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وسالمتك على قمة أولوياتها.

اآلالف يتظاهــرون فــي لنــدن تضامنا مــع الشــعب االفغاني

طالبان تمنع الموظفين من العودة للعمل

عواصم - وكاالت

الموظفيـــن  طالبـــان  مســـلحو  منـــع 
الرســـميين فـــي كابـــول من العـــودة إلى 
مكاتبهـــم الحكوميـــة أمس الســـبت، في 
يـــوم العمـــل األول مـــن األســـبوع. ومنذ 
اســـتياء الحركة اإلســـامية المتشددة 
علـــى الســـلطة قبـــل ســـتة أيـــام، بقيـــت 
المباني الحكوميـــة والمصارف ومكاتب 
جوازات الســـفر والمدارس والجامعات، 
آالف  وتظاهـــر  بمعظمهـــا.  مغلقـــة 
األشـــخاص فـــي لنـــدن أمـــس احتجاجا 

على سيطرة طالبان على الحكم. )14(تظاهرة تضامن مع الشعب االفغاني في لندن
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شـــهر  مـــن  والعشـــرين  الثانـــي  فـــي 
العشـــرون  الذكـــرى  تحـــل  أغســـطس، 
لصدور األمر السامي بإنشاء المجلس 
األعلى للمرأة، لتعلن عن مسيرة حافلة 
بالعطـــاء واإلنجـــاز للمـــرأة البحرينيـــة 
تقوم على حمل مسئولياتها وواجباتها 
الوطنيـــة بكل كفـــاءة واقتدار، ولتأتي 
نتائجهـــا مؤكـــدة على وجاهـــة الرؤية 
الثاقبـــة والرحبة لقائد مســـيرة الوطن 
بالنظر إلـــى المكتســـبات النوعية التي 
تجسدها مؤشـــرات وشـــواهد التنمية 
الوطنية الشاملة في ظل العهد الزاهر 
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة الداعـــم 
النســـائية  النهضـــة  لمســـيرة  األول 
فـــي البحريـــن.وكان لســـيدة البحريـــن 
األولـــى قرينـــة عاهـــل البـــاد صاحبـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة الـــدور الكبيـــر في 
قيادة العمل النســـائي، ورعاية نهضته 
الحديثـــة، وتثبيـــت أركان هذا الصرح 
الوطنـــي بتوجهاتـــه الممتـــدة لتشـــمل 
كل مناحـــي حيـــاة المـــرأة البحرينيـــة 
عبر اختصاصاتـــه المتعددة التي كلف 
بها ليكـــون المرجع الوطني لدى جميع 
الجهات الرســـمية فيما يتعلق بشؤون 
المـــرأة، والجهـــة المســـئولة عـــن وضع 

السياســـة العامة لمتابعة تقـــدم المرأة 
البحرينيـــة، وهـــو مـــا تؤكـــده محطات 
مـــدى  علـــى  الممتـــدة  عملـــه  مســـيرة 

عقدين من الزمن.
ويعمل المجلس وفق منهجية مؤسسية 
المجتمعيـــة  الشـــراكة  علـــى  قائمـــة 
الفاعلـــة مع جميع المؤسســـات المعنية 

مراحـــل  بـــدأت  حيـــث  المـــرأة  بشـــأن 
المـــرأة  التأســـيس برصـــد احتياجـــات 
واستكشـــاف الواقـــع باعتمـــاد العديـــد 
مـــن األدوات العلمية واآلليات العملية، 
واجتماعـــات  التشـــاورية،  كاللقـــاءات 
العمل الدوريـــة، والزيـــارات الميدانية، 
والدراســـات والبحوث، وهو ما ســـاهم 

في تحديـــد أولويات العمـــل وإعان “ 
الخطة الوطنية الســـتراتيجية نهوض 
حظيـــت  التـــي  البحرينيـــة”  المـــرأة 
بمباركـــة ســـامية من صاحـــب الجالة 
معنيـــة  نوعيـــة  خطـــة  كأول  الملـــك 
بالمـــرأة تعتمـــد مـــن رأس الدولـــة فـــي 

الوطن العربي.

“األعلى للمرأة”... عقدان من العمل المؤسسي المثمر
قرينة العاهل المفدى قائدة التطوير وراعية النهضة النسائية الحديثة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

)٠٤ - ٠٥(
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البحرين تحصد وصافة بطولة أوروبا لفنون القتال المختلطة“اإلسكان”: مناقشة 744 حالة إنسانية
كشفت وزارة اإلسكان عن  «

مناقشة “لجنة اإلسكان” لعدد 
744 حالة إنسانية حتى نهاية 

يوليو 2021، واتخذت قرارات 
بتوفير حلول إسكانية عاجلة لـ 

488 حالة إنسانية بعد دراسة 
كافة جوانب الحاالت.

حصد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة المركز  «
الثاني في الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة 
أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة، بعد حصوله على 

9 ميداليات ملونة، منها: 6 ميداليات ذهبية و3 ميداليات 
فضية، في منافسات البطولة التي نظمها االتحاد الدولي 

لفنون القتال المختلطة IMMAF  في الفترة 16 - 20 
أغسطس بمدينة كازان الروسية.

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  قالـــت 
واختصاصيـــي  معلمـــي  عـــدد  إن 
صعوبـــات التعليـــم بالـــوزارة يبلغ 
نحو 220 بين معلم واختصاصي.
وأضافـــت الـــوزارة إنها اســـتمرت 
الفئـــة  لهـــذه  خدمتهـــا  بتقديـــم 
جائحـــة  فتـــرة  فـــي  الطلبـــة  مـــن 
كورونـــا فـــي المنصـــات التعليمية 
وتفعيـــل جميع قنـــوات التواصل 
الطـــاب  تمكيـــن  اإللكترونيـــة 
األكاديمـــي  التطـــور  ومتابعـــة 

والمهـــاري والســـلوكي والحـــرص 
عبـــر  الدراســـي  تقدمهـــم  علـــى 
مباشـــًرا  درًســـا   )10863( تقديـــم 
للطلبـــة مـــن ذوي صعوبات التعلم 
منـــذ بدء العـــام الدراســـي -2020
2021م وحتـــى اليـــوم، كما قامت 
إدارة التربيـــة الخاصة بالتواصل 
المســـتمر مـــع أولياء أمـــور الطلبة 
الخاصـــة،  االحتياجـــات  ذوي 
حيث بلغت عـــدد مرات التواصل 

)33173( تواصا.

220 اختصاصي صعوبات 
تعلم في مدارس البحرين

)09(

كشـــف رئيـــس مجلـــس المحـــرق 
البلدي غـــازي المرباطي لصحيفة 
“البـــاد” عـــن قـــرب عقـــد اجتماع 
مـــع  البلديـــة  المجالـــس  لرؤســـاء 
وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
خلف؛ لمناقشـــة موضـــوع خفض 
النصـــف،  إلـــى  الترميـــم  ميزانيـــة 
حيـــث كانـــت تخصـــص 600 ألف 
دينـــار لـــكل مجلـــس عن كل ســـنة 

مالية، فيما خصصت للعام 2021 
ميزانيـــة 260 ألـــف دينـــار، وللعام 

2022 ميزانية 380 ألف دينار.
وأشـــار في الجزء الثاني واألخير 
مـــن الحوار مـــع الصحيفة إلى أنه 
جـــرى انفـــاق أكثر مـــن 14 مليون 
دينار لمشـــروعات البنية التحتية 
الداخليـــة من ايـــرادات الصندوق 
بالهيئـــات  الخـــاص  المشـــترك 

البلدية.

اجتماع بلدي حكومي بشأن 
خفض ميزانية الترميم

)07(

ليلى مال اهلل

سيد علي المحافظة



بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  رفـــع 
سلمان بن حمد آل خليفة التهاني 
والتبريـــكات إلى المقام الســـامي 
لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
الســـمو  صاحـــب  وإلـــى  البـــالد، 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  خليفـــة  آل 
مجلـــس الـــوزراء، وإلـــى صاحبـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة 
المجلـــس  رئيســـة  الملـــك  جاللـــة 
بمناســـبة حلـــول  للمـــرأة  األعلـــى 
الذكـــرى العشـــرين على تأســـيس 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، منوهـــًا 
باإلنجازات الكبيرة التي تحققت 
خالل المســـيرة المباركة للمجلس  
والتـــي عـــززت مـــن تقـــدم المـــرأة 
البحرينيـــة حتـــى باتـــت عنصـــرًا 
فاعالً في مسيرة التنمية الشاملة 
التي تشهدها مملكة البحرين في 
ظل العهد الزاهر لصاحب الجاللة 

عاهل البالد.
بـــن  الشـــيخ محمـــد  وأكـــد ســـمو 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
دعم صاحب الســـمو الملكي ولي 

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
لتعزيـــز تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة 
تحقيقهـــا  مواصلـــة  فـــي  أســـهم 
لإلنجـــازات النوعية على مختلف 
المستويات، منوهًا بدعم صاحبة 
السمو الملكي قرينة جاللة الملك 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
لبرامج المجلـــس الموجهة للمرأة 
والذي أســـهم فـــي تحقيق نقالت 
نوعيـــة علـــى صعيد تقـــدم المرأة 
باتـــت تجربـــة  البحرينيـــة حتـــى 
مملكـــة البحرين في هـــذا المجال 
المســـتوى  علـــى  يحتـــذى  مثـــاالً 
الدولـــي، متمنيـــًا ســـموه للمجلس 
األعلى للمرأة المزيد من التوفيق 

والنجاح.

قرينة العاهل في برقية تهنئة لجاللته: المؤازرة الملكية مكنت “األعلى للمرأة” من تولي مسؤولياته الوطنية
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المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  تلقـــى 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئـــة من قرينة جاللة الملك رئيســـة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة بمناســـبة مـــرور 20 عامـــا 
على تأســـيس المجلس األعلى للمرأة، 

وفيما يلي نص البرقية:

االبـــن العزيـــز صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 

حفظكم هللا
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يســـرنا ويطيـــب لنـــا بمناســـبة مـــرور 
عشـــرين عاما على تأســـيس المجلس 
األعلـــى للمرأة أن نشـــارككم ســـعادتنا 
واعتزازنـــا بحلول هذه الذكرى الغالية 
علـــى النفـــس، والتـــي جاءت شـــاهدًة 
علـــى إشـــراقة نهضة مملكـــة البحرين 
المعاصـــرة تحـــت رايـــة قائـــد الوطـــن 
والدكـــم  المباركـــة،  وراعـــي مســـيرته 

العزيـــز، حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة حفظه هللا 

ورعاه، وأيده بنصره وتوفيقه.
وإنهـــا لفرصـــة طيبـــة، ونحـــن نحتفي 
بهذه المناســـبة العزيزة بالتوقف أمام 
مـــا تحقـــق وبالتطلع لما هو قـــادم، أن 
نتوجـــه لســـموكم بكثيـــر مـــن التقدير 
واالمتنـــان ونحـــن نتابع مـــا تتفضلون 
به من اهتمام ودعم ورعاية مســـتمرة 
لسياســـات عمـــل المجلـــس وخططـــه 
وبرامجـــه، التـــي نحـــرص مـــن جانبنا، 
بـــأن تنســـجم وتتســـق مـــع توجهـــات 
ومبـــادرات الحكومـــة الموقـــرة، وهـــو 
ما نـــراه واضحًا وضـــوح العيان ضمن 
أهـــداف رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 
السياســـات  ومرتكـــزات   2030
الحكوميـــة، وصـــوالً للمكانـــة الرفيعة 
جديـــر  كشـــريك  البحرينيـــة  للمـــرأة 
وحمايـــة  الوطـــن  شـــؤون  إدارة  فـــي 

مكتسباته.
امتنانـــا  لكـــم عظيـــم  نكـــرر  وختامـــا، 
بـــه مؤسســـة  لمـــا تحظـــى  وتقديرنـــا 
المجلـــس مـــن اهتمـــام حكومـــي مـــن 
المشـــتركة  التعـــاون  آليـــات  خـــالل 

الطرفيـــن  تجمـــع  التـــي  والمتعـــددة 
وتحقيـــق  البحريـــن  أهـــل  لخدمـــة 

تطلعاتهم الكريمة.
وهللا نسأل أن يحفظكم ويرعاكم وأن 

يسدد على طريق الخير خطاكم،،،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

والدتكم المحبة/ سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة

رئيسة المجلس األعلى للمرأة

وبعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء برقية 
الســـمو  إلـــى صاحبـــة  شـــكر جوابيـــة 
الملكـــي قرينـــة جاللـــة الملك رئيســـة 

المجلس األعلى للمرأة، وهذا نصها:
صاحبة السمو الملكي الوالدة العزيزة 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك المفدى 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها 

هللا
السـالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

تلقينـــا ببالـــغ الســـرور والفخـــر برقيـــة 
فيهـــا  شـــاركتمونا  التـــي  ســـموكم، 

ســـعادتكم واعتزازكم بمناســـبة مرور 
عشـــرين عامًا على تأســـيس المجلس 
األعلـــى للمرأة والتي هـــي أيضا محل 
اعتـــزاز لنـــا جميعًا لما قدمـــه المجلس 
طـــوال مســـيرته الحافلـــة بالمنجزات 
في ظـــل المســـيرة التنموية الشـــاملة 
لمملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الوالد العزيـــز الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة عاهـــل 
ورعـــاه،  هللا  حفظـــه  المفـــدى  البـــالد 
والـــذي عكـــس خاللهـــا رؤى وتطلعات 
جاللته بالعمل على تعزيز تقدم المرأة 

البحرينيـــة علـــى كافـــة الصعـــد، حتى 
أصبـــح للمـــرأة البحرينيـــة شـــأن كبير 
فـــي كافـــة المحافـــل وتبـــوأت خـــالل 
المســـيرة المباركة للمجلس والممتدة 
لعشـــرين عـــام، العديـــد مـــن المناصب 
الدولية واإلقليمية والمحلية وحققت 
المنجـــزات فـــي المجـــاالت المختلفـــة 
وتشـــرفن برفع اسم المملكة عاليًا في 

كافة المشاركات.
صاحبة السمو الملكي

إن مـــا تحقـــق للمـــرأة البحرينيـــة مـــن 
المجلـــس  تأســـيس  منـــذ  مكتســـبات 
األعلـــى للمرأة وحتـــى اليوم يأتي في 
ظـــل االهتمام والحرص الـــذي تولونه 
ســـموكم حفظكـــم هللا لهـــا وعنايتكـــم 
الدائمـــة لكافة نســـاء وبنـــات البحرين 
عبـــر توجيهاتكـــم الســـديدة للمجلس 
للمواصلة دومًا في تحقيق كل ما من 
شأنه رفعتهن ونماؤهن، والتي يسعى 
المجلـــس دومـــًا عبـــر أدواره الكبيـــرة 
لوضـــع توجيهاتكـــم موضـــع التنفيـــذ، 
وعمله المســـتمر والدؤوب بالتنســـيق 
مـــع الحكومـــة لتحقيـــق كل مـــا فيـــه 

الخير للمرأة البحرينية.

ونؤكد لســـموكم بأن المرأة البحرينية 
هي محل اهتمامنا دوما فهي شـــريك 
أساســـي فـــي كل مـــا تحقـــق للمملكـــة 
مـــن نجاحـــات على كافـــة األصعدة أو 
ما ســـيتم تحقيقه، وســـنواصل العمل 
دومـــًا مـــن أجـــل تعزيـــز تقدمهـــا على 
مـــا  المســـتويات وتحقيـــق كل  كافـــة 
من شـــأنه رفعتها وتحقيـــق تطلعاتها، 
وذلـــك عبر مواصلـــة خلـــق المبادرات 
ووضع السياســـات الحكومية الكفيلة 
بتعزيـــز دعـــم تقـــدم المـــرأة ومكانتها 

الرفيعة بالمجتمع.
منـــا  ســـموكم  تقبلـــوا  الختـــام،  وفـــي 
عظيـــم الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان، 
داعيًا المولـــى العلي القدير أن يحفظ 
موفـــور  عليكـــم  يديـــم  وأن  ســـموكم 

الصحة والسعادة وطول العمر.

ودمتـــم ســـموكم بحفظ هللا ســـالمين 
موفقين،،،

ابنكم
سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

ســمو ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء يتبــادل التهانــي مــع ســمو األميــرة ســبيكة

المرأة البحرينية محل االهتمام وسنواصل العمل لتعزيز تقدمها

يتقدم
رئيس وأعضاء مجلس الشورى

واألمين العام
وجميع منتسبي األمانة العامة

بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى
نورة عدنان سرور النعيمي

الموظفة باألمانة العامة لمجلس الشورى
في وفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والدتها
سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيدة 

بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم 
أهلها وذويها الصبر والسلوان

المنامة - بنا

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
قرينـــة جاللـــة  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  الملـــك 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة 
األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفـــة، رفعـــت فيهـــا ســـموها الى 
جاللته خالص التهاني والتبريكات 
بمناســـبة حلـــول الذكرى العشـــرين 
األعلـــى  المجلـــس  تأســـيس  علـــى 

للمرأة، هذا نصها:
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة حفظكم هللا 

ورعاكم

ملك مملكة البحرين
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  الســـالم 

وبركاته،،،
إنه لمـــن دواعـــي الفخـــر واالعتزاز 
أن نرفـــع لمقـــام جاللتكـــم أخلـــص 
التهانـــي بحلـــول الذكرى العشـــرين 
األعلـــى  المجلـــس  تأســـيس  علـــى 

للمـــرأة الـــذي أمرتـــم بإنشـــائه فـــي 
الثانـــي والعشـــرين مـــن أغســـطس 
مـــن العـــام 2001م وجـــاء متزامنـــًا 
مـــع انطالقـــة مشـــروعكم الوطنـــي 
كان  مـــا  وهـــو  الكبيـــر،  والحداثـــي 
علـــى  والمـــردود  األثـــر  لـــه عظيـــم 
مســـيرة المرأة البحرينية ونهضتها 

الحديثة.
لنـــا فـــي هـــذه المناســـبة  ويطيـــب 
نعـــرب  أن  القلـــب،  علـــى  العزيـــزة 
بالنيابـــة عـــن كل مـــن أســـهم فـــي 
تأسيس هذا الصرح الوطني وكافة 
منســـوبيه، عن عميق الشكر ووافر 
شـــهدته  لمـــا  والتقديـــر  االمتنـــان 
أعمال المجلس مـــن مؤازرة ملكية 
موقـــرة، فـــي كل األوقـــات وعلـــى 
كافة األصعدة، األمر الذي مكنه من 
تولي مســـؤولياته الوطنية والقيام 
بـــدوره، كمـــا يجـــب لـــه أن يكـــون، 
وبتكليـــف ســـام كريم تشـــرفنا في 
رحابـــه بمواصلـــة الخدمة بالســـعي 
الحثيث للتطويـــر والتحديث لرفع 
طموح اإلنجاز، كي تأتي مساعينا، 

خالصـــة لوجه هللا الكريـــم، وملبية 
لمـــا  الرحبـــة  جاللتكـــم  لتطلعـــات 
يستحقه الوطن، ومستجيبة آلمال 
للحفـــاظ  الكـــرام،  البحريـــن  نســـاء 
على ســـيرة إنجازاتهن العطرة عبر 

تاريخ الدولة البحرينية العريقة. 
صاحـــب الجاللة، مـــع وصولنا لهذه 
المحطـــة الهامـــة من مراحـــل عمل 
المجلـــس األعلـــى للمرأة، ال يســـعنا 
إال أن نجـــدد العهـــود بالمزيـــد مـــن 
البـــذل للبنـــاء على ما تـــم تحقيقه، 
وخطـــوات  متجـــددة  وبإســـهامات 
واثقة وروح متفائلة نحو مستقبل 
يتناســـب  وبمـــا  المشـــرق  الوطـــن 
مـــع آمـــال أجيالـــه، لمواصلـــة رحلة 
تحـــت  الوطنـــي  والبنـــاء  العطـــاء 
المباركـــة ورايـــة  قيـــادة جاللتكـــم 

مملكتكم الشامخة.
أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــن 
يحفظكـــم فـــي حفظـــه، وأن ينعـــم 
على مساعيكم الكريمة بالمزيد من 

التوفيق والسداد.
هللا  ورحمـــة  عليكـــم  والســـالم 

وبركاته،،،
قرينتكم / ســـبيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة
رئيسة المجلس األعلى للمرأة

الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  وبعـــث 
برقيـــة شـــكر جوابية إلـــى صاحبة 
السمو الملكي قرينة جاللته رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة، هذا نصها:

قرينتنـــا  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 

األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل 
خليفة حفظها هللا رئيسة المجلس 

األعلى للمرأة..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بكل االعتزاز تلقينا برقية ســـموكم 
العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة  لنـــا 
لتأســـيس المجلس األعلـــى للمرأة، 
تســـلمنا  بواكيـــر  فـــي  أمرنـــا  الـــذي 
ليرعـــى  بإنشـــائه  الحكـــم  مقاليـــد 
شـــؤون المرأة في مملكتنا الغالية، 

الـــذي  الحضـــاري  الـــدور  ويتابـــع 
تنهضون في ســـبيل إيجاد مجتمع 
عـــادل يجمع بيـــن إبداعـــات المرأة 
صعيـــد  علـــى  الرجـــل  وإبداعـــات 

واحد.
وقد تابعنا باإلعجاب جهود سموكم 
فـــي هـــذه المرحلة وأنتـــم تؤكدون 
يومًا بعد يوم دور المرأة البحرينية 
اإليجابي بقيادتكـــم، حتى قطعتم 
األشواط الهامة مما يثير اإلعجاب 

واالعتزاز لدينا جميعًا.
نكـــرر تقديرنـــا لبرقيتكـــم لنـــا بهذه 
عـــن  معبريـــن  العزيـــزة،  المناســـبة 
وجهـــود  بجهودكـــم  اعتزازنـــا 
للمـــرأة وجهـــود  المجلـــس األعلـــى 
أفراده جميعًا، مع تمنياتنا لسموكم 
ولجميـــع العامليـــن معكـــم التوفيق 

والسداد.
 

ودمتم بحفظ هللا سالمين.
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

جاللة الملك: دور حضاري إليجاد مجتمع عادل يجمع بين إبداعات المرأة والرجل

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم جاللة الملك

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

رفع ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة رئيـــس الهيئـــة 
العليا لنادي راشـــد للفروسية وسباق 
الخيل بالغ آيات التهاني والتبريكات 
إلى المقام الســـامي لحضرة صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــالد، وإلـــى صاحـــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفـــة قرينـــة جاللـــة الملك رئيســـة 
بمناســـبة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
إنشـــاء  علـــى  عاًمـــا  عشـــرين  مـــرور 
مشـــيًدا  للمـــرأة،  األعلـــى  المجلـــس 
ســـموه بما تحقـــق للمـــرأة البحرينية 
مـــن إنجـــازات نوعية والتـــي كان لها 
الـــدور الكبيـــر فـــي رفع اســـم مملكة 

البحرين في مختلف المحافل.
منوهًا بدور المرأة البحرينية كشريك 
فاعل في المسيرة التنموية الشاملة 
لصاحـــب الجاللة عاهل البـــالد، وبما 
تحظـــى بـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن 
رعايـــة متواصلـــة واهتمـــام مســـتمر 
مختلـــف  علـــى  البـــالد  عاهـــل  مـــن 

المستويات.

كمـــا ثمـــن ســـموه الدعـــم المتواصـــل 
الـــذي يوليـــة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
لتعزيـــز تقدم المـــرأة البحرينية على 
جميـــع الصعـــد، مؤكـــدًا أنـــه بقيـــادة 
سمو األميرة للمجلس األعلى للمرأة، 
أصبحـــت المـــرأة البحرينيـــة شـــريًكا 
فاعـــاًل فـــي مســـيرة الوطـــن البّناءة، 
وتابعـــت بـــكل عزٍم تحقيـــق الخطط 
والمبادرات الموضوعة التي أسهمت 
فـــي ريادتهـــا وتعزيـــز تقدمهـــا فـــي 
مختلف المســـتويات، متمنًيا ســـموه 
مواصلـــة  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 
التقـــدم والنجاح كنموذج يحتذى به 
فـــي كافة المجاالت محلًيـــا وإقليمًيا 

وعالمًيا.

عيسى بن سلمان: إنجازات نوعية للمرأة البحرينية
المنامة - بنا

محمد بن سلمان: البحرين مثال يحتذى بتقدم المرأة

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمدسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد



رفـــع مستشـــار جاللـــة الملك للشـــؤون 
الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلى عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة وقرينـــة 
عاهـــل البالد رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
إلنشـــاء  العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة 

المجلس األعلى للمرأة.

والدعـــم  الدائمـــة  بالرعايـــة  وأشـــاد 
البـــالد،  لـــدن عاهـــل  مـــن  الالمحـــدود 
واالهتمـــام الكبيـــر من صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء بالمـــرأة، والتـــي مكنـــت مـــن 
تنفيـــذ الـــرؤى والمبـــادرات الطموحـــة 
لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفة، التي أوصلت 
مســـتويات  إلـــى  البحرينيـــة  المـــرأة 
متميزة من التقدم واالزدهار، وجعلتها 
قـــادرة علـــى تبـــوء جميـــع المناصـــب 
المحليـــة والدولية بكل اقتدار وأكدت 
فـــي  إســـهاماتها  وعـــززت  حضورهـــا 
مختلف المحافـــل العالمية، كما مكنت 
مملكة البحرين من أن ترســـي نموذًجا 
ملهما في تمكين وتقدم المرأة ودورها 

البناء في مسيرة النهضة والرخاء.

وأعـــرب الشـــيخ خالـــد بـــن أحمـــد بـــن 
محمد آل خليفة عن اعتزازه بمناســـبة 
الذكـــرى العشـــرين لتأســـيس المجلس 
األعلى للمرأة كمؤسســـة وطنية رائدة 
برئاســـة صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أخذت 
علـــى عاتقهـــا رســـالة النهـــوض بالمرأة 
وإنجـــاز كل مـــا يعـــزز دورهـــا ويحقق 

تطلعاتها في شتى المجاالت.

ورفع وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة 
والتبريـــكات  التهانـــي  ٓايـــات  ٔاســـمى 
ٕالـــى المقـــام الســـامي لجاللـــة الملـــك، 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
وصاحبـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــالد 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة بمناسبة 
الذكـــرى العشـــرين لتأســـيس المجلس 

األعلى للمرأة.
وأشـــاد الوزير بـــدور المجلـــس األعلى 
للمرأة منذ تأسيســـه في دعم مســـيرة 
المـــرأة وتقدمهـــا علـــى كل األصعـــدة، 
مشـــيًرا إلـــى إســـهاماتها الفاعلـــة فـــي 
جميع المجاالت دون استثناء في ظل 
المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى 
دعائمها حضرة صاحب الجاللة عاهل 
البـــالد، األمـــر الـــذي يعكـــس الحـــرص 
واالهتمـــام الكبيريـــن الـــذي تحظى به 
المـــرأة البحرينيـــة مثمًنـــا معاليـــه دور 
المرأة ومســـاهمتها الفاعلـــة في تنمية 

االقتصاد الوطني.
كمـــا نوه بالدعم الـــذي توليه الحكومة 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء، للمرأة 
البحرينية، والذي كان له بالغ األثر في 
تعزيـــز تقدم المرٔاة فـــي كل القطاعات 
ومشاركتها الفاعلة والبناءة في جميع 

مسارات التطور والنمو.
ؤاشار إلى ٔان وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنـــي تولـــي اهتماًمـــا كبيـــًرا بتقدم 
مختلـــف  وتوّلـــي  المـــرٔاة  وريـــادة 
المناصـــب ومنحهـــا الفرصـــة للقيـــادة، 
كونهـــا شـــريكًة فـــي مســـيرة التنميـــة 

والبناء والتطوير في المملكة.

وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
المـــرأة  بـــه  تحظـــى  بمـــا  الزيانـــي 
البحرينيـــة دائًمـــا مـــن دعم ومســـاندة 
مـــن لدن صاحـــب الجاللة الملـــك، وما 
صاحـــب  برئاســـة  الحكومـــة  توليـــه 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء، من رعايـــة واهتمام 
بشؤون المرأة البحرينية إلشراكها في 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة، انطالًقـــا 
مـــن المبادئ التـــي نص عليها دســـتور 
الوطنـــي  العمـــل  وميثـــاق  المملكـــة 

وبرنامج الحكومة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن اعتزاز 
أبناء الوطن باحتفال المملكة بمناسبة 
مرور 20 عاًما على تأســـيس المجلس 
األعلى للمرأة، برئاســـة صاحبة الســـمو 
الملكـــي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 

آل خليفة.
حققتـــه  بمـــا  الخارجيـــة  وزيـــر  ونـــوه 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجـــال العمـــل 
الدبلوماســـي مـــن تقـــدم وتطـــور، وما 
تقوم به من دور بارز ســـواء في عملها 
الدبلوماســـي بالوزارة أو فـــي البعثات 
الدبلوماســـية في الخـــارج، وما تبوأته 
من مناصب دبلوماســـية مرموقة على 
صعيـــد العمـــل الدبلوماســـي الوطنـــي 
المنظمـــات  فـــي  السياســـي  والعمـــل 
مختلـــف  فـــي  المتخصصـــة  الدوليـــة 

الشؤون.
الخارجيـــة  وزارة  أن  الزيانـــي  وأكـــد 
ســـتواصل بـــذل كل الجهـــود من أجل 
النهـــوض بالمـــرأة العاملة فـــي الوزارة 
مـــن  وتمكينهـــا  بقدراتهـــا،  واالرتقـــاء 
تولي مختلف المناصب الدبلوماســـية 
تنفيـــذ  فـــي  وإشـــراكها  واإلداريـــة، 
السياســـة الخارجية لمملكـــة البحرين 
الســـامية  التوجيهـــات  مـــن  انطالًقـــا 
والرؤيـــة الحكيمـــة لصاحـــب الجاللـــة 
الملك، الداعـــم األول للمرأة البحرينية 
والمساند لكل الجهود الرامية للنهوض 

بالمرأة.

ورفـــع وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي أســـمى التهانـــي والتبريكات 
إلى قرينة صاحبة السمو الملكي عاهل 
البالد رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة، 
بمناســـبة مـــرور 20 عاًمـــا على إنشـــاء 
الكبيـــرة  بالعنايـــة  مشـــيدا  المجلـــس، 
والرعايـــة المتواصلة من لدن ســـموها 
البحرينيـــة،  المـــرأة  لشـــؤون  الكريـــم 
لالرتقـــاء بمكانتهـــا الحضارية ودورها 
الفاعـــل فـــي الحياة العامـــة في مملكة 
البحريـــن خـــالل العهـــد الزاهـــر لجاللة 
الملك، والمتابعة المستمرة من صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء، عبر التشـــريعات التي 

بوأت المرأة منزلًة متقدمة.
وأشـــاد الوزيـــر بتخصيـــص األول مـــن 
ديســـمبر من كل عام لالحتفاء بالمرأة 
البحرينية، والذي يعتبر من المناسبات 
الوطنيـــة التي تحظى باهتمام واســـع 
مـــن قبل جميع المؤسســـات الرســـمية 
واألهلية، إللقاء الضوء على المحطات 
المهمـــة في مســـيرة عطاء ومشـــاركة 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي دعـــم التنميـــة 
بمختلف المجـــاالت واألصعدة، منوًها 
تعلمـــت...  “قـــرأت...  شـــعار  باختيـــار 
شـــاركت” لالحتفاء بالمناسبة السنوية 
فـــي  تـــم تنظيمـــه  منـــذ أول احتفـــال 
مدرســـة المنامة الثانويـــة للبنات العام 
2008، تجســـيًدا لدور المرأة التعليمي 
والتنويري في بناء النهضة الحضارية 
لمملكة البحرين عبر بوابة التعليم منذ 
إنشـــاء أول مدرســـة نظاميـــة للبنـــات 
1928، إذ كان إنشـــاء مدرســـة  العـــام 
خديجـــة الكبـــرى محطـــًة مهمـــة فـــي 

تاريخ المرأة في البحرين.

ورفـــع وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحـــي 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات إلى 
جاللة الملك، وصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
بمناســـبة الذكرى العشـــرين لتأســـيس 
المجلس األعلى للمـــرأة، باعتباره نقلة 
تاريخية نوعية في تعزيز تقدم المرأة 
البحرينية، وإســـهاماتها الرائدة وطنًيا 
ومتكافـــئ  جديـــر  كشـــريك  وعالمًيـــا 
الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  فـــي 

والمستدامة.

التهانـــي  أصـــدق  عـــن  الوزيـــر  وعبـــر 
والتبريكات وخالص الشـــكر والتقدير 
إلـــى صاحبـــة الســـمو الملكـــي رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة قرينة عاهل 
الغاليـــة،  الوطنيـــة  بالمناســـبة  البـــالد 
مثمًنا جهود ســـموها المثمـــرة ومؤكًدا 
بإبـــراز  الوطنـــي  اإلعـــالم  اعتـــزاز 

اإلنجـــازات المتميـــزة للمجلـــس علـــى 
مـــدى عقديـــن فـــي دعـــم تقـــدم المرأة 
برامـــج  فـــي  احتياجاتهـــا  وإدمـــاج 
المســـاواة  مـــن  إطـــار  فـــي  التنميـــة 
والعدالـــة والتنافســـية وتكافؤ الفرص 
بين الجنســـين وفًقا للدستور والرؤية 
عمـــل  وبرنامـــج   ،2030 االقتصاديـــة 

الحكومة.

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  رفـــع  كمـــا 
والســـياحة زايـــد الزيانـــي إلـــى مقـــام 
جاللـــة الملك، ومقـــام صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء، ومقام صاحبة الســـمو الملكي 
قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة، أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة احتفـــال مملكة 
المجلـــس  تأســـيس  بذكـــرى  البحريـــن 

األعلى للمرأة.

االنطالقـــة  منـــذ  إنـــه  الزيانـــي  وقـــال 
التاريخية منذ 20 ســـنة حققت المرأة 
اإلنجـــازات  مـــن  العديـــد  البحرينيـــة 
شـــملت جميع المجاالت دون استثناء 
بـــل وتخطـــى إنجازهـــا حـــدود الوطن 
ووصلـــت إلى العالمية وتقلدت العديد 
من المراكز والمناصب وواجهت جميع 
التحديات بكل جدارة، بفضل الجهود 
النيـــرة والدعـــم الدائـــم والحكيـــم من 
لـــدن صاحبـــة الســـمو األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيم آل خليفـــة، والذي يأتي 
بفضـــل إيمانها بقدرة المرأة البحرينية 
وشـــراكتها المهمة والرئيســـة في رسم 

مستقبل البحرين الزاهر. 
وتقدمت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  بأســـمى 
إلـــى صاحبـــة الســـمو رئيســـة المجلس 
تأســـيس  بمناســـبة  للمـــرأة  األعلـــى 
المجلـــس، معربـــة عن عظيـــم تقديرها 
وامتنانهـــا العميق للـــدور الريادي الذي 
يقـــوم به المجلس األعلى تجاه المرأة، 
مؤكـــدًة أن المجلـــس برئاســـة ســـموها 
جـــدارة  بـــكل  عمـــل  لطالمـــا  ورعاهـــا 
وكفـــاءة واقتـــدار فـــي تعزيـــز مفهـــوم 
تكافـــؤ الفرص وتقديم شـــتى الخطط 
واالســـتراتيجيات والبرامج المتقدمة 
لتعزيز مكانة المرأة وتحقيق مكاسب 
أهـــداف  خاللهـــا  مـــن  تتجلـــى  رائـــدة 
وسلســـلة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
إنجازاتـــه العديدة التـــي تحققت بكل 
فخـــر واعتـــزاز في ظـــل العهـــد الزاهر 

لصاحب الجاللة عاهل البالد.
وثمنـــت وزيـــرة الصحة الدعـــم الكبير 
المـــرأة  بـــه  تحظـــى  الـــذي  والمســـتمر 
مـــن  الكريمـــة  والرعايـــة  البحرينيـــة 
لـــدن جاللـــة الملـــك، والـــذي أثمـــر عنه 
وصول المـــرأة البحرينية إلى مناصب 
قيادية ومراكـــز متقدمة على مختلف 
وأشـــارت  ودولًيـــا.  محلًيـــا  األصعـــدة 
إلـــى الدعـــم والمســـاندة التـــي يوليهـــا 
المجلس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة 
الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــالد 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة للقطاع 
البحرينيـــة  الصحـــي عمومـــا وللمـــرأة 

خصوصا وبجميع المجاالت.

واختتمـــت الصالح تصريحهـــا منوهة 
اســـتطاعت  البحرينيـــة  المـــرأة  بـــأن 
تحقيـــق بصمـــة تميـــز ونجـــاح محلية 
وعالمية من خالل عملها ضمن طواقم 
جائحـــة  لمواجهـــة  األولـــى  الصفـــوف 

كورونا.
ورفع وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميدان أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي 
قرينـــة جاللـــة الملك رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة، بمناســـبة مرور 20 عاًما 
على تأســـيس المجلس األعلى للمرأة، 
مؤكًدا أن المجلس يمثل نموذًجا رائًدا 
خـــرج إلـــى العالميـــة فـــي مجال رســـم 
السياســـات ووضـــع الخطـــط وتنفيـــذ 
البرامـــج لتحقيـــق األهـــداف والغايات 
ذات العائـــد االقتصـــادي واالجتماعـــي 
والثقافـــي للمرأة واألســـرة البحرينية، 
اإلســـتراتيجية  تنفيـــذ  خـــالل  مـــن 

الوطنيـــة المعنيـــة بالمـــرأة البحرينية، 
والبرامـــج التي طرحهـــا المجلس منذ 
تأســـيه، وهـــو مـــا انعكـــس إيجاًبا على 
واقـــع المـــرأة البحرينيـــة، وأســـهم في 
تعزيـــز موقـــع مملكـــة البحريـــن علـــى 
خريطـــة دول العالم الرائدة في مجال 

دعم المرأة وتمكينها.

اســـتراتيجيات  إن  حميـــدان  وقـــال 
وبرامـــج المجلـــس األعلـــى للمـــرأة قد 
المـــرأة  وتمكيـــن  دعـــم  فـــي  نجحـــت 
البحرينيـــة فـــي جميـــع المجـــاالت، ما 
مكنهـــا مـــن إثبـــات دورهـــا وحضورها 
الناجـــح والمميـــز بكل كفـــاءة واقتدار 
في جميع المحافـــل المحلية والعربية 
والدوليـــة، بفضـــل الدعـــم الالمحدود، 
من جاللـــة الملـــك، ومســـاندة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الوزراء، والقيـــادة المثلى من 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة، التي ســـطرت 
حروًفـــا مـــن نـــور عبـــر 20 عاًمـــا منـــذ 
صـــدور األمر الســـامي رقم )44( لســـنة 

2001 بإنشاء المجلس األعلى للمرأة.
ورفـــع وزيـــر المواصـــالت واالتصاالت 
كمال أحمـــد أبلغ التهانـــي والتبريكات 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  مقـــام  الـــى 
قرينـــة جاللـــة الملك رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمرأة بمناســـبة مرور 20 عاما 
على تأســـيس المجلس األعلى للمرأة، 
لجهـــود  رائعـــا  نموذجـــا  يعتبـــر  الـــذي 
المـــرأة البحرينية، كشـــف عـــن طاقات 
نســـائية خالقة في مختلف المجاالت 
والتقديـــر،  االحتـــرام  كل  اســـتحقت 
وجعل من إنجـــازات المرأة البحرينية 
الغاليـــة  لمملكتنـــا  حضاريـــة  واجهـــة 

ومحط أنظار الجميع.
وأكد أنه بفضل من هللا وجهود صاحبة 
الســـمو وعطائهـــا ودعمهـــا المتواصل، 
ثبت المجلس األعلى للمرأة أركانه في 
بالدنـــا، وأضحـــى بما يحملـــه من رؤية 
انطالقة للمرأة البحرينية في مختلف 
جهـــود  ومقـــدرا  شـــاكرا  المجـــاالت، 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
وجميـــع  خليفـــة،  آل  إبراهيـــم  بنـــت 
العالميـــن في المجلس، مؤكدا التعاون 
الدائم مع كل ما من شأنه رفعة ورقي 

مملكتنا الغالية.
وثمن الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة الرعاية الكريمـــة التي تحظى 
بهـــا المـــرأة البحرينيـــة من لـــدن جاللة 
جاللتـــه  بتوجيهـــات  منوًهـــا  الملـــك، 
وتفعيـــل  المـــرأة  بتمكيـــن  الحكيمـــة 
دورهـــا البنـــاء فـــي منظومـــة التنميـــة 

الشاملة لمملكتنا العزيزة.
وأشـــاد األميـــن العام للمجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة بدعم صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
وتعزيـــز  البحرينيـــة  للمـــرأة  الـــوزراء 
بالمســـيرة  االرتقـــاء  فـــي  إســـهاماتها 

التنموية على مختلف األصعدة.
ورفـــع الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة خالـــص التهانـــي إلـــى صاحبة 
الســـمو الملكـــي قرينـــة العاهل رئيســـة 
بمناســـبة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
الذكـــرى العشـــرين لتأســـيس المجلس 
األعلـــى للمرأة بمـــا يمثله من منبر مهم 
الستحضار منجزات المرأة البحرينية 
والعمـــل على بناء مزيد من النجاحات 

في مختلف المجاالت.
ورفع رئيس ديوان ولي العهد الشـــيخ 
ســـلمان بن أحمد بن ســـلمان آل خليفة 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
إلـــى المقام الســـامي لصاحـــب الجاللة 
الملكـــي  الســـمو  وصاحـــب  الملـــك، 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، 
وصاحبة الســـمو الملكـــي قرينة جاللة 
الملك رئيســـة المجلـــس األعلى للمرأة، 
علـــى  العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة 
تأسيس المجلس األعلى للمرأة، منوًها 
بمســـيرة المجلس المباركة وما حققته 
في ســـبيل تقدم المـــرأة البحرينية من 
إنجازات مشـــرفة عززت من إســـهامها 
النوعي في المسيرة التنموية الشاملة 

لصاحب الجاللة عاهل البالد.
ونـــوه رئيـــس ديـــوان ولـــي العهـــد بمـــا 

مـــن  البحرينيـــة  المـــرأة  بـــه  تحظـــى 
دعـــم متواصـــل ومتابعة مســـتمرة من 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ما عـــزز من 
تقدمها على جميع المستويات، مؤكًدا 
للمـــرأة برئاســـة  أن المجلـــس األعلـــى 
قرينـــة جاللـــة الملك رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة حقـــق علـــى مـــدى 20 
عاًمـــا إنجازات كبيـــرة جعلت البحرين 
صاحبـــة ريـــادة ونموذجـــا فريـــدا على 

المستوى الدولي في تقدم المرأة.
ورفع مستشـــار شؤون اإلعالم بديوان 
ولـــي العهـــد عيســـى الحمـــادي أســـمى 
المقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
الملـــك،  الجاللـــة  لصاحـــب  الســـامي 
وصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
وصاحبـــة  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــالد 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة بمناسبة 
مـــرور 20 عاًمـــا علـــى إنشـــاء المجلس 

األعلى للمرأة.
وقـــال الحمـــادي إن مملكـــة البحريـــن 
مفعميـــن  عقديـــن  شـــهدا  والعالـــم 
للمـــرأة  فيهـــا  تحقـــق  باإلنجـــازات 
ســـموها  قيـــادة  بفضـــل  البحرينيـــة 
للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس  الحكيمـــة 
التمكيـــن الـــذي عـــزز إســـهامها الفاعل 
فـــي مســـيرة التنميـــة الشـــاملة التـــي 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن فـــي العهـــد 
الزاهـــر لجاللة الملك، وبفضل المتابعة 
المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
رئيـــس  لمكتـــب  العـــام  المديـــر  ورفـــع 
العـــام  واألميـــن  الـــوزراء  مجلـــس 
لمجلـــس الوزراء حمد المالكي التهاني 
الســـامي  المقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
وصاحـــب  الملـــك،  الجاللـــة  لصاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
الســـمو  وصاحبـــة  الـــوزراء،  مجلـــس 
الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــالد رئيســـة 
بمناســـبة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
تأســـيس  علـــى  العشـــرين  الذكـــرى 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة؛ مشـــيًدا بما 
تحقـــق خـــالل مســـيرة المجلـــس مـــن 
إنجازات فـــي تمكين المرأة البحرينية 
واالرتقـــاء بمســـاهماتها فـــي مختلـــف 
مســـارات التنمية التي تشهدها مملكة 
البحرين في ظل العهد الزاهر لصاحب 

الجاللة الملك.
رئيـــس  لمكتـــب  العـــام  المديـــر  وأكـــد 
مجلس الوزراء واألمين العام لمجلس 
برامـــج  بفضـــل  المـــرأة  أن  الـــوزراء 
للمـــرأة  المجلـــس األعلـــى  وسياســـات 
باتت تشـــكل أحـــد مرتكـــزات النجاح، 
وتلعب دوًرا مؤثًرا في خطط وبرامج 

الحكومة ومشروعاتها التنموية.

للسياســـات  العـــام  المديـــر  رفـــع  كمـــا 
مجلـــس  رئيـــس  بمكتـــب  والتنســـيق 
الـــوزراء الشـــيخ فهـــد بـــن عبدالرحمن 
آل خليفة أســـمى التهاني والتبريكات 
إلـــى المقام الســـامي لصاحـــب الجاللة 
الملـــك، وصاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحبة 
الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــالد 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة بمناسبة 
تأســـيس  علـــى  العشـــرين  الذكـــرى 
المجلـــس األعلى للمرأة، مشـــيًدا بدور 
المـــرأة البحرينيـــة ومـــا تحقـــق لها من 
تمكين وتقدم جعلها شـــريًكا فاعاًل في 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة لصاحب 

الجاللة الملك.

البحرينيـــة،  المـــرأة  تقـــدم  أن  وأكـــد 
وإنجازاتهـــا فـــي كل مجـــاالت التنمية 
الوطنيـــة جاء بفضل الرعايـــة الملكية 
المـــرأة  بقـــدرات  إيماًنـــا  الســـامية، 
البحرينيـــة علـــى تحقيـــق اإلنجـــازات، 
وبفضـــل الدعـــم الـــذي تحظـــى به من 
صاحبـــة الســـمو الملكي قرينـــة جاللة 

الملك رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
والمشـــاريع  البحـــوث  وكيـــل  ورفـــع 
بمكتـــب رئيـــس مجلس الـــوزراء حمد 
المحميـــد خالص التهانـــي والتبريكات 
إلـــى المقام الســـامي لصاحـــب الجاللة 
الملـــك، وصاحـــب الســـمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحبة 
الســـمو الملكـــي قرينـــة عاهـــل البـــالد 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة بمناسبة 
الذكـــرى العشـــرين لتأســـيس المجلس 

األعلى للمرأة.
للمـــرأة  بمـــا تحقـــق  المحميـــد  وأشـــاد 
بقيـــادة ســـمو األميـــرة والتـــي كان لها 
الـــدور العظيـــم فـــي تعزيـــز إســـهامات 
المســـيرة  فـــي  البحرينيـــة  المـــرأة 
التنمويـــة الشـــاملة وفـــق رؤى صاحب 
الجاللـــة الملـــك والمتابعـــة المســـتمرة 
لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 

رئيس مجلس الوزراء. 
وأكد أن المجلس األعلى للمرأة برئاسة 
قرينـــة جاللـــة الملك رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمرأة ترك بصمًة مميزة خالل 

عقدين من الزمن.

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  رفعـــت  كمـــا 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيـــس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 
أســـمى آيات التهانـــي والتبريكات إلى 
قرينـــة جاللـــة الملك رئيســـة المجلس 
األعلـــى للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
بمناســـبة مرور 20 عاًما على تأســـيس 
كمؤسســـة  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
معنيـــة بكل مـــا يتعلق بشـــؤون المرأة، 
وحاماًل رســـالًة سامية لالرتقاء بمكانة 

المرأة على المستويات كافة.

وأضافـــت أن المجلـــس األعلـــى للمرأة 
تمّكـــن وبكل جدارة واقتـــدار، وبفضل 
مـــا يحظى به من رعايٍة دائمٍة من لدن 
عاهـــل البالد، واهتمام صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، وفـــي ظـــل رئاســـة ســـموها 
الحكيمـــة للمجلـــس، أن يكـــون ركيـــزًة 
مهمـــًة من ركائز النهضـــة والتنمية في 
بالمـــرأة  يمضـــي  وأن  العزيـــز،  وطننـــا 
البحرينيـــة نحو آفاق رحبة من التقدم 

واالزدهار في شتى األصعدة.

غرفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
البحرين ســـمير نـــاس اعتـــزاز وتقدير 
الغرفة والقطاع الخاص بالجهود التي 
يبذلها المجلس األعلى للمرأة برئاســـة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة قرينة عاهل 
البـــالد من أجل دعم المـــرأة البحرينية 
ومســـاعدتها علـــى تحقيـــق مزيـــد من 
اإلنجـــازات فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
بما فـــي ذلـــك تحفيزها علـــى مواصلة 
العطـــاء في المســـيرة االقتصادية في 
مملكـــة البحرين وتعزيـــز دورها الرائد 

في جميع قطاعات العمل واإلنتاج. 

وأشـــار إلـــى أن المـــرأة البحرينية 
دخلـــت مجال العمـــل في القطاع 
الخـــاص منـــذ خمســـينات القـــرن 
بامتـــالك  وبـــدأت  الماضـــي، 
ودخـــول  التجاريـــة  الســـجالت 
فـــي  األعمـــال  ريـــادة  مجـــال 
الســـتينات، وتســـارعت معـــدالت 
حضورها كما ونوعـــا في القطاع 
عامـــا  العشـــرين  خـــالل  الخـــاص 
األخيرة، وارتفعت نسبة مشاركة 
البحرينيـــة مـــن إجمالـــي  المـــرأة 
العامليـــن البحرينيين في القطاع 
الخـــاص، وارتفـــع متوســـط أجـــر 
المرأة البحرينية في هذا القطاع 
تبـــوأت  كمـــا  مطـــردة،  بوتيـــرة 
المرأة البحرينية مناصب قيادية 
فـــي مؤسســـات القطـــاع الخاص 
ورئيســـة  تنفيذيـــة،  كرئيســـة 
مجلس إدارة وعضو في مجلس 

اإلدارة.

مبادرات األميرة سبيكة عززت مكتسبات المرأة البحرينية
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محرر الشؤون المحلية

جميل حميدان

سمير ناسالشيخة رنا بنت عيسى

فائقة الصالح

حمد المحميد

زايد الزياني

الشيخ فهد بن عبدالرحمن

علي الرميحي

حمد المالكي

ماجد النعيمي

عيسى الحمادي

عبداللطيف الزياني

الشيخ سلمان بن أحمد

الشيخ سلمان بن خليفة

الشيخ سلمان بن إبراهيم

كمال أحمدالشيخ خالد بن أحمد



في الثاني والعشـــرين من شهر أغسطس، تحل 
الذكرى العشـــرون لصدور األمر السامي بإنشاء 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، لتعلـــن عـــن مســـيرة 
حافلة بالعطاء واالنجاز للمرأة البحرينية تقوم 
على حمل مســـئولياتها وواجباتها الوطنية بكل 
كفـــاءة واقتـــدار، ولتأتي نتائجهـــا مؤكدة على 
وجاهـــة الرؤية الثاقبـــة والرحبة لقائد مســـيرة 
الوطـــن بالنظـــر إلـــى المكتســـبات النوعية التي 
تجسدها مؤشـــرات وشـــواهد التنمية الوطنية 
الشـــاملة في ظل العهـــد الزاهر لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــالد المفدى حفظه هللا ورعـــاه الداعم األول 

لمسيرة النهضة النسائية في البحرين.
ولقد كان لسيدة البحرين األولى صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينـــة عاهل البـــالد المفدى حفظهـــا هللا الدور 
الكبير في قيادة العمل النسائي، ورعاية نهضته 
الحديثـــة، وتثبيـــت أركان هـــذا الصرح الوطني 
بتوجهاتـــه الممتـــدة لتشـــمل كل مناحـــي حياة 
المـــرأة البحرينية عبـــر اختصاصاتـــه المتعددة 
التـــي كلـــف بهـــا ليكـــون المرجـــع الوطنـــي لدى 
جميـــع الجهـــات الرســـمية فيما يتعلق بشـــؤون 
المـــرأة، والجهـــة المســـئولة عن وضع السياســـة 
العامـــة لمتابعـــة تقدم المـــرأة البحرينيـــة، وهو 
ما تؤكده محطات مســـيرة عملـــه الممتدة على 

مدى عقدين من الزمن.

ملكية وطنية.. فكر 
استراتيجي.. تنافسية 
وعدالة.. أثر واستدامة

مؤسســـية  منهجيـــة  وفـــق  المجلـــس  ويعمـــل 
قائمـــة علـــى الشـــراكة المجتمعيـــة الفاعلـــة مع 
جميـــع المؤسســـات المعنية بشـــأن المرأة حيث 
التأســـيس برصـــد احتياجـــات  بـــدأت مراحـــل 
المرأة واستكشـــاف الواقع باعتمـــاد العديد من 
األدوات العلميـــة واآلليات العمليـــة، كاللقاءات 
الدوريـــة،  العمـــل  واجتماعـــات  التشـــاورية، 
والزيـــارات الميدانيـــة، والدراســـات والبحـــوث، 
وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تحديـــد أولويـــات العمـــل 
وإعالن “ الخطة الوطنية الستراتيجية نهوض 
المرأة البحرينية” التي حظيت بمباركة ســـامية 
من حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى كأول 
خطـــة نوعيـــة معنيـــة بالمـــرأة تعتمـــد من رأس 

الدولة في الوطن العربي.
وتنفيـــذًا الختصاصاتـــه، عمـــل المجلـــس علـــى 
ترجمـــة المبـــادئ الـــواردة فـــي ميثـــاق العمـــل 
الوطني ودســـتور مملكة البحريـــن فيما يتعلق 
بالمـــرأة ووضـــع اآلليـــات المناســـبة لذلـــك عبـــر 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  الشـــراكات  تفعيـــل 
الخـــاص  والقطـــاع  الرســـمية  والمؤسســـات 
والمجتمـــع المدنـــي، وتحقيـــق اإلدمـــاج الكامل 
للخطـــة الوطنية في برنامـــج العمل الحكومي، 
بالعمـــل علـــى تصنيفهـــا كوثيقـــة تحمـــل صفـــة 
“الملكية الوطنيـــة” تعتمد على منهجيات الفكر 
االســـتراتيجي الستدامة تقدم المرأة من خالل 
قيـــاس األثـــر المتحقـــق كمحصلـــة نهائيـــة على 
التنميـــة الوطنية من خالل مشـــاركة المرأة في 
عملياتهـــا ببيـــان جـــدوى وفائدة هذه الشـــراكة 

التي ال بد من تعظيمها.
وتعمـــل الخطـــة علـــى تحقيـــق مـــا يلـــزم مـــن 
موائمـــات ضروريـــة علـــى المســـتوى الوطنـــي 
والدولي على حد سواء بربط مؤشراتها برؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 وأهـــداف التنمية 
المســـتدامة 2030، إذ تســـعى الخطـــة الوطنية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينية إلى ضمـــان تحقيق 
االســـتقرار األســـري في إطار الترابـــط العائلي، 
وتمكينهـــا من متطلبات القدرة على المســـاهمة 
التنافســـية في مســـار التنمية، القائم على مبدأ 
تكافـــؤ الفـــرص، وإدماج احتياجـــات المرأة في 
التنميـــة، بما يحقق لها فـــرص التميز في األداء 
واالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها وتعلمها 
مـــدى الحيـــاة، من خـــالل التكامل مع الشـــركاء 
والحلفاء في العمل المؤسسي لتصبح البحرين 

مركزًا اقليميًا متخصصًا في قضايا المرأة.

استقرار أسري.. وقاية وتوفيق 
وحماية اجتماعية..

نظـــرا  الوطنيـــة  الخطـــة  مجـــاالت  أول  يأتـــي 
لمـــا يمثله مـــن أولويـــة هامة لتحقيق اســـتقرار 
أســـري شامل عبر توفير كافة الخيارات لتأمين 
االحتياجـــات االقتصاديـــة واالجتماعية للمرأة 
وتعزيـــز ســـالمتها الصحيـــة والنفســـية، حيـــث 
ســـعى المجلـــس بالتعـــاون مـــع كافـــة الشـــركاء 
إلـــى تعزيـــز المنظومـــة التشـــريعية  والحلفـــاء 
وتطويـــر  أوال،  بذلـــك  الكفيلـــة  والقانونيـــة 
خدمـــات االرشـــاد والتوفيـــق األســـري والبنـــى 
التحتيـــة الداعمـــة لتوفيـــر الوقايـــة والحمايـــة 
النفســـية واالجتماعيـــة بما يحفـــظ خصوصية 
المـــرأة واألبناء في اطار تقنين أحكام األســـرة، 
وتطويـــر القرارات واللوائح التنفيذية على هذا 
الصعيـــد، مع االلتزام بتنفيـــذ البرامج التوعوية 

المستمرة ومجال الثقافة القانونية واألسرية.
ويعـــد صدور األمر الملكي الســـامي بتخصيص 
مبنى مستقل لمحاكم القضاء الشرعي “محاكم 
األســـرة”، وإصـــدار قانـــون األســـرة والقـــرارات 

التنفيذيـــة لـــه من أهـــم وأكبر منجـــزات مملكة 
البحريـــن على هذا الصعيد، إلـــى جانب تطوير 
خدمـــات صنـــدوق النفقـــة، والرؤية، واالرشـــاد 
والتوعيـــة األســـرية عبـــر تفعيـــل دور مكتـــب 
الدعـــاوى  إحالـــة  بإلزاميـــة  األســـري  التوفيـــق 
األســـرية إليـــه، وافتتاح أفـــرع مكاتب التوفيق 
األســـري بالمراكز االجتماعيـــة، وكذلك التطوير 
المســـتمر لمنظومة االستشـــارات التـــي يقدمها 
مركز دعم المـــرأة التابع للمجلس األعلى للمرأة 
لتلبيـــة احتياجـــات المرأة البحرينية وأســـرتها، 
األمـــر الذي ســـاهم فـــي اعتماد وســـائل الصلح 
والتســـوية الودية بين أطراف العالقة الزوجية 

وتجنب الخصومة القضائية.
أما على صعيد الوقايـــة والحماية االجتماعية، 

للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  أطلـــق  فقـــد 
“االســـتراتيجية الوطنيـــة لحمايـــة المـــرأة مـــن 
العنف االســـري” كآليـــة وطنية وقائيـــة لمتابعة 
تنفيـــذ قانـــون الحمايـــة من العنف األســـري، لما 
تضمنتـــه من محـــاور ومبـــادرات نوعيـــة وأطر 
تنظيمية لتفعيل األنشطة كالوقاية االستباقية 
والتوعيـــة والخدمـــات المتاحـــة للحمايـــة مـــن 
العنـــف الواقـــع فـــي محيـــط األســـرة، ومتابعـــة 
الجهـــات المعنيـــة للقيـــام بدورهـــا والمحافظـــة 
ومـــن  البحرينـــي،  المجتمـــع  علـــى خصوصيـــة 
االرشـــاد  لخدمـــات  الموحـــد  “اإلطـــار  أبرزهـــا 
مكاتـــب  واســـتحداث  األســـرية”،  والتوعيـــة 
حمايـــة األســـرة في جميـــع مديريات الشـــرطة 
بجميـــع المحافظـــات، وتفعيل برامـــج التوعية 

والتثقيـــف. إلـــى جانـــب اعتماد قاعـــدة بيانات 
واحصائيـــات وطنيـــة موحـــدة للعنف االســـري 

“تكاتف”.
وقـــد ســـاهمت تلـــك الجهـــود فـــي تحقيـــق أثر 
ملمـــوس على صعيد االســـتقرار األســـري حيث 
تشير اإلحصائيات إلى ارتفاع في عدد الدعاوى 
المنظورة أمام المحاكم الشـــرعية بنسبة 17% 
خالل الفترة )2019-2012( وانخفاض متوسط 
عمر الدعوى المحســـومة في المحاكم الشرعية 
إلى أقل من 2.6 أشـــهر لـــــ%87 من القضايا في 
عام 2020 وارتفاع في معدالت حسم الدعاوى 
في المحاكم الشـــرعية مـــن %64 خالل الفترة 
 ،2020 عـــام  فـــي   100% إلـــى   )2012-2013(
وعلى صعيد االســـتفادة من خدمـــات التوفيق 

األسري فقد ارتفعت نســـبة المستفيدين 44% 
خالل الفترة من )2016-2020(.

مشاركة المرأة في االقتصاد 
الوطني.. ورفع الناتج المحلي 

)GDP( اإلجمالي

 وللمـــرأة البحرينيـــة حضور الفـــت على صعيد 
حيـــث  الوطنـــي،  االقتصـــاد  فـــي  المشـــاركة 
تشـــغل نســـبة مؤثرة في تركيبة القوى العاملة 
الوطنيـــة، األمـــر الذي ســـاهم في زيـــادة حجم 
مشـــاركة المرأة في ســـوق العمل، فقد ارتفعت 
نســـبتها فـــي القطـــاع الحكومـــي مـــن إجمالـــي 
البحرينييـــن بمقـــدار )%17( لتصـــل الى حوالي 
)%55(، وفـــي القطـــاع الخاص بمقـــدار )11%( 

لتصـــل الـــى حوالي )%35( وذلك خـــالل الفترة 
.)2001-2020(

وللمجلس األعلى للمرأة بالتعاون مع الشـــركاء 
في تنفيـــذ الخطة الوطنيـــة، دور متواصل في 
تعزيـــز هـــذا الحضور، بعقـــد الشـــراكات الالزمة 
الســـتكمال منظومة العمل االقتصـــادي لتوفير 
مبـــادرات  تســـتلزمها  التـــي  الخدمـــات  كافـــة 
المشاركة االقتصادية سواء على صعيد إصدار 
أو تطويـــر المنظومـــة القانونيـــة الداعمة للمرأة 
أو مـــن خـــالل اطـــالق المبـــادرات والمشـــاريع 
ســـوق  فـــي  للدخـــول  والمحفـــزة  التشـــجيعية 
العمـــل، بتوفيـــر الحاضنـــات االقتصاديـــة التي 
تقـــدم كافـــة الخدمـــات اإلدارية واالستشـــارية 
والتدريبية والفنية، وإتاحة الخيارات المناسبة 
لخدمـــات التمويـــل الميســـر التي تحتـــاج إليها 
المـــرأة للدخـــول فـــي مجـــال العمـــل أو ريـــادة 

األعمال.
مـــن  األعمـــال  نســـبة صاحبـــات  ارتفعـــت  كمـــا 
عـــام   15% مـــن  األعمـــال  أصحـــاب  إجمالـــي 
ارتفـــاع  بنســـبة   2020 عـــام   47% إلـــى   2001
قدرهـــا %32 مما يدل على ســـهولة االجراءات 
لالنخـــراط في مجال ريـــادة األعمال مع وجود 
العديـــد مـــن البرامـــج والنشـــاطات المنظومـــة 
الوطنيـــة لنمـــو وتـــدرج رائـــدة العمـــل، حيـــث 
حققت أثر في ارتفاع نســـبة مشـــاركتها بريادة 
األعمال بمقدار )%6( لتصل الى حوالي )43%( 
من إجمالـــي البحرينيين خـــالل الفترة )-2010
2020(، وارتفاع المالكات لســـجالت افتراضية 
 )2016-2020( الفتـــرة  خـــالل   )12%( بنســـبة 

لتصل إلى )50%(.
ويعـــد مركـــز تنميـــة قـــدرات المـــرأة البحرينية 
“ريادات” كمركز تجاري يقدم خدمة االحتضان 
والخدمـــات اإلدارية والتدريب واالستشـــارات 
النوعية ملتقى الســـتقطاب المشاريع المبتكرة 
واألفكار اإلبداعية لرائدات األعمال، فقد ساهم 
في فتح آفاق واعدة لرائدات األعمال وتوســـع 
والدوليـــة،  المحليـــة  الســـوق  فـــي  مشـــاريعهن 
مـــن خدمـــات  المســـتفيدات  عـــدد  بلـــغ  حيـــث 
مســـتفيدة   111 “ريـــادات”  بمركـــز  االحتضـــان 
خـــالل الفتـــرة )2021-2013(، كما بلغت نســـبة 
تخـــرج المشـــاريع المحتضنة واالنتقال لســـوق 
العمل %75، أضف الى ذلك المبادرات الوطنية 
األخـــرى لدعـــم المشـــروعات المملوكـــة للمـــرأة 
نحـــو التصدير وتعزيز مشـــاركتها في االقتصاد 
العالمـــي، واتاحـــة الفـــرص لدعـــم وصولهـــا الى 
السوق العالمية من خالل توفير منصات دائمة 
لعرض المنتجات المبتكرة، حيث شكلت المرأة 
البحرينيـــة نســـبة )%39( من المســـتفيدين من 
خدمات برنامج “صـــادرات البحرين”، ووصلت 
منتجاتها وخدماتها إلى )51( دولة حول العالم، 
وبلغ عدد المستفيدات من فرصة المشاركة في 
“ســـوق القيصرية” فـــي مطار البحريـــن الدولي 

الجديد )14( مستفيدة خالل عام )2021(.
كمـــا أن خدمـــات التمويـــل الميســـر والمحافـــظ 
الماليـــة التي بـــادر المجلس باقتراح تأسيســـها 
قـــد ســـاهمت في دعم وتوســـع مشـــاريع المرأة 
البحرينيـــة، حيـــث بلـــغ عـــدد المســـتفيدات من 
محفظة صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشـــاط التجاري 
للمـــرأة )لدعـــم المشـــاريع المتناهيـــة الصغـــر( ما 
يقـــارب 6000 مســـتفيدة خالل الفتـــرة )-2010
2021(، وبلـــغ عـــدد المســـتفيدات مـــن محفظة 
“ريادات” لتمويل النشاط التجاري للمرأة )لدعم 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة( ما يقارب 270 

مستفيدة خالل الفترة )2016-2021(.

تنافسية المرأة البحرينية     
في الحياة السياسية    

والشأن العام

ويعـــد برنامج المشـــاركة السياســـية للمرأة من 
أهـــم البرامـــج التـــي اعتمدهـــا المجلـــس لدعـــم 
مشـــاركة المـــرأة فـــي الشـــأن العـــام منـــذ بداية 
علـــى  قـــادرة  كـــوادر  إعـــداد  بهـــدف  اإلنشـــاء 
المنافســـة في االنتخابـــات )النيابيـــة والبلدية(، 
والوصـــول إلـــى مواقـــع صنـــع القرار مـــن خالل 
بنـــاء القـــدرات وتنميـــة المهـــارات االنتخابيـــة. 
المدنـــي  المجتمـــع  مؤسســـات  دور  ومســـاندة 
والمهنيـــة  السياســـية  )الجمعيـــات  المعنيـــة 
والنسائية والشـــبابية واألندية الثقافية( لتقوم 
وكجماعـــات  والتدريبـــي،  التوعـــوي  بدورهـــا 
ضغـــط فاعلة تدعم حضور مشـــاركة المرأة في 
الحياة السياســـية والشـــأن العـــام. وقد أظهرت 
السياســـية  المشـــاركة  برنامـــج  تنفيـــذ  نتائـــج 
للمـــرأة تحقيق نتائـــج نوعية، ففـــي عام 2002 
شـــاركت فـــي االنتخابـــات النيابيـــة 8 ســـيدات 
مقابـــل 183رجـــل ولكن لم يحالفهـــن الحظ في 
الفـــوز بالرغم من أن نســـبة مشـــاركة المرأة في 
التصويـــت آنـــذاك بلغـــت %47.7 وقـــد كانـــت 
هـــذه النســـبة في ذلك الوقت من أعلى النســـب 
في المنطقة العربية. وارتفعت نســـبة مشـــاركة 
المـــرأة فـــي االنتخابـــات النيابيـــة فـــي الفصـــل 
التشـــريعي الخامـــس عـــام 2018 لتصـــل الـــى 
نســـبة %14 بمشـــاركة 40 امـــرأة و252 رجـــل، 
حيـــث فازت 6 نســـاء لتبلغ نســـبة تمثيل المرأة 
فـــي مجلـــس النـــواب %15. وفـــي االنتخابات 
البلدية عام 2002، بلغت نســـبة مشاركة المرأة 
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%10.4 مقابـــل %89.6 للرجـــل حيـــث رشـــحت 
33 امرأة نفسها في هذه االنتخابات مقابل 284 
رجـــل و لـــم تتمكـــن من الفـــوز. وفي عـــام 2000 
ارتفـــع تمثيـــل المـــرأة في فـــي مجلس الشـــورى 
مـــن 4 مقاعد بنســـبة %10 مـــن مجموع أعضاء 
المجلـــس إلى 9 مقاعد بنســـبة %23 عام 2018، 

وبنسبة ارتفاع بلغت 8%.
وأوضحـــت النتائـــج ارتفاع نســـبة تواجد المرأة 
فـــي المناصـــب القياديـــة والنوعية فـــي مختلف 
القطاعـــات من )%18( إلـــى )%25( خالل الفترة 
)2020-2012(، وبشـــكل خـــاص ارتفعـــت نســـبة 
النســـاء فـــي الوظائـــف التنفيذيـــة فـــي القطـــاع 
الحكومـــي من )%13( إلـــى )%46( خالل الفترة 
)2020-2001(، وارتفعـــت نســـبة الموظفات في 
الوظائـــف التخصصيـــة فـــي القطـــاع الحكومي 
مـــن )%55( إلـــى )%62( خـــالل الفتـــرة )-2009
2020(، أمـــا عـــن نســـبة البحرينيـــات العامـــالت 
في الوظائـــف اإلدارية واإلشـــرافية في القطاع 
الخـــاص فقـــد ارتفعت مـــن ) 23 %( إلى )34%( 

خالل الفترة )2007-2020(.

قياس أثر.. جائزة تقدم المرأة

ومـــن أهم المبـــادرات الداعمة لتنافســـية المرأة، 
إطـــالق جائـــزة باســـم صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنـــت ابراهيـــم آل خليفة لتقدم 
المـــرأة البحرينية، واســـتطاعت الجائزة تحقيق 
أثـــر بالـــغ فـــي مجـــال التـــوازن بيـــن الجنســـين 
وإدمـــاج احتياجـــات المـــرأة والـــذي نتـــج عنـــه 
عدة ممارســـات متميزة للمؤسســـات الحكومية 
والخاصـــة واألهلية في تبنـــي منهجيات إدماج 
احتياجـــات المرأة فـــي التنمية، حيـــث تم رصد 
ارتفاع معدل مشـــاركة مؤسســـات القطاع العام 
بنسبة تقدر ب %120 وارتفاع معدل مشاركات 
مؤسســـات القطاع الخاص بزيـــادة تبلغ 300%. 
باإلضافـــة إلـــى إقبـــال ملحـــوظ للمشـــاركة فـــي 
الجائـــزة مـــن قبـــل الفئـــات المســـتحدثة للدورة 
األخيـــرة، حيـــث تقدمـــت )51( مؤسســـة أهلية، 
و)73( مشـــارك ضمـــن فئـــة األفـــراد، وبإجمالـــي 
205 مشـــاركة ضمـــن فئاتهـــا األربع. كمـــا تمكنت 
الجائـــزة مـــن رصد ارتفـــاع في عدد السياســـات 
والممارســـات النوعيـــة التـــي تصـــب فـــي اتجاه 
العناية ببعد االســـتقرار األســـري وربطـــه بزيادة 
الفعاليـــة واإلنتاجيـــة في بيئة العمـــل، والتعامل 
بشـــكل منظم مـــع جانب التوازن بين الجنســـين 
ضمن القـــوى العاملة وإدمـــاج احتياجات المرأة 
فـــي خدمـــات تلـــك المؤسســـات، ومنهـــا تطبيق 
%44 من مؤسســـات القطاع الخاص المشـــاركة 
فـــي الجائـــزة )التـــي يفـــوق عـــدد موظفيهـــا الـــــ 
100 موظـــف( لسياســـات وأنظمـــة العمـــل المرن 
وعن بعـــد للموظفين “مـــن الجنســـين”، ومبادرة 
%89 من مؤسســـات القطاع الخاص المشـــاركة 
فـــي الجائـــزة بـــإدراج كافـــة الخدمـــات الصحية 

والعالجية للموظفة وزوجة الموظف في برامج 
التأمين الصحي التي تقدمها لعامليها.

النموذج الوطني للتوازن       
بين الجنسين

وعمل المجلس على متابعة تطبيــــق السياسـات 
وإتاحــــة  والخيــــارات  الممارســــات  وترســــيخ 
فـــي  المســـاواة  لتحقيــــق  المتكافئــــة  الفــــرص 
بعض األمور التنموية بشـــكل مباشـــر والتــــوازن 
بيـن الجنســــين فـي التنميــــة الوطنيـة والشئون 
المبـــادرات  تفعيـــل  خـــالل  مـــن  اإلجتماعيـــة، 
والخدمـــات المســـاندة، ويعـــد النمـــوذج الوطني 
للتـــوازن بين الجنســـين مـــن المبـــادرات الرائدة 
علـــى هـــذا الصعيـــد، ومنذ صـــدور األمـــر الملكي 
الســـامي في عام 2011، بإنشاء اللجنة الوطنية 
إلدمـــاج  الوطنـــي  النمـــوذج  تنفيـــذ  لمتابعـــة 
احتياجـــات المـــرأة، حيث بـــدأ العمل على نشـــر 
ثقافة اإلدماج وتبنـــي منهجيات علمية تتضمن 
سياســـات وإجراءات لتطبيقـــات تكافؤ الفرص، 
الحتياجـــات  المســـتجيبة  الموازنـــات  واعتمـــاد 
المـــرأة، وبالتالـــي وتدريجيـــًا تحقيـــق اإلدمـــاج 
الحقيقـــي الحتياجـــات المـــرأة في مســـار العمل 

الحكومي.
ولمملكـــة البحريـــن تجربـــة متميـــزة على صعيد 
تطبيق سياســـات تكافؤ الفـــرص، وذلك بصدور 
مجلـــس  كقـــرار  الداعمـــة  القـــرارات  مـــن  عـــدد 
بإلزاميـــة   ،2014 العـــام  فـــي  المدنيـــة  الخدمـــة 

الـــوزارات  فـــي  الفـــرص  تكافـــؤ  لجـــان  انشـــاء 
التعاميـــم  وإصـــدار  الرســـمية  والمؤسســـات 
اختصاصـــات  لتفعيـــل  الالزمـــة  والتوجيهـــات 
الماليـــة  وزارة  تعاميـــم  وكذلـــك  اللجـــان،  هـــذه 
واالقتصاد الوطني الســـنوية بشـــأن االعتمادات 
واللوائح والتعليمات الخاصـــة بتنفيذ الميزانية 
العامـــة للدولـــة علـــى صعيـــد تطبيـــق الموازنات 
المســـتجيبة الحتياجـــات المـــرأة، فقـــد بلغ عدد 
لجـــان تكافؤ الفـــرص ) 50 ( لجنـــة بالعام 2021، 
كما بادرت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع 
المدني بشكل تطوعي بتبني منهجيات التوازن 
بين الجنســـين وإدماج احتياجات المرأة، حيث 
ارتفـــع عدد هذه اللجـــان في القطاع الخاص من 
لجنتيـــن عـــام 2014 إلى )20( لجنـــة عام 2021، 
كمـــا ارتفع عدد لجـــان إدماج احتياجـــات المرأة 
في مؤسســـات المجتمع المدني لتصل إلى )17( 

لجنة في العام 2021.

التقرير الوطني للتوازن بين 
الجنسين.. أداة تقييم وقياس

وطنـــي  تقريـــر  البحريـــن  مملكـــة  مـــن  يصـــدر 
للتـــوازن بين الجنســـين يتم إعداده ونشـــره كل 
ســـنتين بالشـــراكة بين حكومة مملكـــة البحرين 
والمجلس األعلى للمرأة ويتم االستناد له كأحد 
أبرز آليات نظام حوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص 
ومتابعـــة قيـــاس األثـــر المتحقـــق علـــى صعيـــد 
سياســـات وبرامـــج التوازن بين الجنســـين على 

المســـتوى الوطنـــي. ويرصـــد التقريـــر مجموعة 
مـــن المؤشـــرات التـــي تقيـــس مشـــاركة المـــرأة 
البحرينيـــة وتنافســـيتها في مؤسســـات القطاع 
العام، وتشـــمل مجموعة من المؤشرات النوعية 
للمـــرأة فـــي مجـــال في االقتصـــاد وصنـــع القرار 

والصحة والمجتمع المدني والتعليم.
وتنفيـــذًا لمنهجيـــة قيـــاس األثـــر التـــي اعتمدها 
المجلـــس لتقييـــم ومتابعـــة برامـــج ومبـــادرات 
الخطـــة الوطنيـــة، تم إطـــالق المرصـــد الوطني 
لمؤشـــرات التـــوازن بين الجنســـين، الذي يهدف 
إلى تأسيس وتفعيل منظومة بيانية وإحصائية 
موحـــدة لتعزيز اقتصاد المعرفة ومصادر التعلم 
والنشـــر، ولقياس معـــدالت التنافســـية المحلية 
واإلقليميـــة والدوليـــة، بمـــا يســـاعد علـــى ســـد 
والتحالفـــات  الشـــراكات  واســـتثمار  الفجـــوات، 
البحرينيـــة  المـــرأة  تقـــدم  عمليـــات  الســـتدامة 
وتحقيـــق أقصى درجات الفعالية لما يتم وضعه 
من سياســـات وبرامج. ويتـــم من خالل المرصد 
تســـكين ورصـــد وتتبـــع المؤشـــرات فـــي كافـــة 
المجـــاالت التنمويـــة مصنفـــة بحســـب الجنـــس، 
لكافـــة  اإللكترونيـــة  التغذيـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
الجهات لتكـــون هذه المنصـــة المعرفية المصدر 

الرسمي لكافة المؤشرات ذات العالقة بالمرأة.

المبادرة الوطنية للتوازن بين 
الجنسين في علوم المستقبل

كمـــا أطلـــق المجلـــس األعلـــى للمـــرأة “المبـــادرة 

علـــوم  فـــي  الجنســـين  بيـــن  للتـــوازن  الوطنيـــة 
المســـتقبل” كأداة تنظيميـــة تعمـــل على تســـريع 
تحقيق التوازن بين الجنسين في مجاالت علوم 
المســـتقبل بجهـــود تشـــاركية بيـــن المؤسســـات 
الحكوميـــة ومختلـــف القطاعـــات ذات العالقـــة 
مقترحـــات  وضـــع  فـــي  المواطنيـــن  ومشـــاركة 
تنفيذهـــا، وســـاهم االهتمـــام الملحـــوظ بتنميـــة 
المهـــارات في مجاالت علوم المســـتقبل من قبل 
الشـــركاء في عدد من النتائج مـــن أهمها تجاوز 
أداء الطالبات في الصف الثامن في الرياضيات 
أحـــرزت  حيـــث  العالمـــي  للمتوســـط  والعلـــوم 
طالبـــات الصف الثامن في العلـــوم نتيجة بلغت 
512 متجاوزة المتوسط العالمي ألداء الطالبات 
فـــي العلوم البالغ 459، وكذلك أحرزت الطالبات 
فـــي الصف الثامن فـــي الرياضيات نتيجة بلغت 
492 متجاوزة المتوسط العالمي ألداء الطالبات 
فـــي الرياضيات البالغ 491 )تقرير TIMSS للعام 
2019(، كمـــا ارتفعـــت نســـب المســـتفيدات مـــن 
البعثات والمنح الدراسية في مرحلة التعليم ما 
بعـــد الثانوي لتصل إلى )%68( خالل عام 2020 
وارتفـــاع نســـبة خريجـــات مؤسســـات التعليـــم 
العالـــي لتصـــل إلـــى %62 عـــام 2020 وبنســـبة 

ارتفاع تبلغ %4خالل الفترة )2012-2020(.

جودة حياة المرأة وتعزيز أنماط 
أفضل الممارسات الصحية

ويتابـــع المجلـــس األعلى للمـــرأة ضمن مجال 

“جـــودة الحياة” كل ما يلزم لالرتقاء بجوانب 
حياة المرأة وأســـرتها في المجاالت الصحية، 
بمـــا  والبيئيـــة  واالجتماعيـــة،  والنفســـية، 
ينعكـــس إيجابًا علـــى األســـرة والعيش بأمان 
وتعزيـــز أنمـــاط أفضل الممارســـات من خالل 
توفـــر الخيـــارات المناســـبة وتمكيـــن المـــرأة 
مـــن التمتـــع بحيـــاة كريمـــة وآمنة فـــي جميع 
مراحلهـــا العمريـــة، وتعزيز الســـالمة الصحية 
والنفسية من خالل متطلبات تحسين جودة 
حيـــاة المـــرأة. وقد جـــاءت الجهـــود الوطنية 
لتعزيـــز صحـــة المـــرأة لمواكبـــة التقـــدم الذي 
تحـــرزه مملكة البحرين على صعيد الخدمات 
المعاييـــر  ألرقـــى  وفقـــًا  والطبيـــة  الصحيـــة 
العالمية لمختلف شـــرائح السكان، مع التركيز 
على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة 
في مختلف مراحل حياتها، مثل فحص الدم 
والكشـــف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة 
عـــالج األمـــراض المزمنـــة والتطعيمـــات ذات 

العالقة.
ومـــن خالل كافة الجهود الوطنية الســـتدامة 
باألنمـــاط  الوعـــي  ورفـــع  الصحـــة  مبـــادرات 
والممارســـات الصحية الوقائية، فقد ارتفعت 
نســـبة اللواتي يتمتعن بأساسيات ومتطلبات 
الســـالمة الصحيـــة والنفســـية لتصبح )60%( 
فـــي عـــام 2019. فيمـــا بلـــغ متوســـط جـــودة 
 Overall Quality of Life( لإلنـــاث  الحيـــاة 
( بحســـب مقيـــاس مســـتوى نوعيـــة الحيـــاة 
)%82( في عام 2018، بحســـب نتائج المسح 
الصحـــي الوطني 2018. باإلضافـــة إلى ذلك، 
ارتفـــع متوســـط العمـــر المتوقـــع للمـــرأة عنـــد 
الميالد من 76ســـنة الى 79ســـنة خالل الفترة 
)2020-2001(، ممـــا يدل على تطور مســـتوى 
المملكـــة وســـهولة  فـــي  الخدمـــات الصحيـــة 
الوصـــول إليها، وارتفاع المســـتوى المعيشـــي 
والوعـــي الصحي للمجتمع مما انعكس إيجاًبا 

على جودة حياتهم.
وكانـــت المســـاهمة الفاعلـــة للمجلـــس األعلى 
للمرأة في الجهـــود الوطنية للتصدي لجائحة 
)كوفيـــد19-(، برهانـــا آخـــر علـــى الـــدور الهام 
الـــذي يقـــوم بـــه المجلس علـــى هـــذا الصعيد، 
المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة  أطلـــق  حيـــث 
النوعيـــة للتصدي للجائحة مـــن بينها برنامج 
تقديـــم  لمواصلـــة  بعـــد”  عـــن  “مستشـــارك 
جميـــع استشـــاراته الموجهـــة للمـــرأة وتلبيـــة 
الجائحـــة.  ظـــل  فـــي  الطارئـــة  االحتياجـــات 
تحت مظلة حملة “متكاتفين.. ألجل ســـالمة 
البحرين” والتي جاءت بهدف دعم ومساندة 
المرأة البحرينية وخصوصًا المعيلة ألســـرتها، 
ومن بينها أســـر الكوادر الطبيـــة والتمريضية 

والعاملة في الصفوف األمامية.

قــريــنــة الــعــاهــل الــمــفــدى قـــائـــدة الــتــطــويــر 
ــثــة ــحــدي ــة الـــنـــهـــضـــة الـــنـــســـائـــيـــة ال ــ ــيـ ــ وراعـ

تكافؤ الفرص.. والتوازن بين الجنسين 
تنفيذًا الختصاصات المجلس األعلى للمرأة بتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، أخذ المجلس على عاتقه ترجمة 

النصوص الدستورية الى واقع، السيما وأن المادة الخامسة الفقرة )ب( التي تنص على “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع، 
ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية دون إخالل بأحكام الشريعة اإلسالمية”.

تنفيـــذًا الختصاصاته بتمثيـــل المرأة البحرينية 
فـــي المحافـــل والمنظمـــات الوطنيـــة والعربية 
المـــرأة والدخـــول  المعنيـــة بشـــئون  والدوليـــة 
معهـــا فـــي اتفاقيات تعـــاون وبرامج مشـــتركة، 
ومتابعـــة تطبيق القوانيـــن واللوائح والقرارات 
واالتفاقيـــات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد 
مـــن تنفيذهـــا بمـــا يضمـــن عـــدم التمييـــز ضـــد 
المرأة، عمل المجلس على اســـتثمار الشـــراكات 
والتحالفـــات الفاعلـــة علـــى المســـتوى الوطني، 
واالرتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل 
المعرفـــي لتحقيق التنافســـية محليـــًا واقليميًا 
ودوليًا. وقد ســـاهم في بنـــاء منظومة معرفية 
وطنية تعزز اقتصاد المعرفة وتنوع سياســـات 
وتتابـــع  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  ومنهجيـــات 
وتقيم معدالت التنافســـية المحلية واإلقليمية 

للمرأة.
ونظـــرًا للجهـــود الالفتة التـــي يبذلهـــا المجلس 
األعلـــى للمـــرأة علـــى صعيـــد متابعـــة التزامات 
مملكـــة البحريـــن علـــى الصعيـــد الدولـــي، ومن 
أهمهـــا، اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع اشـــكال 

التمييـــز ضـــد المـــرأة ) الســـيداو(، ومنهاج عمل 
بيجيـــن، وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة 2030، 
ومؤشـــراتها  مبادراتهـــا  اســـتيعاب  تـــم  التـــي 
ضمنيًا مع مبادرات ومؤشرات الخطة الوطنية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينية، فقـــد حققت مملكة 
البحرين قصة نجاح لمبادرات ومشاريع تمكين 
وتقدم المرأة لســـد الفجـــوات وتحقيق التوازن 
بين الجنســـين وكانت محل تقديـــر لدى الكثير 
مـــن الدول العربية والعالمية التي أبدت رغبتها 
فـــي تفعيل اتفاقات ومذكـــرات التعاون لتبادل 
الخبـــرات والتجارب الناجحة على صعيد تقدم 

المرأة، ومن ابرزها
وتفخـــر مملكة البحرين اليـــوم بأن تكون اليوم 
مركـــز خبرة دولـــي في شـــأن المـــرأة باعتبارها 
مـــن أوائـــل الـــدول التـــي اســـتطاعت ان تنقـــل 
تجربتهـــا الوطنيـــة علـــى صعيـــد تقـــدم المـــرأة 
البحريـــن إلـــى العالميـــة مـــن خالل تبنـــي هيئة 
األمـــم المتحـــدة للمـــرأة جائزة األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة 
التـــي تـــم اطالقهـــا فـــي العـــام 2017، واطـــالق 

نســـختها الثانيـــة فـــي يوليـــو 2021، باعتبارها 
رســـالة للعالم، تنطلق من البحرين، حول أهمية 
دور المـــرأة في التنميـــة، وإتاحة فرص التقدير 
الدولـــي إلنجـــازات المؤسســـات واألفـــراد فـــي 
مجال تحقيق األثر المستدام في تمكين المرأة 
مـــن أداء أدوارها اإلنســـانية والتنموية وتعتبر 
هذه الخطوة بمثابة إشـــادة عالمية بمدى تقدم 
مملكـــة البحرين في جهودهـــا الوطنية لتمكين 

المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.

أما على صعيـــد أداء مملكة البحرين في بعض 
التقاريـــر الدوليـــة ذات العالقـــة، فقـــد حققـــت 
البحريـــن المرتبـــة 137 فـــي التقريـــر الســـنوي 
للفجـــوة بيـــن الجنســـين الصـــادر عـــن المنتـــدى 
االقتصـــادي العالمـــي )دافوس( لعـــام 2021 مع 
استقرار نسبة سد الفجوة إلى %63. كما تشير 
نتائـــج ذات التقريـــر إلى أن نســـبة ســـد الفجوة 
في مجال المشـــاركة االقتصاديـــة والفرص قد 
بلـــغ حوالـــي 51.8 %، مما جعلهـــا تحتل المركز 

األول خليجيـــًا في هذا المجال وعلى مســـتوى 
المشـــاركة السياسية تشكل نســـبة سد الفجوة 
حوالـــي 7 %، وفـــي الصحـــة 95.9 %. أمـــا في 
مجـــال التعليـــم فقـــد بلغـــت النســـبة 98.5 % 
محققة البحرين المرتبة األولى عالميًا في ســـد 
الفجـــوة في كل من االلتحـــاق بالتعليم الثانوي 

والتعليم العالي.
ومـــن النتائج اإليجابية في مجال بيت الخبرة 
مـــا أوضحـــه التقريـــر الوطني لقيـــاس التوازن 

بين الجنســـين في مملكـــة البحرين من ارتفاع 
في مؤشـــر التـــوازن بين الجنســـين في مملكة 
البحريـــن مـــن ) 0.65 ( للفتـــرة )2017 - 2018( 
إلـــى ) 0.69 ( للفتـــرة )2020-2019(، كما ارتفع 
مؤشـــر التـــوازن بين الجنســـين فـــي المجاالت 
النوعية من ) 0.70 ( للفترة )2017 - 2018( الى 
)0.73( للفتـــرة )2020-2019(، بينمـــا ارتفعـــت 
مؤشـــرات األداء المؤسســـي من )0.59( للفترة 
2019-( للفتـــرة   )0.65( إلـــى   )2018  -  2017(

 .)2020
وختامًا، تشـــكل هذه المكتسبات التي تحققت 
مقتطفـــات موجـــزة وبارزة ضمن مســـيرة عمل 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة علـــى مـــدى عقديـــن، 
وتأتي المناسبة التي تحمل الكثير من األهمية 
والداللـــة بمثابـــة المحطـــة النطالقـــة متجـــددة 
لمرحلـــة قادمـــة ســـيركز المجلـــس مـــن خاللهـــا 
علـــى التحـــوالت العالمية واألولويـــات الوطنية 
فـــي مجـــال  النوعيـــة  وبالبنـــاء علـــى خبراتـــه 
اختصاصه، ليكون كما العهد به، صرحًا شـــامخًا 
وعامرًا بعطاء المرأة البحرينية التي يشـــهد لها 
تاريخهـــا وحاضرهـــا بأنها الشـــريك الجدير في 
بناء الوطن وتشـــكيل نهضتـــه المباركة القائمة 
علـــى عدالة إتاحة الفرص بيـــن المرأة والرجل، 

على حد سواء.

بيت خبرة ومركزًا إقليميًا 
لقضايا المرأة

%75

السلطة التشريعية

مجلس النواب )المنتخب(

مجلس الشورى )المعين(

المجلس البلدي

معدل المشاركة في قوة العمل

القطــاع الحكومي

الوظـــائف التنفيذية )القطــاع الحكومي(

القطــــاع الخاص

واإلشرافيـــــة  اإلداريـــــــة  المهــــــن 
الخــاص( )القطــاع 

مجالس إدارة شركات القطاع الخاص

صاحبات األعمال

المالكات لسجالت افتراضية

مؤشرات تقدم  المرأة البحرينيــة

%11

%17

%15

%11

%32

% 8

%17

%11

%12

%10

%34

% 4

السلطة التشريعية 
والمجالس البلدية

السكان )المواطنات(

ســوق العمــل

% 8
(2002)

%25,8
(2001)

 % 0
(2002)

%24
(2001)

%15
(2001)

%15
(2002)

%38
(2001)

%23
(2007)

%38
(2016)

% 3
(2010)

%12
(2001)

%13
(2012)

%19
(2020)

%42,8
(2020)

%15
(2020)

%35
(2021)

%47
(2021)

%23
(2020)

%55
(2020)

%34
(2020)

%50
(2020)

%13
(2020)

%46
(2020)

%17
(2020)

 201,044 نسمة
(2001) 

 351,222 نسمة
(2020) 

التعلم مدى 
الحياة 

تركـــز الخطة الوطنية فـــي هذا المجال 
الحيـــاة  مـــدى  التعلـــم  فـــرص  علـــى 
للمـــرأة، من خـــالل العمل على صناعـــــة 
الذاتـــي  التطويـــر  تضمـــــن  ممارســـــات 
علـــى  المـــرأة  قـــدرة  ورفـــع  والمهنـــي 
االســـــتمرار فـــــي التعليـــم والتعلـــم في 
كافـــة مراحلهـــا العمريـــة لبنـــاء أجيـــال 
قـــادرة علـــى االبتكار وصناعـــة، وتنمية 
المعرفـــة الذاتية للمرأة بما يعزز قدرتها 
على توســـيع خياراتهـــا وتطبيق أفضل 
الممارســـات، وتعزيـــز تنافســـية المـــرأة 
وصناعـــة  المعرفـــة  وإدارة  نقـــل  فـــي 
القيمة المضافة، وذلك بهدف اســـتدامة 
التنميـــة  برامـــج  فـــي  المـــرأة  مشـــاركة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة مـــن خـــالل 

تأسيس آليات نقل وادارة المعرفة.
بالتعـــاون مـــع  ولعـــل جهـــود المجلـــس 
شـــركاؤه في تنفيذ المبادرات والبرامج 
تطويـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي  التعليميـــة 
الكفـــاءة المؤسســـية لمـــدارس التعليـــم 
الفنـــي والمهني باســـتخدام تخصصات 
المهنيـــة  القـــدرات  وتطويـــر  جديـــدة، 
للطلبة ومتابعـــة تنفيذ وتطوير برنامج 
فـــي  المدرســـية  التعليميـــة  الحقيبـــة 
المرحلة االعدادية بالمدارس الحكومية 
والخاصة لتعزيز الوعي حول المفاهيم 
باإلضافـــة  المـــرأة،  لـــدور  الداعمـــة 
للمـــرأة  الـــى برامـــج االرشـــاد الوطنـــي 
البحرينيـــة لمســـاندة مبـــادرات التوازن 
المالي ولتشجيع المرأة البحرينية على 
اإلبـــداع والتميز والمشـــاركة في مجال 
ريادة األعمال والقطاع الخاص بشـــكل 
فاعل ومؤثر، وتطوير منظومة التعليم 
بطـــرح أســـاليب جديـــده والتحول في 
عمليـــة التعليم عن بعد في ظل جائحة 

كورونا.
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وزير الخارجية المصري األسبق السفير العرابي أول المتحدثين بمنتدى “^”
أعلنت صحيفة “البالد” عن قائمة المتحدثين الرئيسيين بمنتداها االفتراضي 
الجديــد، الــذي يبحث موضوع المنظومــة األمنية للــدول الخليجية والعربية 

وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين من عواصم عربية وأجنبية.

المتحدثون الرئيسيون

ومن المقرر أن يتحدث في هذا المنتدى: 
وزير الخارجية المصري األســـبق الســـفير 
محمد العرابي، ورئيس مركز الدراســـات 
زاده،  نـــوري  علـــي  االيرانيـــة  العربيـــة 
اإلعالمـــي المعروف محمـــد المال ورئيس 
مركـــز الخليـــج للدراســـات عبدالعزيـــز بن 

صقر.
ويلتئم المنتدى في يوم األربعاء الموافق 
25 أغســـطس 2021 من الساعة 8 مساء 

الى 9:30 مساء بتوقيت المنامة. 
وســـتبث الفعاليـــة مباشـــرة عبـــر الموقـــع 

مثـــل  الرقميـــة  والمنصـــات  اإللكترونـــي 
اليوتيوب واألنستغرام والتويتر وزووم.

المشاركون

توجيـــه  فـــي  “البـــالد”  ادارة  وشـــرعت 
الدعوات للمشـــاركين من داخل البحرين 
مشـــارب  يمثلـــون  والذيـــن  وخارجهـــا، 
متعـــددة وتخصصـــات مرتبطة بموضوع 
المنتدى، ودعيت  نخبة من الشـــخصيات 
والدبلوماســـية  واألكاديميـــة  البرلمانيـــة 
والسياســـيين والمختصيـــن واالعالميين 
مـــن داخـــل البحرين وخارجها للمشـــاركة 

في هذا المنتدى.

فكرة المنتدى

وقالت “البالد” إن هذا المنتدى ســـيبحث 
أمـــن الـــدول الخليجيـــة والعربيـــة علـــى 
ضوء توقيع معاهدة للتعاون االقتصادي 
واالســـتراتيجي بيـــن إيـــران والصين في 
فبرايـــر الماضـــي، التي تؤســـس لشـــراكة 
اقتصاديـــة وعســـكرية وأمنيـــة واســـعة، 
بما يشـــمل تطوير األسلحة ونظم الدفاع 
يشـــكل  وبمـــا  والســـيبراني،  التقليـــدي 
اختراًقـــا لقواعـــد وتوازنـــات األمـــن فـــي 

الخليـــج ولمنظومـــة التحالفـــات األمنيـــة 
التقليدية فيها التي تهيمن عليها الواليات 
المتحـــدة، والمنتدى ســـيناقش أبعاد هذا 
الخطيـــر،  والعســـكري  األمنـــي  التحالـــف 
وضـــرورة اعادة هيكلة المنظومة األمنية 
والدفاعيـــة الخليجيـــة، لتشـــمل ترســـيخ 
وتوثيـــق التعـــاون العســـكري واألمني مع 
جمهورية مصر العربية، وتعزيز التحالف 
مـــع أمريـــكا، وتوثيق العالقـــة األمنية مع 

اسرائيل، ويطرح الســـؤال حول امكانية 
دعوة الهند لالنضمام لهذه المنظومة.

محاور الفعالية

وذكرت أن محاور المنتدى األربعة هي: 
التعـــاون االقتصـــادي  1. أبعـــاد معاهـــدة 

واالستراتيجي بين إيران والصين.
2. تأثير المعاهدة على االلتزامات األمنية 

األميركية تجاه الدول الخليجية.

3. توســـيع دائـــرة التحالفـــات الخليجيـــة 
بالمنطقة.

4. مستقبل االتفاق الصيني اإليراني.

طلب المتابعة

ويمكن للراغبين في متابعة هذه الفعالية 
هاتفيـــا  التواصـــل  عنهـــا  االستفســـار  أو 
الرقـــم اآلتـــي:  الواتســـاب علـــى  أو عبـــر 

.33585606

عبدالرحمن بن صقراإلعالمي محمد المال علي رضا زادهالسفير محمد العرابي

الى جانب اإليراني 
زاده واإلعالمي 

المال ورئيس مركز 
الخليج بن صقر

local@albiladpress.com
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“خيـــرات البحـــريـــن”... فـي مهـب الريـــح
اســتــثــمــارهــا ــدم  ــع ل الـــزراعـــيـــة  ــن  ــري ــح ــب ال أرض  ــص  ــي ــرخ ت ــب  ــح س

وضـــع قرار مفـــوض مفوضية االســـتثمار 
بالواليـــة الشـــمالية في الســـودان بشـــري 
الطيـــب بشـــأن إلغـــاء ترخيـــص وميزات 
وتسهيالت مساحة 100 ألف فدان باسم 
مشـــروع مملكـــة البحريـــن بمحليـــة الدبة 
والمعروف باســـم “خيـــرات البحرين” في 
مهـــب الريـــح، بعد مـــرور نحو 8 ســـنوات 
علـــى اتفاقيـــة األرض الممنوحة من قبل 

جمهورية السودان لمملكة البحرين.
فـــي تصريـــح صحفـــي  المفـــوض  وعـــزا 
مبـــررات إلغـــاء الترخيـــص إلـــى سياســـة 
أي  باســـترداد  تقضـــي  التـــي  المفوضيـــة 
أرض غيـــر مســـتثمرة لحكومة الســـودان 
بموجـــب  وذلـــك  الشـــمالية؛  والواليـــة 
المرسوم الوالئي الصادر من والي الوالية 
الشـــمالية آمـــال محمـــد عز الديـــن وعمال 

بأحكام المـــواد الواردة في قانون تنظيم 
وتشـــجيع االســـتثمار بالوالية، واســـتنادا 
موقـــف  حـــول  الدوريـــة  التقاريـــر  علـــى 
المشاريع االستثمارية بالوالية الشمالية.

ووفقـــا لالتفاقيـــة الموقعـــة بيـــن مملكـــة 
فـــي  الســـودان  وجمهويـــة  البحريـــن 

يونيـــو 2013، فإنـــه كان مقـــررا أن يتـــم 
االستفادة من األرض لالستثمار الزراعي 
والحيواني واألعالف، حيث قدرت قيمة 
االســـتثمارات فيها بأكثر من 200 مليون 

دوالر.
لمملكـــة  الممنوحـــة  األرض  وتتميـــز 

البحريـــن أنهـــا مـــن أجـــود أنـــواع التربـــة 
المهيأة لالستثمار الزراعي، كما أنها تمتاز 
بتوفر الميـــاه الصالحة للزراعة من المياه 
الجوفية ونهر النيل، وتبعد نحو 100 كلم 
عن أقـــرب مطار دولي فـــي مدينة دنقال، 

ونحو 600 كلم عن مينار بور سودان.
البحريـــن  مملكـــة  الســـودان  ومنحـــت 
قـــرار جمهـــوري مـــن  بنـــاء علـــى  األرض 
الرئيـــس الســـابق عمـــر البشـــير، مشـــمولة 
بعـــدة ميـــزات منهـــا اســـتثناؤها مـــن دفع 
الضرائب، وإعفاؤها من تأســـيس شـــركة 

إلدارة األراضي المستثمرة.
مـــن  عـــددا  أطلقـــت   2018 العـــام  وفـــي 
التصريحـــات الصحفية للجهـــات المعنية 
بـــإدارة ملف هذا المشـــروع االســـتثماري 
مفادهـــا أن البحرين ســـتقطف أولى ثمار 
المشـــروع الـــذي منـــح للبحريـــن لمدة 99 

عاما دون مقابل في العام 2019.

إن  اإلســـكان  وزارة  قالـــت 
بـــدل الســـكن لألرامـــل  صـــرف 
والمطلقـــات مـــن الفئـــة الثانية 
يقبـــل مـــن تاريـــخ تقديم طلب 
الخدمـــة اإلســـكانية. وأشـــارت 
الوزارة في منشور لها بحسابها 
الرســـمي علـــى “انســـتغرام” إن 
بـــدل الســـكن يصرف لـــكل رب 
أســـرة مضـــت 5 ســـنوات علـــى 
تاريـــخ تقديمـــه طلـــب الخدمة 
دينـــار   100 بواقـــع  اإلســـكانية 
وزيـــر  لقـــرار  وفقـــا  شـــهريا، 
اإلســـكان رقـــم 909 لينة 2015 

بشـــأن نظـــام اإلســـكان. ولفتت 
الـــوزارة إلى أنـــه يوقف صرف 
بدل الســـكن فور إلغاء الطلب، 
أو مـــن تاريخ اســـتالم الســـكن 
المؤقـــت أو بعد مرور 3 أشـــهر 
الخدمـــة  اســـتالم  تاريـــخ  مـــن 
اإلســـكانية )بحســـب األحوال(، 
مؤكدة عدم اســـتفادة أصحاب 
الطلبـــات المؤجلـــة بنـــاء علـــى 
رغبتهـــم مـــن بـــدل الســـكن عن 
الســـنوات الالحقـــة على تاريخ 
استحقاقهم للخدمة اإلسكانية 

المتقدمين بطلبها.

بدل سكن “فوري” لألرامل والمطلقات

عشرون عاما قد مضت..

أقوالكم تغرس في نفوسنا الضياء..

أعمالكم تحمل في طياتها الحب والوفاء..

لكافة النساء..

من أجلنا نحن نعم منظومة النساء..

تنمية مشاركة ونهضة مباركة..

سطرها مليكنا بفضل رب األرض والسماء..

في موطني الحبيب بحريننا يا موطن السناء..

*سيدتي*..

قد تعجز األقالم عن وصف ما قد مر من عناء..

كي ترتقي سيدتي بكافة النساء..

في مجلس يدعو إلى الشراكة والبناء..

بفضلكم سيدتي سيدة النساء..

يحلو لنا ان نحمل الراية للسماء..

فخر لنا ان نحتفي بجودة الحياة..

فخـــر لنا ان نقترح ان نشـــترك ان نرســـم الخطوط لنحصـــد الثناء.. 

حلمك يا سيدتي تحقيقه قد تم باعتناء..

أمانة قد خططت وساهمت وجاهدت من أجل أن تنشر النماء..

شـــكرا لكم مســـيرة عمادهـــا الخير والهناء.. شـــعارها قـــرأت تعلمت 

وشاركت خالدة نابضة بالشكر والثناء..

شكرا لكم سيدتي يا مصدر اإللهام والنماء..

وداد رضي الموسوي
* عضو لجنة وقف عيسى التعليمي الخيري
مستشار بجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية

سيدتي صاحبة السمو

تاريخ المملكة يزخر بقصص نجاح سطرتها المرأة
جواهري بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس “األعلى للمرأة”: يحق للبحرينية أن تتباهى بالكيان المعطاء

قال رئيس شـــركة الخليج لصناعة 
عبدالرحمـــن  البتروكيماويـــات 
األعلـــى  المجلـــس  إن  جواهـــري 
حقيقيـــة  كترجمـــة  جـــاء  للمـــرأة 
عاهـــل  لســـيدي  الثاقبـــة  للرؤيـــة 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وانعكاســـًا 
لدعـــوات جاللتـــه المســـتمرة لدعم 
المـــرأة البحرينية وتمكينها وإيجاد 
مؤسســـة تتبنى تطبيـــق منهجيات 
شفاّفة؛ من أجل إدماج احتياجات 
المرأة في التنمية وتكريس مبادئ 
تكافؤ الفـــرص، خصوصا أنه ُعرف 
ورعايتـــه  تشـــجيعه  جاللتـــه  عـــن 
واهتمامـــه بالمـــرأة البحرينية التي 
الـــذي  الغالـــي  المّكـــون  يعتبرهـــا 

يستحق كل رعاية وتقدير ودعم.
وفـــي تصريح صحفي له بمناســـبة 
احتفـــاالت المجلس األعلـــى للمرأة 
بالذكـــرى العشـــرين لتأسيســـه، أّكد 
رئيـــس الشـــركة بـــأن هـــذا الصـــرح 
الحضـــاري العمـــالق الذي يتشـــرف 
بقيـــادة واعيـــة مـــن قرينـــة جاللـــة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  الملـــك 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
كيانـــًا  اليـــوم  أصبـــح  خليفـــة،  آل 
شـــامخًا، ووجهـــا حضاريـــا مشـــرقا 
لمملكـــة البحرين، مؤكـــدًا أن المرأة 
األفضـــل  تســـتحق  البحرينيـــة 
دائمـــًا وما هـــذا المجلـــس إال تقدير 
إلصرارها وتضحياتها التي قدمتها 
عبر تاريخهـــا الطويل مـــن العطاء، 
وتحّدي الظروف، والمثابرة، حيث 
يزخـــر التاريخ بالكثيـــر من قصص 
المـــرأة  ســـطرتها  التـــي  النجـــاح 
البحرينية عبر سنوات وعلى جميع 

المستويات.
العطـــاء  علـــى  جواهـــري  وأثنـــى 
المؤهـــل  العمـــل  لفريـــق  المخلـــص 
بتنفيـــذ  يقـــوم  والـــذي  بالمجلـــس 
محترف لكل السياســـات والخطط 

الطموحة التي يتبناها، مشـــيرًا إلى 
أن المجلـــس األعلـــى للمرأة وخالل 
عقدين فقط من الزمن قد استطاع 
النهـــوض بواقـــع المـــرأة البحرينية، 
ومّد يد العون لها ومساعدتها على 
تطويـــر األداء ســـواء في مجتمعها 

أو في أماكن عملها.
المثالـــي  بالتعـــاون  أشـــاد  كمـــا 
والتنســـيق الرفيـــع الـــذي يحـــرص 
عليـــه المجلـــس األعلـــى للمـــرأة مع 
مختلـــف الكيانـــات فـــي القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص حرصـــًا منـــه على 
تحقيـــق مصلحة المـــرأة البحرينية 
فـــي  وجودهـــا  وضمـــان  العاملـــة 
مختلـــف أماكـــن العمـــل، مؤكـــدًا أن 
الشـــراكة المتميـــزة بيـــن المجلـــس 
الخليـــج  وشـــركة  للمـــرأة  األعلـــى 
كانـــت  البتروكيماويـــات  لصناعـــة 
طـــوال  مثاليـــة  شـــراكة  بالفعـــل 

الســـنوات الماضيـــة ومنذ تأســـيس 
المجلـــس، حيث كانت الشـــركة من 
أول الشـــركات التي شكلت مجلس 
رئيـــس  برئاســـة  الفـــرص  تكافـــؤ 
الشـــركة وذلك للتنســـيق المســـتمر 
بين الجانبين في تنظيم الفعاليات 
والبرامج واألنشطة الداعمة لتقّدم 
المـــرأة البحرينيـــة عمومـــا، والمرأة 

العاملة في الشركة خصوصا.
تقديـــره  عـــن  جواهـــري  وأعـــرب 
الكبير للجهـــود الجباّرة التي يبذلها 
المجلـــس األعلى للمـــرأة، ومتابعته 
ودعمـــه المســـتمر النخـــراط المرأة 
المجـــال  فـــي  بالعمـــل  البحرينيـــة 
الصناعي، ومن بينها صناعة النفط 
والغـــاز والبتروكيماويـــات، مشـــيرًا 
إلى أن الشركة تبذل جهودًا حثيثة 
فـــي تعزيـــز التعـــاون مـــع المجلس 
األعلـــى للمـــرأة وذلـــك علـــى أعلـــى 

المستويات.
وأضـــاف “أن الشـــركة تمكنـــت مـــن 
تحقيق نجاحات كبيرة ومهمة في 
مجال اســـتقطاب المرأة البحرينية 
للعمل فيهـــا بجميع دوائرها بما في 
ذلك العمليـــات التشـــغيلية والفنّية 
بكوكبـــة  تزخـــر  كمـــا  واإلداريـــة، 
كبيـــرة من المهندســـات واإلداريات 
المتخصصات المؤهالت من أفضل 
والخارجيـــة،  المحليـــة  الجامعـــات 
تحقيـــق  فـــي  ســـاهمن  واللواتـــي 
الباهـــرة”،  اإلنجـــازات  مـــن  الكثيـــر 
منوهـــًا بأن شـــركة الخليج لصناعة 
بوجـــود  تفخـــر  البتروكيماويـــات 
فريـــق  ضمـــن  البحرينيـــة  المـــرأة 

إدارتها التنفيذية.
واختتم جواهري تصريحه بالقول 
“لقـــد جـــاء هـــذا المجلـــس تقديـــرًا 
إلســـهامات المـــرأة البحرينيـــة عبر 
ســـنوات التاريـــخ الطويلـــة، وتلبية 
لطموحاتهـــا وإيمانـــًا بقدرتهـــا على 
لعـــب أدوار مهمة جدًا في مســـيرة 
التـــي  واالزدهـــار  والنمـــاء  البنـــاء 
يشـــهدها وطننـــا الغالـــي”، مضيفـــًا 
بأنه يحـــق للمـــرأة البحرينّية اليوم 
أن تتباهـــى بهـــذا الكيـــان المعطـــاء 
والجهـــود الحثيثـــة التـــي يقدمهـــا، 
خـــالل  حققهـــا  التـــي  واإلنجـــازات 
العقديـــن الماضييـــن، وأعـــرب عـــن 
أملـــه وثقته بقدرة المجلس األعلى 
للمرأة على مواصلة تقديم خدماته 
الراقية والداعمة للمرأة البحرينية؛ 
لمســـاعدتها علـــى مواصلة مســـيرة 

الخير والبناء.

سترة - جيبك

سيدعلي المحافظة

محرر الشؤون المحلية

سيدعلي المحافظة



وأشـــار في الجـــزء الثانـــي واألخير من 
الحوار مع الصحيفة إلى أنه جرى انفاق 
أكثـــر مـــن 14 مليون دينار لمشـــروعات 
البنيـــة التحتيـــة الداخلية مـــن ايرادات 
الصنـــدوق المشـــترك الخـــاص بالهيئات 

البلدية. وفيما يأتي نص الحوار:

االجتماعات التنسيقية 

- ماذا بشأن االجتماعات التنسيقية  «
بين رؤساء المجالس البلدية ووزير 

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني؟

هنـــاك نوعـــان مـــن االجتماعـــات، األول 
هو اجتمـــاع اللجنـــة التنســـيقية العليا، 
والمعني بمعالجة المشكالت المشتركة 
بيـــن البلديات، حيث يحضـــر الممثلون 
عـــن اإلدارات المعنية بالمشـــكلة، ويتم 
بحـــث كيفيـــة حلهـــا ومعالجتهـــا، وهذا 
االجتماع يتم متى ما اقتضت الحاجة، 
وهـــذا االجتماع عقد لمرة واحدة فقط، 
ولعـــل الجائحـــة هي مـــا تســـببت بعدم 

عقده مرات أخرى.
كمـــا أن هنـــاك اجتماعـــات دوريـــة بيـــن 
رؤســـاء المجالـــس والوزيـــر، ويتم هذا 
االجتماع متى ما دعـــت الحاجة لذلك، 
والوزيـــر متعـــاون جدا في االســـتجابة 

لطلبات االجتماعات.
وهناك اجتماع قريب لرؤساء المجالس 
مـــع الوزيـــر، والـــذي ســـيتم مـــن خاللـــه 
ميزانيـــة  تقليـــص  موضـــوع  مناقشـــة 
كانـــت  حيـــث  النصـــف،  إلـــى  الترميـــم 
تخصـــص 600 ألـــف دينار لـــكل مجلس 
عن كل سنة مالية، فيما خصصت للعام 

2021 ميزانيـــة 260 ألـــف دينـــار، 
وللعـــام 2022 ميزانية 380 
ألف دينار، وهذا سيســـاهم 
مـــن  كثيـــر  تحـــول  فـــي 

المنازل القابلة للترميم 

إلى منازل آيلة للسقوط.

إيجاد مخرج

- لماذا يتم خفض هذه الميزانيات  «
رغم أن الصندوق المشترك الخاص 

بالهيئات البلدية متخم باإليرادات وأن 
المشاريع البلدية أولى باالستفادة 

من إيراداته المليونية؟

فـــي اآلونـــة األخيـــرة اتضحت أســـباب 
ذلك، حيث أصبحت تخصص 

جزءا من إيرادات هذا الصندوق للبنية 
التحتيـــة، علـــى الرغـــم من أن مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة هـــي مـــن اختصاصات 

األشغال وليس البلديات.
ولكـــن بعـــد دمـــج الوزارتيـــن تـــم إيجاد 
مخـــرج لهـــذه القضيـــة، حيـــث تـــم فـــرز 
وخارجيـــة،  داخليـــة  إلـــى  المشـــاريع 
وتـــم تصنيـــف الداخلية منها كمشـــاريع 
بلديـــة والخارجية منها مشـــاريع خاصة 
باألشـــغال، ولكـــن فـــي نهايـــة المطـــاف 
إن مـــن ســـيتولى مهمة البنيـــة التحتية 
شـــؤون  هـــي  والخارجيـــة  الداخليـــة 

األشغال.
وبالتالي، فإن الصرف من هذه اإليرادات 
على البنيـــة التحتية الداخلية أثر كثيرا 

على ميزانية المشاريع البلدية.
عـــالوة علـــى ذلـــك، تجـــد أن ميزانيـــة 
مشـــاريع البلديات ال تتجـــاوز 200 ألف 
دينار للســـنتين الماليتين، بعد أن كانت 

أكثر من مليون دينار.
أنـــا مازلـــت أؤكـــد رفضـــي واعتراضـــي 
علـــى قرار خفـــض الميزانيـــات الخاصة 
بالمشاريع البلدية ونقلها تحت مبررات 

غير سليمة لصالح مشاريع أخرى.
أنا مـــع تطوير البنيـــة التحتية، ولكن ال 
أن يكـــون ذلـــك على حســـاب الخدمات 
والمشـــاريع البلديـــة، الســـيما أن البنيـــة 
التحتية لها مصدر إيراد خاص بها وهو 

رسوم استرداد كلفة البنية التحتية.

 نهاية المطاف
- ... لكن، أال يعد هذا التصرف في  «

الميزانية دون الرجوع للمجالس 
البلدية أو حتى علمهم هو تجاوز 

الختصاصات المجلس، وتهميشًا له؟

نعـــم بالتأكيد، حيث نصبـــح أمام الرأي 
العـــام وكأننـــا ال نعلـــم بمـــا يتـــم اتخاذه 
جهـــة  ومـــن  جهـــة،  مـــن  قـــرارات  مـــن 
أخـــرى نجد أنه مع األســـف الشـــديد أن 
المجلـــس النيابـــي يدعـــم هـــذا التوجه، 
حيـــث رفضـــت الحكومـــة هـــذا الشـــكل 
مـــن الصرف فـــي مجملـــه، وأن الصرف 
مـــن هـــذه اإليـــرادات محـــدد بالمناطق 

الداخلية فقط.
فـــي الســـابق لـــم نكـــن علـــى علـــم حول 
مصـــادر صرف هـــذه الميزانيـــات، ولكن 
يبدو أن األمر اتضح اآلن، حيث إن هذه 
المبالـــغ تتجاوز 14 مليـــون دينار تقريبا 
تصـــرف على البنية التحتيـــة الداخلية، 
التـــي هي في نهاية المطاف تحســـب 
لشؤون األشغال وليســـت البلديات. 
وأمـــا بالنســـبة للقانـــون، فـــإن هـــذه 
الميزانيـــات  مـــن  تعـــد  الميزانيـــة 
التصـــرف  إمـــكان  وأن  المســـتقلة، 
فيهـــا ال يمكن إال فـــي إطار تنفيذ 
رؤية الحكومة لترشيد 
ولكـــن  الصـــرف، 
أال  بشـــرط 

يساهم في عرقلة كثير من الطلبات، إذ 
إن كثيرا منها بسيط وال يكلف أكثر من 

بضع آالف الدنانير.
هـــذا الواقـــع فـــرض علينا االتجـــاه نحو 
البلديـــة  المرافـــق  وعهـــد  االســـتثمار 
كالحدائـــق لمســـتثمرين؛ وذلك من أجل 
رفع عبء صيانتها عن كاهل البلديات.

 تخفيف العبء
- أال تعتقد أن إشاعة أسلوب  «

الشراكة مع القطاع الخاص يعزز 
التوجه نحو التخلص من عبء الصرف 
على المشاريع والمرافق والخدمات 

البلدية؟

طبعـــا، فعوضـــا عـــن مكافـــأة البلديـــات 
علـــى تخفيف العبء وتحقيق إيرادات 
فـــي الميزانيـــة من خالل دعم سياســـة 
االســـتثمار فـــي المشـــاريع والخدمـــات 

البلدية، فإنه يتم تقليص الميزانيات.

 مثلث نجاح
- كيف تصف عالقتكم مع بقية  «

المؤسسات الرسمية ومؤسسات 
المجتمع المدني؟

العالقة جيدة جـــدا، فالتواصل موجود 
بشـــكل دائـــم على جميـــع المســـتويات، 
مـــع  متميـــزة  عالقـــات  لدينـــا  فمثـــال 
محافظـــة المحـــرق إلى جانـــب مديرية 
األمـــن، وهـــذه العالقـــة الثالثيـــة أطلق 
عليهـــا “مثلث نجـــاح العمـــل البلدي في 
والتوافـــق  التنســـيق  إن  إذ  البحريـــن”، 
والتعاون بين هذه المؤسســـات الثالث 
يســـاهم فـــي معالجـــة وحـــل كثيـــر من 

القضايا والمشكالت.
كان يؤخذ على غازي أنه رجل صدامي 
وال يصلح إلدارة المجلس، ولكن أعتقد 
أنني اليـــوم تمكنت من إثبـــات العكس، 
وكيـــف أن اإلدارة تختلـــف عـــن العمـــل 
البلدي كعضو، ومن أهم عناصر النجاح 
لهـــذه اإلدارة هـــي التعـــاون والتنســـيق 
والتواصـــل مـــع المؤسســـات الموجودة 
وأثقل هذه المؤسســـات هي المحافظة 

ومديرية األمن، ثم النوادي والجمعيات 
وبقية المؤسسات.

وهنـــا أشـــير إلـــى أن إحـــدى ثمـــار هـــذا 
التنســـيق هو أن مجلس المحرق البلدي 
العمـــل  تاريـــخ  فـــي  مجلـــس  أول  كان 
فـــي  الرســـمية  جلســـته  يعقـــد  البلـــدي 
مدرسة وهي مدرسة الهداية الخليفية 

وبحضـــور الطلبـــة. فالمجلس اســـتطاع 
فعـــال أن يغيـــر صورتـــه الســـابقة التـــي 

كانت توصم بأنه مجلس صدامي.
هـــذا التنســـيق والتعـــاون أشـــبع العمـــل 
البلـــدي وأعطـــاه أبعادًا أخـــرى تعزز من 
أهميـــة ودور المجالـــس البلدية، إضافة 
إلـــى ذلـــك نشـــيد بـــوزارة اإلعـــالم التي 
تواكب العمل البلدي ومنحت الجلسات 

ثقال اجتماعيا مهما.

 ال نلوم 
 - ما تقييمكم لوتيرة إنجاز المشاريع  «

الخدمية في المحافظة وسرعة 
استجابة الجهات الرسمية المعنية 

للمقترحات؟

ولكنهـــا مرتبطـــة  هـــي جيـــدة عمومـــا، 
بشكل أســـاس بمســـتوى متابعة العضو 
لتنفيـــذ هـــذه المشـــاريع، فنحـــن ال نلوم 
الجهـــات التنفيذية عندمـــا يتأخر إنجاز 
مشـــروع مـــا فـــي حـــال غيـــاب متابعـــة 

العضو له.
يمكـــن  والمشـــكالت  الخدمـــات  بعـــض 
بعـــد  ســـريع  بشـــكل  اليـــوم  معالجتهـــا 
تطبيـــق سياســـة التواصـــل الفعـــال مـــع 
الخدميـــة،  والمؤسســـات  الـــوزارات 
وذلـــك من خـــالل االتصال المباشـــر مع 
الموظفيـــن المعنييـــن فـــي تلـــك الجهة، 
ورفـــع المواضيع التي تتطلـــب قرارات 

أعلى إلى المسؤولين بشكل طبيعي.

 المخصصات شحيحة
- كيف تقيم حجم مخصصات البلديات  «

وآليات صرفها؟

بالنســـبة للمخصصـــات، فهي شـــحيحة 
جـــدا، وأما آليـــات صرفها، فهـــي مقيدة 
من خالل اإلجراءات المتبعة في ذلك.

أقدر رغبة الجهات الرســـمية في ضبط 
اإلنفاق ووقف التسريبات، إال أن ذلك ال 
ينبغي أن يكون على حساب مصروفات 
تتطلـــب معالجات عاجلة وبســـيطة وال 
تحتمـــل التأخيـــر، فإجـــراءات الصـــرف 

اليوم معقدة جدا.

كشــف رئيــس مجلــس المحــرق البلــدي غــازي المرباطــي لصحيفة “البــاد” عن قرب عقــد اجتماع لرؤســاء المجالس البلديــة مع وزير 
األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف؛ لمناقشــة موضوع خفض ميزانية الترميم إلى النصف، حيث كانت 
تخصــص 600 ألــف دينــار لــكل مجلس عن كل ســنة ماليــة، فيما خصصت للعام 2021 ميزانية 260 ألف دينــار، وللعام 2022 ميزانية 

380 ألف دينار.

غازي المرباطي

اجتماع مرتقب مع وزير البلديات حول خفض ميزانية الترميم للنصف
رئيـــس بلـــدي المحـــرق لــــ “^”: إنفـــاق 14 مليـــون دينـــار للبنيـــة التحتيـــة الداخليـــة

تخصيص جزء من 
إيرادات الصندوق 
البلدي المشترك 

للبنية التحتية

كان يؤخذ عليَّ أنني 
صدامي وال أصلح 
إلدارة المجلس.. 

وأثبتُّ العكس

عقد اجتماع 
يتيم للجنة 
التنسيقية 

البلدية العليا

 المخصصات 
البلدية شحيحة 
وآليات صرفها 

مقيدة

منازل قابلة 
للترميم 

ستتحول آليلة 
للسقوط

 خفض ميزانية 
المشروعات البلدية 

من مليون دينار 
إلى 200 ألف
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حوار: سيد علي المحافظة

أصحاء “يبركنون” بمواقف ذوي الهمم ثم يشتمون “السيكيورتي”
مـــن الظواهـــر الغريبـــة التـــي رصدتها 
عدســـة “البالد” أخيرًا، استغالل بعض 
األصحـــاء مواقـــف ذوي االحتياجات 
الخاصة في عدد واسع من المجمعات 
التجارية والمحال الكبرى األخرى في 
مختلف مناطق المملكة. يفعلون ذلك 
ويضعـــون غيرهـــم أمـــام األمـــر الواقع 

للتصرف، هكذا بكل بساطة.
أحـــد  الصحيفـــة  منـــدوب  ورصـــد 
ثـــم  األصحـــاء وهـــو يركـــن ســـيارته، 
الصـــاروخ،  بســـرعة  المجمـــع  يدخـــل 
تالفيـــا النتبـــاه أحـــد، أو طلـــب رجـــال 

األمن ألن يبعد سيارته.
والمالحـــظ هنـــا، هـــو وجـــود مواقـــف 
لكـــن  المـــكان،  بـــذات  رحبـــة وكثيـــرة 
اإلشـــكال يكمن فـــي األنانيـــة من قبل 

مســـاحات  فـــي  ودخولهـــم  البعـــض، 
وحقوق اآلخريـــن، والرغبة بالوصول 
للمتجر أو مدخل المجمع دون بذل أي 

عناء، فمن هو المعاق الحقيقي هنا؟

وقام منـــدوب الصحيفة باالستفســـار 
مع عدد من رجال األمن “السيكيورتي” 
عـــن الســـيارات المركونة فـــي مواقف 
حيـــث  الخاصـــة،  االحتياجـــات  ذوي 

أكـــدوا جميعـــًا بـــأن أي ســـيارة تركـــن 
دون وضع الملصق الخاص بهذه الفئة 
والتـــي يمنحهـــا حـــق االســـتفادة مـــن 
الموقف، سواء بوضعه على “دشبورد” 

السيارة، أو على المنظرة األمامية لها، 
فهو ليس مخـــوالً بالركن هنالك، وفق 

القوانين المتبعة، ومخالف.
وقـــال رجـــل أمن رفـــض اإلفصاح عن 

اسمه لـ “البالد”: البعض منهم يتطاول 
علينا بالشتم حين نطلب منه تحريك 

سيارته لموقف آخر قريب.
التجـــاوزات  هـــذه  مثـــل  وتتســـبب 
بتحميـــل ذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
الكثير من العناء، أثناء دخول المحال 
التجارية الكبـــرى أو المجمعات وذلك 
بالســـير مســـافات طويلة مـــن مواقف 
الرئيســـة  البوابـــات  حتـــى  الســـيارات 
والعكـــس، بالرغـــم من وجـــود مواقف 

مخصصة لهم.
وتهتـــم مملكـــة البحريـــن فـــي رعايـــة 
ذوي االحتياجات الخاصة وسن كافة 
التشريعات الالزمة؛ لضمان حقوقهم، 
عديـــدة  أهليـــة  جمعيـــات  وهنالـــك 
وأولوياتهـــم،  بمطالباتهـــم،  تختـــص 
كمـــا أن هنالك معاهـــد ودورا تعليمية 

خاصة بهم أيضا.

إبراهيم النهام
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عاشوراء... ونماء الوطن
Û  قــد يكــون من محاســن الصــدف أن يأتي التاســع والعاشــر من محرم

هذه السنة ونحن منتصرون حتى اللحظة على جائحة كونية تفشت 
ولم تترك أخضًرا أو يابًسا إال وكانت له بالعدوان.

Û  قــد يكــون من محاســن الصــدف أن تكون الموعظة الحســنة في تلك
األيــام المباركــة التي عشــناها في كنــف الذكريات العطرة الستشــهاد 
إمــام المســلمين الحســين بــن علــي عليــه الســام أن يكــون لدينــا مــا 
يجمعنــا، أن نتعلــم مــن دروس الماضــي، أن نكــون علــى قلــب رجــل 
واحــد، وأن نعلــم بأنــه ال يحــك جلــدك مثــل ظفــرك، فاإلمام الحســين 
ســيد الشــهداء كان رمًزا لجميع المسلمين، قبل أن يكون سيد شهداء 
الجنــة، هــو الــذي ذهــب إلــى نهايــة العالــم لكــي يدعــو إلــى اإلصــاح، 
وضحــى بالغالــي والنفيــس مــن أجــل أن تكــون أمته في عــز وتراحم 

وتعاضد إلى يوم الدين.
Û  رغــم ذلــك مازلنــا نكابــر، ومــازال فريــق مــن بنــي جلدتنا يحاول شــق

وحــدة الوطــن، وتقســيم األمة بالتمييز ضد هــذا أو ذاك، في حين أن 
عاهــل البــاد المفدى حضرة صاحــب الجالة الملك حفظه هللا ورعاه 
يدعــو مــراًرا وتكــراًرا إلــى ضــرورة لــم الشــمل، إلــى دعم المؤسســات 
الوطنية التي تدعو إلى التســامح واحترام حرية األديان والعبادات، 
بــل واألكثــر من ذلك نحن إذ نعيش هذه اللحظات المباركة من أيامنا 
في شهر محرم من كل عام، فإننا مطالبون بأن نكون على قلب رجل 
واحــد، ال يشــق صفوفنــا مــدٍع، أو خــارج عــن القانــون، أو غافــل عــن 

صحيح الدين.
Û  إن أمتنــا اإلســامية وبادنــا العربية، ومملكتنا الحبيبــة البحرين لهي

قادرة أن تحقق المستحيل، أن تكون أكثر جمااًل واستقااًل، وأن ترأب 
األصــداء فــي مهدهــا، وتقضي علــى الفتن عندما ترعــى تحت الرماد 
والمحــن، وأن تصبــح بحــول هللا أمــة لها من القــدرات واإلنجازات ما 

يجعلها دائًما في مقدمة الصفوف.
Û  وهــا نحــن اليوم ورغــم الجائحة الكونية الرهيبة، نشــهد ذلك التجلي

الذي أدى إلى توحيد صفوف الناس، قيادة وحكومة وشعًبا في وجه 
الفيــروس اللعيــن، تمكننا بعون من هللا عــز وجل، وباحترافية اللجنة 
التنســيقية برئاســة ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه هللا 
ورعــاه وفريقه الوطني من التحليق برشــاقة واحترافية أهل الخبرة 
بيــن جميــع ألــوان الجائحة، مــن األحمر إلى البرتقالــي إلى األصفر ثم 
إلى األخضر، اجتزنا كل المراحل وتعاطينا مع جميع األلوان، ونجحنا 
فــي المــرور بســام آمنين بيــن كل الفتــرات العصيبــة، محققين أعلى 
نســب االستشــفاء، وأعلــى معــدالت التطعيــم والفحوصــات، وأقــل 
معــدالت لإلصابــات علــى مــدى الـ 18 شــهًرا الماضية، هــذا يؤكد مدى 
تاحم الشــعب مع حكومته، والناس مع قيادتها، واإلنســان مع قيمته 

وأخاقه ورفيع مودته.
Û  واليــوم نشــهد مواجهــة جديــدة للتحــدي، كورونــا مازالــت موجــودة

وآثارهــا مازالــت تنتشــر هنــا وهنــاك، واأليــام المباركــة تفــرض علينــا 
ســلوًكا مــن نــوع جديد، احتراز علــى أعلى مســتوى، وبروتوكول في 
منتهــى االنضباطيــة والمرونة واالحتــراز، وتباعــد اجتماعي ال يجب 
أن ننظــر إليــه على أنــه قيد، أو امتناع، أو تخلي عــن عادات وتقاليد، 
ومناســك وعبــادات، بالعكــس إن فــي التباعــد تراحــم، وفــي التأنــي 

السامة وفي العجلة الندامة.
Û  ،مازلنــا تحت وطأة الجائحة، ومــازال العالم يعاني، والناس يتأففون

والدول تبذل قصارى جهدها كي تذود عن أمة اإلنسانية وتدافع عن 
حقها في الشفاء والبقاء واالرتقاء، سنكون مجدًدا أو كنا والصحيفة 
تمثل للطباعة أمام امتحان صعب جديد، هل نســتلهم من عاشــوراء 
الكيفيــة والعبــر التــي تجعلنــا أكثــر قــوة وتاحًمــا وصابــة فــي وجه 
العدو الحقيقي للبشرية، وهو فيروس كورونا اللعين؟ أم إننا سنغض 

الطرف فندفع الثمن؟

د. عبداهلل الحواج

الحسن يشيد بمضامين التصريح الملكي السامي بمناسبة نجاح موسم عاشوراء
تأمين المناسبة استند على تفعيل الشراكة المجتمعية كفكر مستنير في إرساء قواعد االستقرار

عبـــر رئيـــس األمـــن العام الفريـــق طارق 
الحســـن، عن خالـــص اعتـــزازه وتقديره 
لمـــا تضمنـــه التصريـــح الملكي الســـامي 
بمناســـبة نجـــاح موســـم عاشـــوراء، من 
قيـــم وطنيـــة رفيعـــة ومبـــادئ إنســـانية 
ســـتبقى  البحريـــن  أن  أكـــدت  قويمـــة، 
بنموذجهـــا المتحضـــر وعزيمـــة إرادتهـــا 
الوطنيـــة، مرجعًا إنســـانيًا في ممارســـة 
الحريـــات الدينيـــة واحتـــرام التعدديـــة 
المذهبيـــة، موضحـــا أن الرعاية الملكية 
الســـامية مـــن لدن عاهـــل الباد صاحب 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
الحثيثـــة  والمتابعـــة  والدعـــم  خليفـــة، 
ل ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، وقيادة ســـموه لفريق 
جائحـــة  لمكافحـــة  الوطنـــي  البحريـــن 
كورونـــا، كان لـــه األثر البالغ فـــي إنجاح 
موســـم عاشـــوراء. وأضـــاف أن الجهود 

األمنيـــة فـــي موســـم عاشـــوراء، جاءت 
األداء  مـــن  وطنيـــة  منظومـــة  ضمـــن 
والعطاء المتميز، مثمنا توجيهات وزير 
الداخليـــة ومتابعتـــه على مدار الســـاعة 
ودعمه الدائم لكل االحتياجات األمنية، 
حيث اســـتندت جهود تأمين المناســـبة 
على تفعيل الشـــراكة المجتمعية، كمبدأ 
إرســـاء  فـــي  مســـتنير  وفكـــر  أساســـي 
قواعد االستقرار وفق منظور مجتمعي 

متقدم.
أبدتـــه  الـــذي  التعـــاون  أن  وأوضـــح 
األطـــراف المعنيـــة الرســـمية واألهليـــة، 
ومن بينها رجـــال الدين والقائمون على 
لـــه دور مهـــم  المآتـــم ومرتادوهـــا، كان 
فـــي إنجـــاح المناســـبة من خـــال تعزيز 
االلتزام باإلجراءات االحترازية المقررة 

لمكافحـــة جائحـــة كورونا والتـــي أقرها 
فريق البحرين الطبي.

وأكـــد رئيـــس األمـــن العـــام أن موســـم 
عاشـــوراء هـــذا العـــام، يأتـــي فـــي ظـــل 
التـــي  الصحيـــة االســـتثنائية  الظـــروف 
يمـــر بهـــا العالـــم والمتمثلـــة في تفشـــي 
جائحة كورونا، ولذلك كان التحدي في 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
تضمـــن ســـامة الجميع، وهـــو ما تحقق 
بفضـــل وعـــي والتزام الجميـــع، موضحا 
أن نجاح موسم هذا العام جاء محصلة 
للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية 
والشـــراكة المجتمعيـــة التـــي تجســـدت 
فـــي أروع صورهـــا والوعـــي وااللتـــزام 
بالمســـئولية الوطنيـــة التـــي تحلـــى بهـــا 

الجميع.

رئيس األمن العام

المنامة - وزارة الداخلية

النهج اإلنساني لجاللة الملك جعلنا أسرة واحدة متحابة ومتضامنة
رئيس تعايش دور فاعل للتوجيهات الملكية في شعور المعزين وغيرهم بالطمأنينة

أشادت جمعية البحرين للتسامح وتعايش األديان )تعايش( بالكلمة السامية 
لملــك البــالد  صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة والتي عّبر من 
خاللها عن النهج اإلنســاني األصيل لجاللته والذي تجلى في رعايته لموســم 
عاشــوراء، بمــا يحفــظ أهل البحرين من أضــرار فيروس كورونــا )كوفيد 19( 
على النحو الذي أشادت به منظمة الصحية العالمية واعتبرته نموذجا عالميا.

الملـــك  وثّمنـــت الجمعيـــة اعتـــزاز جالـــة 
بالجهـــود الوطنيـــة المخلصة التي يواصل 
بذلهـــا فريـــق البحريـــن بقيادة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
ومـــا حققه من نجاح مميز وتقدم إيجابي 
فـــي تصديـــه لجائحـــة كورونا والســـيطرة 
عليهـــا، مشـــيرة إلـــى “أن هـــذه اللفتـــة هي 
موضـــع تقديـــر جميع أهـــل البحرين طالما 
عمـــل الفريـــق الوطني لحمايتهـــم من هذا 

الخطر العالمي”.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة )تعايـــش( يوســـف 
بوزبـــون أصالة عن نفســـه ونيابـــة عن كل 
أعضاء مجلس اإلدارة ومنتسبي الجمعية 
“إن إشـــادة العاهل بجهود كل المؤسسات 
وزارة  رأســـها  وعلـــى  المعنيـــة  واألجهـــزة 

الداخليـــة ومجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
ورؤســـاء المآتم واللجان المشرفة وجهود 
فـــرق العمـــل الميدانيـــة مـــن المتطوعيـــن، 
يمثـــل إشـــادة وتعظيم لكل أهـــل البحرين 
الذين وقفوا بصابة مـــع فريقهم الوطني 
األمـــر الـــذي أوصل مملكتنـــا الغاليـــة لهذه 
المرحلـــة المتقدمـــة والتـــي تعتبـــر إنجـــازا 
عالميا في مكافحـــة فيروس )كوفيد 19(، 
والذي مـــن خاله قدمت مملكـــة البحرين 
نموذجـــا يحتـــذى بـــه فـــي إدارة األزمـــات 

الصحية على مستوى العالم”.
الملكيـــة  التوجيهـــات  “أن  وأضـــاف 
الســـامية إلقامة مناســـبة عاشوراء بكامل 
االحتـــرازات الطبيـــة والصحيـــة واألمنية 
كان لهـــا دورها الفاعل في شـــعور المعزين 
وتحمـــل  بالطمأنينـــة،  المعزيـــن  وغيـــر 

المسؤولية الوطنية كتحدي كبير، وبفضل 
هللا تعالـــى نجحـــت فيـــه مملكـــة البحرين 
بكل ِحكمة واقتـــدار، األمر الذي يؤكد بأن 
قيـــادة جالـــة الملك تمثل صمـــام األمان”، 
مؤكـــدا أن “النهج اإلنســـاني لجالة الملك 
جعلنا أســـرة واحـــدة متحابـــة ومتضامنة 
فـــي كل الظـــروف، مـــا يعنـــي أن الِحكمـــة 
فـــي سياســـة وإدارة األمور هـــي الضمانة 

لمجتمع آمن ومستقر”.
وفي الســـياق ذاته أكد بوزبون “ أن مملكة 
البحريـــن بقيادتهـــا تثبت للعالـــم أن الفكر 
النّيـــر والنهـــج اإلنســـاني هو ديـــدن ُحكام 

آل خليفـــة الكرام في مملكتنـــا العزيزة، ال 
تفاضـــل بين النـــاس إال بالعمـــل واالجتهاد 
والمثابـــرة، وبمـــا يعلـــي مـــن مقـــام البـــاد 
ويجعلهـــا فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمـــة، 
لذلـــك نهضـــت البحرين بقوتهـــا الفكرية و 
إيمانهـــا بقدرة أبنائهـــا وبناتها على اإلنجاز 
وتحقيـــق المكاســـب في كافـــة المجاالت، 
وهـــا هي تقـــدم الكثير مـــن النمـــاذج التي 
يحتـــذى بهـــا سياســـيا واقتصاديـــا وأمنيا 
وطبيا وعلميا، كما رسخت مكانتها كأرض 
األديـــان  كل  بيـــن  والتعايـــش  للتســـامح 

والمذاهب”.

جمعية البحرين للتسامح وتعايش االديان  

المنامة - بنا

دعم جاللة الملك للشعائر الدينية والمآتم الحسينية مصدر فخر واعتزاز
رؤساء مآتم يشيد بالتسهيالت الحكومية لتوفير احتياجات إحياء ذكرى عاشوراء

أشـــاد رئيـــس مأتم بن رجب عضـــو الهيئة 
العامة للمواكب الحســـينية فيصل حســـن 
بن رجب، بالكلمة الملكية الســـامية لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة بمناســـبة ختام موســـم 
عاشـــوراء لهـــذا العـــام، وقال إن مـــا يوليه 
جالتـــه علـــى الـــدوام مـــن دعـــم ورعايـــة 
واهتمـــام إلحيـــاء هذه المناســـبة العظيمة 
ودعمه المعهـــود للشـــعائر الدينية والمآتم 
الحســـينية هو مصـــدر فخر واعتـــزاز لكل 
أبنـــاء شـــعب البحريـــن لما ينعمـــون به من 
الحرية في ممارســـة الشعائر الدينية، في 

ظل العهد الزاهر لجالة الملك.
كما ورفع رئيس مأتم بن رجب وافر الشكر 
التقديـــر واالمتنان إلى مقـــام جالة الملك 
علـــى ما تفضل بـــه جالته مـــن توجيهات 
واألجهـــزة  المؤسســـات  لجميـــع  كريمـــة 
الخدمـــات  بتوفيـــر  واألهليـــة  الحكوميـــة 
والتســـهيات والدعـــم للحفاظ على إقامة 
الشـــعائر الحسينية، مع األخذ باإلجراءات 
االحترازية الطبية التي أوصى بها الفريق 
الوطنـــي الطبـــي، والـــذي يعمـــل فـــي إطار 
فريـــق البحريـــن بقيادة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وثمـــن بـــن رجـــب الجهـــود المشـــهودة من 
وزارة الداخلية بمتابعة من وزير الداخلية 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة ووزارة العدل والشؤون اإلسامية 
الشـــيخ  العاصمـــة  ومحافـــظ  واألوقـــاف 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة ومجلس 
إدارة األوقـــاف الجعفريـــة، وكل األجهـــزة 
والمؤسســـات الحكوميـــة على مـــا قدمته 
مـــن تســـهيات لتوفيـــر كل االحتياجـــات 

الازمة إلحياء ذكرى عاشوراء الخالدة.
الوعـــي  بمســـتوى  رجـــب  بـــن  أشـــاد  كمـــا 
المجتمعـــي والتنظيم وااللتزام المســـؤول 
مـــن رجـــال الديـــن والخطبـــاء والمعزيـــن، 
األمر الذي ســـاهم كثيرًا في إنجاح موسم 
عاشـــوراء هذا العام وخاصـــة فيما يتعلق 

باالحتـــرازات الوطنيـــة، وهـــو األمـــر الذي 
فـــي  البحريـــن  مـــن مكانـــة مملكـــة  يعـــزز 
حماية ورعاية الحريات الدينية وممارسة 
الشعائر المقدسة، معربًا عن تقديره لكافة 
فـــرق العمـــل الميدانيـــة والمتطوعيـــن في 
جميـــع مناطـــق البحريـــن على مـــا قدموه 
من عمل مخلص للحد من انتشـــار جائحة 

كورونا.
التاريـــخ  اســـتاذة  أشـــارت  جانبهـــا،  مـــن 
بجامعة البحرين ورئيسة جمعية البحرين 
االجتماعيـــة الثقافيـــة شـــرف المزعل إلى 
أن نـــوه جالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
آل خليفـــة، بمـــا تجلـــى لجالته مـــن مدى 
الوعـــي الـــذي أظهـــره الشـــعب البحرينـــي 
أثنـــاء مراســـيم عاشـــوراء، ومن مـــا أبدته 
الجهـــات الحكوميـــة مـــن تنســـيق للحفاظ 
على الســـامة وعلى الحريـــات التي تعهد 
جالتـــه بحمايتهـــا، ووقـــع تنويـــه جالتـــه 
علـــى وجـــدان البحرينييـــن موقـــع البهجة 
الغامـــرة والتقديـــر الرفيع مـــن جالته إلى 
شـــعبه، ويقيـــم كل بحرينـــي هـــذا التنويه 
مـــن جالته كعنوان يجســـد تقديـــرا عاليا 
لشـــعبه، وهـــذه صـــورة زاهيـــه، و أن هـــذا 
المواقـــف يعـــزز المواطنـــة وينمـــي الوالء 
بين القيادة والشـــعب، نعم نحـــن تجاوزنا 
مراحل الشكر إلى مرحلة االعتداد والفخر 

بما نحن عليه.
كمـــا أكدت نائـــب رئيس مآتـــم الفاطميات 
ســـلمى الحايكـــي أن أثمرت جهـــود جالة 
الملـــك فـــي متابعـــة تطبيـــق اإلجـــراءات 

الصحيـــة الصـــادرة مـــن الفريـــق الوطنـــي 
والتأكد من تطبيقها بالشـــكل المرسوم لها 
في إخراج موسم عاشوراء نموذجا راقيا 
ومميـــزا بكل مـــا تحمله الكلمـــة من معنى، 
ســـليما من تلك الممارسات التي يمكن أن 

تسبب الضرر وانتقال الوباء وانتشاره.
وأضافـــت فالشـــكر كل الشـــكر لكـــم علـــى 
دعمكم ومساندتكم للمآتم والوقوف معها 
فـــي خندق واحد وندعو هللا العلي القدير 
أن يتقبل عملكم وعملنا وأن يوفقنا ألداء 
شـــعائره التي أوجبها لتكون رسالة شاملة 
للجميـــع دون اســـتثناء وذلـــك بالتزامهـــم 
بتعليمـــات الفريق الوطنـــي الطبي وبكافة 
لفيـــروس  للتصـــدي  الهادفـــة  اإلجـــراءات 
كورونـــا )كوفيـــد19-( عنـــد إحياء شـــعيرة 
عاشوراء، مما أدى إلى نجاح هذا الموسم 
بتكاتف الجميع بتطبيـــق هذه اإلجراءات 
االحترازية. وتعتبر هذه المناسبة الدينية 
لمـــا لها مـــن خصوصية دينية من ترســـيخ 

مبادئ التعـــاون واإلخاء بيـــن جميع أبناء 
وحدتهـــم  رايـــة  تحـــت  البحريـــن  مملكـــة 
الوطنيـــة وقيمهـــم اإلســـامية بما يجســـد 
المبـــادئ الســـامية التـــي يحفل بهـــا تراثنا 
اإلســـامي المســـتمد مـــن قيـــم أهـــل بيت 

النبوة المطهرة.
وفي ســـياق متصل، أعـــرب ممثل مجلس 
إدارة مأتم الطويلة في قرية بوري الحاج 
أحمـــد ســـلمان التللـــي عـــن تثمينـــه رعاية 
وإشـــادة جالـــة الملـــك بمختلـــف الجهـــود 
المآتـــم  رؤســـاء  بهـــا  قـــام  التـــي  الكبيـــرة 
واللجـــان المشـــرفة والمتطوعين للشـــعائر 
عاشـــوراء  موســـم  نجـــاح  وأن  الدينيـــة 
تجســـيد لمـــا ننعم بـــه في مملكتنـــا الغالية 

من وحدة وتاحم بين الجميع.
حيـــث كان لتوجيهات جالة الملك حفظه 
ولـــي  ســـمو  قيـــادة  وتحـــت  ورعـــاه  هللا 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء األثـــر البارز 
فـــي تعاون الجميـــع مـــن وزارات وهيئات 
العاشـــورائي  الموســـم  حكوميـــة إلنجـــاح 
وســـط ظـــروف اســـتثنائية كان الفيصـــل 
فيهـــا الوعـــي والمســـؤولية الكبيـــرة التـــي 
والمتطوعيـــن  المآتـــم  رؤســـاء  تحملهـــا 
مـــن خدمـــة الحســـين )ع( والمعزيـــن ولله 
الحمد مـــع تقديم جميع الخدمات وتذليل 
مختلـــف الصعاب من قبـــل إدارة االوقاف 
ومختلـــف  البحريـــن  وفريـــق  الجعفريـــة 
الجهات الحكومية، هذا ونسأل من هللا أن 
يديـــم علينـــا نعمائه وخيراتـــه وان يحفظ 

هللا الباد والعباد من كل سوء.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - بنا

دعا مركز المنامة لحقوق اإلنســـان، 
الدوليـــة،  الحقوقيـــة  المنظمـــات 
للقيـــام بدورهـــا في حمايـــة حقوق 
الذيـــن  القطرييـــن  المواطنيـــن 
حقوقهـــم  وســـلب  إقصاؤهـــم  تـــم 
األمـــن  قـــوات  وشـــن  االنتخابيـــة، 
القطريـــة حملـــة اعتقاالت واســـعة 
فـــي صفوفهـــم، منوهـــا إلـــى عـــدم 
اتخاذ السلطات اإلجراءات الكفيلة 
بتعديـــل القانون الذي يفترض فيه 

حماية حقوق اإلنسان.
وأشـــار المركز في بيان لـــه إلى أنه 
مـــع انتهـــاء المهلة التـــي وعدت بها 
قبيلـــة  أبنـــاء  القطريـــة،  الحكومـــة 
لتعديـــل األوضـــاع، دون  مـــرة،  آل 
حكوميـــا  تراجعـــا  يمثـــل  جـــدوى، 
رافقـــه فـــي الوقـــت ذاتـــه مواصلة 
رغـــم  موســـعة  اعتقـــاالت  حملـــة 
تعليـــق أبناء القبيلـــة احتجاجاتهم 
على ســـحب حقوقهـــم االنتخابية، 
ما يؤكد أن النكث بالعهود سياســـة 
قطرية عامة في الداخل والخارج.

لحقـــوق  المنامـــة  مركـــز  وأعـــرب 

نقـــض  مـــن  قلقـــه  عـــن  اإلنســـان 
المدنيـــة  للحقـــوق  الدولـــي  العهـــد 
مـــن  قطرييـــن  بمنـــع  والسياســـية 
ممارســـة حقوقهـــم فـــي االنتخاب 
مجلـــس  النتخابـــات  والترشـــح 
الشـــورى، وعـــدم التزام الســـلطات 
بالمـــادة 34 مـــن الدســـتور القطري 
بيـــن  المســـاواة  كفلـــت  والتـــي 
الحقـــوق  فـــي  المواطنيـــن  جميـــع 

والواجبات.
وندد مركز المنامة لحقوق اإلنسان 
بحملة االعتقاالت ضد أبناء الشعب 
القطـــري في الوقت الذي تعلن فيه 
الدولة القطرية عن صفحة جديدة 
للديمقراطيـــة التـــي تـــم وأدها من 
خـــال قانون انتخابـــات قائم على 
العنصرية وإقصاء فئة واســـعة من 
القطرييـــن. وناشـــد مركـــز المنامة، 
الســـلطات األمنيـــة في دولـــة قطر 
بحمايـــة حقوق اإلنســـان وااللتزام 
بالنصـــوص الدســـتورية، معربا عن 
قلقه من حملـــة االعتقاالت األمنية 

التي تقمع الصوت القطري.

“المنامة للحقوق” يدعو المنظمات الحقوقية الدولية 
للقيام بدورها في حماية حقوق المواطنين القطريين

فيصل حسن بن رجبالحاج أحمد سلمان التللي شرف مزعل

سلمى الحايكي



قالــت وزارة التربيــة والتعليــم أن عــدد معلمــي واختصاصيــي صعوبــات التعليــم بالــوزارة يبلــغ نحــو 220 بيــن معلــم 
واختصاصي، وأنها استمرت بتقديم خدمتها لهذه الفئة من الطلبة في فترة جائحة كورونا خالل المنصات التعليمية 
وتفعيل جميع قنوات التواصل االلكترونية تمكين الطالب ومتابعة التطور األكاديمي والمهاري والسلوكي والحرص 
علــى تقدمهــم الدراســي عبــر تقديم )10863( درًســا مباشــًرا للطلبة مــن ذوي صعوبات التعلم منذ بدء العام الدراســي 
2021-2020م وحتــى اليــوم، كمــا قامــت إدارة التربيــة الخاصــة بالتواصــل المســتمر مــع أوليــاء أمــور الطلبــة ذوي 

االحتياجات الخاصة، حيث بلغت عدد مرات التواصل )33173( تواصال. 

وقالـــت الـــوزارة رؤيتهـــا تنـــص علـــى 
ضمان حق التعليـــم وتوفيره للقابلين 
للتعلـــم مـــن ذوي الحاجـــات الخاصـــة 
بمختلف فئاتهم، وفـــق معايير نوعية 
للتميـــز والجـــودة، وتحقيًقـــا لتمكيـــن 
ذوي  مـــن  للتعلـــم  القابليـــن  جميـــع 
االلتحـــاق  مـــن  الخاصـــة  الحاجـــات 
الحكوميـــة  المـــدارس  فـــي  بالتعليـــم 
والخاصـــة، موضحـــة أنها تقـــوم وفق 
نهـــج جامـــع مســـتمر، يلبـــي متطلبات 
هذه الفئة ويشـــبع حاجاتهم، ويراعي 
وميولهـــم  اســـتعداداتهم  تنـــوع 
وقدراتهـــم، مؤكـــدة الجهـــة المختصة 
بالـــوزارة أعـــدت خطـــة عمـــل تحقـــق 
هـــذه الرؤيـــة لتصـــل إلـــى تنفيـــذ هذه 
الرســـالة في الميدان التربوي، بما في 
ذلـــك تطبيق برنامـــج صعوبات التعّلم 
فـــي جميـــع المـــدراس الحكوميـــة في 

المرحلتين االبتدائية واإلعدادية.  
أهـــم  بيـــن  مـــن  أن  الـــوزارة  وأكـــدت 
الخدمات التي تقدمها الوزارة للطلبة 
هـــو حصـــر  التعلـــم  لـــذوي صعوبـــات 
الحاالت بالمدرســـة التـــي بحاجة إلى 
رعاية خاصة في مادتي اللغة العربية 
والرياضيـــات بالتنســـيق والتعاون مع 
معلم الصـــف أو معلمي اللغـــة العربية 

والرياضيات والمعلم األول.

شروط القبول 

أمـــا عـــن شـــروط القبول والتســـجيل، 
فأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون 
الطالب محوال من إحدى مؤسستين: 
مؤسســـة تعليميـــة ممثلة فـــي الصف 
الدراسي، حيث يحول معلم الصف أو 
المـــادة الطالب إلـــى برنامج صعوبات 
كان  إذا  المصـــادر(  )غرفـــة  التعلـــم 
الطالـــب يعاني صعوبة في أحد فروع 
اللغة العربية سواء أكانت في القراءة 
أو  واالســـتيعاب  الفهـــم  أو  الجهريـــة 
الكتابـــة )رســـم الكلمـــات( أو التهجئـــة 
أو  الكتابـــي  التعبيـــر  أو  واإلمـــاء 
االستماع والفهم والتحدث، أو يعاني 
صعوبة في إحدى العمليات الحسابية 
)الجمع والطرح، الضرب والقســـمة( أو 

جميعها.
مؤسســـة صحيـــة وممثلـــة فـــي مركز 
خدمـــات الصحة المدرســـية أو وحدة 
بالطـــب  والناشـــئة  األطفـــال  رعايـــة 

النفسي.
كما تشـــترط الوزارة أن يكون التباين 
واضحـــا بيـــن مســـتوى قـــدرة الطالب 
ومســـتوى تحصيلـــه األكاديمـــي فـــي 
أحد الجوانب التالية: التعبير اللفظي 
اللفظـــي  واالســـتيعاب  اإلصغـــاء   -
اســـتيعاب   - القـــراءة   - الكتابـــة   -
المـــادة المقـــروءة - العد واالســـتدالل 
الرياضـــي، كما تشـــترط أن يكون لدى 
الطالـــب اضطرابا في إحدى العمليات 
االنتبـــاه،  الذاكـــرة،  مثـــل:  النفســـية 

التفكير، اإلدراك.
وتشـــترط وزارة التربيـــة والتعليم أالّ 
تكـــون الصعوبـــات ناتجـــة عـــن إعاقة 
عقلية أو اضطراب سلوكي أو أسباب 
لهـــا  أخـــرى  أســـباب  أيـــة  أو  حســـية 
عاقة بعـــدم مائمة ظروف التعلم أو 
الرعاية األسرية، كما تفرض أن يثبت 
أن الخدمـــات التربويـــة العاديـــة غيـــر 
مائمـــة أو قليلـــة الفاعلية فـــي تعليم 
هـــؤالء الطـــاب ممـــا يتطلـــب توفيـــر 
خدمـــات تربويـــة خاصـــة، فضـــا عن 
موافقـــة ولـــي األمر علـــى التحاق ابنه 
للتدريـــس العاجي ببرنامج صعوبات 
إلـــى  بحاجتـــه  إخطـــاره  بعـــد  التعلـــم 

خدمة التدريس العاجي.

المناهج والبرامج

أكـــدت الـــوزارة أنـــه ال توجـــد مناهـــج 
خاصـــة لطلبـــة صعوبـــات التعلـــم، إنما 
تربـــط الكفايـــة بالمنهج العـــام المقرر، 
حيـــث الدرس األساســـي، وبنـــاء على 
نتيجة تشـــخيص الطالـــب يضع معلم 
تربويـــا  برنامجـــا  التعلـــم  صعوبـــات 
الطالـــب  احتياجـــات  يحـــدد  فرديـــا، 
وقدراتـــه ومتطلباتـــه، ويحقـــق ذلـــك 
ضمن خطة فردية لكل طالب، ويحدد 
المعلم في الخطط أهداًفا تحقق تلك 
عندما تقدم لكل منهم أنشطة عاجية 

مناسبة للصعوبة التي يعانيها. 
التعليمـــي  منهـــج  أن  وأوضحـــت 
الفـــردي الـــذي يقدم لطالـــب صعوبات 
احتياجـــات  لتلبيـــة  يصمـــم  التعلـــم 
لديـــه،  صعوبـــة  كل  وعـــاج  الطالـــب 
فيكـــون محتواه الخبرات واألنشـــطة 
واألســـاليب  والمهـــارات  والمفاهيـــم 
المناســـبة لكل طالب. فيتكون المنهج 
الفـــردي مـــن أربعـــة عناصر أساســـية، 
وهي: األهداف، والمحتوى، والوسائل 

التعليمية والتقييم.
وذكرت أن المنهج الفردي يتصف بأنه 
يراعـــي الفـــروق الفردية بيـــن الطاب 
والضعـــف  القـــوة  جوانـــب  ويراعـــي 
لـــدى الطالـــب، كما أنه يراعـــي قدرات 
الطالب فـــي التعلم، فـــا يقيده بفترة 
محـــددة معينة، إضافة إلى أنه يعطي 
الطالب فرصة التعلم، فيبدأ من حيث 

مستواه التحصيلي والتعليمي.

أنـــه  يتميـــز  الفـــردي  المنهـــج  وبينـــت 
يبعـــد الطالب عـــن اإلحباط والشـــعور 
لعـــدم مقارنتـــه باآلخريـــن،  بالدونيـــة 
كمـــا أنـــه يراعـــي المدخـــل الســـلوكي 
للطالـــب، كمـــا أنـــه يعيـــن الطالب على 
التخلـــص من المشـــكات الناتجة عن 
ســـوء التكيف من الناحيـــة االنفعالية 
أو االجتماعيـــة، فضـــا عنـــه أنه يبني 
عاقـــة قويـــة بيـــن المعلـــم والطالـــب 

ويقرب بينهما.

 خطوات البرنامج 

البرنامـــج  بنـــاء  أن  الـــوزارة  أشـــارت 
الفـــردي يعتمـــد علـــى خطـــوات أولهـــا 
تعرف السلوك المدخلي للطالب، وهو 
مـــا يتطلب معرفة خصائـــص الطالب، 
ومعلومـــات أولية وســـريعة عنـــه. أما 
الخطوة الثانية، فهي قياس مســـتوى 
أداء الطالب، ويعد قياس أداء الطالب 
حجـــر الزاويـــة؛ لتحديـــد نقـــاط القوة 
والضعـــف واالحتيـــاج لـــدى الطالـــب، 
باســـتخدام االختبارات التشـــخيصية 
التـــي تقيـــس  أو المقاييـــس األخـــرى 

مهارات الطالب السلوكية.
أما الخطـــوة الثالثة في بناء البرنامج 
الفـــردي، فهـــو إعـــداد الخطـــة الفردية 
بعـــد االنتهـــاء مـــن تشـــخيص الطالب 
وقيـــاس مســـتوى األداء لديـــه لتبـــدأ 
عملية إعداد الخطة التربوية الفردية، 
حيث تعد هـــذه الخطة بمثابة المنهج 
الخاص للطالب ذوي صعوبات التعلم 

وهـــي خطة تعد بشـــكل خاص لطالب 
لكـــي تعالـــج وتقابـــل  بعينـــه؛  محـــدد 
حاجته التربوية والتحصيلية، بحيث 
تحتوي كل األهداف المتوقع تحقيقها 
وفق معايير معينـــة وفي فترة زمنية 

محددة.
تتكون الخطة الفردية خافا للبيانات 
الصعوبـــات  مـــن  للطالـــب  األساســـية 
التعليميـــة التـــي أخفق فيهـــا الطالب، 
ونتائج التشـــخيص باالختبارات التي 
أجريت للطالب، فضا عن نقاط القوة 
ونقـــاط االحتيـــاج لـــدى الطالـــب، كما 
تتضمـــن األهـــداف التعليميـــة الفردية 
التـــي ســـيتم بهـــا العمـــل مـــع الطالب، 
وهـــي أهـــداف عامـــة )بعيـــدة المـــدى( 
وأهـــداف تعليميـــة ســـلوكية )قصيرة 
المدى( والتي تشـــتق عادة من نتيجة 

تشخيص الطالب.

 الخطة التعليمية
ولفتت إلى أن إعداد الخطة التعليمية 
الفردية يعد الجانب التنفيذي للخطة 
الفرديـــة الخطـــوة الرابعـــة فـــي بنـــاء 

البرنامـــج الفردي التـــي تتضمن هدفا 
واحـــدا فقط، مـــن األهـــداف التربوية 
الواردة في الخطـــة التربوية الفردية؛ 
مـــن أجـــل تعليمهـــا للطالـــب مـــن ذوي 

االحتياجات الخاصة.
واعتبـــرت تقويـــم األداء النهائـــي هـــو 
الخطة الخامســـة فـــي بنـــاء البرنامج 
الفـــردي، وهـــو يعـــد العنصـــر الرئيـــس 
فيه، ويتيح قرار رســـمي مـــن الوزارة 
الخاصـــة  االحتياجـــات  ذوي  للطلبـــة 
حريـــة اختيـــار األســـلوب األنســـب له 
للتقييـــم التكوينـــي التجميعـــي وذلك 
فـــي المرحلتين االبتدائية واإلعدادية 
اإلعاقـــة  طبيعـــة  وفـــق  وذلـــك 
الطالـــب ووفـــق  لـــدى  واالحتياجـــات 
تقدير معلم التربية الخاصة والتقارير 

الطبية والنفسية والتربوية.
وأوضحت الـــوزارة أنه يتم اتباع آلية 
التقييـــم الموجـــودة فـــي دليل خاص 
معتمـــد مـــن وزيـــر التربيـــة والتعليم، 
كمـــا وفـــرت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
لـــذوي االحتياجـــات  معاملـــة خاصـــة 
الخاصـــة بمـــا فيهـــن ذوي الصعوبـــات 

فـــي  الخاصـــة  اللجـــان  خـــال  مـــن 
فتـــرات االمتحانـــات والتـــي تخضـــع 
لمعاييـــر صارمة واشـــتراطات رصينة 
يتـــم  ال  لتشـــكيلها ومتابعتهـــا؛ حتـــى 
حرمـــان المســـتحقين مـــن الطلبـــة وال 
يتم اســـتفادة غير المستحقين، وهذه 
اللجـــان توفـــر عنصـــر قراءة األســـئلة 
وعنصـــر تمديـــد الوقـــت بمـــا ال يزيـــد 
عـــن ســـاعة مـــع بيئـــة ال تزيـــد عن 15 
طالبـــا فـــي القاعـــة الواحـــدة، وهنـــاك 
رعاية خاصة لـــذوي اإلعاقة البصرية 

واإلعاقة السمعية أيضا.

المدارس المطبقة 

وتؤكـــد الوزارة أن المـــدارس المطبقة 
لبرنامـــج صعوبـــات التعلـــم هي جميع 
واإلعداديـــة  االبتدائيـــة  المـــدارس 
واالبتدائية اإلعدادية والمعهد الديني 
االبتدائـــي والمعهد الدينـــي اإلعدادي 
الثانـــوي والمعهـــد الدينـــي الجعفـــري، 
حيث يبلغ عدد معلمي واختصاصيي 
صعوبـــات التعلم نحـــو 220 بين معلم 

واختصاصي.

جائحة كورونا

فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا حرصـــت 
الـــوزارة علـــى تقديم خدماتهـــا لطلبة 
صعوبـــات التعلم وفق الشـــروط التي 
رسمتها وزارة التربية والتعليم؛ للعمل 
في ظل تفشي وباء كورونا بما يضمن 
ســـامة الجميـــع، ونتيجـــة لتوجيهات 
الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا في هـــذه الفترة االســـتثنائية 

بتطبيق التعلم عن بعد.
الـــوزارة بمواصلـــة تدريـــس  وقامـــت 
الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة 
من خال المنصات التعليمية وتفعيل 
جميـــع قنـــوات التواصـــل االلكترونية 
مـــن  الطـــاب  تمكيـــن  إلـــى  وصـــوال 
اســـتخدام برنامـــج التيمز لاســـتفادة 
من الـــدروس التعليمية التـــي يقدمها 
المعلمون، حيـــث يتم تقديم الدروس 
ذوي  للطلبـــة  المباشـــرة  االفتراضيـــة 
منصـــة  عبـــر  الخاصـــة  االحتياجـــات 
“تيميـــز” االفتراضيـــة بحضـــور أولياء 
األمـــور، وتكمن أهمية هـــذه الدروس 
إضافـــة إلـــى مـــا تقدمـــه مـــن خدمات 
تعليمية، في متابعة التطور األكاديمي 
والمهـــاري والســـلوكي لهـــؤالء الطلبة، 
الدراســـي،  والحـــرص علـــى تقدمهـــم 
درًســـا   )10863( تقديـــم  تـــم  حيـــث 
للطلبـــة مـــن ذوي صعوبـــات  مباشـــًرا 
التعلـــم خـــال العام الدراســـي -2020

2021م. 
وتحـــرص إدارة التربية الخاصة على 
التواصـــل المســـتمر مـــع أوليـــاء أمور 
الخاصـــة؛  الطلبـــة ذوي االحتياجـــات 
إليمانهـــا التـــام بأهميـــة الشـــراكة مـــع 
أوليـــاء األمـــور الذيـــن يشـــكلون دعما 
تقـــدم  علـــى  للحفـــاظ  ومهمـــا  كبيـــًرا 
مستويات أبنائهم الدراسية والمهارية 
اإلدارة  قامـــت  وقـــد  والســـلوكية، 
بالتواصل مع أولياء األمور منذ بداية 
العام الدراسي الحالي في ظل تطبيق 
التعلـــم عـــن بعـــد، حيـــث بلغـــت عـــدد 
مرات التواصل )33173(، وقد تضمن 
ذلك التواصل عبر المكالمات الهاتفية 
والرسائل النصية والبريد االلكتروني 
وتطبيـــق  دوجـــو”  “كاس  وتطبيـــق 
“الواتـــس آب”؛ بهـــدف االطمئنان على 
ســـير الـــدروس االفتراضيـــة ومتابعة 

تقدمهم وإتقانهم الكفايات.
المتابعـــة  خـــال  مـــن  تبيـــن  وقـــد 
اإليجابـــي  األثـــر  للطلبـــة  المســـتمرة 
للتواصـــل المباشـــر مع أوليـــاء األمور، 
وللدروس المباشـــرة التي تم تقديمها 
علـــى التقـــدم الـــذي أحـــرزه الطـــاب 
فـــي الجوانـــب األكاديميـــة والمهارية 

والسلوكية.

220 اختصاصي 
صعوبات تعلم في 

مدارس البحرين
ــة ــي ــوم ــك ــح ــدارس ال ــ ــم ــ ــال ــ ــات الــتــعــلــم ب ــوبـ ــعـ ــة صـ ــب ــل ــط ــات نـــوعـــيـــة ل ــ ــدم ــ خ

11 ألف درس 
تقريبا لطلبة 

الصعوبات في 
العام الدراسي

لجان خاصة في 
االمتحانات و15 

طالبا في القاعة 
الواحدة

برامج تربوية 
فردية لذوي 

صعوبات التعلم

تقويم األداء 
النهائي للطلبة 

وفق طبيعة 
اإلعاقة واالحتياجات
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وعن مهام وواجبات اختصاصي  «
التربية الخاصة )صعوبات 

التعلم(، أفادت وزارة التربية 
والتعليم أنه يتولى تخطيط 

وتنفيذ برامج التربية الخاصة 
بالمدرسة وإعداد البحوث 

والدراسات في مجال صعوبات 
التعلم وتقديم اإلرشاد والدعم 

للمعلمين لتنفيذ البرامج 
العالجية للطلبة ذوي صعوبات 

التعلم والتقوية للطلبة 
المتأخرين دراسيا.

أما المهام والواجبات التي  «
يقوم بها اختصاصي صعوبات 

التعليم، فهي كالتالي:

1 - حصر الحاالت بالمدرسة  «
والتي بحاجة إلى رعاية 

خاصة في مادتي اللغة العربية 
والرياضيات بالتنسيق والتعاون 

مع معلمة الصف أو معلمات 
اللغة العربية والرياضيات 

والمعلم األول.

2 - تطبيق االختبارات  «
التشخيصية؛ لتحديد جوانب 

القصور بدقة لدى كل حالة في 
الكفايات األساسية والفرعية 

في اللغة العربية والرياضيات 
وفق معايير تطبيقها 

وتصحيحها، على أن تنتهي 
عملية التشخيص األكاديمي 

في مدة يتم االتفاق عليها مع 
االختصاصي المتابع.

3 - التخطيط للبرامج العالجية  «
بناء على نتائج التشخيص 

األكاديمي وفق أسلوب الخطة 

الفردية والدمج داخل الفصل 
العادي.

4 - تنفيذ البرنامج العالجي  «
المتمثل بالخطط الفردية 

الخاصة بكل طالب بحيث يقوم 
االختصاصي بعملية التدريس 

الفردي بمعدل ثالث حصص 
يوميا.

5 - االحتفاظ بملفات الطلبة  «
المستهدفين في برنامج 

صعوبات ومشكالت التعلم.

6 - تقييم الملتحقين بالبرنامج  «
العالجي للحكم على مدى 

التقدم الذي حققه أولئك الطلبة.

7 - استدعاء أولياء أمور ذوي  «
التحصيل المنخفض وإطالعهم 

على جوانب القصور لدى 

أبنائهم، والتأكيد على دور 
األسرة في تحسين مستوى 

التحصيل لدى أبنائها بالتواصل 
المستمر بينها وبين المدرسة، 

ويكون ذلك بالتنسيق مع 
المرشد االجتماعي بالمدرسة.

8 - كتابة التقارير الشهرية  «
المتعلقة باإلجراءات المتبعة 

لتطبيق الخدمات المقدمة 
لذوي التحصيل المنخفض، 

ومدى تأثير تلك اإلجراءات في 
تحسين مستوى األداء للفئة 

المذكورة.

9 - تقديم المشورة لمعلم الصف  «
العادي في كيفية التعامل مع 
حالة الطلبة ذوي الصعوبات 

والمشكالت التعليمية.

10 - وضع برنامج زمني لتوزيع  «
الطلبة على غرفة المصادر 

بحيث يقسم الطلبة إلى 
مجموعات دراسية إذا استدعى 

األمر ذلك.

11 - يجتمع مع أولياء أمور  «
الطلبة المحولين إلى غرفة 

المصادر.

12 - يكون عضوا في لجنة  «
تحويل الطلبة إلى غرفة 

مصادر الصعوبات والمشكالت 
التعليمية.

13 - متابعة الطالب المحول إلى  «
غرفة المصادر في صفه العادي 

من خالل حضور حصة أسبوعيا 
لكل طالب، وأخذ المالحظات 
لمعالجتها في غرفة المصادر.

مهمات وواجبات اختصاصي التربية الخاصة )صعوبات التعلم(

ليلى مال اهلل



“لجنة اإلسكان” ناقشت 744 حالة إنسانية بالنصف األول

دعوة “الوطنية للحقوق” لمراقبة االنتخابات الروسية

الــمــرئــي” “االتــــصــــال  ــة  ــي ــن ــق ت الــمــواطــنــيــن عــبــر  ــقـــت  ــتـ والـ اجـــتـــمـــاعـــاً  ــدت 56  ــقـ عـ

البلدين  كــا  مــواطــنــي  حــقــوق  متابعة  مــجــال  فــي  الثنائي  الــتــعــاون  لتعميق  تفاهم  مــذكــرة 

كشفت وزارة اإلسكان عن مناقشة “لجنة اإلسكان” )اللجنة التي تختص بمناقشة الطلبات اإلسكانية للحاالت اإلنسانية والعاجلة( 
لعدد 744 حالة إنسانية حتى نهاية يوليو من العام 2021، واتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية عاجلة لـ 488 حالة إنسانية بعد 
دراســة كافة جوانب تلك الحاالت، كما عقدت اللجنة لقاءات مع المواطنين عبر تقنية “االتصال المرئي”، حيث يتكيف عمل اللجنة 

مع تداعيات جائحة كورونا بجدارة دون أن يتسبب ذلك بعرقلة مسيرة العمل لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأفادت الوزارة بأن عدد االجتماعات 
التي عقدتها اللجنة في النصف األول 
مـــن العـــام 2021 بلغـــت 56 اجتماعـــًا 
جميعهـــا عقـــدت عبر تقنيـــة “االتصال 
المرئي” ممـــا مكنها من دراســـة جميع 
حالـــة   744 عددهـــا  البالـــغ  الحـــاالت 
والتـــي كان مـــن بينهـــا 30 حالـــة فقط 
هـــي من خضعـــت لمزيد من الدراســـة 

والبحث.
اللجنـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
بمهماتهـــا  القيـــام  بتميـــز  واصلـــت 
المنوطـــة بها في فترة تفشـــي جائحة 
كوفيد19-، حيث اســـتطاعت التكيف 
مـــع ما فرضتـــه الجائحة مـــن تغيرات 
فـــي طريقـــة وآليـــة العمـــل مـــن خالل 
عقـــد اجتماعاتهـــا االفتراضية مرتين 

أســـبوعيًا وبشكل مســـتمر، مع تطبيق 
ســـبل اإلجـــراءات االحترازية؛ حفاظا 
علـــى المصلحة العامة وصحة الجميع 
مـــن خالل حصـــر الزيـــارات الميدانية 
واقتصارها على الزيارات االفتراضية 
مـــع  المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
حالتهـــم  تتطلـــب  الذيـــن  المواطنيـــن 

مزيدًا من البحث.

علـــى  بنـــاء  أنـــه  الـــوزارة  وأوضحـــت 
القرارات الصادرة من الفريق الوطني 
بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 

الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، للتعامل مع 
الجائحـــة، عملـــت اللجنة علـــى تفعيل 
األنظمة االلكترونية واالجتماعات عن 
بعد، وتقليل عدد الزيـــارات الميدانية 
للحـــاالت مـــع تطبيـــق قواعـــد التباعد 
االجتماعـــي لدواعـــي زيـــارة الحاالت 
والدراســـة،  البحـــث  تســـتدعي  التـــي 
والتوســـع فـــي عقـــد االجتماعـــات عن 

بعد.
وأضافت وزارة اإلســـكان أن الحاالت 
التي تعرض على اللجنة يتم تحويلها 
مـــن قبل صنـــدوق المالحظات “تحت 

أمـــرك” المتـــاح بمبنـــى الـــوزارة وعبـــر 
إلـــى  باإلضافـــة  اإللكترونـــي،  الموقـــع 
وحدة الشكاوى واالستفسارات بمركز 
خدمات الزبائن، وكذلك الحاالت التي 
الخدمـــات  إدارة  مـــن  تحويلهـــا  يتـــم 
اللجنـــة  إخطـــار  مؤكـــدة  اإلســـكانية، 
المواطنيـــن بالقـــرارات التـــي اتخذتها 

من باب الشفافية والموضوعية.
يذكر أن نظام لجنة اإلسكان ينص بأن 
تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المحالة 
مســـتندات  مـــن  يدعمهـــا  ومـــا  إليهـــا 
وشـــهادات ووثائـــق إلصـــدار مـــا تراه 

مناسبًا من توصيات بهذا الشأن.

اجتمــع رئيــس المؤسســة الوطنيــة لحقوق اإلنســان علي الدرازي، مع رئيســة 
مفوضيــة حقــوق اإلنســان فــي روســيا االتحاديــة تاتيانــا موســكالكوفا، بمقر 
المفوضية في موسكو، حيث تم استعراض العالقات الثنائية المتميزة التي 
تربــط البلديــن الصديقيــن، والتأكيــد علــى مواصلــة تعزيز هــذه العالقات في 

مختلف المجاالت، خصوصا في مجاالت حقوق اإلنسان. 

واســـتعرض الدرازي الدور الذي تضطلع 
به المؤسســـة في نشـــر وتعزيـــز وحماية 
حقـــوق اإلنســـان وفـــق قانـــون إنشـــائها 
رقـــم )26( لســـنة 2014، المعدل بموجب 
المرســـوم بقانون رقم )20( لسنة 2016، 
اآلراء  تقديـــم  فـــي  واختصاصاتهـــا 
االستشـــارية، ورفـــع التوصيات الخاصة 
بتعديـــل التشـــريعات الوطنيـــة المعنيـــة 
بحقـــوق اإلنســـان للجهـــات ذات الصلـــة، 
باإلضافـــة إلـــى متابعتهـــا لوضـــع حقوق 
اإلنســـان فـــي المملكـــة من خـــالل تلقيها 
الشـــكاوى وتقديـــم المســـاعدة القانونية 
بحقـــوق  المتعلقـــة  الحـــاالت  ورصـــد 

اإلعـــالم  وســـائط  خـــالل  مـــن  اإلنســـان 
ووسائل التواصل االجتماعي المختلفة، 
وغيـــر  المعلنـــة  الزيـــارات  إلـــى  إضافـــة 
المعلنة التي تجريها إلى مراكز اإلصالح 
والتأهيـــل ومراكز االحتجـــاز والتوقيف 
ودور الرعايـــة الصحيـــة واالجتماعيـــة، 
وســـكن العمالـــة الوافـــدة، خصوصـــا في 
ظـــل األوضـــاع التي يمـــر بهـــا العالم من 
انتشـــار فيروس كورونـــا ومتابعة الدور 
اإلجـــراءات االحترازيـــة التي تقـــوم بها 

الدولة لمنع انتشاره.
وتم خالل االجتماع التوقيع على مذكرة 
تفاهـــم بين المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 

اإلنســـان في مملكة البحريـــن ونظيرتها 
الروســـية، بهـــدف تعميـــق التعـــاون فـــي 
مجـــال حماية ومتابعـــة حقوق مواطني 
كال البلدين في البلد اآلخر، باإلضافة الي 
االتفاق على تبادل المعلومات والتعاون 
التقني بيـــن الجانبين، والعمل على عقد 
فعاليات مشـــتركة عبر تنظيم مؤتمرات 
ودورات  ونـــدوات  وعمليـــة  علميـــة 

وبرامـــج تدريبيـــة؛ مـــن أجـــل التعريـــف 
بمفاهيـــم ومبـــادئ حقوق اإلنســـان على 
مختلف المســـتويات المحلية والوطنية 
واإلقليميـــة، وتعتبـــر هـــذه أول مذكـــرة 
تفاهـــم توقعهـــا المؤسســـة الوطنيـــة مع 
إحـــدى المؤسســـات الوطنيـــة األعضـــاء 
للمؤسســـات  األوروبيـــة  الشـــبكة  فـــي 
الوطنيـــة بالتحالف العالمي للمؤسســـات 

الوطنية المعنية بحماية حقوق اإلنسان 
.)GANHRI( وتعزيزها

ووجهت موسكالكوفا الدعوة للمؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنســـان للمشاركة في 
مراقبـــة االنتخابات البرلمانية الروســـية 
التـــي ســـتقام الشـــهر المقبـــل، حيث تتم 
دعـــوة عـــدد مـــن المؤسســـات الوطنيـــة 
المؤهلة والمشـــهود لها بالعمل الحقوقي 
الجاد للقيام بمثل هذه المهمات؛ من أجل 
مالحظـــة اســـتقاللية وحياديـــة العملية 
االنتخابيـــة والتتبـــع الميدانـــي لســـيرها، 
علمـــا بـــأن المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان فـــي مملكـــة البحريـــن لهـــا عدة 
تجـــارب فـــي مراقبة االنتخابـــات، حيث 
النيابيـــة والبلديـــة  راقبـــت االنتخابـــات 
التـــي عقـــدت فـــي مملكـــة البحريـــن في 
فـــي  وشـــاركت  و2018،   2014 عامـــي 
فـــي  التشـــريعية  االنتخابـــات  مراقبـــة 
المملكـــة األردنية الهاشـــمية، وأيضا في 

مراقبة االنتخابات الجهوية في المملكة 
المغربيـــة التـــي جرت فـــي العـــام 2015 
ضمن فريق الشـــبكة العربية للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
كمـــا وجهـــت رئيســـة مفوضيـــة حقـــوق 
اإلنســـان في روســـيا االتحاديـــة الدعوة 
للمشـــاركة  الوطنيـــة  المؤسســـة  إلـــى 
فـــي المؤتمـــر العلمـــي والعملـــي الدولـــي 
حقـــوق  “حمايـــة  بعنـــوان:  الخامـــس 
تبـــادل أفضـــل  اإلنســـان فـــي أوراســـيا: 
ممارسات أمناء المظالم”، والذي سيعقد 
منتصـــف أكتوبـــر المقبـــل فـــي العاصمة 
الروسية موسكو، حيث سيوفر المؤتمر 
منتـــدى لتبادل أفضـــل الممارســـات بين 
المؤسســـات الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان 
وهيئات المســـاواة والمنظمـــات الدولية 
الحكومية وغيـــر الحكومية العاملة في 
مجال حقوق اإلنسان، فضال عن ممثلي 

المجتمع األكاديمي والعلمي.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مع مفوضية حقوق اإلنسان في روسيا
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المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

قـــام ســـفير الخيـــر بالمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمال اإلنســـانية الطالـــب عبدالرحمن 
الشيخ بزيارة إلى منازل عدد من األسر 
المنتســـبة للمؤسســـة؛ بهدف االطمئنان 
وتلمـــس  المؤسســـة  طـــالب  علـــى 
احتياجاتهم عن قرب، في ظل الظروف 
التـــي نعيشـــها جـــراء جائحـــة كورونـــا، 

إلـــى جانـــب بـــث األمـــل واإليجابية في 
نفوسهم.

وتأتـــي الزيارة بناًء على المهام المناطة 
لســـفير الخير، حيـــث تم مســـبقًا تعيين 
)ســـفير  الشـــيخ  عبدالرحمـــن  الطالـــب 
الخير( في حفل خاص أقيم بالمؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية.

سفير الخير بالمؤسسة يزور األسر ويطمئن عليهم

“العدالة اإلصالحية لألطفال” تبدأ عملها اليوم
“األعلـــى للقضـــاء”: محكمتـــان كبـــرى وصغـــرى للنظـــر فـــي الجرائـــم

صرح المجلس األعلى للقضاء عن بدء عمل محاكم العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من ســوء المعاملة اليوم )األحد( 
وفقــا لقانــون رقــم )4( لســنة 2021 بإصــدار قانــون العدالــة اإلصالحيــة لألطفــال وحمايتهم من ســوء المعاملة الــذي يقتضي 
بإنشــاء محاكم خاصة باألطفال - محاكم العدالة اإلصالحية لألطفال - وتتكون من محكمتين كبرى وصغرى والتي تختص 
بالنظــر فــي الجرائــم التي يرتكبها األطفال دون ســن الثامنة عشــرة ســنة وتكون لمصالح الطفل الفضلــى األولوية في جميع 

األحكام والقرارات واإلجراءات المتعلقة به، أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

وحرص القانون أن يكون لألطفال 
المجنـــي عليهـــم أو الشـــهود، فـــي 
جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، 
الحـــق في االســـتماع إليهم وتفهم 
مطالبهـــم، ومعاملتهـــم بمـــا يحفظ 
ســـالمتهم  ويضمـــن  كرامتهـــم 
البدنية والنفسية واألدبية، والحق 
في الحماية والمســـاعدة الصحية 
والقانونيـــة وإعادة  واالجتماعيـــة 

التأهيل والدمج في المجتمع.
وأكـــد القانـــون أن يكـــون لألطفال 
الُمتهميـــن ذات الحقوق المذكورة، 
الضبـــط  مراحـــل  جميـــع  فـــي 
والتحقيـــق والمحاكمـــة والتنفيـــذ، 
فضـــالً عـــن حقهـــم فـــي الحصـــول 
على كافة المعلومات بشـــأن التهم 
االســـتعانة  مـــع  إليهـــم،  الموجهـــة 
بُمترجـــم كلمـــا دعت الحاجـــة، كما 

أشـــكال  كل  فـــي  الحـــق  للطفـــل 
المســـاعدة القانونيـــة والقضائيـــة، 
ويجـــب أن يكـــون لـــه فـــي مـــواد 
الجنايـــات محـــام يدافـــع عنـــه في 
مرحلـــة المحاكمـــة، فـــإن لـــم يكـــن 
قد اختار محاميـــًا تولت المحكمة 
المختصة ندب محام للدفاع عنه، 
طبقـــًا للقواعد المقـــررة في قانون 

اإلجراءات الجنائية.

وتعـــد محاكم العدالـــة اإلصالحية 
ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم  للطفـــل 
نموذجيـــة  محاكـــم  المعاملـــة 
العـــدل  وزارة  مـــع  بالتنســـيق 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
القانـــون  إلنفـــاذ  العامـــة  والنيابـــة 
تلبـــي احتياجـــات العدالـــة للطفـــل 
ودوليـــة  وطنيـــة  معاييـــر  وفـــق 
لترســـيخ العـــدل بين جميـــع فئات 
المجتمـــع وتعزيـــز آليـــات الســـلطة 
القضائية واحترام حقوق اإلنسان 
منها حقوق الطفل كإســـتراتيجية 
واضحـــة تتبعهـــا مملكـــة البحريـــن 
فـــي تعزيـــز ثوابـــت وطنيـــة لدولة 

المؤسسات والقانون.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

“منتدى اإلرشاد” يدعم خبراء الموارد البشرية بالتحول المؤسسي
أعلن منتدى اإلرشاد الشرق األوسط MFME أمس عن تنظيم أول ورشة 
عمــل ضمــن سلســلة مــن الورشــات التحضيريــة النطــالق النســخة الثانيــة 
مــن المنتــدى والــذي من المفترض انعقاده في نوفمبــر المقبل تحت عنوان 

“جعل اإلرشاد أولوية في عالم جديد”.

ســـيتم تنظيـــم ورشـــة العمل عبـــر تقنية 
ســـبتمبر   2 بتاريـــخ  المرئـــي  االتصـــال 
2021 بعنوان “كيفية اســـتخدام اإلرشاد 
لتطويـــر المؤسســـة”؛ بغيـــة دعـــم خبراء 
المـــوارد البشـــرية ومســـاعدتهم في فهم 
وتطبيق مبادئ اإلرشـــاد بصـــورة أفضل 
فـــي برامـــج ومبـــادرات تطويـــر المـــوارد 
البشرية في مؤسساتهم. سيتعلم خبراء 
المـــوارد البشـــرية خـــالل أعمال الورشـــة 
كيفيـــة اســـتخدام أدوات عملية لتطوير 
برامـــج ناجحـــة، مـــع اســـتعراض منافـــع 
المرتكـــزات  اإلرشـــاد،  أعمـــال  ونمـــاذج 

العالميـــة،  االرشـــاد  لمشـــاريع  الرئيســـة 
مخاطر البرامج الشائعة، وتبني اإلرشاد 
االفتراضي في ضوء التبعات المستمرة 

لجائحة فيروس كورونا )كوفيد19-(.
تـــم تصميـــم وإعـــداد الورشـــة مـــن قبـــل 
خبراء موارد بشـــرية وإرشـــاد مرموقين 
مـــن بينهـــم أحمـــد جناحي رئيس قســـم 
أول الشراكات ودعم العمالء في تمكين، 
تنفيـــذي،  مستشـــار  ميلجـــوزا  ألبرتـــو 
وروبرت كوتيس مستشار موارد بشرية 

في إيميك للتدريب. 
وســـتدير الورشـــة مديـــر إدارة المـــوارد 

البشرية في بنك ABC سمر مرادي. 
وبهذه المناســـبة، قالـــت المدير التنفيذي 
كوميونيكيشـــنس  مـــارك  فيـــن  لشـــركة 
ومؤســـس ومنظم المنتدى، زهراء طاهر 
“نحـــن متحمســـون إلطـــالق أول ورشـــة 
عمـــل والتـــي ســـتمهد الطريـــق لتدشـــين 
أعمال منتدى اإلرشـــاد الشـــرق األوســـط 
بنســـخته الثانيـــة فـــي نوفمبـــر المقبـــل. 
وفـــي إطـــار التحضيـــرات الجاريـــة على 
قـــدم وســـاق، نطـــور حاليـــا سلســـلة مـــن 
الـــورش والطـــاوالت المســـتديرة لدعـــم 
خبـــراء المـــوارد البشـــرية والقـــادة فـــي 

لبنـــاء وتعزيـــز ثقافـــة  تطويـــر األدوات؛ 
إرشاد راســـخة في المؤسسات وتسخير 
قـــوة التجربة والمهارة المكتســـبة لصقل 
وتســـريع خطـــى تنميـــة المواهـــب بيـــن 
األعمـــال.  قـــادة  مـــن  القادمـــة  األجيـــال 
نشجع خبراء الموارد البشرية للمشاركة 
مـــن تجربـــة  الورشـــة واالســـتفادة  فـــي 

نخبة ريادية من خبراء اإلرشـــاد وتنمية 
المواهب الذين اجتمعوا لتطوير ورشـــة 
تقدم فوائد عملية جّمة يسهل تطبيقها.

بإمكان خبراء الموارد البشرية التسجيل 
لحضور الورشـــة عبر الموقع اإللكتروني 
https://www.mentorshipme.com/

/workshops

تضـــم قائمـــة الداعميـــن للمنتـــدى هـــذه 
الســـنة بنـــك البحريـــن الوطني كشـــريك 
شـــركة  مـــن  كل  جانـــب  إلـــى  رئيســـي، 
ممتلكات البحرين القابضة، بنك الخليج 
الدولـــي، شـــركة نفـــط البحريـــن “بابكو”، 
للتدريـــب  وإيميـــك  “نتكـــس”  مؤسســـة 

كشركاء إستراتيجيين.

المنامة - منتدى اإلرشاد الشرق األوسط

سمر مراديأحمد جناحيزهراء طاهرروبرت كوتيسألبرتو ميلجوزا

تنظيم ورشة عمل 
تحضيرية بتاريخ 2 

سبتمبر
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سوق المزارعين يطلق “طلبات” ويستعد لمهرجان العيد الوطني
النخلة ــان  ــرج ــه م ــل  ــي ــأج وت ــص...  ــخـ شـ  700 ــا  ــزورهـ يـ ــا”  ــك ــش “ك  51  :”^“ لــــ  ــر  ــاص ن

أكد مدير سوق المزارعين الدائم بهورة عالي محمد ناصر أن جائحة كورونا 
لــم تمنــع المزارعيــن مــن االســتمرار بالعمــل لتأميــن مواردهــم الماليــة، وفــي 
فتــرة الجائحة أطلقــت العديد من المبادرات الناجحة ومنها مبادرة “طلبات” 
لخدمــة التوصيــل المنزلي عبر 3 شــركات للتوصيــل “أون الين” وهي “ طلبات 
و”نيكســت” و”وي قــو”، التــي القت نجاحا واســعا مما دفع شــريحة كبيرة من 
المزارعيــن بالقيــام بتوصيــل طلبات الزبائن من المنتجات الزراعية بأنفســهم 
لدعــم هــذه المبادرة، ومع قيام عدد مــن المزارعين بعمل الهدايا كما في أيام 

سباق اللوز البحريني والتين والمانجا والرطب.

تعزيز التوجيهات الرسمية

وأكـــد ناصـــر فـــي حديثـــة ل “البـــاد” 
التي قامت بجولة صباحية في سوق 
المزارعيـــن بهـــورة عالـــي صباح أمس 
أن هنـــاك العديـــد من المبـــادرات التي 
أطلقـــت مـــن الســـوق أو التي نســـتعد 
إلطاقهـــا قريبـــا والتـــي تأتـــي تعزيزًا 
للتوجهات الرسمية باالرتقاء بالقطاع 
قادمـــة  مبـــادرات  ومنهـــا  الزراعـــي، 
لتوفير الدعـــم للمزارعين البحرينيين 
وتوفيـــر  المحلـــي  للمنتـــج  تشـــجيعًا 

الدعم التسويقي للمزارعين.

فعاليات عائلية

المبـــادرات  مـــن  أن  ناصـــر  وأوضـــح 
والفعاليـــات التـــي نعمـــل عليهـــا حاليا 

حديقـــة  لتفعيـــل  االســـتعداد  هـــي 
الســـوق وتنظيم العديد من الفعاليات 
واألطفـــال  للعائـــات  األســـبوعية 
وجلســـات خارجية لإلفطـــار ابتدأ من 
األول مـــن لاســـتعداد لعمـــل مهرجان 
المقبـــل،  أكتوبـــر  العيـــد  بمناســـبة 
كل  فيـــه  تشـــارك  أخـــرى  وفعاليـــات 

“األسر المنتجة”.
وعـــن األجنحـــة الحاليـــة في الســـوق، 
أوضـــح ناصر أن عدد األجنحة تجاوز 
اآلن الــــ 51 جناحـــا )كشـــكا(، مبينـــا أن 
عـــدد الـــزوار اليومـــي للســـوق بفتـــرة 
الصيف يصل الى 200 شخص يوميا، 
أما في أيام الموســـم فيكـــون المعدل 
400 شـــخص فـــي اليـــوم، وقـــد يصل 
فـــي أيـــام الجمعة والســـبت الـــى أكثر 
من 700 شـــخص، مشـــددا على التزام 

اإلجـــراءات  كل  وتطبيقـــه  الســـوق 
االحترازيـــة والوقائيـــة التـــي يطلبهـــا 
أجـــل  مـــن  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
باإلضافـــة  الجميـــع،  وســـامة  صحـــة 
الى اســـتخدامنا لكافة الطرق الازمة 
للـــرش والتعقيم المطلوبة في ظروف 

الجائحة.

مهرجان الرطب تأجيل

وكشف مدير ســـوق المزارعين بهورة 
وتماشـــيا  للجائحـــة  ونظـــرا  عالـــي، 
مـــع قـــرارات مكتـــب رئيـــس الـــوزراء 
والفريق البحريـــن الوطني تم تأجيل 

المقبلـــة،  للســـنة  النخلـــة  مهرجـــان 
للحفاظ علـــى صحة وســـامة الزوار، 
داعيـــا المواطنيـــن والمقيميـــن لزيارة 
الســـوق صباحـــا واالســـتمتاع بتناول 
وجبـــة اإلفطـــار العائليـــة فـــي جميـــع 

أيـــام األســـبوع وبأســـعار مناســـبة ثـــم 
القيـــام بجولـــة فـــي الســـوق المكيـــف 
الخضـــار  مـــن  بأصنـــاف  والتســـوق 
والتـــي  الطازجـــة  والتمـــور  والفاكهـــة 
زرعها مزارعين بحرينيين يجب علينا 

دعمهم دوما، مشيرا الى أنه وفي ظل 
أوضـــاع جائحـــة كورونـــا )كوفيد 19(، 
فالســـوق مفتـــوح للمتطعميـــن وغيـــر 
المتطعمين أما المطاعم فيشـــترط أن 

يكون مرتادها متطعما أو متعافيا.
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مجلس الوزراء يعتمد نتائج تقييم 23 مؤسسة صحية
ــة ــاب ــرق ــة: “االعـــتـــمـــاد الــوطــنــي” يـــعـــّزز مــنــظــومــة ال ــم ــاه ــج ال

رفعــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمات الصحيــة تقريرها 
الثانــي حــول نتائــج تطبيــق االعتماد الوطنــي للمؤسســات الصحية، 
حيث اعتمد مجلس الوزراء نتائج تقييم 23 مؤسســة صحية تشــمل 
17 مؤسسة صحية جديدة باإلضافة إلى إعادة تقييم 3 مستشفيات 
ومركزين صحيين في المرحلة الثانية من التقييم وذلك عن العامين 

2019 والعام 2021.

التنفيـــذي  الرئيـــس  وأّكـــدت 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
االعتمـــاد  برنامـــج  أّن  الجاهمـــة 
الصحيـــة  للمؤسســـات  الوطنـــي 
يأتـــي فـــي إطـــار حـــرص مملكـــة 
منظومـــة  تعزيـــز  علـــى  البحريـــن 
الرقابة على المؤسســـات الصحية 
فـــي المملكـــة وفـــق أعلـــى معايير 
يمثـــل  حيـــث  العالميـــة،  الجـــودة 
برنامج االعتماد إحدى األولويات 
االستراتيجية الواردة في الخطة 
مـــن  للفتـــرة  للصحـــة  الوطنيـــة 
بهـــدف تحســـين   ،)-2025 2016(
جودة الخدمات الصحية، منّوهة 
إلـــى أّن هـــذا االعتمـــاد يعـــّد حجر 
األســـاس لتفعيل برنامج الضمان 
تعتـــزم  الـــذي  الوطنـــي  الصحـــي 

المملكة تطبيقه.
وشـــددت على أنه إضافـــًة اللتزام 
بالمعاييـــر  المعتمـــدة  المؤسســـة 
المحددة المدرجة لكل خدمة من 
الخدمـــات، يجب عليهـــا أن تثبت 
لفريق المســـح أن لديها سياســـات 
وأنظمـــة فعالـــة لضمـــان اســـتمرار 
فتـــرة  خـــال  المعاييـــر  تطبيـــق 
االعتمـــاد، مؤكـــدًة أّن الهيئة تنفذ 
برنامج االعتماد من خال إجراء 
زيارات مسحية من قبل مدققين 
مـــن ذوي الخبرة العالية الذين تم 
تدريبهم من قبل المركز السعودي 
الرعايـــة  مؤسســـات  العتمـــاد 
الصحيـــة، والذيـــن يمكنهم تقديم 
المشـــورة بشـــأن عمليـــات ضمـــان 

الجودة من خال عملية االعتماد 
الممارســـات  أفضـــل  وتبـــادل 

الدولية.
مجلـــس  اعتمـــاد  أّن  وأضافـــت 
الثانـــي  التقريـــر  لنتائـــج  الـــوزراء 
الصحيـــة،  المؤسســـات  العتمـــاد 
يؤّكـــد أهميـــة الُمضـــي ُقدمـــًا فـــي 
عملية مراقبـــة تطبيق نظم المهن 
بمملكـــة  الصحيـــة  والخدمـــات 
البحريـــن واقتـــراح تطويرها، بما 
يضمن الكفاءة العالية والســـامة 
والســـرعة الازمـــة والفاعلية في 
تقديـــم هذه الخدمات ســـواء في 
القطـــاع  أو  الحكومـــي  القطـــاع 
الهيئـــة  تعـــد  حيـــث  الخـــاص، 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة هـــي الجهـــة المنـــاط بها 
قانونًا إجراء عملية التقييم لكافة 
المؤسســـات الصحيـــة المرخصـــة 

في المملكة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية إلـــى أّن عمليـــة االعتماد 
تشـــمل التقييم الذاتـــي والتقييم 
المراجعـــة  وعمليـــة  الخارجـــي 
المســـتخدمة من قبل مؤسســـات 
الرعايـــة الصحيـــة إلجـــراء تقييم 
دقيق لمســـتوى أدائها فيما يتعلق 
بالمعاييـــر المعمـــول بهـــا وتنفيـــذ 
ســـبل التحســـين المســـتمر لنظـــام 

الرعاية الصحية.
وبينـــت أن تقريـــر الهيئـــة كشـــف 
عـــن حصـــول ثاثـــة مراكـــز طبية 
على أعلى فئة من االعتماد )الفئة 

الماســـية( بتحقيق أكثر من95 % 
من المعاييـــر، بينما حصلت أربعة 
مراكـــز طبية على الفئة الباتينية 
من االعتماد بنسبة 90 % إلى 94 
% من المعايير،كما حصلت عشرة 
مراكـــز طبيـــة على الفئـــة الذهبية 
من االعتماد بنسبة 80 % إلى 89 
% من المعايير المطلوبة، وحصل 
مركزان طبيان على الفئة الفضية 
من االعتماد بنسبة 70 % إلى 79 

% من المعايير.
وقالـــت إّن نتائـــج التقييم للمراكز 
الطبيـــة أســـفرت عـــن تحقيق 19 
الخاضعـــة  المراكـــز  مـــن  مركـــزًا 
للتقييم اســـتيفاًء كاماً في 78% 
مـــن المعاييـــر، بينما تم اســـتيفاء 
اســـتيفاًء  المعاييـــر  مـــن   %  17
جزئيًا، ولم يتم استيفاء 4 % من 

المعايير المطلوبة.
وأظهر تحليل المعايير األساســـية 
أن المعايير غير المستوفاة والتي 
شـــّكلت نســـبة 4 % تمثلـــت فـــي 
معاييـــر الطاقم الطبـــي، حيث أّن 
57 % مـــن المعاييـــر لـــم تتحقـــق 
الجـــودة  تليهـــا  ُمـــرٍض،  بشـــكل 
وســـامة المرضـــى بنســـبة 42 % 
وإدارة المرافق والســـامة بنسبة 

.% 32

المعاييـــر  أن  التقييـــم  وبيـــن 
فـــي  كانـــت  جزئيـــًا  المســـتوفاة 
الجودة وســـامة المرضى بنســـبة 
 ،%  19 والحوكمـــة   ،%  28
ومكافحـــة العدوى 19 %، وإدارة 

المرافق والسامة بنسبة 18 %.
تقييـــم  بنتائـــج  يتعّلـــق  وبمـــا 
ســـعادتها  كشـــفت  المستشـــفيات 
الثانيـــة  المرحلـــة  فـــي  تـــم  أّنـــه 
اعتماد مستشـــفى واحـــد وإعادة 
وقـــد  مستشـــفيات،   3 تقييـــم 
حقـــق مستشـــفيان أعلـــى فئة من 
االعتماد )الفئة الماســـية( بتحقيق 
أكثـــر من ٪95 من المعايير، بينما 
الفئـــة  علـــى  مستشـــفيان  حصـــل 
الذهبية من االعتماد بنسبة 80٪ 

إلى ٪89 من المعايير.
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأّكـــدت 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
نتائـــج  أّن  الصحيـــة  والخدمـــات 
تحليل التقييم أظهرت اســـتيفاًء 
كامـــاً لــــ %86 مـــن المعاييـــر في 
مـــن  أربـــع مستشـــفيات، و12 % 
المعاييـــر اســـتوفيت جزئيـــًا بينما 
%1 فقط من المعايير لم تستوف 

في المستشفيات األربعة.
المعاييـــر  تحليـــل  أظهـــر  كمـــا 
عـــدم  حـــاالت  أن  األساســـية 
االمتثال في المستشـــفيات كانت 
في معايير الطاقـــم الطبي، حيث 
يتـــم  لـــم  المعاييـــر  مـــن   3٪ أّن 
الوفـــاء بهـــا، يليـــه الطاقـــم الطبي 
٪1وتوفيـــر الرعاية ٪1، الموارد 
فيمـــا   ،1٪ والحوكمـــة  البشـــرية 
التقييـــم  تحليـــل  نتائـــج  كشـــفت 
بأّن أعلى عـــدد باالمتثال الجزئي 
للمعاييـــر كان فـــي إدارة المرافـــق 
تليهـــا   ،30٪ بنســـبة  والســـامة 
الجودة وســـامة المرضى بنســـبة 
٪18، والتمريض بنســـبة ٪17 و 

٪16 في الحوكمة.

المنامة - بنا

“التجاوب المسؤول”... مكتب التصديقات مثاًل
Û  يدرك المواطن والمقيم أهمية دور الصحافة في نقل معاناتهم وشؤونهم

وشــجونهم بــكل أمانة، فالصحافة البحرينيــة ال تزال تمثل مرآة حقيقية 
وفاعلة على الرغم من منافســة وســائل التواصل االجتماعي والمنصات 
اإللكترونيــة التــي أفســحت مســاحة رحبة لتــداول ورصد ونقــل القضايا 

التي تهم الناس؛ ذلك ألن مصداقية الصحيفة هي المرتكز األساس.
Û  أود تذكير القارئ الكريم بالتقرير التي نشرته صحيفة الباد يوم اإلثنين

16 أغسطس 2021 تحت عنوان: “جنسيات متعددة تتكدس في مكتب 
التحقيقات”، ونقلت فيه مشاهدات ميدانية حية وماحظات المراجعين 
المتواجديــن فــي مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية في المنامة، 
وللــه الحمــد، تلقيــت العديــد من االتصــاالت من المراجعيــن الذين قدموا 
شــكرهم إلــى “البــاد”، وكانــوا، الســيما بعــض المخلصيــن والمتعامليــن 
بشــكل مســتمر مع الجهات الحكوميــة لتخليص المعامــات والمراجعات 
إلكترونًيــا أو حضورًيــا، كانــوا متفائليــن جــًدا وواثقيــن مــن أن التقريــر 
المنشــور ســيؤدي إلى تحســين الوضع القائم، وهذا هو الهدف.. هنا يأتي 
دور التجــاوب والتواصــل مــع المســؤولين، في أي وزارة أو جهة رســمية 
كانــت، وال ننكــر بأن العاقة بين الصحافة والجهات الرســمية هي عاقة 
احتــرام وتعاون والشــك في أن بعــض القضايا المنشــورة تخضع للبحث 

وإيجاد الحلول.
Û  وليس غريًبا أبًدا أن يولي وزير الخارجية عبداللطيف بن راشــد الزياني

اهتماًمــا ومتابعــة شــخصية ويصــدر توجيهــات بشــأن مراجعــة وضــع 
مكتــب التصديقــات، فعاقتــي بــه قديمة جــًدا وأدرك أن معاليــه، منذ أن 
كان مســؤواًل رفيًعا في وزارة الداخلية، يتعامل مع ما تطرحه الصحافة 
بصدر رحب بل ويحترم دور الصحافيين واإلعاميين، فخدمة المواطن 
وكذلــك المقيــم فــي هــذا البلــد تعنــي الشــيء الكثيــر مــن بوابــة العيــش 
الكريــم، وبعــد، وعلى الرغم مــن تواصل الزماء األعزاء بــإدارة االتصال 
بــوزارة الخارجيــة للتباحــث حــول الماحظــات وتدويــن األفــكار، إال أن 
الســفير توفيق أحمد المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 
واإلداريــة اتصل شــخصًيا وعبر عن امتنانــه وتقديره لدور الصحافة في 
إيصــال المعلومــات والتعاون بما يحقق اتجاه تطوير ملموس على أرض 

الواقع.
Û  ،السفير المنصور لم يؤكد أن الموضوع “موضع” اهتمام ومتابعة فحسب

بــل لفــت إلــى نقطــة مهمــة تعكــس ثقــة وقــدرة وجــدارة “المســؤول فــي 
موقعــه”، حيــث أفــاد بــأن هنــاك برنامًجــا لتطويــر الخدمــات وتحســينها، 
وهــذه الرؤيــة ترحب باألفــكار والماحظات والمقترحــات التي يمكن أن 
تخــدم العمــل مــن جانب أي طــرف، بل حتى المواطــن أو المقيم المراجع 
لكــن  وارد،  والتقصيــر  واردة  األخطــاء  بــأن  إيماًنــا  بمقترحاتــه؛  نرحــب 
التصحيــح والتعديــل والتحســين، يعني مشــاركة الجميع، المســتفيد من 

الخدمة ومقدمها، في جني ثمار أي خطوة تطويرية.

saeed.mohamed@albiladpress.com
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Vacancies Available
ASFI CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

QUEST FOR COLLECTION AND BUSINESS SUPPORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COLLECTOR(DEBTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 39476133  or  nageh_72@yahoo.com 

NELOVA TRADING  COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 33118577  or  MOHDOSMAN69@GMAIL.COM 

PROFIT SPORT SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact

 33465887  or  ASHOURASSEM@YAHOO.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Kingdom Security Protection Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  RASHEED@SECURICORE.BH 

Seven Energy W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17500791  or  hr@seven-energy.com 

WESTON CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 38034111  or  ALISWAR83@GMAIL.COM 

Fade house barber shop 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contact

 38495176  or  FADEHOUSEBH@GMAIL.COM 

U M INTERIOR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33701470  or  UMAIRULHAQGUJJAR123@GMAIL.COM 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

DAMACO BUSINESS PLUS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17630065  or  OSAMAZER@HOTMAIL.COM 

Garage Abu Azzam Repair Of Motor WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33097779  or  AHMEDAZAM368@GMAIL.COM 

Alraed Clearing Documents 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36805958  or  WATERANHAR@GMAIL.COM 

ELFERT GROUP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 32242981  or  GHAYACONSULTINGCENTER@GMAIL.COM 

HAMMAD HAMAD RASHED ALDOSERI TILAQI KHAYR / 11034 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36066609  or  HHR82218@HOTMAIL.COM 

AL WISAM SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17699595  or  Ammar.Ashraf@awis.edu.bh 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

FAST FLOW INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 37771467  or  MAJEED@FASTFLOWGROUPS.COM 

THE GROVE RESORT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 16033105  or  HRGROUP.BH@GMAIL.COM 

FAROUK HWAIDY ALNAJEM CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33353444 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33567813  or  nomannomi335@gmail.com

PAKARAB CONTRACTING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33527024  or  RAYRAMZAN@GMAIL.COM 

ROSE LOUNGE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66910800  or  ZAIN.DAWANI@GMAIL.COM 

Dream  ReeM MEDICAL services wll 
has a vacancy for the occupation of

  DENTIST 
 suitably qualified applicants can contact
 17009999  or  deameem.bh@GMAIL.COM  
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شمس: “تكوين” حقق عائًدا مادًيا بلغ 335 %
حكومية ممارسة  ألفضل   ”ROI“ بجائزة  يفوز  “بيبا” 

قال المدير العام لمعهد اإلدارة العامة 
)بيبا( رائد شمس إن االرتقاء بقدرات 
وإمكانـــات موظفي القطـــاع العام هو 
أحد األهـــداف األساســـية التي يعمل 
خـــال  مـــن  المعهـــد  تحقيقهـــا  علـــى 
توفيـــر برامـــج تدريبيـــة تحقـــق رضا 
الموظفين وتنعكس إيجابًا على الفرد 
والمؤسســـة التي يعمل فيها على حد 
ســـواء، مؤكًدا أن المعهد يسعى دائمًا 
تلبـــي  تدريبيـــة  برامـــج  توفيـــر  إلـــى 
أعلى المستويات والمعايير العالمية. 
جاء ذلك بمناســـبة فـــوز معهد اإلدارة 
ممارســـة  أفضـــل  بجائـــزة  العامـــة 
حكوميـــة من مؤسســـة ROI العالمية 
ومقرها الواليات المتحدة األمريكية، 
وذلك بناًء على دراســـة أعدها المعهد 
لقياس العائد من االســـتثمار لبرنامج 

“تكويـــن” الـــذي اســـتطاع أن يحقـــق 
عائًدا مادًيا بلغ 335 %.

فـــاز  المعهـــد  أن  شـــمس  وأوضـــح 
بالجائزة منافًسا القطاع الخاص على 
الرغـــم مـــن كونـــه الجهـــة الحكوميـــة 
الوحيدة المشـــاركة فـــي هذه الجائزة 
الدولية، وهو ما يشير إلى المنجزات 
التـــي اســـتطاع المعهـــد تحقيقهـــا من 
خال مـــا يقدمه من برامـــج تدريبية 
خدمـــت فـــي الســـنوات الماضيـــة مـــا 

يقـــارب من 30 ألـــف موظًفـــا ينتمون 
إلى ما يقـــارب من 50 جهة حكومية، 
مضيًفـــا أنـــه تـــم منـــح هـــذه الجائـــزة 
للمعهـــد؛ نظـــرًا لنجاحـــه فـــي اعتمـــاد 
مـــن  العائـــد  قيـــاس  أداة  وتفعيـــل 
فـــي  اســـتراتيجي  بشـــكل  التدريـــب 
برامجه التدريبية، خصوصا البرنامج 
الوطني لتطوير القيادات الحكومية، 
والـــذي حقق نتائـــج واقعية تجاوزت 

التطلعات.

المنامة - بيبا



امتنان لجاللة الملك بنجاح عاشوراء
حًقا، يمكن أن نعتبر موسم عاشوراء الحسين “ع”، مؤشًرا مهما وحيويا في رصد 
حالـــة الوعـــي المجتمعـــي، ولنركز على أخطر وضع تعيشـــه البشـــرية حاليا، وهو 
جائحة كورونا، كمثال يتجاوز ويتصدر كل األمثلة، فقد انقضى موسم عاشوراء 
بنجاح وسالم، كما انتهى في عامه السابق بذات الوتيرة بفضل من هللا سبحانه، 
وبفضـــل توجيهات جاللـــة الملك المفدى، والبد من التعبير عن الشـــكر واالمتنان 
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى، ولما جاء 
فـــي كلمتـــه المظفـــرة التي تؤكد ريـــادة بالدنا عبـــر التاريخ كواحة ســـالم وحوار 

وتسامح واحترام للمعتقدات وقيم ومبادئ التعايش واإلخاء.
وكم هي لفتة طيبة الشـــكر الذي وجهه جاللته للعلماء والمشـــايخ األفاضل على 
مـــا بذلـــوه من جهد متمثـــل في حفظ النفـــس وتجنيبها المخاطر، وهـــو ما وفقنا 
بفضـــل مـــن هللا باليســـر والســـالمة واالطمئنان، وما أبـــداه الجميع خـــالل إحياء 
ذكرى عاشوراء من وعي ومسؤولية وطنية تجاه أنفسهم ومحيطهم والمجتمع.
وال ريـــب أن الشـــكر موصـــول لصاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، ولكل الجهـــود المخلصة التي قامت 
بهـــا الـــوزارات الخدمية بال اســـتثناء، والفريق الوطني الطبـــي لمكافحة كورونا، 
وإدارات المآتم والحسينيات والمواكب ورواد الموسم، ذلك أن موسم عاشوراء 
حيـــن نقول إنه مؤشـــر مهم وحيوي، فداللة ذلك االلتـــزام الكبير وحرص الجميع 
علـــى أال يعود المنحنى تصاعدًيا في تســـجيل حاالت كورونـــا ولله الحمد أكرمنا 

رب العالمين بنتائج الجهود المباركة.
وهنا أعيد مشـــاعري باالعتزاز والتشـــرف بما رأيته من منتســـبي وزارة الداخلية 
والسيما من أبنائنا وبناتنا من عناصر شرطة خدمة المجتمع، والذين ال نستطيع 
أن نوفيهم من درجات الشكر ما يستحقونه لما رأيته شخصًيا ورآه الكثيرون من 
عمل مشرف طيلة أيام العشرة صباًحا وعصًرا ولياًل، يًدا بيد مع فرق عمل المآتم 
واللجان المنظمة، أشاعوا حالة كبيرة من الطمأنينة وضمان سالمة الجميع، لهذا 
فإن التقدير كل التقدير للفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة وزير 
الداخليـــة، وقـــد وجدت مـــن اإلخوة في مكتـــب معاليه كل التعـــاون والدعم في 

متابعة وتنفيذ وتلبية طلبات الموسم.
مقام ومكانة هذه الذكرى اإلسالمية الجليلة في كل معانيها اإلنسانية والدينية  «

تبقى في أعلى تميزها في مملكة البحرين، ولي كلمة ختامية أوجهها إلى خطباء 
المنبر الحسيني مقامها مقام الشكر النبيل لهم على ما طرحوه من موضوعات 
لم يغفلوا فيها التأكيد على االلتزام وإنجاح جهود الدولة في مواجهة الوباء، وألنه 

تحد كبير وامتحان صعب، فإن أهل البحرين نجحوا وسينجحون دائًما، وبعون الله 
سيكون هذا الوضع الحضاري مستمًرا، نقول للجميع: “مأجورين.. مشكورين.. رحم 

الله والديكم.. رب اجعل هذا البلد آمنا”.

عادل عيسى المرزوق
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المآسي تلف العالم... نحمد اهلل على نعمة األمن واألمان
رحم هللا ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل 
خليفـــة طيـــب هللا ثراه، الـــذي كان يعطيك صورة عـــن حركة الواقع 
ومـــا تنطوي عليه من أحداث، ودائما كان يردد على مســـامعنا عبارة 
“شوفو اللي يدور حواليكم.. نحمد هللا على نعمة األمن واألمان في 

بلدنا”.
اســـتحضرت عبـــارة ســـموه طيب هللا ثـــراه وأنا أشـــاهد ازدياد عمق 
األزمـــات السياســـية واالقتصادية في كثير من الدول، فعلى ســـبيل 
المثال ما طالعتنا به األخبار العالمية من قيام طاقم طائرة الخطوط 
الجويـــة التركية بتقديم طلب اللجوء فـــي كندا فور وصولهم هناك، 
حيـــث تركـــوا بطاقات هوياتهم وجوازات ســـفرهم في غرف الفندق 
في تورنتو، وذلك بســـبب تدهور األوضاع المعيشية في بلدهم، هذا 
وهم يعملون في شـــركة طيران حكومية ويفترض أن يكون الراتب 
مجزيا، فما بالنا ببقية الشـــعب والقرارات المريرة المطلوبة للخالص 

من الديون وغيرها.
وعلـــى الجانـــب اآلخر هناك أفغانســـتان التـــي تعيش منـــذ أمد بعيد 

على التوتر والنزاعات الداخلية والخارجية، وهي أبعد ما تكون عن 
الحـــل وأصبحـــت أكثـــر تعقيدا مما كانـــت عليه في الســـابق بوصول 
جماعة طالبان اإلرهابية إلى ســـدة الحكم، وســـيبقى مشـــهد األفغان 
الذين تعلقوا بالطائرة العسكرية األميركية ومن ثم سقوطهم كدمى 
صغيـــرة عالقـــا في أذهان البشـــر لوقـــت طويل، وفـــي أثيوبيا عصف 
المجاعة بإقليم تيغراي بســـبب عرقلة المســـاعدات اإلنســـانية، وأين 
ما نلتفت في أية بقعة من بقاع العالم نرى ساحات للحرب وخرائب 
لمـــدن وقرى مدمرة، ومجتمعات تالشـــت في إيقاع فيروس كورونا 
الغامـــض، ومازالـــت تتهجـــد وتبتهل للمولى أن ينتشـــلها مـــن الركام 

المطمور.

إن األمثلة السابقة ما هي إال جزء من المآسي التي تلف وتدور في  «
العالم، وبعضها يتطلب مخيلة أسطورية الستيعابها، بينما نحن في 

مملكة البحرين وبفضل من الله تعالى وحكمة قيادتنا نسير على ضوء 
ثابت متناسق واألمن واألمان يحيطنا من كل جانب وهذه نعمة كبيرة 

يحسدنا عليها اآلخرون.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

العمل اإلنساني
يتمتع اإلنســـان بقيمة ُعليا ومكانة ُمثلى عند هللا ســـبحانه وتعالى، فقد أحســـن 
خلقـــه وأبدع صورتـــه وجعله من أفضل الكائنات، وأســـبغ عليـــه صفات الرحمة 
والعطف وقيم التسامح والشفقة واإلحسان في التعامل مع غيره من الكائنات، 
وجعله كائًنا ُمحًبا للخير والســـالم ســـلوًكا وعقاًل وروًحا، ومن البشـــر َمن يخاطر 
بنفســـه ووقتـــه وجهده من أجـــل اآلخرين في بالده وبالد اآلخرين في سلســـلة 

خالدة من األعمال اإلنسانية.
وتقديًرا للذين يعملون من أجل اآلخرين جعلت األمم المتحدة يوما من أغسطس 
من كل عام لالحتفاء بهم وبعملهم اإلنساني، وذلك إقراًرا بفضلهم وتكريًما لمن 
قضـــى منهـــم نحبه في ســـبيل أداء الواجب اإلنســـاني، وألجل إعـــالء قيمة هذا 
العمـــل فـــي الروح اإلنســـانية، ودعوة الناس لهذا الدرب من أجـــل عالم أكثر أمًنا 
وازدهاًرا وتعاوًنا وعطًفا. والعمل اإلنســـاني ممارســـة ســـهلة ولغة ُمشـــتركة بين 
البشـــر مع اختالف األعراق واألديان واأللوان، وهو أســـلوب حضاري وإنســـاني 
الهـــدف، وقد حددت األمم المتحدة عدد من يحتاجون للمســـاعدات اإلنســـانية 
والحماية في 2021م )235( مليون شخص، وموضوع احتفالية العمل اإلنساني 

في 2021م هو “السباق من أجل اإلنسانية”.
وفي مملكة البحرين ينتشـــر العمل اإلنســـاني على المســـتوى الرســـمي واألهلي 
والمجتمعي وهي ممارسة أرست دعائم الخير ونشرت مبادئ التعاون والرحمة 
فـــي المجتمـــع، ما ســـاهم فـــي رفـــع روح العطاء لمن احتـــاج إليـــه لتأمين جودة 
حياتهم ليعيشوا في أمن وأمان ورخاء وسعادة، والقصص كثيرة في مجتمعنا 
“الشـــفهية والمكتوبـــة”، وتناقلتها الُكتب واأللســـن والتي انتهـــت ببهجة وفرحة 

لمن تلقى تلك المساعدات.
إن مملكة البحرين مليئة بالكثير من الوجوه والمؤسسات التي أنقذت الناس  «

وعملت على تحسين حياة اآلالف من األُسر الذين تضرروا في األزمات وخصوصا في 
زمن جائحة كورونا، فالعمل اإلنساني في البحرين ودول العالم ُيشير إلى بطوالت 
أولئك العاملين تطوًعا في هذا المجال من الرجال والنساء وخصوصا في أماكن 

الحروب وانتشار األمراض وتوفير الرعاية الصحية وتوزيع المواد الغذائية وفي حالة 
الكوارث الطبيعية، حيث ينشطون في كل جانب من الجوانب اإلنسانية، وهؤالء 

وغيرهم يدعون إلى صمت األسلحة وإنهاء النزاعات الميدانية في الدول التي 
تعيش مآسي الحروب، والعمل مًعا من أجل السالم، فهؤالء يبذلون كل ما في 

وسعهم لمساعدة الناس من النجاة من الحروب والجوع ومن األمراض واألوبئة 
والكوارث.. فلهم كل التقدير والتبجيل واالحترام.

عبدعلي الغسرة

مـــا األســـباب الحقيقيـــة وراء تدني االهتمـــام باللغة العربيـــة، ورفضها وعدم 
االســـتعانة بها سوى باليسير، لماذا ننسلخ من جلدنا في كل مرة ونحاول أن 
نتباهى بلغات أخرى وكأنها السبيل للرفعة والمكانة المتميزة؟ هل من عالقة 
حقيقيـــة بين مـــن يتقنون لغات أجنبية غير لغتهـــم العربية وارتفاع معدالت 

الذكاء؟
الجميع يلمس هذه المشكلة ولست وحدي من أشير إليها، بل إن عددا كبيرا 
مـــن اإلعالميين وأســـاتذة اللغة العربيـــة يالحظون حجم اإلشـــكالية الكبرى 
التي وصلنا لها خصوصا مع أجيال جديدة وأطفال ال يســـتطيعون التحدث 
بلغتهم العربية، وابتســـامة فخر تعلو محيا والدي الطفل في كل مرة تحدثه 
ويجيبـــان عنه “العربي مالـــه ضعيف كلمه إنجليزي”، وفـــي اعتقادي الخاص 
أن القصـــة بـــدأت عندمـــا أصبـــح الجميـــع يهرعون إلـــى تســـجيل أبنائهم في 
مـــدارس خاصـــة ناطقة بغيـــر اللغة العربية في إشـــارة إلى ارتفاع المســـتوى 
المعيشـــي لألســـرة أو هكـــذا ُخيل للبعـــض، أن تواجـــد أبنائهم فـــي المدارس 
الخاصة ســـيكفل لهم حظا اجتماعيا أفضل أو فرصا مستقبلية أوفر، وكانت 
الكثير من المدارس الخاصة سابقا قائمة على العدل ما بين اللغتين وتوازي 

مسارهما، ما نتج لدينا جيال سابقا يجيد اللغتين.

لكـــن الحـــال لم يبق كمـــا كان، فظهرت العديد من المـــدارس التي تعتمد على 
اللغـــة اإلنجليزيـــة مقابـــل حصص أقل للغـــة العربية وال ضير فـــي ذلك إذا ما 
كانـــت العائلـــة أو أحد الوالدين علـــى وعي بضرورة تقوية اللغـــة العربية من 
خالل اســـتخدامها في المنزل أو حتى اللجوء إلى المدرسين الخصوصيين، 
لكـــن علـــى ما يبدو أن هذه العينة الواعية بدأت في التالشـــي، فترى التركيز 
الالمتناهـــي علـــى اللغـــة اإلنجليزيـــة دون غيرهـــا واعتمادهـــا فـــي المدرســـة 

والمنزل والعمل وكل مكان بشكل مبالغ فيه ومنفر في بعض األحيان.

ومضة

في إحدى الجلسات الودية ناقشت الموضوع مع الدكتورة فائقة الصادقي وهي  «
من األساتذة الجامعيين القالئل الذين يدرسون اللغة العربية واللغة اإلنجليزية 

واإلعالم “أي أنها تدرس ثالثة مسارات مختلفة في آن واحد” حيث أكدت أن 
الوضع بات غريبا للغاية مع األجيال الحديثة التي تتعمد التباهي باستخدام 

مصطلحات أو كلمات غربية في اللغة العربية، وأن هذه الظاهرة منتشرة 
لألسف بين العرب دونا عن غيرهم، عن غير قصد وبقصد في كثير من األحيان، 

واألدهى واألمر أن الكثيرين يقعون في دائرة الرمادي أي أنهم يصبحون غير 
ملمين بأي من اللغتين بسبب ضياع الهوية الحقيقية لسجل التمرس اللغوي.

سمر األبيوكي

اللغة العربية في خطر

أعـــرف أحدهم، وهو رجل خير من أســـرة خير، ومـــن منبت خير، لم 
يجلـــس معـــي ولـــو لحظـــة، إال وتلقى اتصـــاال من هـــذا أو ذاك يطلب 
منه المســـاعدة فـــي معاملة خيرية، أو إنســـانية، أو حتى نقل صوته 

ومطالبه عبر اإلعالم والصحافة و“السوشال ميديا”.
وبالرغـــم من تواضع وظيفته، ومدخولـــه، وإمكانياته المالية، إال أنه 
بهذا الحال منذ ساعة معرفتي به األولى التي تتجاوز 15 عامًا، إن لم 
تزد عن ذلك بقليل، وذات مرة، رادوني الفضول لمعرفة السر الكامن 
خلفـــه، فمـــا كان منـــي إال أن ســـألته وبوضوح: ما حكايتـــك يا رجل؟ 
وكيـــف تســـتطيع أن تتجـــاوب مع كل هـــؤالء الناس؟ وتســـاعدهم؟ 

كيف؟
رمقني صديقي بهدوء، ثم ابتســـم ابتســـامته الصافيـــة التي أعرفها 
جيـــدًا، قبل أن يقول بعمق: النـــاس ال يطرقون أبواب أصحاب المال 
والمناصـــب والعالقـــات إذا لم يكن منهم منفعة، بـــل يطرقون أبواب 

من يخدمهم ويساعدهم، ويتحسس مشاكلهم.
ويزيـــد “النـــاس يطرقـــون أبواب من ينصـــت لهـــم، وال يقاطعهم، من 
لديـــه رحابة الصدر، وااللتماس بالعذر، واالهتمام بمعرفة التفاصيل، 

ووصل أصحاب القرار والشأن ألجلهم دون حرج أو مصلحة”.
ويكمل صديقي “ورثُت مفتاح الخير بمنفعة الناس من والدي رحمه 
هللا، والذي كان يغذيني بذلك بكل لحظة ووهلة، واليوم وبعد مرور 
ســـنوات على وفاته، مازلت ألتقي فالنا صدفة، وآخر في مجلس أو 
عند صديق، ليذكروا لي بامتنان مواقف جديدة بالخير عن أبي في 

مساعدة الناس، لم أكن أعرفها حتى لحظة لقائي بهم”.
ويختم “التفريج عن كربة الناس من أعظم األمور الخيرة وأنبلها، وهي  «

ثقافة ونهج حياة وورث يجب أن يتناقله األجيال، ومن أساس الدين 
اإلسالمي الحنيف، ومن أساس القيم التي عرف بها األنبياء والصحابة 

والتابعون، ونحن ماضون على هذا العهد حتى الرمق األخير”.

ebrahim.alnahham@
albiladpress.com

إبراهيم النهام

التفريج عن كربة الناس

احضان وطن
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إجــاء المدنييــن مــن كابول يشــكل تحديــا متعــدد األوجه

طالبان تمنع الموظفين الرسميين من العودة للعمل

منــع مســلحو طالبــان الموظفيــن الرســميين في كابول من العــودة إلى مكاتبهم الحكومية أمس الســبت، في يوم العمل األول من األســبوع. ومنذ 
اســتياء الحركــة اإلســامية المتشــددة على الســلطة قبل ســتة أيــام، بقيــت المباني الحكوميــة والمصارف ومكاتــب جوازات الســفر والمدارس 

والجامعات، مغلقة بمعظمها.وكانت حفنة من شركات االتصاالت الخاصة تعمل في األيام القليلة الماضية.

وقال حمدهللا وهـــو موظف حكومي 
“ذهبـــت إلـــى المكتـــب هـــذا الصبـــاح، 
لكـــّن مســـلحين من طالبـــان كانوا عند 
البوابـــة قالـــوا لنـــا إنهـــم لم يتلقـــوا أي 
أوامر بإعادة فتـــح مكاتب حكومية”.

وأضاف “قالوا لنا أن نشاهد التلفزيون 
أو نســـتمع إلى الراديـــو لمعرفة موعد 

استئناف العمل”.
ومـــا زال يتعين على طالبان تشـــكيل 
حكومة بعد اســـتيالئها على الســـلطة 

بسرعة أذهلت العالم.
ووســـط فوضـــى الحكومـــة المنهـــارة، 
يتمثـــل القلق األكبر لـــدى األفغان في 

استمرار قبض الراتب.
وكانـــت غالبيـــة الطـــرق فـــي العاصمة 
باســـتثناء  كبيـــر  حـــد  إلـــى  مهجـــورة 
نقاط التفتيش التابعة لطالبان ومرور 

دوريات للمسلحين.
كذلـــك، كانـــت الطـــرق المؤديـــة الـــى 
وزارة الخارجيـــة فـــي وســـط كابـــول 

مغلقة، كما قال موظف في الوزارة.
وأضاف شرط عدم كشف هويته “هم 
ال يسمحون ألي شخص بدخول مبنى 
الـــوزارة. حتى أن أحدهـــم قال لي أن 
ـــن وزيـــر ومديـــرون  أنتظـــر حتـــى يعيَّ
جدد”.وأغلقـــت أيضـــا ســـوق العمالت 
األجنبيـــة فـــي انتظـــار تعليمـــات مـــن 

المصرف المركزي، وفق متداولين.
وقـــال موظف آخـــر في بلديـــة كابول 
إنـــه يشـــعر بخيبة أمـــل ألن طالبان لم 

تعد فتح مكاتب البلدية.

إجالء المدنيين من كابول 

تشـــكل عمليات إجالء آالف األجانب 
واألفغـــان من مطار كابول،  كالتحليق 
مـــع اســـتخدام كل االمكانـــات التقنية 
للطائرة، واالنطالق بالالجئين بأسرع 

بمعـــدات  والتجهـــز  ممكـــن،  وقـــت 
تحديـــا  إســـقاطها،  لتجنـــب  مضـــادة 

للطيارين .
وقال الضابـــط الفرنســـي، الكولونيل 
فـــي ســـالح الجـــو والفضـــاء، يانيـــك 
ديبـــوا، آمر القاعـــدة الجوية 104 في 
االمارات التي يمر عبرها االشـــخاص 
الذين يتم إخراجهم من أفغانســـتان، 
إن إجـــالء المدنييـــن الراغبيـــن فـــي 
الفـــرار من كابـــول بعد ســـقوطها في 
أيـــدي طالبـــان يتـــم “بمركبـــات نقـــل 
تكتيكيـــة فقط ألنهـــم يحتاجون إلى 

مستوى معين من الحماية”.
وأضـــاف أن “طالبـــان متواجـــدة في 
مـــن  المدنـــي  الجـــزء  فـــي  المدينـــة، 
المطار وبالتالي بالقرب من المدارج. 
لـــم يظهـــروا حتـــى اآلن عـــداء مثبتا 
لكنهـــم يملكـــون عـــددا من األســـلحة 
تهديـــدا  تشـــكل  أن  يمكـــن  التـــي 

لطائراتنا”.
نظمت فرنسا، على غرار دول أخرى، 
جســـرا جويا بين باريس وكابول عبر 
القاعـــدة اإلماراتيـــة إلجـــالء رعاياها 

واالفغـــان المهدديـــن الذيـــن يريدون 
الفـــرار مـــن بالدهم. منذ بدء الجســـر 
الجـــوي، وصلـــت إلـــى باريـــس اربـــع 

طائرات تقل أكثر من 500 شخص.
الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  ذلـــك،   الـــى 
البريطانيـــة أمـــس أن قواتهـــا باقيـــة 
فـــي أفغانســـتان حتـــى إجـــالء آخـــر 

المؤهلين.
البريطانيـــة  القـــوات  أن  وأوضحـــت 
ســـتبقى بمواقعهـــا في البـــالد لضمان 
تســـجيل األفغان المؤهليـــن لالنتقال 

إلى المملكة المتحدة وإجالئهم
كما أضافت الوزارة عبر حسابها على 
تويتر أن ذلك يأتي في ضوء تسريع 
إعـــادة  لسياســـة  المتحـــدة  المملكـــة 

توطين ومساعدة األفغان.
وأفـــاد طيار تشـــيكي عائد من كابول 
أن الرحـــالت مـــع أفغانســـتان تجـــري 
فـــي ظـــروف صعبـــة، بـــدون مراقبـــة 
جويـــة حقيقيـــة وفـــي غيـــاب إمكان 
الحصول على إمـــدادات بالكيروزين 
إقـــالع  عمليـــات  ومـــع  المطـــار  فـــي 

محفوفة بالمخاطر.

 واشنطن أجلت 13 ألف شخص 

تعتزم الواليـــات المتحدة إجالء أكثر 
ومدنـــي  أميركـــي  ألـــف  ثالثيـــن  مـــن 
أفغانـــي عبـــر قواعدهـــا فـــي الكويـــت 
وقطـــر، أخرجت منهم حتى اآلن أكثر 
من 13 ألف شخص منذ بدء العمليات 

في 14 أغسطس.
شـــمال  لحلـــف  العـــام  األميـــن  وقـــال 
ينـــس ســـتولتنبرغ “هنـــاك  األطلســـي 
عمليـــات  لتنفيـــذ  )متاحـــة  طائـــرات 
اإلجـــالء( أكثر من الـــركاب )الجاهزين 
لهـــؤالء  الســـماح  إليهـــا( ألن  للصعـــود 
األشـــخاص بالوصول إلـــى المطار هو 

تحد يزداد صعوبة”.
وســـتتولى بولندا إجـــالء 300 أفغاني 
ممن تعاونوا في السنوات األخيرة مع 

حلف شمال األطلسي.
ووراء غالبيـــة التصريحـــات المفعمـــة 
األفغـــان  الحلفـــاء  تجـــاه  بالتعاطـــف 
الذين يســـعون إلى الفرار من طالبان، 
اليميـــن  مـــن  أصـــوات  ترتفـــع  بـــدأت 
المتشدد األميركي للتحذير من تدفق 
الالجئين الـــى الواليات المتحدة اآلن 
وفي مقدمهم الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب.
وقصة الطاقم الـــذي قرر اإلقالع بدال 
من طـــرد المدنيين بالقوة من الطائرة 
المحملة فوق طاقتها، كانت بالنســـبة 
لألميركيين رمز الى تقليد االســـتقبال 
فـــي الواليـــات المتحدة الـــذي يفتخر 
فيـــه كثيرون.لكن الرئيـــس األميركي 

السابق أصدر بيانا الذعا األربعاء.
وقـــال “هـــذه الطائـــرة كان يجـــب أن 
أميـــركا  باألميركييـــن.  مليئـــة  تكـــون 

أوال!”.

عواصم - وكاالت

تظاهرة تضامن مع الشعب االفغاني في لندن

بيروت - وكاالت

المتحـــدة  األمـــم  منظمـــة  حـــذرت 
مـــن   ، أمـــس  “يونيســـف”،  للطفولـــة 
خطـــر نقص حاد في إمدادات المياه 

الصالحة للشرب في لبنان.
جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية 
لمنظمـــة “يونيســـف” هنرييتـــا فـــور.

وقالت فـــور “4 ماليين شـــخص في 
لبنـــان، معظمهـــم مـــن األطفـــال، من 
المحتمـــل أن يتعرضـــوا لنقـــص حاد 
في إمدادات المياه الصالحة للشرب 
خالل األيام المقبلة، ما لم يتم اتخاذ 

إجراءات عاجلة”.
حـــذرت  “اليونيســـف  أن  وذّكـــرت 
خـــالل يوليـــو الماضـــي مـــن احتمال 
عـــدم حصـــول أكثـــر مـــن 71 %  من 

ســـكان لبنان على المياه خالل فصل 
الصيف”. وأضافـــت “تعرضت المياه 
والصـــرف الصحي وشـــبكات الطاقة 
والرعاية الصحية في لبنان لضغوط 
هائلة )..( ما يعرض األرواح للخطر”.

وتابعـــت: “لبنـــان قـــد يشـــهد زيـــادة 
في األمـــراض المنقولة عبـــر المياه”، 
العاجلـــة  االســـتعادة  إلـــى  داعيـــة 
إلمدادات الطاقة، الســـتمرار تشغيل 

خدمات المياه في البالد.
العاجـــل  “التشـــكيل  أن  وأكـــدت 
التزامـــات  مـــع  جديـــدة  لحكومـــة 
واضحـــة باإلصالح، أمر بالغ األهمية 
الحاليـــة”، حســـب  األزمـــة  لمعالجـــة 

البيان ذاته.

“يونيسيف”: “نقص حاد” في مياه الشرب بلبنان

طرابلس - وكاالت

أمـــس  ليبيـــا  شـــهدت 
جديـــا  تبـــادالً  الســـبت 
لألســـرى بإشراف اللجنة 
أو  المشـــتركة  العسكرية 

ما يعرف بلجنة 5+5 .
إن  مراســـلون  وقـــال 
علـــى  جـــرى  التبـــادل 
الطريق الساحلي، حيث 

تم تسليم عدد من المحتجزين.
إلى ذلك أفادت المصادر بأن اللجنة التي تضم مشاركين من طرفي الصراع طالبت 
بإعادة ضخ المياه في مجرى النهر الصناعي، مؤكدة أنها تتواصل مع مغلقي مجرى 
النهـــر مـــن أجل فتحه ســـريًعا، وإعادة ضخ المياه تدريجًيا في المســـارين الشـــرقي 

والشمالي بعد رفع حالة التهديد على العاملين بمنظومة النهر.
يذكر أن الطريق الســـاحلي يربط بين مدن الشـــرق والغرب في البالد، وهو يكتسب 
أهمية كبيرة كونه يســـهل االنتقال بين شـــطري ليبيا. وكان قد أغلق ألشـــهر مديدة 
سابقا إثر االشتباكات بين القوات المسلحة والميليشيات في طرابلس وبين قوات 

الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.
وأتـــى فتـــح الطريق تنفيذا لمـــا نص عليه اتفاق وقف إطالق النـــار الدائم الذي وقع 

في أكتوبر من العام الماضي، برعاية أممية.

ي ليبيا بإشراف لجنة “5+5” تبادل أسرى ف

دبي - العربية.نت

نظم عمال شركة هفت تبة لقصب السكر 
مســـيرة احتجاجيـــة أمس الســـبت أمام 
مكتـــب قائمقـــام مدينة الشـــوش جنوب 
غربي إيـــران، وذلك في اليـــوم األربعين 
مـــن إضرابهـــم بســـبب ســـوء األوضـــاع 

المعيشية وعدم دفع رواتبهم.
وشملت مطالب العمال األخرى االهتمام 
باألمن الوظيفي، وإعطاء حصص المياه 
زمالئهـــم  وعـــودة  الســـكر،  قصـــب  لـــري 
المفصولين إلى العمل، بحسب ما أفادت 
شـــبكة “إيـــران إنترناشيونال”.يشـــار إلى 
أن مدينـــة الشـــوش تقـــع فـــي محافظـــة 
اإليرانيـــة  التســـمية  )وهـــي  خوزســـتان 
إهمـــاالً  األهوازيـــون  لألهـــواز(. ويشـــكو 
فـــي كثير من المجاالت، من بينها ســـوء 
األوضـــاع المعيشـــية والقطـــاع الصحـــي 

والشح في المياه.
وخـــرج األهوازيـــون في يوليـــو الماضي 
فـــي احتجاجـــات بســـبب نقـــص الميـــاه 

عرفـــت بـ”انتفاضـــة العطش”. وأســـفرت 
عن ســـقوط عدد من القتلـــى والجرحى.

كمـــا أظهـــرت مقاطع فيديـــو للتظاهرات 
في مناطـــق عدة من األهواز اســـتخدام 

قوات األمن القوة مع المحتجين.
من جهـــة أخرى، أعلن الرئيـــس اإليراني 

ملفـــي  أّن  رئيســـي  إبراهيـــم  الجديـــد 
والنهـــوض  كوفيـــد19-  وبـــاء  مكافحـــة 
باالقتصـــاد ســـيتصدران جـــدول أعمـــال 
حكومتـــه المقبلـــة والتـــي عـــرض أمـــام 
البرلمان أمس أســـماء مرشـــحيه لشـــغل 

مناصبها.

من احتجاجات األهواز

يطالبــون بدفــع رواتبهم وعــودة زمائهــم المفصولين
غضب عمالي جنوب إيران يستمر 40 يومًا

رام اهلل - وكاالت

قالت الرئاســـة الفلســـطينية، أمس الســـبت، إن المسجد األقصى 
مســـتهدف مـــن قبل إســـرائيل وبحاجة إلـــى الحمايـــة، في حين 
حذرت الخارجية من “الجرائم” اإلســـرائيلية المستمرة.جاء ذلك 

في بيانات منفصلة، بمناسبة الذكرى الـ52 إلحراق المسجد.
الرئاسة الفلسطينية طالبت في بيانها، المجتمع الدولي “بتوفير 
الحماية لألماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس المحتلة”.

وقالـــت الرئاســـة “إن األقصـــى وكافـــة األماكـــن المقدســـة فـــي 
القـــدس المحتلة مـــا زالت مســـتهدفة من االحتالل اإلســـرائيلي 

والمستوطنين، حيث االقتحامات مستمرة وبشكل يومي”.
ويوافـــق 21 أغســـطس 2021 الذكـــرى الــــ52 إلحـــراق المســـجد 
األقصى على يد شخص أسترالي الجنسية يدعى مايكل دنيس 
روهـــن. وأضافـــت أن إســـرائيل “ما زالـــت تضرب تلـــك القرارات 
بعرض الحائط، وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن أن تنشب 

نتيجة سياساتها المتهورة غير المسؤولة”.
وقالت إن “القدس خط أحمر، ولن نقبل المساس بها”.

وطالبت إســـرائيل “بإلغـــاء جميع التدابير التي من شـــأنها تغيير 
وضـــع القـــدس”. بدورها، طالبـــت وزارة الخارجية الفلســـطينية، 
العالميـــن العربـــي واإلســـالمي والمجتمع الدولي، وفـــي مقدمته 
مجلس األمن واليونســـكو “بســـرعة تنفيذ قرارات القمم العربية 

واإلسالمية والقرارات األممية الخاصة بالقدس ومقدساتها”.
وأوضحت الوزارة، في بيان أن “الجرائم ما زالت مستمرة حتى 
يومنا هذا في إطار مخطط استعماري تهويدي إحاللي توسعي 

يهدف إلى تغيير معالم مدينة القدس”.
وذكرت أن “الحريق المتعمد لألقصى ما زال مســـتمرا، وبأشكال 
أكثر خطورة، تشـــمل تغييـــر وضعه التاريخـــي والقانوني القائم 
قبـــل االحتـــالل”. بدورهـــا، قالـــت حركـــة “فتـــح” فـــي بيـــان إن 
“المسجد األقصى “خالص للمسلمين وحدهم ال يقبل القسمة وال 

الشراكة”.

المسجد األقصى

ــراق الــمــســجــد الــشــريــف ــ ـــ52 إلحـ ــ ــرى الـ ــذكـ فـــي الـ
الرئاسة الفلسطينية : “األقصى” مستهدف وبحاجة للحماية

الرقة - األناضول

ك/ ب  “ي  تنظيـــم  اعتقـــل 
 28 اإلرهابـــي  كا”  كا  بـــي 
شابا في الريف الغربي من 
محافظـــة الرقة الســـورية، 
فـــي  قســـرا  لتجنيدهـــم 

صفوفه.
وذكـــرت مصـــادر محليـــة ، 
أمس الســـبت، أن مسلحي 

التنظيـــم اإلرهابـــي داهمـــوا، ، منتزهـــًا على نهر الفـــرات قرب بلـــدة “المنصورة”.
وأوضحت أن المســـلحين اعتقلوا 28 شـــابا ونقلوهم إلى منطقة “الطبقة” بريف 
الرقـــة الغربـــي، اســـتعدادا لنقلهـــم نحـــو معســـكرات التجنيـــد اإلجبـــاري التابعة 
للتنظيم.ومنذ بدء ســـيطرتها على مناطق واسعة شمالي شرقي سوريا في عام 
2012 اعتقل التنظيم عشرات آالف الشبان وجندهم إجباريا في صفوفه.وجّند 
“ي ب ك/ بـــي كا كا” عـــددا كبيـــرا من األطفال بقوة الســـالح بعـــد اختطافهم في 

مناطق سيطرته داخل سور.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم “ي 

ب ك/بي كا كا”، في شمال العراق.
وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر، إنها تمكنت بالتعاون والتنسيق مع المخابرات 
التركية من تحييد 3 إرهابيين في منطقة متينا بشمال العراق، إثر غارة جوية.

“بي كا كا” اإلرهابي يعتقل 28 شابا بالرقة
برلين

أبدت المستشارة األلمانية 
أمـــس  ميـــركل  انغيـــال 
تامـــة”  “قناعـــة  الســـبت 
الشـــيت  ارميـــن  بترشـــح 
لخالفتها في المستشارية 
االنتخابـــات  أعقـــاب  فـــي 

التشـــريعية المقبلة.وقالـــت خـــالل مشـــاركتها فـــي تجّمـــع انتخابي فـــي برلين “كان 
مـــن المهـــم بالنســـبة إليه علـــى الدوام جعـــل كرامة الفـــرد التي ال تتجـــزأ محور كل 
شـــيء”. وأضافت “أنا على قناعة تامة” بأّنه “ســـيخدم األلمان بهذا النهج” في وقت 
يواجه مرشـــح حزبها االتحاد المســـيحي الديموقراطي صعوبات ويفقد الزخم في 

استطالعات الرأي.
واثنـــت المستشـــارة التي تســـتعد لمغادرة منصبهـــا بعد 16 عاما في الســـلطة، على 

الصفات اإلنسانية لالشيت القادر على “بناء الجسور بين الناس”.
ودافعـــت ميـــركل عـــن قرارهـــا النـــأي بنفســـها عـــن الحملـــة االنتخابيـــة، وقالـــت إّن 
المسؤولين السياسيين “الذين يضعون حدًا لعملهم السياسي، ينبغي عليهم تجنب” 
التدخل في الحمالت. وأضافت خالل التجّمع الذي حشـــد نحو مئة شـــخص بينهم 
ارمين الشيت ورئيس مقاطعة بافاريا ماركوس سودر، “هذا هو موقفي، وهذه هي 

قناعتي التامة”.

ميركل تدعم ترشح ارمين الشيت لخالفتها

تشاد تسحب 600 جندي 
من قوة “دول الساحل”

أعلن ناطق باسم الحكومة التشادية 
عــديــدهــا  قــســمــت  أنجمينا  أن  أمـــس 
قوة  إطــار  فبراير في  نشر في  الــذي 
الــخــمــس  الـــســـاحـــل  دول  مــجــمــوعــة 
منطقة  فـــي  الــجــهــاديــيــن  لــمــكــافــحــة 
“المثلث الحدودي” بين مالي والنيجر 
وقال  قسمين.  الــى  فاسو،  وبوركينا 
ــقــد أعــدنــا  ــام هللا “ل عــبــد الــرحــمــن كـ
باالتفاق  تشاد  الــى  جندي   600 نشر 
بشكل  للتكيف  المجموعة  قــوات  مع 

أفضل مع تنظيم اإلرهابيين”.

أنجمينا - أف ب
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أعلــن الفنــان والمخــرج القديــر أيمــن زيــدان عبــر صفحتــه 
الشــخصية علــى “فيســبوك” عن عودتــه لإلخــراج قريبا عبر 
مسرحية “ســوبر ماركت” الذي أعدها أيضا بصيغتها الجديدة 
في المســرح القومي. وقال إن بطولة المسرحية ستكون من 

مجموعة شــركاء مدهشين حســبما وصفهم دون اإلعالن عن 
تفاصيل أخرى. وللعلم مســرحية “سوبر ماركت” مأخوذة عن نص 

للمســرحي اإليطالي الفائز بجائزة “نوبل داريو فو”، الذي ســبق أن قدمها زيدان مطلع 
التسعينيات وقام بدور البطولة فيها حينذاك الفنان فارس الحلو.

أصدرت الفنانة المصرية أنغام، أغنية صيفية بعنوان “ونفضل 
نرقص”، عبر قناتها “يوتيوب”.  وكانت أصدرت الشهر الماضي 
أغنية “برضه بتوحشني” التي جمعتها “دويتو” للمرة األولى 
مع الفنان اللبناني وائل كفوري، من كلمات تركي آل الشــيخ، 

ألحــان عمرو مصطفــى، توزيــع نادر حمــدي، تنفيــذ وقيادة 
أوركسترا هاني فرحات، مكس وماســتر أمير محروس، وحققت 

مالييــن المشــاهدات. على صعيد الحفالت، تســتعد أنغام، إلحياء حفــال غنائيا في 27 
أغسطس الجاري على مسرح المنارة في التجمع الخامس بالقاهرة.

اشتعلت الساحة الفنية، مؤخرا، بعد أنباء انتشرت بشكل كبير 
عبــر مواقع التواصــل االجتماعي عن تدهــور الحالة الصحية 

للزعيم عادل إمام، وإصابته بفيروس كورونا.
األمر دفع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، لنفي الخبر كله 

تمامــا، مؤكدا أن “الزعيم” يعيش حياتــه الطبيعية في منزله 
بالســاحل الشــمالي في مصر، حيــث يقضي العطلــة الصيفية 

هناك وســط أســرته وأحفاده، وأن ما قيل أدخل األســرة في حالة نفسية صعبة جدا؛ 
لتجدد األمر دائما حول تعرض “الزعيم” لألمور الصحية القاسية.

الزعيم بخير“ونفضل نرقص”سوبر ماركت
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ترجم: طارق البحار

شاهدوا هذا الفيلم الرائع في 
سينكو “Old” ويبدأ عندما تقرر 
إحدى األسر أن تقضي عطلتها 

في إحدى الُجزر االستوائية، لكن 
الجزيرة تحوي سًرا مظلًما، حيث 

إنها تضم قوة غامضة تجعل 
األشخاص يكبرون في السن كل 

نصف ساعة. الفيلم من إخراج 
المبدع إم نايت شياماالن.

tariq_albahhar

رايان رينولدز: فيلم Free Guy عن الكثير من المرح الحقيقي
موظف يعمل صرافًا في بنك يكتشف أنه 
في الواقع العب في خلفية لعبة فيديو 
في عالم مفتوح، فيقرر أن يصبح بطل 
بنفسه.  كتابتها  إعــادة  القصة من خالل 
وبــمــا أنـــه اآلن فــي عــالــم ال حــــدود لــه، 
الذي  الرجل  يكون  أن  على  فهو مصمم 
قبل  الخاصة  طريقته  على  عالمه  ينقذ 
هذا  فيلم  قصة  هو  هــذا  األوان.  فــوات 
شركة  في  لكم  شاهدته  الــذي  األسبوع 
البحرين للسينما مؤخرا للنجم المحبوب 

ــدز  ــولـ ــنـ رايــــــــان ريـ
ومـــــن إخـــــراج 
شــــون لــيــفــي، 
وتــــــألــــــيــــــف: 
مات ليبرمان 

وزاك بن.
الــنــجــم 

الفيلم  هــذا  تصوير  عن  تحدث  الكندي 
ــكــومــيــدي عــمــلــيــات إنــتــاجــه  ــجــديــد ال ال
بعد  الــعــالــمــي   screenrant مــوقــع  مــع 
عليها  حصل  التي  اإليجابية  التقييمات 

الفيلم حتى اآلن، وكان التالي:
حدثنا عن تطور السيناريو وانتقال  «

المشروع بعد ذلك إلى الشاشة 
الكبيرة؟

ــرة طـــويـــلـــة جـــدا  ــ ــت ــ ــرق ف ــغــ ــ ــت لـــقـــد اســ
لتنفيذهعموما، لقد كان في البداية نصا 
وقلت:  ليفي،  شــون  إلــى  أرسلته  قرأته 
نفعله  أن  يمكن  أننا  أعتقد  شــيء  “هــذا 
معا”. والحقيقة أحببت موضوعه والذي 
معظمنا.  يعيشها  التي  الحياة  يتناول 
وهكذا عملت مع المخرج والمؤلف وبدأنا 
معا في إعادة كتابته بحب؛ بسبب أني 
أحــب العمل مــع  شــون ليفي فاو 
رجل مبدع في طرح األفكار.

كنا نتغير ونتحرك مع هذا 
الفيلم طوال الوقت، 
وانــتــهــيــنــا مــن 
الـــســـيـــنـــاريـــو 
ــي نـــهـــايـــة  ــ ــ ف
الـــــمـــــطـــــاف، 

ربما هو أفضل فيلم أشارك فيه، وكنت 
جزءا  ألكــون  الكفاية  فيه  بما  محظوظا 

منه.
هل تم تصوير هذا الفيلم قبل اندماج  «

فوكس وديزني؟ وهل تغير أي شيء 
بسبب ذلك؟

أعتاب وقت استحواذ ديزني  كان على 
ــوكــــس، والـــــــذي كـــــان أشــبــه  لـــشـــركـــة فــ
وأستخدم  ذلــك،  أحب  وأنــا  باالستيالء! 

هذه الكلمة دائما.
قــبــل أن  ــضــوء األخــضــر  ال حصلنا عــلــى 
يــحــدث هـــذا االســـتـــحـــواذ، وبــمــجــرد أن 
على  قادرين  كنا  ديزني فوكس  اشترت 
التي  الفكرية  الملكية  بعض  اســتــغــالل 
مع  ذلك  شهدت  أن  وبعد  ديزني  تملكها 
على  الناس  يقف  كيف  ورؤيــة  الجمهور 
الفيلم،  لحظات معينة في  أقدامهم في 

نكن  ولم  حقيقة!  المرح  من  الكثير  إنها 
دون  مــن  الــفــيــلــم  ــذا  هـ إنــجــاز  نستطيع 
مباركة ديزني، لذلك كنا متحمسين جدا 

أن يكون ذلك في ترسانتنا.
 واحدة من أروع األشياء التي رأيناها  «

في عملية تسويق الفيلم، إدخال 
Deadpool و Korg، كيف اجتمع ذلك؟

تسويقية  فــكــرة   Korgو  Deadpool
للفيلم، حاولنا  كتبناها في فترة اإلعداد 
أن نرى ما إذا كان يمكننا الحصول عليها 

طبعا بعد موافقة ديزني.
النجاحات  الفكرة جميلة والفيلم يحقق 
الـــيـــوم حـــول الــعــالــم، وهــــذا مـــا نسعى 
ــع إعــــالن  ــه خـــصـــوصـــا مــ ــيـ ــلـــوصـــول إلـ لـ
ألجزاء  التخطيط  ليفي   شون  المخرج 
 Call و Minecraft جديدة تشمل لعبتي

.of Duty

تشارك جينيفر لوبيز في حفل “جلوبال سيتيزن”في  «
نيويورك الذي ُيقام في سبتمبر المقبل، وهو 

عرض ستعود به المغنية األمريكية إلى 
 مسقط رأسها.

ورحبت نائبة رئيس مهرجان “جلوبال 
سيتيزن” كاتي هيل في بيان رسمي 
لها، بجينيفر لوبيز، فقالت: “يسعدنا 

الترحيب بجينيفير لوبيز على 
مسرح سنترال بارك في 25 سبتمبر 
لمواصلة تأثيرنا معًا“. وأشارت كاتي 

إلى أن جينيفر لوبيز شاركت في 
حملة فاكس اليف، التي أسهمت في 

توفير 26 مليون لقاح ضد فيروس 
 كورونا إلى األشخاص األكثر احتياًجا.

وعبرت لوبيز عبر حساباتها الرسمية 
بمواقع التواصل االجتماعي عن 

حماسها بالمشاركة في عرض 
نيويورك، فكتبت: “كم أرغب في 

المشاركة بهذا العرض! نراكم قريبًا 
 في نيويورك!”.

ويشمل عرض “جلوبال سيتيزن” 
الذي يتزامن مع انعقاد الجمعية 

العامة لألمم المتحدة في نيويورك، إقامة 
فعاليات في مدن الجوس وريو دي جانيرو 

وباريس ولندن وسول ولوس أنجلوس وسيدني، حيث يقدم عروضًا العديد من 
النجوم مثل بيلي إيليش وشون مينديز وغيرهم. ومن خالل إقامة هذا الفعالية، 
سيطلب المشاركون من الحكومات والشركات المختلفة حول العالم المساعدة 

في القضاء على الفقر والمجاعات والمكافحة ضد تغير المناخ والعمل على 
المساواة في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

الدولـــي  القاهـــرة  مهرجـــان  يدشـــن 
الـــــ  بدورتـــه  التجريبـــي  للمســـرح 
شـــبكة  ياقـــوت  جمـــال  برئاســـة   )28(
أهـــم  تجمـــع  المســـرحية  للمهرجانـــات 
المهرجانـــات بالمنطقـــة العربية ســـواء 
التي تحمـــل صيغة المحلية أو العربية 

أو الدولية.
وقال جمال ياقـــوت رئيس المهرجان: 
الهدف مـــن هذا المشـــروع المســـرحي 
وضـــع أجندة لهـــذه المهرجانات وعمل 
كافـــة  بمواعيـــد  محـــددة  خريطـــة 
المهرجانـــات المســـرحية بالمنطقة يتم 
خاللهـــا تحديـــد مواعيـــد المهرجانـــات 

الدوليـــة التي تقام في الـــدول العربية 
مـــن قبـــل رئيـــس كل مهرجـــان؛ حتـــى 
المواعيـــد،  فـــي  التضـــارب  يتـــم  ال 
باإلضافة لتبادل المعلومات والعروض 

والخبرات التدريبية. 
أطلـــق  المهرجـــان  أيضـــا:  وأضـــاف 
الشـــبكة  بهـــذه  الخاصـــة  االســـتمارة 
وكيفيـــة االشـــتراك فيهـــا عبـــر موقعـــه 
صفحاتـــه  كل  وعلـــي  الرســـمي 
بالسوشـــيال ميديـــا، وخـــالل فعاليات 
ســـيتم  والعشـــرين،  الثامنـــة  الـــدورة 
التدشـــين بحضور رؤساء المهرجانات 
الشـــبكة،  فـــي  المشـــاركة  العربيـــة 

والتـــي ســـتكون فـــي المرحلـــة األولـــي 
للمهرجانات العربية المحلية والدولية، 
أمـــا المهرجانـــات التـــي تقـــام في دول 
التنســـيق  فســـيكون  غربيـــة،  أجنبيـــة 
معهـــا في المرحلة الثانية بعد تدشـــين 

المشـــروع عربيا في البداية. المهرجان 
ينطلق يوم 14 ديســـمبر ويستمر حتى 
19 من نفس الشـــهر، ويتشـــكل مجلس 
إدارته فـــي دورته المقبلـــة على النحو 
التالـــي: “جمـــال ياقوت رئيًســـا، محمد 

عبدالرحمـــن الشـــافعي، الفنـــان ســـعيد 
قابيل، مديـــرا المهرجان، وعضوية كل 
مـــن: هدى وصفي، أبو الحســـن ســـالم، 
أيمـــن الشـــيوي، أحمد مجاهد، أســـماء 

يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

أطلق مهرجان شـــرم الشيخ الدولي 
الفنـــان  برئاســـة  الشـــبابي  للمســـرح 
مازن الغرباوي اســـتمارة المشـــاركة 
 12 يـــوم  السادســـة  دورتـــه  فـــي 
أغســـطس، وتســـتمر فترة المشاركة 
والتقديـــم حتـــى يـــوم 12 ســـبتمبر، 
كآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة 
لـــكل الفرق المســـرحية من كل دول 
العالم، ووضع المهرجان عبر موقعه 
الرســـمي نســـختين من االســـتمارة، 
واألخـــرى  العربيـــة  باللغـــة  األولـــى 

باللغة اإلنجليزية.
قـــد  المهرجـــان  إدارة  وكانـــت 
حـــددت انطـــالق دورتـــه السادســـة 
بيـــوم 6 نوفمبـــر وتســـتمر حتـــى 11 
نوفمبـــر، وأوضـــح رئيـــس المهرجان 

الفتـــرة  فـــي  تطلـــق  االســـتمارة  أن 
المحـــددة، لكـــن المهرجان يســـتقبل 
طوال العام عروضا أخرى من خالل 
بعـــض المبرمجيـــن الدولييـــن الذين 
يرشـــحون عروضـــا للمهرجان، ويتم 
اختيارهـــا من قبل لجنة المشـــاهدة، 
عروضـــه  المهرجـــان  يختـــار  حيـــث 
اختيـــار  هـــي  األولـــى  بصيغتيـــن، 
مبرمجيـــن  طريـــق  عـــن  عـــروض 
دولييـــن واألخرى عن طريق طلبات 
اســـتمارة  خـــالل  مـــن  المشـــاركة 

المهرجان.
ووضعت إدارة المهرجان أيضا أكثر 
مـــن 14 شـــرطا للمتقدميـــن بطلـــب 
المشاركة، ومنها: أن تكون األولوية 
فـــي اختيـــار العـــروض للمخرجيـــن 

الشباب، وأال يتعدى سن المخرج 40 
عاما، وأن تكون العروض المشـــاركة 
لمؤلـــف شـــاب، وال يتعـــدى عمره 40 
عاما، وأال تزيد مدة العرض المشارك 
على ســـاعة ونصف الساعة، وغيرها 
من الشـــروط المرفقة في اســـتمارة 

المشاركة.
الشـــيخ  شـــرم  مهرجـــان  أن  يذكـــر 
الدولـــى للمســـرح الشـــبابي يترأســـه 
ســـميحة  القديـــرة  الفنانـــة  شـــرفيا 

العليـــا  اللجنـــة  ورئيـــس  أيـــوب 
محمـــد  والنجـــم  الفنـــان  للمهرجـــان 
صبحـــي، وتديـــره إنجي البســـتاوي، 
ويقـــام المهرجان تحـــت رعاية وزير 
الثقافة إيناس عبـــد الدايم، واللواء 
أركان حـــرب خالـــد فـــودة محافـــظ 

جنوب سيناء

يذكـــر أن الفنـــان البحرينـــي عقيـــل 
الماجـــد كان قـــد فاز بجائـــزة أفضل 
ممثـــل “جائـــزة محمـــد هنيـــدي” في 
دورة المهرجـــان الرابعـــة عـــن دوره 
فـــي مســـرحية “ أكـــس او” للمخرج 
مركـــز  وإنتـــاج  العصفـــور  حمـــزة 

الشاخورة.

عقيل الماجد أفضل ممثل في الدورة الرابعةمازن غرباوي

ياقوت: الهدف وضع أجندة لكل المهرجانات وتبادل المعلومات والعروض

الرابعــة الــدورة  فــي  ممثــل  أفضــل  الماجــد  عقيــل  البحرينــي 

القاهرة للمسرح التجريبي يدشن مشروع شبكة المهرجانات المسرحية

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق استمارة المشاركة بدورته 6
أعلــن صنــاع المسلســل التركــي “وصفــة حــب” أنــه 
ســيوّدع الجمهــور فــي الحلقة 13 بســبب انخفاض 
هــو  حــب”  “وصفــة  ومسلســل  المشــاهدات.  عــدد 
مسلســل درامي رومانســي، من إنتاج NTC ميديا، 

وبطولة قادير دوغلو وسيرا إرتورك

وتدور أحداثه حول شيف اسمه “فرات”، كان يتحضر 
للزواج من فتاة بعد قصة حب دامت لسنوات، وفي 
يـــوم الـــزواج يجد خطابـــًا منها تخبره بأنها ســـتتركه 
من أجل تحقيق حلمها. وبعد ذلك يســـافر فرات الى 
مدينـــة ثانيـــة للعمل في إحـــدى المطاعـــم، ويقع في 

حب صاحبة المطعم الذي يعمل فيه.
وعلـــى الرغم من أن المسلســـل جذب انتباه الجمهور 
بحلقاتـــه األولى، فقـــد الجمهور اهتمامه بالمسلســـل 
الحًقـــا. فلم يمـــر وقت طويـــل على بـــدأ عرضه على 
قنـــاة Kanal D فـــي 7 يونيـــو 2021، حتـــى اتخـــذت 
القنـــاة قـــرارا بوقـــف عرضه بســـبب انخفاض نســـبة 

المشاهدات. 
وسيتم عرض الحلقة األخيرة يوم اإلثنين 6 سبتمبر 
2021، هـــذا إلـــى جانـــب األخبـــار التـــي تحدثـــت عن 
رغبة قادير بعد اســـتكمال العمل بسبب غيرة زوجته 

نسليهان أتاغول عليه من بطلة العمل.

 ما سبب توقف 
مسلسل “وصفة حب”؟

 تأكيد مشاركة جينيفر لوبيز 
في حفل “جلوبال سيتيزن”



يخـــوض فريق كـــرة الطاولـــة بنادي 
ســـار عنـــد 11.45 مـــن صبـــاح األحد 
22 أغســـطس الجاري مبـــاراة نصف 
المجمعـــة  العربيـــة  البطولـــة  نهائـــي 
لألنديـــة أمـــام األهلي المصـــري، في 
المسابقة المقامة حالًيا في العاصمة 

األردنية )عّمان(.
فـــي  وكانـــت طاولـــة ســـار نجحـــت 

باجتيازهـــا  النهائـــي  ربـــع  تخطـــي 
نـــادي الجيش العراقي، إذ اســـتطاع 
المحتـــرف الصربـــي تومو مـــن الفوز 
كمـــا   ،)3-0( غيـــث  العراقـــي  علـــى 
تمكن إلياس الياســـي من الفوز على 
حســـم  فيمـــا   ،)3-2( أميـــر  العراقـــي 
محمـــد عبـــاس التأهـــل بالفـــوز على 

العراقي أمير )3-2(.

“طاولة سار” تخوض نصف نهائي “العربية”

البحرين تحصد وصافة بطولة أوروبا لفنون القتال المختلطة
ملونة ميداليات  الوطني على 9  المنتخب  بعد حصول 

خالد بن حمد: نعتز بإنجاز أبطالنا ومستمرون في دعمنا لأللعاب القتالية

حصد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة المركز الثاني في الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال 
المختلطة، بعد حصوله على 9 ميداليات ملونة، منها: 6 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، في منافســات البطولة التي نظمها االتحاد الدولي 

لفنون القتال المختلطة IMMAF  في الفترة 16 - 20 أغسطس بمدينة كازان الروسية.

وبهذه المناســـبة، رفع ســـمو الشيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة النائـــب األول لرئيس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  المجلـــس 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس 
اللجنة األولمبية البحرينية، أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام حضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة عاهـــل البـــالد، وإلـــى صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيس الـــوزراء، وإلى 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشؤون الشـــباب رئيس المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضة، بعـــد تحقيق منتخب 
 MMA البحريـــن لفنون القتـــال المختلطة

هذا االنجاز في هذه المشاركة.
وقـــال ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة: “نعتـــز بإنجاز أبطالنـــا في بطولة 
أوروبـــا المفتوحـــة، والـــذي جـــاء ليعكس 
مـــا يتمتـــع بـــه العبـــو المنتخـــب الوطني 
مـــن قـــدرات وإمكانيـــات عالية، عكســـوا 
مـــن خـــالل ذلـــك روح اإلصـــرار والعزيمة 
والتحـــدي، للوصـــول إلـــى هـــذه النتيجة 
المشـــرفة ورفع علم مملكة البحرين عاليا 

في هذا المحفل الدولي”.
وتابع سموه: “إن هذا اإلنجاز الذي سطره 
منتخب فنون القتال المختلطة، ما هو إال 
امتداد لسلســـلة اإلنجـــازات التي حققتها 
هذه الرياضة، والتي تعتبر عالمة مضيئة 
فـــي ســـماء الرياضـــة البحرينيـــة”، مؤكدا 
ســـموه ان هذه النتيجـــة المتميزة تعطي 
الحافز الكبير لدعم مسيرة هذه الرياضة، 
لمواصلـــة الحصـــاد والتواجـــد دائما على 

منصات التتويج.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة أن الدعم مســـتمر لجميع األلعاب 
القتاليـــة، بهدف دفعهـــا لمضاعفة الجهود 
مـــن أجل تحقيـــق المزيد مـــن النجاحات، 
مثمنا ســـموه الجهود الكبيرة التي يبذلها 

القتاليـــة  لأللعـــاب  البحرينـــي  المجلـــس 
برئاســـة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفـــة في تنفيـــذ سياســـات العمل التي 
تتوافـــق مـــع الرؤية التي رســـمها ســـموه، 
للمواصلـــة فـــي تطويـــر ورفع مســـتويات 
وجاهزية األلعـــاب القتالية، لتكون قادرة 
مختلـــف  فـــي  المشـــرف  التمثيـــل  علـــى 
بالعمـــل  ســـموه  مشـــيدا  المشـــاركات، 
الـــدؤوب الذي يبذلـــه االتحـــاد البحريني 
لفنـــون القتال المختلطة برئاســـة الســـيد 
محمـــد علـــي قمبـــر، لتنفيـــذ السياســـات 
التي رســـمها المجلـــس البحريني لأللعاب 
القتاليـــة، مـــن خـــالل الخطـــط والبرامـــج 
التـــي ترتقـــي بمســـتوى اللعبـــة، وتدفعها 
التـــي تضـــاف  المميـــزة  النتائـــج  إلحـــراز 
فـــي   MMA رياضـــة  إنجـــازات  لسلســـلة 

سجل الرياضة البحرينية.

 تألق في مختلف البطوالت
من جانبه، رفع ســـمو الشـــيخ ســـلمان بن 
محمـــد آل خليفـــة نائـــب رئيـــس الهيئـــة 
العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني 
لأللعـــاب القتاليـــة، التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى مقـــام جاللـــة الملـــك المفـــدى حفظه 
هللا ورعـــاه، وإلى صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء حفظـــه هللا 

ورعاه وإلى ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة وإلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بن 
حمد آل خليفة، بمناسبة إحراز المنتخب 
الوطنـــي لفنون القتـــال المختلطة المركز 

الثاني ببطولة أوروبا المفتوحة.
وأكد ســـموه أن اإلنجاز يعكس ما وصلت 
المختلطـــة  القتـــال  فنـــون  رياضـــة  إليـــه 
البحرينية من تألـــق وتميز، عبر تحقيقها 
للعديـــد من اإلنجازات، والتي برهنت من 
خاللها المكانة الرفيعة التي وصلت إليها 
مملكـــة البحريـــن في هـــذه الرياضة على 
المســـتوى الدولـــي، لتعـــزز بذلـــك المكانة 
المرموقـــة التـــي تحتلها مملكـــة البحرين 

على خارطة الرياضة العالمية.
وأشـــاد سمو الشيخ ســـلمان بن محمد آل 
خليفة بالمستوى القوي الذي قدمه العبو 
المنتخـــب فـــي هـــذه المشـــاركة، مضيفـــا 
ســـموه أن العبو المنتخب كانوا على قدر 
كبير من المســـئولية، للمنافســـة والظهور 
بصورة مشـــرفة لتحقيـــق المراكز األولى 
مـــن أجل رفـــع علم مملكـــة البحرين عاليا 
فـــي هذا الملتقى الرياضي العالمي، مهنئا 
سموه رئيس وأعضاء ومنتسبي االتحاد 
البحريني لفنون القتال المختلطة وأفراد 
المنتخـــب بهـــذه النتيجة، متطلعا ســـموه 
التوفيـــق والنجـــاح للمنتخـــب في حصد 
مزيـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي المشـــاركات 

القادمة.

تعزيز الحضور البحريني
مـــن جهته، هنأ رئيس االتحـــاد البحريني 
والعربـــي لفنون القتال المختلطة الســـيد 
محمـــد علي قمبر، ســـمو الشـــيخ خالد بن 
لرئيـــس  النائـــب األول  حمـــد آل خليفـــة 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة 
الشـــيخ  وســـمو  البحرينيـــة،  األولمبيـــة 
ســـلمان بن محمـــد آل خليفة نائب رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس المجلس 

البحريني لأللعاب القتالية، بمناســـبة هذا 
اإلنجاز.

وأكـــد أن فـــوز المنتخـــب بهـــذه النتيجـــة 
المشـــرفة يأتي لمواصلـــة تعزيز الحضور 
كافـــة  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  القـــوي 
المنافســـات القاريـــة والدولية، مضيفا أن 
أبطـــال المملكـــة، بذلـــوا أقصـــى جهدهـــم 
هـــذا  فـــي  قويـــة  بمســـتويات  للظهـــور 
البطولـــة، ليحافظـــوا علـــى رايـــة الوطـــن 

خّفاقة واعتالء منصة التتويج.

MMA  نتيجة أحمر 
نجـــح منتخبنـــا الوطنـــي لفنـــون القتـــال 
المختلطة مـــن تحقيق وصافـــة الترتيب 
العـــام في ختام منافســـات بطولة اوروبا 
المفتوحة، حيث تعتبر هذه المرة الثانية 
التـــي يحقق فيها المنتخب هذه النتيجة، 
بعد أن أحرزها في النسخة الخامسة من 

هذه البطولة.
وجمـــع المنتخـــب 9 ميداليـــات فـــي هذه 
البطولة، حيث جاءت النتائج على النحو 
التالـــي: فعلـــى مســـتوى العمـــوم - رجال، 
حصـــد الالعـــب رمضـــان غيتنـــوف )وزن 
77.1(، والالعب رســـول محمدوف )وزن 
120.2( ميداليتيـــن ذهبيتين، فيما حصد 
الالعبيـــن مـــراد غوزينـــوف )وزن 77.1(، 
ســـلطان عمـــروف )وزن 83.9( ميداليتين 
فضيتيـــن. وفـــي فئـــة العموم - ســـيدات، 
حـــازت البحرين علـــى 3 ميداليات ذهبية 
من خالل الالعبات: آيزا بيرتولســـو )وزن 
52.2(، بيتريز دينيز )وزن 56.7(، صابرينا 

دي سوزا )وزن 65.8(.
مملكـــة  حصـــدت  الشـــباب  فئـــة  وفـــي 
خـــالل  مـــن  ذهبيـــة  ميداليـــة  البحريـــن، 
 ،)93 )وزن  غازييـــف  غـــازي  الالعـــب 
الالعـــب  خـــالل  مـــن  فضيـــة  وميداليـــة 

شاميل علي خانوف )وزن 56.7(.

سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ سلمان بن محمد 

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد
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اســتقبل ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب، بحضور ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة النائــب األول لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس الهيئة العامــة للرياضة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة وســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة رئيس وفــد مملكة البحريــن فــي دورة األلعاب 
األولمبيــة “طوكيــو 2020” وســمو الشــيخ ســلمان بــن محمد آل خليفــة نائب رئيــس الهيئة العــام للرياضة، عــداءة المنتخب الوطني 
أللعاب القوى كالكيدان جيزاهيجن الفائزة بالميدالية الفضية في نهائي ســباق جري لمســابقة 10 آالف متر، ضمن منافســات ألعاب 

القوى بالنسخة الثانية والثالثين بدورة األلعاب األولمبية “طوكيو 2020“.

  كما شـــهد االستقبال حضور عبدالرحمن 
عسكر ومحمد النصف األمين العام للجنة 
األولمبيـــة البحرينية ومحمد عبداللطيف 
بن جالل رئيس االتحاد البحريني أللعاب 

القوى.
  وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة إن اإلنجاز الـــذي تحقق في دورة 
األلعـــاب األولمبيـــة جـــاء ثمـــرة مـــن ثمار 
رعاية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد للحركة 
الرياضية كما أنه يشـــكل ترجمة واضحة 
مكانـــة  بترســـيخ  جاللتـــه  لتوجيهـــات 
مملكـــة البحرين المتميـــزة على الخريطة 
العالمية، األمر الذي كان لها أبلغ األثر في 
تحقيـــق اإلنجـــاز األولمبـــي الكبيـــر ورفع 
اســـم وعلـــم البحريـــن عاليا فـــي المحفل 
الدولي، مشـــيدا ســـموه باهتمـــام صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
لمشـــاركات الرياضييـــن البحرينييـــن في 
مختلف البطوالت االمر الذي ســـاهم في 
تحقيقهم للعديد من اإلنجازات المشرفة.
  وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بالجهود الكبيـــرة والمتميزة التي 
بذلهـــا ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة رئيس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة، فـــي متابعـــة كافـــة تفاصيـــل 
األولمبيـــاد  فـــي  البحرينيـــة  المشـــاركة 
أوال بـــأول قبـــل وأثناء الـــدورة االولمبية 
االمـــر الذي ســـاهم فـــي تحقيـــق العداءة 
كالكيـــدان جيزاهيجـــن للميدالية الفضية 
التي جاءت لتؤكد العمل اإلداري والفني 

المنظـــم الذي يتبناه ســـموه والمبني على 
االســـتراتيجيات الصحيحة للوصول الى 
تحقيق اإلنجاز في األولمبياد واإلنجازات 

الرياضية في مختلف األلعاب.
  وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة بجهود االتحـــاد البحريني أللعاب 
القـــوى برئاســـة محمـــد عبداللطيـــف بـــن 
جـــالل، في تهيئة كافـــة الظروف المثالية 
أمـــام العـــداءة من أجـــل الظهـــور المتميز 
فـــي المحفـــل األولمبي الكبيـــر االمر الذي 
التتويـــج  منصـــة  صعـــود  الـــى  أوصلهـــا 
محققـــة ميدالية أولمبية لمملكة البحرين 
أكـــدت من خاللها مدى التطور المتصاعد 
الـــذي تشـــهده الرياضـــة البحرينيـــة فـــي 
ســـمو  ونـــوه  العهد الزاهر.  
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن إنجاز 
أشـــاع  جيزاهيجـــن  كالكيـــدان  العـــداءة 

أجـــواء البهجـــة والفرحـــة فـــي المملكـــة 
ورسم البسمة على وجوه أبنائها لما مثله 
اإلنجـــاز مـــن أهميـــة فـــي وضـــع البحرين 
في مكانـــة متميزة على ســـاحة الرياضة 
العالميـــة مشـــيدا ســـموه بجهـــد وعطـــاء 
العـــداءة وحرصهـــا المميـــز علـــى تمثيـــل 
المملكـــة بصـــورة مشـــرفة فـــي المحفـــل 

العالمي الكبير وســـعيها الدؤوب للوصول 
الـــى منصـــة التتويج للتوشـــح بالميدالية 

األولمبية.
  وأعرب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة عن قناعته بـــأن ميدالية العداءة 
كالكيـــدان جيزاهيجن  في طوكيو 2020 
ستشكل نقطة انطالق أخرى في مسيرة 
ألعـــاب القوى البحرينية كما أنها ســـتمنح 
جميع الرياضيين الحافز لمواصلة الســـير 
علـــى طريق اإلنجازات المشـــرفة ورســـم 
للرياضـــة  المشـــرق  المســـتقبل  مالمـــح 

. البحرينية 
  ومن جانبها أشـــارت العـــداءة كالكيدان 
جيزاهيجـــن أن اســـتقبال ســـمو الشـــيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة لهـــا يشـــكل 
إكليـــل عـــز وفخـــر ويمنحهـــا أكبـــر دافـــع 
مـــن أجل مواصلـــة بذل الغالـــي والنفيس 

فـــي ســـبيل تنفيـــذ اســـتراتيجية ســـموه 
إلـــى واقـــع ملمـــوس مـــن خـــالل تمثيـــل 
فـــي  بصـــورة متميـــزة  البحريـــن  مملكـــة 
جميـــع البطـــوالت والملتقيـــات الرياضية 
العالميـــة، وقالت “اســـتقبال ســـموه يؤكد 
االهتمـــام والرعاية التـــي يوليها للرياضة 
البحرينيـــة التـــي اســـتطاعت أن تحقـــق 
الكثيـــر مـــن اإلنجـــازات خـــالل األعـــوام 
القليلـــة الماضيـــة، لقـــد كان لدعم ســـموه 
األثـــر الكبير في بث الـــروح العالية ورفع 
معنوياتـــي قبـــل واثنـــاء المشـــاركة فـــي 
األولمبياد األمر الـــذي أعطاني دافع قويا 
نحـــو بـــذل المزيد مـــن الجهـــود وتخطي 
الـــى تحقيـــق  التحديـــات وصـــوال  كافـــة 
الميداليـــة الفضيـــة في األولمبيـــاد والتي 
اعتبرهـــا انطالقة جديدة نحو المزيد من 

اإلنجازات باسم مملكة البحرين“.

تغطية - المكتب اإلعالمي

إنجاز األولمبياد ثمرة رعاية جاللة الملك للحركة الرياضية
ناصــر بن حمــد بحضور خالد بن حمد يســتقبل العداءة كالكيدان الفائزة بـــ ”فضية طوكيو”

سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل استقبال العداءة كالكيدان

جانب من االستقبال
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أحمد مهدي

االتحاد البحريني لكرة القدم

باالتحـــاد  التعليـــم  مديـــر  يشـــرف 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم والمحاضـــر 
دورة  علـــى  المخـــرق  فهـــد  الدولـــي 
لشـــهادة  اآلســـيوي  االتحـــاد  دبلـــوم 
التدريب للمستوى A، والتي ينظمها 
اتحـــاد اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
لكـــرة القـــدم بالتعـــاون مـــع االتحـــاد 
اآلســـيوي لكـــرة القدم خـــالل الفترة 
16 أغســـطس  الجـــاري وحتـــى 16 

سبتمبر المقبل.
 ويحاضـــر فهد المخرق فـــي الدورة 
 24 لــــ  رئيســـًيا  محاضـــًرا  بصفتـــه 
مدرًبا مـــن مختلف أنديـــة اإلمارات، 
اإلماراتـــي  المحاضـــر  ويســـاعده 

عبدالرحمن الحداد.
 ويأتي إشراف المخرق على الدورة 
اآلســـيوية ضمـــن إطار التعـــاون بين 
االتحـــادات الخليجيـــة لكـــرة القدم، 
وضمن اتفاقية التعليم اآلسيوية، إذ 
أن االتحاديـــن البحريني واإلماراتي 
لكـــرة القـــدم وقعـــا علـــى االتفاقيـــة 
المعتمدة من قبل االتحاد اآلســـيوي 

لكرة القدم.
باالتحـــاد  التعليـــم  مديـــر  ويعـــد   
البحرينـــي لكرة القدم فهـــد المخرق 

من نخبة المحاضرين على مســـتوى 
القـــارة اآلســـيوية، وتأتي مشـــاركته 
في الـــدورة باإلمـــارات تأكيـــًدا على 
الفنيـــة  للكـــوادر  المتميـــزة  المكانـــة 
البحرينيـــة، باعتبارهـــا أحـــد أعمـــدة 
النجاح للكـــرة البحرينيـــة بما تضمه  
مـــن كفاءات وخبـــرات، خصوًصا مع 
االهتمام الكبير الـــذي يوليه مجلس 
إدارة االتحـــاد البحريني لكرة القدم 
برئاسة رئيس االتحاد سعادة الشيخ 
علي بن خليفة بـــن أحمد آل خليفة، 
للعنصـــر  الفنـــي  التطويـــر  لمحـــور 
البشـــري على مســـتوى منظومة كرة 

القدم البحرينية.
 وتشمل محاور دورة دبلوم المستوى 
اآلســـيوي A على محاضرات نظرية 
عمليـــة،  تطبيقـــات  إلـــى  باإلضافـــة 
تحريريـــة  اختبـــارات  علـــى  عـــالوة 

وفنية في ختام الدورة.

المخرق محاضًرا لدورة A باإلمارات

فهد المخرق



سمو الشيخ عيسى بن علي يبعث برقية تهنئة لرئيس االتحاد البحريني لكرة القدم
تلقــى رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بــن خليفة بن أحمــد آل خليفة، برقية تهنئة مــن وكيل وزارة 
شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، بمناسبة تزكية  سعادته رئيًسا 

لالتحاد البحريني لكرة القدم للدورة االنتخابية الممتدة حتى عام 2024.

 وجاء في البرقية:
آل  خليفة  بن  علي  الشيخ  سعادة   

خليفة الموقر
الــبــحــريــنــي لكرة   رئــيــس االتـــحـــاد 

القدم
   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 ،،،
 يسرنا أن نرفع إلى سعادتكم أسمى 
التبريكات  وأطــيــب  التهاني  آيــات 
االتحاد  لرئاسة  تزكيتكم  بمناسبة 

دورتــه  فــي  الــقــدم  لــكــرة  البحريني 
االنتخابية المقبلة حتى عام 2024.

 كما إننا نشيد باإلنجازات المتحققة 
فترة  طــوال  البحرينية  القدم  لكرة 
السابقة  اإلدارة  لمجلس  ترأسكم 
الوطنية  منتخباتنا  أوصلت  والذي 
لــمــنــصــات الــتــتــويــج فـــي الــمــحــافــل 
تــوجــيــهــات  إن  كـــمـــا  ــة.  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
بيئة  خلق  فــي  ساهمت  سعادتكم 
ــة  ــديـ تــنــافــســيــة شـــريـــفـــة بـــيـــن األنـ

منتخبات  عــنــهــا  نــتــجــت  الــوطــنــيــة 
وطنية قوية حققت لمملكتنا الغالية 
بين  الترتيب  المتقدمة في  المراكز 

مختلف دول العالم. 
يوفق  أن  عز وجل  المولى  داعين   
الـــصـــرح  هـــــذا  إلدارة  ســـعـــادتـــكـــم 
المزيد  وتحقيق  العريق  الرياضي 
من اإلنــجــازات إلعــالء رايــة مملكة 
الرياضية  المحافل  فــي  البحرين 
اإلقليمية والدولية في ظل الرعاية 

الــكــريــمــة لــســيــدي حــضــرة صاحب 
آل  بن عيسى   الملك حمد  الجاللة 
حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 
وبــتــوجــيــهــات حضرة  ــاه،  ــ ورعـ هللا 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
التحية  بقبول  وتفضلوا سعادتكم   

واالحترام،،، 
 عيسى بن علي آل خليفة

 وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء
 نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 

علي بن خليفةالبحرينية سمو الشيخ عيسى بن علي

االتحاد البحريني لكرة القدم

ــقـــوى الــبــحــريــنــيــة  ــعـــاب الـ فـــقـــدت ألـ
المخلصين  أبرز رجاالتها  واحدا من 
بوفاة  الرياضي واإلداري  العمل  في 
منصور  الــســابــق  واإلداري  الـــعـــداء 
ــذي وافـــتـــه الــمــنــيــة أمــس  ــ حــبــيــب ال
السبت فجأة في منزله ليشكل خبر 
وفاته صدمة لكل محبيه وأصدقائه 

وذويه.
من  حبيب  منصور  يعاني  يكن  ولم 
أي متاعب صحية وكان يتردد على 
ــعــاب الــقــوى  االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي ألل
المهام  بعض  إلنهاء  أيــام  ثالثة  قبل 

اإلدارية.
الوجوه  أحد  منصور حبيب  ويعتبر 
القوى  ألعاب  ساحة  على  المعروفة 
ــبــحــريــنــيــة والـــريـــاضـــة الــمــحــلــيــة  ال

عموما، فقد كان عداء سابقا قبل أن 
يتجه للعمل اإلداري في المنتخبات 
ــق الــمــنــتــخــبــات في  ــ الــوطــنــيــة ورافـ
أنه  كما  خارجية،  استحقاقات  عدة 
السابق  االتحاد  لرئيس  مالزما  كان 
الشيخ  تعالى  هللا  بــإذن  له  المغفور 
كما  خليفة،  آل  عبدهللا  بن  إبراهيم 
أنه تولى رئاسة نادي العكر الثقافي 

والرياضي حتى العام 2019.
تعالى  هللا  بــإذن  له  المغفور  وحقق 

النتائج  مــن  العديد  حبيب  منصور 
 4x ــتــتــابــع الــمــتــمــيــزة فـــي ســـبـــاق ال
القصيرة  المسافات  وسباقات   100
اإلقليمية  الــبــطــوالت  مختلف  فــي 
األول  الرعيل  من  ويعتبر  والقارية، 
اعتزاله  وبعد  القوى،  ألعاب  لالعبي 

ــا  إداريـ ــان  وكـ اإلداري  للعمل  اتــجــه 
للمنتخبات الوطنية منذ العام 1993 
مناصب  عــدة  وتقلد   2006 ولغاية 

إدارية في لجان وأقسام االتحاد.
ولم ينقطع الراحل عن خدمة ألعاب 
حياته  أيــام  آلخــر  البحرينية  القوى 

بــعــد أن ظـــل يـــتـــردد عــلــى االتــحــاد 
العدائين  ويتفقد  المسؤولين  ويزور 
مختلف  بإنهاء  ويقوم  ــعــداءات،  وال
ــتــي تــوكــل إلــيــه  ــمــهــام اإلداريــــــة ال ال
ويتابع مشاركات المنتخبات الوطنية 
ويتفاعل مع كل إنجاز تحققه ألعاب 
الراحل  عرف  كما  البحرينية،  القوى 
وخدمة  والتواضع  العالية  باألخالق 
وراء  تــاركــا  الــدنــيــا  لــيــغــادر  الجميع 

سمعة طيبة وسيرة متميزة.
“البالد سبورت” تتقدم ألسرة الفقيد 
سائلين  والمواساة،  العزاء  بخالص 
يتغمده  أن  الــقــديــر  الــعــلــي  الــمــولــى 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

رئيس “العكر” وإداري ألعاب القوى السابق في ذمة اهلل

منصور حبيب

منصور حبيب بجوار الشيخ إبراهيم بن عبدالله آل خليفة

إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  ــم  ــ اسـ ــرز  ــبـ يـ
ــعــاب الــقــوى  االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي ألل
محمد  الوطنية  المنتخبات  ومدير 
لتولي  المرشحين  ضمن  عبدالعزيز 
البحريني  باالتحاد  تنفيذي  منصب 
المقرر  االنتخابات  بعد  القدم  لكرة 

لها أن تجرى 6 سبتمبر المقبل.
ويــعــتــبــر عــبــدالــعــزيــز أحـــد الـــكـــوادر 
اإلدارية التي برزت بشكل الفت في 
مع  عمل  بعدما  الماضية  الــســنــوات 
في  وساهم  القوى  ألعاب  منتخبات 
تحقيق عدة إنجازات على المستوى 
وترأس  والدولي  والقاري  اإلقليمي 
وفودا عدة في الكثير من البطوالت 
والــــــدورات الــريــاضــيــة وتــقــلــد عــدة 

مناصب خارجية.
وال يعد عبدالعزيز وجها غريبا على 

ــا  اتــحــاد كـــرة الــقــدم فــهــو كـــان إداريـ
ضمن الطاقم اإلداري للمنتخب األول 
المنتخب  ورافــق  عــدة  سنوات  قبل 
ــدة اســتــحــقــاقــات خــارجــيــة،  فـــي عــ

للمنتخبات  مديرا  حاليا  يعمل  وهو 
وكــان  العسكري  الرياضي  باالتحاد 
بدورة  البحرين  مملكة  لبعثة  مديرا 
استضافتها  التي  العسكرية  األلعاب 
منتخب  فيها  حقق  و   2019 الصين 
كرة القدم اللقب والميدالية الذهبية، 
كما عمل عبدالعزيز إداريا في الكثير 
اللجنة  نظمتها  الــتــي  الــــدورات  مــن 

األولمبية.
ومن المؤمل أن تجرى عدة تغييرات 
في المناصب التنفيذية باتحاد الكرة 
بعد االنتخابات المقبلة مع المحافظة 
على بعض الوجوه لمواصلة مسيرة 
الــنــجــاحــات والــمــكــتــســبــات مــع ضخ 
ــداف  ــ دمـــــــاء جــــديــــدة تــــواكــــب أهــ

وتطلعات المرحلة القادمة.

محمد عبدالعزيز

سبق له العمل مع المنتخبات الوطنية ولديه خبرة بالعمل اإلداري
محمد عبدالعزيز مرشح لمنصب تنفيذي باتحاد الكرة

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

البحريني  االتـــحـــاد  رئــيــس  نــائــب  أبـــدى 
للبليارد والسنوكر والدارتس منذر جواد 
ــبــصــري عـــن ســعــادتــه بـــعـــودة الــنــشــاط  ال
الرياضي لالتحاد مجدًدا بعد توقف دام 

عام ونصف العام بسبب جائحة كورونا.
  ويأتي تصريح البصري في إطار إقامة 
والسنوكر  الــبــلــيــارد  تصنيفية  بطولتّي 
بتوبلي  كــالب  كيو  صــالــتــّي  على  حــالــًيــا 

وكيو إن بالمنامة.
  وقــــال الــبــصــري إن بــطــولــتــّي الــبــلــيــارد 
من  واسعة  بمشاركة  حظيت  والسنوكر 
في  للغاية  مثالية  وتعتبر  الالعبين  ِقبل 
األدوار  شهدت  وقد  الظروف،  هذه  مثل 
ومستويات  كبيرة  منافسات  الماضية 
تــبــشــر بــالــخــيــر خــصــوًصــا مـــن الــالعــبــيــن 
الذين سبق لهم تمثيل المنتخب الوطني 
اللعبتين.   وبين البصري أن بطولة  لكال 
الدور األول،  التي أنهت مرحلة  السنوكر 

مــتــوقــع،  بــشــكــل  نتائجها  أغــلــب  جــــاءت 
الــوقــت ذاتـــه تــم افتقاد أكثر  ولــكــن فــي 
ــدم تــوفــيــقــهــم من  مـــن العــــب بــســبــب عــ
الالعب  ومنهم  المجموعات  دور  خــالل 
محمد الشيخ. وفيما يخص لعبة البليارد، 
وضح البصري أن البطولة تقام في صالة 
ومــن  عــــاٍل،  بــمــســتــوى  ــهــا  طــاوالت تتميز 
بعض  حــدثــت  الماضية  المرحلة  خــالل 
وجود  ومنها  المواجهات  في  المفاجآت 

القائد  إبــراهــيــم  للقب  المرشحين  ــرز  أبـ
الخاسرين ولكنه مازال يمتلك  في جهة 

فرصة التأهل.  
تعتبر  السنوكر  تصنيفية  أن  نائب  وأكــد 
لالستحقاقات  وتحضير  إعـــداد  محطة 
المقبلة التي ستقام جميعها في الدوحة 
 6 لـ  العالم  بطولة  ثم  آسيا،  بطولة  وهي 
التي  الخليج  لبطولة  بــاإلضــافــة  ــرات  كـ
أيًضا،  البليارد  منتخب  مشاركة  ستشهد 
ــبــطــوالت بشكل  ــذه ال حــيــث ســتــكــون هـ
فــي شــهــر سبتمبر  مــتــتــالــيــة وســتــنــطــلــق 

المقبل. 
أن  تصريحه،  ختام  في  البصري  وكشف 
مظلة  تحت  المنضوية  الــدارتــس  لعبة 
اتحاد البليارد والسنوكر، ستعود للظهور 
مــجــدًدا مــن خــالل إقــامــة بطولة لها في 
التوفيق  كــل  مــتــمــنــًيــا  الــمــقــبــلــة،  الــفــتــرة 

لالعبين في مختلف المسابقات.

منذر جواد البصري

أكد أن تصنيفية السنوكر والبليارد إعداد لالستحقاقات الخارجية
البصري: سعيد بعودة النشاط والمستويات مبشرة

أحمد مهدي

االتحاد البحريني لكرة القدم

ــــادي االتـــحـــاد مع  تــعــاقــد ن
ــزوان؛  ــ الـــالعـــب مــحــمــد غـ
األول  ــريـــق  ــفـ الـ لــتــمــثــيــل 
لــــكــــرة الـــســـلـــة بـــالـــنـــادي 
الموسم  منافسات  خــالل 
الـــــــريـــــــاضـــــــي الــــجــــديــــد 

.٢٠٢٢/٢٠٢١
محمد  انــضــمــام  ويــعــتــبــر 
غـــــــــزوان مـــكـــســـبـــا لــســلــة 
االتـــــحـــــاد، خـــصـــوصـــا مــع 

إمكاناته المتميزة.
ــان العــبــا في  وغــــــزوان كــ
وابتعد  األهـــلـــي،  صــفــوف 
الماضية  الــمــواســم  خــالل 
الخارج،  في  دراسته  بعد 
ويــلــعــب  يـــعـــود  أن  قـــبـــل 

موسما مع ناديه األم )األهلي(، فيما لعب الموسم الماضي مع الرفاع، فيما 
االتحاد.  بنفسج  للعب في صفوف  الجديد  للموسم  الالعب وجهته  اختار 
وكان البالد سبورت أشار في يوليو الماضي إلى اقتراب غزوان من تمثيل 

االتحاد. وسيقود فريق كرة السلة بنادي االتحاد المدرب الصربي توميك.

سلة االتحاد تضم محمد غزوان

تـــرأس نــائــب رئــيــس االتــحــاد 
ــقــــدم  ــ الـــبـــحـــريـــنـــي لــــكــــرة ال
والمالية  اإلداريـــــة  لــلــشــؤون 
ــادة الـــســـيـــد عـــلـــي بــن  ــ ــعـ ــ سـ
ــد الــبــوعــيــنــيــن، فــريــق  ــمـ أحـ
عــمــل االتـــحـــاد الــعــربــي لكرة 
المباراة  على  المشرف  القدم 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــكــــأس مــحــمــد 
ــة الـــعـــرب  ــديـ الــــســــادس لـــأنـ
األبطال، والتي أقيمت مساء 
الجاري  21 أغسطس  السبت 
المغربي  الرجاء  ناديي   بين 
الــســعــوجــي على  ــاد  ــحــ ــ واالت
العاصمة  في  عبدهللا  مــوالي 

المغربية )الرباط(.
 وأشرف عضو اللجنة المنظمة 
لــمــســابــقــات االتـــحـــاد الــعــربــي 
السيد  ســـعـــادة  الـــقـــدم  لــكــرة 

علي بن أحمد البوعينين على 
والتنظيمية  ــة  اإلداريـ األمــور 
كافة للمباراة النهائية لمسابقة 
كأس محمد السادس لأندية 
األبــــطــــال، كــمــا أنــــه مــراقــب 
المباراة التي تعد مسك ختام 

المسابقة.
العربي  االتــحــاد   وتــأتــي ثقة 

نــائــب  بتكليف  الـــقـــدم  ــكــرة  ل
رئـــيـــس االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي 
اإلدارية  للشؤون  القدم  لكرة 
علي  السيد  سعادة  والمالية 
برئاسة  البوعينين  أحمد  بن 
النهائية  المباراة  عمل  فريق 
ألكبر المسابقات على مستوى 
األنـــديـــة الــعــربــيــة، بــاعــتــبــاره 
واحًدا من الكفاءات اإلدارية 
ــمــتــمــيــزة  عــلــى الــمــســتــوى  ال
والدولي،  واآلسيوي  العربي 
الكبيرة  خبرته  مع  خصوًصا 
اإلداري،  الــعــمــل  مــجــال  فــي 
ــا  ــى كـــونـــه مــراقــًب عـــــالوة عــل
ســابــًقــا بـــاالتـــحـــاد اآلســـيـــوي 
العديد  ويتقلد  الــقــدم،  لكرة 
وإقليمًيا  قارًيا  المناصب  من 

وعربًيا.

علي البوعينين

محمد غزوان

ترأس فريق العمل المكلف من االتحاد العربي لكرة القدم

البوعينين مراقًبا لنهائي كأس محمد السادس
االتحاد البحريني لكرة القدم

الــدولــي لكرة  كلف االتــحــاد 
)الــفــيــفــا(، مهمة  الــقــدم 

تحكيم  طاقم  تقييم 
مــــــبــــــاراة مــنــتــخــبــي 
عــمــان والــســعــوديــة، 

آسيا  تصفيات  ضمن 
المؤهلة إلى كأس العالم 

قسم  رئـــيـــس  إلــــى   ،2022
البحريني  باالتحاد  الحكام  شــؤون 

لكرة القدم ومقيم ومكتشف الحكام اآلسيوي 
جاسم محمود.

في  المقبل  سبتمبر   7 يوم  المباراة  وستقام   
المجموعة  )مسقط(، ضمن  العمانية  العاصمة 

الثانية.
 وسيشرف جاسم محمود على تقييم الطاقم 
التحكيمي الدولي للمباراة، وجميعه من كوريا 
المساعد   ،ko hyung الساحة الجنوبية:حكم 
الــثــانــي  الــمــســاعــد   ،yoon jaeyeol األول 
حكم   ،kim hee:ــرابــع ال الحكم   ،park sang
 kim:مساعد حكم الفيديو ،kim jong:الفيديو

.daeyong

مقّيم حكام
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المنامة - جمعية “ِبِتك”

أعلنـــت جمعيـــة البحريـــن لشـــركات 
التقنيـــة “ِبِتـــك” عزمها تنظيـــم ندوة 
جمعيـــة  مـــع  بالشـــراكة  بعـــد  عـــن 
“بـــاب” وخليـــج  البحريـــن  مصـــارف 
الماليـــة،  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
وستعقد الندوة تحت عنوان “جناح 
البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة” في 

معرض جيتكس 2021.
أصحـــاب  جميـــع  الجمعيـــة  ودعـــت 
المصلحـــة مـــن البنوك والمؤسســـات 
المصرفيـــة والماليـــة فـــي البحريـــن 
إضافـــة إلـــى شـــركات التكنولوجيـــا 
الماليـــة لحضـــور هـــذه النـــدوة التي 
ستقام عن بعد يوم األربعاء المقبل.

أهميـــة  علـــى  النـــدوة  وســـتركز 
والمؤسســـات  البنـــوك  مشـــاركة 
والشـــركات البحرينيـــة العاملـــة فـــي 
فـــي  الماليـــة  التكنولوجيـــا  ســـوق 
الجنـــاح الوطنـــي البحريني بمعرض 
جيتكـــس، الـــذي ســـيقام هـــذا العـــام 
تحـــت شـــعار “مًعـــا نخلـــق مســـتقبًل 
رقمًيا أكثر جرأة”، في الفترة من 17 
وحتـــى 21 أكتوبر المقبـــل في مركز 

التجارة العالمي بدبي.
إثـــارة  علـــى  النـــدوة  ســـتركز  كمـــا 
نقـــاش مثمـــر بين جميع المشـــاركين 
حـــول  موحـــدة  بـــرؤى  والخـــروج 
كيفيـــة تقديـــم قطـــاع التكنولوجيـــا 
المالية في البحرين للعالم من خلل 
معرض جيتكس، والتركيز على أهم 
نقـــاط قوة هذا القطاع، والترويج له 
وإبـــراز قصص نجاحـــه في المحافل 

اإلقليمية والدولية. 
وأشـــار رئيس جمعية “بتك” عبيدلي 
العبيدلـــي  إلـــى توقعـــه بـــأن تخـــرج 
النـــدوة بتصـــورات مشـــتركة حـــول 
أفضـــل طـــرق واالســـتفادة مـــن هذه 

المشاركة.

ندوة تستعرض مشاركة البنوك البحرينية بـ “جيتكس”

ــي ــاض ــم ال يــولــيــو  شــهــر  خــــال  حـــاويـــة  ألــــف   37

بول: لاســتفادة من أفضل التجــارب والممارســات العالمية

ارتفاع حركة مناولة البضائع في ميناء خليفة

“البحرين للتنمية” عضواً في منتدى “تمويل الصغيرة والمتوسطة”

ارتفعـــت حركة مناولـــة الحاويات عبر 
مينـــاء خليفـــة بـــن ســـلمان والـــذي تمر 
عبـــره معظـــم البضائـــع التجاريـــة إلـــى 
البحريـــن في شـــهر يوليو الماضي، في 
مؤشر على تحســـن حركة التجارة من 
وإلـــى المملكـــة، وانســـيابية حركة نقل 

البضائع عبر هذا الميناء الرئيس.  
شـــهر  أن  ملحيـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
يوليو 2021 شـــهد أعلى معدل شـــهري 
فـــي حركـــة الحاويـــات خـــلل األشـــهر 
الخمســـة الماضية، حيـــث بلغت حركة 
المناولـــة نحو 37.3 ألف حاوية نمطية 
مقارنـــة بنحـــو 31.5 ألـــف حاويـــة تـــم 

تسجيلها في يونيو.
وبلـــغ عـــدد الحاويـــات المملـــوءة التي 
تمـــت مناولتهـــا فـــي مينـــاء خليفة بن 
ســـلمان نحـــو 27.7 ألـــف حاويـــة فـــي 
الشـــهر الماضي مقارنة بـ 23.5 ألف في 

الشهر الذي سبقه.
أما فيما يتعلـــق بحركة البضائع العامة 

والتـــي ال تنقـــل عـــادة عبـــر الحاويـــات 
النمطيـــة، فقـــد بلـــغ إجماليهـــا نحو 78 

طن نولي في الشهر الماضي.
وبلغـــت كميـــة الحديـــد المناولـــة عبـــر 
المينـــاء نحـــو 49 ألف طـــن، ومنتجات 

األلمنيوم نحو 16.6 ألف طن.
وتقـــوم شـــركة “اي بـــي ام تيرمينالـــز” 
جميـــع  وإدارة  بتشـــغيل  البحريـــن، 
العمليات في ميناء خليفة بن ســـلمان، 
كمـــا تقـــوم بربـــط مملكـــة البحرين مع 
القيـــام  خـــلل  مـــن  الخارجـــي  العالـــم 
بالعمليـــات بكفـــاءة واســـتخدام بنيـــة 
تحتيـــة متطورة باإلضافة لمســـاهمتها 
تلبيـــة  علـــى  الشـــركات  تمكيـــن  فـــي 
احتياجات المســـتهلكين، في مشـــروع 
مشترك بين شركة اي بي ام تيرمينالز 
العالمية وشـــركة يوسف بن أحمد كانو 
القابضـــة فـــي البحريـــن. ومـــن خـــلل 
والمتعـــدد  الحديـــث  المينـــاء  مرافـــق 
األغـــراض، تلعـــب شـــركة  “اي بـــي ام 

تيرمينالـــز” البحريـــن دورًا رئيســـًا فـــي 
تســـهيل التجارة الخارجيـــة وخدمات 
الموانـــئ البحريـــة مـــن خـــلل تقديمها 
شـــحن  خدمـــات  الحاويـــات،  خدمـــة 
البضائع السائبة، وذلك بحسب تعريف 

الشركة عن نفسها.
وتحـــدث أصحـــاب أعمال عـــن ارتفاع 
فـــي  الدوليـــة  الشـــحن  تكاليـــف  فـــي 
الوقت الذي يترقب فيه العالم انتعاشا 
فـــي حركـــة التجـــارة بفضـــل التعافـــي 

التدريجي من جائحة كورونا.
عبدالكريـــم  األعمـــال  رجـــل  ويقـــول 
فليج إن أســـعار الشـــحن خصوصا من 
الصيـــن ارتفعـــت، حيث ســـعر الشـــحن 
ارتفـــع من 400 دينـــار ليقفز إلى 3000 
دينار مؤخرًا. وأوضح أن المستوردين 
الصغار يعانون بسبب محدودية رأس 
المـــال، قائل في رســـالة تلقـــت “البلد” 
نســـخة منها “ال يمكننا استيعاب زيادة 

2600 دينار في رسوم الشحن”.

أعلـــن بنـــك البحريـــن للتنميـــة – البنك 
الرائـــد فـــي دعم المؤسســـات الصغيرة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والمتوســـطة 
إلـــى  – عـــن انضمامـــه كعضـــٍو جديـــد 
منتـــدى تمويـــل المؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة ضمـــن الشـــبكة العالميـــة 
لألعضاء بالمنتدى والذي يضم خبراء 
متخصصيـــن فـــي تمويل المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة من أكثر من 80 

دولة حول العالم.  
ويهـــدف منتـــدى تمويـــل المؤسســـات 
توســـيع  إلـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
نطـــاق الحصـــول علـــى التمويـــل لهـــذه 
المؤسســـات حـــول العالـــم مـــن خـــلل 

تبـــادل األفكار  المبتكرة والخبرات في 
هذا المجال. 

لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
بنـــك البحريـــن للتنمية، ســـنجيف بول 
“نحن ســـعداء باالنضمـــام إلى عضوية 
منتـــدى تمويـــل المؤسســـات الصغيرة 
منصـــة  يشـــكل  والـــذي  والمتوســـطة 
متميزة للتعاون مع المؤسسات العاملة 
في مجال تمويل وتنمية المؤسســـات 
الصغيرة والمتوســـطة وتبـــادل األفكار 

والخبرات على مستوى عالمي”.  
كمـــا أكـــد بـــول أهميـــة هـــذه العضويـــة 
فـــي االســـتفادة مـــن تجـــارب األعضاء 
اآلخرين في مجال أفضل السياســـات 

والممارسات العالمية الخاصة بتمويل 
والمتوســـطة.  الصغيـــرة  المؤسســـات 
إضافًة إلى عرض تجربة بنك البحرين 
للتنميـــة ونمـــوذج نظـــام بيئـــة ريـــادة 

األعمـــال الـــذي تتبناه مملكـــة البحرين 
والذي يتميز  بالفاعلية والنجاح.  

يذكـــر أنـــه تم تأســـيس منتـــدى تمويل 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
مـــن قبـــل “الشـــراكة العالمية للشـــمول 
المالي لمجموعة العشرين” )GPFI( في 
العـــام 2012 كمركـــز معرفـــي للبيانـــات 
فـــي  الممارســـات  وأفضـــل  والبحـــوث 
مجـــال تمويـــل المؤسســـات الصغيـــرة 
والمتوسطة، وتقوم المؤسسة الدولية 
للتمويـــل ) IFC( - الشـــريك التنفيـــذي 
المالـــي  للشـــمول  العالميـــة  للشـــراكة 
هـــذه  بـــإدارة   - العشـــرين  لمجموعـــة 

المبادرة.

المنامة - بنك البحرين للتنمية

سنجيف بول

عبديلي العبيدلي

القاهرة - أف ب

السفينة “إيفر غيفن” 
تعود إلى آسيا   

باتت سفينة الحاويات العمالقة إيفر 
غيفن التي جنحت في قناة السويس 
في طريق العودة إلى آسيا، حسبما 
أشهر  خمسة  بعد  السلطات،  أعلنت 
في  الــمــالحــة  بتعطل  تسببها  عــلــى 
االستراتيجي.وتمكنت  المائي  الممر 
ــن الــعــبــور بــنــجــاح” في  الــســفــيــنــة “مـ
الـــقـــنـــاة بــعــد تــفــريــغ حــمــولــتــهــا في 
بريطانيا وهي اآلن في طريقها إلى 
هيئة  رئــيــس  أعــلــن  الــصــيــن، حسبما 

قناة السويس أسامة ربيع.

العوضي: حضور متزايد للبحرينية في “التقنيات المتقدمة”
ــس “األعـــــــلـــــــى لــــلــــمــــرأة” ــ ــي ــ ــأس ــ ــت ــ ــة الـــــــذكـــــــرى الــــعــــشــــريــــن ل ــ ــب ــ ــاس ــ ــن ــ ــم ــ ب

قال رجل األعمال وخبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي، إن المرأة البحرينية تظهر حضورا متزايدا على صعيد 
الكــم والنــوع فــي مجال التقنيات المتقدمة وعلوم المســتقبل، مثل الذكاء الصناعي وإنترنت األشــياء والروبوت 
والتكنولوجيا المالية واألمن الســيبراني، مضيفا أن هذا الحضور يشــكل أهمية كبيرة في االســتفادة من طاقات 
المزيد من النساء البحرينيات؛ من أجل تسريع عملية التحول نحو االقتصاد الرقمي المنشود في مملكة البحرين.

لـــه  تصريـــح  فـــي  العوضـــي  ونـــوه 
بمناســـبة الذكرى العشـــرين لتأسيس 
المجلس األعلى للمرأة بالجهود التي 
يبذلها المجلس برئاسة قرينة العاهل 
األميـــرة  الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة؛ من 
أجل تعزيز حضـــور المرأة البحرينية 
في مختلف مجاالت اإلنتاج والعمل 
االقتصـــادي في البحريـــن، بما يؤدي 
إلى زيـــادة الناتج المحلـــي اإلجمالي 

وازدهار التنمية الوطنية.

وبرامـــج  مبـــادرات  أن  إلـــى  وأشـــار 
ومشـــاريع المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
تنبـــه الجميـــع إلـــى أهميـــة توظيـــف 
متكافئـــة  فـــرص  وإتاحـــة  النســـاء 
وصـــوال  المهنـــي  للرتقـــاء  أمامهـــن 
إلى المســـتويات اإلدارية المتوسطة 
والعليـــا، خصوصـــا وأن المرأة أثبتت 
قدرتهـــا على تطوير نموذج تشـــغيل 
الشركات وبيئة العمل فيها وتحقيق 

معدالت ربحية وإنتاجية عالية.
وأوضـــح أن البحريـــن نجحـــت فـــي 

االســـتثمار بالمـــرأة وتفعيـــل طاقاتها 
مســـارات  مختلـــف  فـــي  ودمجهـــا 
التنميـــة، بمـــا يعـــزز مكانـــة المملكـــة 
ضمـــن أفضـــل الـــدول اســـتثمارًا في 
رأس المال البشـــري باعتباره محركا 
رئيســـيا للنمو االقتصادي المســـتدام 
الشامل، معتبرا أن أن زيادة مساهمة 
المـــرأة فـــي التنميـــة تحقـــق مـــردود 
وحضـــاري  واجتماعـــي  اقتصـــادي 
كبيـــر، حيـــث إن مســـتقبل االزدهـــار 
الوطنـــي رهـــن بمدى تفعيـــل طاقات 

المـــرأة التي تشـــكل نصـــف المجتمع 
وتجهز النصف اآلخر للمستقبل.

وقال إن وجود عدد كبير من النساء 
في ســـوق العمل فـــي البحرين ليس 
هـــو مصدر فخرنا فقط، بل الوظائف 

الكثيـــرات  تشـــغلها  التـــي  النوعيـــة 
وتواجدهـــم  النســـاء  هـــؤالء  مـــن 
وأعلـــى  القـــرار  صنـــع  مواطـــن  فـــي 
الهـــرم القيـــادي والتنفيـــذي لكبريات 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات 
تمكـــن  نترقـــب  ونحـــن  واألهليـــة، 
المزيـــد مـــن النســـاء البحرينيات من 
صغيـــرة  مـــن  مشـــاريعهن  تحويـــل 
ومتناهية الصغر إلى مشـــاريع كبيرة 

ومستدامة.
وأشـــار العوضي إلى وجود منافســـة 
حادة في سوق العمل على استقطاب 
الموظفـــات البحرينيـــات الموهوبات، 
حيث تدرك الشـــركات أثر المشـــاركة 
النســـائية في قـــوة العمـــل، خصوصا 
مـــع حاجة العمل التجاري إلى التوقع 

تحـــرص  لذلـــك  والتعـــدد،  والتنـــوع 
الشـــركات علـــى وضـــع النســـاء فـــي 
الفرق اإلدارية ومواطن اتخاذ القرار.
وأكـــد أنـــه مـــن الخطـــأ االعتقـــاد أن 
وتأهيـــل  تدريـــب  فـــي  االســـتثمار 
المـــرأة وتمكينهـــا فـــي ســـوق العمـــل 
بالمخاطـــر؛  اســـتثمار محفـــوف  هـــو 
ألنهـــا قـــد تنقطـــع عـــن العمـــل نتيجة 
الـــزواج أو الحمل والـــوالدة، وأضاف 
أن هذا االســـتثمار يجب أن يتواصل 
ويتجـــه أيضا نحو توفيـــر بيئة عمل 
تســـاعد المـــرأة علـــى التوفيـــق بيـــن 
التزامات العمل واألســـرة؛ ألن هدف 
النشـــاط التجاري ال يمكـــن أن يكون 
الربح فقط، بل المساهمة في خدمة 

المجتمع وتنميته ككل.

المنامة - إن جي إن

يعقوب العوضي

 يوسف عبدالوهاب الحواج...
أحد أقطاب تجارة العطور والبشوت

تعتبر شــركة يوســف عبدالوهاب الحواج وأوالده من الشــركات المشــهورة في مملكة 
البحرين في تجارة العطور، ووكالء للعديد من العطور الفرنسية في البالد.

تأسســـت الشـــركة فـــي العـــام 1942، على 
يـــد المرحـــوم الوجيه يوســـف عبدالوهاب 
فـــي  التجـــارة  رواد  أحـــد  وكان  الحـــواج 
البحريـــن وأحـــد كبـــار تجـــار البشـــوت في 
المملكـــة، حيث بدأ المرحوم مشـــروًعا في 
المنامة لبيع البشوت، ثم باشر في المحرق 

تطوير العطور.
كان  حيـــث  العطـــار،  تعنـــي  والحـــواج 
أجدادهـــم يعملون بالعطـــور والعود ودهن 
العـــود، ثـــم طـــّور الجيـــل الحالـــي العمـــل 
فـــي العطـــور وأصبحـــوا وكلء للعديد من 

العطور الفرنسية في البحرين.

انتقـــل عـــن عالمنـــا   2009 وفـــي ســـبتمبر 
رجـــل األعمـــال الوجيـــه المرحوم يوســـف 
عبدالوهاب الحواج، وهو والد لســـتة أبناء 
هم جـــواد والدكتور عبـــدهللا وعبدالمجيد 
وعبدالوهاب وحســـين وأحمد إضافة إلى 

4 بنات أنيسة وبدرية ومنى ومريم.
ويعـــد المرحوم أحد أعمدة مســـيرة العمل 
الخيـــري فـــي البحرين حيث دعـــم المئات 
مـــن المشـــاريع الخيريـــة والتنمويـــة التـــي 
ســـاهمت فـــي تحســـين وضـــع اآلالف مـــن 

العائلت الفقيرة.
وعن خصال المرحوم يوسف الحواج، قال 

لمجموعـــة  العـــام  المديـــر 
عبدالوهـــاب  الحـــواج، 
الحـــواج أحد أبناء الوجيه 
عبـــد  يوســـف  المرحـــوم 
الوهـــاب الحـــواج في لقاء 
ســـابق لصحيفـــة “البـــلد”: 
هللا(  )رحمـــه  الوالـــد  “كان 

العنصر األســـاس بالنســـبة لنجاح وانتشار 
وتوســـعة العمل بعد أن كان العمل بســـيًطا 
وصغيـــًرا فـــي الســـابق. لقـــد ربانـــا تربيـــة 
صالحـــة وعلمنـــا علـــى األمانـــة فـــي العمل 
فهي شـــيء مهم في السوق التجاري، كما 
أن تربيتـــه وتعليمه لنـــا جعل منا )رياييل(؛ 
ا،  ا ومعنويًّ ألنـــه أعطانا الثقة ودعمنـــا ماديًّ

الدعـــم المعنـــوي كان كبيـــًرا وهـــذا بـــدوره 
منحنـــا الثقة فـــي خوض التجـــارب. الوالد 
كان قـــدوة لنـــا وله احترامه وصنع لنفســـه 
شـــخصية وكان مثاالً كبيًرا لكل الناس وله 
احتـــرام كبير في الفريج وغيـــره. لقد كان 
مســـالًما لـــم يضر أحـــًدا أبًدا وكان يســـاعد 
اآلخريـــن بقدر اســـتطاعته، ونحن بقدر ما 

نستطيع تعلمنا الخصال الطيبة منه”.

من رواد العمل 
الخيري بالبحرين 

بدعمه مئات 
المشاريع

المحرر االقتصادي

 علي الفردان



ــازت بــورصــة الــبــحــريــن،  حــ
الـــســـوق مــتــعــددة األصـــول 
ــي،  ــ ــذات ــ ال الــتــنــظــيــم  ذات 
ــــى الـــمـــعـــيـــار  ــل مــــــؤخــــــًرا عــ
ــن  ــ أمـ إلدارة  الــــــــدولــــــــي 
الــمــعــلــومــات )شـــهـــادة آيــزو 
بعد  وذلــك   ،)27001:2013
المتطلبات  جميع  استكمال 
ــول على  ــصـ ــحـ والـ بــنــجــاح 
ــمـــي مـــن قبل  اعـــتـــمـــاد رسـ
SIS Certifica� ”مؤسسة 

بمنح  لــهــا  الــُمــرخــص   ”tion
الشهادة وهو ما يعد إنجاًزا 
ــا  ــًا رســمــًي ــ ــراف ــ ــت مــهــًمــا واعــ
البحرين  ــورصــة  ب ــتــزام  ــال ب
ــا الــشــامــل  ــارهــ بــتــعــزيــز إطــ
وإدارة  الــمــعــلــومــات  ألمـــن 

المخاطر.
ــكــــس هـــــــذا اإلنــــجــــاز  ــعــ ــ وي
ــة الــبــحــريــن  ــرص بـــورصـ حــ
الموارد  على االستثمار في 
ــة والـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــري ــشــ ــ ــب ــ ال

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــحــمــايــة 
تحتفظ  الــتــي  الــمــعــلــومــات 

بها. 
وتــــــعــــــد شــــــــهــــــــادة آيــــــــزو 
ــارًا  ــيـ ــعـ مـ  27001:2013
أمن  إلدارة  مــرمــوقــًا  دولــيــًا 
بنشره  تــقــوم  الــمــعــلــومــات، 
للمعايير  الدولية  المنظمة 
غير  هيئة  أكبر    ISOــزو ــ )آي
معنية  العالم  في  حكومية 

بالمعايير الدولية.  
وقال رئيس إدارة المخاطر 
وااللتزام التنفيذي ببورصة 
الـــبـــحـــريـــن، عــبــدالــرحــمــن 

اإلنجاز  هذا  “يعد  الشافعي 
مــهــمــًا لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لنا 
فــــي بــــورصــــة الـــبـــحـــريـــن، 
ــأتــــي كــــجــــزء مــن  ــ ــيـــث ي حـ
إســتــراتــيــجــيــتــنــا وجــهــودنــا 
إدارة  أجل  من  المتواصلة؛ 
الـــمـــخـــاطـــر فــــي الـــبـــورصـــة 
بــشــكــل شــامــل والــحــوكــمــة 
واالمــتــثــال لــلــوائــح. لــذلــك، 
شهادة  على  حصولنا  فــإن 
يعكس   27001:2013 آيزو 
ــا الــكــامــل بــتــعــزيــز  ــزامــن ــت ال

ضـــوابـــط األمـــــان الــمــنــّفــذة 
ــتــنــا الــرقــمــيــة؛  ودعـــــم رحــل
المستثمرين  تجربة  إلثــراء 
والجهات ذات العالقة. إننا 
المستمرة  الــتــغــيــرات  نــعــي 
المعلومات  أمن  مجال  في 
المال  على مستوى أســواق 
ــه من  ــ خــصــوصــا، حــيــث إن
ــنـــا تـــقـــديـــم خـــدمـــات  ــبـ واجـ
مضافة  قيمة  ذات  وحلول 
أمــن معلومات  ــى جــانــب  إل

قوي”.
ــن جــانــبــه، هــنــأ الــعــضــو  ومــ
 SIS“ بــمــؤســســة  الــمــنــتــدب 
أرونندرا   ،”Certifications
البحرين  بورصة  دفيفدي، 
ــاز الـــذي  ــجــ ــ عــلــى هــــذا اإلن
والتزامها؛  جهودها  يعكس 
أمن  إطـــار  تعزيز  أجــل  مــن 
تبني  خالل  من  المعلومات 
أمــن  إلدارة  دولــــي  مــعــيــار 

المعلومات. 

عبدالرحمن الشافعي

”SIS Certification“ شــهادة آيزو 27001:2013” من“

“بورصة البحرين” تنال المعيار الدولي إلدارة أمن المعلومات

الشيخ يدعو لإلبداع واالبتكار في التسويق اإللكتروني
دعــا رجــل األعمــال، وعضــو مجلــس األعمــال الســعودي البحرينــي، إبراهيــم 
عبــدهللا الشــيخ، إلــى “اإلبــداع واالبتــكار فــي مجــاالت التســويق اإللكترونــي 
وذلــك تماشــيًا مــع ظــروف جائحــة كورونــا )كوفيــد19(”، منوهًا إلــى “ضرورة 
تطويــر العمــل ونموه واإلبــداع في مجاالت الحلول الماليــة للقطاع التجاري؛ 

ألن ذلك األمر أصبح ضرورة ملحة في ظل الجائحة العالمية”.

وقال الشيخ إن “مملكة البحرين لديها 
من اإلمكانات ما يؤهلها إلى التميز في 
تلك المجاالت كما أن الكوادر الوطنية 
تملـــك من الخبـــرات الكثير والكثير ما 
يؤهلها إلى التميز واإلبداع األمر الذي 
يؤدي إلى النهوض باالقتصاد الوطني 
ما يصب في صالح الوطن والمواطن 
في ظل ما تشهده مملكة البحرين من 
نهضـــة حضارية في ظـــل العهد الزاهر 

لعاهـــل البالد حضـــرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وما 
تقدمه الحكومة من تسهيالت بقيادة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء”.
وذكر أن “القيادة الرشـــيدة والحكومة 
الموقرة وفرت القوانين والتشريعات 
لخلـــق بيئـــة صحيـــة لألعمـــال وهـــي 

قاعـــدة أساســـية وســـليمة وقوية من 
أجل النهـــوض باالقتصاد الوطني عن 
طريق تحريك عجلة السوق وتشجيع 

االستثمارات”.
وأشـــار الشيخ إلى أن “ظروف جائحة 
علـــى  تفـــرض  )كوفيـــد19(  كورونـــا 
الجميـــع تطويـــر قدراتـــه فـــي مجـــال 
التســـويق اإللكترونـــي واالبتـــكار فـــي 
للقطـــاع  الماليـــة  الحلـــول  مجـــاالت 

التجاري”.
“القيـــادة  أن  علـــى  الشـــيخ  وشـــدد 
الرشـــيدة في مملكـــة البحرين خلقت 

بيئـــة عمل صحية في جو اســـتثماري 
الفتـــًا  والتميـــز”،  بالتنافســـية  يســـمح 
إلـــى أن “مملكة البحرين محمية ببيئة 

أعمال تلفت أنظار العالم”.
خطـــط  “إعـــادة  إلـــى  الشـــيخ  ودعـــا 
التســـويق اإللكترونـــي بطريقـــة تثمـــر 
الفتـــرة  إن  حيـــث  إيجابيـــة،  نتائـــج 
المقبلـــة البـــد وأن تتميـــز بـــروح الفكر 
المتميز واإلبداع الخالق واالبتكارات 
المتعلقـــة  المســـتويات  كافـــة  علـــى 

بالتجارة وتحريك عجلة السوق”.
ونوه إلى “ضرورة استغالل اإلنجازات 
الكبيـــرة التـــي تنعـــم بهـــا المملكـــة في 
ظل العهد الزاهـــر لعاهل البالد حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفـــة”، مبينـــًا أنـــه “على الشـــباب 
أن يتحلـــى بـــروح االبتـــكار واإلبـــداع 
والتميز السيما وأن السوق البحرينية 
متاحـــة للجميـــع والحركـــة التجاريـــة 
إلثبـــات  فيهـــا  ينخـــرط  مـــن  تنتظـــر 
ومشـــاريعه  أفـــكاره  وطـــرح  وجـــوده 
شـــريطة أن تتميز باإلبـــداع واالبتكار 

والتميز واالختالف”.
“الحكومـــة  أن  إلـــى  الشـــيخ  وخلـــص 
الموقـــرة حريصة على تلمس تطلعات 
ومراعـــاة  المواطنيـــن  واحتياجـــات 
مصالحهم، والســـعي الدائم والحثيث 
لتلبيـــة طموحاتهم ودعم إســـهاماتهم 
في تعزيز النشاط االقتصادي وتطوير 

االقتصاد الوطني”.

 إبراهيم الشيخ

ضرورة تطوير 
الحلول المالية 

للقطاع التجاري
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يواصـــل نـــادي روتـــاري المنامة لعب 
مملكـــة  فـــي  رائـــد  اجتماعـــي  دور 
البحريـــن، وذلـــك مـــن خـــالل تنفيـــذ 
اإلنســـانية  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
وتقديم مساهمات قيمة لتعزيز سبل 
العيش لمختلف شرائح المجتمع في 
جميـــع المجـــاالت، خصوصـــا الفئـــات 

المحتاجة.
و انعكس ذلك علـــى المجتمع مؤخًرا 
حينمـــا نفذ النـــادي المرحلتين الثانية 
والثالثـــة مـــن حملـــة توزيـــع األقنعـــة 
الخاصـــة به فـــي أجـــزاء مختلفة من 
مـــع  بالتعـــاون  العاصمـــة،  محافظـــة 
جمعيـــة اكتشـــف اإلســـالم، وجمعيـــة 
حمايـــة العمـــال الوافديـــن، وجمعيـــة 
“اليتـــس أوف كايندنـــس”. وتضمنت 
الحملـــة توزيـــع أكثر مـــن 400 كمامة 

منطقتـــي  فـــي  العمـــال  علـــى  وجـــه 
توبلـــي والخميـــس ومناطـــق أخـــرى 
فـــي العاصمـــة، باإلضافة إلـــى توزيع 
الوجبـــات والتمر والفواكـــه والعصائر 

والمياه.
توفيـــر  إلـــى  الخطـــوة   وتهـــدف 
لظـــروف  مراعـــاة  للعمـــال  الراحـــة 
عملهـــم الصعبة في درجـــات الحرارة 
فرضهـــا  التـــي  والظـــروف  المرتفعـــة 
تفشـــي جائحة وباء فيروس كورونا 
)كوفيـــد19�( وتداعياتهـــا على العالم 
أجمع. وشـــارك أعضاء نـــادي روتاري 
المنامـــة والجمعيـــات المشـــاركة فـــي 
الحملـــة التـــي تحمل عنـــوان “لنتغلب 
علـــى الحر - Beat The Heat”، حيث 
قدمـــوا النصائح والمعلومـــات القيمة 

للعمال.

“روتاري المنامة”: توزيع أكثر من 400 كمامة

لتعزيــز الجهــود الوطنيــة  فــي التحــول لالقتصــاد الرقمي

“ البحرين الوطني” يجدد شراكته اإلستراتيجية مع “ستارت أب”

ومجلة  بحرين  أب  ستارت  مع  اإلستراتيجية  شراكته  لتجديد  اتفاقية  الوطني  البحرين  بنك  وقــع 
ستارت أب. وقد جاء هذا اإلعالن خالل حضور رقمي لممثلين عن بنك البحرين الوطني وستارت أب 
بحرين ومجلة ستارت أب. وتأتي هذه الشراكة اإلستراتيجية تأكيدًا على دور بنك البحرين الوطني 
المهم والفعال من خالل المساهمة في الجهود الوطنية للمملكة الرامية إلى تحقيق التقدم في التحول 
لالقتصاد الرقمي وتمكين المواهب والكفاءات المحلية؛ لتحقيق أهدافهم في أن يصبحوا قادة أعمال 

المستقبل من خالل مساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، واالزدهار في بيئة األعمال الحالية. 

ومـــن خـــالل هـــذه الــشــراكــة 
اإلستراتيجية لبنك البحرين 
ــارب أب  ــتــ ــع ســ ــنـــي مــ الـــوطـ
أب،  ستارب  ومجلة  بحرين 
اســـتـــضـــاف بـــنـــك الــبــحــريــن 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــعـــــديـــــد مـــن 
ــاشــرة على  ــمــب ال الــجــلــســات 
وسائل التواصل االجتماعي 
بشكل  لــلــتــواصــل  ــخــاصــة  ال
ــف  ــكــل مــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر مــت
ــركــــات  ــــشــ مـــــع أصـــــحـــــاب ال
من  بها  والمهتمين  الناشئة 
خـــالل تــغــطــيــة مــوضــوعــات 
ــددة، كـــمـــا قــــــام بــنــك  ــ ــحــ ــ مــ
بتقديم  الــوطــنــي  الــبــحــريــن 
ــــدعــــم  لــفــعــالــيــة “ســـتـــارت  ال
 Startup‘  - إيفنينجز”  أب 
لمجلة  التابعة   ’Evenings
ستارت أب، والتي أصبحت 
فعالية رقمية؛ نظرا لظروف 
ــلـــم، فـــإن  ــعـ ــلـ ــة. ولـ ــحـ ــائـ ــجـ الـ
عبارة   Startup Evenings
مجاني،  حــصــري  تجمع  عــن 
األعــمــال  رواد  فــيــه  يجتمع 
وأصحاب الشركات الناشئة؛ 
ــدف خـــلـــق واســتــضــافــة  ــهـ بـ
ــادل األفـــكـــار  ــبـ ــتـ مـــســـاحـــة لـ
ــن. وكــانــت  ــ ــري وإلـــهـــام اآلخــ
الــجــلــســة الـــتـــي اســتــضــافــهــا 
بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي مع 
ــتــجــارة  وزيــــر الــصــنــاعــة وال
ــزيــانــي،  والــســيــاحــة زايــــد ال
حــيــث تـــم تــســلــيــط الــضــوء 
ــود الـــداعـــمـــة  ــ ــه ــجــ ــ عـــلـــى ال
الــجــائــحــة مـــن قبل  خــــالل 

والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
كما  ومناقشتها،  والسياحة 
الوطني  البحرين  بنك  أدار 
جــلــســة أخــــرى مـــع الــرئــيــس 
ــنـــك، جـــان  ــبـ ــلـ ــيـــذي لـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
كـــريـــســـتـــوف دورانـــــــــد، فــي 
جلسة تم من خاللها اإلجابة 
في  األسئلة  من  العديد  عن 
ــة الــجــائــحــة الــكــورونــا،  ــداي ب
حــيــث حــضــر أكــثــر مــن 200 
شـــخـــص لـــكـــل جــلــســة عــلــى 

التوالي. 
ــار إلــــى بــنــك الــبــحــريــن  يـــشـ
الــوطــنــي شــريــك أيــضــًا في 
 Startup جــلــســات  جــمــيــع 
Evenings، بما في ذلك تلك 
الماضي  العام  أقيمت  التي 
تم  عندما  القائد  محمد  مــع 
ــيــق “مــجــتــمــع  إطــــــالق تــطــب

واعي”.
ــتـــزام بــنــك الــبــحــريــن  كـــان الـ
الوطني تجاه النظام الداعم 

العمل  مع  وسّباقا،  جوهرًيا 
إطــالق  مثل  ــادرات  مــب على 
“تـــمـــويـــل الـــوطـــنـــي”، وهــي 
خطة إقراض جديدة تهدف 
المملوكة  إلى دعم الشركات 
شراكة  إلــى  إضــافــة  محلًيا، 
البنك مع شركة ناشئة، وهي 
 Tarabut  - جيتوي  تــرابــط 
أول  لــيــصــبــح   ،Gateway
ليطلق  الــمــنــطــقــة  فـــي  بــنــك 
المصرفية  الخدمات  حلول 
المفتوحة، عالوة على ذلك، 
ــنــك بــتــقــديــم 2.5  ــب تــعــهــد ال
مليون دينار بحريني للحملة 
فيروس  لمكافحة  الوطنية 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ كـــــــورونـــــــا، والـ
سائر  تجعل  التي  المبادرات 
يحذون  المملكة  في  البنوك 

حذوه لدعم النظام البيئي.
رئيس  قال  المناسبة،  وبهذه 
لــلــخــدمــات  األعـــمـــال  إدارة 
ــة لـــلـــشـــركـــات  ــ ــي ــ ــرف ــصــ ــمــ ــ ال

ــة والـــمـــؤســـســـات  ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
لدى  والمتوسطة  الصغيرة 
إياد  الوطني،  البحرين  بنك 
بتجديد  جًدا  “نعتز  إبراهيم 
شــراكــتــنــا مـــع ســـتـــارت أب 
ــلـــة ســـتـــارت  بـــحـــريـــن ومـــجـ
الشراكة  هــذه  إن  أب، حيث 
بشكل  المساهمة  من  مكنتنا 
كبير في دعم النظام البيئي 
ــــك مــن خــالل  لــألعــمــال، وذل
ــة؛  تــوفــيــر الـــوســـائـــل الـــالزمـ
لــتــمــكــيــن نـــمـــو الـــشـــركـــات 
الصغيرة  والشركات  الناشئة 
البحرين.  فــي  والمتوسطة 
ــرض شـــراكـــاتـــنـــا  ــعــ ــ ــت ــســ ــ وت
ــع الـــشـــركـــات  الــمــســتــمــرة مــ

مدى  والمتوسطة،  الصغيرة 
الفئة  ــذه  هـ بــدعــم  الــتــزامــنــا 
خالل  والسيما  األعمال،  من 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي فــــي ظــل 

التحديات المصاحبة له”.
الشراكة،  هذه  على  وتعليًقا 
ــروع  ــشــ ــمــ ــ قــــالــــت مــــديــــر ال
بـــحـــريـــن  أب  لـــــســـــتـــــارت 
ومــجــلــة ســتــارت أب، ســارا 
ــل “نـــــحـــــن ســــعــــداء  ــيــــصــ فــ
بــتــجــديــد وتــعــزيــز شــراكــتــنــا 
ــيـــة مــــع بــنــك  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اإلسـ
بصفته  الــوطــنــي  الــبــحــريــن 
الــبــنــك الــوطــنــي الـــرائـــد في 
المصرفية  الخدمات  تقديم 
نظًرا  المملكة؛  مستوى  على 
ــدوره الــثــابــت ومــســاعــيــه  ــ ــ ل
ــة فــــــي تــحــفــيــز  ــثــ ــ ــي ــ ــث ــحــ ــ ال
الصغيرة  الــشــركــات  ــم  ودعــ
ــام  ــظــ ــ ــن ــ ــة وال ــطــ ــوســ ــتــ ــمــ ــ وال
الــبــيــئــي الـــداعـــم لــلــشــركــات 
وذلــك  المملكة  فــي  الناشئة 
مـــن خــــالل إســـهـــامـــاتـــه في 
للمملكة  الــوطــنــيــة  الــجــهــود 
التقدم  تحقيق  إلــى  الرامية 
فــــــي الــــخــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
حتما  وهو  الرقمي،  للتحول 
واعـــد  مستقبل  وبــالــتــأكــيــد 
التحديات  مــن  الــرغــم  على 

التي نواجهها”.

احتفـــى المصـــرف الخليجـــي 
التجـــاري، بمجموعـــة جديدة 
من موظفيه المتميزين ضمن 
المتميـــز”؛  “األداء  برنامـــج 
لمســـاهماتهم  تقديـــرًا  وذلـــك 
االســـتثنائية فـــي العمـــل ومـــا 
بذلـــوه من عطـــاء ُمميـــز نحو 

العمالء. 
وشمل التكريم عيسى عبدهللا 
الشـــؤون  إدارة  مـــن  عيســـى 
اإلدارية، والـــذي حصد جائزة 
التميـــز فـــي خدمـــة العمـــالء، 
وحمد عبدالرحمن الكوهجي، 
من إدارة الخدمات المصرفية 
الشـــخصيات، وحســـين  لكبار 
محمـــد زينل من إدارة الرقابة 
الماليـــة واللذان حصدا جائزة 
التميز بتســـويق واســـتقطاب 
الودائـــع وبرانـــاو كومـــار مـــن 
إدارة تقنية المعلومات والذي 
حصد جائزة االبتكار وتطوير 
العمليات، فيما تم منح جائزة 

الفريـــق المتميز لموظفي فرع 
الحد وهم محمـــد عبدالناصر 
عائشـــة  العباســـي،  جناحـــي 
خليل الحدي، حســـين يونس 
ســـلمان، مـــروة يوســـف المال، 
سبيكة عيسى شويطر، وأنس 
إبراهيـــم البلوشـــي باإلضافـــة 
إلى أحمـــد فؤاد المحرقي من 

إدارة تقنية المعلومات. 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
ســـليمان  ســـطام  للمصـــرف، 
القصيبـــي “ننتهز هذه الفرصة 

بجوائـــز  الفائزيـــن  لتهنئـــة 
برنامج “األداء المتميز” والذي 
تكريـــم  خاللـــه  مـــن  نواصـــل 
مجموعـــة جديدة من كوادرنا 
البشـــرية المؤهلة في مختلف 
المصـــرف؛  وفـــروع  أقســـام 
وذلـــك تقديـــرًا منا لمـــا يقدمه 
مبـــادرات  مـــن  الموظفـــون 
مبتكرة وجهود مشهودة على 

اختـــالف اختصاصاتهـــم بمـــا 
يحقق توجهات المصرف .

وتابـــع القصيبـــي “نؤمـــن فـــي 
المصـــرف الخليجـــي التجاري 
إيمانا راســـخًا بأهميـــة تكريم 
وتقدير ما يقـــوم به موظفينا 
األعـــزاء مـــن عطـــاء وجهـــود 
استثنائية، لما يشكله ذلك من 

حافز كبير لهم  “.  

سطام القصيبي

العمـــل فـــي  االســـتثنائية  لمســـاهماتهم  تقديـــراً 

“الخليجي التجاري يكّرم موظفيه المتمّيزين

إياد إبراهيمسارا فيصل
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تحية إلى سيدات الغناء والشاشة في القرن الماضي في باريس
سيدات  إلــى  تحية  بــاريــس  فــي  العربي  العالم  معهد  يــوّجــه 
اللواتي أحدثن ثورة  الماضي من  القرن  الغناء والشاشة في 
وردة  إلى  كلثوم  أم  من  العربيتين،  والسينما  الموسيقى  في 
الــجــزائــريــة، ومــن أسمهان إلــى فــيــروز، ومــن ليلى مــراد إلى 
ننسى  أن  دون  بسعاد حسني وصباح،  مــرورا  سامية جمال، 
رائعة في قلب  أن يكون رحلة  إلى  المعرض  داليدا. ويهدف 
ولكن  األسطوريات،  والممثالت  المغنيات  هــؤالء  وفن  حياة 
هــؤالء  حملتها  الــتــي  العميقة  التغييرات  استكشاف  أيــضــا 
النجمات وخاصة اللواتي كانت لهّن مساهمة نسوية ومواقف 
حتى  يتواصل  الــذي  المعرض  ويضم  سياسية.  قضايا  مــن 
ومقتنيات  صــورا  المقبل،  سبتمبر  مــن  والعشرين  الــســادس 
وبمجرد  الــفــنــانــات.  مــن  الكبيرة  المجموعة  لــهــذه  وفساتين 
تطالعه ستارة طويلة من  المعرض  أرض  الزائر  قدم  تلج  أن 
الخيوط عرضت عليها صور فوتوغرافية باألبيض واألسود. 
الصور  لهذه  روحــا  فعكست  المستخدمة،  التكنولوجيا  أمــا 
كأنها  الماضي،  مــن  منبثقة  النجمات  وجــوه  تبدو  القديمة، 
من  مقتطفات  إلــى  إضــافــة  قصصهن،  تحكي  حــاضــرة،  حّية 
لبعض  تكوينها  معاد  ونماذج  الحاشدة  الموسيقية  حفالتهن 
المعرض  على  القّيمتين  إحــدى  وقالت  األدبــيــة.  الصالونات 
بشخصيات  التعريف  فــي  تتمثل  “الــفــكــرة  إن  بــوغــانــم  هــانــا 

العصر  والسينما في  الموسيقى  ثورة في  أحدثت  استثنائية 
وأسمهان،  ووردة  وفيروز  كلثوم  كأم  العربي،  للعالم  الذهبي 
الهيمنة الذكورية،  وهن نساء أضحين أيقونات وتحررن من 
وحققن النجاح بفضل شجاعتهن في عيش أحالمهن”. ويضم 
المعرض ملصقات وأزياء للنجمات ومقتطفات من حفالتهن 
الموسيقية الحاشدة ونماذج معاد تكوينها لبعض الصالونات 
األدبية، وصورا مجسمة. وأفرد المعرض جانبا بارزا ألم كلثوم، 
فالمطربة التي ُلقبت بـ “الهرم الرابع” وُتعتبر أشهر صوت في 
العالم العربي، ليست جوهرة مصرية فحسب، فعندما توفيت 
تشييعها في  فــي  الــنــاس  مــن  بحر  شـــارك   ،1975 الــعــام  فــي 

القاهرة، لكّن الحزن عليها عّم من بغداد إلى الدار البيضاء.

تقدمه  ما  بكل  المهتمون  يترقب 
ــعــمــالقــة، األجــهــزة  شــركــة أبـــل ال
ــتـــي ســتــعــلــن عــنــهــا  الـــجـــديـــدة الـ
الشركة خالل شهر من اآلن ضمن 

مؤتمرها السنوي بالخريف.
وفـــي تــقــريــر لــوكــالــة “بــلــومــبــرج” 
األمــريــكــيــة، ســيــتــم الــكــشــف عن 
جهاز آيفون 13 والذي من المتوقع 
وفـــق مــا أعــلــن عــنــه الــخــبــراء أن 
يطرح بتصميم كالسيكي، بنفس 
أحجام الشاشة التقليدية لهواتف 
نتوء أصغر  أبل، ولكن مع وجود 
الشاشة،  مــن  العلوي  الــجــزء  فــي 
تشمل  جــديــدة،  كاميرا  ــدرات  وقـ
 ،Portrait إصدار فيديو من وضع
ــرع، وشــاشــة  A15 أســ وشــريــحــة 
 120 تــحــديــث  مــع   ProMotion

.Pro هرتز ُمعدلة لطرز
أبل  ســاعــة  تقديم  سيتم  وأيــضــا 
Fit� مع Apple Watch Series 7

.+ness

جديد “أبل” 
في سبتمبر

ــقــًا  ــمـــص طــب ــحـ ــد الـ ــعـ يـ
غالبية  فــي  رئــيــســًا 

ــبـــالد الــعــربــيــة،  الـ
غالبيتنا  أن  إال 
ورغـــــــم عــشــقــنــا 
ــطــبــق ال  لـــهـــذا ال

ــده  ــ ــوائ ــرف فــ ــعــ ــ ن
السحرية.

ــاوزت فــوائــد  ــجــ ــ فــقــد ت
هـــذا الــطــبــق الــشــهــي مـــا يمكن 

من  قبل  من  بكثير  وتوقعه  مالحظته 
 Eat يتناولونه، وفق مقال نشره موقع
بالمعلومات  المختص   this Not that
المقال  ــاد  أفـ إذ  والــغــذائــيــة،  الصحية 
بوجود 6 فوائد على األقل مثبتة علميًا 
تــؤكــد أن الــحــمــص مــن أبـــرز األطــبــاق 

الصحية.
بين  عالقة  وجــود  الــدراســات  وأثبتت 
ــاول الــحــمــص بــانــتــظــام، مــع وجــود  ــن ت
نــظــام صــحــي مــثــالــي لـــدى األشــخــاص 
الذين يتناولونه بانتظام. فقد افترض 
مؤلفو الدراسة التي نشرت العام 2020 

 ،”Nutrients“ في مجلة 
الــنــتــيــجــة  هــــذه  أن 
تــحــصــل بــشــكــل 
طبيعي كنتيجة 
لوجود الحمص 
ــن قـــائـــمـــة  ــمــ ضــ
من  بــدالً  الطعام 

األطعمة األخرى.
كـــمـــا يـــعـــد الــحــمــص 
خيارا رائعا بدال من الكثير من 
المعالجة،  األخــرى  الخفيفة  الوجبات 
من حيث السعرات الحرارية والدهون 
اآلخر  السبب  أما  المعالجة.  ومستوى 
فهو  ســحــريــًا،  طبقًا  منه  يشكل  الـــذي 
أن  يمكن  الخفيفة  الحمص  وجبة  أن 
ــنــاول الــحــلــوى في  تــســاعــد فــي مــنــع ت
ــيــوم، وفـــق دراســـة  وقـــت الحـــق مــن ال

. Academic Oxfordنشرها موقع
ــان األشــخــاص  وبــحــســب الـــدراســـة، كـ
الذين تناولوا الحمص في فترة ما بعد 
الظهر أقل عرضة بنسبة ٪20 لتناول 

الحلوى في المساء.

الحمص.. فوائد صحية ال تحصى

التقطت عدسة “البالد” صورة نخلة ميتة وهي تأخذ “شكليا” وضعية السجود لله عز وجل وعلى رصيف الطريق المفضي من إشارة المرور بالقرب من جامعة “أي أم أي” 
إلى منطقة سلماباد. وتظهر الصورة النخلة العجيبة وهي منحنية انحناء كامال، ومتقوسة الظهر بشكل أقرب للشخص الساجد، وفي الوقت الذي لفتت به أنظار السائقين 

في الذهاب واإلياب. والنخلة من األشجار المثمرة والمباركة والمذكورة في القرآن الكريم في السنة النبوية، ولبلحها وتمرها الكثير من الفوائد العالجية والصحية، كما أنه 
من المغذيات الرئيسة في الخليج العربي، ومن صدارة ما يقدم في الضيافة. وعرفت البحرين في السابق ببلد المليون نخلة، حيث كانت تنتشر في أغلب ربوع المملكة، 

ومصدرا رئيسا لرزق المزارعين حينها. تصوير إبراهيم النهام

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

للفنان  الصحية  الحالة  تدهورت 
الــســعــودي خــالــد ســامــي مــجــدًدا، 
المستشفيات  أحد  إلى  نقله  وتم 

وإدخاله إلى العناية المركزة.
تغريدة  خــالل  تركي،  ابنه  وقــال 
دّونـــهـــا عــبــر حــســابــه فـــي مــوقــع 
متعًبا  ــان  كـ والــــده  إن  “تــويــتــر”، 
األطــبــاء،  اضطر  مــا  كبير،  بشكل 
التخاذ قرار بشأن حالته. وأضاف 
ــــده خــالــد ســامــي، ال يــزال  أن وال
الحالية  الفترة  وأن  غيبوبة،  في 
الجمهور،  مناشًدا  للغاية،  صعبة 
ــة  الـــدعـــاء لـــوالـــده بــتــجــاوز األزمـ

الصحية التي يمر بها.
بداية  تركي قد كشف في  وكــان 
ــه تــحــدث مع  ــاري، أنـ الــشــهــر الـــجـ
لــوالــده،  المعالج  الطبي  الــفــريــق 
“ضئيل  التحسن  أن  لــه  وأكــــدوا 
مخاوف  يثير  مــا  وهــو   ، للغاية” 

عائلته ومحبيه.

خالد سامي 
بالعناية

يعد مطار “جبل طارق” المطار الدولي الوحيد في العالم الذي يتقاطع مدرجه مع طريق للسيارات، 
ويغلق هذا الطريق أثناء عملية إقالع وهبوط الطائرات!

قضى الصبي البريطاني أشتون فيشر أكثر من عقد، ال يأكل غير فقط نوع 
برهاب  إصابته  تشخيص  قبل  الفاكهة،  وزبـــادي  األبيض  الخبز  من  معين 
الطعام. منذ أن كان في الثانية من عمره، كان آشتون، يخاف ويبكي عند 

محاولة شيئًا غير شرائح الخبز األبيض والزبادي، بالفراولة، والموز.
الغذائية  العناصر  “كنا قلقين جًدا عليه ألنه ال يحصل على  وقالت والدته: 
يعاني  كان  ألنه  آخر  تناول شيء  على  قــادرًا  يكن  لم  لكنه  يحتاجها،  التي 
نوبات هلع مروعة”. وأثر رهاب الطفل على حياته االجتماعية، ألنه لم يأكل 
أو في حفالت عيد ميالد زمالئه، ما دفع والديه لطلب  المدرسة  أبــدًا في 
المساعدة من خبراء التغذية. وفي يوليو الماضي شخص المتخصص في 
باضطراب  إصابته  إيكونوماكيس،  فيليكس  االنتقائية،  األكــل  اضطرابات 
أطعمة  بتجربة  إقناعه  من  وتمكن   .ARFID المقيد  الطعام  تناول  تجنب 

جديدة.
وبدأ أشتون يتناول بعض شطائر اللحم، والمشاوي وقطع دجاج ماكدونالدز، 
وشرائح البطاطس المقرمشة. ومن المتوقع أن تتحسن حالته في األشهر 

المقبلة، وفق موقع “أوديتي سنترال”.

صبي ال يأكل غير الخبز األبيض والزبادي منذ 10 أعوام!

أرسلت شبكة نتفليكس خاصية “Spatial Audio” المعروفة بالصوت ثالثي األبعاد 
أو المحيطي عبر تطبيقها على أجهزة آيفون وآيباد ضمن اإلصدارين 14 فأحدث.

وسوف يكون على المستخدمين استعمال سماعات أذن آبل الالسلكية ايربودز برو 
أو ماكس، حيث إنهما تدعمان خاصية الصوت Spatial Audio، كما سيتوجب على 

المستخدم أن يدعم جهازه سواء كان آيفون أو آيباد أي 
لدعم   iPadOS 14 أو   iOS 14 بعد  للنظام  إصــدار 

من  المميزة  الصوت  تساعد خاصية  الخاصية. 
آبل المستخدمين على الشعور وكأنهم داخل 
غرفة أو مكان يأتيه الصوت من كل حدب 
وصـــوب، ليشعر أنــه داخـــل مــكــان الــحــدث؛ 
ــــذا ســيــوفــر دعــــم تــطــبــيــق نــتــفــلــيــكــس لها  ل
خصوصا  الخدمة،  لمشاهدي  مهمة  إضافة 

 HBO Maxبلس و ديــزنــي  مثل  خــدمــات  أن 
قدمت بالفعل هذا الدعم.

نتفليكس تقدم خاصية “Spatial” لآليفون واآليباد الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

3:51

 11:42 

3:12 

6:09

7:29 
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