراتيجية 
والدولية والطاقة »دراس��ات« بعنوان »آفاق الرب��ط الكهربائي والخليجي«، 
بمش��اركة نخبة واسعة من الخبراء الخليجيين في مجال الطاقة وعلى رأسهم 
س��عادة المهندس أحمد بن علي اإلبراهيم الرئي��س التنفيذي لهيئة الربط 
الكهربائ��ي لدول مجل��س التعاون لدول الخليجي، تح��دث اإلبراهيم عن دور 
الهيئة في تحقيق رؤية قادة دول المجلس بما يحقق الرفاه والنمو االقتصادي 
من خالل دعم أمن الطاقة الكهربائية في خليجنا العربي، كما تحدث عن دور 
الهيئ��ة في إعداد الدراس��ات حول معدالت اس��تهالك الطاقة ووضع الخطط 
التطويرية المالئمة الس��تيعاب النمو المتزايد على الكهرباء سنويًا. وكذلك 
أعلن الرئيس التنفيذي عن هدف الهيئة بأن تصبح أول منظمة تحقق الربط 
الكهربائي بين 3 قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا من خالل مشاريعها المستقبلية 
للرب��ط الكهربائي مع كل من المملكة األردنية الهاش��مية وجمهورية مصر 

العربية للوصول إلى الرابط اإلفريقي األوروبي. 

رأيي المتواضع
ندوة آفاق الربط الكهربائي الخليجي التي عقدها مركز »دراس��ات« جعلتني 
أش��عر بالفخر واالعتزاز، وأش��عر باالطمئنان واألمان، أواًل ألنني استش��عرت 
والمس��ت أن االستشراف والتخطيط للمس��تقبل في مجال األمن الطاقي من 
الركائز األساسية لدى قيادتنا الحكيمة في الخليج العربي، وثانيًا، ألنني رأيت 
مشروعًا خليجيًا يعتبر أحد وأهم أفضل الممارسات الخليجية والذي نتطلع إلى 

أن يتكرر في مجال األمن المائي والغذائي، والشراء الموحد، وغيرها. 
تحدي��ات كثيرة تواج��ه دولنا منف��ردة، وتواجه كياننا الخليجي بش��كل عام، 
وأصبح دور التنس��يق بين دول المجلس من خالل الهيئات المشتركة كهيئة 
ال��رب��ط ال�ك�ه�رب�ائ�ي ل���دول مجلس ال�ت�ع�اون ل��دول الخ�ل�ي�ج ال�ع�رب�ي�ة 
هامًا للغاية لبلوغ تلك األهداف التي تحقق اس��تدامة س��واء في مجال موارد 

الطاقة والوصول إلى الطاقة الخضراء، أو غيرها.

لماذا نهتم باالنتخابات الفرنسية؟
فرنس��ا ليس��ت كأي دولة في العالم. فرنس��ا هي واحدة من الدول صانعة 
األفكار واألدب واألشعار. فرنسا هي التي عّلمت العالم كيف يثور، ثم يسقط، 
ثم يس��تعيد ثورته ثالث مرات. األفكار الش��يوعية األولى خرجت من فرنسا 
قب��ل ماركس. واليس��ار الجديد، ال��ذي يحكم جزٌء منه العالم اليوم، أسس��ه 
طلبة فرنس��ا في حراكهم عام 1968م. لذلك حين تبدأ فرنسا تغييرها من 

الداخل على العالم أن ينتبه، فربما يكون لهذا التغيير تأثيره. 
لم يكن ف��وز الوالية الثانية للرئيس الفرنس��ي إيمانوي��ل ماكرون مريحًا. 
كانت النتيجة تش��ير إلى تقدم كبير لليمين المتطرف، وتحالف اليسار معه. 
ما يعني أن االنتخابات الرئاس��ية القادمة ستكون قاسية جدًا ومثيرة. لكْن 
المأزق والتحدي الحقيقيان اللذان وقع فيها ماكرون هما نتيجة االنتخابات 
التش��ريعية الصادمة. فقد أس��فرت االنتخابات عن فوز كاس��ح للمعارضة 
من اليس��ار واليمين. وتعه��د الحزبان المعارضان الفائ��زان بعدم اعتماد 
حكوم��ة ماكرون المزمع تش��كيلها، أو تمرير أي مش��روع وقانون لماكرون 
دون تدقيق ومناقش��ة. األمر الذي تتوقع مع��ه إدارة ماكرون تعطياًل كبيرًا 

للبرنامج السياسي. 
والق��راءات األولية لنتائج االنتخابات ال تطرح تناغمًا تامًا بين حزبي اليمين 
واليس��ار. فبرغ��م اتفاقهما عل��ى معارض��ة البرنامج االقتص��ادي للرئيس 
ماكرون، وبرغم تقارب مواقفهما من عدم معاداة روسيا في صراعها داخل 

أوكراني��ا. إال أنهما يختلفان على مل��ف مهم وحرج مثل ملف الهجرة. فحزب 
ماري لوبان اليميني مناهض تمامًا للهجرة، ويود وضع قوانين وتش��ريعات 
تحد منها وتقنن من المس��اعدات الداعمة للمهاجرين. بينما يرحب الحزب 
اليس��اري بالمهاجري��ن ويرى أن دعمهم ه��و جزء من الثقاف��ة والتعايش 

الفرنسي. 
الطريف في التجربة الفرنس��ية الجدي��دة أن الرئيس ماكرون إن لم يتمكن 
م��ن حل أزمته وتش��كيل تحال��ف مريح داخ��ل البرلمان يمكن��ه من إعمال 
سياس��اته وتنفيذ برنامجه الرئاس��ي فس��تكون فرنس��ا كالطائر الذي له 
رأس وجناح��ان كل واحد منهم يختلف عن اآلخر. ف��رأس الدولة ماكرون له 
مش��روعه ال��ذي ال يتفق معه جناحا التش��ريع، كم��ا أّن الجناحين يختلفان 
على بعض القضايا. فمن أين سيتش��كل التوافق الوطني الفرنسي؟ وكيف 

ستسير السياسة الفرنسية. 
ال ش��ك في أنها س��تكون تجربة تس��تحق المتابعة. فمن جهة، فرنسا من 
أوائل الدول األوروبية التي نشط فيها اليمين المتطرف وأخذ يصعد بخطى 
متس��ارعة. ومن جهة ثانية تنشط في فرنسا التيارات المناهضة لليبرالية 
الجديدة، والمنحازة للطبقات الوس��طى والمتدنية. ما يجعل فرنس��ا ساحة 
حيوي��ة مفتوحة عل��ى كل االحتم��االت ويؤهلها مرة أخ��رى لتصنع تجربة 

جديدة قد تكون فريدة، ويستنسخها العالم.

مواجهة عسكرية قريبة مع إسرائيل
ف��ي اليمن يقول عب��د الملك الحوثي »وصلنا إلى مس��توى متقدم في 
الق��درات العس��كرية ال تمتلكه كثير من الدول العربي��ة«، وفي لبنان 
يقول حسن نصر اهلل إن حزبه قادر على تدمير إسرائيل في وقت قياسي، 
وإس��ماعيل هنية يقول إن »حماس« ستدك إس��رائيل ب� 150 صاروخًا 
خالل الخمس دقائق األولى من الحرب، وفي إيران يقول الحرس الثوري 
إن تدمير إس��رائيل لن يس��تغرق سوى س��بع دقائق ونصف، عليه صار 
واجبًا قيامهم بتوفير الجواب عن الس��ؤال الذي من الطبيعي أن يطرح 
في مثل هذه الحالة عن األسباب التي تجعلهم يتأخرون عن اتخاذ قرار 

تدمير إسرائيل وتخليص العالم منها؟!
االنتص��ار على إس��رائيل ال يتحقق عبر المبالغة ف��ي امتالك القوة ألن 
األكي��د هو أن إس��رائيل تمتلك من األس��لحة ما ق��د ال يخطر على بال 
أصحاب تلك التصريحات، وهي ال تزال تحصل على الدعم والمس��اندة 
من الواليات المتحدة والغرب إجمااًل، كما أن العديد من الدول العربية 
توصل��ت إلى قناعة مفادها أنه يمكن إيجاد حل للقضية الفلس��طينية 
عب��ر أبواب أخرى وهذا يعني أنها لن تش��ارك في حرب تعرف نتائجها 

مسبقًا.
م��ا قاله ويقوله أولئك بعيد ع��ن الواقع وال يمكن أن يوصل إلى مفيد 
أيًا كان حجم اإلعالم الذي يس��اندهم وأيًا كان��ت أعداد الذين يؤمنون 
بأن ما يقولونه قابل للتحقق، فاألمور ليس��ت هكذا وال يمكن أن تدار 
به��ذه الطريقة حتى مع حصول تغي��رات دراماتيكية في المنطقة من 
مثل تخفيض حجم التواج��د األمريكي وابتالء الواليات المتحدة بأمور 

ليست في الحسبان.
المواجهة العس��كرية مع إسرائيل ليس��ت في صالح »محور المقاومة« 
ألن الواق��ع غي��ر وال يمكن له��ذا الغي��ر أن يتغير في لحظ��ة فتنقلب 
الموازين. الواقع ال يتغي��ر بادعاء القوة ولكن بتوفرها وبعدم توفرها 

لدى الجانب اآلخر.

خارطة استثمارية جديدة بين البحرين ومصر
رس��مت زيارة فخام��ة رئي��س جمهورية مص��ر العربية 
الش��قيقة عبدالفت��اح السيس��ي إل��ى مملك��ة البحرين 
ولق��اؤه بأخي��ه حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه 
األسبوع الماضي مالمح مس��تقبل العالقات االقتصادية 
واالستثمارية المش��تركة، ووضعت خارطة طريق نسير 
عليها لتكثيف االس��تثمارات المش��تركة، خصوصًا إذا ما 
علمن��ا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الش��قيقين 
تجاوز 800 مليون دوالر، ومن المتوقع أن يتجاوز المليار 
دوالر بعد تلك الزي��ارة الناجحة والتي توجت بتوقيع 10 

اتفاقي��ات في المجاالت التجارة والس��ياحة واالس��تثمار 
والتعليم.

أكث��ر ما ش��د انتباهي ف��ي اللقاء الذي جم��ع بين جاللة 
المل��ك المعظ��م، وأخي��ه الرئي��س المصري، م��ا أكده 
الرئيس المصري، بأن المحادثات اإليجابية والمناقشات 
المثم��رة والبن��اءة التي ج��رت بينهما في ج��و من الود 
والتفاه��م، أكدت تقارب الرؤى في م��ا يتعلق بالقضايا 
الثنائية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك والتي تأتي 
انعكاس��ًا للعالقات التاريخية الوطي��دة التي تجمع بين 
بلدينا وش��عبينا الش��قيقين، حيث أرى أنن��ا مقبلون على 

استثمارات مشتركة أكبر خالل الفترة القليلة المقبلة.
قطاعات واعدة جديدة مش��تركة بي��ن البحرين ومصر، 
توجه��ا معالي وزي��ر المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان ب��ن خليفة آل خليف��ة باإلعالن ع��ن توقيع 10 
اتفاقيات ومذك��رات تفاهم وبرامج تنفيذية مش��تركة 
بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مجاالت 
االقتص��اد والعل��وم والتكنولوجي��ا والقض��اء والقط��اع 
اللوجس��تي والتنمي��ة الحضري��ة والتجارة واالس��تثمار 
والس��ياحة والتربي��ة والتعليم والبيئة، والتي س��تفتح 
الب��اب على مصراعي��ه لتدفق المزيد من االس��تثمارات 
المش��تركة وبالتالي خلق فرص عم��ل نوعية لمواطني 

كال البلدين الشقيقين.
كم��ا تط��رق معال��ي الوزير، صاح��ب البصم��ة الخالبة 
والعم��ل الدؤوب، إلى إنش��اء لجن��ة حكومي��ة بحرينية 
والعلم��ي  االقتص��ادي  للتع��اون  مش��تركة  مصري��ة 
والتكنولوج��ي، من��وط به��ا تحدي��د أه��م التوجه��ات 
واألولويات المش��تركة في هذه المجاالت بين البلدين، 
كما س��تلعب دورًا مهمًا ف��ي تحديد مش��اريع التعاون 
التجاري واالقتصادي في ش��تى المجاالت، حيث تساهم 

تل��ك اللجنة في تعزيز التب��ادل التجاري بي��ن البلدين، 
وهو م��ا يهمنا كاقتصاديين من أج��ل اقتناص الفرص 
االس��تثمارية والت��ي س��تنعكس بش��كل إيجاب��ي على 

مستقبل مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
من المذهل، أن نرى وجود 216 ش��ركة بحرينية تعمل 
في مصر بإجمالي اس��تثمارات تبل��غ 3.3 مليارات دوالر 
وفقًا لما أكدته وزيرة التخطي��ط والتنمية االقتصادية 
المصري��ة الدكتورة هالة الس��عيد، عل��ى هامش زيارة 
الرئيس المصري وهو أمر يدعو إلى الفخر بأن الشركات 
البحريني��ة اس��تطاعت الول��وج إل��ى األس��واق الخليجية 
بجدارة، لكن في المقابل نرى أنه من األهمية استقطاب 
ش��ركات مصرية للعمل في البحرين بدل من اس��تيراد 
خبرات أوروبي��ة ذات تكاليف مضاعفة في حين أن مصر 
المحروس��ة تزخر بالخبرات العالمية والمهنية من ذوي 
االختص��اص، وهو ال��دور المأم��ول م��ن وزارات الدولة 
الموقرة في العمل على هذا الجانب بش��كل مكثف حتى 

يتم تفعيل االتفاقيات التي تم توقيعها بشكل سريع.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

التزامنا »ذهب«.. فـ»ابتلشنا« من جديد!
الق��ول األص��ح بأنها »زادت« ولي��س »عادت«، ألنها من األس��اس لم تذهب أو 
تنتهي، لكن حديثنا عنها هو الذي قل وأصبحنا نتعامل معها وكأنها »أنفلونزا 
موس��مية« تحتاج قلياًل من الراحة أليام وبعدها تزول، وفوق ذلك ال خوف منها 

على حياة المصاب، إال طبعًا ما قدر اهلل وما شاء فعل. 
وعليه فإنه بحس��ب إحصائيات ليل الجمعة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1471 
حال��ة قائم��ة جديدة في ي��وم واحد، وهو ما يوص��ل العدد اإلجمال��ي للحاالت 
القائم��ة إل��ى 1400 تقريبًا، طبعًا دون نس��يان أن أكثر من 600 ألف ش��خص 

تعافوا وهلل الحمد. 
منذ فترة واألرق��ام ترتفع، مع مالحظة بعض الدقيقين الذين مازالوا يتابعون 
اإلحصائيات اليومية، بأن عدد الفحوصات قلت عن الس��ابق، ما يعني أن أعداد 
المصابين لربما أكثر من المعلن، باعتبار أن بعضهم يحس بمجرد نزلة برد أو 

صداع وكلها يومين أو ثالثة باألدوية العادية وانتهى الموضوع. 
لنتحدث هنا بصراحة ودون زعل، إذًا أين يكمن الخلل؟!

وألكون واضحًا ودقيقًا، لس��ت أتحدث عن جهة لتحميلها المس��ؤولية، ألن هذا 
وباء نحمد اهلل أن البشر استطاعوا أن يتعاملوا معه، وتأثرت مجتمعات بنسب 
متباين��ة نتيجة طرائقهم في االحتواء والمعالج��ة والتجنب، لكنني أتحدث عن 
»الخلل« المرتبط بنزعة »كس��ل« بش��رية أو »اإلنكار« أو »التقليل« لمس��توى 

خطر أمر ما، أو »اإلقرار بانتهاء أزمة« لكنها مازالت تسري. 
هنا أتحدث عن التخفيف من القيود والمحددات التي فرضت منذ البداية بهدف 
تطبي��ق العبارة األثيرة حرفيًا »الوقاية خير من العالج«، إذ اليوم وصلنا لمرحلة 
استعادة حياتنا بالكامل، مع انحسار شبه كامل ألية ظواهر احترازية على رأسها 

ارتداء الكمامات التي أصبحت »اختيارية ال إلزامية«، مع إلغاء التش��دد في شأن 
التباع��د االجتماعي باألخص في المجمعات والمطاع��م والمقاهي وغيرها من 
أماكن لو كان فيها »فيروس« يطير في الهواء فإنه سيصيب كمية ال بأس بها 

من الناس. 
هناك بعض البشر الذين تعلموا الكثير خالل األعوام الماضية في شأن مكافحة 
تفش��ي هذا الوباء، وه��م أولئك الذين مازالوا يلتزم��ون بكافة االحترازات التي 
أعلن عنها في البداية من ارتداء للكمامات والتعقيم المستمر والتباعد وتجنب 
االخت��الط غير الض��روري وحتى تجنب الس��فر مؤقتًا. وهناك ف��ي المقابل من 
خالص »ت��رك القرعة ترعى«، وبعضه��م أعلن الحرب حتى عل��ى اإلحصائيات 
اليومي��ة التي كانت تعلن لنا عدد اإلصابات ومن ش��في وم��ن في حالة خطرة 

وغيرها، بدعوى أنها »تروع وتخيف«!
حت��ى ه��ذه المعلومات ُأوقفت ف��ي حين أنها كان��ت أبرز وس��يلة تدفع الناس 
باألخ��ص من يس��تهتر للوقوف بره��ة والتمعن فيه��ا، ليرى ع��دد اإلصابات، 
وعدد الوفيات، ويقيس بنفس��ه سرعة اإلنتشار واالنحسار، علها تجعله يحرص 

ويحاسب وال يتسبب بالضرر لنفسه ولآلخرين. 
ه��ي قاعدة ثابت��ة ال تخيب إطالقًا، ولها ش��واهد على مر األزم��ان والتاريخ. إذ 
»كلم��ا قلت عملي��ات التوعي��ة والتذكير، كلما ق��ل الوعي، وبالتال��ي يزيد في 

المقابل االستهتار وتنتج عن ذلك بالضرورة نتائج سلبية ال محالة«. 
هل ظننتم بأن كورونا »ذهبت« ثم »عادت«؟! إطالقًا، هي ظلت موجودة ونسبة 
انتش��ارها تتناقص، لكن التزامنا نحن »ذهب«، وبالتالي »عادت« و»ابتلش��نا« 

من جديد!

العلوي: البحرين ملتزمة بدعم جهود 
ومبادرات مكافحة االتجار باألشخاص
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75 ألف زيارة سنويًا للعيادات الخارجية وإدخال 1500 مريض لألجنحة 

 محمد بن عبداهلل يتفقد مستشفى 
الطب النفسي لالطالع على خطط التطوير

ق��ام رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، بزيارة تفقدية إلى 
مستشفى الطب النفسي، بحضور وزير األشغال إبراهيم 
الحواج ووزيرة الصحة جليلة الس��يد، وذلك لالطالع على 
س��ير المش��اريع التطويرية لمرافق المستشفى والبنية 
التحتي��ة، س��عيًا لتطوي��ر مس��توى الخدم��ات الصحية 
وتعزيز القطاع الصحي دبما يعود بالنفع على المجتمع، 
وبم��ا يضم��ن توفير خدم��ات صحية نفس��ية متكاملة 

ومستدامة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وقام رئي��س المجلس األعلى للصح��ة والوزيران بجولة 
تفقدية ش��ملت عددًا من المباني والمنشآت والمرافق 
التابع��ة للمستش��فى والتي ش��ملت الصال��ة الحديثة 
متع��ددة األغ��راض والت��ي تتضم��ن صال��ة للتمارين 
والبرام��ج الرياضي��ة والفعاليات التوعوي��ة والتأهيلية، 
والتي تم إنش��اؤهم إيمان��ًا بأهمية اس��تحداث وتوفير 
مثل هذه الوس��ائل والمرافق الترفيهية الداعمة لصالح 

خدمة المرضى وذلك ف��ي ضوء تطوير منظومة الصحة 
النفس��ية بش��كل متكامل لتحقي��ق االرتقاء المنش��ود 

بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.
وق��د أكد رئي��س المجل��س األعلى للصحة عل��ى أهمية 
مواصلة دعم وتعزيز مس��توى كفاءة الخدمات النفسية 
المقدمة لما تشكله من أهمية للمستفيدين من جميع 
أفراد المجتم��ع بمختلف الفئات العمري��ة، مثمنًا حجم 
الجهود المتواصل��ة والحثيثة التي تبذلها كافة الكوادر 
الطبي��ة الوطنية في ه��ذا القطاع الطب��ي وفرق العمل 
الداعم��ة في مستش��فى الط��ب النفس��ي والتي تعمل 
لتوفي��ر رعاية طبي��ة وتش��خيصية وعالجي��ة وتأهيلية 
عالية المس��توى، وتواكب أعلى المعايير والبرتوكوالت 

العالجية المعتمدة عالميًا.
من جانبه، أكد وزير األش��غال التزام الوزارة بدعم كافة 
الجهود الرامية لتطوير مس��توى ج��ودة الخدمات التي 
تقدمها الحكومة للجميع، الفتًا إلى حرص الوزارة للعمل 

مع كافة الجهات ذات العالقة في تنفيذ المش��اريع التي 
تعزز م��ن البنية التحتية للطب النفس��ي وتطور مرافق 
منظومت��ه بما يحقق األهداف المنش��ودة، مس��تعرضًا 
مستجدات ما قامت به فرق الوزارة لدعم تطوير المرافق 

الصحية المختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة.
وم��ن جهتها، أك��دت وزي��رة الصح��ة عل��ى أن الصحة 
النفسية تش��كل أحدى الركائز المهمة لتحقيق الصحة 
الش��املة، مش��يرًة إل��ى أن مملك��ة البحري��ن وضم��ن 
خططها االس��تراتيجية قد حققت سلسلة من اإلنجازات 
الرائ��دة على صعيد الصحة والرعاية النفس��ية للجميع، 
منوه��ًة بالحرص على مواصلة تقدي��م أفضل الخدمات 
النفس��ية بجودة وكفاءة وتنافسية عالية لتواكب أحدث 
المس��تجدات الطبية والدراس��ات واألبحاث العلمية في 
المج��االت العالجية والتأهيلية لصال��ح جميع المرضى، 
مثني��ًة على جهود كافة العاملين في مستش��فى الطب 

النفسي خدمًة للوطن والمواطن.

وأثناء الزيارة، قامت القائم بتصريف أعمال المستشفيات 
الحكومي��ة غير الخاضعة للضم��ان الصحي إيمان حاجي 
بتقديم عرض وش��رح تفصيلي تضمن مجمل الخدمات 
الصحي��ة والنفس��ية الت��ي يقدمه��ا مستش��فى الطب 
النفسي من خالل طاقة استيعابية تصل إلى 241 سريرًا 
، حيث يقوم المستش��فى باس��تقبال عدد 75 ألف زيارة 
س��نويًا للعيادات الخارجية بمختلف التخصصات التابعة 
للصحة النفس��ية، ويقوم بإدخال 1500 مريض س��نويًا 

لألجنحة الطبية.
الجدي��ر بالذك��ر أن العي��ادات النفس��ية تش��مل الطب 
النفس��ي للبالغين، ووح��دة األطفال والناش��ئة، ووحدة 
كبار السن ووحدة مكافحة اإلدمان ووحدة طب المجتمع 
، والط��ب النفس��ي العدل��ي ، ووح��دة أم��راض القل��ق 
واإلعاقات العقلية، وتأهيل األمراض النفس��ية المزمنة 
وعي��ادة أمراض النوم، إلى جانب عيادة العالج المعرفي 

السلوكي وتقييم مختلف األمراض النفسية.

لدى تكريم األطباء خريجي البرامج التدريبية التخصصية

محمد بن عبداهلل: البحرين تعتز بالكوادر الوطنية المؤهلة

 أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل
 آل خليفة، أن المنظومة الصحية الوطنية تحرص على تقديم رعاية صحية 
شاملة وذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين، تماشيًا مع أهداف المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك البالد المعظم بمتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ج��اء ذل��ك لدى رعاي��ة حف��ل تكريم األطب��اء خريج��ي البرام��ج التدريبية 
التخصصي��ة للعامين 2020 – 2021 بحضور وزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
ووكي��ل الوزارة وليد المانع، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل »تمكين« 

حس��ين رجب، وعدد من المس��ؤولين. وفي كلمته االفتتاحية، عّبر رئيس 
المجل��س األعلى للصحة ع��ن فخره واعت��زازه بتخريج دفع��ة جديدة من 
األطب��اء في مختلف التخصص��ات الطبية وبما اس��تطاعوا أن يحققوه من 
تف��وق وتميز طوال س��نوات التدريب، مؤكدًا أن مملك��ة البحرين تمتلك 
الك��وادر الوطنية المؤهلة وتعتز بهم، وأنها حريصة على االس��تثمار في 
العنصر البش��ري للوصول إلى األهداف التطويرية المنش��ود، مش��يرًا إلى 

الدور البارز لصندوق العمل »تمكين« في هذا الخصوص. 
وم��ن جانبه��ا، أكدت وزي��رة الصحة؛ أن صح��ة وس��المة المواطنين على 
رأس األولوي��ات، مش��ددًة على االس��تمرار دائم��ًا في تفعيل السياس��ات 

واالس��تراتيجيات الناجعة التي تتمحور حول حفظ صحة اإلنس��ان وتعزيز 
ج��ودة الحياة واس��تدامة المنظومة الصحية، مبينًة ب��أن تمكين وتأهيل 
العنصر البش��ري للمس��اهمة الفاعلة في تقدم القطاع الصحي وتطويره 

من أهم تلك المسارات.
وأش��ارت إلى الحرص عل��ى مواصلة دعم الكوادر الطبي��ة الوطنية وتوفير 
ف��رص تدري��ب نوعية أكثر له��م، خصوصًا في ظل المس��تجدات الصحية 
العالمية، بما يسهم إيجابًا في بناء وتطوير القدرات وزيادة كفاءة العمل 
وإثراء الخبرات، وُيفس��ح المجال أمامهم لمزي��د من العطاء خدمة للوطن 

والمواطن.

 تكريم طبيب عيون بحريني كمؤسس
 لبرنامج التدريب الطبي الدقيق بالسعودية

قام��ت قي��ادات الصح��ة بالمنطقة 
العربي��ة  بالمملك��ة  الش��رقية 
العي��ون  ومستش��فى  الس��عودية 
بتكري��م  بالظه��ران  التخصص��ي 
الدكت��ور عم��ار محم��ود آل محمود 
استش��اري ط��ب وجراح��ة العي��ون 
التدري��ب  لبرنام��ج  كمؤس��س 
الدقي��ق في طب وجراح��ات العيون 
بالمنطق��ة. جاء ذلك خ��الل احتفال 

أقيم بالدمام في 24 يونيو 2022.
العي��ون  أطب��اء  م��ن  ع��دد  وكان 
م��ن المملك��ة العربية الس��عودية 
ومملك��ة البحري��ن ق��د اس��تكملوا 
برنام��ج التدري��ب الدقي��ق في طب 
وجراح��ات العيون ف��ي التخصصات 
المختلفة ف��ي مجال القرنية وعيون 

األطفال وتخصص أعصاب العيون.
وبهذه المناسبة ألقى الدكتور عمار 
آل محمود كلمة مؤس��س البرنامج 
ذكر فيها: »إنني فخور باإلنجاز الذي 
حققت��ه الدفعات األولى من برنامج 
التدريب الدقيق ف��ي طب وجراحات 
العيون والتي تؤكد النجاح الملموس 
 له��ذا البرنام��ج رفي��ع المس��توى«.

كما أكد على أهمية التعليم الطبي 

في تط��ور الخدمات المقدمة لكافة 
المنتفعين.

وف��ي ه��ذا الس��ياق أش��اد الدكتور 
عمار آل محمود بالمرس��وم الصادر 
من حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
الب��الد المعظم بإنش��اء وتش��كيل 
للدراس��ات  البحرين��ي  المجل��س 

والذي يشكل  الصحية  والتخصصات 
نقل��ًة هامة عل��ى صعي��د التدريب 
الصح��ي ف��ي مملكة البحري��ن، بما 
المملك��ة  مس��اعي  م��ع  يتماش��ى 
لالرتقاء بالمنظومة الصحية بكافة 
أركانها، والتعزيز المس��تمر لكفاءة 
الكوادر الصحية العاملة في مختلف 

المؤسسات الصحية.

ش��ارك الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة 
تنظيم س��وق العمل رئي��س اللجنة 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 
جمال العل��وي في االجتم��اع الثاني 
عشر للفريق العامل المعني باالتجار 
باألشخاص والمنعقد في الفترة من 
29 إل��ى 30 يونيو 2022 ف��ي فيينا، 
بحض��ور دول��ي وأممي كبي��ر، حيث 
ضم الوفد أمين س��ر اللجنة الوطنية 
لمكافح��ة االتجار باألش��خاص دعيج 

البنعلي.
وف��ي ه��ذا الص��دد، أكد العل��وي أن 
بدع��م  ملتزم��ة  البحري��ن  مملك��ة 
كاف��ة الجهود والمب��ادرات لمكافحة 
االتج��ار باألش��خاص وحف��ظ حقوق 
اإلنس��ان بشكل عام مس��تمدة ذلك 
من النهج الس��امي لحض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
المعظ��م،  الب��الد  آل خليف��ة مل��ك 
وبدع��م الحكوم��ة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 

الوزراء.
وش��دد خالل مداخلته ف��ي المؤتمر 
على حرص المملكة المس��تمر على 

والتش��ريعات  المنظوم��ة  تطوي��ر 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 
لألح��داث  مواكبته��ا  خ��الل  م��ن 
والظ��روف العالمي��ة المؤث��رة على 
منظومة مكافحة االتجار باألشخاص.
وتأتي مش��اركة العل��وي في مؤتمر 
األطراف ف��ي اتفاقية األمم المتحدة 
المنظم��ة عبر  الجريم��ة  لمكافح��ة 
مكت��ب  ينظم��ه  وال��ذي  الوطني��ة 
األم��م المتحدة المعن��ي بالمخدرات 
األجه��زة  أح��د  كون��ه  والجريم��ة، 
األممية الرئيس��ة الت��ي تقيم معها 
هيئة تنظيم س��وق العم��ل واللجنة 
الوطنية لمكافحة االتجار باألشخاص 

شراكة وتعاون مستمر، ومن أبرزها 
التعاون البناء في إعداد خطة وطنية 
باألش��خاص عالوة  اإلتجار  لمكافحة 
على برام��ج بناء الق��درات في مجال 
مكافحة اإلتجار تح��ت مظلة المركز 
اإلقليم��ي للتدري��ب وبن��اء القدرات 
لمكافحة االتجار باألش��خاص، والذي 
يباش��ر اختصاصات هام��ة في إعداد 
وتطوي��ر برامج التدريب وبناء قدرات 
والممارس��ين  األوائ��ل  للمتلقي��ن 
في الخط��وط األمامية م��ن مختلف 
الجهات ، حيث يع��د المركز نموذجًا 
م��ع  الناجح��ة  الدولي��ة  للش��راكة 

المنظمات الدولية.
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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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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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توســع ديوان الرقابة المالية واإلدارية في مهام الرقابة 
بإصدار »التقارير االستقصائية« يضمن الحفاظ على المال 

العام.
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الرئيس التنفيذي
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رئيس التحرير

إيهاب أحمد
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر
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الجود في الموجود

لن نسللتبق األحكام، ولن نرفع التوقعات، ولكن سللأقف قليللًا عند ما قامت 
بلله األخت فاطمة الصيرفي وزيرة السللياحة كخطوة أولللى، وهي اإلعان عن 
»مهرجان شللواطئ البحرين«. والنقطة التي سللأقف عندهللا هنا هي التحرك 
وفللق اإلمكانيات الموجودة وما هو متاح بتكلفة ليسللت عالية، وباسللتغال 
ما هو موجود وإشللراك الناس معك ليسللتفيدوا ويفيدوا من مواقع ترفيهية 
كالشللواطئ المجهزة بتجهيللزات بسلليطة، ومطاعم محليللة متنقلة، وفرق 
موسلليقية محليللة، والتعاون مللع مؤسسللات الترفيه الصغيرة فللي القطاع 

الخاص البحريني سواء الخاصة باأللعاب المائية أو المهتمة باألطفال. 
القصد مللن الوقوف على هذه النقطة أن التحرك ضمللن المتاح موجود أمام 
كل الوزراء، قد ال يكون المتاح كافيًا للطموح، ولكنه يحركنا خطوة، وال يتركنا 
ننتظر اكتمللال العناصر، القصد هو البدء بالبحث عللن البدائل وعدم التذرع 

بنقصانها وفتح المجال الستفادة القطاع الخاص وتنشيطه. 
ال أعلم مدى إمكانية نجاح الفكرة في تحقيق األهداف المعلنة، أو نسبة منها 

ولكنها على األقل تستحق شرف المحاولة. 
وهللذا ما ندعو له الجميع في كل المجاالت، هناك مسللؤولون في دول نامية 
فقيللرة حققوا أهدافللًا كبيرة عجزت عنها دول غنيللة بإمكانيات كبيرة، ألنهم 
لم يقفللوا بانتظار اإلمكانيات، بللل خلقوها وبحثوا عن البدائل، واسللتعانوا 
بقطاعات وفئات وأشخاص لم يلتفت أحد لهم، ولم يتوقعوا وجود إمكانيات 
وفرص عندها، لكنَّ هؤالء المسؤولين خاطروا وجازفوا وتحركوا رغم احتماالت 

الخسارة واحتماالت الفشل. 
هنللاك برامللج حققت نجاحات مبهللرة ونالت جوائللز عالمية وتميللزت بأنها 

استغلت ما هو متاح وما هو ممكن وبأقل الكلف. 
هناك أفراد حتى من غير أصحاب المناصب نجحوا في ما فشل فيه هؤالء، هناك 
ربات بيوت في لبنان على سبيل المثال حملن أعباء نظافة أحيائهّن وتزيينها 
وأشللركن األطفال ونسللاء الحي وأصبح حيهن مزارًا لكاميرات التلفزيون ليروا 

بأم أعينهم ما فشل فيه وزراء البلدية والبيئة. 
هنللاك أطباء في الهند نجحوا في حمات التطعيم بتدريبهم ربات البيوت في 

كل قرية ألنهم عجزوا عن وجود الطاقم التمريضي الكافي إلنجاز المهمة. 
هناك مهندسللون معماريون نالللوا الجوائز ألنهم صممللوا بيوتًا من المواد 
الطبيعيللة المتاحة وفي قمة الجمال وبها كل األساسلليات، وبنوا قرى كاملة 
بأقللل الكلف وتحمل عناصر االسللتدامة ألنها ال تسللتورد شلليئا مللن الخارج 

وتتعامل مع العناصر البيئية المحلية. 
واألمثلة كثيرة على توظيف ما هو متاح بشللكل مثالي وعلى إشراك قدر أكبر 

من الداعمين وهم المستفيدون من هذه البرامج. 
وباإلمكان لبرنامج شللواطئ البحرين فتح المجال هنللا لفئات أخرى كالطلبة 
واالسللتفادة منهم كمنظمين ومنحهم فرص االستفادة بخبرة عملية، ومن 
مؤسسات مدنية كجمعية الحفاظ على األرواح المختصة باإلنقاذ من الغرق، 
واالستعانة أخيرًا بالجمهور، افتحوا مجااًل لتزويدكم باألفكار، وامنحوا أصحاب 

األفكار المميزة فرص المشاركة. 
الخاصة فللي كل القطاعات الخدمية باإلمكان أن ننجح أكثر ونسللرع الخطى 
نحللو األهداف لو تحركنللا بهذه األريحية وعدم التللذرع بالنواقص ومحدودية 

اإلمكانيات، فالجود في الموجود.

 تنّكر بصفة عامل

بريطاني يتدلى من أعلى رافعة في دبي
تدلى متسلللق بريطاني حر من ارتفاع 390 مترا 
فللوق دبي دون معدات أمان بعد أن تظاهر بأنه 

عامل للوصول إلى أطول رافعة في المدينة.
وذكرت صحيفللة »ذا غارديللان« أن آدم لوكوود، 
21 عاما، تمكن من الدخول إلى ناطحة سللحاب، 
وتجنللب عمال البنللاء للوصول إلللى القمة، حيث 
تسلللق الرافعللة للتشللبث بقضيللب معدني بيد 

واحدة فقط.
ووثللق لوكللوود رحلته غيللر المشللروعة بمقطع 
فيديللو حيث وصل إلللى أعلى المبنى ليللًا، تليها 
لقطللات لجسللده معلقللا فللوق مشللهد دبي مع 

أضوائها الساطعة.
وذكر لوكوود، من مانشسللتر، أن التجربة كانت 
سللريالية ولكنها أيضًا سلللمية تقريبللا، حيث أن 
دماغه فارغ عندما يللؤدي حركات بهلوانية، على 
الرغم من أنه أضللاف أنه واجه بعض المجازفات 

الخطيرة بقبضته وقدميه.
وقال »عندما نظرُت إلى اللقطات ألول مرة، كنت 
أفكللر في نفسللي: هذا هو، هذا هو أكثر شلليء ال 
يصللدق قمت به.. إنه شلليء أعرف أنلله يمكنني 

القيللام بلله وأن 99% من العالم ال يسللتطيعون 
ولللن يفعلوا أبللدا، لذلك أشللعر بأننللي مضطر 
الستخدام قدرتي واالسللتمتاع بالقيام بذلك في 

هذه العملية«.

وفللي مقطع الفيديللو الخاص به علللى يوتيوب، 
الذي تبلللغ مدتلله 7 دقائق، ظهر لوكللوود وهو 
يللرش قبعته بالماء ليشللعر بالبرودة في طقس 

بلغت حرارته 45 درجة مئوية.

الصينيون يبحثون عن »األرض الثانية«
تعتزم الصين، اكتشاف أول كوكب شبيه باألرض يدور 
حول نجم مشللابه للشللمس، وذلك باسللتخدام مرصد 
فضائي من جيل حديث من المنتظر إطاقه في نهاية 

العام 2026.
وستستخدم المهمة، وفق »مونت كارلو، والتي تحمل 
اسللم »Earth 2.0«، وتقودهللا األكاديميللة الصينيللة 
للعلللوم، أول تلسللكوب مصمللم لتقييللم تواتر ظهور 
عوالم مشللابهة لعالم البشللر في مجللرة درب التبانة، 
باإلضافللة إلى المسللافة التللي تلزمها للللدوران حول 

نجمها المشابه للشمس.
وتهللدف المهمة إلى العثور على تللوأم أرضي محتمل 

يدور حول نجوم مثل الشللمس« و»اكتشللاف اآلالف من 
الكواكب الخارجية ضمن مجموعة واسللعة من األزمنة 
المداريللة وعبللر الفضاء وبيللن النجوم، وفقللًا للوثيقة 
التفصيلية المكونة من 115 صفحة التي نشرها موقع 

»أرخايف« ألرشيف المواد العلمية.
االهتمام الللذي توليه الصين لمشللروعها الجديد جزء 
من جهد دولي أكبر الكتشللاف عوالللم يمكن أن تكون 
صالحة للسللكن. وبمجرد تحديدها، يمكن دراسة هذه 
العوالم عن كثب للعثور على عامات الحياة بواسللطة 
تلسللكوبات أخرى وتقديم بدايات إجابة على السللؤال 

األبدي: هل نحن وحدنا في الكون؟

"Integro-E سيارة 
إسعاف بمثابة مستشفى متنقل

يمكللن لسلليارة اإلسللعاف الكهربائيللة التللي تسللتخدم تقنية 
Formula 1 والمجهزة بأجهزة التصوير باألشللعة السللينية، أن 

تكون بمثابة المستشفى الذي يأتي إليك حيث تكون.
 International شللركة  كشللفت  المفهللوم،  هللذا  ولتنفيللذ 
Ambulances ومقرها مقاطعة ”نورفولك“، عن سيارة اإلسعاف 
الكهربائية الجديدة التي أطلقت عليها اسم Integro-E، بحسب 
صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية. وترى الشركة، أن سيارة اإلسعاف 
الكهربائية Integro-E تمثل مسللتقبل خدمات الطوارئ ويمكن 
طرحهللا في أقرب وقت في العللام المقبل، إذا اجتللازت اختبارات 
الخدمللة الصحية. ويمكن لعربة Integro-E األنيقة ذات السللت 
عجات أن تسير أسرع بمرتين من أسطول شاحنات خدمة الصحة 
الوطنيللة البريطانية NHS الحالي وهي مللزودة بكافة المعدات 

الطبية الازمة لنقل المستشفى إلى المرضى.
وكان هنللاك توجه في NHS نحو المزيد من السلليارات الصديقة 
للبيئللة على مللدار العقد الماضي، حيث أصللر مديرو الصحة على 

جعل الخدمة الصحية محايدة للكربون بحلول عام 2045.
ونظللًرا ألن الشللاحنات الصغيللرة التقليديللة أصبحللت اآلن غيللر 
مفضلة، فإنه ليس لديها خيار آخر سللوى شللراء شاحنات محولة 
تكون أكثر صداقة للبيئة ألنها أكثر كفاءة في اسللتهاك الوقود 
أو حتى كهربائية، لكن غالبا ما يتم انتقادها لكونها صغيرة جًدا 

وال تقدم خدمات متطورة.

 فجوة غريبة تظهر 
في القمر.. والصين متهمة  

ذكللرت وكالللة الفضاء األمريكيللة »ناسللا«، أن صاروخًا غامضللًا اصطدم 
بالجانب البعيد من القمر في مارس، تسبب بفجوة مزدوجة غريبة حيرت 
العلمللاء، وقامت بتصوير موقع التحطم. وُتظهر صور »ناسللا«، أن حطام 
الجسم الغريب، مجهول المصدر حتى اآلن، تسبب بفجوتين متداخلتين، 

إذ وصلت سرعته إلى 9290 كم/ساعة تقريبا لدى االصطدام.
وزادت الحفر المزدوجة غموضا إضافيا حول هذه المركبة، التي بدأ علماء 
ناسللا بمراقبتها منذ شللهر يناير وتنبؤوا باصطدامها في الجانب البعيد 

من القمر في غضون أشهر. 
واعتقد العلماء في البداية أنها الجسم الغريب يعود إلى أجزاء من صاروخ 

Falcon X، الذي أطلقته شركة سبايس إكس العام 2015.
لكللن الماحظات والتحليللات الاحقللة للبيانات المداريللة لفتت إلى أن 
الجسللم هو الجزء العلي من صاروخ T1-5 Chang'e الصيني، أطلق العام 
2014. لكللن السلللطات الصينيللة نفت هللذه المزاعم، معتبللرة أن الجزء 

العلوي من صاروخها تبخر في الغاف الجوي لألرض.

 بماذا نصح مخترع أول »جوال« 
في العالم مستخدمي الهواتف؟

قللدم مارتللن كوبللر، مختللرع أول هاتللف محمللول فللي العالللم، نصيحة 
لمسللتخدمي الهاتف بعدم اإلفراط في اسللتخدامه، معربا عن دهشللته 

للوقت الذي يهدره مستخدموه.
وخال رده على إحدى المشاركات، التي قالت عبر قناة »بي بي سي«، إنها 
تقضي ما يزيد على 5 ساعات يوميا على هاتفها، قال كوبر ضاحكا: »هل 

تقضين حقا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي من حياتك«.
وطلب كوبر )92 عاما(، من الُمشللاركة عدم اإلفراط في استخدام الهاتف 
المحمول، وأن »تستمتع وتستفيد من وقتها وحياتها بشكل أفضل، بدال 

من إهداره على الهاتف المحمول«، وفق »روسيا اليوم«.
واخترع كوبر هاتف 8000X Motorola DynaTAC العام 1973، وهو أول 

هاتف محمول في العالم.
وكان كوبللر يعمل في شللركة »موتوروال« منذ أكثر من عشللرين سللنة، 
وقال في لقاء تلفزيوني سللابق إنه كان محبطا من تزايد شللعبية هواتف 
السلليارات، والتي كانت تسللتدعي قضللاء الكثير من الوقت في السلليارة 
الستخدام الهاتف، وتوصل إلى فكرة صنع هاتف محمول يمكن استخدامه 

داخل السيارة أو خارجها وفي أي مكان.

 نجال ناصر بن حمد يباشران 
خوض التدريبات بأكاديمية ريال مدريد

باشللر نجا سللمو الشلليخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشلليخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة، خوض التدريبات في أكاديمية ريال 

مدريد التي تشرف عليها المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.
وشللارك سمو الشلليخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن 

ناصر بن حمد آل خليفة، في التدريبات التي شهدت مشاركة كبيرة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/03/watan-20220703.pdf?1656824176
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/uploads/pdf/2022/07/03/watan-20220703.pdf?1656824176
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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 الصناعة والتجارة

أكـــد الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة 
األشـــراف  والمـــوارد عبدالعزيز 
بخصـــوص األخبـــار التـــي يتـــم 
تداولها بشـــأن احتمـــال ارتفاع 
أســـعار اللحـــوم والدواجـــن، أن 
بشـــكل  تقـــوم  التفتيـــش  إدارة 
الســـلع  أســـعار  برصـــد  مســـتمر 
األساســـية والتحقـــق مـــن مدى 
المعتـــادة،  بأســـعارها  توافرهـــا 
وتتـــم مالحظـــة حركة الســـوق 
بشكل عام، واآلن مع قرب عيد 
األضحى المبـــارك هناك تكثيف 
للحمـــالت الرقابيـــة والتـــي من 
شأنها التصدي المبكر ألي حالة 
ارتفـــاع غير مبرر في األســـعار، 

مثل االحتكار أو ما شابه.
وتابع األشراف أن حركة الرصد 
تبين أن هناك تنوعا في مصادر 
يمنـــح  ممـــا  الغذائيـــة  المـــواد 
الســـوق درجـــة مـــن االســـتقرار 
فـــي طرح المنتجـــات وبكميات 
وفيـــرة ومتنوعـــة المصـــدر، أما 
بشـــأن ارتفـــاع األســـعار بســـبب 
ارتفـــاع كلفـــة الشـــحن أو تغيـــر 
المواســـم أو شـــح السلع من بلد 
المصدر، فـــإن مثل هذه الزيادة 
أســـواق  جميـــع  منهـــا  تعانـــي 
التوريـــد  وسالســـل  العالـــم، 
ببعضهـــا  مرتبطـــة  العالميـــة 
البعـــض، إال أن القيادة الحكيمة 
االســـتراتيجي  المخـــزون  تضع 
اســـتمرارية  لضمـــان  كوســـيلة 
فـــي  األساســـية  الســـلع  توافـــر 

األزمـــات، باإلضافة إلـــى العمل 
على تذليل العوائق التي تحول 
الســـلع.  انســـيابية توريـــد  دون 
ســـوق  فـــإن  العـــام  وبالمجمـــل 
مملكـــة البحرين يتأثـــر بارتفاع 
الســـلع  تبقـــى  لكـــن  األســـعار 

متوافرة ومتعددة األنواع.
واختتم األشـــراف بـــأن الرقابة 
خيـــارات  لكـــن  مســـتمرة، 
أيضـــا أن  ينبغـــي  المســـتهلكين 
تتكيف مـــع التغيرات الحاصلة؛ 
ألننا لسنا بمعزل عن التغييرات 
ســـعر  ارتفـــاع  فـــي  العالميـــة 
الوقـــود وبالتالي كلفة الشـــحن 
وغيرهـــا مـــن العوامـــل األخرى، 
وفـــي الوقت نفســـه نؤكد دوما 
أنه في حال رصد أي تجاوزات 
مـــع  التواصـــل  باإلمـــكان  فإنـــه 
إدارة التفتيـــش أو إدارة حماية 
أو  شـــكاوى  ألي  المســـتهلك 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  مخالفـــات، 
االتصـــال بمركـــز البالغـــات في 
الـــوزارة أو عـــن طريـــق النظـــام 
للمقترحات والشكاوى  الوطني 

“تواصل”.

ارتفاع األسعار بسبب زيادة 
كلفة الشحن أو شح السلع

نعتــز بالكــوادر الوطنيــة بالقطــاع الصــحي

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن المنظومـــة 
الصحيـــة الوطنيـــة تحـــرص علـــى 
شـــاملة  صحيـــة  رعايـــة  تقديـــم 
للمواطنيـــن  عاليـــة  جـــودة  وذات 
أهـــداف  مـــع  تماشـــيا  والمقيميـــن، 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بمتابعـــة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلـــك لدى رعايته حفل تكريم 
األطباء خريجي البرامج التدريبية 
التخصصية للعامين 2020 - 2021 
جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  بحضـــور 
الســـيد، ووكيل وزارة الصحة وليد 
المانع، والرئيس التنفيذي لصندوق 

العمل )تمكين( حسين رجب، وعدد 
من المسؤولين.

عّبـــر  االفتتاحيـــة،  كلمتـــه  وفـــي 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بتخريـــج  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 
دفعـــة جديـــدة مـــن األطبـــاء فـــي 
مختلـــف التخصصـــات الطبية وبما 
اســـتطاعوا أن يحققـــوه مـــن تفوق 
وتميـــز طـــوال ســـنوات التدريـــب، 

مؤكـــدا أن مملكـــة البحريـــن تمتلك 
الكـــوادر الوطنيـــة المؤهلـــة وتعتـــز 
بهم، وأنها حريصة على االســـتثمار 
في العنصـــر البشـــري للوصول إلى 
المنشـــود،  التطويريـــة  األهـــداف 
مشـــيًرا إلى الـــدور البـــارز لصندوق 
العمل )تمكين( في هذا الخصوص.
مـــن جانبهـــا، أكدت وزيـــرة الصحة 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  أن 

مشـــددًة  األولويـــات،  رأس  علـــى 
علـــى االســـتمرار دائمـــا فـــي تفعيل 
واالســـتراتيجيات  السياســـات 
الناجعة التـــي تتمحور حول حفظ 
جـــودة  وتعزيـــز  اإلنســـان  صحـــة 
المنظومـــة  واســـتدامة  الحيـــاة 
الصحيـــة، مبينة أن تمكين وتأهيل 
العنصر البشري للمســـاهمة الفاعلة 
في تقدم القطاع الصحي وتطويره 

من أهم تلك المسارات.
الحـــرص  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
على مواصلة دعـــم الكوادر الطبية 
الوطنيـــة وتوفيـــر فـــرص تدريـــب 
نوعيـــة أكثر لهم، خصوصا في ظل 
المســـتجدات الصحية العالمية، بما 
يســـهم إيجابـــا فـــي بنـــاء وتطويـــر 
العمـــل  كفـــاءة  وزيـــادة  القـــدرات 
وإثـــراء الخبرات، وُيفســـح المجال 
أمامهـــم لمزيد مـــن العطـــاء خدمَة 

للوطن والمواطن.

المنامة - بنا

في حفل تكريم األطباء خريجي البرامج التدريبية التخصصية... رئيس “األعلى للصحة”:

local@albiladpress.com
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البحرين تهنئ رئيس بيالروسيا
بمناسبة ذكرى االستقالل

بعــث عاهــل البالد المعظــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى رئيس 
جمهوريــة بيالروســيا الصديقــة إليكســاندر لوكاشــينكو، بمناســبة 

ذكرى استقالل بالده.

وأعرب جاللته وسموه في البرقيتين عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما 
له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
برقيـــة تهنئة مماثلة إلـــى رئيس وزراء جمهورية بيالروســـيا رومان 

غولوفتشينكو.

المنامة - بنا

دعم وتعزيز مستوى كفاءة الخدمات النفسية
اطلع على خطط تطوير مرافق “الطب النفسي”... رئيس “األعلى للصحة”:

قـــام رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
وزيـــر  بحضـــور  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
الحـــواج ووزيـــرة  إبراهيـــم  األشـــغال 
الصحـــة جليلة الســـيد، بزيارة تفقدية 
لمستشـــفى الطـــب النفســـي، لالطالع 
التطويريـــة  المشـــاريع  ســـير  علـــى 
لمرافق المستشـــفى والبنية التحتية، 
الخدمـــات  مســـتوى  لتطويـــر  ســـعيا 
الصحـــي  القطـــاع  وتعزيـــز  الصحيـــة 
بمـــا يعود بالنفـــع على المجتمـــع، وبما 
يضمن توفير خدمات صحية نفســـية 
للمواطنيـــن  ومســـتدامة  متكاملـــة 

والمقيمين في المملكة.
وقام والوزيران بجولة تفقدية شملت 
عددا من المباني والمنشآت والمرافق 
شـــملت  والتـــي  للمستشـــفى  التابعـــة 
الصالـــة الحديثـــة متعـــددة األغـــراض 
للتماريـــن  صالـــة  تتضمـــن  والتـــي 
والفعاليـــات  الرياضيـــة  والبرامـــج 
تـــم  والتـــي  والتأهيليـــة،  التوعويـــة 
إنشـــاءهم إيمانـــًا بأهميـــة إســـتحداث 
وتوفيـــر مثل هذه الوســـائل والمرافق 

خدمـــة  لصالـــح  الداعمـــة  الترفيهيـــة 
المرضـــى وذلـــك فـــي ضـــوء تطويـــر 
بشـــكل  النفســـية  الصحـــة  منظومـــة 
متكامـــل لتحقيـــق اإلرتقـــاء المنشـــود 
بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.

 وأكـــد رئيس المجلس األعلى للصحة 
أهمية مواصلة دعم وتعزيز مســـتوى 
كفاءة الخدمات النفســـية المقدمة لما 
تشـــكله مـــن أهميـــة للمســـتفيدين من 
جميـــع أفراد المجتمع بمختلف الفئات 
العمريـــة، مثمنا معاليـــه حجم الجهود 
تبذلهـــا  التـــي  والحثيثـــة  المتواصلـــة 
كافة الكوادر الطبية الوطنية في هذا 
القطـــاع الطبي وفرق العمـــل الداعمة 
فـــي مستشـــفى الطب النفســـي والتي 
تعمل لتوفير رعاية طبية وتشخيصية 
وعالجيـــة وتأهيلية عالية المســـتوى، 
وتواكب أعلى المعايير والبرتوكوالت 

العالجية المعتمدة عالميا.
من جانبه، أكد ســـعادة وزير األشـــغال 
التـــزام الـــوزارة بدعـــم كافـــة الجهـــود 
جـــودة  مســـتوى  لتطويـــر  الراميـــة 
الحكومـــة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
للجميـــع، الفتـــا إلـــى حـــرص الـــوزارة 
للعمـــل مع كافة الجهـــات ذات العالقة 

فـــي تنفيـــذ المشـــاريع التي تعـــزز من 
البنية التحتية للطب النفســـي وتطور 
مرافق منظومتـــه بما يحقق األهداف 
المنشـــودة، مستعرضًا مســـتجدات ما 
قامـــت به فـــرق الوزارة لدعـــم تطوير 
المرافـــق الصحية المختلفـــة بالتعاون 

مع وزارة الصحة.
ومن جهتها، أكـــدت وزيرة الصحة أن 
الصحة النفســـية تشكل أحدى الركائز 
الشـــاملة،  الصحـــة  لتحقيـــق  المهمـــة 
مشيرًة إلى أن مملكة البحرين وضمن 
خططهـــا اإلســـتراتيجية قـــد حققـــت 
سلســـلة مـــن اإلنجـــازات الرائـــدة على 
النفســـية  والرعايـــة  الصحـــة  صعيـــد 
علـــى  بالحـــرص  منوهـــًة  للجميـــع، 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  مواصلـــة 
النفســـية بجـــودة وكفاءة وتنافســـية 
عاليـــة لتواكـــب أحـــدث المســـتجدات 
الطبية والدراســـات واألبحاث العلمية 
فـــي المجـــاالت العالجيـــة والتأهيلية 
لصالـــح جميـــع المرضـــى، مثنيـــًة على 
جهـــود كافـــة العاملين في مستشـــفى 
للوطـــن  خدمـــًة  النفســـي  الطـــب 

والمواطن.
الدكتـــورة  قامـــت  الزيـــارة،  وأثنـــاء 

بتصريـــف  القائـــم  حاجـــي  إيمـــان 
أعمـــال المستشـــفيات الحكومية غير 
الخاضعـــة للضمـــان الصحـــي بتقديـــم 
عرض وشـــرح تفصيلي تضمن مجمل 
الخدمـــات الصحيـــة والنفســـية التـــي 
يقدمها مستشـــفى الطب النفســـي من 
خـــالل طاقـــة إســـتيعابية تصـــل إلـــى 
241 ســـريرًا، حيث يقوم المستشـــفى 
زيـــارة  ألـــف   75 عـــدد  بإســـتقبال 
ســـنويًا للعيادات الخارجيـــة بمختلف 
التخصصات التابعة للصحة النفسية، 
ويقـــوم بإدخال 1500 مريض ســـنويًا 

لالجنحة الطبية.
يذكـــر أن العيـــادات النفســـية تشـــمل 
ووحـــدة  للبالغيـــن،  النفســـي  الطـــب 
االطفال والناشـــئة، ووحدة كبار السن 
ووحدة مكافحة اإلدمان ووحدة طب 
المجتمـــع، والطـــب النفســـي العدلـــي، 
واإلعاقـــات  القلـــق  أمـــراض  ووحـــدة 
العقليـــة، وتأهيـــل األمراض النفســـية 
النـــوم،  أمـــراض  وعيـــادة  المزمنـــة 
إلـــى جانـــب عيـــادة العـــالج المعرفـــي 
الســـلوكي وتقييـــم مختلـــف االمراض 

النفسية.

المنامة - بنا

مطار البحرين الجديد
مــع ظهــور نتائــج الثانويــة العامــة، وبــدء االحتفــاء بأبنائنــا المقبليــن 
علــى الحيــاة الجامعيــة، قــام عاهــل البــالد حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك المعظــم وفــي صحبته ضيــف مملكــة البحرين الكبيــر الرئيس 
المصــري عبدالفتــاح السيســي، وفــي تظاهــرة غيــر مســبوقة بافتتاح 
لقــد كان هــذا  الجديــد،  الدولــي  البحريــن  المســافرين بمطــار  مبنــى 
االحتفــاء مهيًبــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــاٍن، فالمطــار الجديــد 
يمثل واجهة البحرين أمام األشــقاء واألصدقاء، ويؤكد أن بالبحرين 
قيادة وحكومة تحرص على أن تكون هذه الواجهة معبرة عن تراث 
ومكنــون مملكتنــا الرائــدة، وأن يصبــح هــذا المطــار ملتقــى لألحبــة 
واألصدقــاء واألشــقاء مــن كل حــدب وكل صــوب، بــل أن يكون قبلة 
لــكل مــن يرغــب فــي زيارة البحرين مــن أجل التجارة أو الســياحة أو 

العالج أو التعليم والتعلم.
من هنا كان االرتباط وثيًقا بين ظهور نتيجة الثانوية العامة وافتتاح 
هذا الصرح العمراني البديع، بل ومشاركة زعيم أكبر دولة عربية في 
مراســم االفتتــاح الكبيــر لهــو تأكيــد علــى أن العالقــات بيــن األشــقاء 

تعكسها طموحات، وتوثقها مواقف، وتحتضنها مشاريع عمالقة.
إن جامعاتنــا الوطنيــة، وبصفــة خاصــة الجامعــة األهليــة وهــي تثمن 
هذه الخطوة، إنما ترفع أحر التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الحكيمة 
علــى إنجــاز هــذا المشــروع التنمــوي الرائــع، ونتمنى فــي الوقت ذاته 
أن يكــون فاتحــة خيــر علينــا وعلى بالدنا وعلــى أبنائنــا الطلبة الذين 
يرغبون في الدراسة بجامعاتنا المعتمدة، وتلك التي تحظى بالتفوق 
الدولــي والشــهادات المعززة لجودتهــا وريادتها فــي مضامير الجودة 

والبحث العلمي والتصنيفات العالمية المعتبرة.
إننــي أتذكــر تلــك األيام التي كانت ُتشــغل الشــقيقة الكويت عشــرات 
الطائــرات كل يــوم مــن وإلــى البحريــن وهــي تحمــل آالف الطلبة من 
الدولــة العزيزة، وهم يدرســون فــي جميع صنوف البرامــج والكليات 
والمعاهــد، وكان المطــار القديــم يســتقبل يومًيــا بل وكل ســاعة عدًدا 
كبيــًرا من الطائرات ســواء تلك المغادرة إلــى إحدى دول المنطقة، أو 
تلــك القادمــة منها وهــي تحمل آالف الطلبة الذين كانوا يتلقون العلم 

في جامعاتنا.
إننا نتطلع إلى عودة هذه األيام، ولدينا مطار دولي جديد فاخر يريد 
أن يبعث للعالم أجمع برسالة مفادها: على الرحب والسعة تعالوا إلى 

بالدنا، وأدخلوها بسالم آمنين.
يبقــى فقــط أن نقوم بالتســويق األمثل لبرامجنــا التعليمية لجامعاتنا 
المعتمــدة، العتماداتنــا األكاديميــة المتوافقــة مــع أنظمــة االعتمادات 
بمختلــف دول المنطقــة، ال تبخلــوا علينا باالســتباق في التســويق لنا، 
والتأكيــد علــى األشــقاء ســواء مــن خــالل ســفاراتهم أو قنصلياتهــم، 
أو وزاراتهــم المعنيــة بــأن البحرين مســتعدة لتقديم أعلى مســتويات 
التعليم وتطبيقاته، البحوث ونتائجها ونشــراتها الُمحكمة، وأكثر من 
ذلك األمل لكل من ينشــد غًدا أفضل، وحياة أجمل ومســتقبل ســعيد 

مشرق بإذن هللا.
مبــروك علينــا المطــار الدولــي الجديــد، ومبــروك ألبنائنــا هــذا الصــرح 
العمرانــي البديــع، وألــف مبــروك علــى أن هــذا اإلنجاز التنمــوي الكبير 
قد تحقق ونحن نســتعد لعام دراســي جديد ملؤه األمل بأن ما سوف 
نعيشــه مــن أيــام قادمة ســوف يكــون أجمل وأبــدع، وكل عــام وأنتم 

بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

“التجارة”: نراقب 
عن كثب حركة 
السلع ومدى 

توافرها بشكل 
طبيعي المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

أكـــد الوكيـــل المســـاعد للرقابـــة 
األشـــراف  والمـــوارد عبدالعزيز 
بخصـــوص األخبـــار التـــي يتـــم 
تداولها بشـــأن احتمـــال ارتفاع 
أســـعار اللحـــوم والدواجـــن، أن 
بشـــكل  تقـــوم  التفتيـــش  إدارة 
الســـلع  أســـعار  برصـــد  مســـتمر 
األساســـية والتحقـــق مـــن مدى 
المعتـــادة،  بأســـعارها  توافرهـــا 
وتتـــم مالحظـــة حركة الســـوق 
بشكل عام، واآلن مع قرب عيد 
األضحى المبـــارك هناك تكثيف 
للحمـــالت الرقابيـــة والتـــي من 
شأنها التصدي المبكر ألي حالة 
ارتفـــاع غير مبرر في األســـعار، 

مثل االحتكار أو ما شابه.
وتابع األشراف أن حركة الرصد 
تبين أن هناك تنوعا في مصادر 
يمنـــح  ممـــا  الغذائيـــة  المـــواد 
الســـوق درجـــة مـــن االســـتقرار 
فـــي طرح المنتجـــات وبكميات 
وفيـــرة ومتنوعـــة المصـــدر، أما 
بشـــأن ارتفـــاع األســـعار بســـبب 
ارتفـــاع كلفـــة الشـــحن أو تغيـــر 
المواســـم أو شـــح السلع من بلد 
المصدر، فـــإن مثل هذه الزيادة 
أســـواق  جميـــع  منهـــا  تعانـــي 
التوريـــد  وسالســـل  العالـــم، 
ببعضهـــا  مرتبطـــة  العالميـــة 
البعـــض، إال أن القيادة الحكيمة 
االســـتراتيجي  المخـــزون  تضع 
اســـتمرارية  لضمـــان  كوســـيلة 
فـــي  األساســـية  الســـلع  توافـــر 

األزمـــات، باإلضافة إلـــى العمل 
على تذليل العوائق التي تحول 
الســـلع.  انســـيابية توريـــد  دون 
ســـوق  فـــإن  العـــام  وبالمجمـــل 
مملكـــة البحرين يتأثـــر بارتفاع 
الســـلع  تبقـــى  لكـــن  األســـعار 

متوافرة ومتعددة األنواع.
واختتم األشـــراف بـــأن الرقابة 
خيـــارات  لكـــن  مســـتمرة، 
أيضـــا أن  ينبغـــي  المســـتهلكين 
تتكيف مـــع التغيرات الحاصلة؛ 
ألننا لسنا بمعزل عن التغييرات 
ســـعر  ارتفـــاع  فـــي  العالميـــة 
الوقـــود وبالتالي كلفة الشـــحن 
وغيرهـــا مـــن العوامـــل األخرى، 
وفـــي الوقت نفســـه نؤكد دوما 
أنه في حال رصد أي تجاوزات 
مـــع  التواصـــل  باإلمـــكان  فإنـــه 
إدارة التفتيـــش أو إدارة حماية 
أو  شـــكاوى  ألي  المســـتهلك 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  مخالفـــات، 
االتصـــال بمركـــز البالغـــات في 
الـــوزارة أو عـــن طريـــق النظـــام 
للمقترحات والشكاوى  الوطني 

“تواصل”.

ارتفاع األسعار بسبب زيادة 
كلفة الشحن أو شح السلع

نعتــز بالكــوادر الوطنيــة بالقطــاع الصــحي

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن المنظومـــة 
الصحيـــة الوطنيـــة تحـــرص علـــى 
شـــاملة  صحيـــة  رعايـــة  تقديـــم 
للمواطنيـــن  عاليـــة  جـــودة  وذات 
أهـــداف  مـــع  تماشـــيا  والمقيميـــن، 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بمتابعـــة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
جاء ذلـــك لدى رعايته حفل تكريم 
األطباء خريجي البرامج التدريبية 
التخصصية للعامين 2020 - 2021 
جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  بحضـــور 
الســـيد، ووكيل وزارة الصحة وليد 
المانع، والرئيس التنفيذي لصندوق 

العمل )تمكين( حسين رجب، وعدد 
من المسؤولين.

عّبـــر  االفتتاحيـــة،  كلمتـــه  وفـــي 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بتخريـــج  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 
دفعـــة جديـــدة مـــن األطبـــاء فـــي 
مختلـــف التخصصـــات الطبية وبما 
اســـتطاعوا أن يحققـــوه مـــن تفوق 
وتميـــز طـــوال ســـنوات التدريـــب، 

مؤكـــدا أن مملكـــة البحريـــن تمتلك 
الكـــوادر الوطنيـــة المؤهلـــة وتعتـــز 
بهم، وأنها حريصة على االســـتثمار 
في العنصـــر البشـــري للوصول إلى 
المنشـــود،  التطويريـــة  األهـــداف 
مشـــيًرا إلى الـــدور البـــارز لصندوق 
العمل )تمكين( في هذا الخصوص.
مـــن جانبهـــا، أكدت وزيـــرة الصحة 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  أن 

مشـــددًة  األولويـــات،  رأس  علـــى 
علـــى االســـتمرار دائمـــا فـــي تفعيل 
واالســـتراتيجيات  السياســـات 
الناجعة التـــي تتمحور حول حفظ 
جـــودة  وتعزيـــز  اإلنســـان  صحـــة 
المنظومـــة  واســـتدامة  الحيـــاة 
الصحيـــة، مبينة أن تمكين وتأهيل 
العنصر البشري للمســـاهمة الفاعلة 
في تقدم القطاع الصحي وتطويره 

من أهم تلك المسارات.
الحـــرص  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
على مواصلة دعـــم الكوادر الطبية 
الوطنيـــة وتوفيـــر فـــرص تدريـــب 
نوعيـــة أكثر لهم، خصوصا في ظل 
المســـتجدات الصحية العالمية، بما 
يســـهم إيجابـــا فـــي بنـــاء وتطويـــر 
العمـــل  كفـــاءة  وزيـــادة  القـــدرات 
وإثـــراء الخبرات، وُيفســـح المجال 
أمامهـــم لمزيد مـــن العطـــاء خدمَة 

للوطن والمواطن.

المنامة - بنا

في حفل تكريم األطباء خريجي البرامج التدريبية التخصصية... رئيس “األعلى للصحة”:

local@albiladpress.com
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البحرين تهنئ رئيس بيالروسيا
بمناسبة ذكرى االستقالل

بعــث عاهــل البالد المعظــم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، وولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى رئيس 
جمهوريــة بيالروســيا الصديقــة إليكســاندر لوكاشــينكو، بمناســبة 

ذكرى استقالل بالده.

وأعرب جاللته وسموه في البرقيتين عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما 
له موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
برقيـــة تهنئة مماثلة إلـــى رئيس وزراء جمهورية بيالروســـيا رومان 

غولوفتشينكو.

المنامة - بنا

دعم وتعزيز مستوى كفاءة الخدمات النفسية
اطلع على خطط تطوير مرافق “الطب النفسي”... رئيس “األعلى للصحة”:

قـــام رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
وزيـــر  بحضـــور  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
الحـــواج ووزيـــرة  إبراهيـــم  األشـــغال 
الصحـــة جليلة الســـيد، بزيارة تفقدية 
لمستشـــفى الطـــب النفســـي، لالطالع 
التطويريـــة  المشـــاريع  ســـير  علـــى 
لمرافق المستشـــفى والبنية التحتية، 
الخدمـــات  مســـتوى  لتطويـــر  ســـعيا 
الصحـــي  القطـــاع  وتعزيـــز  الصحيـــة 
بمـــا يعود بالنفـــع على المجتمـــع، وبما 
يضمن توفير خدمات صحية نفســـية 
للمواطنيـــن  ومســـتدامة  متكاملـــة 

والمقيمين في المملكة.
وقام والوزيران بجولة تفقدية شملت 
عددا من المباني والمنشآت والمرافق 
شـــملت  والتـــي  للمستشـــفى  التابعـــة 
الصالـــة الحديثـــة متعـــددة األغـــراض 
للتماريـــن  صالـــة  تتضمـــن  والتـــي 
والفعاليـــات  الرياضيـــة  والبرامـــج 
تـــم  والتـــي  والتأهيليـــة،  التوعويـــة 
إنشـــاءهم إيمانـــًا بأهميـــة إســـتحداث 
وتوفيـــر مثل هذه الوســـائل والمرافق 

خدمـــة  لصالـــح  الداعمـــة  الترفيهيـــة 
المرضـــى وذلـــك فـــي ضـــوء تطويـــر 
بشـــكل  النفســـية  الصحـــة  منظومـــة 
متكامـــل لتحقيـــق اإلرتقـــاء المنشـــود 
بمستوى أداء خدمات الطب النفسي.

 وأكـــد رئيس المجلس األعلى للصحة 
أهمية مواصلة دعم وتعزيز مســـتوى 
كفاءة الخدمات النفســـية المقدمة لما 
تشـــكله مـــن أهميـــة للمســـتفيدين من 
جميـــع أفراد المجتمع بمختلف الفئات 
العمريـــة، مثمنا معاليـــه حجم الجهود 
تبذلهـــا  التـــي  والحثيثـــة  المتواصلـــة 
كافة الكوادر الطبية الوطنية في هذا 
القطـــاع الطبي وفرق العمـــل الداعمة 
فـــي مستشـــفى الطب النفســـي والتي 
تعمل لتوفير رعاية طبية وتشخيصية 
وعالجيـــة وتأهيلية عالية المســـتوى، 
وتواكب أعلى المعايير والبرتوكوالت 

العالجية المعتمدة عالميا.
من جانبه، أكد ســـعادة وزير األشـــغال 
التـــزام الـــوزارة بدعـــم كافـــة الجهـــود 
جـــودة  مســـتوى  لتطويـــر  الراميـــة 
الحكومـــة  تقدمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
للجميـــع، الفتـــا إلـــى حـــرص الـــوزارة 
للعمـــل مع كافة الجهـــات ذات العالقة 

فـــي تنفيـــذ المشـــاريع التي تعـــزز من 
البنية التحتية للطب النفســـي وتطور 
مرافق منظومتـــه بما يحقق األهداف 
المنشـــودة، مستعرضًا مســـتجدات ما 
قامـــت به فـــرق الوزارة لدعـــم تطوير 
المرافـــق الصحية المختلفـــة بالتعاون 

مع وزارة الصحة.
ومن جهتها، أكـــدت وزيرة الصحة أن 
الصحة النفســـية تشكل أحدى الركائز 
الشـــاملة،  الصحـــة  لتحقيـــق  المهمـــة 
مشيرًة إلى أن مملكة البحرين وضمن 
خططهـــا اإلســـتراتيجية قـــد حققـــت 
سلســـلة مـــن اإلنجـــازات الرائـــدة على 
النفســـية  والرعايـــة  الصحـــة  صعيـــد 
علـــى  بالحـــرص  منوهـــًة  للجميـــع، 
الخدمـــات  أفضـــل  تقديـــم  مواصلـــة 
النفســـية بجـــودة وكفاءة وتنافســـية 
عاليـــة لتواكـــب أحـــدث المســـتجدات 
الطبية والدراســـات واألبحاث العلمية 
فـــي المجـــاالت العالجيـــة والتأهيلية 
لصالـــح جميـــع المرضـــى، مثنيـــًة على 
جهـــود كافـــة العاملين في مستشـــفى 
للوطـــن  خدمـــًة  النفســـي  الطـــب 

والمواطن.
الدكتـــورة  قامـــت  الزيـــارة،  وأثنـــاء 

بتصريـــف  القائـــم  حاجـــي  إيمـــان 
أعمـــال المستشـــفيات الحكومية غير 
الخاضعـــة للضمـــان الصحـــي بتقديـــم 
عرض وشـــرح تفصيلي تضمن مجمل 
الخدمـــات الصحيـــة والنفســـية التـــي 
يقدمها مستشـــفى الطب النفســـي من 
خـــالل طاقـــة إســـتيعابية تصـــل إلـــى 
241 ســـريرًا، حيث يقوم المستشـــفى 
زيـــارة  ألـــف   75 عـــدد  بإســـتقبال 
ســـنويًا للعيادات الخارجيـــة بمختلف 
التخصصات التابعة للصحة النفسية، 
ويقـــوم بإدخال 1500 مريض ســـنويًا 

لالجنحة الطبية.
يذكـــر أن العيـــادات النفســـية تشـــمل 
ووحـــدة  للبالغيـــن،  النفســـي  الطـــب 
االطفال والناشـــئة، ووحدة كبار السن 
ووحدة مكافحة اإلدمان ووحدة طب 
المجتمـــع، والطـــب النفســـي العدلـــي، 
واإلعاقـــات  القلـــق  أمـــراض  ووحـــدة 
العقليـــة، وتأهيـــل األمراض النفســـية 
النـــوم،  أمـــراض  وعيـــادة  المزمنـــة 
إلـــى جانـــب عيـــادة العـــالج المعرفـــي 
الســـلوكي وتقييـــم مختلـــف االمراض 

النفسية.

المنامة - بنا

مطار البحرين الجديد
مــع ظهــور نتائــج الثانويــة العامــة، وبــدء االحتفــاء بأبنائنــا المقبليــن 
علــى الحيــاة الجامعيــة، قــام عاهــل البــالد حضــرة صاحــب الجاللــة 
الملــك المعظــم وفــي صحبته ضيــف مملكــة البحرين الكبيــر الرئيس 
المصــري عبدالفتــاح السيســي، وفــي تظاهــرة غيــر مســبوقة بافتتاح 
لقــد كان هــذا  الجديــد،  الدولــي  البحريــن  المســافرين بمطــار  مبنــى 
االحتفــاء مهيًبــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــاٍن، فالمطــار الجديــد 
يمثل واجهة البحرين أمام األشــقاء واألصدقاء، ويؤكد أن بالبحرين 
قيادة وحكومة تحرص على أن تكون هذه الواجهة معبرة عن تراث 
ومكنــون مملكتنــا الرائــدة، وأن يصبــح هــذا المطــار ملتقــى لألحبــة 
واألصدقــاء واألشــقاء مــن كل حــدب وكل صــوب، بــل أن يكون قبلة 
لــكل مــن يرغــب فــي زيارة البحرين مــن أجل التجارة أو الســياحة أو 

العالج أو التعليم والتعلم.
من هنا كان االرتباط وثيًقا بين ظهور نتيجة الثانوية العامة وافتتاح 
هذا الصرح العمراني البديع، بل ومشاركة زعيم أكبر دولة عربية في 
مراســم االفتتــاح الكبيــر لهــو تأكيــد علــى أن العالقــات بيــن األشــقاء 

تعكسها طموحات، وتوثقها مواقف، وتحتضنها مشاريع عمالقة.
إن جامعاتنــا الوطنيــة، وبصفــة خاصــة الجامعــة األهليــة وهــي تثمن 
هذه الخطوة، إنما ترفع أحر التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الحكيمة 
علــى إنجــاز هــذا المشــروع التنمــوي الرائــع، ونتمنى فــي الوقت ذاته 
أن يكــون فاتحــة خيــر علينــا وعلى بالدنا وعلــى أبنائنــا الطلبة الذين 
يرغبون في الدراسة بجامعاتنا المعتمدة، وتلك التي تحظى بالتفوق 
الدولــي والشــهادات المعززة لجودتهــا وريادتها فــي مضامير الجودة 

والبحث العلمي والتصنيفات العالمية المعتبرة.
إننــي أتذكــر تلــك األيام التي كانت ُتشــغل الشــقيقة الكويت عشــرات 
الطائــرات كل يــوم مــن وإلــى البحريــن وهــي تحمــل آالف الطلبة من 
الدولــة العزيزة، وهم يدرســون فــي جميع صنوف البرامــج والكليات 
والمعاهــد، وكان المطــار القديــم يســتقبل يومًيــا بل وكل ســاعة عدًدا 
كبيــًرا من الطائرات ســواء تلك المغادرة إلــى إحدى دول المنطقة، أو 
تلــك القادمــة منها وهــي تحمل آالف الطلبة الذين كانوا يتلقون العلم 

في جامعاتنا.
إننا نتطلع إلى عودة هذه األيام، ولدينا مطار دولي جديد فاخر يريد 
أن يبعث للعالم أجمع برسالة مفادها: على الرحب والسعة تعالوا إلى 

بالدنا، وأدخلوها بسالم آمنين.
يبقــى فقــط أن نقوم بالتســويق األمثل لبرامجنــا التعليمية لجامعاتنا 
المعتمــدة، العتماداتنــا األكاديميــة المتوافقــة مــع أنظمــة االعتمادات 
بمختلــف دول المنطقــة، ال تبخلــوا علينا باالســتباق في التســويق لنا، 
والتأكيــد علــى األشــقاء ســواء مــن خــالل ســفاراتهم أو قنصلياتهــم، 
أو وزاراتهــم المعنيــة بــأن البحرين مســتعدة لتقديم أعلى مســتويات 
التعليم وتطبيقاته، البحوث ونتائجها ونشــراتها الُمحكمة، وأكثر من 
ذلك األمل لكل من ينشــد غًدا أفضل، وحياة أجمل ومســتقبل ســعيد 

مشرق بإذن هللا.
مبــروك علينــا المطــار الدولــي الجديــد، ومبــروك ألبنائنــا هــذا الصــرح 
العمرانــي البديــع، وألــف مبــروك علــى أن هــذا اإلنجاز التنمــوي الكبير 
قد تحقق ونحن نســتعد لعام دراســي جديد ملؤه األمل بأن ما سوف 
نعيشــه مــن أيــام قادمة ســوف يكــون أجمل وأبــدع، وكل عــام وأنتم 

بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

“التجارة”: نراقب 
عن كثب حركة 
السلع ومدى 

توافرها بشكل 
طبيعي
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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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الـــعـــامـــة  اإلدارة  ــت  ــ ــرحـ ــ صـ
بأن  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
ــمــخــدرات  شــرطــة مــكــافــحــة ال
وفــــي إطـــــار تــنــفــيــذ الــقــانــون 
وحـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع مـــن آفــة 
ثالث  في  تمكنت  الــمــخــدرات، 
ــن الــقــبــض  ــع مــنــفــصــلــة مـ ــائـ وقـ
على ثــالثــة أشــخــاص تــتــراوح 
عــامــًا  35 و41  بــيــن  أعــمــارهــم 
ــلــمــواد  لــقــيــامــهــم بـــالـــتـــرويـــج ل

المخدرة.

فــور  ــه  ــ أن اإلدارة  وأوضـــحـــت 
ورود معلومات عن القضايا، تم 
مباشرة أعمال البحث والتحري 
والتي أسفرت عن تحديد هوية 

المذكورين والقبض عليهم.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأشــــــــــارت 
إلى  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
المضبوطات،  تــحــريــز  تــم  أنـــه 
القانونية  اإلجـــراءات  واتــخــاذ 
الالزمة، تمهيدًا إلحالة القضايا 

للنيابة العامة.

القبض على 3 أشخاص لترويجهم المواد المخدرة

“العاصمة” تطلق 4 أنشطة صيفية تستهدف 1100 مشارك
بمحافظــة  المجتمــع  وشــؤون  االجتماعيــة  البرامــج  إدارة  مديــر  أعلــن 
العاصمــة الشــيخ عيســى بن علــي آل خليفــة، إطالق المحافظة 4 أنشــطة 
صيفيــة موجهــة لفئــة الشــباب والنــشء يســتفيد منهــا نحــو 1100 طالــب 
وطالبــة، بالتعــاون مع عدد مــن النوادي والمراكز الشــبابية بالمحافظة، إذ 
تهدف البرامج لشغل أوقات الطالب خالل فترة العطلة الصيفية بأنشطة 
وفعاليــات متنوعة تســهم في صقــل مهاراتهم واكتشــاف مواهبهم، وتعزز 

الحس الوطني والقيم اإليجابية في نفوسهم.

ــد الــشــيــخ عــيــســى بـــن عــلــي آل  وأكــ
خليفة أن إطالق البرامج والمشاريع 
لــتــوجــيــهــات محافظ  تــنــفــيــًذا  ــاء  جـ
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة الــشــيــخ راشــد 
بضرورة  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بن 
تعزيز التعاون والتنسيق مع األندية 
الـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة والـــمـــراكـــز 

الــشــبــابــيــة فـــي الــمــحــافــظــة، وذلـــك 
تحقيًقا لرؤية المحافظة في تفعيل 
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة  مبدأ 
الوطني وتعزيز التعاون مع مختلف 
مشيًرا  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
تــحــرص على  الــمــحــافــظــة  أن  ــــى  إل
تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع 

بالتنوع  تــمــيــزت  الــتــي  المجتمعية 
مراعاة الحتياجات مختلف الفئات.

واألنشطة  البرامج  حزمة  أن  وبّين 
المحافظة  تــعــتــزم  الــتــي  الصيفية 
رعــايــتــهــا، تــضــم بــرنــامــج الــنــشــاط 
ــريــاضــي  ــادي ســـتـــرة ال ــنـ الــصــيــفــي لـ
من  أكثر  يستهدف  الــذي  والثقافي، 

بين  العمرية  الفئة  من  مشارك   500
الجنسين،  من  عاًما   17 إلــى   5 سن 
وكــرة  الــقــدم  كــرة  أنشطة  ويتضمن 
والتلوين  والــفــن  والــســبــاحــة  السلة 

والــحــاســوب والــتــايــكــوانــدو، إضافة 
مركز  ينظمه  الذي  الصيفي  للنشاط 
تــمــكــيــن شــبــاب جـــــرداب الــثــقــافــي، 
من  مــشــارك   200 يستهدف  ــذي  والـ
أهالي المنطقة، إذ يتضمن البرنامج 
ونــــــدوات  مـــتـــنـــوعـــة،  عـــمـــل  ورش 
ــرامــــج  ــ ومــــحــــاضــــرات عـــلـــمـــيـــة، وب
إضافة  ترفيهية،  ورحالت  رياضية، 
ــيــات الــثــقــافــيــة  ــفــعــال لــلــعــديــد مـــن ال

المتنوعة.
وتطلق المحافظة بالتعاون مع نادي 
والثقافي  الــريــاضــي  صــالــح  النبيه 
يستهدف  الـــذي  الصيفي  البرنامج 
ــى  ــن 6 إل ــن سـ ــعــمــريــة مـ الـــفـــئـــات ال

كــرة  ريــاضــات  ويتضمن  ــا،  عــاًم  12
والتايكوندو  الــطــائــرة  وكـــرة  الــقــدم 
100 طــالــب، كما  لــعــدد  والــســبــاحــة 
يقام تحت مظلة المحافظة برنامج 
بالتعاون مع  الهدف”  “بيدي اكتشف 
الثقافي،  الديه  شباب  تمكين  مركز 
والذي يستهدف 200 طالب وطالبة 
سنة   16 لغاية  سنوات   8 أعمار  من 
من الجنسين، حيث يهدف البرنامج 
لــتــنــمــيــة وصـــقـــل مـــهـــارات الــطــالب 
إلى  إضافة  المجاالت،  مختلف  في 
وزيـــارات  ترفيهية  رحــالت  تضمنه 
مــيــدانــيــة لــمــعــالــم وطــنــيــة ومــواقــع 

أثرية.

المنامة - وزارة الداخلية

بالتعاون مع 
النوادي والمراكز 

الشبابية... عيسى 
بن علي:

أكــد مستشــار جاللــة الملــك المعظم لشــؤون الشــباب والرياضــة صالح بن عيســى بن 
هنــدي المناعــي بــأن التعاضــد والتكاتف والتعاون مــن هوية أهل المحــرق والبحرين، 
والرياضة والرياضيين جزء ال يتجزأ من هذا المكون الوطني، مشــيًرا إلى أن جمعية 
قدامى الرواد هي رافد من روافد الخير وتسعى إلى حماية حقوق وعطاء الرياضيين 

بالمملكة.

ــــك خــــالل الــمــجــلــس األســبــوعــي  ــاء ذل جــ
محافظ  رحــب  حيث  المحرق،  لمحافظة 
ــمــحــرق ســلــمــان بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي  ال
وكذلك  الـــرواد  قدامى  بجمعية  المناعي 
الصناعة  ووزارة  السياحة  وزارة  بممثلي 
ــارة، مـــشـــيـــًدا بــالــمــشــاريــع الــتــي  ــجــ ــتــ ــ وال

تحتضنها محافظة المحرق.
واستضاف المجلس األسبوعي لمحافظة 
ــد ســلــمــان الــقــاســمــي مــديــر  الــمــحــرق خــال
الصناعة  بــوزارة  الصناعية  التنمية  إدارة 
ــمـــد يـــوســـف تــقــي مــديــر  ــارة وأحـ ــتـــجـ والـ
ــمــرافــق، حــيــث تــم تسليط  الــمــشــاريــع وال

البحرية  الــواجــهــة  مــشــروع  على  الــضــوء 
بــســاحــل قـــاللـــي والــــــذي يــعــتــبــر أحـــدث 
الــمــشــاريــع ويــقــام عــلــى امـــتـــداد الــشــارع 
بـ  تقدر  بمساحة  أمــواج  إلى جزر  المؤدي 
100 ألف متر مربع، كما يتكون المشروع 
مـــن مــنــطــقــتــيــن رئــيــســيــتــيــن، وتــتــضــمــن 
ونصف  كيلومتر  امتداد  األولــى  المنطقة 
ــا وثــالثــة  تــجــاريًّ )14( مــحــالًّ  الــكــيــلــومــتــر 
ــدًدا مـــن األكــشــاك  ــ مــالعــب ريــاضــيــة وعــ
المائية  لــلــريــاضــات  ــًزا  ــركـ ومـ الــتــجــاريــة، 
ا  عامًّ وشــاطــًئــا  الطعام  لعربات  ومناطق 

ا. مجانيًّ

الثانية إلى مسافة نصف  المنطقة  وتمتد 
كيلومتر وتتضمن ستة مطاعم بواجهات 
المرافق  مــن  عــدد  إلــى  بــاإلضــافــة  بحرية 

المتنوعة.
ــا مــشــروع واجــهــة الــغــوص الــبــحــريــة،  أمـ
فستقام على ما يقارب 60 ألف متر مربع 
والمقاهي  المطاعم  مــن  عـــدًدا  وتتضمن 
والمحال التجارية باإلضافة إلى المنشآت 

الــتــرفــيــهــيــة، وســيــتــم تــطــويــره كــواجــهــة 
المنطقة  ــار  ــب ــاالعــت ب ــذ  ــ األخـ مـــع  بــحــريــة 
جديد،  سياحي  معلم  إلنــشــاء  المحيطة 
مؤكدين أن وزارة الصناعة والتجارة تضع 
ومحافظات  المحرق  محافظة  بيد  يدها 

المملكة لخدمة المواطنين والمقيمين.
ــي ارتــيــاحــهــم  ــالـ مـــن جــانــبــهــم أبــــدى األهـ
المطروحة،  بالمشاريع  العمل  وتيرة  من 

ــن الـــمـــالحـــظـــات  ــ مـــقـــدمـــيـــن عـــــــــــدًدا مــ
واالقتراحات.

مدير  نائب  شــدد  المجلس  ختام  وفــي 
المحرق  محافظة  شرطة  مديرية  عام 
الــعــمــيــد ســلــطــان الــكــعــبــي عــلــى أهمية 
ــســالمــة  اتـــخـــاذ إجــــــــراءات األمـــــن وال
بأن  مــؤكــدا  الــســفــر،  فــي حــالــة  للمنازل 
ــمــديــريــة قــامــت بــحــمــالت تــوعــويــة  ال

العطلة  بــدء  قبيل  لألهالي  وتثقيفية 
إلى  ذاتــه  الوقت  في  مشيًرا  الصيفية، 
إجراءاتها  باتخاذ  بــدأت  المديرية  أن 
والتي  المبارك  األضحى  بعيد  الخاصة 
ــات األمــنــيــة  ــ ــدوري ــ تــتــضــمــن تــكــثــيــف ال
والمرورية خالل إجازة العديد؛ لضمان 
للمواطنين  الــخــدمــات  أفــضــل  تــقــديــم 

والمقيمين وزوار المملكة.

البسيتين - محافظة المحرق

ساحل قاللي وواجهة الغوص يخرجان للنور قريًبا
يتضمنان مرافق ترفيهية ومالعب ومعلًما سياحيًّا وشاطًئا مجانيًّا

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة

400 شخص استفادوا من برنامج “تعافي”
الشباب بعمر 17 إلى 21 عاماً األكثر تعرضاً لإلدمان...  النقيب سعود العاثم:

أكد النقيب سعود حمد العاثم ضابط 
ــاإلدارة  ــ ب ــاد  ــ واإلرشـ الــتــوعــيــة  بشعبة 
الجنائية،  ــة  ــ واألدل للمباحث  الــعــامــة 
ــفـــال بــالــيــوم  ــتـ ــًا مـــع االحـ ــنـ أنــــه تـــزامـ
والــذي  المخدرات  لمكافحة  العالمي 
يــأتــي هــذا الــعــام تحت شــعــار )شــارك 
نظمت  الــمــخــدرات(،  حــول  بالحقائق 
إدارات  مختلف  مع  بالتعاون  اإلدارة 
البرامج  من  العديد  الداخلية  وزارة 
آفة  لمكافحة  الــتــوعــويــة  واألنــشــطــة 
الــمــخــدرات والــتــي تسهم فــي حماية 
الناشئة وأفراد المجتمع وضمان أعلى 
مستويات الوعي لدى أفراد المجتمع.

وأضح خالل برنامج “األمن” اإلذاعي 
العامة  اإلدارة  وتــقــدمــه  تــعــده  الـــذي 
بالتعاون  األمنية  والثقافة  لــإعــالم 
ــن، أن  ــريـ ــحـ ــبـ ــكــة الـ ــع إذاعـــــــة مــمــل مــ
التعاون والعمل المشترك مع الجهات 
ــتــوفــيــر سبل  ل ــحــكــومــيــة مــســتــمــر  ال
عالجية تساعد المدمن على التعافي 
ــمــخــدرات ومـــن أبــرزهــا  ــان ال مــن إدمــ
برنامج )تعافي( التابع إلدارة المباحث 
من  استفاد  حيث  الجنائية،  واألدلـــة 
شخص،   400 حــوالــي  البرنامج  هــذا 
تعرضًا  األكثر  العمرية  الفئة  أن  وبّين 
لإدمان هي فئة الشباب والمراهقين 

من بين 17 سنه إلى 21 عامًا.
أن  إلــى  العاثم  سعود  النقيب  وأشــار 
الجنائية  ــة  ــ واألدل الــمــبــاحــث  اإلدارة 
تقوم بشكل دوري بالزيارات الميدانية 
التوعوية للمدراس واألندية الصحية، 
التعاون  جسور  لمد  دائمًا  تسعى  كما 
بين اإلدارة والجمهور، وتوصي أفراد 
العائلة حين اكتشاف أعراض التعاطي 
التردد  على شخص من األســرة عدم 
المخدرات  مكافحة  وإبالغ  باالتصال 
مدار  على   996 الساخن  الخط  على 
الساعة وسوف يتم التعامل مع جميع 

الحاالت بخصوصية وسرية تامة.

ــد تــضــمــن الــبــرنــامــج تــقــديــم عــدد  وقـ
ــتــوعــويــة  مـــن الـــفـــقـــرات األمــنــيــة وال
تسليط  تـــم  حــيــث  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الضوء خالل فقرة “األمن في أسبوع” 
التعامل  تم  التي  البالغات  أبــرز  على 
معها وذلك من خالل االتصال المباشر 
وغــرفــة  الرئيسية  العمليات  بــغــرفــة 

العمليات والمراقبة المرورية.
واســتــضــافــت فــقــرة “إشـــراقـــة أمـــل” 
العقوبات  قانون  من  المنتفعين  أحد 
من  استفادته  مــدى  وعــرض  البديلة 
إيجابًا  انعكست  التي  التجربة،  هذه 

على حياته كونه اآلن مع أسرته.

المنامة - وزارة الداخلية

ضبط عدد من المخالفات بحملة تفتيشية مشتركة في “الشمالية”
استمرارًا لجهود التصدي للممارسات غير القانونية... سوق العمل:

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 
القانوني  ممثلة بقطاع الضبط 
في  مشتركة  تفتيشية  حملة 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة وذلـــك 
الجنسية  شــؤون  مع  بالتعاون 
والـــجـــوازات واإلقــامــة بـــوزارة 
ــيــة، ومــديــريــة شــرطــة  ــداخــل ال
الــشــمــالــيــة شملت  الــمــحــافــظــة 
ــدًدا مـــن مـــواقـــع الــعــمــل في  ــ عـ

المحافظة. 

ــفـــرت الــحــمــلــة عـــن ضبط  وأسـ
عدد من المخالفات التي تتعلق 
تنظيم  هيئة  قــانــون  بــأحــكــام 
اإلقــامــة  العمل وقــانــون  ســوق 
عدد  وضبط  البحرين،  بمملكة 
لألنظمة  المخالفين  العمال  من 
اإلجراءات  واتخاذ  والقوانين، 

القانونية بشأنها. 
ــــى حــرصــهــا  ولــفــتــت الــهــيــئــة إل
عــلــى اســـتـــمـــراريـــة الــحــمــالت 

الجهات  المشتركة مع مختلف 
وفي  الــعــام  طـــوال  الحكومية 
المملكة،  محافظات  مختلف 
وذلك إيماًنا منها بمبدأ التكامل 
ــيــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات ذات  ب
العمل  بيئة  لــتــطــويــر  الــعــالقــة 
الممارسات  لكافة  والــتــصــدي 
شأنها  من  التي  القانونية  غير 
أن تؤثر على تنافسية وعدالة 
ومــرونــة ســوق الــعــمــل، عــالوة 

على  السلبية  تأثيراتها  على 
األمن االجتماعي.

وأكــــــدت الــهــيــئــة أهــمــيــة دور 
الــمــجــتــمــع فــــي دعـــــم جــهــود 
الجهات الحكومية التي تسعى 
أمنًيا  المجتمع  على  للمحافظة 
واجتماعًيا وصحًيا واقتصادًيا، 
داعية الجمهور لإبالغ عن أية 
شكاوى تتعلق بمخالفات سوق 

العمل والعمالة غير النظامية.

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

أطـــلـــقـــت بـــلـــديـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ــة إشــغــاالت  حملة واســعــة إلزالـ
المحافظة  فــي  الــعــامــة  الــطــرق 
المرتفعات  إزالــة  شملت  والتي 
ــمــرخــصــة، والـــحـــواجـــز،  غــيــر ال
والمظالت وعددا من اإلعالنات 
والمثبتة  األحــجــام  المختلفة 
بـــــــاإلطـــــــارات  األرض  عــــلــــى 

الحديدية.
ــذه الــحــمــلــة امـــتـــدادًا  وتــأتــي هـ
السابقة،  الحمالت  من  لسلسة 
والتي تهدف إلى فرض النظام 
التي  المخالفات  ومــنــع  ــعــام،  ال
مصالح  وتعطل  الطرق  تشغل 
المواطنين والمقيمين على حد 

سواء.

بلدية الجنوبية تزيل مخالفات إشغال الطرق العامة

إبراهيم النهام
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قـــال رئيـــس لجنـــة التقييـــم والمتابعة 
ببعثة الحج البحرينية صالح الشريان 
إن اللجنـــة باشـــرت علـــى مـــدى يومي 
الجمعة والســـبت تفقد ســـكن الحجاج 
البحرينييـــن؛ للوقـــوف علـــى االلتـــزام 
باشتراطات الصحة والسالمة، وتقييم 
مرافـــق المبنى ومتابعة االســـتعدادات 
االحترازيـــة الخاصة بجائحـــة كورونا، 
وما يتعلق بصحة الحجاج وسالمتهم.
وأشـــار الشـــريان إلـــى أن اللجنة ركزت 
أعمالهـــا علـــى التحقـــق مـــن اســـتيفاء 
المباني الشـــتراطات األمن والســـالمة 
والمخـــارج،  المداخـــل  حيـــث  مـــن 
حـــوادث  مـــع  للتعامـــل  وجهوزيتهـــا 
الحريق، إضافة إلى التحقق من نظافة 
المطابخ وســـعة الغـــرف وتوزيع أثاثها 

وغيرهـــا من الجوانب المتعلقة بضمان 
سالمة المباني.

وأثنى رئيس لجنـــة التقييم والمتابعة 
علـــى جهـــود الحمـــالت البحرينية وما 
توفره من خدمات بأعلى المســـتويات 
الحجـــاج  وتطلعـــات  يتـــالءم  بمـــا 
البحرينييـــن، ويوفـــر لهـــم كل أســـباب 

الراحة واألمان.

جولة تفقدية للتحقق من سالمة مباني الحجاج
الشريان: الحمالت البحرينية توفر خدمات بأعلى المستويات

قـــال األميـــن العـــام لبعثـــة الحج 
البحرينية خالد المالود إن البعثة 
شـــركة  مـــع  بالتنســـيق  بـــادرت 
طيـــران الخليـــج بشـــأن التعامل 
الحجـــاج  إصابـــات  حـــاالت  مـــع 
بفيـــروس كورونـــا قبـــل مغادرة 
المملكـــة، حيث تـــم االتفاق على 
ســـرعة تبديـــل أســـماء الحجاج 
مـــن قبل الحمـــالت بمن هم على 
قوائـــم االنتظـــار دون احتســـاب 
التذاكـــر،  تغييـــر  علـــى  رســـوم 

استجابة للدواعي اإلنسانية.
وأشـــار فـــي تصريـــح خـــاص لــــ 
“البـــالد” إلـــى أن البعثـــة ســـهلت 
عملية استبدال الحجاج بآخرين 
فـــوري ممـــن هـــم علـــى  بشـــكل 
قائمـــة االنتظـــار لـــدى الحمـــالت 
بمـــن تثبت إصابتهـــم بالفيروس 
حيـــن موعد الســـفر، حيـــث يتم 
للجنـــة  البديلـــة  األســـماء  رفـــع 
التقييم والمتابعـــة ببعثة مملكة 
البحرين، ليتم بعدها استبدالهم 
في المسار اإللكتروني السعودي 
إلصـــدار تصاريـــح الحـــج فـــورًا 

لهم.
ولفـــت إلـــى أن جائحـــة كورونـــا 
تصنـــف  مازالـــت  وتداعياتهـــا 
ضمن األولويات التي تؤخذ في 
االعتبار خالل اجتماعات البعثة 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  وجميـــع 
بشؤون الحج من وزارة الصحة 
وشـــركة طيران الخليج ووزارة 
الداخليـــة فضال عـــن اجتماعات 

اللجنـــة التنســـيقية، وذلـــك مـــن 
خـــالل الحـــرص علـــى األخذ في 
االعتبار توفيـــر مختلف الحلول 
البديلـــة؛ لمنع انتشـــار الفيروس 

لدى حجاج بيت هللا الحرام.
ألزمـــت  البعثـــة  أن  وذكـــر 
الحمـــالت  جميـــع  جهتهـــا  مـــن 
البحرينية بتوفيـــر غرف خاصة 
للعـــزل فـــي مقار ســـكن الحجاج 
البحرينييـــن، مع توفير الفاحص 
الســـريع لفيـــروس كورونـــا لـــدى 
العيادات الطبية الموجودة لدى 
الحمـــالت، وذلـــك حتى يتســـنى 
منـــع  علـــى  القـــدرة  للحمـــالت 

انتشار الفيروس والتصدي له”.

إجراءات فورية الستبدال 
المصابين بكورونا قبل السفر للحج تسليم خيام المشاعر المقدسة للحمالت البحرينية اليوم

استكمال وصول الحجاج البحرينيين غًدا... البشبيشي لـ“^”:

ــا ــه ــرودت ــى ب ــل ــحــفــاظ ع ــل ــى ل ــن ــول خــيــام م ــ ــس ح ــب ــج ــب ال ــي ــرك ت

يتواصـــل توافـــد الحجـــاج البحرينييـــن 
ألداء  اســـتعدادا  المكرمـــة  مكـــة  علـــى 
مناسك الحج بعد وصول 3 حمالت من 
إجمالـــي 8 حمـــالت بحرينيـــة مندمجـــة 
تضـــم 2200 حـــاج، حيـــث مـــن المتوقع 
وصـــول 3 إلـــى 4 حمـــالت أخـــرى اليوم 
األحد، ليســـتكمل وصول بقية الحجاج 

البحرينيين يوم اإلثنين.
مـــن جهته، قال رئيس لجنـــة التخطيط 
البحرينيـــة  الحـــج  ببعثـــة  الهندســـي 
عبدهللا البشبيشـــي إن إدارة بعثة الحج 
البحرينيـــة نظمـــت زيـــارة بقيـــادة نائب 
القطـــان  البعثـــة محمـــد طاهـــر  رئيـــس 
لمخيمـــات المشـــاعر فـــي عرفـــة ومنى؛ 
لالطالع عن قرب على مواقع الحمالت 
جاهزيـــة  علـــى  والوقـــوف  البحرينيـــة 
المخيمات في المشاعر المقدسة بعرفة 
تمهيـــدًا  النواحـــي،  جميـــع  مـــن  ومنـــى 

لتسليمها للحمالت البحرينية.
تفقـــد  شـــملت  الزيـــارة  أن  إلـــى  ولفـــت 
مخيم البعثة في عرفة والعيادة الطبية 
ومجلـــس البعثـــة، ليتم بعدهـــا االنتقال 
إلى خيم اللجان ومن ثم خيم الحمالت.

وأكـــد أن المســـاحة المخصصـــة لحجاج 
مملكة البحرين في عرفة بلغت 12 ألف 
متـــر مربـــع، ويبلـــغ نصيب الخيـــام فيها 
4400 متـــر مربع مكيفـــة بالكامل، بواقع 
مترين لكل حاج، حيث لم يجر اقتطاع 
المخصصـــة  المســـاحة  مـــن  شـــيء  أي 

لمملكة البحرين.
تســـليم  يتـــم  أن  المتوقـــع  مـــن  وقـــال، 

الخيـــام للحمـــالت اليـــوم األحـــد وذلـــك 
بعد إطالق التيار الكهربائي فيها، حيث 
بلغ عدد خيام الحجـــاج البحرينيين 19 
خيمة، مزودة بعدد 175 وحدة تكييف، 
حيـــث تـــم للمـــرة األولى االســـتغناء عن 

المولدات الكهربائية، واالستعاضة عنها 
بالعدادات الحكومية.

ولفـــت البشبيشـــي إلـــى أنه تـــم تطوير 
الحمامات ودورات المياه في المشـــاعر 
كندانـــة  شـــركة  قبـــل  مـــن  المقدســـة 
التابعة للهيئة الملكية لتطوير المشـــاعر 
المقدســـة، حيـــث يضم مشـــعر عرفة 5 
مجمعـــات ميـــاه بواقـــع 100 دورة مياه 
موزعة بالمناصفة بين الرجال والنساء.

وحول مشـــعر منى، أشـــار إلى أنه وفي 
ســـبيل الحفـــاظ على بـــرودة الموقع تم 
تركيـــب الجبس حـــول المخيمـــات، كما 
تـــم تزويـــد الخيـــام بعـــدد 300 وحـــدة 
دورات  تطويـــر  إلـــى  إضافـــة  تكييـــف، 
 3 يضـــم  بـــات  إذ  بالمشـــعر،  الميـــاه 
مجمعـــات دورات ميـــاه بواقع 90 دورة 
ميـــاه موزعـــة بالمناصفـــة على النســـاء 

والرجال.

وفد البعثة البحرينية أثناء تفقد الخيام بالمشاعر المقدسة

مباني الحجاج البحرينيين... مختارة بعناية فائقة
طمـــأن عضـــو اللجنـــة األمنيـــة ببعثـــة 
محمـــد  الرائـــد  البحرينيـــة  الحـــج 
عبدهللا المهيزع بسالمة جميع مباني 
جـــرى  وقـــد  البحرينييـــن،  الحجـــاج 
التحقـــق مـــن مـــدى التـــزام أصحـــاب 
الحمالت البحرينية بتوفير إجراءات 
الحماية والســـالمة فـــي المباني التي 

يقطنها الحجاج البحرينيون.
إجـــراءات  أن  إلـــى  المهيـــزع  وأشـــار 
الحماية والسالمة في مباني الحجاج 
البحرينييـــن ســـجلت تطورًا ملموســـًا 
مقارنـــة بالعـــام 2019، وهـــو مـــا يعـــد 
مؤشـــرًا علـــى زيـــادة مســـتوى الوعي 
لـــدى أصحـــاب الحمالت نحـــو تأمين 

سالمة الحجاج البحرينيين.
وذكـــر أن المبانـــي التي تـــم اختيارها 
من قبل أصحاب الحمالت البحرينية 

تـــم اختيارهـــا بعنايـــة فائقـــة، حيـــث 
كشفت الجولة التفقدية عن احتوائها 
على جميع أنظمة الحماية والســـالمة 
المعمـــول بهـــا، وقلة المخالفـــات أثناء 
عملية الفحـــص، وهو ما يؤكد حرص 
توفيـــر  علـــى  الحمـــالت  أصحـــاب 

أعلـــى مســـتويات الســـالمة للحجـــاج 
البحرينييـــن، األمـــر الـــذي يبعث على 

االطمئنان.
وواصلـــت اللجنة المختصـــة عمليات 

فحـــص مبانـــي الحجـــاج البحرينيين 
مـــدى  علـــى  مبـــاٍن   8 عددهـــا  البالـــغ 
يومـــي الجمعة والســـبت، فيما واصل 
الفريـــق عملـــه أمس الســـبت بالتحقق 

والســـالمة  الحمايـــة  إجـــراءات  مـــن 
فـــي عرفـــة ومنـــى،  المخيمـــات  فـــي 
والتـــي تشـــمل بوجـــه خـــاص ســـالمة 

التوصيالت الكهربائية واألجهزة.

المهيزع: تتوفر 
على كافة أنظمة 
الحماية والسالمة

أحد أعضاء اللجنة خالل أعمال الفحص جانب من أعمال التحقق من إجراءات الحماية والسالمة

الرائد محمد المهيزع
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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المشاركون بندوة “البالد”

^ قــال رئيــس جوالــة نــادي المالكيــة ســعيد منصــور إن عــدم وجــود التكامــل بيــن 
الجهــات المعنيــة الرســمية واألهليــة فيمــا يخــص تشــجيع التبــرع باألعضاء حــال دون 

نجاح تجربة سابقة للجوالة في حصد عدد من المتبرعين باألعضاء بعد الوفاة. 
واســـتعرض منصـــور فـــي نـــدوة “البالد” بشـــأن 
تشجيع المجتمع على التبرع باألعضاء، تجربة 
الجوالـــة في العـــام 1996 بالتعـــاون مع جمعية 
مرضـــى الكلـــى والشـــوري أحمـــد العريـــض في 
التشـــجيع على التبـــرع باألعضاء، حينما أجرت 

ل المجتمع لفكرة التبرع. دراسة عن تقبُّ
وأوضـــح رغـــم أنـــه لـــم يكن هنـــاك تشـــريع في 
البحريـــن وال ثقافـــة كافية لعمليـــة زراعة ونقل 
األعضاء، إال أن الدراســـة حققـــت نجاحًا وقتها 
بجمـــع 60 شـــخصًا مـــأوا اســـتمارات الوصيـــة 

الشـــرعية، إال أن عـــدم وجـــود تشـــريع وقانون 
وقتها حال دون التنســـيق مـــع الجهات المعنية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  ومنهـــا 

لتثبيت الوصايا.
لة،  وذكر “إن الحمالت اإلنســـانية بالتبـــرع ُمتقبَّ
خاصة إذا كانت ال تخالف الشرع والدين، وفي 
الحملة تم أخذ رأي علماء مسلمين منهم علماء 
ينتســـبون للمجمع اإلسالمي في جدة، واألزهر 
الشريف، وفقهاء المرجعيات الشيعية، وفقهاء 
الســـنة وأهـــل الجماعـــة، وحصلنـــا علـــى فتوى 

بجـــواز التبرع باألعضـــاء، وحصلنـــا على ردود 
بالموافقة على التبرع باألعضاء بعد الوفاة”.

وأضـــاف “واجهتنـــا مشـــكلة عـــدم تمكننـــا مـــن 
تضميـــن معلومـــات المتبـــرع ضمـــن البطاقـــات 
الشـــخصية للمتبرعيـــن لتســـهيل التعامـــل بهـــا، 
ولم نتمكن كجهـــة أهلية من إيجاد حلول لهذه 
العراقيـــل حينهـــا، وخاصـــة أنه ال جهة رســـمية 

تدعم عملنا.
وأضـــاف رغم صدر القانون فـــي 1998 المنظم 
لعملية نقـــل وزراعة األعضاء بقـــي دون الئحة 
تنفيذيـــة، هنـــاك نواقـــص تشـــريعية فيهـــا، كما 
أن عـــدم وجـــود مركز متخصص لنقـــل وزراعة 

األعضاء من أبرز المعوقات.
“حيـــاة  الحملـــة  تنجـــح  أن  باإلمـــكان  وأكمـــل 

جديـــدة” بتوعيـــة المجتمع في الوقـــت الحالي 
كمـــا نجحت التوعيـــة بجائحة حملـــة )كوفيد - 
19( فـــي نشـــر الوعـــي بهذا الخصـــوص، خاصة 
بتكامل كل القنـــوات والجهات المعنية إلخراج 
المشـــروع إلـــى النور، وتنقل البحريـــن إلى نقلة 

نوعية في مجال السياحة الصحية.
الطبيـــة  بالكـــوادر  االســـتعانة  “أن  ووأضـــح 
الوطنيـــة المؤهلة من الممكن أن يعطي خبرات 
متراكمة لأطباء الذين يمتلكون مستوًى عاليًا 
مـــن الكفـــاءة. وختـــم بعـــد 26 عامًا علـــى مرور 
هـــذه التجربة التي لـــم يكتب لها النجاح نتمنى 
أن تعيـــد حملـــة “حيـــاة جديـــدة” الحيـــاة لهـــذه 

الحملة والهدف منها.

رغبة 60 شخصا في التبرع بأعضائهم في 1996 ذهبت ُسَدى

إنفاق مبالغ خيالية على مريض الغسيل الكلوي

للتحشيد لـ“حياة جديدة” أسوة بحمالت محاربة “كورونا”... رئيس جوالة نادي المالكية:

الئحة القانون ال تتناسب وتاريخ البحرين الطبي... المحامية شهزالن خميس:

ندوة  “زراعة األعضاء... حياة جديدة )الجزء الثاني(”

^قالــت عضــو جمعيــة المحاميــن البحرينيــة المحامية شــهزالن خميــس إن الالئحة التنفيذية لمرســوم بقانون رقم 16 لســنة 
1998 بشــأن نقل وزراعة األعضاء البشــرية غير متخصصة وال تتناســب مع المرحلة وال تاريخ الطب في البحرين والتخصص، 
ر كبير في الخدمات الطبية، في الوقت الذي تعتبر الدولة هي من تتولى إنشاء مركز متخصص  ر إصدارها أدى إلى تأخُّ وإن تأخُّ

لنقل وزراعة األعضاء وهي من تتولى نشر ثقافة التبرع باألعضاء.

وأشـــارت فـــي مداخلتهـــا فـــي نـــدوة 
تشـــجيع  بشـــأن  “البـــالد”  صحيفـــة 
المجتمـــع على التبـــرع باألعضاء إلى 
ضرورة إعادة دراسة جميع النواحي 
فـــي هـــذه الالئحـــة التنفيذيـــة، حتى 
تخرج بشكل أوضح وبما يتناسب مع 
التاريخ الطبي وســـمعة البحرين في 
هـــذا المجـــال، وبخاصـــة أن البحرين 
مـــن الدول التـــي لديها رصيـــد كبيرة 
في مجـــال الكوادر الطبيـــة المؤهلة، 
كمـــا أنهـــا مـــن الـــدول التـــي تصـــرف 
علـــى مـــرض الغســـيل الكلـــوي أرقامًا 
خيالية في المستشفيات الحكومية، 

الفتـــة إلى أنـــه ال يمكن حصـــر زراعة 
األعضاء علـــى الكلى فقط إنما يجب 

أن يمتد إلى األعضاء األخرى.
وأكملـــت “باالطالع على التشـــريعات 
البحرينـــي  التشـــريع  العربيـــة يعتبـــر 
متقدمـــًا نوعـــًا مـــا، حيـــث صـــدر في 
1998 ويشمل المواطنين والمقيمين، 
في الوقت الذي جاءت العبارات فيه 
عامـــة وفضفاضـــة، لم يـــأِت بنوع من 
التركيـــز والتخصص في هذا الشـــأن 
المهـــم الـــذي يتعلـــق بحيـــاة المرضى 
األعضـــاء،  وزراعـــة  وحفـــظ  ونقـــل 
وبخاصة أنه في حالة النقل والفشـــل 

في الزراعة تخسر الكثير”.
ورأت أن القانون وّزع المســـؤوليات، 
حيـــث إن المؤسســـة تعطيهـــا اللجنة 
مـــن  أنـــه  فـــي  الترخيـــص  المركزيـــة 
المفتـــرض إنشـــاء مراكـــز متخصصة 
بمواصفـــات ومقاييـــس معينـــة فـــي 
مســـألة النقـــل ولحفظ األعضـــاء وما 
إلـــى ذلـــك، هـــذا مـــن شـــأنه أن يراكم 
خبـــرات ذوي االختصـــاص ويســـمح 
للتدريـــب فـــي هـــذا المجال ويســـمح 
الكفـــاءة  ذات  البحرينيـــة  بالكـــوادر 
أن  وخصوصـــًا  العاليـــة،  العلميـــة 
البحريـــن فـــي مجـــال الطـــب قديمـــة 

جدًا، في حيـــن أن الالئحة التنفيذية 
صدرت بعد ربع قرن.

المركـــز  وجـــود  أن  وأضافـــت 
المتخصـــص مســـؤول عن نشـــر هذه 
الثقافة لتصبح متعارفًا عليها ويعطي 

حياة جديدة لمن لديهم فشـــل كلوي 
يعطي المواطنيـــن والمقيمين فرصة 
للمتبرعين، ويراكم خبرات وديمومة 

في هذا المجال.
كان مـــن المفتـــرض أن قبـــل إصـــدار 

علـــى  االطـــالع  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
اللوائـــح التنفيذيـــة مـــن دون العربية 
إنمـــا مـــن الـــدول األجنبيـــة والعربية 
الناحيـــة  مـــن  خبـــرات  وتأخـــذ 

االختصاص.
المذكـــورة  اإلجـــراءات  أن  وتابعـــت 
مطولـــة فـــي الالئحـــة، وذلـــك لعـــدم 
وجـــود مراكز متخصصـــة ذات القرار 
فـــي هـــذا المجال، مـــن شـــأنه تطوير 
يأخـــذ  أن  وتركيزهـــا  الالئحـــة  هـــذه 
بمـــا  األمـــام،  إلـــى  البحريـــن  بســـمعة 

تتناسب مع كوادرها الوطنية.
واعتبـــرت أن الالئحـــة غيـــر موفقـــة 
بنســـبة إلى تركيز المتبـــرع والمتبرع 
ووتوضيـــح  الحفـــظ  وطريقـــة  لـــه 
تنظمهـــا  أن  يجـــب  وأنـــه  المخاطـــر، 
الالئحـــة التنفيذية، بما يخص عملية 

النقل والحفظ والزراعة.

المحامية شهزالن خميس

 )IVLP( دعــا عضــو رابطــة خريجــي برنامــج الزائــر الدولــي القيــادي^
البحرينيين جالل ناصر التعامل مع األعضاء الصالحة للنقل والزراعة كوقف 
صحي وجعله الخيار التلقائي عند ثبوت الوفاة، وهو ما معمول به في الدول 

األوروبية، وأن يكون الخيار الرئيسي هو التبرع باألعضاء الصالحة.
وقـــال فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة “البـــالد” 
لتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء” 
إن صحيفـــة البـــالد أثبتت أنها لـــكل البالد 
عندمـــا حملـــت علـــى عاتقها حملـــة “حياة 
جديـــدة” وأثرتهـــا بندوة اســـتضافت فيها 
مـــن داخل وخارج البحريـــن ومن مختلف 
التخصصـــات والجهات الرســـمية ما يمنح 

الحملة إثراًء وتكامالً”.
وأضـــاف “أنـــا أحـــد المتبرعيـــن فـــي العام 
2017 بعـــد الوفـــاة ولـــدّي بطاقـــة، وقمـــُت 
بهـــذا اإلجـــراء مـــع اثنيـــن مـــن أصدقائي، 
وشـــهد كل منـــا لآلخـــر، ووثقنـــا وصايانـــا 
الشـــرعية بالتبرع بعد ثبوت الوفاة حسب 
القانـــون المعمـــول بـــه”، موضحـــًا أن هناك 
خياريـــن في التبرع أمـــا بالكلية أو الخيار 
اآلخـــر بالكليتين وأعضاء أخـــرى، وهو ما 

أسّميه أنا بالوقف الصحي”.
ســـوداء  لســـوق  وجـــود  “ال  أنـــه  وتابـــع 
للمتاجرة باألعضاء فـــي البحرين، وال في 
دول الخليـــج ألنـــه حرام شـــرعًا، وبخاصة 
ديانتهـــم  فيهـــا  المواطنيـــن  غالبيـــة  أن 
اإلســـالم، أمـــا الهـــدف الثانـــي مـــن نشـــوء 
ســـوق سوداء هو الحاجة الكبيرة للمتبرع 
والفقر والحاجة المالية الشديدة وهو غير 

موجود في بلداننا”.
وأضـــاف أن “الموجـــود في بعض األبحاث 
الســـوق  أن  أخيـــرًا  عليهـــا  اطلعـــت  التـــي 
الســـوداء قد تكون واحدة مـــن الجدليات 
التـــي قـــد يجـــادل بها مـــن يريـــد الحد من 
الســـوق الســـوداء ومـــن يريـــد الحث على 

التشجيع على التبرع باألعضاء”.
لـــدّي  وإحصائـــي  كباحـــث  “أنـــا  وأكمـــل 

الباحثيـــن  الزمـــالء  مـــن  مجموعـــة 
الماضـــي  العـــام  مـــن  المتطوعيـــن، عملنـــا 
علـــى بحـــث تتخلله تجربة نقـــوم بتوجيه 
8 رســـائل لرفع مستوى التســـجيل للتبرع 

باألعضاء”. 
وتابـــع “واجهتنا مشـــكلة فنيـــة في الموقع 

اإللكتروني التي ســـنجرب فيهـــا التجربة، 
لكننـــا تغلبنـــا عليها وحصلنـــا على بحريني 
متطـــوع وخبيـــر فـــي البرمجـــة وتصميـــم 
المشـــكلة  لتجـــاوز  اإللكترونيـــة  المواقـــع 
الفنيـــة، وبقيـــت لدينا مشـــكلة التكامل مع 
الجهـــة المعنيـــة وهـــي وزارة الصحـــة أو 

اللجنـــة المركزية للتبـــرع باألعضاء، حيث 
إن البحث جاهز لنشره ونحتاج إلى منصة 

إعالمية ومنها منصة وزارة الصحة”.
وأوضـــح جـــالل “يســـعى هذا البحـــث إلى 
تجربة تهدف إلى تغيير سلوك وهو نقطة 
النظـــر إلى نشـــر ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
والتحفيـــز  إيجابيـــًا  الســـلوك  وتغييـــر 
والتشـــجيع عليهـــا، ويمكن االســـتفادة من 
المنهجيـــة للوصـــول إلـــى عـــدد أكبـــر مـــن 
المســـجلين العارفيـــن بالالئحـــة التنفيذية 
والعارفيـــن بالجانـــب القانونـــي والجانـــب 

الشرعي المعروف اآلن”.
وأكمـــل “يظـــل هناك تحـــدٍّ عملـــي أن عدد 
للتبـــرع  يســـجلون  الـــذي  البحرينييـــن 
، كما أن  باألعضـــاء بعـــد ثبـــوت الوفاة قـــلَّ
منصـــة اإلنســـتغرام لمركـــز المؤيـــد للكلـــى 
التابـــع لمجمـــع الســـلمانية الطبـــي آخـــر ما 
نشـــره كان فـــي 2014”، مضيفـــًا أن هنـــاك 
عدم إدارة جدية ومثلى للجانب التفاعلي 
مع المجتمع من خـــالل منصات التواصل، 

كما ال يوجد هناك موقع إلكتروني متفاعل 
للجهة المعنية للتبرع باألعضاء ونقلها”.

وأضـــاف من الجانب االقتصـــادي فإن من 
شـــأن التبـــرع باألعضـــاء توفيـــر التكاليف 
الباهظـــة لغســـيل الكلـــى وهـــو واحـــد من 
األمثلة المطلوبة جدًا لما يمكن تالفيه هو 
التبـــرع باألعضاء، مقترحـــًا أن تتم إضافة 
بنـــد لتحديـــث الالئحة وتحديـــث القانون 
الالئحـــة  أو  القانـــون  ينـــص  وأن  دوريـــًا، 
التنفيذيـــة وأن يتـــم تحديث هذه الالئحة 

في سنوات معينة.
هـــي  المســـتحدثة  المســـائل  “مـــن  وبّيـــن 
التعامـــل مـــع أعضـــاء أكثـــر مـــن إنســـان، 
عمليـــة  لتتـــم  تخزينهـــا  علـــى  والمقـــدرة 
النقـــل، وهـــذا جانـــب ممكـــن إضافتـــه إلى 
التشريعات، ورصد ميزانية لرفع إمكانات 
البحريـــن لنقل أنـــواع عديدة من األعضاء 
وأن ال يكـــون التركيز على الكلى فقط، بل 
أن يشـــمل بقيـــة األعضاء وإمكانيـــة نقلها 

بسرعة واالستفادة منها”.

أوصيُت بعد وفاتي بالتبرع بأعضائي مع اثنين من أصدقائي
ال سوق سوداء في البحرين... عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي:

جالل ناصر عارضا بطاقة تبرعه خالل الندوة
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المشاركون بندوة “البالد”

^ قــال رئيــس جوالــة نــادي المالكيــة ســعيد منصــور إن عــدم وجــود التكامــل بيــن 
الجهــات المعنيــة الرســمية واألهليــة فيمــا يخــص تشــجيع التبــرع باألعضاء حــال دون 

نجاح تجربة سابقة للجوالة في حصد عدد من المتبرعين باألعضاء بعد الوفاة. 
واســـتعرض منصـــور فـــي نـــدوة “البالد” بشـــأن 
تشجيع المجتمع على التبرع باألعضاء، تجربة 
الجوالـــة في العـــام 1996 بالتعـــاون مع جمعية 
مرضـــى الكلـــى والشـــوري أحمـــد العريـــض في 
التشـــجيع على التبـــرع باألعضاء، حينما أجرت 

ل المجتمع لفكرة التبرع. دراسة عن تقبُّ
وأوضـــح رغـــم أنـــه لـــم يكن هنـــاك تشـــريع في 
البحريـــن وال ثقافـــة كافية لعمليـــة زراعة ونقل 
األعضاء، إال أن الدراســـة حققـــت نجاحًا وقتها 
بجمـــع 60 شـــخصًا مـــأوا اســـتمارات الوصيـــة 

الشـــرعية، إال أن عـــدم وجـــود تشـــريع وقانون 
وقتها حال دون التنســـيق مـــع الجهات المعنية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  ومنهـــا 

لتثبيت الوصايا.
لة،  وذكر “إن الحمالت اإلنســـانية بالتبـــرع ُمتقبَّ
خاصة إذا كانت ال تخالف الشرع والدين، وفي 
الحملة تم أخذ رأي علماء مسلمين منهم علماء 
ينتســـبون للمجمع اإلسالمي في جدة، واألزهر 
الشريف، وفقهاء المرجعيات الشيعية، وفقهاء 
الســـنة وأهـــل الجماعـــة، وحصلنـــا علـــى فتوى 

بجـــواز التبرع باألعضـــاء، وحصلنـــا على ردود 
بالموافقة على التبرع باألعضاء بعد الوفاة”.

وأضـــاف “واجهتنـــا مشـــكلة عـــدم تمكننـــا مـــن 
تضميـــن معلومـــات المتبـــرع ضمـــن البطاقـــات 
الشـــخصية للمتبرعيـــن لتســـهيل التعامـــل بهـــا، 
ولم نتمكن كجهـــة أهلية من إيجاد حلول لهذه 
العراقيـــل حينهـــا، وخاصـــة أنه ال جهة رســـمية 

تدعم عملنا.
وأضـــاف رغم صدر القانون فـــي 1998 المنظم 
لعملية نقـــل وزراعة األعضاء بقـــي دون الئحة 
تنفيذيـــة، هنـــاك نواقـــص تشـــريعية فيهـــا، كما 
أن عـــدم وجـــود مركز متخصص لنقـــل وزراعة 

األعضاء من أبرز المعوقات.
“حيـــاة  الحملـــة  تنجـــح  أن  باإلمـــكان  وأكمـــل 

جديـــدة” بتوعيـــة المجتمع في الوقـــت الحالي 
كمـــا نجحت التوعيـــة بجائحة حملـــة )كوفيد - 
19( فـــي نشـــر الوعـــي بهذا الخصـــوص، خاصة 
بتكامل كل القنـــوات والجهات المعنية إلخراج 
المشـــروع إلـــى النور، وتنقل البحريـــن إلى نقلة 

نوعية في مجال السياحة الصحية.
الطبيـــة  بالكـــوادر  االســـتعانة  “أن  ووأضـــح 
الوطنيـــة المؤهلة من الممكن أن يعطي خبرات 
متراكمة لأطباء الذين يمتلكون مستوًى عاليًا 
مـــن الكفـــاءة. وختـــم بعـــد 26 عامًا علـــى مرور 
هـــذه التجربة التي لـــم يكتب لها النجاح نتمنى 
أن تعيـــد حملـــة “حيـــاة جديـــدة” الحيـــاة لهـــذه 

الحملة والهدف منها.

رغبة 60 شخصا في التبرع بأعضائهم في 1996 ذهبت ُسَدى

إنفاق مبالغ خيالية على مريض الغسيل الكلوي

للتحشيد لـ“حياة جديدة” أسوة بحمالت محاربة “كورونا”... رئيس جوالة نادي المالكية:

الئحة القانون ال تتناسب وتاريخ البحرين الطبي... المحامية شهزالن خميس:

ندوة  “زراعة األعضاء... حياة جديدة )الجزء الثاني(”

^قالــت عضــو جمعيــة المحاميــن البحرينيــة المحامية شــهزالن خميــس إن الالئحة التنفيذية لمرســوم بقانون رقم 16 لســنة 
1998 بشــأن نقل وزراعة األعضاء البشــرية غير متخصصة وال تتناســب مع المرحلة وال تاريخ الطب في البحرين والتخصص، 
ر كبير في الخدمات الطبية، في الوقت الذي تعتبر الدولة هي من تتولى إنشاء مركز متخصص  ر إصدارها أدى إلى تأخُّ وإن تأخُّ

لنقل وزراعة األعضاء وهي من تتولى نشر ثقافة التبرع باألعضاء.

وأشـــارت فـــي مداخلتهـــا فـــي نـــدوة 
تشـــجيع  بشـــأن  “البـــالد”  صحيفـــة 
المجتمـــع على التبـــرع باألعضاء إلى 
ضرورة إعادة دراسة جميع النواحي 
فـــي هـــذه الالئحـــة التنفيذيـــة، حتى 
تخرج بشكل أوضح وبما يتناسب مع 
التاريخ الطبي وســـمعة البحرين في 
هـــذا المجـــال، وبخاصـــة أن البحرين 
مـــن الدول التـــي لديها رصيـــد كبيرة 
في مجـــال الكوادر الطبيـــة المؤهلة، 
كمـــا أنهـــا مـــن الـــدول التـــي تصـــرف 
علـــى مـــرض الغســـيل الكلـــوي أرقامًا 
خيالية في المستشفيات الحكومية، 

الفتـــة إلى أنـــه ال يمكن حصـــر زراعة 
األعضاء علـــى الكلى فقط إنما يجب 

أن يمتد إلى األعضاء األخرى.
وأكملـــت “باالطالع على التشـــريعات 
البحرينـــي  التشـــريع  العربيـــة يعتبـــر 
متقدمـــًا نوعـــًا مـــا، حيـــث صـــدر في 
1998 ويشمل المواطنين والمقيمين، 
في الوقت الذي جاءت العبارات فيه 
عامـــة وفضفاضـــة، لم يـــأِت بنوع من 
التركيـــز والتخصص في هذا الشـــأن 
المهـــم الـــذي يتعلـــق بحيـــاة المرضى 
األعضـــاء،  وزراعـــة  وحفـــظ  ونقـــل 
وبخاصة أنه في حالة النقل والفشـــل 

في الزراعة تخسر الكثير”.
ورأت أن القانون وّزع المســـؤوليات، 
حيـــث إن المؤسســـة تعطيهـــا اللجنة 
مـــن  أنـــه  فـــي  الترخيـــص  المركزيـــة 
المفتـــرض إنشـــاء مراكـــز متخصصة 
بمواصفـــات ومقاييـــس معينـــة فـــي 
مســـألة النقـــل ولحفظ األعضـــاء وما 
إلـــى ذلـــك، هـــذا مـــن شـــأنه أن يراكم 
خبـــرات ذوي االختصـــاص ويســـمح 
للتدريـــب فـــي هـــذا المجال ويســـمح 
الكفـــاءة  ذات  البحرينيـــة  بالكـــوادر 
أن  وخصوصـــًا  العاليـــة،  العلميـــة 
البحريـــن فـــي مجـــال الطـــب قديمـــة 

جدًا، في حيـــن أن الالئحة التنفيذية 
صدرت بعد ربع قرن.

المركـــز  وجـــود  أن  وأضافـــت 
المتخصـــص مســـؤول عن نشـــر هذه 
الثقافة لتصبح متعارفًا عليها ويعطي 

حياة جديدة لمن لديهم فشـــل كلوي 
يعطي المواطنيـــن والمقيمين فرصة 
للمتبرعين، ويراكم خبرات وديمومة 

في هذا المجال.
كان مـــن المفتـــرض أن قبـــل إصـــدار 

علـــى  االطـــالع  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
اللوائـــح التنفيذيـــة مـــن دون العربية 
إنمـــا مـــن الـــدول األجنبيـــة والعربية 
الناحيـــة  مـــن  خبـــرات  وتأخـــذ 

االختصاص.
المذكـــورة  اإلجـــراءات  أن  وتابعـــت 
مطولـــة فـــي الالئحـــة، وذلـــك لعـــدم 
وجـــود مراكز متخصصـــة ذات القرار 
فـــي هـــذا المجال، مـــن شـــأنه تطوير 
يأخـــذ  أن  وتركيزهـــا  الالئحـــة  هـــذه 
بمـــا  األمـــام،  إلـــى  البحريـــن  بســـمعة 

تتناسب مع كوادرها الوطنية.
واعتبـــرت أن الالئحـــة غيـــر موفقـــة 
بنســـبة إلى تركيز المتبـــرع والمتبرع 
ووتوضيـــح  الحفـــظ  وطريقـــة  لـــه 
تنظمهـــا  أن  يجـــب  وأنـــه  المخاطـــر، 
الالئحـــة التنفيذية، بما يخص عملية 

النقل والحفظ والزراعة.

المحامية شهزالن خميس

 )IVLP( دعــا عضــو رابطــة خريجــي برنامــج الزائــر الدولــي القيــادي^
البحرينيين جالل ناصر التعامل مع األعضاء الصالحة للنقل والزراعة كوقف 
صحي وجعله الخيار التلقائي عند ثبوت الوفاة، وهو ما معمول به في الدول 

األوروبية، وأن يكون الخيار الرئيسي هو التبرع باألعضاء الصالحة.
وقـــال فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة “البـــالد” 
لتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء” 
إن صحيفـــة البـــالد أثبتت أنها لـــكل البالد 
عندمـــا حملـــت علـــى عاتقها حملـــة “حياة 
جديـــدة” وأثرتهـــا بندوة اســـتضافت فيها 
مـــن داخل وخارج البحريـــن ومن مختلف 
التخصصـــات والجهات الرســـمية ما يمنح 

الحملة إثراًء وتكامالً”.
وأضـــاف “أنـــا أحـــد المتبرعيـــن فـــي العام 
2017 بعـــد الوفـــاة ولـــدّي بطاقـــة، وقمـــُت 
بهـــذا اإلجـــراء مـــع اثنيـــن مـــن أصدقائي، 
وشـــهد كل منـــا لآلخـــر، ووثقنـــا وصايانـــا 
الشـــرعية بالتبرع بعد ثبوت الوفاة حسب 
القانـــون المعمـــول بـــه”، موضحـــًا أن هناك 
خياريـــن في التبرع أمـــا بالكلية أو الخيار 
اآلخـــر بالكليتين وأعضاء أخـــرى، وهو ما 

أسّميه أنا بالوقف الصحي”.
ســـوداء  لســـوق  وجـــود  “ال  أنـــه  وتابـــع 
للمتاجرة باألعضاء فـــي البحرين، وال في 
دول الخليـــج ألنـــه حرام شـــرعًا، وبخاصة 
ديانتهـــم  فيهـــا  المواطنيـــن  غالبيـــة  أن 
اإلســـالم، أمـــا الهـــدف الثانـــي مـــن نشـــوء 
ســـوق سوداء هو الحاجة الكبيرة للمتبرع 
والفقر والحاجة المالية الشديدة وهو غير 

موجود في بلداننا”.
وأضـــاف أن “الموجـــود في بعض األبحاث 
الســـوق  أن  أخيـــرًا  عليهـــا  اطلعـــت  التـــي 
الســـوداء قد تكون واحدة مـــن الجدليات 
التـــي قـــد يجـــادل بها مـــن يريـــد الحد من 
الســـوق الســـوداء ومـــن يريـــد الحث على 

التشجيع على التبرع باألعضاء”.
لـــدّي  وإحصائـــي  كباحـــث  “أنـــا  وأكمـــل 

الباحثيـــن  الزمـــالء  مـــن  مجموعـــة 
الماضـــي  العـــام  مـــن  المتطوعيـــن، عملنـــا 
علـــى بحـــث تتخلله تجربة نقـــوم بتوجيه 
8 رســـائل لرفع مستوى التســـجيل للتبرع 

باألعضاء”. 
وتابـــع “واجهتنا مشـــكلة فنيـــة في الموقع 

اإللكتروني التي ســـنجرب فيهـــا التجربة، 
لكننـــا تغلبنـــا عليها وحصلنـــا على بحريني 
متطـــوع وخبيـــر فـــي البرمجـــة وتصميـــم 
المشـــكلة  لتجـــاوز  اإللكترونيـــة  المواقـــع 
الفنيـــة، وبقيـــت لدينا مشـــكلة التكامل مع 
الجهـــة المعنيـــة وهـــي وزارة الصحـــة أو 

اللجنـــة المركزية للتبـــرع باألعضاء، حيث 
إن البحث جاهز لنشره ونحتاج إلى منصة 

إعالمية ومنها منصة وزارة الصحة”.
وأوضـــح جـــالل “يســـعى هذا البحـــث إلى 
تجربة تهدف إلى تغيير سلوك وهو نقطة 
النظـــر إلى نشـــر ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
والتحفيـــز  إيجابيـــًا  الســـلوك  وتغييـــر 
والتشـــجيع عليهـــا، ويمكن االســـتفادة من 
المنهجيـــة للوصـــول إلـــى عـــدد أكبـــر مـــن 
المســـجلين العارفيـــن بالالئحـــة التنفيذية 
والعارفيـــن بالجانـــب القانونـــي والجانـــب 

الشرعي المعروف اآلن”.
وأكمـــل “يظـــل هناك تحـــدٍّ عملـــي أن عدد 
للتبـــرع  يســـجلون  الـــذي  البحرينييـــن 
، كما أن  باألعضـــاء بعـــد ثبـــوت الوفاة قـــلَّ
منصـــة اإلنســـتغرام لمركـــز المؤيـــد للكلـــى 
التابـــع لمجمـــع الســـلمانية الطبـــي آخـــر ما 
نشـــره كان فـــي 2014”، مضيفـــًا أن هنـــاك 
عدم إدارة جدية ومثلى للجانب التفاعلي 
مع المجتمع من خـــالل منصات التواصل، 

كما ال يوجد هناك موقع إلكتروني متفاعل 
للجهة المعنية للتبرع باألعضاء ونقلها”.

وأضـــاف من الجانب االقتصـــادي فإن من 
شـــأن التبـــرع باألعضـــاء توفيـــر التكاليف 
الباهظـــة لغســـيل الكلـــى وهـــو واحـــد من 
األمثلة المطلوبة جدًا لما يمكن تالفيه هو 
التبـــرع باألعضاء، مقترحـــًا أن تتم إضافة 
بنـــد لتحديـــث الالئحة وتحديـــث القانون 
الالئحـــة  أو  القانـــون  ينـــص  وأن  دوريـــًا، 
التنفيذيـــة وأن يتـــم تحديث هذه الالئحة 

في سنوات معينة.
هـــي  المســـتحدثة  المســـائل  “مـــن  وبّيـــن 
التعامـــل مـــع أعضـــاء أكثـــر مـــن إنســـان، 
عمليـــة  لتتـــم  تخزينهـــا  علـــى  والمقـــدرة 
النقـــل، وهـــذا جانـــب ممكـــن إضافتـــه إلى 
التشريعات، ورصد ميزانية لرفع إمكانات 
البحريـــن لنقل أنـــواع عديدة من األعضاء 
وأن ال يكـــون التركيز على الكلى فقط، بل 
أن يشـــمل بقيـــة األعضاء وإمكانيـــة نقلها 

بسرعة واالستفادة منها”.

أوصيُت بعد وفاتي بالتبرع بأعضائي مع اثنين من أصدقائي
ال سوق سوداء في البحرين... عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي:

جالل ناصر عارضا بطاقة تبرعه خالل الندوة

سعيد منصور

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/501003022341.pdf
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://www.albiladpress.com/news/2022/5010/bahrain/765395.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5010/bahrain/765394.html


Link

P  10

Link

P  12

Link

P  11

Link

العدد:  5010
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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المشاركون بندوة “البالد”

^ قــال رئيــس جوالــة نــادي المالكيــة ســعيد منصــور إن عــدم وجــود التكامــل بيــن 
الجهــات المعنيــة الرســمية واألهليــة فيمــا يخــص تشــجيع التبــرع باألعضاء حــال دون 

نجاح تجربة سابقة للجوالة في حصد عدد من المتبرعين باألعضاء بعد الوفاة. 
واســـتعرض منصـــور فـــي نـــدوة “البالد” بشـــأن 
تشجيع المجتمع على التبرع باألعضاء، تجربة 
الجوالـــة في العـــام 1996 بالتعـــاون مع جمعية 
مرضـــى الكلـــى والشـــوري أحمـــد العريـــض في 
التشـــجيع على التبـــرع باألعضاء، حينما أجرت 

ل المجتمع لفكرة التبرع. دراسة عن تقبُّ
وأوضـــح رغـــم أنـــه لـــم يكن هنـــاك تشـــريع في 
البحريـــن وال ثقافـــة كافية لعمليـــة زراعة ونقل 
األعضاء، إال أن الدراســـة حققـــت نجاحًا وقتها 
بجمـــع 60 شـــخصًا مـــأوا اســـتمارات الوصيـــة 

الشـــرعية، إال أن عـــدم وجـــود تشـــريع وقانون 
وقتها حال دون التنســـيق مـــع الجهات المعنية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة  ومنهـــا 

لتثبيت الوصايا.
لة،  وذكر “إن الحمالت اإلنســـانية بالتبـــرع ُمتقبَّ
خاصة إذا كانت ال تخالف الشرع والدين، وفي 
الحملة تم أخذ رأي علماء مسلمين منهم علماء 
ينتســـبون للمجمع اإلسالمي في جدة، واألزهر 
الشريف، وفقهاء المرجعيات الشيعية، وفقهاء 
الســـنة وأهـــل الجماعـــة، وحصلنـــا علـــى فتوى 

بجـــواز التبرع باألعضـــاء، وحصلنـــا على ردود 
بالموافقة على التبرع باألعضاء بعد الوفاة”.

وأضـــاف “واجهتنـــا مشـــكلة عـــدم تمكننـــا مـــن 
تضميـــن معلومـــات المتبـــرع ضمـــن البطاقـــات 
الشـــخصية للمتبرعيـــن لتســـهيل التعامـــل بهـــا، 
ولم نتمكن كجهـــة أهلية من إيجاد حلول لهذه 
العراقيـــل حينهـــا، وخاصـــة أنه ال جهة رســـمية 

تدعم عملنا.
وأضـــاف رغم صدر القانون فـــي 1998 المنظم 
لعملية نقـــل وزراعة األعضاء بقـــي دون الئحة 
تنفيذيـــة، هنـــاك نواقـــص تشـــريعية فيهـــا، كما 
أن عـــدم وجـــود مركز متخصص لنقـــل وزراعة 

األعضاء من أبرز المعوقات.
“حيـــاة  الحملـــة  تنجـــح  أن  باإلمـــكان  وأكمـــل 

جديـــدة” بتوعيـــة المجتمع في الوقـــت الحالي 
كمـــا نجحت التوعيـــة بجائحة حملـــة )كوفيد - 
19( فـــي نشـــر الوعـــي بهذا الخصـــوص، خاصة 
بتكامل كل القنـــوات والجهات المعنية إلخراج 
المشـــروع إلـــى النور، وتنقل البحريـــن إلى نقلة 

نوعية في مجال السياحة الصحية.
الطبيـــة  بالكـــوادر  االســـتعانة  “أن  ووأضـــح 
الوطنيـــة المؤهلة من الممكن أن يعطي خبرات 
متراكمة لأطباء الذين يمتلكون مستوًى عاليًا 
مـــن الكفـــاءة. وختـــم بعـــد 26 عامًا علـــى مرور 
هـــذه التجربة التي لـــم يكتب لها النجاح نتمنى 
أن تعيـــد حملـــة “حيـــاة جديـــدة” الحيـــاة لهـــذه 

الحملة والهدف منها.

رغبة 60 شخصا في التبرع بأعضائهم في 1996 ذهبت ُسَدى

إنفاق مبالغ خيالية على مريض الغسيل الكلوي

للتحشيد لـ“حياة جديدة” أسوة بحمالت محاربة “كورونا”... رئيس جوالة نادي المالكية:

الئحة القانون ال تتناسب وتاريخ البحرين الطبي... المحامية شهزالن خميس:

ندوة  “زراعة األعضاء... حياة جديدة )الجزء الثاني(”

^قالــت عضــو جمعيــة المحاميــن البحرينيــة المحامية شــهزالن خميــس إن الالئحة التنفيذية لمرســوم بقانون رقم 16 لســنة 
1998 بشــأن نقل وزراعة األعضاء البشــرية غير متخصصة وال تتناســب مع المرحلة وال تاريخ الطب في البحرين والتخصص، 
ر كبير في الخدمات الطبية، في الوقت الذي تعتبر الدولة هي من تتولى إنشاء مركز متخصص  ر إصدارها أدى إلى تأخُّ وإن تأخُّ

لنقل وزراعة األعضاء وهي من تتولى نشر ثقافة التبرع باألعضاء.

وأشـــارت فـــي مداخلتهـــا فـــي نـــدوة 
تشـــجيع  بشـــأن  “البـــالد”  صحيفـــة 
المجتمـــع على التبـــرع باألعضاء إلى 
ضرورة إعادة دراسة جميع النواحي 
فـــي هـــذه الالئحـــة التنفيذيـــة، حتى 
تخرج بشكل أوضح وبما يتناسب مع 
التاريخ الطبي وســـمعة البحرين في 
هـــذا المجـــال، وبخاصـــة أن البحرين 
مـــن الدول التـــي لديها رصيـــد كبيرة 
في مجـــال الكوادر الطبيـــة المؤهلة، 
كمـــا أنهـــا مـــن الـــدول التـــي تصـــرف 
علـــى مـــرض الغســـيل الكلـــوي أرقامًا 
خيالية في المستشفيات الحكومية، 

الفتـــة إلى أنـــه ال يمكن حصـــر زراعة 
األعضاء علـــى الكلى فقط إنما يجب 

أن يمتد إلى األعضاء األخرى.
وأكملـــت “باالطالع على التشـــريعات 
البحرينـــي  التشـــريع  العربيـــة يعتبـــر 
متقدمـــًا نوعـــًا مـــا، حيـــث صـــدر في 
1998 ويشمل المواطنين والمقيمين، 
في الوقت الذي جاءت العبارات فيه 
عامـــة وفضفاضـــة، لم يـــأِت بنوع من 
التركيـــز والتخصص في هذا الشـــأن 
المهـــم الـــذي يتعلـــق بحيـــاة المرضى 
األعضـــاء،  وزراعـــة  وحفـــظ  ونقـــل 
وبخاصة أنه في حالة النقل والفشـــل 

في الزراعة تخسر الكثير”.
ورأت أن القانون وّزع المســـؤوليات، 
حيـــث إن المؤسســـة تعطيهـــا اللجنة 
مـــن  أنـــه  فـــي  الترخيـــص  المركزيـــة 
المفتـــرض إنشـــاء مراكـــز متخصصة 
بمواصفـــات ومقاييـــس معينـــة فـــي 
مســـألة النقـــل ولحفظ األعضـــاء وما 
إلـــى ذلـــك، هـــذا مـــن شـــأنه أن يراكم 
خبـــرات ذوي االختصـــاص ويســـمح 
للتدريـــب فـــي هـــذا المجال ويســـمح 
الكفـــاءة  ذات  البحرينيـــة  بالكـــوادر 
أن  وخصوصـــًا  العاليـــة،  العلميـــة 
البحريـــن فـــي مجـــال الطـــب قديمـــة 

جدًا، في حيـــن أن الالئحة التنفيذية 
صدرت بعد ربع قرن.

المركـــز  وجـــود  أن  وأضافـــت 
المتخصـــص مســـؤول عن نشـــر هذه 
الثقافة لتصبح متعارفًا عليها ويعطي 

حياة جديدة لمن لديهم فشـــل كلوي 
يعطي المواطنيـــن والمقيمين فرصة 
للمتبرعين، ويراكم خبرات وديمومة 

في هذا المجال.
كان مـــن المفتـــرض أن قبـــل إصـــدار 

علـــى  االطـــالع  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
اللوائـــح التنفيذيـــة مـــن دون العربية 
إنمـــا مـــن الـــدول األجنبيـــة والعربية 
الناحيـــة  مـــن  خبـــرات  وتأخـــذ 

االختصاص.
المذكـــورة  اإلجـــراءات  أن  وتابعـــت 
مطولـــة فـــي الالئحـــة، وذلـــك لعـــدم 
وجـــود مراكز متخصصـــة ذات القرار 
فـــي هـــذا المجال، مـــن شـــأنه تطوير 
يأخـــذ  أن  وتركيزهـــا  الالئحـــة  هـــذه 
بمـــا  األمـــام،  إلـــى  البحريـــن  بســـمعة 

تتناسب مع كوادرها الوطنية.
واعتبـــرت أن الالئحـــة غيـــر موفقـــة 
بنســـبة إلى تركيز المتبـــرع والمتبرع 
ووتوضيـــح  الحفـــظ  وطريقـــة  لـــه 
تنظمهـــا  أن  يجـــب  وأنـــه  المخاطـــر، 
الالئحـــة التنفيذية، بما يخص عملية 

النقل والحفظ والزراعة.

المحامية شهزالن خميس

 )IVLP( دعــا عضــو رابطــة خريجــي برنامــج الزائــر الدولــي القيــادي^
البحرينيين جالل ناصر التعامل مع األعضاء الصالحة للنقل والزراعة كوقف 
صحي وجعله الخيار التلقائي عند ثبوت الوفاة، وهو ما معمول به في الدول 

األوروبية، وأن يكون الخيار الرئيسي هو التبرع باألعضاء الصالحة.
وقـــال فـــي مداخلتـــه فـــي نـــدوة “البـــالد” 
لتشـــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء” 
إن صحيفـــة البـــالد أثبتت أنها لـــكل البالد 
عندمـــا حملـــت علـــى عاتقها حملـــة “حياة 
جديـــدة” وأثرتهـــا بندوة اســـتضافت فيها 
مـــن داخل وخارج البحريـــن ومن مختلف 
التخصصـــات والجهات الرســـمية ما يمنح 

الحملة إثراًء وتكامالً”.
وأضـــاف “أنـــا أحـــد المتبرعيـــن فـــي العام 
2017 بعـــد الوفـــاة ولـــدّي بطاقـــة، وقمـــُت 
بهـــذا اإلجـــراء مـــع اثنيـــن مـــن أصدقائي، 
وشـــهد كل منـــا لآلخـــر، ووثقنـــا وصايانـــا 
الشـــرعية بالتبرع بعد ثبوت الوفاة حسب 
القانـــون المعمـــول بـــه”، موضحـــًا أن هناك 
خياريـــن في التبرع أمـــا بالكلية أو الخيار 
اآلخـــر بالكليتين وأعضاء أخـــرى، وهو ما 

أسّميه أنا بالوقف الصحي”.
ســـوداء  لســـوق  وجـــود  “ال  أنـــه  وتابـــع 
للمتاجرة باألعضاء فـــي البحرين، وال في 
دول الخليـــج ألنـــه حرام شـــرعًا، وبخاصة 
ديانتهـــم  فيهـــا  المواطنيـــن  غالبيـــة  أن 
اإلســـالم، أمـــا الهـــدف الثانـــي مـــن نشـــوء 
ســـوق سوداء هو الحاجة الكبيرة للمتبرع 
والفقر والحاجة المالية الشديدة وهو غير 

موجود في بلداننا”.
وأضـــاف أن “الموجـــود في بعض األبحاث 
الســـوق  أن  أخيـــرًا  عليهـــا  اطلعـــت  التـــي 
الســـوداء قد تكون واحدة مـــن الجدليات 
التـــي قـــد يجـــادل بها مـــن يريـــد الحد من 
الســـوق الســـوداء ومـــن يريـــد الحث على 

التشجيع على التبرع باألعضاء”.
لـــدّي  وإحصائـــي  كباحـــث  “أنـــا  وأكمـــل 

الباحثيـــن  الزمـــالء  مـــن  مجموعـــة 
الماضـــي  العـــام  مـــن  المتطوعيـــن، عملنـــا 
علـــى بحـــث تتخلله تجربة نقـــوم بتوجيه 
8 رســـائل لرفع مستوى التســـجيل للتبرع 

باألعضاء”. 
وتابـــع “واجهتنا مشـــكلة فنيـــة في الموقع 

اإللكتروني التي ســـنجرب فيهـــا التجربة، 
لكننـــا تغلبنـــا عليها وحصلنـــا على بحريني 
متطـــوع وخبيـــر فـــي البرمجـــة وتصميـــم 
المشـــكلة  لتجـــاوز  اإللكترونيـــة  المواقـــع 
الفنيـــة، وبقيـــت لدينا مشـــكلة التكامل مع 
الجهـــة المعنيـــة وهـــي وزارة الصحـــة أو 

اللجنـــة المركزية للتبـــرع باألعضاء، حيث 
إن البحث جاهز لنشره ونحتاج إلى منصة 

إعالمية ومنها منصة وزارة الصحة”.
وأوضـــح جـــالل “يســـعى هذا البحـــث إلى 
تجربة تهدف إلى تغيير سلوك وهو نقطة 
النظـــر إلى نشـــر ثقافـــة التبـــرع باألعضاء 
والتحفيـــز  إيجابيـــًا  الســـلوك  وتغييـــر 
والتشـــجيع عليهـــا، ويمكن االســـتفادة من 
المنهجيـــة للوصـــول إلـــى عـــدد أكبـــر مـــن 
المســـجلين العارفيـــن بالالئحـــة التنفيذية 
والعارفيـــن بالجانـــب القانونـــي والجانـــب 

الشرعي المعروف اآلن”.
وأكمـــل “يظـــل هناك تحـــدٍّ عملـــي أن عدد 
للتبـــرع  يســـجلون  الـــذي  البحرينييـــن 
، كما أن  باألعضـــاء بعـــد ثبـــوت الوفاة قـــلَّ
منصـــة اإلنســـتغرام لمركـــز المؤيـــد للكلـــى 
التابـــع لمجمـــع الســـلمانية الطبـــي آخـــر ما 
نشـــره كان فـــي 2014”، مضيفـــًا أن هنـــاك 
عدم إدارة جدية ومثلى للجانب التفاعلي 
مع المجتمع من خـــالل منصات التواصل، 

كما ال يوجد هناك موقع إلكتروني متفاعل 
للجهة المعنية للتبرع باألعضاء ونقلها”.

وأضـــاف من الجانب االقتصـــادي فإن من 
شـــأن التبـــرع باألعضـــاء توفيـــر التكاليف 
الباهظـــة لغســـيل الكلـــى وهـــو واحـــد من 
األمثلة المطلوبة جدًا لما يمكن تالفيه هو 
التبـــرع باألعضاء، مقترحـــًا أن تتم إضافة 
بنـــد لتحديـــث الالئحة وتحديـــث القانون 
الالئحـــة  أو  القانـــون  ينـــص  وأن  دوريـــًا، 
التنفيذيـــة وأن يتـــم تحديث هذه الالئحة 

في سنوات معينة.
هـــي  المســـتحدثة  المســـائل  “مـــن  وبّيـــن 
التعامـــل مـــع أعضـــاء أكثـــر مـــن إنســـان، 
عمليـــة  لتتـــم  تخزينهـــا  علـــى  والمقـــدرة 
النقـــل، وهـــذا جانـــب ممكـــن إضافتـــه إلى 
التشريعات، ورصد ميزانية لرفع إمكانات 
البحريـــن لنقل أنـــواع عديدة من األعضاء 
وأن ال يكـــون التركيز على الكلى فقط، بل 
أن يشـــمل بقيـــة األعضاء وإمكانيـــة نقلها 

بسرعة واالستفادة منها”.

أوصيُت بعد وفاتي بالتبرع بأعضائي مع اثنين من أصدقائي
ال سوق سوداء في البحرين... عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي:

جالل ناصر عارضا بطاقة تبرعه خالل الندوة

سعيد منصور

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح:أحمد السعيد
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local@albiladpress.com11
األحد 3 يوليو 2022 - 4 ذو الحجة 1443 - العدد 5010

^أكد أســـتاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي 
أن حـــاالت التبـــرع جائـــزة ماعـــدا نقـــل األعضـــاء 
التناســـلية، وفصل موضوع التبرع حســـب األنواع 

كل على حدة.
وفي مداخلته في ندوة “البالد” لتشـــجيع المجتمع 
للتبـــرع باألعضاء، شـــكر الهيتـــي صحيفـــة “البالد” 
والقائميـــن علـــى حملـــة “حيـــاة جديـــدة” التوعوية 
بالتبـــرع باألعضـــاء والتـــي تســـاهم فـــي مناقشـــة 
مســـألة مهمة وحّساســـة تهم جميع المواطنين في 

مجتمعنا والمجتمعات األخرى. 
وقـــال “نثّمـــن الحّملـــة التـــي نعتبـــر أن لهـــا تأصيـــالً 
شرعيًا يعتمد على المفاهيم الشرعية العامة وعلى 
مقاصـــد الشـــريعة التـــي يثبـــت قواعدهـــا وأصولها 
التشريعية أن اإلنسان يمكن أن يضّحي بنفسه من 

أجل اآلخرين”.
وأفاد الهيتي بأن مسألة التبرع باألعضاء تعتبر من 
القضايـــا المعاصرة وهي من المســـتجدات الفقهية 
التـــي لم ُتناقش على مـــدى القرون الماضية، حيث 
إن الفقهاء السابقين لم يحتاجوا إليها ولم يناقشوا 
التبـــرع أو زراعة أو بيع األعضاء، حيث إنها وليدة 

التطورات العلمية والطبية الحديثة.
وأوضـــح “األصـــل فـــي فكـــرة التبـــرع مـــن الناحية 
الشـــرعية أنه من أهـــم وأنبل األعمال التي يتخذها 
اإلنسان المسلم في حياته، لما لها من دور كبير في 
إنقاذ حياة اآلخريـــن الذين يحتاجون إلى عمليات 
زرع أو نقـــل لألعضـــاء ممـــا يعتبـــر فكـــرة التبـــرع 
باألعضاء بابًا من أبواب تفريج الكروب عن الناس 
ورفـــع الهم عنهم واإلحســـان إليهـــم والتعاون على 

البر والتقوى وكل هذه مفاهيم شرعية تأصيلية”.
وأكمـــل “أجمـــع العلمـــاء علـــى أن التبـــرع باألعضاء 
يعتبـــر صدقـــة جاريـــة، ألن الصدقـــة فـــي اإلســـالم 
ليســـت صدقـــة المـــال واليـــد فقـــط وإنمـــا صدقـــة 

التعـــاون وصدقـــة التواصل وصدقـــة التبرع بجزء 
مـــن من أعضـــاء الجســـد، ســـواء كان المتبرع على 
يًا يتم اإلفادة من  قيد الحياة يوصي بذلك أو ُمتوفَّ

أعضائه ضمن الضوابط.
وأضـــاف أن “الجمهـــور وفقهاء األمـــة يعتبرون أن 
التبـــرع باألعضـــاء صدقـــة جاريـــة مشـــمولة بقول 
النبي صلى هللا عليه وآله وســـلم )إذا مات ابن آدم 
انقطـــع عملـــه إال مـــن ثـــالث صدقة جاريـــة، أو علم 
ينتفـــع به أو ولد صالح يدعو له(، ومن أكبر وأجمل 
أنـــواع الكـــرم التـــي تســـود بيـــن النـــاس أن يتبـــرع 
اإلنســـان بجزء من جســـده وبدنه مـــن أجل إحياء 

أو إفادة آخر”.
وقـــال “ورد عنـــد الفقهـــاء أنـــه لـــو وجدَت شـــخصًا 
غريقـــًا يمكن أن ترمي بنفســـك فـــي البحر حتى لو 
غرقـــت فأنت شـــهيد، مـــن أجل إنقاذ شـــخص آخر، 
فكيـــف إذا تبرعـــت بعضو في حالة الحيـــاة أو بعد 

الوفاة”.
وتابع “أجاز اإلسالم هذه المعاني اعتمادًا على قوله 
تعالـــى )ومن أحياههـــا فكأنما أحيا النـــاس جميعًا(، 
ولدينـــا قاعدة شـــرعية تقـــول إن الضـــرر ينبغي أن 
يـــزال، والقاعـــدة تقول الضـــرر ُيزال قـــدر اإلمكان، 
وبنـــاًء علـــى هذه القاعدة شـــرع اإلســـالم إســـعاف 
الجريح وإنقاذ المشرف على الهالك، ولذلك التبرع 
بإزالـــة ضرر أو لتحســـين حالة مرضية لدى الطرف 
اآلخـــر من نقص في الدم أو فشـــل فـــي الكلية أمر 

محمود ومأجور من الناحية الشرعية”.
وأفـــاد أن “التبـــرع ببعض البدن أعلـــى درجاته في 
الصدقـــات الشـــرعية وبعـــض العلماء يعتبـــرون أن 
فكـــرة التبـــرع إضافـــة إلـــى كونهـــا نوعًا مـــن أنواع 
الصدقة، فهي صيغة من الصيغ التداوي مأمور بها 

شرعًا، فالله لم َيخلق داًء إال وأنزل معه دواء”.
وأكمـــل “كمـــا يعتبـــرون مشـــروعية نقـــل األعضـــاء 

بناء على تكريم هللا تعالى لإلنســـان وحرصه على 
حياته وعدم اإلضرار به واتخاذ كل الوســـائل التي 
تحافـــظ على ذاته وبدنـــه وتمنع عنه األذى، ولذلك 
بعـــض العلمـــاء يعتبـــرون التبـــرع باألعضـــاء واجبًا 
شـــرعيًا باعتبـــار أنـــه نوع مـــن التـــداوي المأمور به 

شرعًا”.
العلمـــاء  وضعهـــا  التـــي  الضوابـــط  “إن  وقـــال 
المعاصـــرون مـــن خالل هيئـــات الفتـــوى من خالل 
المجامع الفقهيـــة ومن خالل المؤتمرات والندوات 
التـــي عقدت فـــي هذا االتجـــاه، وأكـــدوا أن التبرع 
جائز من المسلم إلى المسلم وإلى غير المسلم، ألن 
المعنى هنا إنساني وليس دينيًا، ويجوز التبرع من 
المســـلم إلى غير المســـلم، ويجوز من غير المســـلم 
القـــرآن  فـــي  الكرامـــة اآلدميـــة  المســـلم، ألن  إلـــى 

والمفهوم اإلنساني في هذا الجانب واضح جدًا”.
وأضـــاف “إن عمليـــة نقـــل مـــا يتجـــدد مـــن جســـم 
اإلنسان من جلد ونخاع العظم وما إلى ذلك متفق 

علـــى إباحتهـــا، ال مجـــال حتـــى للبحـــث عنهـــا ألنها 
جـــزء من التـــداوي المأمور به شـــرعًا، إال أنه ينبغي 
أن نركـــز علـــى نقطـــة ال توجد فـــي مجتمعاتنا لكن 
توجد في المجتمعـــات األخرى وهي نقل األعضاء 
التناســـلية المذّكرة والمؤّنثة مـــن األحياء لألحياء 
أو مـــن األمـــوات إلى األحياء ُمْجَمـــٌع على تحريمها 

ألنها تؤدي إلى عملية اختالط األنساب”.
وأكمـــل “ومن الضوابـــط التي وضعهـــا الفقهاء نقل 
أعضـــاء الحيوان إلى اإلنســـان، فقـــد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى جوازها عند الضرورة من الحيوان إلى 
اإلنسان، واشترط بعض الفقهاء أن يكون الحيوان 
من المباح المأكول اللحم، بل إنه حتى غير مأكول 
اللحـــم عند الحاجة والضرورة أجـــاز بعض الفقهاء 
ذلـــك، وتقدر كل حالة على حدة وتبحث بين لجنة 

طبية وشرعية متخصصة وقانونية”.
وأكمل “وأما رأي الفقه اإلســـالمي في بيع األعضاء 
محرم وذلك حتى ال تصبح أعضاء اإلنســـان محالً 

للمتاجـــرة والمرابحـــة والبيع والشـــراء، لكن القول 
بحرمـــة بيـــع األعضـــاء ال تمنعه من تقديـــم مكافأة 
غير مشـــروطة، حتـــى لو تعارف عليهـــا الناس، فال 
تكن لها مســـاومة وكأنها ســـلعة تباع وتشـــترى وال 
د  تدخـــل مجال المفاصلة زيادًة أو نقصانًا، وال ُيحدَّ
لها ثمن معين، فهذا من األمور التي أجازها اإلسالم 

باعتبار قوله تعالى: )وال تنسوا الفضل بينكم(”.
وأكـــد “اتفـــق العلمـــاء على جـــواز التبرع فـــي حالة 
المـــوت الحقيقـــي، أمـــا المـــوت الدماغـــي فاختلف 
الفقهـــاء المعاصرين إلى رأيين، لكن الرأي المعمول 
به اآلن هو لالســـتفادة من الُمتوفَّى دماغيًا بشـــرط 
المتبـــرع منـــه، وأن  إلـــى تشـــويه  ذلـــك  يـــؤدي  أال 
يحكم األطبـــاء المتخصصون عدم إمكانية عودته 

للحياة”.
وبّيـــن “أنـــه يجـــور لإلنســـان أن يوصـــي بعضـــو من 
أعضائـــه للتبرع بعد موته لنفع الغير ويجوز للورثة 
إذا لـــم ُيـــوِص الميت بـــأن يتبرعوا ببعـــض أعضائه 
بمـــا يحتاج إليـــه بعض المرضى وُتـــدرس كل حالة 
ة الصدقة عن الميـــت، كما يجوز أن  علـــى حـــدة ِبِنيَّ
يتبـــرع الورثـــة فـــي حـــاالت خاصة حقيقـــة وليس 
بعمـــوم الحـــاالت عندمـــا تكون هناك حاجة ماّســـة، 
يجـــوز للدولـــة والجهـــات المعنيـــة أن تتبرع ببعض 
أعضـــاء الموتى لنفع األحياء وعالجهم، وبالنســـبة 
إلـــى األمـــوات المجهوليـــن الهوية يعتبر الســـلطان 
وليهم وإذا لم يكن لهم ورثة فالدولة تقوم بالوالية 

عليهم”.
وأوضـــح “يجوز نقل عضو من جســـم المســـلم إلى 
غير المســـلم والعكس صحيحًا باعتبار قوله تعالى: 
)ولقـــد كّرمنا بنـــي آدم(، وألن النجاســـة التي أشـــار 
إليهـــا القرآن )إنما المشـــركون نجس( هي النجاســـة 
وليســـت  التعبديـــة،  الدينيـــة  الفكريـــة  المعنويـــة 

النجاسة الحسية التي تتصل بأالجسام”.

^قالــت رئيســة جميعــة عطــاء للمســؤولية االجتماعيــة لألفــراد هالــة جمال إن 
عمــل لجنــة الشــفاعة الحســنة التابعــة للجمعيــة والمســؤولة عــن التواصــل مع ذوي 
يــن دماغيــًا واجهتهــا كثير من المعوقات أهمهــا عدم التبليغ عن وجود حاالت  المتوفَّ
الوفــاة الدماغيــة فــي العناية المركزة للتواصل مع ذويهــم، مؤكدة أنه مايزال هناك 

سوء فهم للتبرع باألعضاء.
وقالـــت فـــي مداخلتها في ندوة “البالد” للتشـــجيع 
علـــى التبـــرع باألعضـــاء إن الحملـــة الكبيـــرة التي 
تقـــوم بهـــا الصحيفـــة “حيـــاة جديـــدة” هـــي حلـــم 
لجمعيـــة عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد 
ولجنة الشفاعة الحسنة لتنشيط التبرع باألعضاء 

ين دماغيًا. بالذات من المتوفَّ
وعـــن تجربتها في مجال العمـــل في مجال التبرع 
الحســـنة  الشـــفاعة  لجنـــة  أن  ذكـــرت  باألعضـــاء، 
اســـتلهمت عملهـــا بالتعـــاون مـــع المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية من رئيس لجنة الشـــفاعة فـــي جمعية 
إيثـــار عبـــدهللا الدبل، وبخاصـــة أن هنـــاك تواصالً 
دائمـــًا بيـــن المملكتيـــن فـــي الســـابق فيمـــا يخـــص 

التبرع باألعضاء.
وأضافـــت “تواصلنـــا كلجنـــة مـــع عضـــو مجلـــس 
الشـــورى منـــى المؤيـــد ومؤسســـة عائشـــة المؤيد 
ويوسف المؤيد وقمنا بعمل اتفاقية مع الجمعية، 
وتـــم تقديـــم الدعم المـــادي للجنة مـــن قبلهم، كما 
تواصلـــت اللجنـــة مـــع مستشـــار منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة لزراعـــة األعضـــاء فيصـــل شـــاهين مـــن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــو المعـــروف في 
مجال التبرع باألعضاء ليس على مستوى الخليج 
بل على مســـتوى العالم، حيث إن السعودية لديها 
أرقـــام كبيرة مـــن حـــاالت الزراعة تصـــل إلى ألف 
حالـــة وهو رقـــم كبير تتفـــوق فيه علـــى كثير من 

دول العالم”.
وأضافت “كما تواصلت لجنة الشفاعة الحسنة مع 
عضو مجلس الشـــورى أحمد العريض والمرحومة 
سمية الغريب التي لها باع كبير في هذا الموضوع 

في مستشفى السلمانية”.
وبّينـــت أن “دور الجمعيـــة هـــو التواصـــل مع ذوي 
ـــى دماغيـــًا إلقناعهـــم وتشـــجيعهم للتبـــرع  المتوفَّ
ـــى لصالـــح المرضـــى، إال أن هنـــاك  بأعضـــاء المتوفَّ
معوقات واجهت عمل اللجنة منها صعوبة توصيل 
الفكـــرة لذوي المتوفَّى دماغيًا فـــي حالة كونه من 
العمالة األجنبية، فضالً عن عائق اللغة الذي ينتهي 
باالســـتعانة بالمترجـــم مـــن ذات الجنســـية، حيث 

تواجهنـــا مشـــكلة توصيـــل الفكـــرة التي قـــد تنقل 
لذوي المتوفَّى بطرقة غير صحيحة”.

وأوضحـــت “منـــذ 6 ســـنوات وهـــو بدايـــة العمـــل 
فـــي اللجنة ُتوفِّي شـــخص بنغالي الجنســـية وبعد 
التواصل مع ذويه، استعنا بصديق له من الجنسية 
ذاتها للتواصل مع زوجته فرفضت ألنها ال تريد أن 
يقوم زوجها يوم القيامة ناقص األعضاء”، وبينت 
أن هناك ســـوء فهم عن التبرع باألعضاء ليس في 
الدول اآلســـيوية فقط بل حتى في الدول العربية 

والخليجية أيضًا.
وأضافت “شمل عمل اللجنة زيارة جميع السفارات 
فـــي المملكـــة، وفـــي إحـــدى الســـفارات األوروبية 
تبين أن في بلدهم يعانون من ســـوق ســـوداء غير 
شـــرعية لنقل األعضاء، كما تواصلنا مع جميع دور 
العبـــادة مـــن مختلـــف الديانـــات ولم نجـــد معتقدًا 
يخالـــف المفهـــوم اإلنســـاني للتبـــرع باألعضاء، بل 
حظينـــا بالترحيـــب ووعدنا بالتعـــاون فيما يخص 

حاالت الوفاة الدماغية”.
وأشـــادت جمـــال بـــدور المركـــز الســـعودي لزراعـــة 
األعضـــاء لما من شـــأنه حمايـــة المواطنيـــن بدول 
مجلـــس التعـــاون، عبـــر البروتوكـــول المعمـــول به 
بيـــن وزارات الصحة، حيث إن المخاطرة بالســـفر 
بالمريـــض إلى خارج الـــدول الخليجية قد يعّرضه 
وإن  لألعضـــاء،  الســـوداء  الســـوق  فـــي  للتعامـــل 
كانـــت هناك حـــاالت زراعة ناجحة فيهـــا، فإن هذه 

العمليات مكلفة جدًا.
وذكـــرت أن هنـــاك فـــي المملكة العربية الســـعودية 
4 ماليين شـــخص وقعـــوا على اســـتمارات التبرع 
باألعضاء وحاصلين على بطاقة متبرع، واستطعنا 
فـــي لجنة الشـــفاعة الحســـنة وبالتعـــاون المجلس 
األعلى للصحة القيام بأول منتدى للرعاية الطبية، 
بنا 55 ممرضة في مستشـــفى الســـلمانية و30  ودرَّ
طبيبا لدعم عملنا في لجنة الشـــفاعة الحسنة فيما 

ين”. يخص التعامل مع ذوي المتوفَّ
وأشـــارت إلـــى أنـــه ليس هنـــاك حـــاالت للتبليغ عن 
حـــاالت الوفـــاة الدماغيـــة والتـــي حســـب القانون 
يجـــب أن يثبتهـــا أكثر من طبيب فـــي هذه الحالة، 
وتـــم التواصـــل مع فيصل شـــاهين ووكيـــل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع لحـــل هـــذه اإلشـــكالية وتـــم 
اقتـــراح أن يكـــون هناك مســـؤول عـــن التبليغ عن 
ين دماغيًا في مستشـــفى السلمانية  حاالت المتوفَّ

من غرفة العناية المركزة والطوارئ”.
وأضافت تعترض علمية التبليغ عن حاالت الوفاة 
الدماغية االشتباه مع حاالت الغيبوبة، في الوقت 
الـــذي يمكن للشـــخص المتوفَّى دماغيًا أن يســـاعد 

على شفاء 14 شخصًا بعد أخذ أعضائه”. 
واستشـــهدت بواقعـــة عـــن إحـــدى الحـــاالت فـــي 
الكويـــت عندمـــا ُتوفِّي عامـــل من جنـــوب إفريقيا 
دماغيـــًا ووافقـــت زوجتـــه علـــى التبـــرع بــــ 8 مـــن 
أعضائـــه دون أن تســـأل مـــن ســـيحصل علـــى هذه 

األعضاء.
وختمـــت “نتمنـــى أن يكـــون لنـــا دور فـــي اللجنـــة 
المركزيـــة لزراعـــة ونقـــل األعضـــاء للتوعيـــة على 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعاون 
األشـــخاص  إلنقـــاذ  باألعضـــاء،  التبـــرع  بأهميـــة 
علـــى قائمـــة االنتظـــار فـــي مستشـــفى الســـلمانية 

والمستشفيات األخرى”.

جواز تقديم مكافأة غير مشروطة للمتبرع بأعضائه

ى دماغيا من العمالة األجنبية اللغة عائق لتوصيل فكرة التبرع لذوي المتوفَّ

التبرع لغير المسلم جائز ألن المعنى إنساني وليس دينيا... أستاذ الفقه الهيتي:

التبليغ عن الوفاة الدماغية قليل... و”حياة جديدة” حقَّقت حلمنا... رئيسة جمعية عطاء:

عبد الستار الهيتي

هالة جمال

ندوة  “زراعة األعضاء... حياة جديدة )الجزء الثاني(”

سمية 
الغريب

^رغـــم رحيلهـــا عـــن هذه الحيـــاة في 
2018، حضرت رئيسة وحدة عالج وزراعة 
الكلـــى فـــي مجمع الســـلمانية الطبي ســـابقًا 
ســـمية الغريب في مداخالت المشاركين في 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمع علـــى التبرع 
باألعضـــاء وفعاليات مبادراتها األخرى، وشـــهدوا 
بمجهودهـــا الـــذي قامـــت بـــه فـــي مجـــال 
مرضـــى الكلـــى وزراعـــة االعضـــاء، 
وأشـــادوا بدورهـــا في مســـاعدة 

المرضى والســـعي من أجل إحياء مشـــروع زراعة ونقل 
األعضـــاء في البحرين. وذكرتها عضو مجلس الشـــورى 
منى المؤيد وقالت “كانت لســـمية الغريب دور كبير في 
مســـاعدة والدي بعد إصابتـــه بالكلى وإجراء العملية له، 
أريـــد أن يعلـــم ذووها أنها وإن كانت غائبـــة فإن ذكراها 
معنـــا جميعـــًا ولـــم ننـــَس فضلهـــا ومجهودهـــا فـــي هـــذا 
الجانـــب”. وأشـــارت رئيســـة جمعيـــة عطاء للمســـؤولية 
االجتماعيـــة لألفـــراد هـــدى جمـــال إلـــى إســـهام ســـمية 
الغريـــب فـــي بدايات عمل لجنة الشـــفاعة الحســـنة منذ 

6 ســـنوات وجهودها في تيسير عمل اللجنة والحصول 
ين دماغيًا. على الدعم والتواصل مع ذوي المتوفَّ

وبّين عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي القيادي 
)ILVP( للبحرينيين جالل ناصر أن االستشارية المغفور 
لها ســـمية الغريب شاركته بحثًا علميًا مع مرضى الكلى 
وكانـــت بمبـــادرة منها، موضحـــًا أنها تحمـــل هم مرضى 
الكلى وأنها آثرتهم على وقت فراغها وعائلتها وراحتها، 
منوهـــًا بعملهـــا وبصماتهـــا الكبيرة وذكراهـــا الخالدة في 

نفوس الكثيرين.

استذكروا دورها البارز في إحياء مشروع زراعة ونقل األعضاء

الغريب... الغائبة جسدا الحاضرة روحا 
في قلوب المشاركين بحملة “حياة جديدة”

https://www.albiladpress.com/news/2022/5010/bahrain/765396.html
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://www.albiladpress.com/news/2022/5010/bahrain/765397.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/501003022341.pdf
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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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فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح:أحمد السعيد
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^أكد أســـتاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي 
أن حـــاالت التبـــرع جائـــزة ماعـــدا نقـــل األعضـــاء 
التناســـلية، وفصل موضوع التبرع حســـب األنواع 

كل على حدة.
وفي مداخلته في ندوة “البالد” لتشـــجيع المجتمع 
للتبـــرع باألعضاء، شـــكر الهيتـــي صحيفـــة “البالد” 
والقائميـــن علـــى حملـــة “حيـــاة جديـــدة” التوعوية 
بالتبـــرع باألعضـــاء والتـــي تســـاهم فـــي مناقشـــة 
مســـألة مهمة وحّساســـة تهم جميع المواطنين في 

مجتمعنا والمجتمعات األخرى. 
وقـــال “نثّمـــن الحّملـــة التـــي نعتبـــر أن لهـــا تأصيـــالً 
شرعيًا يعتمد على المفاهيم الشرعية العامة وعلى 
مقاصـــد الشـــريعة التـــي يثبـــت قواعدهـــا وأصولها 
التشريعية أن اإلنسان يمكن أن يضّحي بنفسه من 

أجل اآلخرين”.
وأفاد الهيتي بأن مسألة التبرع باألعضاء تعتبر من 
القضايـــا المعاصرة وهي من المســـتجدات الفقهية 
التـــي لم ُتناقش على مـــدى القرون الماضية، حيث 
إن الفقهاء السابقين لم يحتاجوا إليها ولم يناقشوا 
التبـــرع أو زراعة أو بيع األعضاء، حيث إنها وليدة 

التطورات العلمية والطبية الحديثة.
وأوضـــح “األصـــل فـــي فكـــرة التبـــرع مـــن الناحية 
الشـــرعية أنه من أهـــم وأنبل األعمال التي يتخذها 
اإلنسان المسلم في حياته، لما لها من دور كبير في 
إنقاذ حياة اآلخريـــن الذين يحتاجون إلى عمليات 
زرع أو نقـــل لألعضـــاء ممـــا يعتبـــر فكـــرة التبـــرع 
باألعضاء بابًا من أبواب تفريج الكروب عن الناس 
ورفـــع الهم عنهم واإلحســـان إليهـــم والتعاون على 

البر والتقوى وكل هذه مفاهيم شرعية تأصيلية”.
وأكمـــل “أجمـــع العلمـــاء علـــى أن التبـــرع باألعضاء 
يعتبـــر صدقـــة جاريـــة، ألن الصدقـــة فـــي اإلســـالم 
ليســـت صدقـــة المـــال واليـــد فقـــط وإنمـــا صدقـــة 

التعـــاون وصدقـــة التواصل وصدقـــة التبرع بجزء 
مـــن من أعضـــاء الجســـد، ســـواء كان المتبرع على 
يًا يتم اإلفادة من  قيد الحياة يوصي بذلك أو ُمتوفَّ

أعضائه ضمن الضوابط.
وأضـــاف أن “الجمهـــور وفقهاء األمـــة يعتبرون أن 
التبـــرع باألعضـــاء صدقـــة جاريـــة مشـــمولة بقول 
النبي صلى هللا عليه وآله وســـلم )إذا مات ابن آدم 
انقطـــع عملـــه إال مـــن ثـــالث صدقة جاريـــة، أو علم 
ينتفـــع به أو ولد صالح يدعو له(، ومن أكبر وأجمل 
أنـــواع الكـــرم التـــي تســـود بيـــن النـــاس أن يتبـــرع 
اإلنســـان بجزء من جســـده وبدنه مـــن أجل إحياء 

أو إفادة آخر”.
وقـــال “ورد عنـــد الفقهـــاء أنـــه لـــو وجدَت شـــخصًا 
غريقـــًا يمكن أن ترمي بنفســـك فـــي البحر حتى لو 
غرقـــت فأنت شـــهيد، مـــن أجل إنقاذ شـــخص آخر، 
فكيـــف إذا تبرعـــت بعضو في حالة الحيـــاة أو بعد 

الوفاة”.
وتابع “أجاز اإلسالم هذه المعاني اعتمادًا على قوله 
تعالـــى )ومن أحياههـــا فكأنما أحيا النـــاس جميعًا(، 
ولدينـــا قاعدة شـــرعية تقـــول إن الضـــرر ينبغي أن 
يـــزال، والقاعـــدة تقول الضـــرر ُيزال قـــدر اإلمكان، 
وبنـــاًء علـــى هذه القاعدة شـــرع اإلســـالم إســـعاف 
الجريح وإنقاذ المشرف على الهالك، ولذلك التبرع 
بإزالـــة ضرر أو لتحســـين حالة مرضية لدى الطرف 
اآلخـــر من نقص في الدم أو فشـــل فـــي الكلية أمر 

محمود ومأجور من الناحية الشرعية”.
وأفـــاد أن “التبـــرع ببعض البدن أعلـــى درجاته في 
الصدقـــات الشـــرعية وبعـــض العلماء يعتبـــرون أن 
فكـــرة التبـــرع إضافـــة إلـــى كونهـــا نوعًا مـــن أنواع 
الصدقة، فهي صيغة من الصيغ التداوي مأمور بها 

شرعًا، فالله لم َيخلق داًء إال وأنزل معه دواء”.
وأكمـــل “كمـــا يعتبـــرون مشـــروعية نقـــل األعضـــاء 

بناء على تكريم هللا تعالى لإلنســـان وحرصه على 
حياته وعدم اإلضرار به واتخاذ كل الوســـائل التي 
تحافـــظ على ذاته وبدنـــه وتمنع عنه األذى، ولذلك 
بعـــض العلمـــاء يعتبـــرون التبـــرع باألعضـــاء واجبًا 
شـــرعيًا باعتبـــار أنـــه نوع مـــن التـــداوي المأمور به 

شرعًا”.
العلمـــاء  وضعهـــا  التـــي  الضوابـــط  “إن  وقـــال 
المعاصـــرون مـــن خالل هيئـــات الفتـــوى من خالل 
المجامع الفقهيـــة ومن خالل المؤتمرات والندوات 
التـــي عقدت فـــي هذا االتجـــاه، وأكـــدوا أن التبرع 
جائز من المسلم إلى المسلم وإلى غير المسلم، ألن 
المعنى هنا إنساني وليس دينيًا، ويجوز التبرع من 
المســـلم إلى غير المســـلم، ويجوز من غير المســـلم 
القـــرآن  فـــي  الكرامـــة اآلدميـــة  المســـلم، ألن  إلـــى 

والمفهوم اإلنساني في هذا الجانب واضح جدًا”.
وأضـــاف “إن عمليـــة نقـــل مـــا يتجـــدد مـــن جســـم 
اإلنسان من جلد ونخاع العظم وما إلى ذلك متفق 

علـــى إباحتهـــا، ال مجـــال حتـــى للبحـــث عنهـــا ألنها 
جـــزء من التـــداوي المأمور به شـــرعًا، إال أنه ينبغي 
أن نركـــز علـــى نقطـــة ال توجد فـــي مجتمعاتنا لكن 
توجد في المجتمعـــات األخرى وهي نقل األعضاء 
التناســـلية المذّكرة والمؤّنثة مـــن األحياء لألحياء 
أو مـــن األمـــوات إلى األحياء ُمْجَمـــٌع على تحريمها 

ألنها تؤدي إلى عملية اختالط األنساب”.
وأكمـــل “ومن الضوابـــط التي وضعهـــا الفقهاء نقل 
أعضـــاء الحيوان إلى اإلنســـان، فقـــد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى جوازها عند الضرورة من الحيوان إلى 
اإلنسان، واشترط بعض الفقهاء أن يكون الحيوان 
من المباح المأكول اللحم، بل إنه حتى غير مأكول 
اللحـــم عند الحاجة والضرورة أجـــاز بعض الفقهاء 
ذلـــك، وتقدر كل حالة على حدة وتبحث بين لجنة 

طبية وشرعية متخصصة وقانونية”.
وأكمل “وأما رأي الفقه اإلســـالمي في بيع األعضاء 
محرم وذلك حتى ال تصبح أعضاء اإلنســـان محالً 

للمتاجـــرة والمرابحـــة والبيع والشـــراء، لكن القول 
بحرمـــة بيـــع األعضـــاء ال تمنعه من تقديـــم مكافأة 
غير مشـــروطة، حتـــى لو تعارف عليهـــا الناس، فال 
تكن لها مســـاومة وكأنها ســـلعة تباع وتشـــترى وال 
د  تدخـــل مجال المفاصلة زيادًة أو نقصانًا، وال ُيحدَّ
لها ثمن معين، فهذا من األمور التي أجازها اإلسالم 

باعتبار قوله تعالى: )وال تنسوا الفضل بينكم(”.
وأكـــد “اتفـــق العلمـــاء على جـــواز التبرع فـــي حالة 
المـــوت الحقيقـــي، أمـــا المـــوت الدماغـــي فاختلف 
الفقهـــاء المعاصرين إلى رأيين، لكن الرأي المعمول 
به اآلن هو لالســـتفادة من الُمتوفَّى دماغيًا بشـــرط 
المتبـــرع منـــه، وأن  إلـــى تشـــويه  ذلـــك  يـــؤدي  أال 
يحكم األطبـــاء المتخصصون عدم إمكانية عودته 

للحياة”.
وبّيـــن “أنـــه يجـــور لإلنســـان أن يوصـــي بعضـــو من 
أعضائـــه للتبرع بعد موته لنفع الغير ويجوز للورثة 
إذا لـــم ُيـــوِص الميت بـــأن يتبرعوا ببعـــض أعضائه 
بمـــا يحتاج إليـــه بعض المرضى وُتـــدرس كل حالة 
ة الصدقة عن الميـــت، كما يجوز أن  علـــى حـــدة ِبِنيَّ
يتبـــرع الورثـــة فـــي حـــاالت خاصة حقيقـــة وليس 
بعمـــوم الحـــاالت عندمـــا تكون هناك حاجة ماّســـة، 
يجـــوز للدولـــة والجهـــات المعنيـــة أن تتبرع ببعض 
أعضـــاء الموتى لنفع األحياء وعالجهم، وبالنســـبة 
إلـــى األمـــوات المجهوليـــن الهوية يعتبر الســـلطان 
وليهم وإذا لم يكن لهم ورثة فالدولة تقوم بالوالية 

عليهم”.
وأوضـــح “يجوز نقل عضو من جســـم المســـلم إلى 
غير المســـلم والعكس صحيحًا باعتبار قوله تعالى: 
)ولقـــد كّرمنا بنـــي آدم(، وألن النجاســـة التي أشـــار 
إليهـــا القرآن )إنما المشـــركون نجس( هي النجاســـة 
وليســـت  التعبديـــة،  الدينيـــة  الفكريـــة  المعنويـــة 

النجاسة الحسية التي تتصل بأالجسام”.

^قالــت رئيســة جميعــة عطــاء للمســؤولية االجتماعيــة لألفــراد هالــة جمال إن 
عمــل لجنــة الشــفاعة الحســنة التابعــة للجمعيــة والمســؤولة عــن التواصــل مع ذوي 
يــن دماغيــًا واجهتهــا كثير من المعوقات أهمهــا عدم التبليغ عن وجود حاالت  المتوفَّ
الوفــاة الدماغيــة فــي العناية المركزة للتواصل مع ذويهــم، مؤكدة أنه مايزال هناك 

سوء فهم للتبرع باألعضاء.
وقالـــت فـــي مداخلتها في ندوة “البالد” للتشـــجيع 
علـــى التبـــرع باألعضـــاء إن الحملـــة الكبيـــرة التي 
تقـــوم بهـــا الصحيفـــة “حيـــاة جديـــدة” هـــي حلـــم 
لجمعيـــة عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد 
ولجنة الشفاعة الحسنة لتنشيط التبرع باألعضاء 

ين دماغيًا. بالذات من المتوفَّ
وعـــن تجربتها في مجال العمـــل في مجال التبرع 
الحســـنة  الشـــفاعة  لجنـــة  أن  ذكـــرت  باألعضـــاء، 
اســـتلهمت عملهـــا بالتعـــاون مـــع المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية من رئيس لجنة الشـــفاعة فـــي جمعية 
إيثـــار عبـــدهللا الدبل، وبخاصـــة أن هنـــاك تواصالً 
دائمـــًا بيـــن المملكتيـــن فـــي الســـابق فيمـــا يخـــص 

التبرع باألعضاء.
وأضافـــت “تواصلنـــا كلجنـــة مـــع عضـــو مجلـــس 
الشـــورى منـــى المؤيـــد ومؤسســـة عائشـــة المؤيد 
ويوسف المؤيد وقمنا بعمل اتفاقية مع الجمعية، 
وتـــم تقديـــم الدعم المـــادي للجنة مـــن قبلهم، كما 
تواصلـــت اللجنـــة مـــع مستشـــار منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة لزراعـــة األعضـــاء فيصـــل شـــاهين مـــن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــو المعـــروف في 
مجال التبرع باألعضاء ليس على مستوى الخليج 
بل على مســـتوى العالم، حيث إن السعودية لديها 
أرقـــام كبيرة مـــن حـــاالت الزراعة تصـــل إلى ألف 
حالـــة وهو رقـــم كبير تتفـــوق فيه علـــى كثير من 

دول العالم”.
وأضافت “كما تواصلت لجنة الشفاعة الحسنة مع 
عضو مجلس الشـــورى أحمد العريض والمرحومة 
سمية الغريب التي لها باع كبير في هذا الموضوع 

في مستشفى السلمانية”.
وبّينـــت أن “دور الجمعيـــة هـــو التواصـــل مع ذوي 
ـــى دماغيـــًا إلقناعهـــم وتشـــجيعهم للتبـــرع  المتوفَّ
ـــى لصالـــح المرضـــى، إال أن هنـــاك  بأعضـــاء المتوفَّ
معوقات واجهت عمل اللجنة منها صعوبة توصيل 
الفكـــرة لذوي المتوفَّى دماغيًا فـــي حالة كونه من 
العمالة األجنبية، فضالً عن عائق اللغة الذي ينتهي 
باالســـتعانة بالمترجـــم مـــن ذات الجنســـية، حيث 

تواجهنـــا مشـــكلة توصيـــل الفكـــرة التي قـــد تنقل 
لذوي المتوفَّى بطرقة غير صحيحة”.

وأوضحـــت “منـــذ 6 ســـنوات وهـــو بدايـــة العمـــل 
فـــي اللجنة ُتوفِّي شـــخص بنغالي الجنســـية وبعد 
التواصل مع ذويه، استعنا بصديق له من الجنسية 
ذاتها للتواصل مع زوجته فرفضت ألنها ال تريد أن 
يقوم زوجها يوم القيامة ناقص األعضاء”، وبينت 
أن هناك ســـوء فهم عن التبرع باألعضاء ليس في 
الدول اآلســـيوية فقط بل حتى في الدول العربية 

والخليجية أيضًا.
وأضافت “شمل عمل اللجنة زيارة جميع السفارات 
فـــي المملكـــة، وفـــي إحـــدى الســـفارات األوروبية 
تبين أن في بلدهم يعانون من ســـوق ســـوداء غير 
شـــرعية لنقل األعضاء، كما تواصلنا مع جميع دور 
العبـــادة مـــن مختلـــف الديانـــات ولم نجـــد معتقدًا 
يخالـــف المفهـــوم اإلنســـاني للتبـــرع باألعضاء، بل 
حظينـــا بالترحيـــب ووعدنا بالتعـــاون فيما يخص 

حاالت الوفاة الدماغية”.
وأشـــادت جمـــال بـــدور المركـــز الســـعودي لزراعـــة 
األعضـــاء لما من شـــأنه حمايـــة المواطنيـــن بدول 
مجلـــس التعـــاون، عبـــر البروتوكـــول المعمـــول به 
بيـــن وزارات الصحة، حيث إن المخاطرة بالســـفر 
بالمريـــض إلى خارج الـــدول الخليجية قد يعّرضه 
وإن  لألعضـــاء،  الســـوداء  الســـوق  فـــي  للتعامـــل 
كانـــت هناك حـــاالت زراعة ناجحة فيهـــا، فإن هذه 

العمليات مكلفة جدًا.
وذكـــرت أن هنـــاك فـــي المملكة العربية الســـعودية 
4 ماليين شـــخص وقعـــوا على اســـتمارات التبرع 
باألعضاء وحاصلين على بطاقة متبرع، واستطعنا 
فـــي لجنة الشـــفاعة الحســـنة وبالتعـــاون المجلس 
األعلى للصحة القيام بأول منتدى للرعاية الطبية، 
بنا 55 ممرضة في مستشـــفى الســـلمانية و30  ودرَّ
طبيبا لدعم عملنا في لجنة الشـــفاعة الحسنة فيما 

ين”. يخص التعامل مع ذوي المتوفَّ
وأشـــارت إلـــى أنـــه ليس هنـــاك حـــاالت للتبليغ عن 
حـــاالت الوفـــاة الدماغيـــة والتـــي حســـب القانون 
يجـــب أن يثبتهـــا أكثر من طبيب فـــي هذه الحالة، 
وتـــم التواصـــل مع فيصل شـــاهين ووكيـــل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع لحـــل هـــذه اإلشـــكالية وتـــم 
اقتـــراح أن يكـــون هناك مســـؤول عـــن التبليغ عن 
ين دماغيًا في مستشـــفى السلمانية  حاالت المتوفَّ

من غرفة العناية المركزة والطوارئ”.
وأضافت تعترض علمية التبليغ عن حاالت الوفاة 
الدماغية االشتباه مع حاالت الغيبوبة، في الوقت 
الـــذي يمكن للشـــخص المتوفَّى دماغيًا أن يســـاعد 

على شفاء 14 شخصًا بعد أخذ أعضائه”. 
واستشـــهدت بواقعـــة عـــن إحـــدى الحـــاالت فـــي 
الكويـــت عندمـــا ُتوفِّي عامـــل من جنـــوب إفريقيا 
دماغيـــًا ووافقـــت زوجتـــه علـــى التبـــرع بــــ 8 مـــن 
أعضائـــه دون أن تســـأل مـــن ســـيحصل علـــى هذه 

األعضاء.
وختمـــت “نتمنـــى أن يكـــون لنـــا دور فـــي اللجنـــة 
المركزيـــة لزراعـــة ونقـــل األعضـــاء للتوعيـــة على 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعاون 
األشـــخاص  إلنقـــاذ  باألعضـــاء،  التبـــرع  بأهميـــة 
علـــى قائمـــة االنتظـــار فـــي مستشـــفى الســـلمانية 

والمستشفيات األخرى”.

جواز تقديم مكافأة غير مشروطة للمتبرع بأعضائه

ى دماغيا من العمالة األجنبية اللغة عائق لتوصيل فكرة التبرع لذوي المتوفَّ

التبرع لغير المسلم جائز ألن المعنى إنساني وليس دينيا... أستاذ الفقه الهيتي:

التبليغ عن الوفاة الدماغية قليل... و”حياة جديدة” حقَّقت حلمنا... رئيسة جمعية عطاء:

عبد الستار الهيتي

هالة جمال

ندوة  “زراعة األعضاء... حياة جديدة )الجزء الثاني(”

سمية 
الغريب

^رغـــم رحيلهـــا عـــن هذه الحيـــاة في 
2018، حضرت رئيسة وحدة عالج وزراعة 
الكلـــى فـــي مجمع الســـلمانية الطبي ســـابقًا 
ســـمية الغريب في مداخالت المشاركين في 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمع علـــى التبرع 
باألعضـــاء وفعاليات مبادراتها األخرى، وشـــهدوا 
بمجهودهـــا الـــذي قامـــت بـــه فـــي مجـــال 
مرضـــى الكلـــى وزراعـــة االعضـــاء، 
وأشـــادوا بدورهـــا في مســـاعدة 

المرضى والســـعي من أجل إحياء مشـــروع زراعة ونقل 
األعضـــاء في البحرين. وذكرتها عضو مجلس الشـــورى 
منى المؤيد وقالت “كانت لســـمية الغريب دور كبير في 
مســـاعدة والدي بعد إصابتـــه بالكلى وإجراء العملية له، 
أريـــد أن يعلـــم ذووها أنها وإن كانت غائبـــة فإن ذكراها 
معنـــا جميعـــًا ولـــم ننـــَس فضلهـــا ومجهودهـــا فـــي هـــذا 
الجانـــب”. وأشـــارت رئيســـة جمعيـــة عطاء للمســـؤولية 
االجتماعيـــة لألفـــراد هـــدى جمـــال إلـــى إســـهام ســـمية 
الغريـــب فـــي بدايات عمل لجنة الشـــفاعة الحســـنة منذ 

6 ســـنوات وجهودها في تيسير عمل اللجنة والحصول 
ين دماغيًا. على الدعم والتواصل مع ذوي المتوفَّ

وبّين عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي القيادي 
)ILVP( للبحرينيين جالل ناصر أن االستشارية المغفور 
لها ســـمية الغريب شاركته بحثًا علميًا مع مرضى الكلى 
وكانـــت بمبـــادرة منها، موضحـــًا أنها تحمـــل هم مرضى 
الكلى وأنها آثرتهم على وقت فراغها وعائلتها وراحتها، 
منوهـــًا بعملهـــا وبصماتهـــا الكبيرة وذكراهـــا الخالدة في 

نفوس الكثيرين.

استذكروا دورها البارز في إحياء مشروع زراعة ونقل األعضاء

الغريب... الغائبة جسدا الحاضرة روحا 
في قلوب المشاركين بحملة “حياة جديدة”

فريق عمل ندوة “^”
منسق الندوة ومدير الحوار: ليلى مال الله

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح:أحمد السعيد
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^أكد أســـتاذ الفقه المقارن عبدالستار الهيتي 
أن حـــاالت التبـــرع جائـــزة ماعـــدا نقـــل األعضـــاء 
التناســـلية، وفصل موضوع التبرع حســـب األنواع 

كل على حدة.
وفي مداخلته في ندوة “البالد” لتشـــجيع المجتمع 
للتبـــرع باألعضاء، شـــكر الهيتـــي صحيفـــة “البالد” 
والقائميـــن علـــى حملـــة “حيـــاة جديـــدة” التوعوية 
بالتبـــرع باألعضـــاء والتـــي تســـاهم فـــي مناقشـــة 
مســـألة مهمة وحّساســـة تهم جميع المواطنين في 

مجتمعنا والمجتمعات األخرى. 
وقـــال “نثّمـــن الحّملـــة التـــي نعتبـــر أن لهـــا تأصيـــالً 
شرعيًا يعتمد على المفاهيم الشرعية العامة وعلى 
مقاصـــد الشـــريعة التـــي يثبـــت قواعدهـــا وأصولها 
التشريعية أن اإلنسان يمكن أن يضّحي بنفسه من 

أجل اآلخرين”.
وأفاد الهيتي بأن مسألة التبرع باألعضاء تعتبر من 
القضايـــا المعاصرة وهي من المســـتجدات الفقهية 
التـــي لم ُتناقش على مـــدى القرون الماضية، حيث 
إن الفقهاء السابقين لم يحتاجوا إليها ولم يناقشوا 
التبـــرع أو زراعة أو بيع األعضاء، حيث إنها وليدة 

التطورات العلمية والطبية الحديثة.
وأوضـــح “األصـــل فـــي فكـــرة التبـــرع مـــن الناحية 
الشـــرعية أنه من أهـــم وأنبل األعمال التي يتخذها 
اإلنسان المسلم في حياته، لما لها من دور كبير في 
إنقاذ حياة اآلخريـــن الذين يحتاجون إلى عمليات 
زرع أو نقـــل لألعضـــاء ممـــا يعتبـــر فكـــرة التبـــرع 
باألعضاء بابًا من أبواب تفريج الكروب عن الناس 
ورفـــع الهم عنهم واإلحســـان إليهـــم والتعاون على 

البر والتقوى وكل هذه مفاهيم شرعية تأصيلية”.
وأكمـــل “أجمـــع العلمـــاء علـــى أن التبـــرع باألعضاء 
يعتبـــر صدقـــة جاريـــة، ألن الصدقـــة فـــي اإلســـالم 
ليســـت صدقـــة المـــال واليـــد فقـــط وإنمـــا صدقـــة 

التعـــاون وصدقـــة التواصل وصدقـــة التبرع بجزء 
مـــن من أعضـــاء الجســـد، ســـواء كان المتبرع على 
يًا يتم اإلفادة من  قيد الحياة يوصي بذلك أو ُمتوفَّ

أعضائه ضمن الضوابط.
وأضـــاف أن “الجمهـــور وفقهاء األمـــة يعتبرون أن 
التبـــرع باألعضـــاء صدقـــة جاريـــة مشـــمولة بقول 
النبي صلى هللا عليه وآله وســـلم )إذا مات ابن آدم 
انقطـــع عملـــه إال مـــن ثـــالث صدقة جاريـــة، أو علم 
ينتفـــع به أو ولد صالح يدعو له(، ومن أكبر وأجمل 
أنـــواع الكـــرم التـــي تســـود بيـــن النـــاس أن يتبـــرع 
اإلنســـان بجزء من جســـده وبدنه مـــن أجل إحياء 

أو إفادة آخر”.
وقـــال “ورد عنـــد الفقهـــاء أنـــه لـــو وجدَت شـــخصًا 
غريقـــًا يمكن أن ترمي بنفســـك فـــي البحر حتى لو 
غرقـــت فأنت شـــهيد، مـــن أجل إنقاذ شـــخص آخر، 
فكيـــف إذا تبرعـــت بعضو في حالة الحيـــاة أو بعد 

الوفاة”.
وتابع “أجاز اإلسالم هذه المعاني اعتمادًا على قوله 
تعالـــى )ومن أحياههـــا فكأنما أحيا النـــاس جميعًا(، 
ولدينـــا قاعدة شـــرعية تقـــول إن الضـــرر ينبغي أن 
يـــزال، والقاعـــدة تقول الضـــرر ُيزال قـــدر اإلمكان، 
وبنـــاًء علـــى هذه القاعدة شـــرع اإلســـالم إســـعاف 
الجريح وإنقاذ المشرف على الهالك، ولذلك التبرع 
بإزالـــة ضرر أو لتحســـين حالة مرضية لدى الطرف 
اآلخـــر من نقص في الدم أو فشـــل فـــي الكلية أمر 

محمود ومأجور من الناحية الشرعية”.
وأفـــاد أن “التبـــرع ببعض البدن أعلـــى درجاته في 
الصدقـــات الشـــرعية وبعـــض العلماء يعتبـــرون أن 
فكـــرة التبـــرع إضافـــة إلـــى كونهـــا نوعًا مـــن أنواع 
الصدقة، فهي صيغة من الصيغ التداوي مأمور بها 

شرعًا، فالله لم َيخلق داًء إال وأنزل معه دواء”.
وأكمـــل “كمـــا يعتبـــرون مشـــروعية نقـــل األعضـــاء 

بناء على تكريم هللا تعالى لإلنســـان وحرصه على 
حياته وعدم اإلضرار به واتخاذ كل الوســـائل التي 
تحافـــظ على ذاته وبدنـــه وتمنع عنه األذى، ولذلك 
بعـــض العلمـــاء يعتبـــرون التبـــرع باألعضـــاء واجبًا 
شـــرعيًا باعتبـــار أنـــه نوع مـــن التـــداوي المأمور به 

شرعًا”.
العلمـــاء  وضعهـــا  التـــي  الضوابـــط  “إن  وقـــال 
المعاصـــرون مـــن خالل هيئـــات الفتـــوى من خالل 
المجامع الفقهيـــة ومن خالل المؤتمرات والندوات 
التـــي عقدت فـــي هذا االتجـــاه، وأكـــدوا أن التبرع 
جائز من المسلم إلى المسلم وإلى غير المسلم، ألن 
المعنى هنا إنساني وليس دينيًا، ويجوز التبرع من 
المســـلم إلى غير المســـلم، ويجوز من غير المســـلم 
القـــرآن  فـــي  الكرامـــة اآلدميـــة  المســـلم، ألن  إلـــى 

والمفهوم اإلنساني في هذا الجانب واضح جدًا”.
وأضـــاف “إن عمليـــة نقـــل مـــا يتجـــدد مـــن جســـم 
اإلنسان من جلد ونخاع العظم وما إلى ذلك متفق 

علـــى إباحتهـــا، ال مجـــال حتـــى للبحـــث عنهـــا ألنها 
جـــزء من التـــداوي المأمور به شـــرعًا، إال أنه ينبغي 
أن نركـــز علـــى نقطـــة ال توجد فـــي مجتمعاتنا لكن 
توجد في المجتمعـــات األخرى وهي نقل األعضاء 
التناســـلية المذّكرة والمؤّنثة مـــن األحياء لألحياء 
أو مـــن األمـــوات إلى األحياء ُمْجَمـــٌع على تحريمها 

ألنها تؤدي إلى عملية اختالط األنساب”.
وأكمـــل “ومن الضوابـــط التي وضعهـــا الفقهاء نقل 
أعضـــاء الحيوان إلى اإلنســـان، فقـــد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى جوازها عند الضرورة من الحيوان إلى 
اإلنسان، واشترط بعض الفقهاء أن يكون الحيوان 
من المباح المأكول اللحم، بل إنه حتى غير مأكول 
اللحـــم عند الحاجة والضرورة أجـــاز بعض الفقهاء 
ذلـــك، وتقدر كل حالة على حدة وتبحث بين لجنة 

طبية وشرعية متخصصة وقانونية”.
وأكمل “وأما رأي الفقه اإلســـالمي في بيع األعضاء 
محرم وذلك حتى ال تصبح أعضاء اإلنســـان محالً 

للمتاجـــرة والمرابحـــة والبيع والشـــراء، لكن القول 
بحرمـــة بيـــع األعضـــاء ال تمنعه من تقديـــم مكافأة 
غير مشـــروطة، حتـــى لو تعارف عليهـــا الناس، فال 
تكن لها مســـاومة وكأنها ســـلعة تباع وتشـــترى وال 
د  تدخـــل مجال المفاصلة زيادًة أو نقصانًا، وال ُيحدَّ
لها ثمن معين، فهذا من األمور التي أجازها اإلسالم 

باعتبار قوله تعالى: )وال تنسوا الفضل بينكم(”.
وأكـــد “اتفـــق العلمـــاء على جـــواز التبرع فـــي حالة 
المـــوت الحقيقـــي، أمـــا المـــوت الدماغـــي فاختلف 
الفقهـــاء المعاصرين إلى رأيين، لكن الرأي المعمول 
به اآلن هو لالســـتفادة من الُمتوفَّى دماغيًا بشـــرط 
المتبـــرع منـــه، وأن  إلـــى تشـــويه  ذلـــك  يـــؤدي  أال 
يحكم األطبـــاء المتخصصون عدم إمكانية عودته 

للحياة”.
وبّيـــن “أنـــه يجـــور لإلنســـان أن يوصـــي بعضـــو من 
أعضائـــه للتبرع بعد موته لنفع الغير ويجوز للورثة 
إذا لـــم ُيـــوِص الميت بـــأن يتبرعوا ببعـــض أعضائه 
بمـــا يحتاج إليـــه بعض المرضى وُتـــدرس كل حالة 
ة الصدقة عن الميـــت، كما يجوز أن  علـــى حـــدة ِبِنيَّ
يتبـــرع الورثـــة فـــي حـــاالت خاصة حقيقـــة وليس 
بعمـــوم الحـــاالت عندمـــا تكون هناك حاجة ماّســـة، 
يجـــوز للدولـــة والجهـــات المعنيـــة أن تتبرع ببعض 
أعضـــاء الموتى لنفع األحياء وعالجهم، وبالنســـبة 
إلـــى األمـــوات المجهوليـــن الهوية يعتبر الســـلطان 
وليهم وإذا لم يكن لهم ورثة فالدولة تقوم بالوالية 

عليهم”.
وأوضـــح “يجوز نقل عضو من جســـم المســـلم إلى 
غير المســـلم والعكس صحيحًا باعتبار قوله تعالى: 
)ولقـــد كّرمنا بنـــي آدم(، وألن النجاســـة التي أشـــار 
إليهـــا القرآن )إنما المشـــركون نجس( هي النجاســـة 
وليســـت  التعبديـــة،  الدينيـــة  الفكريـــة  المعنويـــة 

النجاسة الحسية التي تتصل بأالجسام”.

^قالــت رئيســة جميعــة عطــاء للمســؤولية االجتماعيــة لألفــراد هالــة جمال إن 
عمــل لجنــة الشــفاعة الحســنة التابعــة للجمعيــة والمســؤولة عــن التواصــل مع ذوي 
يــن دماغيــًا واجهتهــا كثير من المعوقات أهمهــا عدم التبليغ عن وجود حاالت  المتوفَّ
الوفــاة الدماغيــة فــي العناية المركزة للتواصل مع ذويهــم، مؤكدة أنه مايزال هناك 

سوء فهم للتبرع باألعضاء.
وقالـــت فـــي مداخلتها في ندوة “البالد” للتشـــجيع 
علـــى التبـــرع باألعضـــاء إن الحملـــة الكبيـــرة التي 
تقـــوم بهـــا الصحيفـــة “حيـــاة جديـــدة” هـــي حلـــم 
لجمعيـــة عطـــاء للمســـؤولية االجتماعيـــة لألفـــراد 
ولجنة الشفاعة الحسنة لتنشيط التبرع باألعضاء 

ين دماغيًا. بالذات من المتوفَّ
وعـــن تجربتها في مجال العمـــل في مجال التبرع 
الحســـنة  الشـــفاعة  لجنـــة  أن  ذكـــرت  باألعضـــاء، 
اســـتلهمت عملهـــا بالتعـــاون مـــع المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية من رئيس لجنة الشـــفاعة فـــي جمعية 
إيثـــار عبـــدهللا الدبل، وبخاصـــة أن هنـــاك تواصالً 
دائمـــًا بيـــن المملكتيـــن فـــي الســـابق فيمـــا يخـــص 

التبرع باألعضاء.
وأضافـــت “تواصلنـــا كلجنـــة مـــع عضـــو مجلـــس 
الشـــورى منـــى المؤيـــد ومؤسســـة عائشـــة المؤيد 
ويوسف المؤيد وقمنا بعمل اتفاقية مع الجمعية، 
وتـــم تقديـــم الدعم المـــادي للجنة مـــن قبلهم، كما 
تواصلـــت اللجنـــة مـــع مستشـــار منظمـــة الصحـــة 

العالميـــة لزراعـــة األعضـــاء فيصـــل شـــاهين مـــن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية وهـــو المعـــروف في 
مجال التبرع باألعضاء ليس على مستوى الخليج 
بل على مســـتوى العالم، حيث إن السعودية لديها 
أرقـــام كبيرة مـــن حـــاالت الزراعة تصـــل إلى ألف 
حالـــة وهو رقـــم كبير تتفـــوق فيه علـــى كثير من 

دول العالم”.
وأضافت “كما تواصلت لجنة الشفاعة الحسنة مع 
عضو مجلس الشـــورى أحمد العريض والمرحومة 
سمية الغريب التي لها باع كبير في هذا الموضوع 

في مستشفى السلمانية”.
وبّينـــت أن “دور الجمعيـــة هـــو التواصـــل مع ذوي 
ـــى دماغيـــًا إلقناعهـــم وتشـــجيعهم للتبـــرع  المتوفَّ
ـــى لصالـــح المرضـــى، إال أن هنـــاك  بأعضـــاء المتوفَّ
معوقات واجهت عمل اللجنة منها صعوبة توصيل 
الفكـــرة لذوي المتوفَّى دماغيًا فـــي حالة كونه من 
العمالة األجنبية، فضالً عن عائق اللغة الذي ينتهي 
باالســـتعانة بالمترجـــم مـــن ذات الجنســـية، حيث 

تواجهنـــا مشـــكلة توصيـــل الفكـــرة التي قـــد تنقل 
لذوي المتوفَّى بطرقة غير صحيحة”.

وأوضحـــت “منـــذ 6 ســـنوات وهـــو بدايـــة العمـــل 
فـــي اللجنة ُتوفِّي شـــخص بنغالي الجنســـية وبعد 
التواصل مع ذويه، استعنا بصديق له من الجنسية 
ذاتها للتواصل مع زوجته فرفضت ألنها ال تريد أن 
يقوم زوجها يوم القيامة ناقص األعضاء”، وبينت 
أن هناك ســـوء فهم عن التبرع باألعضاء ليس في 
الدول اآلســـيوية فقط بل حتى في الدول العربية 

والخليجية أيضًا.
وأضافت “شمل عمل اللجنة زيارة جميع السفارات 
فـــي المملكـــة، وفـــي إحـــدى الســـفارات األوروبية 
تبين أن في بلدهم يعانون من ســـوق ســـوداء غير 
شـــرعية لنقل األعضاء، كما تواصلنا مع جميع دور 
العبـــادة مـــن مختلـــف الديانـــات ولم نجـــد معتقدًا 
يخالـــف المفهـــوم اإلنســـاني للتبـــرع باألعضاء، بل 
حظينـــا بالترحيـــب ووعدنا بالتعـــاون فيما يخص 

حاالت الوفاة الدماغية”.
وأشـــادت جمـــال بـــدور المركـــز الســـعودي لزراعـــة 
األعضـــاء لما من شـــأنه حمايـــة المواطنيـــن بدول 
مجلـــس التعـــاون، عبـــر البروتوكـــول المعمـــول به 
بيـــن وزارات الصحة، حيث إن المخاطرة بالســـفر 
بالمريـــض إلى خارج الـــدول الخليجية قد يعّرضه 
وإن  لألعضـــاء،  الســـوداء  الســـوق  فـــي  للتعامـــل 
كانـــت هناك حـــاالت زراعة ناجحة فيهـــا، فإن هذه 

العمليات مكلفة جدًا.
وذكـــرت أن هنـــاك فـــي المملكة العربية الســـعودية 
4 ماليين شـــخص وقعـــوا على اســـتمارات التبرع 
باألعضاء وحاصلين على بطاقة متبرع، واستطعنا 
فـــي لجنة الشـــفاعة الحســـنة وبالتعـــاون المجلس 
األعلى للصحة القيام بأول منتدى للرعاية الطبية، 
بنا 55 ممرضة في مستشـــفى الســـلمانية و30  ودرَّ
طبيبا لدعم عملنا في لجنة الشـــفاعة الحسنة فيما 

ين”. يخص التعامل مع ذوي المتوفَّ
وأشـــارت إلـــى أنـــه ليس هنـــاك حـــاالت للتبليغ عن 
حـــاالت الوفـــاة الدماغيـــة والتـــي حســـب القانون 
يجـــب أن يثبتهـــا أكثر من طبيب فـــي هذه الحالة، 
وتـــم التواصـــل مع فيصل شـــاهين ووكيـــل وزارة 
الصحـــة وليـــد المانـــع لحـــل هـــذه اإلشـــكالية وتـــم 
اقتـــراح أن يكـــون هناك مســـؤول عـــن التبليغ عن 
ين دماغيًا في مستشـــفى السلمانية  حاالت المتوفَّ

من غرفة العناية المركزة والطوارئ”.
وأضافت تعترض علمية التبليغ عن حاالت الوفاة 
الدماغية االشتباه مع حاالت الغيبوبة، في الوقت 
الـــذي يمكن للشـــخص المتوفَّى دماغيًا أن يســـاعد 

على شفاء 14 شخصًا بعد أخذ أعضائه”. 
واستشـــهدت بواقعـــة عـــن إحـــدى الحـــاالت فـــي 
الكويـــت عندمـــا ُتوفِّي عامـــل من جنـــوب إفريقيا 
دماغيـــًا ووافقـــت زوجتـــه علـــى التبـــرع بــــ 8 مـــن 
أعضائـــه دون أن تســـأل مـــن ســـيحصل علـــى هذه 

األعضاء.
وختمـــت “نتمنـــى أن يكـــون لنـــا دور فـــي اللجنـــة 
المركزيـــة لزراعـــة ونقـــل األعضـــاء للتوعيـــة على 
مســـتوى مملكـــة البحريـــن ودول مجلـــس التعاون 
األشـــخاص  إلنقـــاذ  باألعضـــاء،  التبـــرع  بأهميـــة 
علـــى قائمـــة االنتظـــار فـــي مستشـــفى الســـلمانية 

والمستشفيات األخرى”.

جواز تقديم مكافأة غير مشروطة للمتبرع بأعضائه

ى دماغيا من العمالة األجنبية اللغة عائق لتوصيل فكرة التبرع لذوي المتوفَّ

التبرع لغير المسلم جائز ألن المعنى إنساني وليس دينيا... أستاذ الفقه الهيتي:

التبليغ عن الوفاة الدماغية قليل... و”حياة جديدة” حقَّقت حلمنا... رئيسة جمعية عطاء:

عبد الستار الهيتي

هالة جمال

ندوة  “زراعة األعضاء... حياة جديدة )الجزء الثاني(”

سمية 
الغريب

^رغـــم رحيلهـــا عـــن هذه الحيـــاة في 
2018، حضرت رئيسة وحدة عالج وزراعة 
الكلـــى فـــي مجمع الســـلمانية الطبي ســـابقًا 
ســـمية الغريب في مداخالت المشاركين في 
نـــدوة “البالد” لتشـــجيع المجتمع علـــى التبرع 
باألعضـــاء وفعاليات مبادراتها األخرى، وشـــهدوا 
بمجهودهـــا الـــذي قامـــت بـــه فـــي مجـــال 
مرضـــى الكلـــى وزراعـــة االعضـــاء، 
وأشـــادوا بدورهـــا في مســـاعدة 

المرضى والســـعي من أجل إحياء مشـــروع زراعة ونقل 
األعضـــاء في البحرين. وذكرتها عضو مجلس الشـــورى 
منى المؤيد وقالت “كانت لســـمية الغريب دور كبير في 
مســـاعدة والدي بعد إصابتـــه بالكلى وإجراء العملية له، 
أريـــد أن يعلـــم ذووها أنها وإن كانت غائبـــة فإن ذكراها 
معنـــا جميعـــًا ولـــم ننـــَس فضلهـــا ومجهودهـــا فـــي هـــذا 
الجانـــب”. وأشـــارت رئيســـة جمعيـــة عطاء للمســـؤولية 
االجتماعيـــة لألفـــراد هـــدى جمـــال إلـــى إســـهام ســـمية 
الغريـــب فـــي بدايات عمل لجنة الشـــفاعة الحســـنة منذ 

6 ســـنوات وجهودها في تيسير عمل اللجنة والحصول 
ين دماغيًا. على الدعم والتواصل مع ذوي المتوفَّ

وبّين عضو رابطة خريجي برنامج الزائر الدولي القيادي 
)ILVP( للبحرينيين جالل ناصر أن االستشارية المغفور 
لها ســـمية الغريب شاركته بحثًا علميًا مع مرضى الكلى 
وكانـــت بمبـــادرة منها، موضحـــًا أنها تحمـــل هم مرضى 
الكلى وأنها آثرتهم على وقت فراغها وعائلتها وراحتها، 
منوهـــًا بعملهـــا وبصماتهـــا الكبيرة وذكراهـــا الخالدة في 

نفوس الكثيرين.

استذكروا دورها البارز في إحياء مشروع زراعة ونقل األعضاء

الغريب... الغائبة جسدا الحاضرة روحا 
في قلوب المشاركين بحملة “حياة جديدة”

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/501003022341.pdf
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://www.albiladpress.com/news/2022/5010/bahrain/765399.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5010/bahrain/765398.html
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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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اضطراب في المعايير أم سوء النية
تتضح اليوم - على نحو لم يسبق أن اتضح من قبل - الهجمة الشرسة 
التي يشـــنها “الكارهـــون للثقافة” والمبشـــرون بالتخلف مـــن مواقعهم 
ومراكزهم التي تتيح لهم القمع والتفاخر باســـتعمالهم مقص الرقيب، 
فـــي محاولة إلعـــادة فرض قيم بالية على نحو لم يعرف إال في أشـــد 

مراحل تاريخ المجتمع العربي ظالما وتخلفا.
ال شـــيء يعجبهـــم علـــى اإلطـــالق، “جاليـــري فنـــي” معروف برســـالته 
اإلنســـانية واالجتماعية الضخمة، ومساهمته اإليجابية مع العالم في 
حمايـــة اإلنســـانية وقيمهـــا النبيلة وفضائلها، ففـــي كل ركن من أركانه 
لوحـــات وأعمال فنية بمثابة مخاطبات ومراســـالت معطرة بالســـالم، 
معـــرض يقـــوم على فكرة الواجـــب، ووجهة ســـياحية فريدة، يطلبون 
منه تغيير واجهته والتقشف في بعض الصور العادية جدا الموجودة 
في كل مكان، في الملصقات السينمائية، وملصقات الحفالت الغنائية، 
وكلهـــا متعلقة باألدب والموســـيقى والحياة الفنية وســـحرها العظيم، 

وبعيدة عن االنحطاط والتسلية الرخيصة.
ادخلـــوا أي مجمـــع تجـــاري وشـــاهدوا ملصقـــات المالبـــس والماركات 

العالميـــة، بعضها متـــرد فنيا وفكريا، وبعضها يعطيـــك صورة حقيقية 
لإلبـــداع، فهـــي تتلون تبعـــا للظروف التي توجد فيهـــا، وال يمكن ألحد 
االعتـــراض عليها طالما ال تخل باآلداب، وهذه أمور جوهرية معروفة 

للجميع.
ال نعرف هل القضية اضطراب في المعايير أم سوء النية، لكن الشيء 
الواضـــح هـــو أن هناك من ال يريد لمجتمعنـــا التألق في الثقافة وحياة 
الفـــن، يتحكمون ويهيمنون على مســـار بعـــض اإلدارات ذات العالقة، 
ويتلذذون بالمنع ولصق اإلنذارات كتلذذهم بمذاق قهوة ســـاخنة بعد 

أرق ليلة باردة.
الخلق الفني هو كل شـــيء في حياة الفنان، هو حبه وحزنه وصوره، 
رغباته وأحالمه، وعندما يصبح اإلنسان فنانا لن يكون الفن كل شيء 
بالنســـبة له، بل ســـيتحول كل شـــيء إلى فن، ومن ال يعرف ويتذوق 
الفـــن مـــن الطبيعـــي أن يلهـــث ليغلق بابه، وعندما تســـأله عن الســـبب 
يقـــول لك ســـيأتيك الجـــواب مكتوبا على ورقة شـــجر مـــن خريف لم 

يأت بعد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

منذ انتشـــار جائحة كورونا “كوفيـــد - 19” والجهود تبذل على مختلف 
األصعـــدة مـــن أجـــل التصـــدي لهـــذه الجائحة، وقـــد اســـتطاعت مملكة 
البحرين أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في التصدي لتبعات هذا 

الفيروس الخطير وحماية المجتمع منه طمعًا في التعافي الشامل.
إن ســـرعة االستجابة لتداعيات هذه الجائحة منذ البداية كانت بمثابة 
خط الدفاع األول في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، 
وها نحن اليوم نرى بوادر التعافي تتجلى بوضوح، فاإلشادات الدولية 
بتجربـــة مملكـــة البحريـــن في هذا المضمار لم تأت مـــن فراغ، بل كانت 
نتاج خطط وبرامج شـــاملة لجميع فئـــات المجتمع وضعت بعناية منذ 
اليوم األول وحظيت بمتابعة حثيثة من صاحب الســـمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
إن مملكـــة البحريـــن أصبحت اليوم من أعلى الدول عربيًا في الحماية 
االجتماعيـــة، حيـــث تشـــير اإلحصائيـــات إلـــى أن 66 % مـــن الســـكان 
تشـــملهم المظلة االجتماعية وفق تقرير التنمية اإلنســـانية العربية، ما 

يؤكد أن مرحلة التعافي تســـير وفق الخطة المرســـومة، وهي جزء ال 
يتجـــزأ من خطة الحماية الشـــاملة لمختلف فئـــات المجتمع البحريني، 
وفق المســـيرة التنموية الشـــاملة لمملكة البحرين. هـــب لو أننا اكتفينا 
فقـــط بالمراكـــز العالجيـــة القائمـــة واســـتقبال الحـــاالت وعالجها دون 
المبـــادرة حينها بتوعية الجمهور وحثهـــم وترغيبهم في أخذ التطعيم 
والعالج، وغيـــر ذلك من الخطط االحترازية التي وضعت النقاط على 
الحـــروف منـــذ اليـــوم األول، لَمـــا كنـــا ننعم اليـــوم باألمان واالســـتقرار 

النفسي. 
كلمـــة حق يجـــب أن تقال ونحن علـــى أعتاب مرحلة جديدة اســـتعدنا 
فيهـــا التعافـــي االقتصـــادي بفضـــل جهـــود فريـــق البحريـــن وتزامنًا مع 
النتائج المشـــجعة التي تبشـــر بعودة الحياة لطبيعتها، ال يغيب عنا أننا 
جميعًا معنيون بالبناء على ما سبق من جهود مضنية بذلت ونجاحات 
عظيمـــة تحققـــت وذلـــك من خـــالل التعـــاون والعمل كفريـــق واحد بما 

يسهم في ديمومة مسيرة النهضة والنماء.

عصام عبداهلل

بوادر التعافي.. جهود مضنية ونجاحات عظيمة

حماية الطفل وصون كرامته
مركـــز حمايـــة الطفل من الثمرات المهمة لمشـــروع جاللة الملك المعظم 
اإلصالحـــي، وإحـــدى المحطـــات الفارقـــة التـــي ســـاهمت وتســـاهم في 
حمايـــة الطفل وصون كرامتـــه، من العبث والخالفات والشـــد والجذب 

ومحاولة االستغالل.
ويصنف المركز الذي نفخر بوجوده في مملكة البحرين، كمؤسسة رعاية 
اجتماعية تتبـــع إدارة الرعاية االجتماعية بـــوزارة التنمية االجتماعية، 
والجهـــة المركزية التـــي تتولى تقييم وإيواء ومتابعة شـــؤون األطفال 
المعرضين لســـوء المعاملـــة والعنف بالمملكة، ويقـــدم المركز حزمة من 
الخدمـــات التقييمية والشـــخصية والعالجية من أجل تلبية احتياجات 
الطفـــل ضحيـــة اإليـــذاء، من خالل تواجـــده في بيئة صديقـــة، توفر له 
ولعائلتـــه الحماية والدعم في جميع مراحل التقييم والعالج والمتابعة، 

وبإشراف باحثين ومتخصصين بهذا الشأن.
ومـــا بيـــن حـــاالت اإليـــذاء الجســـدي والنفســـي، واإليـــذاء الجنســـي، 
واإلهمال الشـــديد، والمتعرضين للخطر من األطفال حتى ســـن الثامنة 
عشـــرة، يقدم مركز حماية الطفل واجبًا بالـــغ األهمية يمثل صمام أمان 
لهم، وللمجتمع واألســـرة البحرينية، كما تم تدشين خط ساخن مجاني 
لنجدة ومساندة الطفل، والذي يوفر باإلضافة لتلقي البالغات، اإلرشاد 
واالســـتماع، والتحويـــل للجهـــات المعنية عند الحاجة لذلـــك، مع التزام 
الســـرية باحترام وتقدير رغبة المتصل في عدم ذكر اسمه، وهو متوفر 

على مدار الساعة.
مركز حماية الطفل ببساطة هو ثمرة مضيئة من فكر عاهل البالد المعظم 
لحمايـــة الطفـــل وإنقـــاذه في الحـــاالت الطارئـــة، وتقديم االستشـــارات 
المختلفـــة الالزمة لألســـر أو المعنيين بالطفل، وبصورة اســـتباقية ألية 
تداعيات قادمة قد تسهم في حرف مسار هذا الطفل، وتشويه مستقبله 
وحياتـــه، وتدميـــر البيئة االجتماعية المناســـبة له. البحرين ســـباقة في 
تحقيق االختالف البناء، وهذه مقولة صحيحة ال شك فيها، وهي أيضًا 
سباقة في تقديم الفكر الحي الذي يحتضن المكونات المجتمعية كلها، 
ويحميهـــا، ويصونهـــا، ويوفر األرضية المناســـبة لها، لكـــي تكون خصبة 
وخضراء، تعكس التمدن والتحضر بأزهى أشـــكاله. كل الشكر والتقدير 
للقائميـــن علـــى مركـــز حمايـــة الطفل، وعلـــى جهودهم ومســـاعيهم في 
خدمـــة المجتمع، وصون أبنائه، أخص منهم رئيس مجلس إدارته مدير 
إدارة الرعايـــة االجتماعيـــة هـــدى الحمـــود التي تقدم يوميـــا الكثير من 

قصص النجاح.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

المفاوضات وخيبة األمل األميركية
يبـــدو أن الـــدول الكبـــرى التـــي تتفـــاوض منـــذ فترة طويلـــة دون جـــدوى حتى 
اآلن مـــع إيـــران حول إحياء االتفاق النووي شـــعرت بنوع من التشـــاؤم، فلجأت 
إلـــى تغيير المـــكان على أمل إحداث الفـــارق المنتظر، ورحبت قطر باســـتضافة 
الحـــوارات غير المباشـــرة التـــي تمت مؤخـــًرا وعلى مدى يومين بين واشـــنطن 

وطهران، برعاية أوروبية.
إال أنـــه علـــى مـــا يبدو، فـــإن مفاوضـــات الدوحـــة تأخذ نفـــس مســـار مفاوضات 
جنيف من حيث اســـتمرار النهج اإليرانـــي المماطل واالبتعاد عن صلب القضايا 
وإشـــغال المفاوضيـــن بقضايا ثانوية بغرض التشـــويش، وهو مـــا أصبح واضحا 
بإعـــراب أميـــركا في 29 يونيو 2022 عن خيبة األمل “لعـــدم إحراز أّي تقّدم في 
المفاوضـــات غير المباشـــرة التي أجريت بينها وبين إيـــران في الدوحة، إلحياء 
االتفاق النووي المبرم في 2015، موضحة أن إيران رفضت االســـتجابة لمبادرة 
االّتحـــاد األوروبـــي، وعملت علـــى إثارة قضايا ال تمس االتفاق النووي مباشـــرة، 

مرجحة عدم وجود قرار إيراني محدد تجاه هذا االتفاق حتى اآلن.
اتفـــق راعي المحادثات، االتحاد األوروبي مع الرأي األميركي في هذه النتيجة، 
إذ أعلـــن منّســـق االتحاد فـــي المفاوضـــات “إنريكي مـــورا” أّن محادثات الدوحة 
لـــم تســـفر عن “التقـــّدم” الذي يأملـــه االتحاد، وهو مـــا يؤكد موضوعيـــة التقييم 

األميركي لمفاوضات الدوحة.
إيران تحاول إيهام الدول الكبرى بأنها راغبة في التوصل التفاق، إال أن الهدف 
الحقيقي لها هو الحوار ليس كوســـيلة كما يفترض فيه لحســـم االتفاق النووي، 
إنما كغاية في حد ذاته لكســـب الوقت دون التعرض لمضايقات وضغوط أشـــد 
مـــن قبل األطـــراف المعنية، خصوصا أنهـــا تعلم طبيعة الظـــرف الدولي وحاجة 
الغرب إليها واضطراره للصبر عليها وتحاول الحصول على مكاسب مجانية، لذا 
لم يجد مستشـــار الفريق اإليراني المفاوض محمـــد مرندي غضاضة في القول: 
“إّن المفاوضـــات لم تفشـــل بعـــد، فالتوقعات لم تكن تشـــير إلـــى أّن المفاوضات 
ســـتنتهي إلـــى حّل إيجابي فـــي يومين فقـــط”، مضيًفا “األوروبيـــون اليوم أكثر 
اهتمامـــًا بإيـــران، ألنهـــم بحاجة إلى نفطها، بســـبب الحرب فـــي أوكرانيا، مطالبا 

برفع العقوبات قبل تطبيق االتفاق النووي من جديد”.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

انتابنـــي اســـتغراب كبيـــر وأنـــا أقـــرأ بعض األخبـــار التـــي تتحدث عن 
محاولـــة “ترضيـــة” أهل قتيلة المنصورة الشـــابة، عـــن طريق دفع دية 
كبيـــرة لهـــم تحت عنوان أن الفتاة ذهبت لـــرب كريم وأن ال فائدة من 
إزهـــاق روح الفتـــى كقصـــاص لـــه، والحقيقـــة أن الدية موجـــودة في 
اإلسالم ومعمول بها، إال أنها غالبا ما يتم طرحها عندما يكون مرتكب 
الجـــرم قد ارتكبـــه دون قصد أبـــدا، كأن يرتكب حادث ســـير ويذهب 
ضحيتـــه شـــخص ما، هنا تظهـــر الدية ومحـــاوالت التخفيف من حدة 
المشـــهد عن طريق اســـترضاء أهالـــي المتوفى بدفـــع الدية لهم حتى 
يعفـــون عـــن مرتكب الحـــادث ويكتب له عمر جديد ألنـــه ارتكب ذلك 

الجرم دون قصد.
أمـــا أن يتم ارتـــكاب الجرم بقصد وتكون هناك محاوالت الســـترضاء 
اهل المتوفاة فهو أمر جديد، ولن أبالغ في وصفي مشاعري المترددة 

وأنـــا أكتـــب هـــذا المقال ليس لشـــيء إال ألننـــي أعلم أن أهـــل الجاني 
يعيشـــون حالـــة من الفوضـــى والقلـــق و التوتر والخـــوف، كما يعيش 
أهـــل القتيلـــة الحزن والكمد والقهـــر، وكلهم لديهم مشـــاعر من الحنق 
والغضـــب واالنكســـار، وال أحـــد منا - ســـواء من قرأ أو كتـــب في هذا 
الموضوع - يعيش أيا مما يعيشونه حاليا من ظروف، إال أن موضوع 
دفع الدية ألهل الفتاة لم يرق لي أبدا، وقد سبب لي أرقا بأن تظهر في 
المجتمعـــات ظاهرة جديدة قد تحث أيا من األشـــخاص على ارتكاب 

مثل ذلك الفعل على أمل أن يتم انتشاله فيما بعد ودفع الدية عنه! 
ال أعلم إلى أين ستجري األمور في األيام القادمة، لكنني أطالب أهل 
الثقـــة والعلـــم والحكمـــة فـــي كل مـــكان أن ال تظهر هـــذه الظاهرة وال 
تســـتخدم إال بوقت الحاجة كالمثال الذي أســـلفته فـــي بداية المقال، 

رحم هللا الفتاة وألهم ذويها الصبر و السلوان.

د.سمر األبيوكي

ال للدية في قضية نيرة!
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