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جـــمـــيـــعـــنـــا يـــشـــهـــد الــــيــــوم 
الـــــزيـــــادة الــــمــــطــــردة فــــي عـــدد 
الــــــــــحــــــــــاالت الــــــقــــــائــــــمــــــة مـــن 
«كورونا»،  بفيروس  المصابين 
الــكــبــيــرة  الــــزيــــادة  هــــذه  أن  إال 
لــم تــجــعــل الــحــكــومــة، بــقــيــادة 
صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ولـــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مــجــلــس 
ورعاه,  اهللا  حــفــظــه  الـــــــــوزراء 
تــذهــب الــى خــيــار فــرض قيود 
مــــــشــــــددة كــــــاإلغــــــالق وحـــظـــر 
مثلما  جزئي  أو  شامل  تجول 
لــــجــــأت إلــــيــــه بـــعـــض الـــــــدول، 
بـــــل اســــتــــمــــرت فـــــي مـــواصـــلـــة 
فــتــح الـــقـــطـــاعـــات واألنــشــطــة 

بــشــكــل مـــــدروس وخــفــفــت الــقــيــود وعــمــلــت على 
لعدد  والفعاليات  لألنشطة  التدريجية  الــعــودة 
اتخذها  التي  اإلجـــراءات  أن  منها  األسباب،  من 
كلها  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق 
حالة  أول  اكــتــشــاف  مــنــذ  الـــدراســـة  عــلــى  مبنية 
إصــابــة بــالــفــيــروس فــي الــمــمــلــكــة، والــثــانــي ثقة 
الحكومة بفرقها الطبية في الخطوط األمامية 
حيث أظهرت خالل حوالي عامين من عمر هذا 
مهنية  وجــدارة  متواصلة  عالية  كفاءة  الفيروس 
البيان  بتحليل  نقوم  عندما  والــثــالــث  متميزة، 
اليومي الذي يصدر عن وزارة الصحة بشأن عدد 
األكثر  النسبة  أن  نــرى  والمتعافين  اإلصــابــات 
وأخيرا  الوافدة  العمالة  تليها  للمخالطين  هي 
المسافرون. وهذا يؤكد لنا أن الخلل في االلتزام 
كان  عندما  ذاته،  اإلجراء  في  وليس  باإلجراءات 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مـــن  الــبــحــريــن  فــريــق 

االلتزام  في  بدورهم  يقومون 
باإلجراءات تمكنا من تحقيق 
كانت  االنتشار  من  آمنة  نسب 
مـــثـــار إعـــجـــاب الـــعـــالـــم، ولــكــن 
هذه  الى  قادنا  اليوم  التراخي 
في  البحرين»  «فريق  الطفرة، 
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة يــواصــل 
الــــلــــيــــل بــــالــــنــــهــــار لــســالمــتــنــا 
فلنرد الجميل لهم بالتزامنا، 
وإعـــــالئـــــنـــــا لــــشــــعــــار «حـــمـــايـــة 
الجميع  وليطمئن  والـــتـــزام»، 
فعين الحكومة على صحتكم 
وعين  وأخيرًا،  أوًال  وسالمتكم 
وإبقائه  االقتصاد  على  أخــرى 
يمكن  فـــال  وديــنــامــيــكــيــا،  حــيــا 
لالقتصاد أن يكبل، فبموته تموت كل القطاعات، 
لـــــذا تــســعــى الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــحــفــيــزه والــعــمــل 
كــورونــا  فــيــروس  تــأثــيــرات  واحــتــواء  تعافيه  على 
جهودها  في  اهللا  وبــارك  االقتصادية،  المستجد 

لتحقيق ذلك.
مــطــلــوب مــنــا جــمــيــعــًا فـــي هــــذه الــمــرحــلــة 
وبـــخـــاصـــة فـــي الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة ومــنــهــا الــعــيــد 
االلتزام التام بالتدابير واإلجراءات االحترازية، 
وأن ال نتهاون مع تدابير الوقاية, وأهمها التباعد 
دون  االحترازية  باإلجراءات  وااللتزام  الجسدي 
االلــتــزام  أن  جــيــدا  وتـــذكـــروا  مـــبـــاالة،  ال  أو  تــــراخ 
فأنت  وأخالقية  ووطنية  دينية  مسؤولية  اليوم 
ومجتمعك،  وأســرتــك  نفسك  تحمي  بالتزامك 

وكل عام وأنتم بخير.
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بقلم:
د. ياسر بن عيسى الناصر 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  بعث 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية إلى 
أخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد 
الــصــبــاح رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء بــدولــة 
الـــكـــويـــت الــشــقــيــقــة تــتــصــل بــالــعــالقــات 
األخــــويــــة الــوثــيــقــة ومــــســــارات الــتــعــاون 
المشترك بين البلدين الشقيقين، نقلها 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 

المالية واالقتصاد الوطني لسمو رئيس 
مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، 
وذلك خالل استقبال سموه له أمس في 
ووزيــر  المالية  وزيــر  بحضور  بيان  قصر 
واالستثمار  االقتصادية  للشؤون  الدولة 

خليفة مساعد حمادة.
المالية  وزيـــر  نــقــل  الــلــقــاء،   وخالل 
واالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي تــحــيــات وتــقــديــر 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء إلـــــى صـــاحـــب الــســمــو 
الصباح  الــجــابــر  األحــمــد  نـــواف  الــشــيــخ 
مشعل  الشيخ  وسمو  الكويت  دولــة  أمير 
دولة  عهد  ولي  الصباح  الجابر  األحمد 
الــكــويــت وســمــو رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 

بدولة الكويت الشقيقة. 

مجلس  رئـــيـــس  ســمــو  حـــّمـــل   فيما 
وزيــر  الشقيقة،  الــكــويــت  بــدولــة  الــــوزراء 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي تــحــيــات 
صاحب السمو أمير دولة الكويت وسمو 
الملك  لجاللة  الكويت  دولــة  عهد  ولــي 
ولي  الملكي  السمو  وصــاحــب  الــمــفــدى 
العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما 
التقدم  مــن  الــمــزيــد  الــبــحــريــن  لمملكة 

واالزدهار.
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وقــــعــــت الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
تعاون  اتفاقية  اإلنسانية  لألعمال 
التخصصي  السالم  مستشفى  مع 
بـــالـــرفـــاع، يــتــم بــمــوجــبــهــا حــصــول 
والمستفيدين  المنتسبين  جميع 
من خدمات المؤسسة والحاصلين 
نسبة  على  إشــراقــات،  بطاقة  على 
تــخــفــيــضــات عـــلـــى كـــافـــة خـــدمـــات 

المستشفى.
األمين  من  كل  اإلتفاقية  وقــع 

الــــــعــــــام الــــمــــســــاعــــد بـــالـــمـــؤســـســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية يوسف 
الــعــالقــات  إدارة  ومــديــر  الــيــعــقــوب، 
الــــــعــــــامــــــة بـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــــســـــالم 

التخصصي عماد السعودي.
ويــأتــي تــوقــيــع هـــذه االتــفــاقــيــة 
الملكية  المؤسسة  اهتمام  ضمن 
كافة  بتوفير  اإلنــســانــيــة  لــألعــمــال 
أشـــــكـــــال الـــــرعـــــايـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 

وخصوصًا الرعاية الصحية.
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أعـــــلـــــن الــــمــــجــــلــــس األعــــلــــى 
لــلــشــؤون االســالمــيــة أن يـــوم غــٍد 
الخميس هو أول أيام عيد الفطر 
المجلس  عـــن  وصــــدر  الـــمـــبـــارك، 
يلي  فيما  المناسبة  بــهــذه  بــيــانــا 

نصه:
وفـــقـــنـــا  الـــــــــذي  هللا  الــــحــــمــــد 
لـــصـــيـــام شـــهـــر رمــــضــــان وقـــيـــامـــه، 
والــــصــــالة والــــســــالم عــلــى أشـــرف 
أنبيائه وأكرم رسله، سيدنا محمد 
المتقين،  وإمام  الصائمين،  خير 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة  اجــتــمــعــت  فــقــد  وبـــعـــد، 
الــــرؤيــــة الــشــرعــيــة الــمــكــونــة من 
عدنان  الشيخ  الفضيلة  أصحاب 
بــــن عــــبــــداهللا الـــقـــطـــان، والــشــيــخ 
الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح، 

والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد 
المريخي، والشيخ راشد بن حسن 
البوعينين، في قاعة االجتماعات 
للشؤون  األعلى  المجلس  بمبـنى 
اإلســالمــيــة، مــســاء يـــــوم الــثــالثــاء 
١٤٤٢هـ  رمضان   ٢٩ األربعاء  ليلة 
لتلقي  ٢٠٢١م،  مايو   ١١ الموافق 
األنــبــاء والــشــهــادات بــرؤيــة هــالل 

شهر شوال.
وحـــيـــث إنــــه لـــم يــتــقــدم أحــد 
البيان،  هذا  صدور  حـتى  بشهادة 
المكمل  هو  األربعاء  غٍد  يوم  فإن 
يوًما،  ثالثين  رمضان  شهر  لعدة 
أول  هـــو  الــخــمــيــس  غـــٍد  بــعــد  وإن 
أيـــام عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك لعام 
٢٠٢١م،  مايو   ١٣ الموافق  ١٤٤٢هـ 
الهيئة  قــــررت  فــقــد  عــلــيــه،  وبــنــاء 

اهللا  جعله  شــرًعــا،  ذكــر  ما  اعتماد 
جميع  على  عــائــًدا  مــبــارًكــا  عــيــًدا 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن بـــالـــيـــمـــن والـــخـــيـــر 

والبركات.
هيئة الحكم بالرؤية

الــشــيــخ عـــدنـــان بـــن عــبــداهللا 
القطان

يعقوب  بــن  فــريــد  د.  الــشــيــخ 
المفتاح

راشــد  بــن  إبــراهــيــم  د.  الشيخ 
المريخي

الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــــــن حــســن 
البوعينين

هذا ويغتنم المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية هذه المناسبة 
السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  آل 
وإلى  ورعــاه،  اهللا  حفظه  المفدى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
األســـرة  وإلـــى  ورعــــاه،  اهللا  حفظه 
الــمــالــكــة الـــكـــريـــمـــة، وإلـــــى شعب 
الــبــحــريــن الـــوفـــي، وإلـــــى الــعــالــم 
وأزكى  التهاني  أجمل  اإلسالمي، 
المبارك،  الفطر  بعيد  التبريكات 
ضارعين إلى اهللا القدير أن يجعل 
هـــذا الــعــيــد فــاتــحــة خـــــيــر وســـالم 
والمسلمين،  للعرب  وأمــن  ويمن 
وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة 
والــكــرامــة،  بــالــعــزة  الجميع  عــلــى 
ونبينا  ســيــدنــا  عــلــى  اهللا  وصــلــى 

محمد وآلـه وصحبه أجمعين.
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السمو  صاحب  ألمــر  تنفيذًا 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة 
وحـــــدة   ٥٠٠٠ بــــتــــوزيــــع  الــــــــــــوزراء 
المهندس  أعلن  سكنية،  وخــدمــة 
بـــاســـم بـــن يــعــقــوب الــحــمــر وزيـــر 
اإلسكان مواصلة الوزارة إجراءات 
اإلسكاني  البحير  مــشــروع  تــوزيــع 

على المواطنين المستفيدين.
وصـــــرح وزيـــــر اإلســــكــــان على 
هامش مباشرته إجراءات التوزيع 
بـــأن مــشــروع «الــبــحــيــر» اإلســكــانــي 
يعد من أبرز المشاريع اإلسكانية 
بالمحافظة  الــوزارة  تنفذها  التي 
روافــد  أحــد  يعد  وأنـــه  الجنوبية، 
الــــخــــطــــة اإلســــكــــانــــيــــة لـــتـــســـريـــع 
السكنية  الـــوحـــدات  تــوفــيــر  وتــيــرة 
الممكنة،  بــالــســرعــة  للمواطنين 
وبالتالي تنفيذ االلتزام اإلسكاني 

الوارد في برنامج الحكومة بشأن 
وحدة  ألف   ٢٥ توفير  على  العمل 

سكنية.
وقـــال وزيـــر اإلســكــان ان دعــم 
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء اسهم في اإلسراع بتوزيعه 

على المواطنين بعد وصول نسب 
اإلنـــجـــاز بــالــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة 
متقدمة،  مراحل  إلــى  المختلفة 
االسر  آالف  تسكين  عن  اسفر  ما 

بالوحدات المخصصة لهم.
وأفــــــــاد الـــــوزيـــــر بـــــأن مـــشـــروع 
الــبــحــيــر اإلســـكـــانـــي بــلــغــت نسب 

الــمــشــروع  وأن   ،٪٩٩ بـــه  اإلنـــجـــاز 
يمتاز إلى جانب موقعه، بتضمنه 
والمرافق  الــخــدمــات  مــن  العديد 
الـــتـــي تـــخـــدم قــاطــنــي الـــمـــشـــروع، 
كــــمــــنــــاطــــق مــــفــــتــــوحــــة أللـــــعـــــاب 
األطـــــــفـــــــال، فـــــضـــــًال عــــــن تـــوفـــيـــر 
مسارات خاصة للمشاة والدراجات 
الــهــوائــيــة أســـــوة بــمــشــاريــع مــدن 

البحرين الجديدة.
وقـــــــــال الــــمــــهــــنــــدس الـــحـــمـــر 
ســيــســهــم  الـــبـــحـــيـــر  مـــــشـــــروع  أن 
الطلبات  تلبية  فــي  كبير  بشكل 
اإلســـــكـــــانـــــيـــــة الــــــمــــــدرجــــــة عـــلـــى 
المحافظة  فــي  االنــتــظــار  قــوائــم 
الجنوبية، مفيدًا بأن طلبات تلك 
محرزًا  تقدمًا  شهدت  المحافظة 
خالل السنوات األخيرة من حيث 
االسكانية  الطلبات  تلبية  وتيرة 
بها، ال سيما بعد توزيع المراحل 
ومشاريع  خليفة،  بمدينة  األولى 
الــرفــاع  فــي  السكنية  المجمعات 
مشيرًا  الشرقي،  والــرفــاع  الغربي 
لتنفيذ  مــســتــمــر  الــعــمــل  أن  إلـــى 
الـــمـــشـــاريـــع وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
اإلســـــكـــــانـــــيـــــة فــــــي الـــمـــحـــافـــظـــة 
محافظات  ومختلف  الجنوبية 

المملكة بشكل عام.
عن  للحديث  الــوزيــر  وتطرق 
بـــرنـــامـــج تــــوزيــــع الــــــــــ٥٠٠٠ وحــــدة 
ســكــنــيــة الـــتـــي أمـــــر بـــهـــا صــاحــب 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أنه 
الموضوعة،  الخطط  وفــق  يسير 
اإلســكــانــيــة  الــخــدمــات  إدارة  وأن 
تنسيقيًا  اجــتــمــاعــًا  يــومــيــًا  تعقد 
إدارة  فــــي  الــمــعــنــيــيــن  بـــمـــشـــاركـــة 
الــمــشــاريــع لــمــتــابــعــة اإلجــــــراءات 
وتسهيلها لضمان سرعة اإلنجاز، 
مــؤكــدًا حــرص الـــوزارة الــتــام على 
ضمان وصول الخدمة اإلسكانية 
لـــلـــمـــواطـــن بـــالـــســـرعـــة الــمــمــكــنــة 

وبأعلى معايير الجودة.
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فــي إطــــار الــحــرص عــلــى تــوضــيــح الــحــقــائــق وتفنيد 
االدعاءات التي اعتادت قناة «الجزيرة القطرية» ترديدها، 
تؤكد  البحرين،  مملكة  ضــد  العدائية  حملتها  إطــار  فــي 

وزارة الداخلية ما يلي:
أعضاء  إلى  منسوبا  المذكورة،  القناة  نشرته  ما  أوال: 
في الكونجرس األمريكي يطالبون فيه بما أسموه «إطالق 
مــنــاٍف  أمـــر  الــبــحــريــن»  فــي  السياسيين  الــســجــنــاء  ســـراح 
لــلــواقــع والــحــقــيــقــة، الــتــي تــؤكــد أن الــبــحــريــن لــيــس فيها 
يقضون  فمن  سراحه.  تطلق  حتى  واحد  سياسي  سجين 
عــقــوبــاتــهــم فـــي مــركــز اإلصـــــالح والــتــأهــيــل، والـــذيـــن تلح 
الجزيرة وأذرعها على الضغط إلخراجهم، محكومون في 
قضايا جنائية وإرهابية، وصدرت فيها أحكام نهائية باتة، 

واستنفدوا خاللها كل مراحل التقاضي.

ثــانــيــا: حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر مـــن حــقــوق اإلنــســان 
سجلها  في  كبيرا  حيزا  البحرين  توليها  التي  األساسية 
الحقوقي. وما يجري في وسائل اإلعالم المحلية ومواقع 
التواصل االجتماعي، يعكس حيوية المجتمع البحريني 

والذي يعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير.
أن  القطرية»  «الجزيرة  على  القائمون  يعتقد  ثالثا: 
النظر  وجــهــات  تنقل  إعالمية،  وسيلة  إال  ليست  قناتهم 
باستغراب:  ونتساءل  اآلخـــر».  والـــرأي  «الـــرأي  المختلفة 
لماذا تقتصر «وجهات النظر المختلفة» على من اعتادوا 
ألم  مكتسباتها؟!  إلــى  واإلســــاءة  البحرين  صــورة  تشويه 
يـــر هــــؤالء مـــا حــقــقــتــه الــبــحــريــن فـــي الــســنــوات األخــيــرة 
وإقامة  اإلنسان  حقوق  ملف  في  منجزات  من  األقل  على 
الوطنية  المؤسسة  بينها  من  وحضارية  فاعلة  مؤسسات 

ومفوضية  للتظلمات  العامة  واألمــانــة  اإلنــســان  لحقوق 
زيــارات  من  به  تقوم  ومــا  والمحتجزين،  السجناء  حقوق 
سواء دورية أو مفاجئة لمراكز اإلصالح والتأهيل للتأكد 
مــن مــدى حــصــول الــنــزالء على الــخــدمــات الــمــقــررة لهم 

قانونا؟
رابعا: إن ازدواجية «الجزيرة القطرية» في المعالجة 
والتدخل  اآلخرين  من  االنتقاص  ومحاولتها  اإلعالمية 
القناة  لهذه  مفضوحا  أمــرا  باتت  الداخلية،  شؤونهم  في 
بها  األجدر  كان  والتي  وبهتانا،  زورا  المهنية،  تدعي  التي 
أن تبرز ما يقع على بعد أمتار قليلة من مقرها في قطر، 
من انتهاكات سواء في سجون تلك الدولة أو بحق العمال 

األجانب العاملين في منشآت كأس العالم فيها.
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أكدت سمو الشيخة زين بنت 
مجلس  رئــيــس  خليفة  آل  خــالــد 
الخليفية  المبرة  مؤسسة  أمــنــاء 
أن أسس العمل اإلنساني ومبادئ 
المجتمعي  والــتــكــافــل  الــتــواصــل 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  أســســهــا 
األمــــيــــر خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان آل 
وجعلهما  ثـــراه  اهللا  طيب  خليفة 

ثقافة راسخة في المجتمع.
جــــاء ذلــــك بــمــنــاســبــة رعــايــة 
بن  خالد  بنت  زين  الشيخة  سمو 
(فــي  حملة  خليفة،  آل  اهللا  عــبــد 
والتي  األمنيات)،  تتحقق  أعيادنا 
تــطــلــقــهــا ســـنـــوًيـــا جــمــعــيــة أمــنــيــة 
طــفــل مـــن خـــالل تــوفــيــر وتــقــديــم 
الجمعية،  ألطفال  العيد  عيدية 
والـــتـــي حــظــيــت مــنــذ انــطــالقــتــهــا 
له  المغفور  ورعاية  بدعم  األولــى 
الملكي  السمو  صاحب  اهللا  بــإذن 
األمــــيــــر خــلــيــفــة بــــن ســـلـــمـــان آل 
وأوضــــحــــت  اهللا.  رحــــمــــه  خــلــيــفــة 
هذه  إقامة  أن  زيــن  الشيخة  سمو 
الحملة هي استمرار لعطاء فقيد 
الوطن ووفاًء لذكراه العطرة. فهو 
أبناء  برعايته  شمل  طالما  الــذي 
هذا الوطن وحرص على راحتهم 

وإســـعـــادهـــم. ســائــلــة الـــمـــولـــى عز 
فسيح  ويــســكــنــه  يــرحــمــه  أن  وجـــل 
الخير  أعــمــال  كــل  ويجعل  جناته 
التي ابتدرها في ميزان حسناته.

وثـــــمـــــنـــــت مــــــنــــــال الــــعــــوضــــي 
رعــايــة  إنــســانــيــة  الجمعية  رئــيــســة 
من  للحملة،  زيــن  الشيخة  سمو 
مسيرة  بمواصلة  مبادرتها  خــالل 
فــقــيــد الـــوطـــن الــكــبــيــر وحــرصــهــا 
عـــلـــى إدخـــــــال الــبــهــجــة والــــســــرور 
فــي قــلــوبــهــم،، وأكــــدت أن اهــتــمــام 
ســمــو الــشــيــخــة زيــــن بــنــت خــالــد 

بــاألطــفــال  شــخــصــًيــا  خــلــيــفــة  آل 
الجانب  تعزيز  في  األثــر  بالغ  له 
األطفال  لدى  والمعنوي  النفسي 
وزرع األمل في قلوبهم وإسعادهم 
مـــن خــــالل مــشــاركــتــهــم فــرحــتــهــم 

باألعياد.
لــيــس  ذلـــــــك  إن  وأضـــــــافـــــــت: 
فالخير  سموها،  على  بمستغرب 
مـــــــتـــــــوارث، والـــــعـــــطـــــاء مـــــن شــيــم 
ومــســاعــيــهــم  الــــكــــرام،  خــلــيــفــة  آل 
لألعمال  ورعــايــتــهــم  واهــتــمــامــهــم 

الخيرية واإلنسانية.
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وافـــقـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
أمس على االستخدام الطارئ 
لــتــطــعــيــم ســبــوتــنــيــك الــجــديــد 
ذي الــجــرعــة الـــواحـــدة والـــذي 
الوطني  غاماليا  مركز  ينتجه 
لـــبـــحـــوث األوبــــــئــــــة واألحـــــيـــــاء 
الصحة  لوزارة  التابع  الدقيقة 
فيروس  ضد  الروسي  باالتحاد 

كورونا.
الهيئة  موافقة  قرار  وجاء 
الــــوطــــنــــيــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن 
والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة عــلــى 
استخدامه  وإتــاحــة  التطعيم 
اســـتـــنـــاًد إلــــى الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
تقدمت بها الشركة، إذ باشرت 
ملفات  تسلمها  فــور   - الهيئة 

الــتــطــعــيــم ونـــتـــائـــج الــــدراســــة 
الموسعة التي أجريت- عملية 
مــــراجــــعــــة وتـــقـــيـــيـــم لــمــلــفــات 
الــتــســجــيــل مــــن جــــوانــــب عـــدة 
فاعلية  بــيــانــات  تقييم  شملت 
الـــتـــطـــعـــيـــم وســــالمــــتــــه الـــتـــي 
والدراسات  التجارب  توضحها 
التحقق  وكـــذلـــك  الــســريــريــة، 
خالل  من  التطعيم  جــودة  من 
مـــراجـــعـــة الـــبـــيـــانـــات الــعــلــمــيــة 
الـــتـــي تــبــّيــن جـــــودة الــتــصــنــيــع 
وثـــبـــات الــمــنــتــج، إضـــافـــة إلــى 
التصنيع  مراحل  من  التحقق 
والــــــتــــــزام الـــمـــصـــنـــع بــتــطــبــيــق 
أسس التصنيع الدوائي الجيد 
الــمــعــايــيــر  حـــســـب   (GMP)

الدولية في الصناعة الدوائية 
واالشــــتــــراطــــات الــــصــــادرة عن 
الـــهـــيـــئـــة. كـــمـــا أخــــــذت الــهــيــئــة 
السريرية  البحوث  لجنة  رأي 
والـــمـــكـــونـــة مــــن الــمــخــتــصــيــن 
مــــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن واألطــــبــــاء 
على  الموافقة  عن  والمسؤولة 
الــتــجــارب الــســريــريــة، كــمــا تم 
أخذ موافقة لجنة التطعيمات 
بـــــوزارة الــصــحــة، وبــعــد عــرض 
الموضوع ومناقشته من جميع 
جوانبه الفنية والعلمية قررت 
الهيئة الموافقة على التطعيم 
الطارئ  باالستخدام  والسماح 

له.
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| صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه 
اهللا مستقبال سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة.         (أرشيفية)

بن  راشــد  الشيخ  ركــن  أول  الفريق  هنأ 
حضرة  الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل  عبداهللا 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى 
بمناسبة وصول رجال الحرس الملكي إلى 

أعلى قمة بالعالم «قمة جبل إيفرست».
ورفع وزير الداخلية أسمى آيات التهاني 
والتبريكات باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة 
بهذه  المفدى  الملك  جاللة  الى  الداخلية 
أن  الطالع  حسن  مــن  إنــه  وقــال  المناسبة، 
نسعد  ونحن  الوطني  اإلنجاز  هذا  يتزامن 

بتباشير قدوم عيد الفطر المبارك.
هـــذا  «إن  الــــداخــــلــــيــــة:  وزيـــــــر  وأضــــــــاف 
االنجاز الذي صنعه رجال الحرس الملكي 
لــهــو مــبــعــث فــخــر واعـــتـــزاز لــنــا جــمــيــعــًا، إذ 
تــكــلــل بـــرفـــع عــلــم مــمــلــكــتــنــا الــغــالــيــة على 
قــمــة إيــفــرســت، والـــذيـــن اثــبــتــوا مــن خالله 
الــريــادة  وأن  هــدفــهــم،  هــي  الــتــحــدي  روح  أن 
بلوغ  أجل  من  ديدنهم  العالية  والمعنويات 
البحرين  مملكة  لتبقى  المنشود  الــهــدف 

في الطليعة».
يعكس  الــكــبــيــر  اإلنـــجـــاز  هـــذا  أن  وأكــــد 
الـــدعـــم واالهـــتـــمـــام الـــالمـــحـــدود مـــن لــدن 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة عـــاهـــل الـــبـــالد 

الـــمـــفـــدى بـــأبـــطـــال الـــبـــحـــريـــن، مــــن خـــالل 
لصعود  رحلتهم  في  لهم  الملكية  المتابعة 
سجل  إلــى  لُيضاف  الــعــالــم،  فــي  قمة  أعلى 
في  المستمر  وحضورها  المملكة  إنجازات 
جميع المحافل الرياضية العالمية، مثنًيا 
عــلــى الــجــهــود الـــتـــي بــذلــوهــا فـــي اإلعـــــداد 
الكبير،  اإلنــجــاز  هـــذا  لتحقيق  والتجهيز 
التمّيز  من  كبير  قــدر  على  بأنهم  وإثباتهم 
والــكــفــاءة لــتــجــاوز كــل الــتــحــّديــات مــن أجل 

رفعة البحرين واسمها عاليًا.
السمو  صاحب  الداخلية  وزير  هنأ  كما 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
بمناسبة  الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 
وصـــــول فـــريـــق الـــحـــرس الــمــلــكــي إلــــى قمة 

«إيفرست» أعلى قمم العالم.
وأكـــد وزيـــر الــداخــلــيــة أن هـــذا اإلنــجــاز 
الوطني الذي هو محل فخر واعتزاز، أثبت 
عزيمة وإصرار رجال الحرس الملكي لرفع 
الدولية  المحافل  في  عاليًا  البحرين  علم 
واإلقليمية بفضل الرعاية الملكية السامية 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
العهد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  صــاحــب  ودعـــم 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ألبـــنـــاء الــبــحــريــن 

الــمــخــلــصــيــن، والـــــذي ســيــظــل عــلــى الــــدوام 
إلــى  لــلــوصــول  واإلصـــــرار  للتحدي  نــبــراســًا 
النهضة  مــســيــرة  لــدعــم  الــمــســتــويــات  أعــلــى 

المباركة بقيادة جاللة الملك المفدى.
الركن  الــلــواء  الداخلية،  وزيــر  هنأ  كما 

خليفة  آل  حــمــد  بـــن  نـــاصـــر  الــشــيــخ  ســمــو 
اإلنسانية  لــألعــمــال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل 
وشــــؤون الــشــبــاب مــســتــشــار األمــــن الــوطــنــي 
قــائــد الـــحـــرس الــمــلــكــي؛ بــمــنــاســبــة وصـــول 
رجــــــال الــــحــــرس الـــمـــلـــكـــي إلـــــى قـــمـــة جــبــل 

إيفرست.
االنــجــاز  هــذا  بــأن  الداخلية  وزيـــر  ونـــوه 
الرياضي يضاف إلى سجل مملكة البحرين 
ثمرة  وهــو  الرياضية،  بــاإلنــجــازات  الحافل 
الــجــهــود الــمــبــذولــة مـــن قــبــل ســمــو الشيخ 
نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، مـــشـــيـــًرا إلــى 
أن الــمــتــابــعــة والــتــحــفــيــز مـــن قــبــل ســمــوه 
سموه  وحـــرص  الملكي  الــحــرس  لــرجــاالت 
على االلتقاء بأعضاء الفريق قبل المغادرة 
وإعطاء سموه توجيهاته السديدة لهم كان 
الحرس  أبــطــال  تسجيل  فــي  األثــر  أبلغ  لــه 
الملكي هذا اإلنجاز الالفت والذي سيسجل 

بحروف من ذهب في سجالتنا الرياضية.
التي  بالجهود  الــداخــلــيــة  وزيـــر  وأشـــاد 
سبيل  فــي  الملكي  الــحــرس  رجـــاالت  بذلها 
على  وحرصهم  إيفرست  قمة  إلى  الوصول 
تــخــطــي الـــصـــعـــاب؛ لـــرفـــع عــلــم الــبــحــريــن 
باسم  وجــديــد  كبير  إنــجــاز  وتسجيل  عالًيا 

المملكة.
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الرسمي  موقعها  على  العالمية  «أوراكــل»  شركة  نشرت 
إنجاز  فــي  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  نــجــاح  قصة 
نظام اإلدارة الصحية والمعلومات الطبية HOPE وكيفية 
إنتاجه بالكامل ومن الصفر ومن ثم تطبيقه في مستشفى 

الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام.
ومـــن خـــالل قــصــة الــنــجــاح الــمــنــشــورة أســهــبــت شــركــة 
أوراكـــــل فــي ذكـــر الــعــديــد مــن عــوامــل الــتــمــيــز فــيــمــا قامت 
العوامل  هــذه  الجامعي.  حمد  الملك  مستشفى  إدارة  به 
على  مسبوقة  وغير  مبهرة  إنجازات  الشركة  اعتبرتها  التي 

المستويات المحلية والعربية بل والعالمية.
ومـــن أهـــم عـــوامـــل الــتــمــيــز تــلــك إنـــجـــاز وتــطــبــيــق هــذا 
الـــنـــظـــام الـــــذي يــضــاهــي أفـــضـــل الــنــظــم الــعــالــمــيــة داخـــل 
إعــادة  في  أسهم  الــذي  اإلنــجــاز  هــذا  بالكامل.  المستشفى 
هذا  مماثلة.  نظم  لــشــراء  المخصصة  الميزانية  توجيه 
التوفير الذي قدر خالل عشرة أعوام بنحو ٢٧ مليون دوالر 
أمريكي أو ما يعادل حوالي ١٠ ماليين دينار بحريني. وقد 
مثل  المباشرة  الصحية  الخدمات  الى  توفيره  تم  ما  وجه 
المعدات  وترقية  المستشفى  مرافق  وتطوير  األدوية  شراء 
تقديره  تــم  قــد  التوفير  هــذا  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر  الطبية. 
فقط  عنها  االســتــغــنــاء  تــم  وعــقــود  حقيقية  بــيــانــات  عــلــى 
إذا  مضاعف  توفير  تحقق  وقــد  حمد.  الملك  لمستشفى 
أخذ مركز البحرين لألورام بعين االعتبار. وفوق ذلك كله 
تحقق للمؤسسة المعلوماتية الصحية البحرينية سبق أن 
النظام  هــذا  لمثل  الفكرية  الملكية  حقوق  صاحبة  تكون 

الــنــظــام  تــســويــق  مــن  المستشفى  مــكــن  والــــذي  الــمــتــقــدم. 
المملكة،  في  المتميزة  الخاصة  المستشفيات  من  لعدد 
آل  اهللا  عطية  بــن  سلمان  الشيخ  طبيب  الــلــواء  أكــد  حيث 
نظام  أن  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  قــائــد  خليفة 
تم  الـــذي    HOPE الطبية  والــمــعــلــومــات  الصحية  اإلدارة 
لألورام  البحرين  ومركز  المستشفى  في  وتطبيقه  إنتاجه 
هو من األنظمة التشغيلية التي تعمل على تحقيق الرؤى 
واألهداف االستراتيجية التي توفر سرعة وتكامال وأمانا ال 
مثيل لهما وأيضا مرونة لبناء نظام معلومات المستشفى 
والــمــركــز. وقـــد تــم تــطــويــر الــنــظــام فــي وقـــت قــيــاســي على 
الحد األدنى من كلفة البنية التحتية، بهدف توفير رعاية 
صحية ممتازة بشكل أكثر كفاءة، موضحا أنه يحتوي على 
أخرى  أنظمة  إليها  تفتقر  استثنائية  ووظائف  خصائص 

عالمية باهظة التكاليف وال تحقق االستدامة المرجوة.
 وقــــد صــــرح د. هــانــي فــــارس مــديــر الــمــســتــشــفــى بــأن 
خدمات  تقديم  في  الرئيسي  الدور  له  المستحدث  النظام 
الطبية،  الــخــدمــات  مناحي  شتى  فــي  للمراجعين  مميزة 
المرضى،  وإدخـــال  قبول  المواعيد،  جــدولــة  تشمل  والــتــي 
المخبرية،  والفحوصات  اإللكترونية،  الطبية  والسجالت 
والــصــيــدلــة، وجــمــيــع مــا يــخــص الــمــرضــى. كــمــا انـــه يمثل 
نظاما إداريا موحدا ومتكامال يساعد جميع اإلداريين في 
اتخاذ القرارات السليمة بشكل دقيق وسريع لضمان حسن 
رعاية  تقديم  بهدف  بالمستشفى  أسرع  بشكل  العمل  سير 

مثالية للمرضى.

ومـــــن جـــانـــبـــه أضــــــاف د. مــحــمــد هـــــالل مـــديـــر نــظــم 
المستحدث  النظام  أن  بالمستشفى  الصحية  المعلومات 
العمليات  مئات  سير  في  وعميق  إيجابي  تأثير  له   HOPE
الربط  خالل  ومن  بل  األورام  ومركز  بالمستشفى  بسهولة 
من  الــعــديــد  استحسان  القــى  وقــد  الصحية.  الــمــراكــز  مــع 
المستشفيات الخاصة لالستعانة بخبرات المستشفى في 
إلطالق  تستعد  المستشفى  أن  كما  النظام.  نفس  تطبيق 
الــهــواتــف  عــلــى  والــمــراجــعــيــن  للمرضى  مخصص  تطبيق 
الذكية. ويهدف هذا التطبيق الى تحقيق تواصل أكثر غنى 

وفعالية مع المرضى.
شركة  مــع  بــالــتــعــاون  المستشفى  إدارة  قــامــت  وعــلــيــه 
طبيب  الفريق  إعــجــاب  يبرز  فيديو  مقطع  بإنتاج  أوراكـــل 
الشيخ محمد بن عبداهللا آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
المستخدم  المعلوماتي  النظام  ومــرونــة  بسرعة  للصحة 
طبيب  اللواء  لقاء  من  مقتطفات  إلــى  باإلضافة   ،HOPE
مستشفى  قــائــد  خليفة  آل  اهللا  عطية  بــن  سلمان  الشيخ 
الملك حمد الجامعي، الرؤساء، اإلداريين وأصحاب القرار 
في كل أقسام المستشفى متحدثين عن النجاح المشترك 
الذي تحقق من خالل استخدام تقنيات أوراكل ذات الجودة 
العالية في تطوير نظام المستشفى، وجودة وفعالية النظام 
الصحي HOPE  في تحسين الخدمات الصحية المقدمة 
بالمستشفى، حيث سيتم نشره عالميا على جميع مواقع 
الرسمي  الموقع  وعــلــى  عــام  بشكل  االجتماعي  الــتــواصــل 

لشركة «أوراكل» العالمية بوجه خاص. 
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أول السطر:
أحد  في  دينار  مليون  أودع  بحريني  مستثمر 
البنوك من أجل مشروع استثماري عقاري، وبعد 
ثالث سنوات طالب برد المبلغ ألنه لم يستلم أي 
المبلغ،  من  بــدال  أرضــا  يأخذ  أن  له  فقيل  أربـــاح، 
غير  والبنك  المبلغ،  استرجاع  على  مصر  ولكنه 
ومنا  المتعاقدين..  شريعة  والعقد  باألمر،  قابل 

إلى من يهمه األمر. 
للعلم فقط:

اســـتـــاء عــــدد مـــن مــــالك الــفــلــل والــمــطــوريــن 
واالتــــــــحــــــــادات فـــــي أحــــــد الــــمــــشــــاريــــع الــســكــنــيــة 
بعمل  الرئيسي  الــمــطــور  قــيــام  مــن  االســتــثــمــاريــة، 
اتــحــاد مــركــزي دون دعـــوة لــالتــحــادات الــمــوجــودة، 
وطــالــب الــمــالك بتسديد رســـوم كــثــيــرة.. والــنــاس 
هــنــاك فــي حــيــرة مــن أمـــرهـــم، فــهــل يــجــدون حال 

لمشكلتهم، واستجابة الستغاثتهم.
هل نحن مستعدون الستقبال السياح:

فـــي الـــعـــام الــمــاضــي أعــلــنــت هــيــئــة الــبــحــريــن 
ترويجية  حملة  تدشين  عن  والمعارض  للسياحة 
بـــعـــنـــوان ((ولــــهــــنــــه عـــلـــيـــكـــم))، وذلــــــك فــــي إطــــار 
إلــى  الــوافــديــن  الــســيــاح  أعــــداد  لـــزيـــادة  مساعيها 
البحرين، وخاصة من المملكة العربية السعودية 
الشقيقة.. فأين وصل المشروع والحملة..؟؟

وباألمس كشفت الهيئة عن إطالق أول رحلة 
سياحية على متن باص برمائي في البحرين يوم 
الجمعة القادم «ثاني أيام عيد الفطر».. في ظل 
حــديــث عــن تــوقــع انــتــعــاش الــحــجــوزات الفندقية 
إحدى  إعــالن  بعد  خاصة  القادمة،  الفترة  خــالل 
شــركــات الــفــنــادق عــن خــســائــر مــالــيــة بــاهــظــة في 

الفترة السابقة.
ويــبــقــى الـــســـؤال الــمــهــم: هـــل تـــم االســتــعــداد 
سياحية  مشاريع  ثمة  من  وهل  الــالزم؟  السياحي 
أخـــــــرى، وحــــمــــالت تــخــفــيــضــات فــــي الــمــجــمــعــات 

والمحالت؟ وهل من خطط وبرامج واستراتيجية 
لــلــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة، مـــع االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات 

االحترازية..؟؟
قادمون،  والسياح  صالحنا،  في  ليس  الوقت 
فــهــل وجــــود مـــشـــروع بـــاص بــرمــائــي وحــــده كفيل 
لــجــذب الــســيــاح وإقــبــالــهــم؟ مــــاذا عــن الــمــشــاريــع 
والمقاهي  المحالت  عن  ماذا  األخرى؟  والبرامج 
وكـــل أشــكــال الــســيــاحــة؟ مـــاذا عــن بـــاب البحرين 
عن  ومـــــاذا  الــســيــنــمــا؟  عـــرض  ودور  والــمــتــنــزهــات 
المسرحيات والمهرجانات، والمسابقات الرياضية 

التي تم اإلعالن عنها؟
أمور عديدة ومجاالت كثيرة بحاجة إلى دعم 
كي  لها؟  مهيؤون  مستعدون  نحن  فهل  وانتعاش، 
ال يرجع السائح إلى بالده ويقول: لم نجد شيئا 

في البحرين، وجلوسنا في بالدنا كان أفضل..!!
نتمنى أن نشهد حملة ترويجية سياحية أكثر 
وواقعية أكبر.. فنحن على ثقة بأن البحرين قادرة 

على النجاح والتميز دائما.
مالحظة واجبة:

خطوتها  على  الخليج  طــيــران  لشركة  شكرا 
الصحي  الــتــأمــيــن  تغطية  إعـــالن  فــي  اإلبــداعــيــة 
أسطولها  على  المسافرين  لجميع  كــورونــا  ضــد 
في  تأتي  المتميزة  األفكار  هــذه  مثل  وتذاكرها.. 
سياق ما أشرنا له منذ أيام بشأن استثمار موضوع 

«سياحة اللقاح» وهو التوجه العالمي اليوم.
آخر السطر: 

والجوامع  المساجد  في  المتطوعين  تكريم 
المبادرة..  أصحاب  عليها  يشكر  حضارية  خطوة 
ولــكــن الــســؤال: ألــيــس مــن األولـــى أن تــبــادر إدارة 
وإعـــالن  الــمــتــطــوعــيــن،  وتــقــديــر  بتكريم  األوقــــاف 
جــــوائــــز تــشــجــيــعــيــة لــلــمــســاجــد األكــــثــــر الـــتـــزامـــا 

باإلجراءات االحترازية..؟؟ 

أعــلــنــت جــمــعــيــة الــتــمــريــض 
الــبــحــريــنــيــة عــــن تــنــظــيــم نــــدوة 
الجاري  مايو   ٢٢ يوم  افتراضية 
بــــالــــتــــعــــاون مـــؤســـســـة مـــهـــاراتـــي 
لــــالســــتــــشــــارات حـــــــول الـــصـــحـــة 
الـــنـــفـــســـيـــة لـــطـــاقـــم الــتــمــريــض 
البيئة  تسببها  التي  والتحديات 
فيها،  يــعــمــلــون  الــتــي  الــمــجــهــدة 
خليفة  ولــيــد  الـــدكـــتـــور  بــرعــايــة 
المانع وكيل وزارة الصحة وذلك 
من بالتزامن مع احتفال العالم 
بطاقم التمريض الذي يصادف 
١٢ مــايــو مـــن كـــل عــــام، ســيــقــدم 
الـــنـــدوة مــجــمــوعــة مـــن األطــبــاء 
والــمــتــخــصــصــيــن فــــي مـــجـــاالت 
واالســتــشــارات  النفسية  الصحة 

الصحية واألسرية.
وقالت الجمعية في بيان لها 
بهذه المناسبة إن العالم يحتفل 
بــطــاقــم الــتــمــريــض الــــذي يــقــوم 
بعمله بكل حب وتفان، وهم أكبر 
مجموعة من المتخصصين في 
الخطوط  في  الصحية  الرعاية 
التمريض  طاقم  فــإن  األمامية، 
هـــــم قــــــــادة فـــــي حــــمــــايــــة صــحــة 
ورفاهية مرضاهم ومجتمعاتهم 

والعالم.
بالشكر  الجمعية  وتقدمت 
والــــــعــــــرفــــــان لــــصــــاحــــب الـــســـمـــو 
حمد  بن  سلمان  االمير  الملكي 
رئــيــس  ولــــي الــعــهــد  خــلــيــفــة  آل 
البحرين  وفريق  الوزراء  مجلس 

عـــلـــى الــــجــــهــــود الـــمـــبـــذولـــة فــي 
سبيل الحد من انتشار فايروس 
في  جعلتنا  والــتــي  الــكــوفــيــد-١٩ 
مــصــاف الـــــدول الــمــتــقــدمــة من 
حــيــث االجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
وحـــــــمـــــــايـــــــة الــــــــــكــــــــــادر الــــطــــبــــي 
والـــمـــتـــطـــوعـــيـــن فــــي الـــصـــفـــوف 

األمامية.
وأشــارت إلــى أنــه منذ بداية 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس الـــكـــوفـــيـــد-١٩ 
وإعــــــــــــــــالن مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
العالمية عن تصنيف الفايروس 
الكادر  تعرض  عالمية؛  كجائحة 
في  كبيرة  ضغوطات  إلى  الطبي 
سبيل التصدي للجائحة والحد 

من انتشاره.
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وتعليقا على هذا اإلعــالن، قال 
عام  أمــيــن  السيد،  مصطفى  السيد 
بالتعاون  ســعــداء  «نــحــن  الــمــؤســســة: 
المعرض  هــذا  في  أثينا  مدرسة  مع 
والــــذي يــأتــي فــي إطـــار دعـــم أهـــداف 
اختيار  سيتم  إنــه  حيث  الــمــؤســســة، 
الــــمــــشــــاريــــع الـــــتـــــي تـــعـــكـــس قــيــمــنــا 
األســــاســــيــــة وتـــجـــســـدهـــا مــــن خـــالل 
الــعــمــل الــفــنــي، كــمــا أنــنــا نعتقد أنــه 
مـــن خــــالل هــــذا الـــمـــعـــرض، وجـــدت 
لكي  مبتكرة  طــريــقــة  أثــيــنــا  مــدرســة 
لالبتكار،  األســاســيــة  قيمتنا  تعكس 
ذوي  مــن  طلبتها  تعليم  خـــالل  مــن 

االحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــن الــعــطــاء 
من أجل المجتمع والذين يتميزون 
بالتفوق  لهم  تسمح  خاصة  بقدرات 
الــجــوانــب،  مــن  الــعــديــد  فــي  والتميز 
بما فيها الفن، متمنين لهم التوفيق 
مشاركتهم  لهم  وشــاكــريــن  والــنــجــاح 

في المعرض». 
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
مدرسة  مديرة  سيكارت،  إس.  ماريتا 
أثــيــنــا، «إنـــنـــي ســعــيــدة جـــدا بــالــدعــم 
الـــمـــقـــدم مــــن الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
المعرض،  لهذا  اإلنسانية  لألعمال 
لكي  الــفــرصــة  هــــذه  أنــتــهــز  أن  وأود 

أشــكــر ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
الــمــلــك  جـــاللـــة  مــمــثــل  خــلــيــفــة،  آل 
الشباب،  وشـــؤون  الخيرية  لألعمال 
ورئــــيــــس مــجــلــس أمــــنــــاء الــمــؤســســة 
الملكية لألعمال اإلنسانية والدكتور 
المالكة  والــجــهــة  الــســيــد  مصطفى 
لــلــمــدرســة، مــجــمــوعــة جــي إف إتــش 
المالية، لدعمهم لمبادرات المدرسة 
متميز  تعليم  توفير  في  ومساعدتنا 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن. كــمــا أتــقــدم 

بــالــشــكــر الـــخـــاص إلــــى أولـــيـــاء أمـــور 
الطلبة لتشجيعهم ألبنائهم إلدراك 
أهـــمـــيـــة مـــســـاهـــمـــاتـــهـــم الــــتــــي تــمــثــل 
أود  كــمــا   ، للمجتمع  كــبــيــرة  أهــمــيــة 
لزيارة  الجميع  إلى  الدعوة  أوجه  أن 
الــمــعــرض ودعــــم الــطــلــبــة مــن خــالل 

شراء أعمالهم الفنية».
إحــدى  تعد  الــتــي  أثينا  مــدرســة 
أهــــم الــــمــــدارس الــــرائــــدة فـــي مــجــال 
التعليم الخاص في مملكة البحرين 

تـــدرك أن كــل طــفــل فــريــد مــن نوعه 
ولـــديـــه مــتــطــلــبــاتــه الـــفـــرديـــة لــدعــم 
احــتــيــاجــات تــعــلــم مـــحـــددة، ولــذلــك 
فــــإن الـــمـــدرســـة تــعــمــل بــشــكــل وثــيــق 
من  للتأكد  الطلبة  أمــور  أولــيــاء  مــع 
والدعم  الرعاية  يتلقون  أبناءهم  أن 
الـــالزمـــيـــن، حــيــث يـــركـــز الــمــدرســون 
اتباع  على  بالمدرسة  المتخصصون 
تتناسب  الــتــي  الــخــاصــة  أســالــيــبــهــم 
كما  للطلبة.  التعلم  احتياجات  مع 
تضم المدرسة أخصائيين عالجيين 
برامج  لتطوير  العمل  طاقم  ضمن 
غير  االحتياجات  على  تركز  تأهيل 
األكــاديــمــيــة لــلــطــلــبــة، بــمــا فـــي ذلــك 
العالج التأهيلي، عالج النطق واللغة، 
عالج السلوك والعالج الطبيعي. كما 
تــوفــر مــدرســة أثــيــنــا حــالــيــا خــيــارات 
يجعلها  مــا  الــمــدرســة،  لطلبة  إقــامــة 
البحرين  في  متخصصة  منشأة  أول 

توفر هذا الخيار لإلقامة.
لــمــزيــد مـــن الــمــعــلــومــات حــول 
المعرض، يرجى التواصل من خالل 
info@athenabh. اإللكتروني  البريد 
الــرقــم  إلــــى  نــصــيــة  رســـالـــة  أو   ،com
٣٤٤٩٠٢٧١ أو االتصال بنا على الرقم 
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انطالقا من المسؤولية االجتماعية تنظم مدرسة أثينا 
المراحل  تضم  والــتــي  (أثــيــنــا)،  الــخــاص  للتعليم  الخاصة 
االحــتــيــاجــات  ذوي  مــن  الطلبة  لتعليم  الــثــالث  التعليمية 
الخاصة بنظام اليوم الكامل، معرضا فنيا يتضمن األعمال 
 ١٥  –  ١٣ مــن  الــفــتــرة  خـــالل  الــمــوهــوبــيــن  لطلبتها  الــفــنــيــة 
مايو ٢٠٢١ في مجمع األفنيوز حيث سيتم عرض أعمالهم 
وتــصــامــيــمــهــم الــفــنــيــة الــتــي أبــدعــوهــا للبيع فــي الــمــعــرض 
وسيتم التبرع بحصيلة كل عمل فني إلى المؤسسة الملكية 

لألعمال اإلنسانية. 

بــرعــايــة كــريــمــة مـــن الــشــيــخــة هـــال بنت 
محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار افُتِتح معرض 
الــعــالقــات الــعــامــة والــتــصــمــيــم الــجــرافــيــكــي 
 Microsoft برنامج  عبر  البحرين  بكلية 
Teams، والذي عرض فيه طلبة التصميم 
الــجــرافــيــكــي والــعــالقــات الــعــامــة والــوســائــط 
الـــمـــتـــعـــددة بــكــلــيــة الـــبـــحـــريـــن الــجــامــعــيــة 
مـــشـــاريـــع الـــتـــخـــرج الـــتـــي قـــامـــوا بـــإعـــدادهـــا 
خـــالل الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي كــجــزء من 
العام  مــن  لهم  الــمــقــررة  الــدراســيــة  المناهج 
بنت  هــال  الشيخة  وأشـــادت   .٢٠٢١ الــدراســي 
لها  افتتاحيه  كلمة  فــي  خليفة  آل  محمد 
بمبادرة المعرض الطالبي االفتراضي الذي 
تقيمه كلية البحرين الجامعية والذي ُيديم 
في  والجمهور  الطلبة  أعمال  بين  التواصل 

ظل الظروف الراهنة التي يمّر بها العالم.
األمل  عنوان  هو  دائما  الفن  أن  وأكــدت 

لتقدم  المحرك  هي  واإلبــداع  االبتكار  ولغة 
وتــمــيــز الــمــجــتــمــع، وأعــــربــــت عـــن تــرحــيــبــهــا 
الجامعة  بين  المستمر  والــحــوار  بالتواصل 

وقطاع الثقافة.
كــــمــــا أبــــــــدى رئــــيــــس مـــجـــلـــس األمــــنــــاء 
خليفة  آل  محمد  بن  خالد  الدكتور  الشيخ 
لمشاريع  الــكــامــل  ودعــمــه  الــشــديــد  إعــجــابــه 
الـــتـــخـــرج الــطــالبــيــة الــمــقــدمــة خــــالل هــذا 
الى  خالد  الدكتور  الشيخ  وأشــار  المعرض، 
الــمــشــاريــع الــمــقــدمــة تــعــكــس الــطــاقــات  أن 
مهارات  تمتلك  والتي  اإلبــداعــيــة،  الشبابية 
احــتــرافــيــة عــالــيــة يــحــتــاجــهــا ســــوق الــعــمــل. 
ومـــن جهته شــجــع عــلــى اســتــمــرار مــثــل هــذه 
الــمــعــارض االفــتــراضــيــة والـــتـــي تــســاهــم في 
تبادل األفكار والرؤى بين الطلبة بما يتسق 

مع استراتيجيات كلية البحرين الجامعية.
سمير  رشــــا  د.  صـــرحـــت  جــانــبــهــا  ومــــن 
الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس الــجــامــعــة: إنــنــا في 

على  دائًما  نشجع  الجامعية  البحرين  كلية 
التي  والملتقيات  المعارض  هذه  مثل  إقامة 
تعزز من عملية دمج الطلبة في سوق العمل 
فـــور تــخــرجــهــم بــالــرغــم مـــن الـــظـــروف الــتــي 
دون  حالت  والــتــي  الجائحة  علينا  فرضتها 
إقامة الفعاليات في صرح الجامعة، ونفخر 
بـــاألعـــمـــال الــرقــمــيــة الـــمـــعـــروضـــة مـــن قبل 
الجهود  على  جانبها  من  أثنت  كما  الطلبة، 
المبذولة من قبل الطلبة واألساتذة بالكلية 

إلقامة هذا المعرض وتنظيمه.
وعـــــبـــــر األســــــــاتــــــــذة بـــكـــلـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
المنجزة  بالمشاريع  فخرهم  عن  الجامعية 
خاللها  من  نجحوا  والتي  الطلبة  قبل  من 
مقاطع  عبر  اإلبداعية  مهاراتهم  تصوير  في 
فــيــديــو أصــلــيــة وبــعــض األفــــالم الــوثــائــقــيــة. 
تــراوحــت مــوضــوعــات الــمــشــاريــع مــن قضايا 
حول جائحة كوفيد ١٩ إلى حمالت العالقات 

العامة الدولية.
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|  الشيخة هال بنت محمد.

عبداللطيف  الــدكــتــور  شــــارك 
الخارجية،  وزير  الزياني،  راشد  بن 
مايو   ١١ الــمــوافــق  الــثــالثــاء  أمـــس 
االتـــــصـــــال  تـــقـــنـــيـــة  عــــبــــر  ٢٠٢١م، 
اجتماع  فــي  الــمــرئــي،  االلــكــتــرونــي 
في  العربية  الــدول  جامعة  مجلس 
المستوى  على  العادية  غير  دورتــه 
الـــــــــوزاري، بــمــشــاركــة رؤســــــاء وفـــود 
الــــدول الــمــشــاركــة، واألمـــيـــن الــعــام 

لجامعة الدول العربية.
وقـــــد ألـــقـــى وزيــــــر الــخــارجــيــة 
خــــالل االجـــتـــمـــاع كــلــمــة قــــال فيها 
تطورات  بالٍغ  بقلٍق  تابع  العالم  إن 
األوضــــــــــــاع األخــــــيــــــرة فـــــي مـــديـــنـــة 
الــــقــــدس الــــشــــريــــف، نــتــيــجــة عـــزم 
على  اإلسرائيليين  المستوطنين 
مساكنهم  مــن  المقدسيين  إجــالء 
فـــــي حـــــي الــــشــــيــــخ جــــــــــراح، وقــــيــــام 
الــــقــــوات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـــاالعـــتـــداء 
المسجد  حــرم  فــي  المصلين  على 
المباركة  الليالي  هذه  في  األقصى 
مـــن شــهــر رمـــضـــان الــفــضــيــل، بما 
يـــتـــعـــارض مــــع قـــــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية والقانون الدولي، ويتنافى 
مـــــع قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش 

والسالم. 
وأضــــــاف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
من  الــقــدس  مدينة  فــي  يــجــري  مــا 
انتهاكات واعتداءات يستفز مشاعر 
كل المسلمين في العالم، وستكون 
لــــه عــــواقــــب وخـــيـــمـــة عـــلـــى األمــــن 
المحتلة.  األراضي  في  واالستقرار 
وقـــــــــــال نـــــحـــــن نــــــدعــــــو الــــحــــكــــومــــة 
القانون  احــتــرام  إلــى  اإلســرائــيــلــيــة 
الدولي والوفاء بالتزاماتها الدولية 

كقوة قائمة باالحتالل في القدس 
الـــشـــرقـــيـــة، وعــــــدم تــغــيــيــر الـــوضـــع 
الـــقـــانـــونـــي والـــتـــاريـــخـــي لــلــمــديــنــة 
خصوصيتها  ومـــراعـــاة  الــمــقــدســة 
لــــدى الــمــســلــمــيــن والــمــســيــحــيــيــن، 
أعربت  البحرين  مملكة  أن  مبيًنا 
عــن اســتــنــكــارهــا الــشــديــد العــتــداء 
القوات اإلسرائيلية على المصلين 
فـــــي الـــمـــســـجـــد األقـــــصـــــى، وســـعـــي 
أمالك  مصادرة  الــى  المستوطنين 
المقدسيين في حي الشيخ جراح، 
وطــالــبــت بــوقــف هـــذه االعـــتـــداءات 

ضد أبناء القدس، والتي من شأنها 
أن تــزيــد األمــــور تــعــقــيــًدا وتــقــوض 
فــــرص إحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـالم في 

األراضي المحتلة.  
وعبر الدكتور عبداللطيف بن 
مملكة  تضامن  عــن  الزياني  راشــد 
الفلسطيني  الشعب  مع  البحرين 
مملكة  مـــوقـــف  مــــؤكــــًدا  الــشــقــيــق، 
البحرين الثابت بأن السالم العادل 
يتحقق  لــن  المنطقة  فــي  والــدائــم 
الفلسطيني  الشعب  بحصول  إال 
في  المشروعة  حقوقه  كامل  على 

وعاصمتها  المستقلة  دولته  إقامة 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة وفـــًقـــا لـــقـــرارات 
الدولتين  وحــل  الــدولــيــة  الشرعية 

ومبادرة السالم العربية. 
 وقــــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة إن 
المجتمع  تــدعــو  البحرين  مملكة 
الـــــــدولـــــــي لـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه 
حماية  فــي  واألخــالقــيــة  اإلنسانية 
من  الشقيق  الفلسطيني  الشعب 
وأن  اإلسرائيلية،  االنتهاكات  كافة 
يتحرك لمواجهة االعتداءات التي 
الفلسطيني  الشعب  بحق  ترتكب 
فــــــي الــــــقــــــدس وبــــــاقــــــي األراضــــــــــي 
تدعو  كما  المحتلة.  الفلسطينية 
إلـــــــى وقـــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد والـــعـــنـــف 
لتحقيق  الدولية  الجهود  وتسخير 
الــــســــالم واالســــتــــقــــرار لــلــمــنــطــقــة، 
مـــــؤكـــــًدا دعــــــم مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
لـــكـــل الــــخــــطــــوات الــــتــــي ســيــقــرهــا 
الــمــجــلــس الـــمـــوقـــر لــلــتــعــاطــي مع 
القدس  مدينة  في  التداعيات  هذه 
اإلسرائيلي  واالستيطان  الشريف 

فيها.
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للثقافة  البحرين  هيئة  أعلنت 
في  التسجيل  انطالق  أمس  واآلثــار 
بــرنــامــج الــــورش والــتــدريــبــفــي مركز 
الــــجــــســــرة لــــلــــحــــرف، حـــيـــث يــمــكــن 
الفنّي  والعمل  بالحرف  للمهتمين 
الــــــيــــــدوي الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي الــــــورش 
الــورش  سلسلة  وتنطلق  المتنوعة. 
من بعد إجازة عيد الفطر المبارك 
يوم ٢٢ مايو الجاري وتتواصل حتى 
عبر  الـــقـــادم،  سبتمبر  شــهــر  مــطــلــع 
مــوقــع هــيــئــة الــثــقــافــة اإللــكــتــرونــي 
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وتـــمـــّثـــل الـــصـــنـــاعـــات والـــحـــرف 
التراث  عناصر  أهــّم  من  التقليدّية 
الثقافي غير الماّدي/الحّي، والذي 
يــعــّد مـــــاّدة اســتــثــمــارّيــة اســتــثــنــائــّيــة 
نـــــظـــــًرا لـــخـــصـــوصـــّيـــتـــهـــا بــالــنــســبــة 
لـــكـــّل مــنــطــقــة، وتــــأّثــــرهــــا بــالــبــيــئــة 
والــمــوارد  والجغرافّية  االجتماعّية 
الطبيعّية وغيرها. وتّتجه مؤّسسات 
الثقافة والتراث على مستوى العالم 
لتحقيق استدامة الِحَرف للحفاظ 

عــلــيــهــا مـــن االنــــدثــــار ولــلــمــحــافــظــة 
مــكــّونــات  مــن  أصــيــل  كــمــكــّوٍن  عليها 

التراث الوطني. 
ومـــن خـــالل عــالمــة «صــنــع في 
الـــبـــحـــريـــن» تــعــيــد الــهــيــئــة تــصــويــر 
وتكويِن الهوّية البصرّية والوظيفّية 
ـــــة  لـــــنـــــتـــــاجـــــات الـــــــــِحـــــــــَرف الـــــيـــــدوّي
والــصــنــاعــات الــتــقــلــيــدّيــة كـــّي تكون 
نشوء  منذ  مــمــتــًدا،  ثقافًيا  تعبيًرا 
وازدهـــار هــذه الــِحــَرف عبر مختلف 
الحضارات التاريخّية وحّتى اليوم. 
وألجــــــل تـــكـــريـــس هـــــذه الـــنـــتـــاجـــات 
والصفات اإلبداعّية باعتبارها رمًزا 
برنامج  ويشمل  المحلّية.   للهوّية 
الــــورش والــتــدريــب الــحــرفــي عشرة 
وإبــداعــيــة  تــقــلــيــديــة  حــرفــيــة  ورش 
تهدف إلى تدريب المشتركين على 
الــحــرف والــصــنــاعــات الــيــدويــة في 
مملكة البحرين وصناعات إبداعية 
ــــقــــدة، ســـف الــخــوص  وتـــشـــمـــل: الــــَنّ
(الحبك بأوراق النخيل)، التشكيل 
بالطين (الفّخار)، التطريز اليدوي، 

المكرمّية  حياكة  الفضة،  صياغة 
(حـــــبـــــك الـــــحـــــبـــــال والـــــخـــــيـــــوط)، 
الريزن (Resin) والطباعة  تشكيل 
الــــثــــالثــــيــــة األبـــــــعـــــــاد.  والـــــتـــــزامـــــًا 
من  للحد  االحترازية  بــاإلجــراءات 

كورونا (كوفيد-١٩)  فيروس  انتشار 
المتدربين  ســالمــة  على  وحــفــاظــًا 
والمدربين، فإنه يسمح باالشتراك 
التطعيم  عــلــى  للحاصلين  فــقــط 
الــمــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا ولــعــدد 

مــــحــــدود مــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن، حــيــث 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى كـــافـــة هــذه 
الــــمــــعــــلــــومــــات الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة عــنــد 
التسجيل وزيارة موقع الهيئة على 

اإلنترنت. 

والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  أعلنت 
اإلسالمية واألوقاف فتح المساجد 
والجوامع ومصليات العيد لصالة 
الــــعــــيــــد، وفـــــــق نــــفــــس الــــضــــوابــــط 
واإلجراءات التي تم اتباعها لصالة 
خالل  والقيام  والتراويح  الجمعة 
شهر رمضان المبارك حفاظا على 
وستكون  الجميع  وســالمــة  صــحــة 

للفئات التالية:
الـــحـــاصـــلـــون عـــلـــى الــتــطــعــيــم 
المضاد لفيروس كورونا (بعد مرور 

١٤ يوما على الجرعة الثانية).
المتعافون من فيروس كورونا 
(وذلــــك مــن خـــالل إبــــراز مــا يثبت 

ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي).
وأعلنت الوزارة ضرورة تطبيق 
االشتراطات الخاصة بإقامة صالة 

العيد، وهي:
عــــــــــــدم الـــــــســـــــمـــــــاح بــــــدخــــــول 
لــمــن  إال  والــــجــــوامــــع  الـــمـــســـاجـــد 
تـــلـــقـــى جــــرعــــتــــي الـــتـــطـــعـــيـــم ضــد 
فــيــروس كـــورونـــا وبــعــد مــــرور (١٤) 

يوما على الجرعة الثانية، وكذلك 
المتعافين من فيروس كورونا.

يجب إبراز شهادة التطعيم أو 
التعافي من خالل تطبيق مجتمع 
واعي التي تفيد أنه تم تطعيمه أو 

أنه متعاٍف.
تــحــدد الــجــوامــع والــمــســاجــد 
لصالة  ستفتح  الــتــي  والمصليات 
الــعــيــد مـــن قــبــل إدارتــــــي األوقـــــاف 

ويتم اإلعالن عنها.
كــل  األوقـــــــــــاف  إدارة  تـــخـــطـــر 
مــــحــــافــــظــــة بـــــأســـــمـــــاء الــــجــــوامــــع 
نطاقها  فــي  تقع  التي  والمساجد 
والـــــتـــــي ســـتـــفـــتـــح لــــصــــالة الـــعـــيـــد، 
وذلك للتنسيق فيما بينهما بشأن 
تــطــبــيــق اإلجــــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

والحفاظ على النظام.
يــتــم فــتــح الــمــســاجــد لــصــالة 
الــــعــــيــــد قــــبــــل الــــــصــــــالة بــخــمــســة 
بعد  تغلق  أن  على  دقيقة  وأربعين 

أداء الصالة بعشرين دقيقة.
العيد  صــالة  أداء  تنسيق  يتم 

التابعة  الــعــمــال  ســكــن  أمــاكــن  فــي 
لــــلــــشــــركــــات وتــــهــــيــــئــــة الــــســــاحــــات 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــن قـــبـــل الـــشـــركـــات 
إدارة  قــبــل  مـــن  الــخــطــيــب  وإرســـــال 

األوقاف.
يجب أال تتجاوز مدة الخطبة 
عـــشـــر دقــــائــــق مــــع الــتــخــفــيــف فــي 

الصالة.
مــــنــــع تــــرجــــمــــة الــــخــــطــــب أو 
االجـــــتـــــمـــــاع بــــعــــد صـــــــالة الـــعـــيـــد، 

واالنصراف مباشرة بعد الصالة.
النساء  مــن  كــل  حــضــور  يمنع 
وكذلك األطفال من دون الخامسة 

عشرة سنة لصالة العيد.
والــســاحــات  الــمــســاجــد  تهيئة 
والـــمـــجـــالـــس الــتــابــعــة لــلــمــســاجــد 
صـــالة  ألداء  الـــنـــســـاء  ومـــصـــلـــيـــات 

العيد للرجال فقط.
يــــمــــنــــع الـــــنـــــقـــــل الــــجــــمــــاعــــي 
والــجــوامــع  لــلــمــســاجــد  للمصلين 

لصالة العيد.

 äÉ«∏°üeh ™``eGƒédGh óLÉ°ùªdG í``àa  ø∏©J z∫ó``©dG{
á©ªédG IÓ``°U §HGƒ°†d É`` k≤ah ó«©dG IÓ``°üd ó``«©dG

للمباحث  العامة  اإلدارة  عام  مدير  صرح 
حاليًا  العمل  يجري  بأنه  الجنائية،  واألدلـــة 
وزيادة  وتحليل  لرصد  الوطني  المشروع  على 
المخدرة  المواد  إدمــان  من  التعافي  معدالت 
وذلك  االصطناعي،  الذكاء  تقنية  باستخدام 
بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  مــن  بتوجيهات 
عبداهللا آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة من 
الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن 
الــعــام بــاالعــتــمــاد عــلــى الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
وزارة  تــقــدمــهــا  الـــتـــي  بـــالـــخـــدمـــات  لـــالرتـــقـــاء 

الداخلية.
ويـــهـــدف الـــمـــشـــروع إلــــى إدخــــــال قــــدرات 
والــتــي  اآللـــي  للحاسب  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء 
فهم  فــي  البشرية  الذهنية  الــقــدرات  ُتــحــاكــي 
سلوك  على  تؤثر  التي  والعوامل  المتغيرات 
السياسات  وضـــع  فــي  يسهم  مــمــا  المدمنين 
الــــالزمــــة ســـــواء عــلــى الــمــســتــوى الــــفــــردي أو 

الوطني في اتخاذ القرار.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  عـــــــام  مــــديــــر  وأضــــــــــاف 
الــمــشــروع  لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــة الــجــنــائــيــة أن 

األوســـط  الــشــرق  فــي  نــوعــه  مــن  األول  يعتبر 
لربط  قليلة  مـــحـــاوالت  هــنــاك  كــانــت  حــيــث   ،
الــمــتــغــيــرات الــمــخــتــلــفــة لــكــنــهــا افــتــقــرت إلــى 
الديناميكية التي سيوفرها استخدام تقنيات 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي، مــوضــحــا أن الــمــشــروع 
يسعى إلى تعزيز مكانة البحرين وإبراز دورها 
العالم،  مستوى  على  المخدرات  مكافحة  في 
عالج  فــي  مباشرة  غير  بطريقة  يسهم  حيث 
تراجعت  اإلدمــــان  قــل  إذا  وبــالــتــالــي  اإلدمـــــان، 
باإلضافة  كالسرقات،  له  المصاحبة  الجرائم 
على  والمحافظة  المادية  الكلفة  تقليل  إلى 
وقت  فــي  الــبــرنــامــج  يساعد  قــد  كما  الـــمـــوارد، 
الحــــق عــلــى تــحــديــد االشــــخــــاص الـــذيـــن قد 
يشملهم برنامج العقوبة البديلة فيما يخص 

اإلدمان.
المحوري  الــدور  منطلق  من  أنــه  وأوضــح 
واألســـــاســـــي لـــلـــدولـــة فــــي مـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
الــتــعــافــي، جـــاءت فــكــرة هــذا الــمــشــروع والــذي 
ســيــســهــم فــــي تــحــقــيــق األهـــــــــداف الـــمـــرجـــوة 
ومــؤســســات  المعنية  الــــــوزارات  مــع  بــالــتــعــاون 

الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي والــــجــــهــــات الــبــحــثــيــة 
يستهدف  المشروع  أن  إلى  مشيرًا  المختلفة، 
الرياضية  الــمــعــادالت  على  قائم  نــمــوذج  بناء 
االحتمالية والتي من خاللها يمكن أن يحدد 
باستخدام  لالنتكاسة  عرضة  األكــثــر  األفـــراد 
الصحية  المتغيرات  مــن  متنوعة  مجموعة 
والشخصية  الفردية  والخصائص  األساسية 
ومدى  بينها،  فيما  السببية  العالقات  وتقدير 
عالقتها بانتكاسة المدمن ورجوعه للتعاطي، 
باإلضافة إلى مساندة ودعم اتخاذ القرار على 
المستوى الوطني في مجال مكافحة تعاطي 

المخدرات.
للمباحث  العامة  اإلدارة  عام  مدير  وبّين 
التنفيذية  الــمــراحــل  أن  الــجــنــائــيــة  واألدلـــــة 
لـــلـــمـــشـــروع تــشــمــل مـــرحـــلـــتـــيـــن، األولــــــــى هــي 
خــالل  مــن  والــتــعــافــي  الــعــالج  وتحسين  رصـــد 
انـــشـــاء وتــنــقــيــح قـــواعـــد الــبــيــانــات (الــطــبــيــة، 
الــنــفــســيــة، ديــمــوغــرافــيــة وغــيــرهــا) والــتــكــامــل 
نموذج  بــنــاء  الثانية  والــمــرحــلــة  بينها،  فيما 
الذكاء االصطناعي وتغذيته بقواعد البيانات 

المتحصل عليها في المرحلة األولى.
وتــــضــــم الــــمــــرحــــلــــة األولــــــــــى لـــلـــمـــشـــروع 
مستوى  عــلــى  مختلفة  عــمــل  فـــرق  مجموعة 
الــصــحــة  وزارة  مـــن  وأخـــــرى  الــداخــلــيــة  وزارة 
وجــمــعــيــات ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
الــمــصــرح لــهــا بــالــعــالج والــتــأهــيــل، عــلــمــُا بــأن 
عــمــلــيــة جــمــع الــبــيــانــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 
المعمولة  الــعــالــمــيــة  للمعايير  طبقا  ستتم 
بها فــي كــل مــن جامعة هــارفــرد وتــورونــتــو مع 
والخصوصية  الــســريــة  عــلــى  الــتــام  الــحــفــاظ 

للمشاركين في الدراسة.
وفـــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة ســيــضــم فــريــق 
الـــمـــوارد  إدارة  مـــن  أعـــضـــاًء  الــداخــلــيــة  وزارة 
المساند  والفريق  التميز  فريق  عبر  البشرية 
خارج  من  وفريق  به،  المعلومات  لتكنولوجيا 
جامعة  مــن  عــضــوا  ويشمل  البحرين  مملكة 
قسم  من  وعضوا  أكسفورد،  وجامعة  هــارفــارد 

الذكاء االصطناعي بجامعة تورونتو.
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واألمــن  والــدفــاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  أكــدت 
بن  يوسف  العضو  برئاسة  الشورى  بمجلس  الوطني 
أحمد الغتم، دعمها لبيان وزارة الداخلية بشأن عدم 
إلطــالق  البحرين  مملكة  فــي  سياسي  سجين  وجــود 
«قناة  ترددها  التي  االدعــاءات  على  ردًا  وذلك  سراحه، 
ضد  العدائية  حملتها  إطــار  في  القطرية»  الجزيرة 

مملكة البحرين.
الجزيرة  قناة  تدخالت  أن  على  اللجنة  وشــددت 
بات  البحرين  لمملكة  الداخلي  الشأن  في  القطرية 
في  يــدور  ما  إلــى  تلتفت  أن  وعليها  مقبول  غير  أمــرًا 
كما  الــســجــنــاء،  ضــد  يــمــارس  ومــا  القطرية  الــســجــون 
مملكة  صــــورة  تــشــويــه  عـــن  تــتــوقــف  أن  عــلــيــهــا  يــجــب 

البحرين واإلساءة إلى مكتسباتها. 
وأشارت اللجنة إلى أن كل ما تردده قناة الجزيرة 
الــقــطــريــة هـــو مــجــرد أكـــاذيـــب مــنــســوبــة إلـــى أعــضــاء 
الكونجرس األمريكي، وهي أمور منافية للواقع يجب 
للجميع،  الحقائق  وتوضيح  لها  والتصدي  تفنيدها 
وأوضحت اللجنة أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية 
بــشــأن مـــن يــقــضــون عــقــوبــاتــهــم فـــي مـــراكـــز اإلصـــالح 
يدل  وإرهابية  جنائية  قضايا  في  متهمون  والتأهيل، 
سياسيين  ســجــنــاء  لــيــســوا  الــســجــنــاء  هـــؤالء  أن  عــلــى 

وإنما صدرت بحقهم أحكام نهائية. 
بأنها  تدعي  الجزيرة  كانت  «إذا  اللجنة:  وتابعت 
تــبــرز الــــرأي والــــرأي اآلخــــر، وأن لــهــا رســالــة  إعالمية 
تسعى مــن خــاللــهــا إلـــى تــبــيــان الــحــقــائــق فــلــمــاذا لم 
تذكر أي شيء عن زيارة ممثلي  البعثات الدبلوماسية 
بشكل  أثبتت  والتي  البحرين،  مملكة  في  والقنصلية 
في  والــتــأهــيــل  اإلصــــالح  أن  مراكز  الــجــدل  يــقــبــل  ال 
الدولية  الممارسات  أفضل  تطبق  البحرين  مملكة 

وتعد محل إشادة وتقدير».
وأضـــافـــت الــلــجــنــة: «لـــمـــاذا لــم تــعــرض الــجــزيــرة 
الــعــمــال  لــحــقــوق  الممنهجة  االنــتــهــاكــات  تــتــنــاول  أو 
األجانب في الدوحة والذين يعملون وفق آليات تعد 
نوعا من أنواع السخرة وأشكال الرق الحديث، فضال 
عما يعانيه المواطنون أصحاب الرأي الحر في قطر 
واعتقالهم  بهم  التنكيل  عبر  سيما  ال  من  اضطهاد، 

خارج إطار القانون أو  إخفائهم قسريًا». 
مملكة  بــه  تــقــوم  الـــذي  بــالــدور  اللجنة  وأشــــادت 
البحرين في اتباع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان 
بما انعكس إيجاًبا على إنجازات المملكة في الملف 
دور  لها  وحضارية  فاعلة  مؤسسات  وإقامة  الحقوقي 

كبير في المحافظة على حقوق السجناء.

  ÖjPÉcCGh äGAÉYOG ájô£≤dG IôjõédG IÉæb √OOôJ Ée

 Iô``jõédG  IÉ``æb  â``Ø`à∏àd  :ziQƒ```°û`dG  á``«LQÉN{
 á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG ¿ƒ`̀ é`̀ °`̀ ù`̀ dG »``̀a çó``ë``j É``̀e ≈```̀ dEG



شـــاركـــت الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــجــلــســة 
األولـــــــى لــــلــــدورة الــــــــــ٣١ لــمــنــتــدى 
أنظمة  عبر  البرلمانيات  الــنــســاء 
االتصال المرئي (عن ُبعد)، وذلك 
البرلماني  االتـــحـــاد  مــن  بتنظيم 
الــــدولــــي، وتـــأتـــي هــــذه الــمــشــاركــة 
انــطــالق  هــامــش  عــلــى  البرلمانية 
أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة الــــــــ١٤٢ 
لــــالتــــحــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــــدولـــــي، 
سعادة  المشارك  الوفد  ضم  حيث 
الــســيــدة هــالــة رمــــزي فــايــز عضو 
مجلس الشورى ممثل المجموعة 
الــعــربــيــة فـــي الــمــنــتــدى، وســـعـــادة 
الــــنــــائــــب فــــاطــــمــــة عـــــبـــــاس عــضــو 

مجلس النواب. 
 ويهدف المنتدى إلى مناقشة 
مـــوضـــوع الـــمـــســـاواة بــيــن الـــرجـــال 
والـــنـــســـاء، واســـتـــعـــراض مــعــلــومــات 
مــــحــــدثــــة عـــــن أنــــشــــطــــة االتــــحــــاد 
البرلماني األخيرة من أجل تعزيز 
فيما  الــجــنــســيــن،  بــيــن  الـــمـــســـاواة 
للجمعية  العامة  المناقشة  تركز 
البرلماني  لالتحاد  الــ١٤٢  العامة 
التغلب على  الدولي على موضوع 
ودور  غد أفضل  وبناء  الوباء اليوم 

البرلمانات في ذلك.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا أكــــــــــدت عــضــو 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى هــــالــــة رمـــــزي 
فــايــز فــي مــداخــلــتــهــا عــن مــوضــوع 
اســـتـــغـــالل األطــــفــــال عـــلـــى شــبــكــة 
اإلنترنت أن جائحة فيروس كورونا 
أدت إلــى زيـــادة مــطــرده فــي الوقت 
الـــــذي يــقــضــيــه مــخــتــلــف األفـــــراد 
أمام شاشات األجهزة اإللكترونية، 
مــشــيــرة إلـــى أن إغــــالق الـــمـــدارس 
واإلجـــــــــراءات الـــمـــشـــددة الحـــتـــواء 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، دفـــعـــت عــــددًا 
كــبــيــرا مـــن األســـــر إلــــى االعــتــمــاد 
عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــبــــرامــــج 
لمواصلة  المختلفة  اإللكترونية 
وكذلك  بعد،  عــن  األطــفــال  تعليم 
وتعزيز  الترفيه  فــي  استخدمتها 
الفتة  مجتمعهم،  مــع  تــواصــلــهــم 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه إلـــــى أنـــــه لــيــس 
كــــل األطــــفــــال عـــلـــى عـــلـــم ودرايــــــة 
لشبكة  اآلمـــن  بــاالســتــخــدام  تــامــة 

اإلنترنت. 

 وتـــــابـــــعـــــت »يــــــــــــؤدي إمــــضــــاء 
األطــــــــفــــــــال لــــــوقــــــت كــــبــــيــــر عـــلـــى 
الــــمــــنــــصــــات االفـــــتـــــراضـــــيـــــة إلــــى 
تــــعــــريــــضــــهــــم إلــــــــــى االســـــتـــــغـــــالل 
شبكة  عــبــر  واالســـتـــدراج  الجنسي 
اإلنترنت، إذ يسعى المعتدون إلى 
تفرضها  التي  الــظــروف  استغالل 
جــائــحــة كـــوفـــيـــد-١٩ لــلــتــأثــيــر في 
األطـــفـــال واســـتـــدراجـــهـــم» مــؤكــدة 
أن نــقــص الــتــواصــل وجـــهـــًا لــوجــه 
مـــع األصــــدقــــاء والـــوالـــديـــن يــقــود 
إلـــى زيــــادة الــمــخــاطــر عــلــى بعض 
صــور  إرســــال  قبيل  مــن  األطـــفـــال، 
حين  فــي  اإلنــتــرنــت،  عــبــر  جنسية 
قد يؤدي الوقت غير المراقب على 
اإلنــتــرنــت إلـــى تــعــريــض األطــفــال 
لــمــحــتــوى ضــــار وعـــنـــيـــف، إضــافــة 
للتنمر  تعرضهم  خطر  زيــادة  إلــى 

الرقمي.
بقولها:  مداخلتها  واختتمت 
«مــــن هــنــا تـــأتـــي أهــمــيــة الــتــوعــيــة 
ويجب  اإلنــتــرنــت  شبكة  بمخاطر 
تـــهـــدف  بـــــرامـــــج  عــــلــــى  نـــعـــمـــل  أن 
إلـــــى حــــث الـــحـــكـــومـــات، وشـــركـــات 
واالتــصــاالت،  المعلومات  تقنيات 
والــــتــــربــــويــــيــــن، والـــــوالـــــديـــــن عــلــى 
ويـــتـــخـــذوا  الــــحــــرص  يـــتـــوخـــوا  أن 
إجـــــــــــــــراءات عــــاجــــلــــة لــــلــــحــــد مــن 
أن  ويضمنوا  المحتملة،  األخطار 
شبكة  على  األطفال  تجارب  تكون 
اإلنـــتـــرنـــت آمـــنـــة وإيــجــابــيــة أثــنــاء 

جائحة كوفيد-١٩».
فــيــمــا أكـــــدت الـــنـــائـــب فــاطــمــة 
قدمت  البحرين  مملكة  أن  عباس 
تـــجـــربـــة ثـــريـــة وفــــريــــدة ومــتــمــيــزة 
ونـــمـــوذجـــا يــســتــحــق االقــــتــــداء به 
فيما يتصل بتمكين المرأة وتعزيز 
وفي  العامة  الحياة  في  حضورها 
هياكل صنع القرار السياسي، كما 
تشهد على ذلك نسبة تمثيلها في 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، وحــضــورهــا 
البارزة  ومساهماتها  فيها  الفاعل 
فــــــي أعـــــمـــــالـــــهـــــا، وذلــــــــــك بــفــضــل 
توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
اهللا  حفظه  المفدى  البالد  عاهل 
ورعـــــاه، وجــهــود الــمــجــلــس األعــلــى 
لــلــمــرأة بــرئــاســة صــاحــبــة الــســمــو 

الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــرة ســـبـــيـــكـــة بــنــت 
اهللا،  حفظها  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز حـــضـــور الـــمـــرأة 
في  والــمــؤثــر  الــفــاعــل  البحرينية 

مختلف مجاالت المجتمع. 
الــمــشــاركــة  أن  إلـــــى  وأشــــــــارت 
الكاملة والفعالة للمرأة في صنع 
الـــقـــرار وفـــي الــحــيــاة الــعــامــة على 
وجه العموم تعد ركنا رئيسيا على 
بينها  الـــمـــســـاواة  تــحــقــيــق  طـــريـــق 
وبـــيـــن الــــرجــــل، وهـــــو مــــا يــســتــلــزم 
القرار  صنع  في  مشاركتها  تعزيز 
الــســيــاســي وفــــي هــيــكــل الـــقـــيـــادة؛ 
ســـــــواًء عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــســلــطــة 
الـــبـــرلـــمـــانـــات  فــــي  أو  الــتــنــفــيــذيــة 
أحد  تكون  أن  عليها  يتعين  التي 
روافع تعزيز المساواة بين النساء 
بزيادة  أوًال  داخلها  فــي  والــرجــال، 
وفي  البرلمان  فــي  النساء  تمثيل 
هــيــاكــلــهــا الـــقـــيـــاديـــة، وعـــبـــر إقــــرار 
الــتــشــريــعــات واعــتــمــاد الــســيــاســات 
الــتــي تــعــزز هــذه الــمــســاواة، بحيث 
تــتــرســخ داخـــــل الــبــرلــمــانــات وعــن 

طريقها في الوقت ذاته. 
عباس:  فاطمة  النائب  وقالت 

«عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــســاء كن 
فــي مــقــدمــة الــفــئــات األكــثــر تــأثــرًا 
خاصة  كــورونــا،  جائحة  بتداعيات 
فـــــي الــــجــــانــــب االقـــــتـــــصـــــادي كـــون 
بالقطاع  تعملن  منهن  الغالبية 
الـــخـــاص الــــذي كـــان أكــثــر تــضــررًا 
بتداعيات الجائحة، وأقل استفادة 
مــــن حـــــزم الـــتـــمـــويـــل االقـــتـــصـــادي 
والــمــالــي، إال أنــهــن كــن فــي الوقت 
المكافحة  فـــرق  طليعة  فــي  ذاتــــه 

والتصدي للفيروس».
تــحــقــيــق  يــمــكــن  ال  وأضــــافــــت 
الــــمــــشــــاركــــة الـــكـــامـــلـــة والـــفـــعـــالـــة 
والمتساوية للمرأة في البرلمانات 
وفـــــي جــمــيــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
القيادية،  المناصب  ذلــك  في  بما 
وفـــي هــيــاكــل وأســالــيــب عــمــل هــذه 
إجــــــــراءات  عـــبـــر  إال  الـــمـــؤســـســـات 
حـــكـــومـــيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة مــلــمــوســة 

وعلى  الغاية.  هذه  تحقق  وجريئة 
الـــبـــرلـــمـــانـــات تـــبـــادل الــمــمــارســات 
تدابير  مــن  اتــخــذتــه  ومـــا  الــجــيــدة 
لــدعــم مــشــاركــة الـــمـــرأة عــلــى قــدم 

المساواة مع الرجل.
سلسلة  أن  إلى  اإلشــارة  تجدر 
تهدف  الــدولــي  البرلمان  حــــوارات 
إلـــى بــنــاء فــهــم قــائــم عــلــى األدلـــة 
النهوض  على   ١٩- كوفيد  لتأثير 
بــالــمــســاواة بــيــن الــرجــال والــنــســاء 
وتــمــكــيــن الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات من 
تــــبــــادل الــــخــــبــــرات والـــمـــمـــارســـات 
الـــجـــيـــدة والــــــــــدروس الــمــســتــفــادة 
تهدف  كما  األقـــران،  بن  والمشورة 
إلى تحديد اإلجراءات البرلمانية 
والمتعلقة  والرقابية  التشريعية 
أجــل  مــن  الــمــوازنــة  وضـــع  بعملية 
تحقق التعافي المراعي للمنظور 

الجندري. 
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وســــيــــقــــام الــــمــــؤتــــمــــر خــــالل 
الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ مايو/ أيار 
المؤتمر  سيشهد  حيث  الــحــالــي، 
تـــــنـــــاول الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــوانـــب 
الـــصـــحـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــالــنــســاء 
 ٣١ من  أكثر  سيقدمها  واألطفال 
العديد  من  المؤتمر  في  متحدثًا 
من الدول أبرزها مملكة البحرين 
ولــــبــــنــــان والـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
اإلمــارات  ودولــة  وكندا  األمريكية 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة وجــمــهــوريــة 

مصر العربية والعراق.
وبـــــهـــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، قـــالـــت 

الجالهمة  عذبي  مريم  الدكتورة 
طفرة  تشهد  البحرين  مملكة  أن 
نوعية في الجانب الصحي بفضل 
االهـــتـــمـــام الـــــذي تــولــيــه الــقــيــادة 

الرشيدة والحكومة الموقرة.
الــجــالهــمــة  مــريــم  د.  وأكـــــدت 
المرأة  لصحة  األول  المؤتمر  أن 
لسلسلة  امـــتـــدادا  يــأتــي  والــطــفــل 
شركة  حققتها  الــتــي  الــنــجــاحــات 
أديــــوكــــيــــشــــن بــــــالس فـــــي تــنــظــيــم 
والمؤتمرات  الفعاليات  مختلف 
الــصــحــيــة فـــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة، 
بداية  سيكون  المؤتمر  أن  مبينة 

لصحة  مثمر  لمستقبل  مثالية 
المرأة والطفل.

المؤتمر  إقــامــة  أن  وأضــافــت 
يعطي  أن  شأنه  من  المملكة  في 
كبيرة  دفع  قوة  وتوصياته  قراراته 
عــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن اإلقـــلـــيـــمـــي 
والــــــــدولــــــــي، نـــــظـــــرا إلـــــــى مـــكـــانـــة 
الـــمـــمـــلـــكـــة وعــــالقــــاتــــهــــا الـــجـــيـــدة 
ودورهـــــا  الــعــالــم  دول  مــعــظــم  مـــع 
فـــي تــقــديــم الـــدعـــم فـــي الــجــانــب 
وهــو  واألطـــفـــال  للنساء  الــصــحــي 
ما سيكون دافعا لمواصلة مسيرة 
دعم الهيئة خالل الفترة القادمة 
والــمــؤتــمــرات  الــفــعــالــيــات  لجميع 
التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة 

والمهمة في المجتمع.
الجالهمة  مــريــم  د.  وتــمــنــت 
كــــــل الــــتــــوفــــيــــق والـــــنـــــجـــــاح لــكــل 
وأكــدت  المؤتمر،  فــي  المشاركين 
الــنــســائــي  الــعــنــصــر  مـــشـــاركـــة  أن 
ســيــحــقــق اســــتــــفــــادة كـــبـــيـــرة لــهــن 
يمتلكها  الــتــي  الــخــبــرة  ظـــل  فـــي 
الــمــتــحــدثــون والــمــتــحــدثــات من 
مختلف  من  وأطــبــاء  استشاريين 

دول العالم.
وسوف يشهد المؤتمر تقديم 
الــمــتــعــلــقــة  األوراق  مـــن  الـــعـــديـــد 
للنساء  خصوصا  الــمــرأة  بصحة 
لصحة  وكذلك  اإلنــجــاب  سن  في 
الـــطـــفـــل عـــبـــر الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن فــي 
العديد  مناقشة  وسيتم  المؤتمر، 
من المحاور مثل أمراض النساء 
والـــــــمـــــــرأة قــــبــــل وبــــعــــد الــــــــــوالدة، 
الطبيعية  المرأة  ووالدة  والعقم، 

الصحيحة  والخطة  والقيصرية، 
لــتــربــيــة األطــــفــــال مــنــذ الــــــوالدة، 
وصـــحـــة الــــمــــرأة، والــتــخــصــصــات 
الــــفــــرعــــيــــة لـــــألطـــــفـــــال، وصـــحـــة 
األطــــــفــــــال، واألطــــــفــــــال حــديــثــي 
الوالدة وجراحة األطفال وغيرها.

وعـــيـــنـــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 
أمين  الــدكــتــور  بــرئــاســة  للمؤتمر 
عــــبــــداهللا الـــمـــديـــر الــــعــــام لــشــركــة 
محمد  الــدكــتــور  بلس  أديوكيشن 
للمؤتمر،  مديرا  المالكي  سلمان 
وســيــتــولــى الــدكــتــور حــاتــم شوقي 
الــنــســاء  أمــــــراض  أول  اســـتـــشـــاري 
المستشفى  في  والعقم  والـــوالدة 
رئاسة  واألطفال  للنساء  الملكي 
المؤتمر وإدارة الجلسات العلمية 
الـــمـــخـــتـــصـــة بــــــأمــــــراض الـــنـــســـاء 
والـــــــوالدة والــعــقــم بــيــنــمــا يــتــولــى 
استشاري  شبيب  سهيل  الــدكــتــور 
طــب األطـــفـــال وأمـــــراض الــجــهــاز 
الملكي  المستشفى  في  الهضمي 
جلسات  إدارة  واألطــفــال  للنساء 
الــمــؤتــمــر لــطــب األطـــفـــال ونــائــبــا 

لرئيس المؤتمر. 
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التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
تنظم أديوكيشن بالس بالتعاون مع المستشفى الملكي للنساء 
واألطفال، المؤتمر األول لصحة المرأة والطفل الذي يعد األول 
من نوعه على مستوى المملكة عبر تقنية االتصال المرئي عن 
تحت  البحرين  مملكة  وخــارج  داخــل  من  واسعة  بمشاركة  بعد 

شعار «بداية واعدة لمستقبل مثمر».
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حــــصــــل عـــــــدد مــــــن الـــطـــلـــبـــة 
شــهــادات  عــلــى   AMA بــجــامــعــة 
مـــــعـــــتـــــمـــــدة مــــــــن هـــــــــــــــواوي بـــعـــد 
 (HCIA) إمــتــحــان  اجــتــيــازهــم 
معتمدين  كــمــســاعــديــن  الــمــهــنــي 
فـــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
طلبة  منهم  أربــعــة  واالتـــصـــاالت، 
بـــكـــلـــيـــة عـــــلـــــوم الـــــحـــــاســـــوب فــي 
عيسى  عـــبـــداهللا  وهـــم  الــجــامــعــة، 
مــحــمــد، عــلــي إبـــراهـــيـــم ســلــمــان 
عـــجـــالن، إيــــان جـــوزيـــف كــامــاكــام 
فــرانــكــو، ونـــايـــف خــلــف بــورشــيــد، 
كما اكمل اثنان من طلبة الكلية 
البلوشي  شــاهــيــن  خليفة  -وهـــم 
وأحـــمـــد عــلــي عــــــوان- مــتــطــلــبــات 
 ،HCIA بــرنــامــج  فــي  الــتــدريــب 
اإلنجاز  هــذا  على  تكريمهم  وتــم 
مـــــن قـــبـــل الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة هــــــــواوي فــــي الــبــحــريــن 
الــســيــد جــيــســون كـــاو بــتــاريــخ ١٠ 
االحتفاالت  قاعة  في   ٢٠٢١ مايو 
رئيس  بحضور  الجامعة  بمبنى 
حسن  الــدكــتــور   AMA جــامــعــة 
المال ومندوبين آخرين من شركة 
الجامعة  فــي  ومسؤولين  هـــواوي 
بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع اإلجــــــــــراءات 
المتبعة في  الصحية االحترازية 

المملكة.
كـــــمـــــا حـــــصـــــل أعـــــــضـــــــاء مـــن 
الهندسة  بكلية  الــتــدريــس  هيئة 
بــالــجــامــعــة وهـــم الــدكــتــور عصام 
إسماعيل  زيــاد  والــدكــتــور  النتشه 
والـــمـــهـــنـــدســـة زهــــــرة مــــيــــرزا عــلــى 
 (HCIA-Datacom) شهادة 
مــبــادئ  عــلــى  مكثف  تــدريــب  بــعــد 
أســـاســـيـــة لـــلـــتـــوجـــيـــه واالتــــصــــال 
وإدارة  وتصميم  وأمــن  الالسلكي 

الـــشـــبـــكـــات وبــــرمــــجــــة الــتــشــغــيــل 
اآللــــــــي.. إضــــافــــة الـــــى الـــتـــدريـــب 
عــــلــــى إتـــــقـــــان تـــقـــنـــيـــات الــــذكــــاء 
االصطناعي وتطبيق خوارزميات 
التعلم المتقدم واكتشاف تقنيات 
مـــنـــتـــجـــات هـــــــــــواوي الــمــتــعــلــقــة 

بالذكاء االصطناعي.
 HCIA شهادة  منح  تم  كما 
في الذكاء االصطناعي لعدد من 
كلية  من  التدريس  هيئة  أعضاء 
عــلــوم الـــحـــاســـوب، وهـــم الــدكــتــور 
أنــــوبــــامــــا بــــراســــانــــث والــــدكــــتــــور 
ســريــديــفــي نـــارايـــانـــان والــدكــتــور 
دينسي جون، ومن كلية الهندسة 
الـــدكـــتـــور عـــصـــام الـــنـــشـــتـــة، زيــــاد 
نعمان،  محمد  نعمان  إسماعيل، 
الـــمـــهـــنـــدســـة كـــافـــيـــتـــا فـــاســـانـــســـا، 
ميرزا،  زهــرة  ماثيو,  تيريزا  مينو 
بـــــاإلضـــــافـــــة الـــــــى كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
اإلدارية والمالية الدكتور نيفاس 
محمد  والدكتور  جينا  محييدن 

حمد الليمون.
وفي كلمته في هذا االحتفال 

أعرب الدكتور حسن المال رئيس 
الـــجـــامـــعـــة عــــن فـــخـــره واعــــتــــزازه 
هــذه  مــثــل  الــجــامــعــة  طلبة  بنيل 
المتميزة  االحــتــرافــيــة  الــشــهــادة 
من هواوي، مؤكدًا أن شراكتنا مع 
هواوي كشركة عمالقة في مجال 
تعكس  والتكنولوجيا  االتصاالت 
بتطوير  الــجــامــعــة  الـــتـــزام  مـــدى 
الـــطـــلـــبـــة واالرتــــــقــــــاء بـــقـــدراتـــهـــم 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 

الجامعة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أكـــــــــد الـــســـيـــد 
التنفيذي  الــرئــيــس  كــاو  جيسون 
لشركة هواوي في البحرين التزام 
هــــــواوي نــحــو تــطــويــر الــمــواهــب 
الــمــحــلــيــة وتـــوفـــيـــر االمـــكـــانـــيـــات 
والتكنولوجيات الحديثة لتمكين 
اإلســهــام  مــن  المستقبل  أجــيــال 
نحو  المملكة  رحلة  في  بفعالية 
التحول الرقمي، معربًا عن فخره 
بهذا اإلنجاز للطلبة متطلعًا إلى 
الــتــعــاون بــيــن جامعة  مــزيــد مــن 
أامـــــــا وهـــــــــواوي فــــي الــمــســتــقــبــل 

والطلبة  القريب، لمنح الجامعة 
لالستفادة  اكبر  فرصًا  واألساتذة 
مـــن االمـــكـــانـــيـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
هــواوي  بها  تتمتع  الــتــي  العالية 

عالميًا.
ويــــأتــــي هــــــذا الــــتــــعــــاون بــيــن 
الــجــامــعــة وهـــــواوي انــطــالقــًا من 
ســـعـــي الـــجـــامـــعـــة لــلــتــأكــيــد عــلــى 
توفير تعليم عالي الجودة مناسب 
احتياجات  مــع  يتماشى  ومبتكر 
الــــســــوق ومـــســـتـــجـــداتـــه والــســعــي 
نــــحــــو دمـــــــج أحـــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 
وتعليم  تدريس  في  والتطبيقات 
والمبادئ  والمفاهيم  النظريات 
من  بــالــتــكــنــولــوجــيــا  تتعلق  الــتــي 
وتوقيع  تــعــاونــيــة  شـــراكـــات  خـــالل 
اتــــفــــاقــــيــــات مـــــع شـــــركـــــات صـــنـــاع 
التكنولوجيا ذات السمعة الطيبة 
تزويد  بهدف  هـــواوي  شركة  مثل 
التدريس  هيئة  وأعضاء  طلبتها 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــمـــتـــطـــورة 
والــــخــــبــــرة الـــعـــمـــلـــيـــة والــمــهــنــيــة 
التدريبية  بــرامــجــهــا  طــريــق  عــن 

واألكاديمية في مجال االتصاالت 
والتكنولوجيا. 

وتــــــجــــــدر اإلشـــــــــــــارة الـــــــى أن 
شهادة HCIA تعزز االحترافية 
لـــلـــطـــلـــبـــة فـــــــي مــــــقــــــرر الــــــذكــــــاء 
االصــــطــــنــــاعــــي بـــبـــرنـــامـــج عـــلـــوم 
 ،AMA بـــجـــامـــعـــة  الــــحــــاســــوب 
كـــمـــا تـــوفـــر لــلــخــريــجــيــن فــرصــا 
أفـــضـــل لــســرعــة االنـــضـــمـــام إلــى 
ســوق الــعــمــل، وفــي الــوقــت نفسه 
مع   AMA جامعة  شــراكــة  فــإن 
شركة هواوي تجيز دمج المبادئ 
األســــاســــيــــة لـــلـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
والحوسبة  االصطناعي  والذكاء 
السحابية في المقررات الرئيسة 
لــــلــــبــــرامــــج األكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــتـــي 
تـــوفـــرهـــا الـــجـــامـــعـــة، وهـــــي عــلــى 
علوم  بكالوريوس  التحديد  وجه 
الــحــاســوب، بــكــالــوريــوس الــعــلــوم 
الــمــعــلــومــات،  تقنية  هــنــدســة  فــي 
وبـــكـــالـــوريـــوس الـــعـــلـــوم فـــي نظم 
المعلومات اإلداريــة، كما أن هذه 
الـــشـــراكـــة تــمــكــن أعــــضــــاء هــيــئــة 

الــتــدريــس والــطــلــبــة مــن الــتــدرب 
وكــــســــب الـــــخـــــبـــــرات فـــــي مـــجـــال 
وإنتاج  والتكنولوجيا  االتصاالت 
قوة عاملة جاهزة للصناعة، ومن 
هنا يأتي التزام الجامعة بتحقيق 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم واالبـــتـــكـــار 
للطلبة  واإلنتاجية  واالحترافية 
ومملكة  التدريس  هيئة  وأعضاء 

البحرين عمومًا.
شــركــة  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
هــــــــــــواوي تـــعـــتـــبـــر إحــــــــــدى أكـــبـــر 
الــــشــــركــــات الـــــرائـــــدة فــــي مــجــال 
التكنولوجيا واالتصاالت وتتمتع 
هذا  في  وواسعة  طويلة  بخبرات 
المجال إذ تأسست في عام ١٩٨٧ 
 ١٩٧٫٠٠٠ مـــن  يــقــرب  مـــا  وتــضــم 
تقوم  كما  دولـــة   ١٧٠ فــي  مــوظــف 
مشترك  بــاليــيــن   ٣ خــدمــة  عــلــى 
مدى  يعكس  ما  وهــو  العالم،  في 
االســـتـــفـــادة واالمـــكـــانـــيـــات الــتــي 
وطلبتها  لــلــجــامــعــة  تــتــاح  ســـوف 
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد جــــراء هــذا 

التعاون. 
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 قال وكيل وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط 
الحيوانية،  للثروة  العمراني 
حسن  أحمد  خالد  الــدكــتــور 
الحيوانية  الــرقــابــة  إدارة  إن 
الالزمة  االستعدادات  أكملت 
تــوافــر  بــضــمــان  يتعلق  فيما 
الكميات الكافية من اللحوم 
لفترة عيد الفطر المبارك.

وبـــــــّيـــــــن وكــــــيــــــل الــــــثــــــروة 
إجـــمـــالـــي  «أن  الـــحـــيـــوانـــيـــة 
األغــــــنــــــام الـــحـــيـــة الــــتــــي تــم 
الفطر  عيد  لفترة  توفيرها 
السعيد يصل مجموعها إلى 
األغـــنـــام»  مـــن  رأس  آالف   ٧
كـــمـــيـــات  أن  إلـــــــــى  مـــــشـــــيـــــرا 
الــلــحــوم الــحــمــراء (الــمــبــردة 
والـــــــمـــــــجـــــــمـــــــدة) الـــــــتـــــــي تـــم 
 ١٦٠٠ بنحو  ُتــقــدر  تــوفــيــرهــا 
طـــــن، أمـــــا لـــحـــوم الــــدواجــــن 
(المبردة والُمجمدة) فتصل 

إلى ٢٨٠٠ طن.

وأوضح «أن شهر رمضان 
المبارك وعيد الفطر، ُيعدان 
مـــن الــمــواســم الــتــي يــتــزايــد 
الــطــلــب فــيــهــا عــلــى الــلــحــوم 
المنزلي  لالستهالك  ســـواء 
الــمــطــاعــم  مــســتــوى  عــلــى  أو 
والــفــنــادق، وهــو األمـــر الــذي 
الحيوانية  الرقابة  إدارة  دفع 
لضمان  ُمــبــكــرًا  لــالســتــعــداد 
تلبي  الــتــي  الــكــمــيــات  تـــوافـــر 
المحلي،  السوق  احتياجات 
الزيادة  يتوقع  أنه  إلى  الفتًا 
في الطلب على اللحوم بعد 
فتح  مــع  تزامنا  العيد  فترة 

منفذ جسر الملك فهد».
من جانب آخر، دعا وكيل 
الثروة الحيوانية المواطنين 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن عـــلـــى ضـــــرورة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــمــســلــخــيــن 
الـــمـــعـــتـــمـــديـــن الـــــــــذي يــقــع 
الهملة  منطقة  في  أحدهما 
واآلخـــــــــر يـــقـــع فـــــي مــنــطــقــة 

أهمية  عــلــى  مـــشـــددًا  ســـتـــرة، 
االبـــتـــعـــاد عـــن الــتــعــامــل مع 
لما  العشوائية  الذبح  أماكن 
تــشــكــلــه مـــن خـــطـــورة كــبــيــرة 
فضًال  العامة،  الصحة  على 
عن انعكاساتها السلبية على 

البيئة.

صــرح درويــش بن أحمد 
الــــمــــنــــاعــــي عــــضــــو مــجــلــس 
الــــــــشــــــــورى بـــــــــأن الـــجـــمـــيـــع 
المسيرة  بــإنــجــازات  يــفــخــر 
دشنها  الــتــي  الديمقراطية 
الــــــــمــــــــشــــــــروع اإلصـــــــالحـــــــي 
لــحــضــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بـــــن عــيــســى 
الـــبـــالد  عــــاهــــل  خــلــيــفــة  آل 
المفدى، مؤكًدا أن المساندة 
والتعاون الذي تحرص عليه 
الـــــدولـــــة، وتــقــديــمــهــا ورشــــا 
تـــدريـــبـــيـــة مــكــثــفــة ألعـــضـــاء 
ألجــل  التشريعية  السلطة 
السياسية  الـــقـــدرات  تنمية 
تقدير  محل  هــي  لــألعــضــاء 

وإشادة من الجميع.
ودعــــــــــا الــــمــــنــــاعــــي إلــــى 
تقديم هذه الورش المكثفة 
في فترة زمنية مناسبة قبل 
بــــدء الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة، 
بــــحــــيــــث يـــــتـــــم الـــتـــســـجـــيـــل 
اخـــتـــيـــاريـــًا لــكــل مـــن يــرغــب 
نفسه  لترشيح  الــتــقــدم  فــي 
للمجلس النيابي، بتسجيل 
اســـــــــمـــــــــه ألجــــــــــــــل حــــــضــــــور 
الــــــــــــورش والــــــتــــــعــــــرف عــلــى 
الـــمـــســـؤولـــيـــات وصــالحــيــات 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، مع 

السياسية  الـــقـــدرات  تنمية 
لــلــمــتــرشــح، وذلـــــك لــتــعــزيــز 
والثقافة  الــســيــاســي  الــوعــي 
في  وخــصــوًصــا  البرلمانية، 
مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي، 
والــــــدســــــتــــــور، والــــقــــوانــــيــــن، 
والــــــــالئــــــــحــــــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
لـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وآلـــيـــة 
صــــــيــــــاغــــــة الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات 
بقوانين، واستخدام األدوات 
وقراءة  والمساءلة،  الرقابية 
الميزانيات العامة، والتعاون 

مع كافة وسائل اإلعالم.
أن  الـــــمـــــنـــــاعـــــي  وذكــــــــــــر 
التعرف على جميع األنظمة 

المترشح  يمّكن  البرلمانية 
من أن يقدم شهادة بنجاحه 
فــي هـــذه الــــورش وإضــافــتــهــا 
فـــي ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة ضمن 
بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي، مما 
في  حتما  الناخب  سيساعد 
تــقــيــيــم واخـــتـــيـــار الــمــتــرشــح 
على  بناًء  والمؤهل  األصلح 
نــتــائــج نــجــاحــه فـــي الــــورش 

النيابية وبرنامجه.
هذا  أن  إلــى  أشــار  كما   
الــــمــــقــــتــــرح هــــــو تــســجــيــل 
اخــــتــــيــــاري، لــــذلــــك ُيــبــعــد 
أيـــــــــــــة شـــــــبـــــــهـــــــات تــــضــــيــــق 
الــمــســاحــة الــديــمــقــراطــيــة 
أن  مـــــــؤكـــــــًدا  لــــلــــمــــتــــرشــــح، 
النتيجة ستنعكس بدخول 
الـــمـــجـــلـــس الــــنــــيــــابــــي مــن 
وذوي  الــمــؤهــلــيــن  مـــن  هـــم 
ناخبيهم  لتمثيل  الكفاءة 
فـــي الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
ذلك  فيكون  تمثيل،  أفضل 
للتعاون  وتعزيًزا  ترسيًخا 
السلطتين  بين  المشترك 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، 
بــحــيــث يـــصـــب فــــي تــنــمــيــة 
الــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة 
لصالح الوطن والمواطن.
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ـــــُة» عــلــى  لـــــم تـــكـــن االعــــــــتــــــــداءاُت «اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيَّ
الــمــصــلــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الــمــســجــد األقــصــى 
على  بــالــقــوِة  االســتــيــالء  مــن  المستوطنين  وتمكين 
فعليَة  ترجمًة  إال  منها،  وطردهم  المقدسيين  منازل 
لــســلــوِك ســلــطــات االحـــتـــالل فـــي هــــذا الـــشـــأن إذ لم 
ــٍة إال ولــجــأت  تــتــرك «إســـرائـــيـــل» وســيــلــًة غــيــر إنــســانــيَّ
إلــــى اســتــخــداِمــهــا بـــغـــرِض الــتــنــكــيــِل بــأبــنــاء الــشــعــِب 
الفلسطيني في وطنهم والتنغيص عليهم في حياتهم 
التي  المتنقلة  التفتيش  نقاط  عبر  ســواء  اليومية، 
كلَّ  عبرها  «اإلسرائيليون»  والشرطُة  الجنوُد  يمارس 

أشكاِل اإلهانِة والتنكيل بالفلسطينيين.
للتنفيذ  مختلفة  طــرائــَق  تسلُك  السياسُة  هــذه 
المناطق  أوصـــال  تقطيع  إلــى  اللجوء  مقدمتها  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفــصــلــهــا عــــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، إمـــا 
االستيطانية،  والــبــؤر  اإلسكانية  التكتالت  بــواســطــة 
اإلجــراءات  هذه  كل  الفاصلة،  الحواجز  خالل  من  أو 
ل حياَة الفلسطينيين إلى جحيم، لم تشبع  التي تحوِّ
الغريزة العدوانية لدى القادة الصهاينة، فلجأوا إلى 
وذرائع  حجج  تحت  الفلسطينية  البيوت  هدم  سياسة 
مختلفة، تارة تحت حجة مشاركة أبنائهم في مقاومة 
االحــتــالل وتــــارات أخـــرى تــحــت حــجــة عـــدم «قانونية 

البناء» إلى غير ذلك من األكاذيب.
قت  وثَّ تــقــاريــرهــا،  مــن  واحـــد  فــي  المتحدة  األمـــم 
قيام سلطات االحتالل «اإلسرائيلي» بــ«هدم أو مصادرة 
٣٨٩ مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية بين 
 ٦٥ بمعدل  أي   ،٢٠٢٠ عــام  وأغــســطــس  مـــارس  شــهــري 
في  الــهــدم  لعمليات  مــعــدل  أعــلــى  وهــو  شهريا،  مبنى 
لتنسيق  المتحدة  األمــم  مكتب  ولفت  ســنــوات»  أربــع 
الشؤون اإلنسانية «أوتشا» في بيان صدر عنه مؤخرا، 
إلى «أن سياسة هدم منازل الفلسطينيين تستمر رغم 
األولى  المراحل  في  أشارت  اإلسرائيلية  السلطات  أن 

من جائحة كـوفيد-١٩ إلى تقييدها».
وطبيعة  حجم  تكشف  جديدة  أممية  شهادة  هذه 
الــســيــاســة غــيــر اإلنــســانــيــة الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا ســلــطــات 
المنازل  فهدم  الفلسطيني،  الشعب  تجاه  االحــتــالل 
ومصادرتها وطرد أصحابها منها، باتت سياسة ثابتة 
منها  والــهــدف  السلطات  هــذه  إلــى  بالنسبة  ومركزية 
هو إجبار أبناء الشعب الفلسطيني على ترك ديارهم 
وإخالئها لتيسير تنفيذ مشاريع التوسع االستيطاني 
الــصــهــيــونــي فـــوق هـــذه األراضــــــي، وفـــي نــفــس الــوقــت 
من  وإفـــراغـــه  الفلسطيني  الــســكــانــي  الــثــقــل  إضــعــاف 
ما  والتكاتف  التكتل  على  وإمكانياته  البشرية  طاقته 
مقاومة  على  قدرتهم  الفلسطينيين  سلب  إلى  يؤدي 
سياسة اإلفراغ البشري الذي تنتهجه «إسرائيل» منذ 

تأسيسها على أرض فلسطين عام ١٩٤٨.
هي  الفلسطينيين  الــســكــان  مــنــازل  هــدم  سياسة 
جريمة  وتعتبر  وتعد  متعمد  تهجير  سياسة  بمثابة 
السياسة  وهــذه  الدولية،  والشرائع  القوانين  كل  وفق 
القت إدانات واسعة من مختلف المنظمات الحقوقية 
الدولية، بل أدينت حتى من جانب منظمات حقوقية 
أن  ذلـــك  اآلن»،  «الـــســـالم  منظمة  مــثــل  «إســرائــيــلــيــة»، 
المدنيين  بالسكان  مباشرا  أذى  تلحق  السياسة  هذه 
بها  تــدفــع  الــتــي  والـــذرائـــع  الحجج  عــن  النظر  بغض 
ورغــم  الــعــدوانــيــة،  الــســيــاســة  هـــذه  لتبرير  «إســرائــيــل» 
متمسكون  «إســرائــيــل»  قـــادة  أن  إال  اإلدانــــات  هــذه  كــل 
هي  باختصار  السياسة  هــذه  ألن  تنفيذها  بمواصلة 

جزء أصيل من تركيبه آيديولوجية.
فــقــيــام «إســـرائـــيـــل» بــهــدم ٣٩٨ مــنــزال خـــالل ستة 
أشهر حسب ما جاء في تقرير المنظمة الدولية يعني 
اعتبار  أي  دون  من  أســرة   ٣٩٨ تهجير  صريحة  بعبارة 
لكن  اإلنــســان،  إلــى  بالنسبة  المسكن  وقيمة  ألهمية 
بمثل  تكترث  ال  األيديولوجية  بتركيبتها  «إسرائيل» 

بحق  يوميا  ترتكبها  التي  فالجرائم  المشاعر،  هــذه 
الشعب الفلسطيني قل أن تجد لها مثيال في كل بقاع 
المعمورة، حتى األطفال لم يسلموا من سياسة القتل 
«اإلسرائيلية»  السجون  حيث  واالعــتــقــال  والتهجير 
الثامنة  دون  ما  األطفال  المعتقلين  بعشرات  مليئة 
عــشــرة مــن الــعــمــر، نــاهــيــك عــن الــنــســاء وكــبــار الــســن، 
الفلسطينيين  المواطنين  منازل  هدم  فإن  وبالتالي 
التي  الجرائم  أصناف  من  آخــر  صنفا  كونه  يعدو  ال 

ترتكب على مدى العقود السبعة الماضية.
«إسرائيل» تتعمد إيذاء أبناء الشعب الفلسطيني 
العدوانية  السياسة  على  فعالوة  وقراهم،  مدنهم  في 
الفلسطينيين،  بــيــوت  هــدم  خــالل  مــن  تتبعها  الــتــي 
ألسباب مختلفة ومختلقة أيضا، فإنها تنغص عليهم 
كما  رزقـــهـــم،  مــصــادر  قــطــع  عــبــر  المعيشية  حــيــاتــهــم 
هــو الــحــاصــل مثال مــع صــيــادي األســمــاك فــي قطاع 
الفلسطينية،  المزارع  وتخريب  تقطيع  عبر  أو  غــزة، 
إلــى  بالنسبة  تــمــثــل  الــتــي  الــزيــتــون  أشــجــار  وخــاصــة 
يتوارثها  طبيعية  وثــروة  وطنيا  رمــزا  الفلسطينيين 

األبناء عن اآلباء واألجداد.
بآالف  تعج  الدولية  المنظمات  مختلف  تقارير 
الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــثــبــت وتـــؤكـــد الــطــبــيــعــة اإلجـــرامـــيـــة 
لـــإلجـــراءات الــتــي تــقــوم بها «إســرائــيــل» فــي األراضـــي 
الفلسطينية المحتلة وخاصة تلك الموجهة مباشرة 
هذه  وتعتبرها  الفلسطيني  الشعب  بأبناء  للتنكيل 
المنظمات جرائم ضد اإلنسانية، مثل هذه الجرائم 
يــجــب أن تــكــون مــحــل مــســاءلــة قــانــونــيــة دولـــيـــة فال 
يــجــب أن تــقــف الــحــمــايــة األمــريــكــيــة ودفـــاعـــهـــا عن 
حق  وتسخيرها  الدولية  المحافل  في  الجرائم  هذه 
لمحاسبة  تحرك  أي  لتعطيل  بها  الخاص  «القيتو» 
هذه  دون  تحول  أن  يجب  ال  جرائمها،  عن  «إسرائيل» 

المحاسبة.
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معنى  أي  الناس:  من  العديد  يتساءل 
للعيد بعدما تفشى فيروس كورونا وال يبدو 
الجهود  كل  من  بالرغم  قريبا  سيغادرنا  أنه 
التي تتبعها الدول للحد من اآلثار الكارثية 
التوعية  حمالت  من  وبالرغم  الــوبــاء  لهذا 
التباعد  ضمان  أجــل  من  النطاق  الواسعة 
االحترازية  اإلجـــراءات  واتخاذ  االجتماعي 
بشكل  الفيروس  هذا  انتشار  لمنع  الالزمة 

أخطر مثلما حدث في بعض البلدان؟
الشاعر  تــســاءل  مثلما  نتساءل  لذلك 
حال  بأية  عيد  المتنبي  الطيب  أبو  العربي 
عـــــدت يــــا عـــيـــد بـــمـــا مـــضـــى أم ألمـــــر فــيــك 

تجديد.
إن الــعــيــد هــو عــنــوان الــفــرح والــســرور، 

عـــنـــوان تــجــمــع والـــلـــقـــاء بــيــن أفـــــراد األســــرة 
فرصة  وهــو  واألحــبــة،  والجيران  واألصــدقــاء 
صفحة  وطي  للتسامح  فرصة  كمثلها  ليس 
الخالفات بل هو من أفضل وأجمل الفرص 

حقيقية  فرصة  إليهم  بالنسبة  العيد  يكون  الذين  لألطفال 
للتمتع بأجمل اللحظات التي غالبا ما ينتظرونها يوما بيوم 
فيلبسون أفضل الثياب وينتقلون بين بيوت األهل واألقارب 
معاني  بذلك  فينشرون  العيدية  على  للحصول  والــجــيــران 

المحبة والفرحة واألخوة بين الناس.
العيد أيضا كان عنوانا رئيسيا للتجمع العائلي وإلقامة 
العيد  بفرحة  وتشعر  العوائل  عليها  تتجمع  التي  الــوالئــم 
المحبة  وأواصـــر  األخــوة  أجــواء  بذلك  فيعزز  اللقاء  وفرحة 

التي يأتي العيد لكي يقويها ويجعلها أكثر متانة وقوة.
العيد  هذا  في  تغيب  الشديد  لألسف  المعاني  هذه  كل 
عيد  الماضي  العام  في  السابقين  العيدين  في  غابت  مثلما 

الفطر وعيد األضحى المباركين وذلك لسببين:
التباعد  بضوابط  المجتمع  أفــراد  أغلب  الــتــزام  األول: 

االجتماعي وتجنب التجمعات األسرية والعائلية.
الــثــانــي: الــخــوف مــن أن تــتــحــول هـــذه الــتــجــمــعــات إلــى 
العديد  عــن  وقــرأنــا  طالعنا  مثلما  كــبــرى  لمصيبة  مــدخــل 
مــن الــحــاالت الــتــي اســتــهــانــت بــهــذه الــضــوابــط فــوقــعــت في 
الفيروس  بهذا  األســرة  أفــراد  يصاب  عندما  حقيقية  كارثة 
في  المجاني  الــمــوت  يــواجــهــون  أنفسهم  ويــجــدون  الخبيث 

بين  الــلــقــاء  أو  الــفــرح  عــن  الــبــحــث  لحظة 
أفراد األسرة.

إنــهــا نــعــم كــنــا نــتــمــتــع بــهــا ونـــفـــرح بها 
وها هي تختفي بسبب الضرورات القصوى 
وبذلك يتحول إلى الال معنى بالنسبة إلى 
األغلبية الساحقة من الناس ويفقد معناه 
ومـــحـــتـــواه ومــــع ذلــــك فــــإن الــعــيــد سيبقى 
وفي  القلب  في  ولفرح  مخنوق  لفرح  رمــزا 
الذاكرة، وال شك أن هذه من النعم العديدة 
التي كنا ننعم بها وال نقدرها حق تقديرها 
وهـــــذا هـــو وضــــع اإلنــــســــان فــهــو ال يــعــرف 
بفعل  فالناس  فــقــده،  إذا  إال  الــشــيء  قيمة 
هـــذا الــفــيــروس قــد فــقــدوا الــســفــر والــلــقــاء 
والمناسبات  باألعياد  واالحتفال  والتجمع 
الدينية وغير الدينية وغيرها من المناسبات 

التي كانوا يحتفلون بها. 
فــعــلــى كـــل حـــال فـــإن مـــا يــخــفــف علينا 
هول هذه المصيبة المنتشرة هو أنها عامة 
لم تترك بلدا أو شعبا إال وغيرت حياته إلى األسوأ، ولذلك 
نحن في البحرين نحمد اهللا حمدا كثيرا على أننا وبالرغم 
من هول هذه الجائحة فإن حكومتنا الرشيدة قد بذلت كل 
بالمواطنين  للعناية  المستلزمات الصحية  توفر  لكي  جهد 
والمقيمين ومساعدة الذين فقدوا أعمالهم أو الذين تسببت 
يعيشون  كانوا  التي  مشروعاتهم  خسارة  في  الجائحة  هذه 
يجب  فإننا  ولذلك  أفضل  بمستقبل  ويحلمون  دخلها  على 
الجديد  العيد  هذا  وفي  الكثيرة،  نعمه  على  اهللا  نحمد  أن 
ال نملك إال أن ندعو اهللا العلي القدير أن يرفع هذا البالء 
األعــوام  في  بالخير  جميعا  علينا  العيد  هذا  يعيد  وأن  عنا 
هذا  على  انتصرت  قــد  البشرية  تكون  أن  بعد  مــن  القادمة 
للماليين  والمآسي  المعاناة  سبب  الــذي  اللعين  الفيروس 
مــن الــبــشــر مثلما انــتــصــرت عــلــى الــعــديــد مــن الــفــيــروســات 
السابقة  والعقود  القرون  في  الخطرة  المماثلة  واألمــراض 
وغيرها  والمالريا  األطفال  وشلل  والحصبة  الجدري  مثل 
من الفيروسات التي أصبحت تحت السيطرة بفضل التطور 
العشرين  القرن  خالل  العالم  شهده  الذي  والتقني  العلمي 
وبـــدايـــة األلــفــيــة الــجــديــدة، وكـــل عـــام والــبــحــريــن وقــيــادتــهــا 

وشعبها بخير وصحة وعافية.
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بقلم:
د. نبيل العسومي

دخوله  على  يــوم  مــائــة  مـــرور  بعد 
الــبــيــت األبـــيـــض واســـتـــالمـــه مــقــالــيــد 
الــــحــــكــــم فــــــي الــــــــواليــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
األمــريــكــيــة، ألــقــى الــرئــيــس جــو بايدن 
بمجلسيه  الــكــونــجــرس  أمــــام  خــطــاًبــا 
من  أبـــريـــل   ٢٨ فـــي  والــــنــــواب  الــشــيــوخ 
الـــعـــام الــــجــــاري، وفــــي هــــذا الــخــطــاب 
بــــايــــدن  ألــــقــــى  لــــلــــكــــونــــجــــرس،  األول 
الــضــوء عــلــى عـــدة قــضــايــا رئــيــســة تهم 
انــتــشــار  بينها  مــن  األمــريــكــي  الــشــعــب 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 
الـــقـــومـــي والــــدولــــي وجـــهـــود حــكــومــتــه 
حدد  ثــم  لــه،  والتصدي  مكافحته  فــي 
الصين  مع  للعالقة  بالنسبة  سياسته 
والتي يريدها أن تكون منافسة شريفة 
تتحول  أن  يريدها  وال  الدولتين  بين 
إلى مواجهة وصراع محتدم يخرج منه 
برنامجه  قـــدم  كــمــا  خـــاســـًرا،  الــجــمــيــع 
الطموح جًدا وهو إنفاق تريليونات من 
الدوالرات على تحديث وتطوير البنية 
التحتية للواليات األمريكية، حيث إن 
عصافير  ثالثة  يضرب  البرنامج  هــذا 
بــحــجــٍر واحـــد فــقــط. فــهــذا الــبــرنــامــج 
يحرك مياه االقتصاد اآلسنة والراكدة 
للمجتمع  كـــورونـــا  فـــيـــروس  غـــزو  مــنــذ 
نفسه  الـــوقـــت  فـــي  ويــخــلــق  الـــبـــشـــري، 
ـــقـــدت بــســبــب وبـــاء  الـــوظـــائـــف الـــتـــي ُف
كـــورونـــا، كــمــا أن هـــذا الــبــرنــامــج يصب 
في مكافحة قضية العصر وهي التغير 

المناخي.
ج بشيء من  وفي خضم كلمته عرَّ
تخوضها  حـــرٍب  أطـــول  على  اإلســهــاب 
أفغانستان  واحتالل  غزو  وهي  أمريكا، 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـــاًمـــا، حيث 
وصــــف هــــذه الـــحـــرب الـــضـــروس بــأنــهــا 
حــرب «مــتــعــددة األجــيــال»، أي أن عدة 
أجـــيـــال مـــن األمــريــكــيــيــن شـــاركـــوا في 
الــحــرب الــتــي تــكــاد ال تنتهي من  هــذه 
أجل محاربة اإلرهابيين الذين ارتكبوا 
كارثة الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١. 
ا جًدا وهو أن  ن أمًرا مهّمً كذلك بيَّ
شبكات اإلرهاب الدولي انتقلت حالًيا 
ر بأن جماعات  إلى خارج البالد، كما حذَّ
تــفــوق الــعــرق األبــيــض تــمــثــل تــهــديــًدا 
فقال  األجنبية،  الجماعات  مــن  أكــبــر 
العشرين  خــالل  تخطئ.  «ال  الرئيس: 
في  ازداد  اإلرهــابــيــيــن -اإلرهــــاب  ســنــة، 
حــجــمــه. الــتــهــديــد انــتــقــل إلــــى خـــارج 
«الذين  قائًال:  أضاف  كما  أفغانستان»، 
االستخباراتية،  الــلــجــان  فــي  يعملون 
لــجــنــة الــعــالقــات الــخــارجــيــة، الــلــجــان 
فعلينا  جيًدا،  تعلمون  أنتم  الدفاعية، 
الــتــهــديــدات  أمـــــام  يــقــظــيــن  نــبــقــى  أن 
مــكــان  أي  مــــن  الـــمـــتـــحـــدة  لــــلــــواليــــات 
تـــأتـــي مــنــهــا»، ثـــم ركــــز اهــتــمــامــه على 
حيث  الداخلية،  اإلرهابية  التهديدات 
قــــال: «نــحــن لـــن نــتــجــاهــل مـــا حــددتــه 
وكـــاالتـــنـــا االســتــخــبــاراتــيــة بــالــتــهــديــد 
اإلرهـــابـــي األشــــد عــلــى أرضـــنـــا الــيــوم: 
جــمــاعــات تــفــوق الــعــرق األبــيــض ُتعد 

إرهاًبا، ولن نتجاهل هذا أيًضا».
فــهــذه الــتــصــريــحــات واالعــتــرافــات 
الــواضــحــة الــتــي ال لــبــس فــيــهــا، وغير 
التي  الجماعات  أن  تــؤكــد  المسبوقة، 
تـــؤمـــن بـــتـــفـــوق الــــعــــرق األبــــيــــض ُتــعــد 
تــهــديــًدا إرهــابــًيــا لــلــداخــل األمــريــكــي، 

ويــفــوق هـــذا الــتــهــديــد كــثــيــًرا اإلرهـــاب 
عــي اإلســـالم،  مــن الــجــمــاعــات الــتــي تــدَّ
اإلسالمية.  الدولة  وتنظيم  كالقاعدة 
وهــــذه االعـــتـــرافـــات تــعــد فـــي تــقــديــري 
نادرة من قبل رئيٍس أمريكي، حيث إن 
يتجاهل  كــان  ترامب  السابق  الرئيس 
كــلــًيــا تـــهـــديـــدات الــيــمــيــن الــمــســيــحــي 
العرق  تفوق  جماعات  من  المتطرف، 
اليمينية  المليشيات  ومـــن  األبــيــض، 
الـــعـــنـــيـــفـــة الـــمـــســـلـــحـــة، والـــجـــمـــاعـــات 
كان  نفسه  الوقت  في  إنــه  بل  األخــرى، 
يشجع أنشطة هذه الجماعات العلنية 
العنصرية والمتطرفة. ومن أكثر هذه 
المسيرة  تلك  وقوة،  وضوًحا  األنشطة 
الــتــاريــخــيــة الــمــشــهــورة الــتــي اعــُتــبــرت 
منعطف طريق للجماعات المسيحية 
العلني  النشر  في  والمتشددة  العنيفة 
البغيضة،  وســيــاســاتــهــم  لمعتقداتهم 
والظهور العلني بعنصريتهم وتطرفهم 
وهــذه  الــنــاس،  أمــام  تــردد  أو  حياء  دون 
أغــســطــس   ١١ فــــي  ُنـــظـــمـــت  الـــمـــســـيـــرة 
٢٠١٧ في جامعة فيرجينيا في مدينة 
«وحدوا  شعار  تحت   (Charlottesville)
اليمين». فقد خرج هؤالء الشباب من 
يعلنون  المتطرف  المسيحي  اليمين 
أمام المأل عن تشددهم، وعنصريتهم، 
وكرههم لآلخرين، حيث رفعوا شعارات، 
تهدد  خطيرة  عنصرية  هتافات  ورددوا 
على  منها  األمريكي،  المجتمع  وحدة 
ســبــيــل الــمــثــال: «حــيــاة الــبــيــض تــهــم»، 
ومــنــهــا «أنــتــم لــن تــســتــبــدلــونــا»، ومنها 

أيًضا «اليهود لن يستبدلونا».
َتْلقى  كــانــت  األنشطة  هــذه  فمثل 
الـــدعـــم الــكــلــي مـــن الـــرئـــيـــس تـــرامـــب، 
وكـــــان الـــدعـــم يــتــمــثــل فـــي عــــدة أوجـــه 
الشعارات  هــذه  مثل  انتقاد  عــدم  منها 
والـــمـــعـــتـــقـــدات، ومــنــهــا مــنــع نــشــر أي 
الحكومية  األجهزة  من  رسمية  تقارير 
األمــنــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة الــتــي تشير 
إلــــى الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــمــثــلــهــا هــذه 
أو  األمريكي،  القومي  لألمن  األجهزة 
الضغوط  عليه  تزيد  عندما  األقل  في 
مـــن هــــذه الــــوكــــاالت األمــنــيــة ويــواجــه 
بــالــحــقــائــق واإلحـــصـــاءات الــمــيــدانــيــة، 
كـــــان يــخــفــف لــهــجــة هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر، 
ويحاول تغيير صياغتها وشدة كلماتها 
وتــحــويــل مــحــتــواهــا مــن الــتــركــيــز على 
هــــذه الـــجـــمـــاعـــات إلــــى الــتــركــيــز على 

.(Antifa) جماعات اليسار
ولـــــذلـــــك شــــــدد الــــرئــــيــــس بـــايـــدن 
عـــلـــى هـــــذه الــحــقــيــقــة الــمــتــمــثــلــة فــي 
الــمــســيــحــي  الـــيـــمـــيـــن  جــــمــــاعــــات  أن 
الــمــتــطــرف ُتــعــتــبــر جــمــاعــات إرهــابــيــة، 
القومي  لألمن  األول  التهديد  وُتمثل 
األمريكي، ولذلك يجب كبح جماحها 
التي  الحقيقة  وهـــذه  لــهــا.  والــتــصــدي 
لـــه،  خـــطـــاب  أول  فــــي  بــــايــــدن  ذكــــرهــــا 
اســتــنــدت عــلــى الــعــديــد مـــن الــوقــائــع 
الميدانية والتقارير األمنية الجامعة. 
أفادت  الحصر،  ال  المثال  سبيل  فعلى 
دراســــة أجــريــت فــي الــفــتــرة مــن األول 
من  أغسطس   ٣١ إلــى   ٢٠٢٠ يناير  من 
الدراسات  مركز  ونشرها  نفسه،  العام 
 Center) الــــدولــــيــــة  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
 for Strategic and International
األمــريــكــيــة  الــعــاصــمــة  فـــي   (Studies

تحت   ٢٠٢٠ أكــتــوبــر   ٢٢ فــي  واشــنــطــن 
عــــنــــوان: «الــــحــــرب تـــأتـــي إلــــى بـــالدنـــا: 
بـــزوغ اإلرهــــاب الــداخــلــي فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة»، بـــأن ٦٧٪ مــن الــمــؤامــرات 
والــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة فـــي الـــواليـــات 
وراءهــا  تقف   ،٢٠٢٠ عــام  في  المتحدة 
مسيحية  يمينية  عنصرية  جــمــاعــات 
تــعــتــقــد بـــتـــفـــوق الــــعــــرق األبــــيــــض، أو 
مــجــمــوعــات يــمــيــنــيــة مــســلــحــة تــؤمــن 

بالتوجهات نفسها. 
الجماعي  الــتــقــريــر  هــنــاك  كــذلــك 
مــن  مــــــرة  ألول  الـــــصـــــادر  الـــمـــشـــتـــرك 
«مــكــتــب مــديــر الــمــخــابــرات الــقــومــيــة» 
 (Director of National Intelligence)
الــــجــــاري  الـــــعـــــام  مـــــن  مـــــــارس   ١٧ فـــــي 
من  المتنامي  «التهديد  عنوان:  تحت 
الــتــطــرف الــعــنــيــف الـــداخـــلـــي». وتــأتــي 
مـــصـــداقـــيـــة مـــحـــتـــوى هــــــذا الــتــقــريــر 
أنـــه لـــم تــكــتــبــه وكـــالـــة أمــنــيــة أمــريــكــيــة 
واحدة منفصلة عن الوكاالت األخرى، 
ولكنه ُنشر كمجهود جماعي مشترك، 
َحـــــَمـــــل مــــعــــه كــــافــــة وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
من  الــمــخــتــلــفــة  والــتــقــيــيــمــات  واآلراء 
وبالتنسيق  المعنية،  الجهات  جميع 
والتعاون مع الوزارات الحكومية كوزارة 
ومــن  الــداخــلــي.  األمـــن  ووزارة  الــعــدل 
الـــوكـــاالت األمــنــيــة الــتــي ســاهــمــت في 
إعــــداد الــتــقــريــر هــي الــمــركــز الــقــومــي 
لمكافحة اإلرهاب، ومكتب التحقيقات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة، ووكـــــالـــــة الـــمـــخـــابـــرات 
الــمــركــزيــة، ووكــالــة مــخــابــرات الــدفــاع. 
التنفيذي  الــمــلــخــص  فــي  َوردْت  وقـــد 
للتقرير عدة نقاط جوهرية ومحورية 
فــي قــضــيــة الــتــهــديــدات الــنــاجــمــة عن 
«اإلرهاب الداخلي» وأهم مصادره على 

المستوى االتحادي، ومنها ما يلي:
الــمــحــلــيــون  الـــمـــتـــشـــددون  أوًال: 
 Domestic Violent) الـــعـــنـــيـــفـــون 
كبيًرا»  «تهديًدا  ُيشكلون   (Extremists
ألمن واستقرار البالد، وهؤالء يمثلون 
عـــــدة مـــجـــمـــوعـــات مــنــهــا الــجــمــاعــات 
الــمــســيــحــيــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، وجـــمـــاعـــات 
والمليشيات  األبـــيـــض،  الــعــرق  تــفــوق 
الــمــســلــحــة، إضـــافـــة إلــــى الــجــمــاعــات 
الــمــؤمــنــة بــنــظــريــة مـــؤامـــرة ُكــيــو أُنـــون 
الــتــي تــنــشــر الــكــثــيــر مـــن الــمــعــلــومــات 
ومنها  والــغــريــبــة،  والــكــاذبــة  المضللة 
الـــرئـــاســـيـــة  االنــــتــــخــــابــــات  أن  أخـــــيـــــًرا 
على  مــــزورة  كــانــت   ٢٠٢٠ نــوفــمــبــر  فــي 

مستوى الواليات المتحدة األمريكية، 
كــمــا أضــــاف الــتــقــريــر أن دوافـــــع هــذه 
الــــمــــجــــمــــوعــــات لـــلـــقـــيـــام بــــاألعــــمــــال 
عنصرية،  تكون  قد  العنيفة  اإلرهابية 
اإلجــــــــــراءات  تــــحــــدي  أو  عــــرقــــيــــة،  أو 
كورونا،  بفيروس  المتعلقة  الحكومية 

أو ُكره الحكومة االتحادية.
ثــــانــــًيــــا: جـــمـــاعـــات تـــفـــوق الـــعـــرق 
األبــــيــــض األمـــريـــكـــيـــة لـــهـــا اتـــصـــاالت 
مع  متبادل  وتأثير  مستمرة  مباشرة 
مــجــمــوعــات تــؤمــن بــالــفــكــر نــفــســه في 
أوروبــــا  فـــي  وبــالــتــحــديــد  أخـــــرى،  دول 
اليمينية  الجماعات  مثل  وأستراليا، 
جــمــاعــات  أو  الـــقـــومـــيـــة،  الــمــســيــحــيــة 
بــعــض  أن  كـــمـــا  الـــــجـــــدد)،  (الــــنــــازيــــون 
ينتمون  الــذيــن  األمــريــكــيــيــن  األفـــــراد 
إلى الجماعات اليمينية قد سافر إلى 
والتشاور  والــتــواصــل  لالتصال  أوروبـــا 

مع هذه المجموعات األوروبية.
ومــــن الـــوقـــائـــع الــمــيــدانــيــة الــتــي 
اعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا بـــــايـــــدن فـــــي كــلــمــتــه 
حــــول تـــهـــديـــدات الــيــمــيــن الــمــســيــحــي 
راي  كريستوفر  شهادة  هي  المتطرف 
مكتب  رئــيــس   (Christopher Wray)
جلسة  فـــي  الـــفـــيـــدرالـــي  الــتــحــقــيــقــات 
األول  في  الشيوخ  لمجلس  االستماع 
مـــن مـــــارس مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي أمـــام 
 Senate Judiciary) القضائية  اللجنة 
المكتب  بأن  قال  حيث   ،(Committee
ـــف احـــتـــجـــاز واقــــتــــحــــام مــبــنــى  «يـــصـــنِّ
وليس  محلي،  إرهـــاب  بأنه  الكابيتال 
وَتحُمل  ديمقراطيتنا،  فــي  مكانه  لــه 
لحكم  سخرية  ُيــعــد  العمل  هــذا  مثل 
الـــقـــانـــون فـــي أمـــتـــنـــا»، كــمــا أضــــاف أن 
ليست  يــنــايــر  مـــن  الــــســــادس  «حــــادثــــة 
فـــرديـــة، فــمــشــكــلــة اإلرهــــــاب الــداخــلــي 
تنمو وتــتــفــاقــم فــي كــل أنــحــاء الــبــالد 
لــفــتــرة طــويــلــة مــن الــزمــن ولـــن تــزول 
شهادته  واختتم  القريب العاجل»،  في 
هي  األولــويــة  ذات  «التهديدات  قــائــًال: 
مــثــل (تنظيم  الــعــنــيــف  الــتــطــرف  مــن 
العنيف  والتشدد  اإلسالمية)  الدولة 

الداخلي».
كذلك لم يتجاهل بايدن محاولة 
النقاب  َكَشَف  التي  الفاشلة  االنقالب 
عنها مكتب التحقيقات الفيدرالية في 
جماعة  خططت  عندما   ٢٠٢٠ أكتوبر 
لخطف  مــســلــحــة  مــســيــحــيــة  يــمــيــنــيــة 
والية  وحاكم  ميشيجن  واليــة  حاكمة 
فيرجينيا، إضافة على شراء األسلحة 
والمتفجرات للقيام بأعمال تخريبية 

منها تفجير الجسور.
الرسمية  االعــتــرافــات  هــذه  وبــعــد 
الحكومي  الهرم  في  سلطة  أعلى  من 
فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
والمتعلقة بتغلغل اإلرهاب المسيحي 
الــيــمــيــنــي الــمــتــطــرف فـــي الــمــجــتــمــع 
الغربية،  الــدول  باقي  أدعو  األمريكي، 
مـــثـــل فـــرنـــســـا، وهــــولــــنــــدا، وألـــمـــانـــيـــا، 
وإنـــجـــلـــتـــرا إلــــى الــتــنــبــه إلــــى خــطــورة 
وتهديدات اإلرهاب اليميني، سواء من 
الــداخــل أو مــن الـــخـــارج، حــيــث أكــدت 
الــتــقــاريــر االســتــخــبــاراتــيــة عــلــى وجــود 
شبكة تواصل دولية تجمع وتنسق بين 
هذه الجماعات المسيحية اإلرهابية. 
bncftpw@batelco.com.bh
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بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

أشــــكــــر األخــــــــوة واألخــــــــــوات األعـــــــزاء 
عـــلـــى تــفــاعــلــهــم وتـــواصـــلـــهـــم وتــــزويــــدي 
تــواجــد  عــن  المهمة  الــمــعــلــومــات  ببعض 
البحرينية  والعوائل  الشخصيات  بعض 
في  وأقــامــوا  تعاملوا  الــذيــن  والخليجية 
مقاالتي  نشر  بعد  الهندية  المدن  بعض 
مدن  في  البحريني  الوجود  عن  السابقة 
اهللا  شــاء  إن  بنشرها  أقــوم  وســوف  الهند. 
فــي حــلــقــات قــادمــة ولــكــن مــن ضــمــن من 
تـــواصـــل مــعــي وزارنـــــــي فـــي مــكــتــبــي األخ 
حيث  كاظم  أحمد  محمود  طالل  العزيز 
قيمة  تاريخية  بمعلومات  بــتــزويــدي  قــام 
عــــن الــــتــــواجــــد الـــبـــحـــريـــنـــي والــخــلــيــجــي 
فــي بــومــبــاي «مــومــبــاي» وكــذلــك فــي عــدن 
مــمــا أثـــار اســتــغــرابــي حــيــث لــم أســمــع في 
في  بحرينيين  تــجــار  وجــــود  عــن  الــســابــق 
عــــــدن. وأهـــــدانـــــي مــــذكــــرات عـــمـــه الــســيــد 

دبي  بــإمــارة  والمقيم  كــاظــم  عقيل  محمد  أحــمــد  محمد 
باللغة  كتبها  والتي  الشقيقة,  العربية  اإلمــارات  دولة  في 
وتعامالتها  وإقامتها  وتواجدها  العائلة  عن  اإلنجليزية 
وبها  وعدن,  بومباي  ومدينتي  الخليج  دول  في  التجارية 
لكتابة  نـــواة  تــكــون  ألن  صــالــحــة  وقــيــمــة  شيقة  مــعــلــومــات 
روايات وإنتاج مسلسالت تلفزيونية أو أفالم سينمائية عن 
عام  بشكل  والخليجي  خــاص  بشكل  البحريني  التواجد 
احتوت  وقــد  وعــدن.  وبومباي  المنطقة  دول  مختلف  في 
الــمــذكــرات عــلــى ســتــة فــصــول وأذكــــر بــعــض مــن أحــداثــهــا 

باختصار:
ولد  فقد  الطفولة,  ومرحلة  المولد  األول:  الفصل 
طفولته  فترة  وامــتــدت   ١٩٢٥ عــام  في  بدبي  محمد  العم 
قام  التي  الفالح  مدرسة  وفــي  فيها  ودرس   ١٩٣٥ عــام  إلــى 
بتأسيسها تاجر اللؤلؤ الحجازي المعروف الشيخ محمد 
ثم  ومن  دبي  منطقة بر  عام ١٩٢٧ في  زينل في  رضا  علي 
إلى  بعامين  يكبره  الـــذي  عــبــدالــواحــد  أخــيــه  مــع  انتقاله 
كان  الــذي  والـــده  مــع  والعمل  الــدراســة  لمواصلة  بومباي 
مقيما في بومباي وله أعمال تجارية مع مختلف التجار 
امتداد  هي  وتجارته   ١٩٠٠ عام  منذ  والخليجيين  الهنود 
لتجارة والده في الخليج وبومباي والذي سبقه بثالثين 

عاما. 
إلى   ١٩٣٥ مــن  بــومــبــاي  فــي  اإلقــامــة  الــثــانــي:  الفصل 
عاما   ١٧ بها  مكث  حيث  بــاإلحــداث  مليئة  وكــانــت   ١٩٥٢
والسياسيين  الــقــادة  من  العديد  مع  لوجه  وجها  وتقابل 
ومنهم المهاتما موهانداس كرمشاند غاندي، جواهر الل 
ديساي،  مورارجي  باتل،  جوهافرباي  سردار فاالباي  نهرو، 
محمد علي جناح ولياقت علي خان وأمير الكويت الراحل 
وابناه  الصباح  الجابر  أحمد  الشيخ  اهللا  بإذن  له  المغفور 
الشيخ جــابــر والــشــيــخ صــبــاح وقــيــام والـــده أحــمــد محمد 
الشيخ  بدعوة  وعبدالرحمن  صديق  محمد  وعماه  عقيل 
نـــادي  فـــي  الـــغـــذاء  عــلــى  وأوالده  الــصــبــاح  الــجــابــر  أحــمــد 
اإلسالمي أثناء زيارتهم لبومباي في عام ١٩٤٠, وكان من 
الزمن  مــن  مــدة  وبــعــد  كويتية.  شخصيات  الحضور  بين 
حضر المغفور له بإذن اهللا الشيخ عبداهللا السالم بمعية 
في  عبداهللا  الشيخ  وسكن  بومباي  إلــى  سعد  الشيخ  ابنه 
بداية وصوله بفندق «غرين سي». وبعدها اشترى بنايتين 
عبداهللا  دعاهما الشيخ  وقد  والجابرية  وسماهما الصباح 
بناية  من  العلوي  الطابق  في  للعشاء  سعد  الشيخ  وابنه 
ومــع  معهما  وودودان  مــرحــبــان  الــشــيــخــان  وكـــان  الــصــبــاح 
الضيوف اآلخرين. وذكر كذلك عن زيارة المغفور له بإذن 
اهللا الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود لبومباي وقيام 
التاجر المعروف محمد علي زينل علي رضا بإقامة حفل 
والــذي  الخيول  لسباق  ماهاالكشمي  مضمار  فــي  عــشــاء 
على  وآسيا,  الهند  مستوى  على  واســعــة  بشهرة  يحظى 
المدعوين.  من  ووالــده  هو  كان  وقد  سعود.  الملك  شرف 
األعمال  رجال  من  وبــارزة  عديدة  أخرى  شخصيات  وقابل 
والتجار في بومباي منهم: محمد علي زينل وأخواه يوسف 
وإبراهيم والشيخ مصطفى بن عبداللطيف ومحمد علي 
البسام وعلي جمال وأحمد عبدالرحمن الزياني. وذكر في 
مذكراته عن إقامة حفل زفافه وأخيه عبدالواحد وصهريه 
القرن  من  األربعينيات  في  قريباتهم  من  وعبداهللا  محمد 

الـــمـــاضـــي فـــي بـــومـــبـــاي وكـــمـــا شـــاهـــد في 
إحــــدى الـــمـــرات نــهــرو ومــعــه لــيــاقــت علي 
عام  فــي  لبومباي  زيارتهما  إحــدى  خــالل 
لــدى  مــكــشــوفــة  ســـيـــارة  فـــي  وهـــمـــا   ١٩٤٤
مرورهما أمام منزلهم الكائن في «تشاكال 
ستريت» وقام السكان بإمطارهما بالورود.

الفصل الثالث: اإلقامة في عدن من 
ميناء  إلـــى  وصـــل  حــيــث   ١٩٥٨ إلـــى   ١٩٥٢
عدن بالباخرة واسمها «ستراثنافر» وكانت 
مــكــونــة مــن ثــمــانــي طــبــقــات وبــهــا مصعد 
في  وكــان  للرقص  وصالة  سباحة  وحمام 
وإخــوانــه  والــــده  الــوصــول  عــنــد  استقباله 
عبدالواحد ومحمد أمين ومحمود. وذكر 
البحرينيين  الــتــجــار  أســمــاء  مــن  بــعــضــا  
والحضرميين  والعدنيين  والخليجيين 
ومـــنـــهـــم: الــــســــادة مــحــمــد صـــالـــح فــكــري، 
فكري  وعــبــدالــرحــيــم  فــكــري  رفــيــع  محمد 
ومن الكويت السيد خالد عبداللطيف الشايع وكان لديه 
عائلة  مــن  تــاجــر  اليمنيين  الــتــجــار  ومــن  عــدن  فــي  محل 
سعيد  األخــوان  وهما  بازرعة  عائلة  من  وتاجران  باشنفر 
وعــمــر وهــمــا مــن كــبــار تــجــار الــعــقــارات ومــصــدري القهوة 
(الــبــن) إلــى أوروبــــا وأمــريــكــا. وخـــالل إقــامــتــه مــع العائلة 
المنزل  وكـــان  منزلين  بــبــنــاء  عــبــدالــواحــد  أخــيــه  مــع  قـــام 
من  ضــبــاط  إلقــامــة  تــأجــيــره  تــم  والــثــانــي  لسكنهم  األول 
كانت  عــدن  ان  وقــال  البريطاني.  الملكي  الجوي  السالح 
وثالثين  عشرين  بين  ميناءها  ويــزور  وآمنة  جميلة  بــالدا 
باخرة يوميا لكونها أحد أكثر موانئ العالم نشاطا وكانت 
من  الــكــثــيــر  وهــنــاك  بعد نيويورك  الــتــرتــيــب  فــي  الــثــانــيــة 
التسهيالت مثل المصارف ومطار عدن والذي يعتبر من 
جاف  وحوض  األوسط  الشرق  منطقة  في  المطارات  أهم 
مقصدا  عدن  جعل  مما  النفط  ومصفاة  السفن  إلصالح 
للكثير من التجار ورجال األعمال والسواح بسبب موقعها 
الجغرافي، مما جعلها مركزا لمختلف األنشطة التجارية 
تعمل  الهدايا  محالت  وخاصة  التجارية  محالتها  وبعض 
طوال اليوم وقد اتسمت عدن باألمن واالستقرار في تلك 
الحاكم  التجاري  محلهم  زار  المرات  إحدى  وفي  الفترة. 
الــبــريــطــانــي لــعــدن الــســيــر تــشــارلــز هيكن بــســيــارة يــرفــرف 
عــلــيــهــا الــعــلــم الــبــريــطــانــي ومــعــه ســائــق واحــــد ومـــن غير 
وكــان  ســجــادة  وشـــراء  المحل  ليعاين  حــراس  أو  مرافقين 
متواجدا في المحل في ذلك الوقت السيد محمد صالح 
على  مشيا  آخــر  محل  إلــى  الحاكم  توجه  وبعدها  فكري 
األقدام في ممر ضيق. وسالطين اليمن كانوا يزورن عدن. 
وشــاهــدوا  لحج.  سلطان  محلهم  زار  الــمــرات  إحــدى  وفــي 
زيارتها  خــالل  بريطانيا  ملكة  الثانية  إليزبيث  الملكة 
المعروفة,  كــريــتــر  منطقة  فــي  عـــدن  لــمــعــالــم  الــتــفــقــديــة 
بــواســطــة ســيــارة مــكــشــوفــة. وان مــن أجــمــل الــمــشــاهــد في 
عـــدن غــــروب الــشــمــس. فــقــد كـــان الــنــاس يــحــرصــون على 
يحين  حينما  وأعــمــامــه  ووالـــــده  جـــده  ومــنــهــم  مــشــاهــدتــه 
الكثير  مــع  جماعة  يصلونها  وكــانــوا  المغرب  صــالة  وقــت 
ثالثة  من  المكونة  بنايتهم  في  والمعارف  األصدقاء  من 
الراسية  والسفن  الميناء  مشاهدة  يمكنهم  ومنها  أدوار 
الملكة  شــارع  على  وتقع  اآلن  إلى  قائمة  البناية  ومازالت 
أروى في منطقة كريتر وتعني فوهة البركان وأطلق عليها 
هذا االسم اإلنجليز بعد احتالل عدن في عام ١٨٣٩ وفي 
كاظم  أحــمــد  والــــده  عــلــى  محمد  الــعــم  اقــتــرح   ١٩٥٣ عـــام 
والده  توفق  وقد  تجاري  محل  لفتح  البحرين  إلى  السفر 
بحكم عــالقــاتــه ومــعــارفــه الــســابــقــة فــي الــبــحــريــن وخــالل 
تلك الفترة قابل والده عدة مرات المغفور لهم بإذن اهللا 
حاكم  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  السمو  صاحب 
البحرين آنذاك وولي عهده الشيخ عيسى والشيخ خليفة 
والشيخ محمد وبعد سنتين قام هو وباقي العائلة بزيارة 
عن  كانت  التي  الرحلة  ووصف  أشهر  ستة  لمدة  البحرين 
طريق الباخرة من عدن مرورا بموانئ مسقط ودبي وقطر 
حتى الوصول إلى البحرين وبعدها بمدة زمنية تم رجوع 

العائلة لإلقامة في البحرين في عام ١٩٥٥.
في  الكتاب  فصول  بقية  اهللا  شاء  إن  استكمل  وســوف 

المقال التالي.
 yousufsalahuddin@gmail.com
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

ح�سني �سلمان �إ�سماعيل

و�لده

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته

وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم اأهله وذويها ال�صرب وال�صلوان

دعا �حلكومة �لإ�سر�ئيلية �إىل �حرت�م �لقانون �لدويل.. وزير �خلارجية: 

ما يجري يف �لقد�س من �نتهاكات �ستكون لها عو�قب وخيمة

با�ستخد�م �لذكاء �ل�سطناعي.. »�ملباحث«:

م�سروع وطني لر�سد وزيادة معدلت �لتعايف من �إدمان �ملخدر�ت

»طري�ن �خلليج« ت�ستاأنف رحالتها �ملبا�سرة �إىل لرنكا

�ضارك الدكتور عبداللطيف بن 

اخلارجية،  وزير  الزياين،  را�ضد 

الت�ضال  تقنية  عرب  اأم�س 

اجتماع  يف  املرئي،  اللكرتوين 

جمل�س جامعة الدول العربية يف 

دورته غري العادية على امل�ضتوى 

اأ�ضحاب  مب�ضاركة  الوزاري، 

ال�ضمو واملعايل وال�ضعادة روؤ�ضاء 

والأمني  امل�ضاركة،  الدول  وفود 

العام جلامعة الدول العربية.

اخلارجية  وزير  األقى  وقد 

اإن  خالل الجتماع كلمة قال فيها 

تطورات  بالٍغ  بقلٍق  تابع  العامل 

مدينة  يف  الأخرية  الأو�ضاع 

عزم  نتيجة  ال�ضريف،  القد�س 

اإجالء  الإ�ضرائيليني  امل�ضتوطنني 

حي  يف  م�ضاكنهم  من  املقد�ضيني 

القوات  وقيام  جراح،  ال�ضيخ 

الإ�ضرائيلية بالعتداء على امل�ضلني 

هذه  الأق�ضى يف  امل�ضجد  يف حرم 

رم�ضان  �ضهر  من  املباركة  الليايل 

الف�ضيل، مبا يتعار�س مع قرارات 

والقانون  الدولية  ال�ضرعية 

الدويل، ويتنافى مع قيم الت�ضامح 

والتعاي�س وال�ضالم.

اخلارجية  وزير  واأ�ضاف 

القد�س  مدينة  يف  يجري  ما  اإن 

ي�ضتفز  واعتداءات  انتهاكات  من 

العامل،  يف  امل�ضلمني  كل  م�ضاعر 

على  وخيمة  عواقب  له  و�ضتكون 

الأرا�ضي  يف  وال�ضتقرار  الأمن 

املحتلة. وقال نحن ندعو احلكومة 

القانون  احرتام  اإىل  الإ�ضرائيلية 

الدويل والوفاء بالتزاماتها الدولية 

القد�س  بالحتالل يف  قائمة  كقوة 

الو�ضع  تغيري  وعدم  ال�ضرقية، 

للمدينة  والتاريخي  القانوين 

خ�ضو�ضيتها  ومراعاة  املقد�ضة 

وامل�ضيحيني،  امل�ضلمني  لدى 

اأعربت  البحرين  مملكة  اأن  مبيًنا 

لعتداء  ال�ضديد  ا�ضتنكارها  عن 

امل�ضلني  على  الإ�ضرائيلية  القوات 

و�ضعي  الأق�ضى،  امل�ضجد  يف 

اأمالك  م�ضادرة  اىل  امل�ضتوطنني 

جراح،  ال�ضيخ  حي  يف  املقد�ضيني 

العتداءات  هذه  بوقف  وطالبت 

�ضد اأبناء القد�س، والتي من �ضاأنها 

وتقو�س  تعقيًدا  الأمور  تزيد  اأن 

يف  ال�ضالم  عملية  اإحياء  فر�س 

الأرا�ضي املحتلة. 

وعربرّ الدكتور عبداللطيف بن 

مملكة  ت�ضامن  عن  الزياين  را�ضد 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  مع  البحرين 

مملكة  موقف  موؤكًدا  ال�ضقيق، 

البحرين الثابت باأن ال�ضالم العادل 

اإل  يتحقق  لن  املنطقة  والدائم يف 

بح�ضول ال�ضعب الفل�ضطيني على 

اإقامة  يف  امل�ضروعة  حقوقه  كامل 

دولته امل�ضتقلة وعا�ضمتها القد�س 

ال�ضرعية  لقرارات  وفًقا  ال�ضرقية 

ومبادرة  الدولتني  وحلرّ  الدولية 

ال�ضالم العربية.

اإن  اخلارجية  وزير  وقال   

املجتمع  تدعو  البحرين  مملكة 

م�ضوؤولياته  لتحمرّل  الدويل 

حماية  يف  والأخالقية  الإن�ضانية 

من  ال�ضقيق  الفل�ضطيني  ال�ضعب 

كافة النتهاكات الإ�ضرائيلية، واأن 

التي  العتداءات  ملواجهة  يتحررّك 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  بحق  ترتكب 

الأرا�ضي  وباقي  القد�س  يف 

وتدعو  كما  املحتلة.  الفل�ضطينية 

والعنف  الت�ضعيد  وقف  اإىل 

وت�ضخري اجلهود الدولية لتحقيق 

للمنطقة،  وال�ضتقرار  ال�ضالم 

لكل  البحرين  مملكة  دعم  موؤكًدا 

املجل�س  �ضيقررّها  التي  اخلطوات 

املوقر للتعاطي مع هذه التداعيات 

ال�ضريف  القد�س  مدينة  يف 

وال�ضتيطان الإ�ضرائيلي فيها.

�ضررّح مدير عام الإدارة العامة 

باأنه  اجلنائية،  والأدلة  للمباحث 

يجري العمل حالًيا على امل�ضروع 

وزيادة  وحتليل  لر�ضد  الوطني 

املواد  اإدمان  من  التعايف  معدلت 

الذكاء  تقنية  با�ضتخدام  املخدرة 

بتوجيهات  وذلك  ال�ضطناعي، 

بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول  الفريق  من 

الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

بن  طارق  الفريق  من  ومتابعة 

العام  الأمن  رئي�س  احل�ضن  ح�ضن 

بالعتماد على الذكاء ال�ضطناعي 

تقدمها  التي  باخلدمات  لالرتقاء 

وزارة الداخلية.

اإدخال  اإىل  امل�ضروع  ويهدف 

ال�ضطناعي  الذكاء  قدرات 

اكي  حتحُ والتي  الآيل  للحا�ضب 

القدرات الذهنية الب�ضرية يف فهم 

توؤثر  التي  والعوامل  املتغريات 

على �ضلوك املدمنني مما ي�ضهم يف 

�ضواء  الالزمة  ال�ضيا�ضات  و�ضع 

الوطني  اأو  الفردي  امل�ضتوى  على 

يف اتخاذ القرار.

الإدارة  عام  مدير  واأ�ضاف 

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية 

من  الأول  يعترب  امل�ضروع  اأن 

حيث  الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  نوعه 

قليلة  حماولت  هناك  كانت 

لكنها  املختلفة  املتغريات  لربط 

التي  الديناميكية  اإىل  افتقرت 

تقنيات  ا�ضتخدام  �ضيوفرها 

مو�ضًحا  ال�ضطناعي،  الذكاء 

تعزيز  اإىل  ي�ضعى  امل�ضروع  اأن 

دورها يف  واإبراز  البحرين  مكانة 

م�ضتوى  على  املخدرات  مكافحة 

بطريقة  ي�ضهم  حيث  العامل، 

الإدمان،  عالج  يف  مبا�ضرة  غري 

تراجعت  الإدمان  قل  اإذا  وبالتايل 

كال�ضرقات،  له  امل�ضاحبة  اجلرائم 

املادية  الكلفة  تقليل  اإىل  بالإ�ضافة 

قد  كما  املوارد،  على  واملحافظة 

لحق  وقت  يف  الربنامج  ي�ضاعد 

قد  الذين  ال�ضخا�س  حتديد  على 

البديلة  العقوبة  برنامج  ي�ضملهم 

فيما يخ�س الإدمان.

منطلق  من  اأنه  واأو�ضح 

الدور املحوري والأ�ضا�ضي للدولة 

التعايف،  على  م�ضاعدتهم  يف 

امل�ضروع  هذا  فكرة  جاءت 

حتقيق  يف  �ضي�ضهم  والذي 

مع  بالتعاون  املرجوة  الأهداف 

وموؤ�ض�ضات  املعنية  الوزارات 

البحثية  واجلهات  املدين  املجتمع 

امل�ضروع  اأن  اإىل  م�ضرًيا  املختلفة، 

على  قائم  منوذج  بناء  ي�ضتهدف 

الحتمالية  الريا�ضية  املعادلت 

يحدد  اأن  من خاللها ميكن  والتي 

لالنتكا�ضة  عر�ضة  الأكرث  الأفراد 

من  متنوعة  جمموعة  با�ضتخدام 

الأ�ضا�ضية  ال�ضحية  املتغريات 

واخل�ضائ�س الفردية وال�ضخ�ضية 

فيما  ال�ضببية  العالقات  وتقدير 

بانتكا�ضة  عالقتها  ومدى  بينها، 

للتعاطي،  ورجوعه  املدمن 

بالإ�ضافة اإىل م�ضاندة ودعم اتخاذ 

يف  الوطني  امل�ضتوى  على  القرار 

جمال مكافحة تعاطي املخدرات.

وبنيرّ مدير عام الإدارة العامة 

اأن  اجلنائية  والأدلة  للمباحث 

للم�ضروع  التنفيذية  املراحل 

هي  الأوىل  مرحلتني،  ت�ضمل 

والتعايف  العالج  وحت�ضني  ر�ضد 

قواعد  وتنقيح  ان�ضاء  خالل  من 

النف�ضية،  )الطبية،  البيانات 

والتكامل  وغريها(  دميوغرافية 

الثانية  واملرحلة  بينها،  فيما 

ال�ضطناعي  الذكاء  منوذج  بناء 

البيانات  بقواعد  وتغذيته 

املتح�ضل عليها يف املرحلة الأوىل.

الأوىل  املرحلة  وت�ضم 

عمل  فرق  جمموعة  للم�ضروع 

وزارة  م�ضتوى  على  خمتلفة 

وزارة  من  واأخرى  الداخلية 

وموؤ�ض�ضات  وجمعيات  ال�ضحة 

املجتمع املدين امل�ضرح لها بالعالج 

جمع  عملية  باأن  علًما  والتاأهيل، 

البيانات الطبية والعالجية �ضتتم 

املعمولة  العاملية  للمعايري  طبًقا 

هارفرد  جامعة  من  كل  يف  بها 

على  التام  احلفاظ  مع  وتورونتو 

ال�ضرية واخل�ضو�ضية للم�ضاركني 

يف الدرا�ضة.

�ضي�ضم  الثانية  املرحلة  ويف 

اأع�ضاًء  الداخلية  وزارة  فريق 

عرب  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  من 

امل�ضاند  والفريق  التميز  فريق 

لتكنولوجيا املعلومات به، وفريق 

من خارج مملكة البحرين وي�ضمل 

هارفارد  جامعة  من  ع�ضوا 

من  وع�ضًوا  اأك�ضفورد،  وجامعة 

بجامعة  ال�ضطناعي  الذكاء  ق�ضم 

تورونتو.

الإدارة  عام  مدير  واأ�ضار 

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية 

اجتماع  موؤخًرا  قد  عحُ اأنه  اإىل 

حت�ضريي بح�ضور كافة ال�ضركاء 

ل�ضتعرا�س  بالتنفيذ  املعنني 

وحتديد  للم�ضروع  العامة  الأحُطر 

اجليد  والتخطيط  فريق  كل  مهام 

الزمنية  الفرتات  وحتديد  له 

ل  لالإجراءات التنفيذية، ومن املوؤمرّ

الجتماعات  من  �ضل�ضلة  عقد 

ملتابعة  العمل  لفريق  الالحقة 

خطة تنفيذ امل�ضروع.

الوطنية  الناقلة   - اخلليج  طريان  اأعلنت 

رحالتها  ا�ضتئناف  عن   - البحرين  ململكة 

املبا�ضرة اإىل مطار لرنكا الدويل بواقع رحلتني 

اأ�ضبوعيتني، وذلك بدًءا من 15 يونيو 2021.

بت�ضيري  بداأت  قد  اخلليج  طريان  وكانت 

مملكة  بني  الأوىل  للمرة  املبا�ضرة  رحالتها 

البحرين وجمهورية قرب�س يف عام 1982م، 

يف  للناقلة  الرئي�ضية  الوجهات  اإحدى  وهي 

وت�ضريرّ  املتو�ضط.  الأبي�س  البحر  منطقة 

من  كل  اإىل  حالًيا  رحالتها  اخلليج  طريان 

وجدة،  والريا�س،  والكويت،  ودبي،  اأبوظبي، 

والدمام، واملدينة املنورة، وم�ضقط، والقاهرة، 

وباري�س،  ولندن،  البي�ضاء،  والدار  وعمرّان، 

وبانكوك،  واإ�ضطنبول،  واأثينا،  وفرانكفورت، 

وكولومبو،  ودكا،  و�ضنغافورة،  ومانيال، 

الهند  يف  الوجهات  من  وعدد  املالديف  وجزر 

ميكونو�س  الناقلة  �ضت�ضيف  كما  وباك�ضتان. 

ا اإىل �ضبكة وجهاتها بدًءا من  و�ضانتوريني اأي�ضً

نهاية  وحتى  يونيو  �ضهر  من  الأول  الأ�ضبوع 

�ضبتمرب، مع وجهات اأخرى تخطط لها الناقلة 

هذا ال�ضيف.

عن  موؤخًرا  اخلليج  طريان  واأعلنت 

ال�ضحي �ضد فريو�س  التاأمني  طرحها لتغطية 

على  احلجوزات  جلميع  جماًنا  »كوفيد-19« 

ال�ضحية  النفقات  �ضت�ضمل  والتي  تذاكرها، 

الت�ضخي�س  حال  يف  ال�ضحي  احلجر  ونفقات 

اأثناء  املتوقع  بـ»كوفيد-19« غري  الإ�ضابة  اأو 

املحجوزة،  التذاكر  جميع  و�ضتكون  ال�ضفر. 

لل�ضفر  بالأميال،  امل�ضدرة  التذاكر  ذلك  يف  مبا 

على رحالت طريان اخلليج بدًءا من 10 مايو 

تلقائًيا  مغطاة   2021 نوفمرب   10 وحتى 

اإ�ضافية.  تكلفة  اأي  دون  »كوفيد-19«  بتاأمني 

و�ضيتم تغطية جميع امل�ضافرين وفًقا لبولي�ضة 

التاأمني املذكورة، حيث �ضيتم تاأمني امل�ضافرين 

بـ»كوفيد-19«  اإ�ضابتهم  ت�ضخي�س  حال  يف 

اأثناء ال�ضفر يف اخلارج مل�ضاعدتهم يف العودة 

ونفقات  الطبية  التكاليف  وحتمل  الوطن  اإىل 

امل�ضت�ضفيات يف اخلارج، بالإ�ضافة اإىل تكاليف 

هذه  وتنطبق  ال�ضحي.  احلجر  يف  الإقامة 

ها  ت�ضريرّ التي  اجلوية  الرحالت  على  التغطية 

طريان اخلليج والتي حتمل اأرقام تذاكر طريان 

املوقع  خالل  من  �ضراوؤها  يتم  والتي  اخلليج، 

الإلكرتوين للناقلة اأو مركز ات�ضالها الدويل اأو 

اأي من مكاتب مبيعات طريان اخلليج ووكالئها 

املعتمدين.

كونها اإحدى �ضركات الطريان القليلة التي 

ت�ضتمر  2020؛  يف  الطريان  عن  تتوقف  مل 

طريان اخلليج يف العمل عن كثب مع ال�ضلطات 

احلكومية واجلهات املعنية يف خمتلف وجهات 

منو  زيادة  مع  عملياتها  ل�ضتئناف  �ضبكتها 

اخلليج  طريان  وتفخر  ال�ضفر.  على  الطلب 

الفوري  التكيف  خالل  من  املرنة  ب�ضبكتها 

هيئات  وتوجيهات  احلكومية  التعليمات  مع 

�ضبكتها،  وجهات  يف  املدين  الطريان  �ضوؤون 

امل�ضتمرة  وا�ضتجابتها للتغيريات والتحديثات 

فيما يتعلق بالعمليات.

على  با�ضتمرار  ت�ضاف  امل�ضتجدات  اآخر 

الرابط covid19  /gulfair.com؛ مبا يف ذلك 

الوجهات،  �ضبكة  وحتديثات  ال�ضفر،  ن�ضائح 

وتعليمات ال�ضحة وال�ضالمة.

دعم برملاين عربي لقر�ر تاأجيل �لنتخابات 

�لفل�سطينية ل�سمان م�ساركة �أهل �لقد�س

رئي�س �ل�سورى ي�سارك يف جل�سة طارئة 

لـ»�لربملاين �لعربي« لبحث �لأو�ساع يف �لقد�س

زينل ت�سارك يف �جلل�سة �لطارئة لالحتاد

 �لربملاين �لعربي ملناق�سة تطور�ت �لقد�س �ل�سريف

اأكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�ضة 

البحرين،  مملكة  موقف  النواب،  جمل�س 

�ضاحب  ح�ضرة  بقيادة  والرا�ضخ،  الثابت 

خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

الق�ضية  دعم  يف  املفدى،  البالد  عاهل 

الفل�ضطينية، واحلقوق امل�ضروعة لل�ضعب 

الدولتني،  حل  مبداأ  وفق  الفل�ضطيني، 

وا�ضتناًدا ملبادرة ال�ضالم العربية، وقرارات 

ال�ضرعية الدولية ذات ال�ضلة.

وا�ضتنكار  رف�س  اإىل  واأ�ضارت 

تعر�س  التي  العتداءات  النواب  جمل�س 

الأق�ضى،  امل�ضجد  يف  امل�ضلني  لها 

اأبناء  �ضد  املرفو�ضة  وال�ضتفزازات 

القد�س، واإخالء منازلهم، وحماولة فر�س 

اإجراءات خمالفة لقرارات املجتمع الدويل، 

كما  املنطقة،  يف  وال�ضتقرار  الأمن  وتهدد 

ال�ضالم  عملية  اإحياء  فر�س  وتقو�س 

العادل وال�ضامل. 

اأم�س  �ضباح  لقائها  خالل  ذلك  جاء   

�ضفري  القادر  عبد  طه  ال�ضفري  الثالثاء، 

البحرين،  مملكة  لدى  فل�ضطني  دولة 

وبح�ضور النائب عبد النبي �ضلمان النائب 

والنائب  النواب،  جمل�س  لرئي�ضة  الأول 

جمل�س  لرئي�ضة  الثاين  النائب  زايد  علي 

رئي�س  النفيعي  اإبراهيم  والنائب  النواب، 

جلنة منا�ضرة ال�ضعب الفل�ضطيني.

واأو�ضحت اإن قرار تاأجيل النتخابات 

م�ضاركة  �ضمان  حلني  الفل�ضطينية، 

ل  جزًءا  باعتبارهم  القد�س،  مدينة  اأهايل 

قرار  هو  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  من  يتجزاأ 

�ضائب، يهدف اإىل تعزيز الوحدة الوطنية 

الربملاين  بالدعم  ويحظى  الفل�ضطينية، 

العربي امل�ضرتك، ودعم احلقوق امل�ضروعة 

لل�ضعب الفل�ضطيني ال�ضقيق.

علي  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  ي�ضارك 

يف  الأربعاء،  اليوم  ال�ضالح،  �ضالح  بن 

الربملاين  لالحتاد  الطارئة  اجلل�ضة  اأعمال 

لبحث  بحُعد(؛  )عن  �ضتحُعقد  والتي  العربي، 

ال�ضريف  القد�س  بها  مير  التي  الأو�ضاع 

)امل�ضجد الأق�ضى(، وما يتعررّ�س له الأ�ضقاء 

الفل�ضطينيون.

 وتاأتي اجلل�ضة ا�ضتجابة لدعوة �ضقر 

العربي  الربملاين  الحتاد  رئي�س  غبا�س 

بدولة  الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س 

وذلك  ال�ضقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات 

جتاه  عربي  برملاين  موقف  اتخاذ  اأجل  من 

الق�ضية  تواجه  التي  ال�ضعبة  الظروف 

الفل�ضطينية.

اجلل�ضة  يف  يحُ�ضارك  اأن  املقرر  ومن 

والربملانات  املجال�س  روؤ�ضاء  الطارئة 

العام  الأمني  الغيط  اأبو  واأحمد  العربية، 

جلامعة الدول العربية.

ت�ضارك فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�ضة 

التنفيذية  اللجنة  رئي�ضة  النواب  جمل�س 

لل�ضعبة الربملانية اليوم الأربعاء يف اعمال 

العربي  الربملاين  لالحتاد  الطارئة  اجلل�ضة 

املنعقدة عن بعد لبحث الأو�ضاع التي متر 

بها القد�س ال�ضريف )امل�ضجد الأق�ضى(، وما 

يتعر�س له الأ�ضقاء الفل�ضطينيون.

الطارئة،  اجلل�ضة  اأعمال  و�ضتعقد 

روؤ�ضاء  يح�ضرها  اأن  املقرر  من  والتي 

العربية  بالدول  والربملانات  املجال�س 

الق�ضية  ب�ضاأن  املوقف  م�ضتجدات  لبحث 

الفل�ضطينية.
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تنويع القطاع ال�سياحي واإثراء جتربة ال�سياح والزّوار

»ال�سياحة« تطلق اأول »با�ص برمائي« يف البحرين اجلمعة القادم

مببلغ وقدره 680 األف دينار

القطان: ت�سديد ديون 175 مع�سًرا �سمن م�سروع »�سهم الغارمني«

»الأعلى الإ�سالمي«: اخلمي�ص اأول اأيام عيد الفطر املبارك

البحرين  هيئة  ك�ضفت 

اإطالق  عن  واملعار�ض  لل�ضياحة 

منت  على  �ضياحة  رحلة  اأول 

يوم  البحرين،  يف  برمائي  با�ض 

اجلمعة القادم 14 مايو، وذكرت 

واملواطنني  ال�ضياح  باإمكان  اأنه 

هذه  خلو�ض  احلجز  واملقيمني 

التجربة الرثية غري امل�ضبوقة يف 

 Bahrain تطبيق  عرب  البحرين 

على  املتوافر   Duck Tours
متجري جوجل بالي واأب �ضتور.

هذا  اأن  الهيئة  واأو�ضحت 

البا�ض ينطلق يف رحلتني يومًيا 

�ضباًحا  العا�ضرة  ال�ضاعة  عند 

�ضري  خط  يف  ع�ضًرا،  والرابعة 

املرور  ي�ضمل  بعناية  مدرو�ض 

من  بالقرب  املعامل  من  عدد  على 

ت�ضتغرق  رحلة  يف  املايل،  املرفاأ 

خاللها  يجتاز  واحدة،  �ضاعة 

م�ضافة 7 كم على الياب�ضة و2.5 

كم يف البحر.

البحرين  هيئة  وزّودت 

الربمائي  البا�ض  لل�ضياحة 

يقّدمون  �ضياحيني  مبر�ضدين 

حول  �ضرًحا  الرحلة  خالل 

ال�ضياحية  البحرين  بع�ض معامل 

والتجارية.

هذا  ال�ضياحة  هيئة  وُتطلق 

مع  تزامًنا  الربمائي  البا�ض 

لتمنح  ال�ضعيد؛  الفطر  عطلة عيد 

ترفيهية  اأداة  والعائالت  ال�ضياح 

وتعّرفهم  ثرية  جتربة  لهم  تقّدم 

على اأهم معامل البحرين.

اإىل  يتحّول  الذي  والبا�ض 

مت  كبرية  بان�ضيابية  �ضفينة 

الأمان  عوامل  بجميع  تزويده 

اأدوات  اإىل  اإ�ضافة  الالزمة، 

الكامل  اللتزام  و�ضط  الرفاهية 

ال�ضحية  الحرتازية  بالإجراءات 

الوطني  الفريق  تعليمات  ح�ضب 

الطبي للت�ضدي جلائحة كورونا.

قائدي  نا�ضر  الدكتور 

الرئي�ض التنفيذي لهيئة البحرين 

اإن  قال  واملعار�ض  لل�ضياحة 

ياأتي  الربمائي  البا�ض  م�ضروع 

لتنويع  ال�ضياحة  مبادرات  �ضمن 

يف  ال�ضياحي  القطاع  اأن�ضطة 

البحرين، وتقدمي جتارب جديدة 

لل�ضياح ت�ضهم يف اإثراء برناجمهم 

ال�ضياحي.

اأن  قائدي  الدكتور  واأ�ضاف 

هذا البا�ض هو جتربة اأوىل تعمل 

تطويرها  على  ال�ضياحة  هيئة 

يف  لها  اأخرى  م�ضارات  واإ�ضافة 

امل�ضتقبل، لي�ضمل مناطق اأخرى يف 

وذلك  الزيارة،  ت�ضتحق  البحرين 

الرحالت  هذه  جناح  على  قيا�ًضا 

 Duck ت�ضمى  التي  ال�ضياحية 

الوليات  مثل  دول  يف   Tours
و�ضنغافورة  الأمريكية  املتحدة 

اأن  توقعه  عن  واأعرب  وغريها، 

كبرًيا  اإقبالً  التجربة  هذه  تلقى 

وحتى  والزوار  ال�ضياح  لدى 

الراغبني  واملقيمني  املواطنني 

جديد،  ممتع  �ضيء  بتجربة 

الربمائي  البا�ض  رحلة  وتبداأ 

مروًرا  في�ضل  امللك  كورني�ض  من 

»فر�ضة  القدمية  ال�ضفن  مبر�ضى 

املايل،  املرفاأ  ومبنى  املنامة«، 

التي  الربية  الرحلة  بعدها  لتبداأ 

و�ضارع  ال�ضيف  �ضاحية  تت�ضمن 

مبنى  باجتاه  �ضلمان  بن  خليفة 

العك�ضي  الدوران  ثم  املايل،  املرفاأ 

للتوجه اإىل كورني�ض امللك في�ضل.

من  قائدي  الدكتور  واأ�ضاف 

البا�ض  هذا  ي�ضيف  اأن  املرتقب 

�ضوارع  على  خا�ضًة  اأجواًء 

جرى  اإذ  وخليجها،  البحرين 

بطريقة  اخلارجي  �ضكله  ت�ضميم 

ال�ضياح  جتربة  ترثي  جذابة 

العائالت والأطفال منهم،  خا�ضة 

لنتباه  لفتة  اأنها  اإىل  اإ�ضافة 

الأ�ضخا�ض يف الأماكن التي �ضيمر 

بها واملركبات الأخرى يف ال�ضارع 

والبحر.

تطبيق  حتميل  للزوار  ميكن 

 Bahrain Duck Tours
املتوافر على متجري جوجل بالي 

على  الت�ضال  اأو  �ضتور،  واأب 

ال�ضاعة  من   35136026 الرقم 

ال�ضاعة  حتى  �ضباًحا  ال�ضابعة 

ال�ضابعة م�ضاًء.

لل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  اأعلن 

وال�ضوؤون  العدل  بوزارة  الإ�ضالمية 

الإ�ضالمية والأوقاف الدكتور حممد 

الزكاة  �ضندوق  اأن  القطان  طاهر 

من  بدعم  بالوزارة،  وال�ضدقات 

واملوؤ�ض�ضات  وال�ضركات  البنوك 

خالل  قام  اخلري،  اأهل  من  والأفراد 

�ضهر رم�ضان احلايل بت�ضديد دفعة 

مع�ضًرا   175 ديون  من  جديدة 

اأحكام  بحّقهم  �ضادرة  ومع�ضرًة 

وقد  مديونياتهم  ب�ضبب  ق�ضائية 

�ضمن  وذلك  �ضدادها،  عن  عجزوا 

مببلغ  الغارمني«،  »�ضهم  م�ضروع 

دينار  األف   680 قدره  اإجمايل 

بحريني، مثمًنا يف هذا الإطار الدعم 

ال�ضخي الذي قّدمه كل من اأ�ضهم يف 

هذه املبادرة املباركة.

واأ�ضار الوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون 

الزكاة  �ضندوق  اأن  اإىل  الإ�ضالمية 

وال�ضدقات م�ضتمر يف �ضرف �ضهم 

الغارمني على دفعات جديدة، وذلك 

املقررة يف هذا  ال�ضوابط  بناًء على 

ال�ضاأن.

وذكر القطان اأن تبّني �ضندوق 

»�ضهم  ملبادرة  وال�ضدقات  الزكاة 

الأوىل  بالدرجة  يهدف  الغارمني« 

اإىل تعزيز مفهوم التكافل الجتماعي 

وترتجمها  املجتمعية،  وال�ضراكة 

واقًعا ملمو�ًضا، وهو ما عهدناه دائًما 

لل�ضندوق،  وال�ضركاء  الداعمني  من 

متمنًيا اأن تكون هذه املبادرة الكرمية 

حافًزا لذوي الي�ضار وال�ضعة للقيام 

امل�ضوؤولية  اإطار  �ضمن  بدورهم 

ديننا  عليها  حّث  التي  املجتمعية 

املبادرة  هذه  اأن  اإىل  لفًتا  احلنيف، 

املعامل  اأحد  جُت�ّضد  املجتمعية 

وما  الإ�ضالمي،  للدين  احل�ضارية 

يتمتع به �ضعب البحرين من �ضعي 

وتفريج  والإح�ضان  للخري  دائم 

املع�ضرين،  من  اإخوانهم  كربات 

وهو ما يتميز به ال�ضعب البحريني 

بني  تفريق  دون  من  اأطيافه،  بكافة 

اأبناء الوطن الواحد، داعًيا اإىل املزيد 

وخدمات  بعمل  لالرتقاء  الدعم  من 

الذي  وال�ضدقات  الزكاة  �ضندوق 

النوعية يف  امل�ضاريع  يقّدم  يزال  ل 

ليوؤدي  اخلريية؛  الأ�ضعدة  جميع 

دوره التكافلي والتنموي املنوط به 

يف املجتمع.

من  ال�ضتفادة  معايري  وحول 

قال  الغارمني«،  »�ضهم  مبادرة 

اأعلى  �ضقف  حتديد  »مت  القطان: 

امل�ضتفيد  ل�ضالح  امل�ضدد  للمبلغ 

ل  مبلغ  بواقع  ليكون  امل�ضروع  من 

يتجاوز 5000 دينار وملرة واحدة 

ا  �ضخ�ضً املدين  يكون  واأن  فقط، 

ثبت  ممن  اعتبارًيا  ولي�ض  طبيعًيا 

تنفيذ  ملف  مبوجب  الدين  عليه 

جاٍر، مع ثبوت اإع�ضاره عن ال�ضداد 

وفًقا للم�ضتندات الدالة على ظروفه 

قاعدة  خالل  من  وذلك  املعي�ضية، 

البيانات املتوّفرة عرب اإدارة التنفيذ 

الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  بوزارة 

الأولوية  تكون  اأن  على  والأوقاف، 

يف ال�ضتفادة لالأكرب �ضًنا مع مراعاة 

وكذلك  للن�ضاء،  اخلا�ضة  الظروف 

ذوي الهمم ومن يعانون من مر�ض 

عنهم  الإفراج  بهدف  وذلك  ع�ضال، 

اجلربية  التنفيذ  اإجراءات  رفع  اأو 

قد  يكون  األ  على  مواجهتهم،  يف 

�ضدر �ضد امل�ضتفيد حكم بالإدانة يف 

جرمية مت�ّض ال�ضرف والأمانة، ما مل 

يكن قد رّد اإليه اعتباره اأو مل يتكرر 

�ضالح  بعد  موؤخًرا  الفعل  ذلك  منه 

حاله«.

امل�ضاعد  الوكيل  واأو�ضح 

قنوات  اأن  الإ�ضالمية  لل�ضوؤون 

التوا�ضل مفتوحة جلميع من يرغب 

»�ضهم  يف  وامل�ضاركة  التربع  يف 

الغارمني«، من خالل احل�ضاب 

 BH23FIBH010( البنكي 

تطبيق  اأو   )21464950011

اأو  وال�ضدقات  الزكاة  �ضندوق 

يوفران  اإذ  اإ�ضالميات،  تطبيق 

اإمكانية التربع عرب بطاقة الئتمان 

عرب  اأو  الآيل،  ال�ضراف  بطاقة  اأو 

اإر�ضال  عرب  اأو  البنفت،  خدمات 

الأرقام  عرب  فارغة  ن�ضية  ر�ضالة 

مبلغ  ا�ضتقطاع  و�ضيتم  الآتية، 

الهاتف  فاتورة  من  واحد  دينار 

 ،94030 zain ،ل�ضالح ال�ضندوق

.94992 batelco ،98985 stc
الكرمي  اجلمهور  القطان  ودعا 

التي  امل�ضاريع  على  الطالع  اإىل 

املوقع  عرب  ال�ضندوق  د�ضنها 

zakafund. / /:http( الإلكرتوين 

bh(، وامل�ضاركة يف اإبداء املقرتحات 
والآراء التي تخدم م�ضرية ال�ضندوق 

يف حتقيق اأهدافه وتطوير م�ضاريعه 

التي ت�ضب يف خدمة املجتمع.

اأعلن املجل�ض الأعلى لل�ضوؤون 

هو  اخلمي�ض  يوم  اأن  الإ�ضالمية 

اأول اأيام عيد الفطر املبارك.

و�ضدر عن املجل�ض بيان بهذه 

املنا�ضبة، فيما يلي ن�ضه:

ل�ضيام  وّفقنا  الذي  هلل  احلمد 

وال�ضالة  وقيامه،  رم�ضان  �ضهر 

اأنبيائه  اأ�ضرف  على  وال�ضالم 

خري  حممد  �ضيدنا  ر�ضله،  واأكرم 

وعلى  املتقني،  واإمام  ال�ضائمني، 

اآله و�ضحبه اأجمعني.

هيئة  اجتمعت  فقد  وبعد، 

من  املكّونة  ال�ضرعية  الروؤية 

عدنان  ال�ضيخ  الف�ضيلة  اأ�ضحاب 

وال�ضيخ  القطان،  عبداهلل  بن 

الدكتور فريد بن يعقوب املفتاح، 

وال�ضيخ الدكتور اإبراهيم بن را�ضد 

املريخي، وال�ضيخ را�ضد بن ح�ضن 

الجتماعات  قاعة  يف  البوعينني، 

لل�ضوؤون  الأعلى  املجل�ض  مببنى 

الإ�ضالمية، م�ضاء يوم الثالثاء ليلة 

1442هـ  رم�ضان   29 الأربعاء 

املوافق 11 مايو 2021م، لتلّقي 

هالل  بروؤية  وال�ضهادات  الأنباء 

�ضهر �ضوال.

اأحد  يتقدم  مل  اإنه  وحيث 

ب�ضهادة حـتى �ضدور هذا البيان، 

املكّمل  هو  الأربعاء  اليوم  فاإن 

يوًما،  ثالثني  رم�ضان  �ضهر  لعدة 

اأيام  اأول  هو  اخلمي�ض  يوم  واإن 

عيد الفطر املبارك لعام 1442هـ 

املوافق 13 مايو 2021م، وبناًء 

عليه، فقد قررت الهيئة اعتماد ما 

ذكر �ضرًعا، جعله اهلل عيًدا مبارًكا 

عائًدا على جميع امل�ضلمني بالُيمن 

واخلري والربكات.

ال�ضيخ  بالروؤية:  هيئة احلكم 

عدنان بن عبداهلل القطان، ال�ضيخ 

املفتاح،  يعقوب  بن  فريد  د. 

را�ضد  بن  اإبراهيم  د.  ال�ضيخ 

ح�ضن  بن  را�ضد  ال�ضيخ  املريخي، 

البوعينني.

الأعلى  املجل�ض  ويغتنم 

لل�ضوؤون الإ�ضالمية هذه املنا�ضبة 

ال�ضعيدة لريفع اإىل مقام �ضاحب 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة ملك مملكة البحرين املفدى 

�ضاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

�ضلمان  الأمـري  امللكي  ال�ضمو 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

حفظه  الوزراء  جمل�ض  ورئي�ض 

املالكة  الأ�ضرة  واإىل  ورعاه،  اهلل 

البحرين  �ضعب  واإىل  الكرمية، 

الإ�ضالمي،  العامل  واإىل  الويف، 

التربيكات  واأزكى  التهاين  اأجمل 

بعيد الفطر املبارك، �ضارعني اإىل 

العيد  هذا  يجعل  اأن  القدير  اهلل 

واأمن  ومُين  و�ضالم  خري  فاحتة 

للعرب وامل�ضلمني، واأن ُيعيد هذه 

اجلميع  على  ال�ضعيدة  املنا�ضبة 

اهلل  و�ضلى  والكرامة،  بالعزة 

واآله  حممد  ونبينا  �ضيدنا  على 

و�ضحبه اأجمعني.

د. نا�صر قائدي

قطاع �سوؤون املدار�ص ي�سدر تعليمات

�سات ال�سفر للمعلمني  تنظيمية ل�سرف خم�سّ

�ضارة جنيب:

مدير عام  اأ�ضدر 

ــوؤون املــدار�ــض  ــض �

الرتبية  ــــوزارة  ب

الدكتور  والتعليم 

حممد مبارك جمعة 

ــة  اإداري تعليمات 

ا�ضتحقاق  ب�ضاأن 

للعام  ال�ضفر  بدل 

.2021

ـــــا  ـــــًق ووف

لــلــتــعــلــيــمــات 

�ضوف  اجلديدة، 

بدل  �ضرف  مت 

ال�ضفر للمعلمني 

بعد  واملعلمات 

من  ــم  ــه عــودت

من  فعلي  ب�ضكل  التاأكد  ليتم  وذلك  ال�ضفر، 

يكون  اأن  على  ال�ضفر،  تذاكر  ا�ضتخدامهم 

التاريخ املقرر لبدء ال�ضفر ابتداًء من نهاية 

العام الدرا�ضي 2020-2021، والنتظام 

القادم  الدرا�ضي  العام  بدء  مع  العمل  يف 

الهيئتني  اأع�ضاء  لعودة  املقرر  التاريخ  يف 

الإدارية والتعليمية 2022-2021.

يقدم  اأن  يجب  التعليمات،  وبح�ضب 

املعلم اأو املعلمة اإىل اإدارة مدر�ضته ما يثبت 

�ضفره الفعلي م�ضفوًعا بن�ضخة من جوازات 

لبدل  امل�ضتحقني  عائلته  ولأفراد  له  ال�ضفر 

ال�ضفر، واأن تكون خمتومة باأختام اخلروج 

والدخول من واإىل مملكة البحرين، ون�ضخ 

من تذاكر ال�ضفر امل�ضتخدمة.

اإىل  التعليمات  واأ�ــضــارت 

اأن  يجب  اأنه 

اإدارة  تقوم 

املـــدر�ـــضـــة 

ــة  ــع ــراج مب

ـــق  ـــائ ـــوث ال

يف  واإدخالها 

بدل  برنامج 

قبل  الــ�ــضــفــر 

اإىل  اإر�ضالها 

خدمات  ق�ضم 

وعـــــالقـــــات 

باإدارة  املوظفني 

الب�ضرية،  املوارد 

املعلمني  وعلى 

تقدمي  واملعلمات 

املطلوبة  الوثائق 

مبا�ضرة  منهم 

اإجازة  انتهاء  بعد 

عدم  لتفادي  عملهم؛  ومزاولة  ال�ضيف 

ال�ضنة  انتهاء  ب�ضبب  املبالغ  هذه  �ضرف 

املالية لهذا العام.

ل  الذين  املوظفني  على  اأن  وبّينت 

بدل  على  احل�ضول  �ضروط  عليهم  تنطبق 

بتذاكرهم  الــوزارة  تتكّفل  والذين  ال�ضفر 

باأن  اللتزام  املربمة  للعقود  وفًقا  اخلا�ضة 

متوافقة  ال�ضفر  من  العودة  تواريخ  تكون 

مع متطلبات اإجراءات الفح�ض الالزم عند 

العودة.

اللــتــزام  ــرورة  �ــض التعميم  ـــد  واأك

ال�ضفر  بدل  �ضرف  لت�ضهيل  بالتعليمات؛ 

للمعلمني واملعلمات.

د. حممد طاهر القطان

زين بنت خالد: اأ�س�ص العمل الإن�ساين

 التي ر�ّسخها الأمري خليفة �ستظل خالدة

»العدل«: فتح امل�ساجد واجلوامع 

 ل�سالة العيد للمتطّعمني واملتعافني

اآل  بنت خالد  ال�ضيخة زين  اأكدت �ضمو 

املربة  موؤ�ض�ضة  اأمناء  خليفة رئي�ض جمل�ض 

اخلليفية اأن اأ�ض�ض العمل الن�ضاين ومبادئ 

ا�ض�ضها  املجتمعي  والتكافل  التوا�ضل 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

اآل خليفة، طيب اهلل ثراه، وجعلهما  �ضلمان 

ثقافة را�ضخة يف املجتمع.

جاء ذلك مبنا�ضبة رعاية �ضمو ال�ضيخة 

خليفة حملة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  بنت  زين 

والتي  الأمنيات(،  تتحقق  اأعيادنا  )يف 

تطلقها �ضنوًيا جمعية اأمنية طفل من خالل 

توفري وتقدمي عيدية العيد لأطفال اجلمعية، 

بدعم  الأوىل  انطالقتها  منذ  حظيت  والتي 

ورعاية املغفور له باإذن اهلل �ضاحب ال�ضمو 

خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

زين  ال�ضيخة  �ضمو  واأو�ضحت  اهلل.  رحمه 

لعطاء  �ضتمرار  هي  احلملة  هذة  اقامة  اأن 

فهو  العطرة،  لذكراه  ووفاًء  الوطن  فقيد 

الوطن  هذا  ابناء  برعايته  �ضمل  طاملا  الذي 

�ضائلة  وا�ضعادهم،  راحتهم  على  وحر�ض 

ف�ضيح  وي�ضكنه  يرحمه  اأن  املوىل عز وجل 

جناته ويجعل كل اأعمال اخلري التي ابتدرها 

يف ميزان ح�ضناته.

رئي�ض  العو�ضي  منال  وثمنت 

ال�ضيخة  �ضمو  رعاية  اإن�ضانية  اجلمعية 

مبادرتها مبوا�ضلة  للحملة، من خالل  زين 

على  وحر�ضها  الكبري  الوطن  فقيد  م�ضرية 

ادخال البهجة وال�ضرور يف قلوبهم،، واأكدت 

اأن اهتمام �ضمو ال�ضيخة زين بنت خالد اآل 

الأثر يف  بالغ  له  بالأطفال  �ضخ�ضًيا  خليفة 

لدى  واملعنوي  النف�ضي  اجلانب  تعزيز 

الأطفال، وزرع الأمل يف قلوبهم واإ�ضعادهم 

من خالل م�ضاركتهم فرحتهم بالأعياد.

واأ�ضافت: »اإن ذلك لي�ض مب�ضتغرب على 

�ضموها، فاخلري متوارث، والعطاء من �ضيم 

واهتمامهم  وم�ضاعيهم  الكرام،  خليفة  اآل 

ورعايتهم لالأعمال اخلريية والإن�ضانية«.

وال�ضوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

امل�ضاجد  فتح  والأوقاف  الإ�ضالمية 

العيد،  ل�ضالة  العيد  وم�ضليات  واجلوامع 

مت  التي  والإجراءات  ال�ضوابط  نف�ض  وفق 

اتباعها ل�ضالة اجلمعة والرتاويح والقيام 

على  حفاظا  املبارك؛  رم�ضان  �ضهر  خالل 

للفئات  و�ضتكون  اجلميع  و�ضالمة  �ضحة 

الآتية:

امل�ضاد  التطعيم  على  احلا�ضلني 

لفريو�ض كورونا )بعد مرور 14 يوما على 

اجلرعة الثانية(.

)وذلك  كورونا  فريو�ض  من  املتعافني 

تطبيق  عرب  ذلك  يثبت  ما  اإبراز  خالل  من 

جمتمع واعي(.

تطبيق  �ضرورة  الوزارة  واأعلنت 

العيد،  �ضالة  باإقامة  اخلا�ضة  ال�ضرتاطات 

وهي:

عدم ال�ضماح بدخول امل�ضاجد واجلوامع 

اإل ملن تلقى جرعتي التطعيم �ضد فريو�ض 

كورونا وبعد مرور 14 يوما على اجلرعة 

فريو�ض  من  املتعافني  وكذلك  الثانية، 

كورونا.

ويجب اإبراز �ضهادة التطعيم اأو التعايف 

تفيد  التي  واعي  جمتمع  تطبيق  خالل  من 

اأنه مت تطعيمه اأو اأنه متعايف.

وامل�ضليات  وامل�ضاجد  اجلوامع  حتدد 

اإدارتي  قبل  من  العيد  ل�ضالة  �ضتفتح  التي 

الأوقاف ويتم الإعالن عنها.

حمافظة  كل  الأوقاف  اإدارة  تخطر 

تقع  التي  وامل�ضاجد  اجلوامع  باأ�ضماء 

العيد،  ل�ضالة  �ضتفتح  والتي  نطاقها  يف 

تطبيق  ب�ضاأن  بينهما  فيما  للتن�ضيق  وذلك 

على  واحلفاظ  الحرتازية  الإجراءات 

النظام.

قبل  العيد  ل�ضالة  امل�ضاجد  فتح  يتم 

اأن  على  دقيقة،  واأربعني  بخم�ض  ال�ضالة 

تغلق بعد اأداء ال�ضالة بع�ضرين دقيقة.

يتم تن�ضيق اأداء �ضالة العيد يف اأماكن 

وتهيئة  لل�ضركات  التابعة  العمال  �ضكن 

ال�ضركات  قبل  من  اخلارجية  ال�ضاحات 

وار�ضال اخلطيب من قبل اإدارة الأوقاف.

ع�ضر  اخلطبة  مدة  تتجاوز  األ  يجب 

دقائق مع التخفيف يف ال�ضالة.

بعد  الجتماع  اأو  اخلطب  ترجمة  منع 

بعد  مبا�ضرة  والن�ضراف  العيد،  �ضالة 

ال�ضالة.

كذلك  الن�ضاء  من  كل  ح�ضور  مينع 

الأطفال دون اخلام�ضة ع�ضرة �ضنة ل�ضالة 

العيد.

واملجال�ض  وال�ضاحات  امل�ضاجد  تهيئة 

لأداء  الن�ضاء  وم�ضليات  للم�ضاجد  التابعة 

�ضالة العيد للرجال فقط.

�صمو ال�صيخة زين بنت خالد
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هالة رمزي تفوز مبن�صب النائب الأول لرئي�س 

مكتب الن�صاء الربملانيات بالحتاد الربملاين الدويل

7 اآلف راأ�س من الأغنام و1600 طن من اللحم املرّبد واملجّمد

ا�صتكمال ال�صتعدادات لتوفري اللحوم يف عيد الفطر

»احلكومة الإلكرتونية«: اإ�صافة خدمة جديدة ملتابعة 

حتديث حالة التطعيم والتعايف عرب »جمتمع واعي«

الربملانيات  الن�ضاء  مكتب  انتخب 

جمل�س  ع�ضو  الدويل  الربملاين  بالحتاد 

ملن�ضب  فايز  رمزي  هالة  ال�ضورى 

النائب الأول لرئي�س املكتب، وذلك خالل 

الجتماع الذي عقده املكتب اأم�س الثالثاء، 

الأول  والنائبني  املكتب  رئي�س  لنتخاب 

والثاين للرئي�س.

املجموعة  ممثل  رمزي  وثّمنت 

الربملانيات  الن�ضاء  منتدى  يف  العربية 

اأع�ضاء  قبل  من  لها  ُمنحت  التي  الثقة 

املن�ضب،  هذا  لتويل  بانتخابها  املكتب 

بتمثيل  واعتزازها  فخرها  عن  معربة 

وعك�س  املحفل،  هذا  يف  البحرين  مملكة 

الربملانيات  به  تقوم  الذي  الدور 

البحرينيات.

بها  يقوم  التي  اجلهود  على  واأثنت 

جميع  على  الدويل  الربملاين  الحتاد 

ا فيما يتعلق بق�ضايا  الأ�ضعدة، خ�ضو�ضً

ظل  يف  الحتاد  باأن�ضطة  م�ضيدة  املراأة، 

العامل  بها  مير  التي  الراهنة  الظروف 

)كوفيد-19(،  كورونا  جائحة  ب�ضبب 

والدور الذي يقوم به من اأجل اإبراز دور 

الربملانات يف تخطي هذه اجلائحة.

و�ضوؤون  الأ�ضغال  وزارة  وكيل  قال 

للرثوة  العمراين  والتخطيط  البلديات 

ح�ضن،  اأحمد  خالد  الدكتور  احليوانية، 

اأكملت  احليوانية  الرقابة  اإدارة  اإن 

ب�ضمان  يتعلق  فيما  الالزمة  ال�ضتعدادات 

لفرتة  اللحوم  من  الكافية  الكميات  توافر 

عيد الفطر املبارك.

اأن  احليوانية  الرثوة  وكيل  وبنّي 

توفريها  مت  التي  احلية  الأغنام  اإجمايل 

جمموعها  ي�ضل  ال�ضعيد  الفطر  عيد  لفرتة 

اإىل 7 األف راأ�س من الأغنام، م�ضريا اإىل اأن 

كميات اللحوم احلمراء )املربدة واملجمدة( 

طن،   1600 بنحو  تقّدر  توفريها  مت  التي 

واملجمدة(  )املربدة  الدواجن  حلوم  اأما 

فت�ضل اإىل 2800 طن.

واأو�ضح اأن �ضهر رم�ضان املبارك وعيد 

الفطر ُيعدان من املوا�ضم التي يتزايد الطلب 

فيها على اللحوم، �ضواء لال�ضتهالك املنزيل 

وهو  والفنادق،  املطاعم  م�ضتوى  على  اأو 

احليوانية  الرقابة  اإدارة  دفع  الذي  الأمر 

الكميات  توافر  ل�ضمان  مبكرا  لال�ضتعداد 

التي تلبي احتياجات ال�ضوق املحلي، لفتا 

على  الطلب  يف  الزيادة  يتوقع  اأنه  اإىل 

فتح  مع  تزامنا  العيد  فرتة  بعد  اللحوم 

منفذ ج�ضر امللك فهد.

الرثوة  وكيل  دعا  اآخر،  جانب  من   

احليوانية املواطنني واملقيمني اإىل �ضرورة 

التعامل مع امل�ضلخني املعتمدين اللذين يقع 

يف  يقع  والآخر  الهملة  منطقة  يف  اأحدهما 

البتعاد  اأهمية  على  م�ضددا  �ضرتة،  منطقة 

الع�ضوائية؛  الذبح  اأماكن  مع  التعامل  عن 

ال�ضحة  ملا ت�ضكله من خطورة كبرية على 

العامة، ف�ضال عن انعكا�ضاتها ال�ضلبية على 

البيئة.

واحلكومة  املعلومات  هيئة  اأعلنت 

عرب  جديدة  خدمة  اإ�ضافة  الإلكرتونية 

حتديث  ملتابعة  واعي«  »جمتمع  تطبيق 

واملتعافني  باملتطعمني  اخلا�ضة  البيانات 

من  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  من 

توفري  اأن  موؤكدة  واملقيمني،  املواطنني 

يف  جاء  قد  التطبيق  عرب  اخلدمة  هذه 

اجلمهور  خلدمة  امل�ضتمرة  م�ضاعيها  اإطار 

املرافق  ارتيادهم  عند  عليهم  والتي�ضري 

العامة خالل الفرتة القادمة، والتي تتطلب 

التعايف  اأو  التطعيم  �ضعار  عر�س  منهم 

يفيد  والذي  التطبيق،  يف  الأخ�ضر  باللون 

ومرور  التطعيم  جرعتي  على  ح�ضولهم 

14 يوًما من اآخر جرعة، كما يفيد بتعافيهم 

من الفريو�س. 

اخلدمة  اأن  الهيئة  اأو�ضحت  وقد 

وزارة  مع  بالتعاون  تقدمها  التي  اجلديدة 

ال�ضحة تتيح للم�ضتخدمني �ضرعة التوا�ضل 

لتحديث  املعنية  باجلهات  املخت�ضني  مع 

عرب  والتعايف  التطعيم  حالة  بيانات 

تطبيق »جمتمع واعي« عرب زيارة ال�ضفحة 

البيانات  واإدخال  التطبيق،  من  الرئي�ضة 

اإر�ضال  ليتم  اخلطوات  وا�ضتكمال  املطلوبة 

وزارة  يف  املخت�ضة  اجلهة  اإىل  التفا�ضيل 

املواطنني  ح�ضول  اأهمية  موؤكدة  ال�ضحة، 

من  حمدثة  ن�ضخة  اآخر  على  واملقيمني 

والأندرويد   IOS بنظام  املتاح  التطبيق 

الإلكرتونية  احلكومة  تطبيقات  متجر  عرب 

عدم  حالة  يف  اأو   )apps /bahrain.bh(

متجر  زيارة  بالإمكان  التحديث  ظهور 

على  املتوافر   )app store( التطبيقات 

الهواتف والأجهزة الذكية.

وكيل الرثوة احليوانية

هالة رمزي 

تنّظمه اأديوكي�صن بال�س بالتعاون مع امل�صت�صفى امللكي للن�صاء والأطفال

اجلالهمة ترعى موؤمتر �صّحة املراأة والطفل املرتقب نهاية ال�صهر اجلاري

من يق�صون عقوباتهم يف مركز الإ�صالح حمكومون بق�صايا جنائية واإرهابية.. »الداخلية«:

لي�س يف البحرين �صجني �صيا�صي.. وبهتان »اجلزيرة القطرية« بات مف�صوًحا

وزير التجارة يزور م�صروع مركز املعار�س اجلديد

البحرين ت�صّرح ال�صتعمال الطارئ لتطعيم »�صبوتنيك ليت« الرو�صي

عذبي  مرمي  الدكتورة  ترعى 

التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

واخلدمات ال�ضحية املوؤمتر الأول 

ُيعد  الذي  والطفل  املراأة  ل�ضحة 

م�ضتوى  على  نوعه  من  الأول 

اململكة، عرب تقنية الت�ضال املرئي 

من  وا�ضعة  مب�ضاركة  ُبعد،  عن 

البحرين  مملكة  وخارج  داخل 

حتت �ضعار »بداية واعدة مل�ضتقبل 

مثمر«.

و�ضيقام املوؤمتر -الذي تنظمه 

بالتعاون  بال�س  اأديوكي�ضن 

للن�ضاء  امللكي  امل�ضت�ضفى  مع 

 27 من  الفرتة  خالل  والأطفال- 

حتى 29 مايو احلايل، اإذ �ضي�ضهد 

املوؤمتر تناول العديد من اجلوانب 

بالن�ضاء  املتعلقة  ال�ضحية 

 31 من  اأكرث  �ضيقدمها  والأطفال، 

متحدًثا يف املوؤمتر من العديد من 

البحرين  مملكة  اأبرزها  الدول، 

املتحدة  والوليات  ولبنان 

الإمارات  ودولة  وكندا  الأمريكية 

العربية املتحدة وجمهورية م�ضر 

العربية والعراق.

اأعربت  املنا�ضبة،  وبهذه 

اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة 

طفرة  ت�ضهد  البحرين  مملكة  اأن 

نوعية يف اجلانب ال�ضحي بف�ضل 

القيادة  توليه  الذي  الهتمام 

الر�ضيدة واحلكومة املوقرة.

اجلالهمة  مرمي  د.  واأكدت 

املراأة  ل�ضحة  الأول  املوؤمتر  اأن 

ل�ضل�ضلة  امتداًدا  ياأتي  والطفل 

�ضركة  حققها  التي  النجاحات 

تنظيم  يف  بال�س  اأديوكي�ضن 

واملوؤمترات  الفعاليات  خمتلف 

املا�ضية،  الفرتة  يف  ال�ضحية 

بداية  �ضيكون  املوؤمتر  اأن  مبينة 

مثالية مل�ضتقبل مثمرل�ضحة املراأة 

والطفل.

املوؤمتر يف  اإقامة  اأن  واأ�ضافت 

اململكة من �ضاأنه اأن يعطي لقراراته 

على  كبرية  دفع  قوة  وتو�ضياته 

امل�ضتويني الإقليمي والدويل؛ نظًرا 

اجليدة  وعالقاتها  اململكة  ملكانة 

مع معظم دول العامل ودورها يف 

ال�ضحي  اجلانب  يف  الدعم  تقدمي 

للن�ضاء والأطفال، وهو ما �ضيكون 

دافًعا ملوا�ضلة م�ضرية دعم الهيئة 

جلميع  القادمة  الفرتة  خالل 

التي تخدم  الفعاليات واملوؤمترات 

هذه ال�ضريحة الكبرية واملهمة يف 

املجتمع.

اجلالهمة  مرمي  د.  ومتّنت 

جلميع  والنجاح  التوفيق  كل 

واأكدت  املوؤمتر،  يف  امل�ضاركني 

الن�ضائي  العن�ضر  م�ضاركة  اأن 

لهن  كبرية  ا�ضتفادة  �ضيحقق 

ميتلكها  التي  اخلربة  ظل  يف 

من  واملتحدثات  املتحدثون 

خمتلف  من  واأطباء  ا�ضت�ضاريني 

دول العامل.

تقدمي  املوؤمتر  ي�ضهد  و�ضوف 

العديد من الأوراق املتعلقة ب�ضحة 

�ضّن  يف  للن�ضاء  ا  خ�ضو�ضً املراأة، 

الطفل  ل�ضحة  كذلك  الإجناب، 

عرب املتحدثني يف املوؤمتر، و�ضيتم 

مثل  املحاور  من  العديد  مناق�ضة 

وبعد  قبل  واملراأة  الن�ضاء  اأمرا�س 

املراأة  وولدة  والعقم،  الولدة، 

واخلطة  والقي�ضرية،  الطبيعية 

الأطفال  لرتبية  ال�ضحيحة 

املراأة،  و�ضحة  الولدة،  منذ 

لالأطفال،  الفرعية  والتخ�ض�ضات 

و�ضحة الأطفال، والأطفال حديثي 

الولدة وجراحة الأطفال وغريها.

املنظمة  اللجنة  وعّينت 

اأمني  الدكتور  برئا�ضة  للموؤمتر 

ل�ضركة  العام  املدير  عبداهلل 

حممد  الدكتور  بل�س  اأديوكي�ضن 

للموؤمتر،  مديًرا  املالكي  �ضلمان 

�ضوقي  حامت  الدكتور  و�ضيتوىّل 

الن�ضاء  اأمرا�س  اأول  ا�ضت�ضاري 

امل�ضت�ضفى  يف  والعقم  والولدة 

رئا�ضة  والأطفال  للن�ضاء  امللكي 

العلمية  اجلل�ضات  واإدارة  املوؤمتر 

الن�ضاء  باأمرا�س  املخت�ضة 

يتوىّل  بينما  والعقم،  والولدة 

ا�ضت�ضاري  �ضبيب  �ضهيل  الدكتور 

اجلهاز  واأمرا�س  الأطفال  طب 

امللكي  امل�ضت�ضفى  يف  اله�ضمي 

جل�ضات  اإدارة  والأطفال  للن�ضاء 

ونائًبا  الأطفال  لطب  املوؤمتر 

لرئي�س املوؤمتر.

يف اإطار احلر�س على تو�ضيح 

التي  الدعاءات  وتفنيد  احلقائق 

القطرية«  »اجلزيرة  قناة  اعتادت 

العدائية  اإطار حملتها  ترديدها، يف 

وزارة  توؤكد  البحرين،  مملكة  �ضد 

الداخلية ما يلي:

اأول: ما ن�ضرته القناة املذكورة، 

الأمريكي  الكوجنر�س  يف  اأع�ضاء  اإىل  من�ضوبا 

يطالبون فيه مبا اأ�ضموه »اإطالق �ضراح ال�ضجناء 

الواقع  ينايف  اأمر  البحرين«،  يف  ال�ضيا�ضيني 

واحلقيقة، اإذ توؤكد اأن البحرين لي�س فيها �ضجني 

�ضيا�ضي واحد حتى تطلق �ضراحه؛ فمن يق�ضون 

والذين  والتاأهيل،  الإ�ضالح  مركز  يف  عقوباتهم 

لإخراجهم،  ال�ضغط  على  واأذرعها  اجلزيرة  تلح 

حمكومون يف ق�ضايا جنائية واإرهابية، و�ضدرت 

فيها اأحكام نهائية باتة، وا�ضتنفدوا خاللها جميع 

مراحل التقا�ضي.

والتعبري  الراأي  حرية  ثانيا: 

من حقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية التي 

توليها البحرين، اأخذت حيزا كبريا 

يجري  وما  احلقوقي.  �ضجلها  يف 

يف و�ضائل الإعالم املحلية ومواقع 

يعك�س  الجتماعي  التوا�ضل 

اأزهى  يعي�س  الذي  البحريني  املجتمع  حيوية 

ع�ضور حرية الراأي والتعبري.

ثالثا: يعتقد القائمون على »اجلزيرة القطرية« 

اأن قناتهم لي�ضت اإل و�ضيلة اإعالمية، تنقل وجهات 

النظر املختلفة »الراأي والراأي الآخر«. ونت�ضاءل 

با�ضتغراب: ملاذا تقت�ضر »وجهات النظر املختلفة« 

على من اعتادوا ت�ضويه �ضورة البحرين والإ�ضاءة 

اإىل مكت�ضباتها؟ اأمل يَر هوؤلء ما حققته البحرين 

يف ال�ضنوات الأخرية على الأقل من منجزات يف 

فاعلة  موؤ�ض�ضات  واإقامة  الإن�ضان  حقوق  ملف 

وح�ضارية، من بينها املوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق 

ومفو�ضية  للتظلمات  العامة  والأمانة  الإن�ضان 

من  به  تقوم  وما  واملحتجزين،  ال�ضجناء  حقوق 

زيارات �ضواء دورية اأو مفاجئة ملراكز الإ�ضالح 

على  النزلء  ح�ضول  مدى  من  للتاأكد  والتاأهيل 

اخلدمات املقررة لهم قانونا؟

اإن ازدواجية »اجلزيرة القطرية« يف  رابعا: 

من  النتقا�س  وحماولتها  الإعالمية  املعاجلة 

بات  الداخلية،  �ضوؤونهم  يف  والتدخل  الآخرين 

املهنية،  تّدعي  التي  القناة  لهذه  مف�ضوحا  اأمرا 

زورا وبهتانا، والتي كان الأجدر بها اأن تربز ما 

يقع على بعد اأمتار قليلة من مقرها يف قطر من 

اأو بحق  انتهاكات، �ضواء يف �ضجون تلك الدولة 

العامل  كاأ�س  مبن�ضاآت  العاملني  الأجانب  العمال 

فيها.

وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  قام وزير 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�ضياحة 

بزيارة  الزياين  را�ضد  بن  زايد  واملعار�س 

الدويل  البحرين  تفّقدية ملوقع م�ضروع مركز 

للمعار�س واملوؤمترات اجلديد، اأم�س مبنطقة 

ال�ضخري.

اآخر  على  الزياين  زايد  الوزير  اطلع  اإذ 

م�ضتجدات تنفيذ امل�ضروع من خالل الجتماع 

و�ضركة  ال�ضت�ضارية  تلكي  �ضركة  ممثلي  مع 

للم�ضروع،  املنفذ  املقاول  البحرين  �ضيباركو 

كما قام الوزير بجولة ميدانية لتفقد مراحل 

امل�ضتجدات،  على  والطالع  امل�ضروع  تنفيذ 

املعوقات  جميع  تذليل  اإىل  الوزير  ووّجه 

تنفيذ  لتحقيق  العمل  �ضالمة  من  والتاأكد 

ت�ضليمه  ل�ضمان  وجه؛  اأكمل  على  امل�ضروع 

يف املوعد املقرر له بنهاية الربع الثاين للعام 

القادم 2022، اإذ بلغت ن�ضبة اإجناز امل�ضروع 

ال�ضناعة  وزير  عرّب  جانبه،  من   .%30

اإدارة  جمل�س  رئي�س  وال�ضياحة  والتجارة 

هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س عن �ضكره 

و�ضوؤون  الأ�ضغال  وزارة  جلهود  وتقديره 

به  تقوم  ملا  العمراين؛  والتخطيط  البلديات 

امل�ضروع  هذا  النفيذ  م�ضاند  اإ�ضرايف  دور  من 

ال�ضرتاتيجي.

هذا  اإليه  و�ضل  ملا  �ضروره  عن  عرّب  كما 

اأكرب  ُيعد  امل�ضروع  هذا  »اإن  قائالً:  امل�ضروع 

لل�ضياحة  البحرين  هيئة  تنفذه  م�ضروع 

منوذجًيا  موقًعا  �ضيخلق  الذي  واملعار�س 

ملا  العاملية؛  والفعاليات  الأحداث  ل�ضت�ضافة 

جمهزة  متطورة  حتتية  بنية  من  به  تتمتع 

التكنولوجيا،  انظمة  واحدث  الو�ضائل  بكافة 

لتطوير  حمفًزا  عن�ضًرا  املركز  هذا  وُيعد 

قطاع ا�ضتقطاب ال�ضركات املنظمة للمعار�س 

يف  العاملية  فعالياتها  لإقامة  واملوؤمترات 

�ضي�ضهم يف  ما  القطاعات،  املركز يف خمتلف 

م�ضاندة تنمية القطاع ال�ضياحي يف البلد ومن 

للروؤى  وحتقيًقا  الدخل  م�ضادر  تنويع  اأجل 

احلكيمة حل�ضرة �ضاحب اجلاللة ملك البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه«.

هيئة  اأن  الزياين  زايد  الوزير  اأكد  كما 

�ضت�ضتمر  واملعار�س  لل�ضياحة  البحرين 

القطاع  يف  وم�ضاريعها  خططها  لتطوير 

ال�ضياحي، وتعزيز املوقع ال�ضرتاتيجي ململكة 

البحرين على خريطة ال�ضياحة العاملية.

على  الثالثاء،  اأم�س  البحرين،  وافقت 

اجلديد  �ضبوتنيك  لتطعيم  الطارئ  ال�ضتخدام 

مركز  ينتجه  والذي  الواحدة،  اجلرعة  ذي 

والأحياء  الأوبئة  لبحوث  الوطني  غاماليا 

بالحتاد  ال�ضحة  لوزارة  التابع  الدقيقة 

الرو�ضي �ضد فريو�س كورونا.

وجاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�ضحية على التطعيم واإتاحة 

تقدمت  التي  البيانات  اإىل  ا�ضتناًدا  ا�ضتخدامه 

بها ال�ضركة، اإذ با�ضرت الهيئة -فور ا�ضتالمها 

املو�ضعة  الدرا�ضة  ونتائج  التطعيم  مللفات 

مللفات  وتقييم  مراجعة  عملية  اأجريت-  التي 

الت�ضجيل من جوانب عدة �ضملت تقييم بيانات 

تو�ضحها  التي  و�ضالمته  التطعيم  فاعلية 

التجارب والدرا�ضات ال�ضريرية، كذلك التحقق 

من جودة التطعيم من خالل مراجعة البيانات 

وثبات  الت�ضنيع  جودة  تبنّي  التي  العلمية 

املنتج، اإ�ضافة اإىل التحقق من مراحل الت�ضنيع 

الت�ضنيع  اأ�ض�س  بتطبيق  امل�ضنع  والتزام 

الدوائي اجليد )GMP( ح�ضب املعايري الدولية 

ال�ضادرة  وال�ضرتاطات  الدوائية  ال�ضناعة  يف 

جلنة  راأي  الهيئة  اأخذت  كما  الهيئة.  عن 

من  املخت�ضني  من  املكونة  ال�ضريرية  البحوث 

املوافقة  عن  وامل�ضوؤولة  والأطباء  الأكادمييني 

موافقة  اأخذ  مت  كما  ال�ضريرية،  التجارب  على 

جلنة التطعيمات بوزارة ال�ضحة، وبعد عر�س 

الفنية  املو�ضوع ومناق�ضته من جميع جوانبه 

التطعيم  على  املوافقة  الهيئة  قررت  والعلمية 

وال�ضماح بال�ضتخدام الطارئ له.

ليت(  )�ضبوتنك  اجلديد  والتطعيم 

تطعيم  من  فقط  الأوىل  اجلرعة  ي�ضتخدم 

الدرا�ضة  واأثبتت  �ضابًقا،  امل�ضرح  �ضبوتنيك 

املقدمة للهيئة اأنه يعطي فعالية عالية، واأثبت 

كورونا  فريو�س  �ضاللت  جميع  �ضد  فعاليته 

خالل  »غاماليا«  مركز  اأو�ضح  كما  اجلديدة 

الختبارات املعملية.

مرمي اجلالهمة
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يوًما بعد يوم ترت�ّسخ القناعة باأن مقاومة اجلائحة 

والق�ساء على فريو�س كورونا ال يكون اإال عرب الوعي 

املجتمعي.

اأبارك الأخي امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة وويل 

امللكي  احلر�س  فريق  حققه  الذي  االإجناز  عهده، 

واأحيّي  اإفري�ست،  قمة  اإىل  بو�سولهم  البحريني 

ال�سيخ نا�سر بن حمد جلهوده ومتابعته للفريق، اإجناز 

ا�ستثنائي عرّب عنه اأبناء البحرين بعزميتهم بالو�سول اإىل اأعلى قمة، 

واأهنئ فريق احلر�س امللكي متمنيًا لهم التوفيق.
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الفن�ن  مدر�شة  افتتاح   -  1908

املثال  وكان  بالقاهرة،  امل�شرية  اجلميلة 

حمم�د خمتار ه� اأول امللتحقني بها.

من  الأول  العدد  �شدور   -  1912

�شحيفة برافدا الرو�شية.

1937 - تت�يج امللك ج�رج ال�شاد�ص 

ملًكا على العر�ص الربيطاين.

جتّرب  املتحدة  ال�ليات   -  1951

املحيط  يف  هيدروجينية  قنبلة  تفجري 

الهادي.

من  الف�شائي  البث  بداية   -  1984

جزر  ومتّكنت  اليابانية،  الإذاعة  هيئة 

اأوغا�شاوارا من ا�شتالم �ش�رة �شافية.

الك�يتي  الأمة  جمل�ص   -  2010

م�شروع  على  النهائية  م�افقته  يعطي 

ببيع  ي�شمح  الذي  اخل�شخ�شة  قان�ن 

وي�شتثني  للدولة،  ممل�كة  �شركات 

والغاز  النفط  اإنتاج  قطاعات  القان�ن 

والرعاية  النفط  وم�شايف  الطبيعي 

للحك�مة  وي�شمح  والتعليم،  ال�شحية 

يف   %20 على  تزيد  ل  ة  ح�شّ بامتالك 

ال�شركات التي جتري خ�شخ�شتها.

الربازيلي  ال�طني  املجل�ص   - 2016

عزل  على  اأع�شائه  باأغلبية  ي�شّ�ت 

عن  رو�شيف  ديلما  اجلمه�رية  رئي�ص 

ونائب  بالف�شاد،  اتهامها  بعد  من�شبها 

القيام  يت�ّل  تامر  مي�شـــال  الرئي�ص 

مبهام الرئا�شة، لي�شبح بذلك اأول �شخ�ص 

هذا  يت�ّل  )لبنانية(  عربية  اأ�ش�ل  من 

املن�شب يف الربازيل.

اكت�شاف 250 مقربة فرعونية حمفورة يف اجلبل

احلامدية  بجبانة  امل�ج�دة  ال�شخرية  للمقابر  الأثري  والت�شجيل  الت�ثيق  م�شروع  اإطار  يف 

باجلبل ال�شرقي مبحافظة �ش�هاج، عرثت البعثة الأثرية التابعة للمجل�ص الأعلى لالآثار على عدد 

تلك  اإن  لالآثار م�شطفى وزيري  الأعلى  للمجل�ص  العام  الأمني  ال�شخرية. وقال  املقابر  �شخم من 

املقابر ذات طرز متعددة، ي�شل عددها اإل قرابة 250 مقربة حمف�رة يف عدة م�شت�يات يف اجلبل، 

ومنها مقابر ذات بئر اأو عدة اآبار للدفن، ومقابر اأخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن.

الع�شر  نهاية  القدمية وحتى  الدولة  نهاية  بني  ترتاوح  زمنية  فرتات  اإل  املقابر  تلك  ومتتد 

البطلمي.

واأ�شار اإل اأن من النماذج املكت�شفة للمقابر مقربة ترجع اإل نهاية الدولة القدمية مكّ�نة من 

مدخل ي�ؤدي اإل �شالة عر�شية وبئر للدفن باجلن�ب ال�شرقي، وهي عبارة عن ممر منحدر ي�ؤدي 

اإل غرفة �شغرية للدفن، ومت اإعادة ا�شتخدام البئر مرة اأخرى يف ع�ش�ر لحقة.

واأو�شح وزيري اأن تلك املقربة تتمّيز ب�ج�د باب وهمي عليه بقايا نق��ص لكتابات هريوغليفية، 

بالإ�شافة اإل وج�د بقايا ملناظر تخ�ص �شاحب املقربة ت�شّ�ره وه� يذبح الأ�شاحي، واأ�شخا�ص 

يقّدم�ن القرابني اخلا�شة باملت�فى.

الأعياد  ُتعد 

ـــن الـــفـــرتات  م

لعتماد  املنا�شبة 

املعدنية  الأزيــاء 

الف�شي  بــاألــ�ان 

ــــي  ــــب ــــذه وال

ولكن  امل�شّعني، 

ــا بــاألــ�ان  اأيــ�ــشً

ـــرث  اأخــــــرى اأك

ت�شفي  هـــدوًءا 

اللم�شات  عليها 

بع�ص  املعدنية 

الإ�ــــــشــــــراق، 

ــ�د،  ــش الأ� منها 

والـــكـــحـــلـــي، 

والأبـــيـــ�ـــص، 

والبنف�شجي.

عن طالق  الثنني،  لالأنباء،  »�شب�تنيك«  وكالة  ك�شفت 

جديد �شيح�شل �شمن العائلة امللكية الربيطانية يف الأيام 

املقبلة.

وذكر ال�كالة اأن حفيد  ملكة بريطانيا،   بيرت فيليب�ص،  

وزوجته قررا الت�ّجه اإل املحكمة لإنهاء اإجراءات الطالق 

الر�شمية.

طالق  ق�شية  يف  النظر  �شيتم  ال�كالة،  وبح�شب 

املحكمة  قا�شي  اأمام  املقبل  الأ�شب�ع  يف  امللكيني  الزوجني 

العليا جا�شت�ص بيل، بالرغم من اأن الجتماع �شيحدث عن 

ُبعد ب�شبب القي�د املفرو�شة جراء انت�شار فريو�ص ك�رونا.

وكان بيرت ابن  الأمرية اآن  فيليب�ص والدة الكابنت مارك 

ا  بع�شً بع�شهما  عن  وزوجته  انف�شاله  اأعلن  قد  فيليب�ص، 

يف �شهر فرباير املا�شي، لكنهما كانا يعي�شان منف�شلني منذ 

اأواخر العام 2019.

الأطباء يحّذرون الهنود من اللجوء 

لروث الأبقار ملواجهة كورونا

الأبقار  روث  اإل  اللج�ء  من  الهند  يف  اأطباء  حّذر 

ل  اإنه  وقال�ا  ك�رونا،  فريو�ص  من  لل�قاية  ك��شيلة 

بن�شر  تخاطر  واإنها  فعاليتها،  يثبت  علمي  دليل  ي�جد 

البالد،  بغرب  ج�جارات  ولية  ويف  اأخرى.  اأمرا�ص 

اأ�شب�عًيا  مرة  الأبقار  لإي�اء  مراكز  على  البع�ص  يرتّدد 

تعّزز  باأنها  ظًنا  وب�لها؛  بروثها  اأج�شادهم  لتغطية 

املناعة اأو ت�شهم يف ال�شفاء من فريو�ص ك�رونا.

الأبقار  روث  قرون  منذ  الهندو�ص  وي�شتخدم 

لتنظيف منازلهم؛ اعتقاًدا باأنها متتلك خ�شائ�ص عالجية 

وم�شدًرا للتطهري.

وقال ج�اتام مانيالل، وه� م�ش�ؤول ب�شركة اأدوية: 

هذا  باأن  ي�ؤمن�ن  هنا.  اإل  ياأت�ن  الأطباء  حتى  »نرى 

عالج  بعده  ي�شتطيع�ن  وباأنهم  املناعة  يعّزز  العالج 

مر�شاهم بال خ�ف«، م�شرًيا اإل اأن تلك املمار�شة �شاعدته 

على التعايف من ك�فيد-19 العام املا�شي.

ر�شيع برازيلي ينجو من كورونا طالق ملكي جديد يف بريطانيا

بعد اإ�شابته يف عمر 8 اأيام

يف  ك�فيد-19  ك�رونا  بفريو�ص  اأ�شيب  ر�شيع  جنا 

جهاز  على  �شهًرا  اأم�شى  اأن  بعد  والديه،  مع  اأيام   8 عمر 

التنف�ص ال�شناعي يف م�شت�شفى بجن�ب الربازيل، ح�شبما 

ذكرت جريدة ديلي ميل الربيطانية.

اإل  ُنقل  بارب��شا  ج��شتاف�  الطفل  اأن  التقرير  واأفاد 

اإ�شابته  ثبتت  اأن  بعد  ولدته،  من  اأيام   8 بعد  امل�شت�شفى 

يف  �شاءت  الطفل  حالة  اأن  التقرير  واأو�شح  بالفريو�ص. 

الي�م التايل، ما تطلب و�شعه على جهاز التنف�ص ال�شناعي، 

ح�شبما اأفادت م�اقع الأخبار املحلية الربازيلية.

اإن  العمر 23 عاًما،  البالغة من  وقالت جليندا بريتا، 

ت�شبه  اأعرا�ص  بارب��شا ظهرت عليه  برناردو  الأكرب  ابنها 

اأعرا�ص الأنفل�نزا، لكن مل يتم اختباره بحًثا عن الفريو�ص 

يف اأثناء زيارة الطبيب.

حقيبة لل�شري بالأ�شماك احلّية يف ال�شوارع

يحر�ص الكثري من مربي احلي�انات الأليفة من قطط وكالب 

باإحدى  للتنزه  اأو  لالأ�ش�اق  الذهاب  اأثناء  يف  ا�شطحابهم  على 

اأ�شماًكا ل ي�شتطيع القيام بذلك وال�شري  احلدائق، لكن من ميتلك 

 »Katsugyu« بها لأي مكان، ولكن ميكن حتقيق ذلك مع حقيبة

التي ميكن حمل الأ�شماك بداخلها وال�شري بها يف اأي مكان خارج 

املنزل، دون اأن ي�شبها اأي �شرر.

الأ�شا�ص ح��ص مائي متحرك  حقيبة »Katsugyu« هي يف 

ابتكرتها �شركة يابانية، وهي �شركة »Ma«، بهدف نقل الأ�شماك 

ال�شمك  على  للحفاظ  ال�ش�ق  من  �شرائها  اأو  ا�شطيادها  مت  التي 

.»mikeshouts« طازج حتى الع�دة للمنزل، وفًقا ملا ذكره م�قع

وُتعد حقيبة »Katsugyo« عبارة عن اأداة ط�يلة اأ�شط�انية 

على  و�شعها  ميكن  حتى  طرف،  كل  عند  اأرجل  على  وحتت�ي 

الأر�ص، دون اأن تتدحرج وتتعر�ص لأذى.

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

17822، ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 1732 حالة قائمة 

جديدة؛ منها 670 حالة لعمالة وافدة، و1050 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و12 حالة قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 875  كما 

للحالت املتعافية اإل 177212.

ال�شّحة: 1732 حالة 

م�شابة بكورونا وتعايف 875
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 »أوراكل« تنشر قصة نجاح 
مستشفى الملك حمد الجامعي

نش��رت ش��ركة »أوراكل« العالمية 
عل��ى موقعها الرس��مي قصة نجاح 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
ع��ن إنج��از نظ��ام اإلدارة الصحي��ة 
 HOPE الطبي��ة  والمعلوم��ات 
وكيفي��ة تم إنتاج��ه بالكامل ومن 
الصف��ر وم��ن ث��م تطبيق��ه ف��ي 

مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام.
ومن خالل قصة النجاح المنش��ورة أس��هبت ش��ركة أوراكل في ذكر العديد من عوامل 
التمي��ز في م��ا قامت به إدارة مستش��فى الملك حم��د الجامعي. ه��ذه العوامل التي 
اعتبرتها الش��ركة إنجازات مبهرة وغير مس��بوقة على المس��تويات المحلية والعربية 
ب��ل والعالمية. ومن أهم عوامل التمي��ز تلك إنجاز وتطبيق هذا النظام والذي يضاهي 
أفضل النظم العالمية داخل المستش��فى بالكامل. هذا اإلنجاز الذي س��اهم في إعادة 
توجي��ه الميزانية المخصصة لش��راء نظم مماثلة. هذا التوفير الذي قدر خالل عش��رة 

أعوام بنحو 27 مليون دوالر أمريكي أو ما يعادل حوالي 10 ماليين دينار.
وقد وجه ما تم توفيره للخدمات الصحية المباش��رة مثل شراء األدوية و تطوير مرافق 
المستش��فى و ترقي��ة المع��دات الطبية. ومن الجدي��ر بالذكر إن ه��ذا التوفير قد تم 
تقديره على بيانات حقيقية وعقود تم االس��تغناء عنها فقط لمستشفى الملك حمد. 
وقد تحقق توفير مضاعف إذا أخذ مركز البحرين لألورام بعين االعتبار. وفوق ذلك كله 
تحقق للمؤسسة المعلوماتية الصحية البحرينية سبق أن تكون صاحبة حقوق الملكية 
الفكرية لمثل هذا النظام المتقدم. والذي مكن المستش��فى من تسويق النظام لعدد 

من المستشفيات الخاصة المتميزة في المملكة.
 وأكد قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل 
خليفة أن نظام اإلدارة الصحية والمعلومات الطبية HOPE الذي تم إنتاجه وتطبيقه 
في المستش��فى ومركز البحرين لألورام هو من األنظمة التش��غيلية التي تعمل على 
تحقيق الرؤى واألهداف االس��تراتيجية التي توفر س��رعة وتكامل وأمان ال مثيل لهما 
وأيض��ًا مرونة لبناء نظام معلومات المستش��فى والمركز. وقد ت��م تطوير النظام في 
وقت قياس��ي على الحد األدن��ى من تكلفة البنية التحتية، به��دف توفير رعاية صحية 
ممتازة بش��كل أكثر كف��اءة، موضحًا أنه يحت��وي على خصائص ووظائف اس��تثنائية 

تفتقر إليها أنظمة أخرى عالمية باهظة التكاليف وال تحقق االستدامة المرجوة.
وق��ال مدير المستش��فى د. هاني فارس إن النظام المس��تحدث له ال��دور الرئيس في 
تقدي��م خدم��ات مميزة للمراجعين في ش��تى مناحي الخدمات الطبية، والتي تش��مل 
جدولة المواعيد، قبول وإدخال المرضى، والس��جالت الطبية اإللكترونية، والفحوصات 
المخبري��ة، والصيدل��ة، وجميع ما يخص المرض��ى. كما إنه يمثل نظ��ام إداري موحد 
ومتكامل يساعد جميع اإلداريين باتخاذ القرارات السليمة بشكل دقيق وسريع لضمان 

حسن سير العمل بشكل أسرع بالمستشفى بهدف تقديم رعاية مثالية للمرضى.
م��ن جانبه بي��ن مدير نظ��م المعلوم��ات الصحية بالمستش��فى د. محم��د هالل أن 
النظام المس��تحدث HOPE له تأثير إيجابي وعميق في سير مئات العمليات بسهولة 
بالمستش��فى ومرك��ز األورام ب��ل ومن خ��الل الربط م��ع المراكز الصحي��ة. وقد القى 
استحس��ان العدي��د من المستش��فيات الخاصة لالس��تعانة بخبرات المستش��فى في 
تطبيق نفس النظام. كما أن المستش��فى تس��تعد إلطالق تطبيق مخصص للمرضى 
والمراجعي��ن على الهواتف الذكي��ة. ويهدف هذا التطبيق لتحقي��ق تواصل أكثر غنى 
وفعالي��ة مع المرض��ى. وعليه قام��ت إدارة المستش��فى بالتعاون مع ش��ركة أوراكل 
بإنتاج مقطع فيديوي يبرز إعجاب رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
 ،HOPE محمدبن عبداهلل آل خليفة بس��رعة ومرونة النظام المعلوماتي المس��تخدم
باإلضافة إلى مقتطفات من لقاء س��عادة اللواء طبيب الش��يخ سلمان بن عطية اهلل آل 
خليفة قائد مستش��فى الملك حمد الجامعي، الرؤس��اء، اإلداريي��ن وأصحاب القرار في 
كافة أقسام المستشفى متحدثين عن النجاح المشترك الذي تحقق من خالل استخدام 
تقني��ات أوراكل ذات الج��ودة العالية في تطوير نظام المستش��فى، وج��ودة وفعالية 
النظ��ام الصحي HOPE في تحس��ين الخدمات الصحية المقدمة بالمستش��فى، حيث 
س��يتم نش��ره عالميًا على جميع مواقع التواصل االجتماعي بش��كل عام وعلى الموقع 

الرسمي لشركة »أوراكل« العالمية بوجه خاص.

مكونات السيجارة والشيشة اإللكترونية تخضع للرقابة

وزيرة الصحة: »الصناعة« تعكف على إصدار 
مواصفات وطنية لمنتجات النيكوتين اإللكترونية

هدى عبدالحميد  «

فائق��ة  الصح��ة  وزي��رة  كش��فت 
الصال��ح، أن وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة تعكف حالي��ًا على إصدار 
مواصفة وطنية لمنتجات النيكوتين 
اإللكتروني��ة، موضح��ة أن مكونات 
السوائل التي تستخدم في السيجارة 
اإللكتروني��ة والشيش��ة اإللكترونية 
ع��ادة م��ا تحت��وي عل��ى النيكوتين 
والبروبيلي��ن غليك��ول والجلس��رين 
النبات��ي، علم��ًا أن ه��ذه المنتجات 
الصناع��ة  وزارة  لرقاب��ة  خاضع��ة 

والتجارة والسياحة.
ج��اء ذل��ك، ف��ي رده��ا على س��ؤال 
النائب سوس��ن كمال حول القرارات 
الوزارية الص��ادرة بخصوص تحديد 
المواد العشبية أو غير العشبية التي 
تس��تعمل وس��يلة بديل��ة لتدخين 

التبغ، هل تضمنت تلك المواد مادة 
المحلول الس��ائل الذي يستخدم في 
اإللكتروني��ة  والشيش��ة  الس��يجارة 

ومعرفة السوائل المستخدمة بها.
وأوضحت أنه استنادًا إلى المادة رقم 

11 من القانون رقم 8 لس��نة 2009 
بش��أن مكافح��ة التدخي��ن والتب��غ 
بأنواع��ه فق��د أصدر وزي��ر الصناعة 
والتجارة والسياحة بعد التنسيق مع 
وزارة الصحة الق��رار الوزاري رقم 58 

لس��نة 2010 بش��أن حظر اس��تيراد 
والم��واد  الهن��دي  »الب��ان«  م��ادة 
التي تدخ��ل في تصنيعه��ا والمواد 
المشابهة، حيث حظر القرار استيراد 
مادة البان الهندي ومش��تقات التبغ 
الت��ي يت��م اس��تخدامها للمض��غ أو 

تحت اللسان ولالستنشاق.
وقال��ت: »كما صدر بن��اء على القرار 
الخ��اص بمكافح��ة التدخين الصادر 
ل��دول مجل��س  الصح��ة  وزراء  ع��ن 
العربي��ة  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون 
ف��ي المؤتم��ر ال�70 بالحظ��ر الكلي 
لت��داول الس��يجارة اإللكتروني��ة في 
دول مجل��س التعاون واس��تنادًا إلى 
توصي��ات اللجنة الوطني��ة لمكافحة 
التدخي��ن والتبغ بأنواعه ومنتجاته، 
ص��در الق��رار الوزاري رقم 38 لس��نة 
2013 بش��أن حظر استيراد أو توزيع 

أو بيع السيجارة اإللكترونية«.

سوسن كمالوزيرة الصحة

إنجاز 99٪ من المشروع.. ويسهم في تلبية الطلبات المدرجة بقوائم االنتظار

 تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء.. 
الحمر: استمرار توزيع »البحير اإلسكاني«

أعل��ن وزي��ر اإلس��كان باس��م الحمر ع��ن مواصلة 
الوزارة إجراءات توزيع مش��روع البحير اإلسكاني على 
المواطنين المستفيدين، تنفيذًا ألمر صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء بتوزي��ع 5000 وحدة وخدمة 
سكنية. وقال الوزير، على هامش مباشرته إجراءات 
التوزيع: »إن مش��روع البحير اإلسكاني يعد من أبرز 
المشاريع اإلسكانية التي تنفذها الوزارة بالمحافظة 
الجنوبية، ويعد أحد روافد الخطة اإلسكانية لتسريع 
وتيرة توفير الوحدات السكنية للمواطنين بالسرعة 
الممكنة، وبالتالي تنفيذ االلتزام اإلس��كاني الوارد 
في برنامج الحكومة بش��أن العم��ل على توفير 25 

ألف وحدة سكنية«.
وأك��د أن دع��م الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ساهم في 

اإلسراع بتوزيعه على المواطنين بعد وصول نسب 
اإلنجاز بالمشاريع اإلس��كانية المختلفة إلى مراحل 
متقدمة، ما أسفر عن تسكين آالف األسر بالوحدات 
المخصصة لهم. وأوضح أن مشروع البحير اإلسكاني 
بلغت نس��ب اإلنجاز به 99%، وأن المش��روع يمتاز 
إل��ى جانب موقعه، بتضمن��ه العديد من الخدمات 
والمراف��ق التي تخ��دم قاطني المش��روع، كمناطق 
مفتوحة أللعاب األطفال، فضاًل على توفير مسارات 
خاصة للمش��اة والدراجات الهوائية أسوة بمشاريع 

مدن البحرين الجديدة.
وقال: »إن المش��روع سيسهم بشكل كبير في تلبية 
الطلبات اإلس��كانية المدرجة عل��ى قوائم االنتظار 
في المحافظ��ة الجنوبية«، مفيدًا ب��أن طلبات تلك 
المحافظ��ة ش��هدت تقدمًا مح��رزًا خالل الس��نوات 
األخيرة م��ن حيث وتيرة تلبية الطلبات اإلس��كانية 

بها، وال س��يما بعد توزيع المراح��ل األولى بمدينة 
خليفة، ومش��اريع المجمعات الس��كنية ف��ي الرفاع 
الغربي والرفاع الشرقي. وأشار الحمر إلى أن العمل 
مستمر لتنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات اإلسكانية 
في المحافظة الجنوبية ومختلف محافظات المملكة 
بش��كل عام. وتطرق الوزير إلى الحديث عن برنامج 
توزي��ع ال�5000 وحدة س��كنية التي أمر بها صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
حيث أش��ار إلى أنه يس��ير وفق الخطط الموضوعة، 
وأن إدارة الخدمات اإلس��كانية تعقد يوميًا اجتماعًا 
تنس��يقيًا بمش��اركة المعنيين في إدارة المش��اريع 
لمتابع��ة اإلج��راءات وتس��هيلها لضم��ان س��رعة 
اإلنج��از، مؤك��دًا حرص ال��وزارة الت��ام على ضمان 
وصول الخدمة اإلس��كانية إلى المواطنين بالسرعة 

الممكنة وبأعلى معايير الجودة.

»غرفة البحرين« تستعد للتنظيم 
والمشاركة بمسابقة رالي العرب 

لريادة األعمال بالقاهرة

بحثت غرف��ة تجارة وصناعة البحرين مكت��ب »يونيدو« لترويج 
االس��تثمار والتكنولوجيا، االس��تعدادات المش��تركة لتدش��ين 
برنام��ج ومس��ابقة رال��ي الع��رب لري��ادة األعم��ال واالبتكار، 
بنس��ختها الثانية ف��ي مقر جامعة الدول العربي��ة في القاهرة 
بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واألكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا. 
ج��اء ذلك، خالل اجتم��اع افتراض��ي ُعقد عبر وس��ائل االتصال 
المرئية برئاس��ة رئيس غرفة البحرين س��مير ن��اس، وحضور 
النائ��ب األول لرئيس الغرفة خالد نجيبي، وعضو مجلس اإلدارة 

سونيا جناحي، ورئيس مكتب »يونيدو« د. هاشم حسين.
وأك��د ن��اس أن غرفة البحرين تس��عى بش��كل مس��تمر لتبني 
المب��ادرات اإليجابية المتعلقة باالس��تثمار ف��ي ريادة األعمال 
واالبتكار، والتي تخلق فرصًا ل��رواد األعمال ودعم صغار التجار 
بالعمل مع الجهات األخرى لضمان استدامة أعمالهم التجارية.

وأكدت غرفة البحرين الدور اإليجابي والمميز الذي يلعبه مكتب 
»اليوني��دو« لتروي��ج االس��تثمار والتكنولوجي��ا -البحرين- في 
تدريب ودعم رواد األعمال الجدد من أجل خلق فرص استثمارية 

مميزة في سوق البحرين.
واس��تضافة البحري��ن النس��خة األولى م��ن برنامج ومس��ابقة 
رال��ي العرب لريادة األعمال على هامش مؤتمر المس��تثمرين 
العرب، حيث ركزت مجاالت المس��ابقة على تكنولوجيا الزراعة، 
وتكنولوجي��ا الجيل الراب��ع الصناعية، والبرمج��ة والتطبيقات، 

ومصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الذكية.
وته��دف المس��ابقة إل��ى إش��راك الش��باب الع��رب وتعزيزهم 
م��ن خالل تعريفهم بثقاف��ة ريادة األعمال وصق��ل مهاراتهم 
وتزويدهم بالمهارات األساس��ية في سن مبكرة، وهي مصممة 
لتشجيع ومس��اعدة طالب الجامعات في المنطقة العربية على 

تحويل أفكارهم التجارية المبتكرة إلى شركات ناشئة.

د. هاشم حسينسمير ناس



الوجهة المثالية للعائالت بجميع الفئات العمرية

مجمع دلمونيا يفتتح »فن سكيب وورلد« في العيد
سماهر سيف اليزل - تصوير: سهيل وزير «

كشف الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا الشيخ محمد بن 
دعي��ج آل خليفة، عن »افتتاح مش��روع فن س��كيب وورلد 
بمجم��ع دلمونيا في عيد الفطر لب��ث روح الفرح والبهجة 
خ��ال العطلة«، مؤكدًا أن »المش��روع  يه��دف إلى وضع 
معي��ار جديد لخي��ارات الترفيه في األماك��ن المغلقة في 
المملك��ة ويعتب��ر الوجهة المثالية للعائ��ات التي تلبي 

احتياجات جميع الفئات العمرية«. 
وأض��اف أن »المش��روع يعتبر مرك��زًا ترفيهي��ًا فريدًا من 
نوعه في مملك��ة البحرين، يغطي مجموعة واس��عة من 
األنش��طة لجميع الفئ��ات العمرية ويحتوي على أنش��طة 
تلبي احتياجات جميع أفراد األس��رة بما في ذلك األنشطة 
الحصرية مثل تس��لق الجدار ومس��ارات االنزالق  بالحبال، 
كما سيتم افتتاح ثاثة أركان من فن سكيب وورلد، وهي 
مغامرات فن سكيب، وفن سكيب على الجليد وفن سكيب 

رياضة«. 
وأوضح الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة أنه »سيتم إعادة 
فتح كل من فن س��كيب على الجليد وفن س��كيب رياضة، 
وكليهما يتمتع بمساحة واسعة لاستمتاع بتجربة مثيرة 
ف��ي لعب كرة القدم والتزلج على الجليد، أما مغامرات فن 
سكيب الذي افتتح حديثًا فقد تم تجهيزه بعناية بناًء على 
المعايير الدولية وإجراءات السامة، على غرار المنطقتين 

الحاليتين«.
وتاب��ع قائ��ًا: »ألول م��رة ف��ي البحرين يتم إنش��اء ركن 
مغام��رات »فن س��كيب« ف��ي الطاب��ق األرض��ي لمجمع 
دلمونيا، الذي يس��مح بدخول األطفال من عمر 4 س��نوات 

وما فوق، ويضم مرافق لتسلق الجدار بمستويات مختلفة 
بارتف��اع يص��ل إلى 12 مت��رًا ومس��ارات ان��زالق بالحبال 

بارتفاع 20 مترًا، وهو األول من نوعة في المملكة«. 
م��ن جهتها، قال��ت نائب��ة الرئي��س التنفي��ذي لمجمع 
دلموني��ا ريبيكا ش��ارلوت أرنولد: »باإلضاف��ة إلى التنوع 
الكبي��ر ألنش��طة الترفي��ه الداخلية والمناظ��ر الطبيعية 
الخاب��ة في الهواء الطلق، سيس��تضيف مجم��ع دلمونيا 

أنش��طة متنوع��ة خ��ال العي��د مث��ل الح��رف لألطفال، 
ومع��رض أزي��اء م��ن تنظي��م »الالبي��ا إيفنت��س«، إلى 
جانب الغواصين البحرينيين الذين س��يقدمون عروضهم 
المجانية في األكواريوم خال عطلة عيد الفطر«. وأكدت 
أرنولد حرص »فن س��كيب وورلد » على اتباع التوجيهات 
الحكومية بااللتزام بمعايير تفشي فيروس كورونا، حيث 
سيقتصر الدخول على األشخاص الحاصلين على التطعيم 

واألشخاص المتعافين منه فقط. 
من جانبه، قال مدير العمليات لشركة »فن سكيب وورلد« 
هش��ام إبراهي��م: »تغي��رت أولوياتن��ا كش��ركة ترفيهية 
بش��كل كبير، فإلى جانب عملي��ة التحضير الفتتاح بعض 
أركان فن س��كيب وإعادة فتحها، أخذن��ا على محمل الجد 
أولوية س��امة الجمي��ع وأمنهم، بما في ذل��ك موظفونا 
وزوارن��ا وعماؤنا. نح��ن ال نهتم فق��ط بالجوانب الفنية 
والتش��غيلية لألعمال ولكننا نحرص على الحد من تفشي 
فيروس كورونا. نحن متحمس��ون حقًا لإلعان عن افتتاح 
فن س��كيب مغامرات، وهدفن��ا ال يقتصر على توفير أعلى 
مس��توى من الترفيه الداخلي لعائلتكم فقط ولكن أيضًا 
توفير بيئة آمنة ألحبائك��م«، داعيًا الضيوف لزيارة مجمع 
دلمونيا في عطلة العيد لتجربة أحدث المرافق الترفيهية 

وأكثرها تسلية في البحرين، والحجز مسبقًا قبل القدوم.

شارلوت: أنشطة متنوعة وعروض مجانية في العيد

محمد بن دعيج: »فن سكيب وورلد« يضع معايير جديدة للترفيه

إبراهيم: توفير أعلى مستويات الترفيه والسالمة
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توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين »الطاقة 
المستدامة« و»االتحاد لخدمات الطاقة اإلماراتية«

وقع رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة عبدالحس��ين 
ميرزا والعضو المنت��دب والرئيس التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي س��عيد الطاي��ر، اتفاقية تعاون 
مش��ترك بي��ن هيئة الطاقة المس��تدامة وش��ركة 
االتح��اد للطاق��ة اإلماراتية، وذلك ف��ي إطار تعزيز 
التع��اون الثنائ��ي المش��ترك بين البحري��ن ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة.جاء ذلك خال 
فعالية عقدت عن ُبعد باس��تخدام برامج التواصل 
االفتراض��ي، بحض��ور عدد م��ن كبار المس��ؤولين 
م��ن الجانبين، حي��ث تأتي هذه االتفاقي��ة لتعزيز 
التع��اون الثنائ��ي في مج��االت الطاق��ة المتجددة 
وكف��اءة الطاق��ة وتطبيقاته��ا، لتترج��م تكام��ل 
الجه��ود بين الدول الش��قيقة في كاف��ة المجاالت 
وف��ي كل ما من ش��أنه أن يعزز األواص��ر التاريخية 
بينه��ا المبنية على مب��دأ وحدة اله��دف والمصير، 
وعمًا بالرؤى التنموية الش��املة المش��تركة التي 
وضعته��ا قيادت��ا البلدين الش��قيقين، كما تهدف 
أيض��ًا إلى دعم تنفيذ مبادرات الطاقة المس��تدامة 
لتحقي��ق األه��داف المش��تركة، وذل��ك م��ن خال 
استش��راف ودراسة القطاعات ذات العاقة بالطاقة 
في البحرين، كما تش��تمل على تعاون في مشاريع 
وعق��ود ألداء الطاقة، ومش��اريع الطاقة الشمس��ية 
المتصل��ة بالش��بكة والمنفصل��ة عنه��ا، وخدمات 
إدارة المرافق واألعمال الكهروميكانيكية، واألتمتة 
الذكية وعمليات الشبكات، هذا باإلضافة إلى برامج 
بن��اء القدرات والدورات التدريبية.وقال رئيس هيئة 
الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا: »إن العاقات 
الثنائية بين البلدين تشكل الركيزة األساسية التي 
تبنى عليها آف��اق التعاون بين مختل��ف القطاعات 

في أس��مى صورة لألخوية ووح��دة الهدف والمصير 
التي تجمع البلدين الش��قيقين«، متوجهًا بالش��كر 
والتقدي��ر للقيادة الرش��يدة، وعلى رأس��هم حضرة 
صاحب الجالة عاهل الباد المفدى، وصاحب السمو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، على 
دعمهم الامحدود لجهود هيئة الطاقة المستدامة 
نهوض��ًا بقطاع الطاقة المس��تدامة ف��ي المملكة 
وتحقيق��ًا لل��رؤى واأله��داف التنموي��ة الش��املة. 
وأضاف: »إن��ه من المهم أن نقف بهذه المناس��بة 
على اإلس��هامات الهام��ة لدولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الشقيقة في الس��بق العالمي للتحول إلى 
الطاقة المس��تدامة، وما لها م��ن دور بارز في بناء 
الش��راكات الدولية واإلقليمية والعالمية إلثراء هذا 
القطاع الواعد والمحوري لتحقيق استدامة التنمية 
الش��املة، ومم��ا ال يخف��ى ف��ي إطار ذل��ك الخبرات 

العريقة والتنافس��ية في القطاعين الخاص والعام 
والتي ه��ي العوامل الرئيس��ية في هذه المس��يرة 
المش��رفة«، معربًا عن افتخاره واعتزازه بالشراكات 
والعاقات التي تجمع الهيئة ومختلف الجهات ذات 

االختصاص لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
م��ن جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي 
لهيئ��ة كهرباء ومياه دبي س��عيد الطاير: »يس��رنا 
أن نوق��ع مذك��رة التفاهم االس��تراتيجية هذه بين 
االتحاد إس��كو وهيئة الطاقة المس��تدامة. ويمثل 
هذا التعاون فرصة فري��دة لتبادل الخبرات إقليميًا 
وعالمي��ًا ف��ي قط��اع االس��تدامة وكف��اءة الطاقة. 
ونتطل��ع لتعزيز التعاون المش��ترك وتبادل أفضل 
الخبرات والممارس��ات العالمية ف��ي كفاءة الطاقة 
واالس��تدامة لتحقيق أهدافنا المش��تركة ومواصلة 

مسيرة التطوير«.

 »مجلس زين الرمضاني« في نسخته 
الثانية يحقق أعلى مشاهدة على اإلنستغرام

ع��ادت زين البحري��ن بنس��ختها الثانية من 
برنام��ج المجلس الرمضاني ال��ذي يتم بثه 
عل���ى الهواء مباش��رة عبر اإلنس��تغرام مرة 
كل يومي��ن طيلة الش��هر الكريم، حيث قدم 
البرنامج ش��خصيتين بارزتين على وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي البحرينية مثل ش��يماء 
رحيمي ومحمد عيس��ى، على م��دار 15 حلقة 
ش��اهدها أكثر من 10 آالف مش��اهد، ليصبح 
واح��دًا من أكث��ر برام��ج البث المباش��ر عبر 

اإلنستغرام األكثر مشاهدة في البحرين.
وبهدف جع��ل البرنامج جاذبًا بش��كل كبير، 
قدم��ت زي��ن البحري��ن ع��ددًا من األس��ئلة 
الممتعة وتم منح الفائزين جوائز زادت عن 
10 آالف دينار على الفور. واس��تضاف برنامج 
عي��ال الديرة ع��دد من المواه��ب البحرينية 
م��ن مختل��ف الش��رائح الذين أتيح��ت لهم 
فرصة إبراز ومش��اركة قصصه��م الملهمة 

اس��تضاف  للمش��اهدين، كما  وإنجازاته��م 
البرنام��ج مش��اريع ناش��ئة ف��ي كل حلق��ة 
لمش��اركة قص��ص نجاحهم��ا م��ع مقدمي 
البرنام��ج والمش��اهدين خ��ال كل حلق��ة. 
ويس��لط اس��تمرار البرنامج المباشر للسنة 

الثانية على التوالي الض��وء على التزام زين 
البحري��ن برد الجمي��ل للمجتم��ع البحريني، 
ودعمه��ا المس��تمر البت��كار ط��رق لدع��م 
األعمال في البحرين وإلهام الشباب المحلي 

والمساهمة في تشكيل مستقبلهم.

وخ��ال أحد برامج المجلس الرمضاني الحية، 
اس��تضافت زين البحرين الغبقة الرمضانية 
الس��نوية التي أقيمت بش��كل افتراضي ألول 
مرة، وت��م تنظي��م الغبق��ة الرمضانية هذا 
الع��ام عب��ر اإلنس��تغرام التزام��ًا باألنظمة 

الخاصة بالتجمعات وللتخفيف من آثار انتشار 
جائح��ة كورون��ا. وحضر الغبق��ة الرمضانية 
الزين��رز«،  بعن��وان »مجل��س  ج��اءت  الت��ي 
موظفو زي��ن البحرين، وتضمن��ت مجموعة 
الترفيهي��ة مث��ل األس��ئلة  م��ن األنش��طة 
واألجوب��ة، تاه��ا إج��راء الس��حوبات.  وُتعد 
الغبق��ة الرمضانية الس��نوية، التي تنظمها 
إدارة الم��وارد البش��رية ف��ي زي��ن البحرين، 
وس��يلة لاحتف��ال بش��هر رمض��ان المبارك 
من خال الجم��ع بين الموظفين وش��كرهم 
عل��ى تفانيهم في عملهم. كما اش��تمل جزء 
من الغبقة على مس��ابقة »كش��تة رمضان« 
حيث تعين على الموظفين مشاركة صورهم 
الخاصة باالحتفاالت الرمضانية ومابس��هم 
وديك��ورات منازلهم ومن��ازل أحبائهم للفوز 
بأجهزة ومعدات ذكية من خال الس��حوبات 

التي أقيمت خال التجمع االفتراضي.

البحرين تجيز االستعمال 
الطارئ لتطعيم »سبوتنيك 
اليت« الجديد بجرعة واحدة

وافقت البحرين أمس على االس��تخدام  الطارئ لتطعيم 
سبوتنيك الجديد ذي الجرعة الواحدة، والذي ينتجه مركز 
غامالي��ا الوطني لبحوث األوبئة واألحي��اء الدقيقة التابع 
ل��وزارة الصح��ة باالتحاد الروس��ي ضد في��روس كورونا، 

ليكون بذلك سادس تطعيم تجيزه البحرين.
وج��اء ق��رار موافقة الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحية عل��ى التطعيم وإتاحة اس��تخدامه، 
استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت 
الهيئة، فور اس��تامها ملفات التطعيم ونتائج الدراسة 
الموس��عة التي أجريت، عملية مراجعة وتقييم لملفات 
التس��جيل من جوانب عدة ش��ملت تقييم بيانات فاعلية 
التطعيم وس��امته التي توضحها التجارب والدراس��ات 
الس��ريرية، وكذلك التحقق من جودة التطعيم من خال 
مراجع��ة البيان��ات العلمية الت��ي تبّين ج��ودة التصنيع 
وثب��ات المنتج، إضافة إلى التحقق م��ن مراحل التصنيع 
والت��زام المصنع بتطبيق أس��س التصنيع الدوائي الجيد 
)GMP( بحس��ب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية 

واالشتراطات الصادرة عن الهيئة. 
وأخذت الهيئة رأي لجنة البحوث الس��ريرية المكونة من 
المختصين م��ن األكاديميين واألطباء والمس��ؤولة عن 
الموافقة على التجارب الس��ريرية، كم��ا تم أخذ موافقة 
لجنة التطعيمات ب��وزارة الصحة، وبعد عرض الموضوع 
ومناقش��ته م��ن جميع جوانب��ه الفني��ة والعلمية قررت 
الهيئ��ة الموافقة على التطعيم والس��ماح باالس��تخدام 

الطارئ له.
والتطعيم الجديد »س��بوتنك اليت«، يس��تخدم الجرعة 
األولى فقط من تطعيم س��بوتنيك المصرح به س��ابقًا، 
وأثبت��ت الدراس��ة المقدم��ة للهيئة أنه يعط��ي فاعلية 
عالية، وأثبت فاعليته ضد جميع ساالت فيروس كورونا 
الجدي��دة كم��ا أوضح مرك��ز »غاماليا« خ��ال االختبارات 

المعملية.
وبإج��ازة االس��تخدام الط��ارئ للتطعيم الروس��ي تكون 
البحري��ن أق��رت س��ادس اس��تخدام ط��ارئ لتطعيم في 
البحري��ن بع��د تطعي��م ش��ركة »س��ينوفارم« وتطعيم 
ش��ركتي »فاي��زر وبيونتي��ك«، وتطعي��م »كوفيش��يلد-
استرازينكا«، وتطعيم جونس��ون، وتطعيم سبوتنك، ما 
يؤكد الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وس��امة كافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن وتحصين المجتم��ع والحد من 

انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

 خدمة جديدة لمتابعة تحديث حالة 
التطعيم والتعافي عبر »مجتمع واعي«

أعلن��ت هيئة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية عن إضاف��ة خدمة جديدة عبر 
تطبي��ق »مجتم��ع واع��ي« لمتابعة تحدي��ث البيان��ات الخاص��ة بالمتطعمين 

والمتعافين من فيروس كورونا )كوفيد19( من المواطنين والمقيمين.
وأكدت أن توفير الخدمة عبر التطبيق جاء في إطار مس��اعيها المستمرة لخدمة 
الجمهور والتيس��ير عليهم عند ارتيادهم المراف��ق العامة خال الفترة القادمة، 
والت��ي تتطلب منه��م عرض ش��عار التطعي��م أو التعافي بالل��ون األخضر في 
التطبي��ق، والذي يفيد بحصولهم عل��ى جرعتي التطعيم ومرور 14 يومًا من آخر 
جرع��ة، كما يفيد بتعافيهم من الفيروس. وأوضحت الهيئة أن الخدمة الجديدة 

التي تقدمه��ا بالتعاون مع وزارة الصحة تتيح للمس��تخدمين س��رعة التواصل 
م��ع المختصين بالجهات المعنية لتحدي��ث بيانات حالة التطعيم والتعافي عبر 
تطبيق »مجتمع واعي« عبر زيارة الصفحة الرئيسة من التطبيق، وإدخال البيانات 
المطلوبة واس��تكمال الخطوات ليتم إرس��ال التفاصيل إلى الجهة المختصة في 
وزارة الصح��ة. وأك��دت أهمي��ة حصول المواطني��ن والمقيمين على آخر نس��خة 
محدثة من التطبيق المتاح بنظام IOS واألندرويد عبر متجر تطبيقات الحكومة 
اإللكترونية apps /bahrain.bh أو في حالة عدم ظهور التحديث باإلمكان زيارة 

»متجر التطبيقات« app store المتوافر على الهواتف واألجهزة الذكية.
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مقاولو بناء: تراجع إنتاجية العامل في رمضان ٪40
عباس المغني «

أكد مقاولو بن��اء أن »إنتاجية العمال في مواقع العمل تتراجع 
40% في ش��هر رمضان المبارك بس��بب العمل الش��اق في ظل 
االمتناع عن األكل والشرب إلى جانب تقليل ساعات العمل إلى 

6 ساعات مراعاة للعمال«.
وقال المقاول علي البوري: »في شهر رمضان 40% من اإلنتاجية 

مفقودة في قطاع البناء، وإنتاجية العامل تبلغ %60«.
وأض��اف »القوانين ف��ي البحري��ن تراعي الجوانب اإلنس��انية، 
تفرض تقليل ساعات العمل على العمال المسلمين الصائمين 
في ش��هر رمضان من 8 س��اعات إلى 6 س��اعات، وهذا يترتب 

عليه تراجع اإلنتاجية بنسبة 25% من حيث الوقت فقط«.
وتابع »من حيث نش��اط الجس��م وقدرته على اإلنتاج، تتراجع 
اإلنتاجي��ة أيض��ًا بنس��بة 15%، ألن العام��ل صائ��م عن األكل 
والش��رب، والجسم ال يس��تطيع أن يتحمل أكثر مما يحتمل في 
قط��اع البناء بدون م��اء وأكل من الطبيع��ي العامل كلما بذل 
جهد، جس��مه يحتاج إلى غذاء وإلى طاقة«. واستطرد »العمال 
المس��لمون لدى شركتي يش��كلون 35%، بينما غير المسلمين 
يش��كلون 65%، لكن في النهاية نعاملهم نفس المعاملة في 

رمضان، وإال أصبحت هناك مشاكل عند التمييز بينهم«.
وبي��ن أن »عمال البناء في ش��هر رمضان تتباط��أ إنتاجيتهم، 
واإلنجاز في المش��اريع أيضا، ومن الطبيعي يكون هناك تأخير، 
ربما يسبب مش��اكل مع أصحاب المنازل الذين يريدون استالم 
منازلهم في موعد مح��دد، إال أن المقاولين في الوقت الحاضر 
لديه��م وع��ي ويأخ��ذون احتياطياتهم عن��د توقي��ع العقود، 

ويحسبون تأثير شهر رمضان وتأثير وقف العمل أثناء الظهيرة 
في ش��هر يوليو وأغس��طس، وذلك لتفادي مشاكل التأخير مع 

العمالء«.
من جهت��ه، قال رئيس جمعية المقاولي��ن علي مرهون: »من 
الطبيع��ي أن تتراجع أعمال المقاولين في ش��هر رمضان، ألن 
البن��اء يعتبر م��ن األعمال التي تحت��اج إلى جه��د كبير، وهذا 
الجهد يتطلب طاقة، وف��ي رمضان الصائم ممتنع عن الغذاء، 
وبالتالي نقص في الطاقة وتراجع اإلنتاجية بين 30% و%40«.

من جهته، قال المقاول خليل الس��هالوي: »في ش��هر رمضان، 
العم��ال الذي��ن يعمل��ون ف��ي الفت��رة الصباحية ف��ي الخارج 
كالبناء والصباغة وتس��ليك الكهرب��اء وغيرها من أعمال البناء، 

إنتاجيتهم تقل وتتراجع«.
وأضاف »أما العمال الذي��ن يعملون في الليل، فإن إنتاجيتهم 
ثابتة غير متغيرة، ألن العامل في الليل يأكل ويشرب، ويتمتع 

بكامل قوته الجسدية«.
وتابع »أما الموظفون في المكاتب، فإنتاجيتهم كما هي، وإذا 
تراجعت فهي بس��بب السهر وعدم أخذ الجسم راحة كافية من 
النوم الموظ��ف في المكتب يجلس في مكان مريح ومكيف، وال 

يبذل طاقة جسدية، وإنما طاقة ذهنية«.
وعن وجود عمال مس��ملين وغير مسلمين، قال: »وفق القانون 
ساعات عمال العمال المسلمين في رمضان تقل إلى 6 ساعات، 
لكن في النهاية العمل مشترك، فإذا تأخر عامل، تأخر العامل 
اآلخ��ر العمل متراب��ط، والمعاملة المتس��اوية لها تأثير على 
والء العمال بالش��ركة، ولهذا ال بد من أن تعطي الجميع نفس 

ساعات العمل«.

»األعلى للشؤون اإلسالمية«: غدًا أول أيام عيد الفطر
أعل��ن المجل��س األعلى للش��ؤون اإلس��المية 
أن يوم غ��ٍد الخميس هو أول أي��ام عيد الفطر 
المب��ارك، لع��ام 1442ه��� المواف��ق 13 مايو 
2021م. وص��در ع��ن المجل��س بي��ان به��ذه 

المناسبة، فيما يأتي نصه:
الحم��د هلل الذي وفقن��ا لصيام ش��هر رمضان 
وقيامه، والصالة والس��الم على أشرف أنبيائه 
وأكرم رس��له، س��يدنا محمد خي��ر الصائمين، 

وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبع��د، فقد اجتمع��ت هيئة الرؤية الش��رعية 
المكونة من الش��يخ عدنان القطان، والش��يخ 
الدكت��ور فري��د المفت��اح، والش��يخ الدكت��ور 
إبراهي��م المريخي، والش��يخ راش��د البوعينين، 
في قاعة االجتماع��ات بمبنى المجلس األعلى 
ليل��ة  الثالث��اء  اإلس��المية، مس��اء  للش��ؤون 
األربعاء 29 رمضان 1442ه� الموافق 11 مايو 
2021م، لتلقي األنباء والشهادات برؤية هالل 

شهر شوال.

وحيث إنه لم يتقدم أحد بش��هادة حتى صدور 
ه��ذا البيان، ف��إن اليوم األربعاء ه��و المكمل 
لعدة ش��هر رمض��ان ثالثي��ن يوم��ًا، وإن غدًا 

الخمي��س ه��و أول أيام عي��د الفط��ر المبارك 
لع��ام 1442ه��� المواف��ق 13 ماي��و 2021م، 
وبناًء عليه، فقد ق��ررت الهيئة اعتماد ما ذكر 

ش��رعًا، جعله اهلل عيدًا مباركًا عائدًا على جميع 
المسلمين باليمن والخير والبركات.

هيئة الحكم بالرؤية

الشيخ عدنان القطان                                   
الشيخ د. فريد بن يعقوب المفتاح

الشيخ الدكتور إبراهيم المريخي                                 
الشيخ راشد البوعينين

ويغتنم المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية 
هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األم�ير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، وإلى األس��رة 
المالكة الكريمة، وإلى ش��عب البحرين الوفي، 
وإلى العالم اإلس��المي، أجم��ل التهاني وأزكى 
التبريكات بعي��د الفطر المبارك، ضارعين إلى 
اهلل القدي��ر أن يجع��ل هذا العي��د فاتحة خ�ير 
وس��الم ويمن وأمن للعرب والمس��لمين، وأن 
يعيد هذه المناس��بة الس��عيدة عل��ى الجميع 
بالعزة والكرامة، وصلى اهلل على سيدنا ونبينا 

محمد وآل�ه وصحبه أجمعين.

افتتاح جامع دلمونيا بتصميم يراعي ذوي الهمم
تم أمس افتتاح جامع مجمع دلمونيا في جزيرة دلمونيا، 
حي��ث صمم لمراع��اة ذوي الهم��م، تح��ت رعاية رئيس 
مجل��س إدارة األوق��اف الس��نية الش��يخ الدكت��ور راش��د 
الهاجري، وبحض��ور الرئيس التنفي��ذي لمجمع دلمونيا 
الش��يخ محمد ب��ن دعيج آل خليفة، ومدي��ر إدارة األوقاف 

السنية يوسف نور وعدد من المسؤولين باإلدارة. 
وأك��د الهاجري فض��ل بناء المس��اجد وأهمي��ة وجودها 
ف��ي كافة مناط��ق البحرين، تماش��يًا مع التوس��ع الكبير 
للمخططات العمرانية التي تش��هدها البالد والتي تزيد 
من الحاجة لوجود المس��اجد وتسهيل أداء الصالة وكافة 
العبادات، وخصوصًا أن الجامع يقع داخل المجمع التجاري 

ويخدم المتسوقين.
وأضاف أن اهلل س��بحانه وتعالى عّظم ش��أن المس��اجد، 
وجعلها منارة يرتفع عليها ذكره سبحانه، ورّغَب سبحانه 
وتعالى في بنائها، وجع��ل ذلك من أعظم ما ُيتقرب به 

إليه.
وأك��د الدع��م الكبير الذي يش��هده قطاع المس��اجد من 

لدن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، بدعم ومس��اندة من صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليانه من حرص على 
دعم األوقاف وإعمار بيوت اهلل ورعايتها وتهيئة الس��بل 
وتذليل العقبات إلقام��ة مثل هذه الصروح المباركة في 

البالد.
وأضاف أن عمارة المس��اجد لها عند اهلل سبحانه وتعالى 
جزاء عظيم وثواب كبير ويتسابق المحسنون لكسب هذا 
الفضل، وأن هذا الجامع الذي بني على نفقة إدارة المجمع 
لبادرة تسعد النفس، داعيًا اهلل سبحانه وتعالى أن يكون 
ف��ي ثوابه وموازين أعماله، كما توجه بالش��كر لكل من 

ساهم في المتابعة إلتمام هذا المشروع المبارك.
يذكر أن جامع مجمع دلمونيا الكائن في منطقة المحرق 
يش��هد طفرة في الخدم��ات المقدمة للقاطني��ن والزوار 
والمتس��وقين داخ��ل المجمع، وهذا النه��ج إلعمار بيوت 
اهلل وتضمينها كجزء أساس��ي من المجتمع البحريني في 
األحياء السكنية، كما يراعي الجامع فئة ذوي الهمم الذي 
صمم بوابة تس��هل عليهم عملية دخولهم للجامع دون 

مشقة وعناء.
وصمم الجامع من الداخل بطراز إسالمي معاصر، ويتسع 
لحوالي 400 مصٍل و300 مصلية، باإلضافة إلى المالحق 

الخدمية للجامع.

فتح المساجد قبل الصالة بـ45 دقيقة

 فتح الجوامع ومصليات العيد 
للمتطعمين والمتعافين من »كورونا«

أعلن��ت وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
عن فتح المس��اجد والجوامع ومصليات العيد لصالة 
العي��د، وفق نف��س الضوابط واإلج��راءات التي تم 
اتباعها لصالة الجمعة والتراويح والقيام خالل شهر 
رمض��ان المبارك حفاظًا على صحة وس��المة الجميع 

وستكون للفئات اآلتية:
- الحاصلون على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، 

بعد مرور 14 يومًا على الجرعة الثانية.
- المتعاف��ون من فيروس كورون��ا، وذلك من خالل 

إبراز ما يثبت ذلك عبر تطبيق مجتمع واعي.
وأعلنت الوزارة ضرورة تطبيق االش��تراطات الخاصة 

بإقامة صالة العيد، وهي:
- ع��دم الس��ماح بدخ��ول المس��اجد والجوام��ع إال 
لمن تلق��ى جرعت��ي التطعيم ضد في��روس كورونا 
وبع��د مرور )14( يومًا على الجرع��ة الثانية، وكذلك 

المتعافين من فيروس كورونا.
- يجب إبراز ش��هادة التطعي��م أو التعافي من خالل 
تطبي��ق مجتمع واعي التي تفي��د بأنه تم تطعيمه 

أو أنه متعاٍف.
- تحدد الجوامع والمساجد والمصليات التي ستفتح 
لص��الة العيد من قبل إدارت��ي األوقاف ويتم اإلعالن 

عنها.

- تخطر إدارة األوقاف كل محافظة بأس��ماء الجوامع 
والمساجد التي تقع في نطاقها والتي ستفتح لصالة 
العيد، للتنسيق فيما بينهما بشأن تطبيق اإلجراءات 

االحترازية والحفاظ على النظام.
- يت��م فت��ح المس��اجد لص��الة العيد قب��ل الصالة 
بخم��س وأربعي��ن دقيقة عل��ى أن تغلق بع��د أداء 

الصالة بعشرين دقيقة.
- يت��م تنس��يق أداء ص��الة العيد في أماكن س��كن 
العمال التابعة للشركات وتهيئة الساحات الخارجية 
من قبل الش��ركات وإرس��ال الخطيب م��ن قبل إدارة 

األوقاف.

- يج��ب أال تتج��اوز م��دة الخطب��ة عش��ر دقائق مع 
التخفيف في الصالة.

- منع ترجم��ة الخطب أو االجتماع بعد صالة العيد، 
واالنصراف مباشرة بعد الصالة.

- يمن��ع حضور كل من النس��اء وكذلك األطفال دون 
الخامسة عشرة لصالة العيد.

- تهيئة المس��اجد والس��احات والمجال��س التابعة 
للمس��اجد ومصليات النساء ألداء صالة العيد للرجال 

فقط.
- يمنع النقل الجماعي للمصلين للمساجد والجوامع 

لصالة العيد.



أكـــدت رئيس مجلس أمناء مؤسســـة 
المبـــرة الخليفيـــة ســـمو الشـــيخة زين 
بنـــت خالد آل خليفة أن أســـس العمل 
اإلنســـاني ومبادئ التواصل والتكافل 
الســـمو  أسســـها صاحـــب  المجتمعـــي 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 
وجعلهمـــا  ثـــراه(  هللا  )طيـــب  خليفـــة 

ثقافة راسخة في المجتمع.
ســـمو  رعايـــة  بمناســـبة  ذلـــك  جـــاء 
الشـــيخة زيـــن بنت خالد بـــن عبد هللا 
آل خليفـــة، حملة “في أعيادنا تتحقق 
األمنيات”، التي تطلقها سنوًيا جمعية 
أمنيـــة طفل بتوفيـــر وتقديـــم عيدية 
العيد ألطفال الجمعية، والتي حظيت 
منـــذ انطالقتها األولى بدعـــم ورعاية 

المغفـــور له بـــإذن هللا صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل 

خليفة )رحمه هللا(.
أن  زيـــن  الشـــيخة  ســـمو  واوضحـــت 
إقامـــة الحملة اســـتمرار لعطـــاء فقيد 
الوطـــن ووفـــاًء لذكـــراه العطـــرة. فهو 
الذي طالما شمل برعايته أبناء الوطن 
وحـــرص علـــى راحتهـــم وإســـعادهم، 
ســـائلة المولـــى عـــز وجـــل أن يرحمـــه 
ويســـكنه فســـيح جناتـــه ويجعـــل كل 
أعمـــال الخير التي ابتدرها في ميزان 

حسناته.
وثمنت رئيسة الجمعية منال العوضي 
رعايـــة ســـمو الشـــيخة زيـــن للحملـــة، 
عبـــر مبادرتها بمواصلة مســـيرة فقيد 

الوطـــن الكبيـــر وحرصها علـــى إدخال 
البهجة والسرور في قلوب األطفال.

وأكدت أن اهتمام ســـمو الشيخة زين 
بنت خالد آل خليفة شخصًيا باألطفال 
له بالغ األثر في تعزيز الجانب النفسي 
والمعنـــوي لدى األطفـــال وزرع األمل 
فـــي قلوبهم وإســـعادهم بمشـــاركتهم 

فرحتهم باألعياد.
وأضافـــت: إن ذلـــك ليـــس بمســـتغرب 
متـــوارث،  فالخيـــر  ســـموها،  علـــى 
والعطاء من شـــيم آل خليفـــة الكرام، 
ورعايتهـــم  واهتمامهـــم  ومســـاعيهم 

لألعمال الخيرية واإلنسانية.  صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله مستقبال سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة ) أرشيفية(

 

أسس خالدة للعمل اإلنساني واالجتماعي رسخها فقيد الوطن الكبير
ــيــات” األمــن تتحقق  ــا  ــادن ــي أع “فـــي  حملة  ــى  ــرع ت ــد  ــال خ بــنــت  زيـــن  الــشــيــخــة  ســمــو 

غائب عن العين حاضر في الفؤاد
إن للرحيـــل غصـــة ال يستشـــعرها إال األحبة، الذين 
استشـــعروا دفء واحتضـــان الفقيـــد لهـــم طـــوال 
فتـــرة حياتـــه، وهكذا هـــو الحال مع رحيـــل الوالد 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة )طيـــب هللا ثراه(، الـــذي افتقده محبوه 
وشـــعبه، الذيـــن كانـــوا يستشـــعرون حبـــه وعطفه 
واحتضانـــه لهـــم واهتمامـــه بأمورهـــم، خصوصـــا 
أهالـــي محافظـــة المحـــرق، الذيـــن يداومـــون على 
حبه، وال يشـــوب حبهم شـــائبة. وال شـــك أن شـــهر 
رمضان، يحمل لنا في طياته ذكريات لرموز الخير 
الذيـــن قضـــوا حياتهـــم في ســـبيل العمـــل الخيري 

وخدمة المجتمع.
وإننـــا اليـــوم بصـــدد أبـــرز رمـــز لإلنســـانية والعمل 
الخيـــري، فقيدنـــا الحبيـــب الوالـــد صاحب الســـمو 

الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة )رحمه 
هللا(، فهـــا هـــو فقيدنـــا قـــد غطـــى جســـده الطاهـــر 
الثرى، ولكن أبناءه وشـــعبه يصدحون له بالدعاء، 
وأعمالـــه حاضـــرة لـــه حتـــى بعـــد رحيلـــه، فها هي 
المنحة الســـنوية التي عودنا عليهـــا أميرنا الراحل 
بتوزيع األرز ســـنويًا في شـــهر رمضان المبارك، في 
خطـــوه منـــه )رحمه هللا( لمســـاعدة األســـر الفقيرة 
والمتعففـــة، والتـــي من خاللها اســـتطاع التخفيف 
عـــن األعبـــاء الماديـــة عـــن الشـــعب البحريني في 
الشـــهر الكريـــم، فكان ســـموه حريصـــًا كل الحرص 
فـــي الوقوف علـــى احتياجـــات المواطن خصوصا 
فـــي هـــذا الشـــهر، كمـــا أن ســـموه حظـــي بدعوات 
مخلصـــة من شـــعبه وأبنائـــه ومحبيه نظيـــر اللفتة 

الكريمة من سموه )رحمه هللا(.

كما أن ســـموه الراحل، كان الداعم األول والموجه 
لمؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة منـــذ إنشـــاءها، وتـــم 
إطـــالق منـــح دراســـية باســـم المغفـــور لـــه تخليدًا 

لذكراه، ووفاء له على دعمه.
كمـــا صـــدر عن ملك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة أمر ملكي بإنشاء وقف 
خليفة بن سلمان لألعمال الخيرية، في خطوة من 

جاللته لتخليد ذكراه.
ولنـــا أيضـــًا محطة إنســـانية أخرى لألميـــر الراحل 
نقف عندها، وهي جائزة األمير خليفة بن ســـلمان 
القرآنية، التي تشـــرف على رعايتها رئيسة جمعية 
النور للبر، رئيســـة اللجنة الدائمة للجائزة الشـــيخة 
لميـــاء بنت محمـــد بن خليفـــة آل خليفة، وتحظى 
بمشـــاركات مـــن مختلـــف األعمار، فيا لـــه من عمل 

خيري عظيم باسم األمير الراحل.
إذا مـــات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة 
جاريـــة، أو علـــم ينتفع به، أو ولد صالـــح يدعو له. 
نســـأل هللا العلـــي العظيـــم أن يجعلـــه مـــن الذيـــن 

حظوا بالثالث. فهنيئًا له حبيب شعبه هذه المحبة 
الصادقة، إنه اليوم غائب عن أعيننا، ولكنه حاضر 
في قلوبنا، وســـيظل كذلك، فاسمه سيرفع في كل 
دعـــوة قلبية صادقـــة، وأعماله الخيرية ســـتصدح 
باســـمه، فرحمه هللا حبيبنا الراحـــل، أميرنا الوالد، 
خليفـــة قلوبنـــا، قـــد أطفـــأ برحيله شـــمعة وجوده، 
ولكـــن شـــمعة إنســـانيته مضيئـــة مـــا دامـــت هـــذه 
الحيـــاة. وأعـــاد هللا علينـــا هـــذه األيـــام المباركـــة 
باليمن والخير والبركات في كنف صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه 
وصاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة ولـــي العهد رئيـــس الوزراء أطـــال هللا في 

عمره.

حنان بنت سيف بن عربي
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المنامة - األوقاف السنية

افتتح ظهـــر أمس جامع مجمـــع دلمونيا 
في جزيرة دلمونيـــا، تحت رعاية رئيس 
مجلـــس إدارة األوقـــاف الســـنية راشـــد 
الهاجـــري، وبحضـــور الرئيـــس التنفيـــذي 
لمجمـــع دلمونيا الشـــيخ محمد بن دعيج 
آل خليفة ومدير إدارة األوقاف الســـنية 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  نـــور  يوســـف 

باإلدارة. 
بطـــراز  الداخـــل  مـــن  الجامـــع  وصمـــم 
إســـالمي معاصـــر، ويتســـع لحوالي ٤٠٠ 
إلـــى  باإلضافـــة  مصليـــة،  و٣٠٠  مصـــل 

المالحق الخدمية للجامع.
وعّدد راعي الحفل فضل بناء المســـاجد 
وأهميـــة وجودهـــا فـــي جميـــع مناطـــق 
مملكـــة البحريـــن، تماشـــيا مـــع التوســـع 
التـــي  العمرانيـــة  للمخططـــات  الكبيـــر 
تشـــهدها البالد والتي تزيـــد من الحاجة 
لوجود المســـاجد وتســـهيل أداء الصالة 
وجميـــع العبـــادات خصوصـــا أن الجامـــع 
يقـــع داخـــل المجمـــع التجـــاري ويخـــدم 
المتســـوقين، وأضاف أن هللا عّظم شـــأن 
المســـاجد، وجعلهـــا منـــارة يرتفـــع عليها 
ذكره ســـبحانه، ورّغَب ســـبحانه وتعالى 
فـــي بنائهـــا وجعـــل ذلـــك مـــن أعظـــم مـــا 

ُيتقرب به إليه.
وأكـــد الدعـــم الكبير الذي يشـــهده قطاع 
صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  مـــن  المســـاجد 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبدعم ومســـاندة من ولـــي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة وما 
يوليانـــه من حـــرص على دعـــم األوقاف 
وتهيئـــة  ورعايتهـــا  هللا  بيـــوت  وإعمـــار 
الســـبل وتذليل العقبات إلقامة مثل هذه 

الصروح المباركة في البالد.
وأضاف أن عمارة المســـاجد لها عند هللا 
ســـبحانه وتعالـــى جـــزاًء عظيًمـــا وثواًبا 
كبيًرا ويتســـابق المحســـنون لكسب هذا 
الفضـــل وأن هذا الجامع الـــذي بني على 

نفقه إدارة المجمع لبادرة تســـعد النفس، 
داعًيا هللا ســـبحانه وتعالى أن يكون في 
ثوابه وموازين أعماله، كما توجه بالشكر 
لكل من ســـاهم على المتابعة إلتمام هذا 

المشروع المبارك.
يذكـــر أن جامـــع مجمـــع دلمونيـــا الكائـــن 
فـــي منطقـــة المحـــرق تشـــهد طفـــرة في 
الخدمـــات المقدمـــة للقاطنيـــن والـــزوار 
والمتسوقين داخل المجمع، وهذا النهج 
كجـــزء  وتضمينهـــا  هللا  بيـــوت  إلعمـــار 
أساســـي مـــن المجتمـــع البحرينـــي فـــي 
األحيـــاء الســـكنية، كمـــا يراعـــي الجامع 
فئـــة ذوي الهمم الذي صمم بوابة يســـهل 
دون  للجامـــع  دخولهـــم  عمليـــة  عليهـــم 

مشقه وعناء.

جامع “دلمونيا” يفتح أبوابه لـ 700 مصل

المنامة - بنا

أعلنـــت هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونية عـــن إضافة 
خدمـــة جديـــدة عبر تطبيـــق “مجتمـــع واعي” لمتابعـــة تحديث 
البيانات الخاصـــة بالمتطعمين والمتعافين من فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن، مؤكـــدة أن توفيـــر 
الخدمة عبر التطبيق جاء في إطار مساعيها المستمرة لخدمة 
الجمهـــور والتيســـير عليهم عنـــد ارتيادهم المرافـــق العامة في 
الفتـــرة المقبلـــة، والتي تتطلـــب منهم عرض شـــعار التطعيم أو 
التعافـــي باللـــون األخضر فـــي التطبيق، والذي يفيـــد حصولهم 
علـــى جرعتـــي التطعيـــم ومـــرور 14 يوًمـــا من آخر جرعـــة، كما 

ويفيد بتعافيهم من الفيروس.
وأوضحـــت الهيئـــة أن الخدمة الجديدة التـــي تقدمها بالتعاون 
مـــع وزارة الصحـــة تتيـــح للمســـتخدمين ســـرعة التواصـــل مع 
المختصيـــن بالجهات المعنيـــة لتحديث بيانـــات حالة التطعيم 
والتعافـــي عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” عبـــر زيـــارة الصفحة 
الرئيســـية من التطبيق، وإدخال البيانات المطلوبة واســـتكمال 
الخطـــوات ليتـــم إرســـال التفاصيـــل إلـــى الجهـــة المختصة في 
وزارة الصحـــة، مؤكـــدة أهمية حصـــول المواطنيـــن والمقيمين 
 IOS علـــى آخـــر نســـخة محدثـــة مـــن التطبيـــق المتـــاح بنظـــام

bah-  واألندرويـــد عبر متجر تطبيقـــات الحكومـــة اإللكترونية
rain.bh/apps أو فـــي حالـــة عـــدم ظهـــور التحديـــث باإلمكان 
زيـــارة “متجر التطبيقـــات- “app store المتوفـــر على الهواتف 

واألجهزة الذكية.

خدمة جديدة لمتابعة تحديث حالة التطعيم والتعافي عبر “مجتمع واعي”
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“اإلسكان” تواصل توزيع مشروع “البحير” اإلسكاني
تنفيـــًذا ألمـــر ســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء بتخصيـــص 5000 وحدة وخدمة ســـكنية

تنفيـــذا ألمر ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بتوزيـــع 5000 وحدة 
وخدمـــة ســـكنية، أعلـــن وزير اإلســـكان 
الحمر عـــن مواصلـــه الـــوزارة إجراءات 
توزيـــع مشـــروع البحير اإلســـكاني على 

المواطنين المستفيدين.
وصـــرح وزيـــر اإلســـكان علـــى هامـــش 
بـــأن  التوزيـــع  إجـــراءات  مباشـــرته 
مشـــروع “البحيـــر” اإلســـكاني يعـــد مـــن 
التـــي  اإلســـكانية  المشـــروعات  أبـــرز 
تنفذهـــا الـــوزارة بالمحافظـــة الجنوبية، 
وأنـــه يعد أحد روافد الخطة اإلســـكانية 
لتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية 
للمواطنين بالســـرعة الممكنـــة، وبالتالي 
تنفيـــذ االلتـــزام اإلســـكاني الـــوارد فـــي 
برنامـــج الحكومـــة بشـــأن العمـــل علـــى 

توفير 25 ألف وحدة سكنية.
وقال إن دعم الحكومة برئاسة صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء ســـاهم فـــي اإلســـراع 
بتوزيعـــه علـــى المواطنين بعـــد وصول 
نســـب اإلنجاز بالمشـــروعات اإلسكانية 
المختلفة إلى مراحل متقدمة، ما أســـفر 
بالوحـــدات  األســـر  آالف  تســـكين  عـــن 

المخصصة لهم.
البحيـــر  مشـــروع  بـــأن  الوزيـــر  وأفـــاد 
اإلســـكاني بلغـــت نســـب اإلنجـــاز به 99 
إلـــى جانـــب  المشـــروع يمتـــاز  %، وأن 
موقعـــه، بتضمنـــه العديد مـــن الخدمات 
والمرافق التي تخدم قاطني المشروع، 
األطفـــال،  أللعـــاب  مفتوحـــة  كمناطـــق 
فضًل عن توفير مسارات خاصة للمشاة 

والدراجات الهوائية أســـوة بمشروعات 
مدن البحرين الجديدة.

البحيـــر  مشـــروع  إن  الحمـــر  وقـــال 
سيسهم بشـــكل كبير في تلبية الطلبات 
اإلسكانية المدرجة على قوائم االنتظار 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، مفيـــدا بـــأن 
طلبـــات تلـــك المحافظة شـــهدت تقدًما 
محـــرًزا خـــلل الســـنوات األخيـــرة مـــن 

حيث وتيـــرة تلبية الطلبات االســـكانية 
بها، الســـيما بعد توزيـــع المراحل األولى 
بمدينة خليفة، ومشـــروعات المجمعات 
الســـكنية فـــي الرفـــاع الغربـــي والرفـــاع 
الشـــرقي، مشـــيًرا إلى أن العمل مســـتمر 
لتنفيذ المشـــروعات وتوفيـــر الخدمات 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  فـــي  اإلســـكانية 

ومختلف محافظات المملكة عموما.

المنامة - وزارة اإلسكان

تنظـــم صحيفـــة “البـــلد” ندوة عـــن بعد 
تناقـــش أبعـــاد التوجيه الملكـــي بإعداد 
الكراهيـــة  خطـــاب  لمكافحـــة  قانـــون 
بمشاركة عديد من الشخصيات المعنية 
من مختلف الجهات الرســـمية واألهلية، 
وذلـــك اليوم األربعـــاء الموافق 12 مايو 
من الســـاعة 3 بعـــد الظهر ولغاية 04:30 
مســـاء. وســـتبث مناقشـــات الندوة عبر 
وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــلد”  منصـــات 
زووم، واليوتيوب، واإلنســـتغرام اليف، 

والتويتر، والموقع اإللكتروني.

 خطابات الطائفية

وقالـــت منســـقة النـــدوة الزميلـــة مـــروة 
خميـــس إن “البـــلد” تناقـــش أبعـــاد مـــا 
تضمنتـــه رســـالة جللـــة الملك بمناســـبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، خصوصا 
التوجيه الملكي السامي بإعداد مشروع 
قانـــون جديد وشـــامل لمكافحة خطاب 
األديـــان،  الكراهيـــة والتطـــرف وازدراء 
الدولـــي  للمجتمـــع  الملكيـــة  والدعـــوة 
لتعزيـــز التعـــاون التشـــريعي والفني في 
إقـــرار اتفاقيـــة دولية لتجريـــم خطابات 
الكراهيـــة الدينية والطائفية والعنصرية 

بجميع صورها وأشكالها.
 المشاركون
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3 بعد الظهر: بدء الفعالية

5 دقائق: كلمة ترحيبية من مدير الفعالية
5 دقائـــق: ورقـــة العمـــل مـــن المتحـــدث 

الرئيس بالفعالية
مناقشات واستفسارات

4:30: ختام الفعالية

 االستفسارات
متابعـــة  الراغبيـــن  لجميـــع  ويمكـــن 
وصلـــة  وطلـــب  النـــدوة  مناقشـــات 
عبـــر  “اليوتيـــوب”  أو  “زووم” 

“الواتساب”.
كما يمكن توجيه االستفســـارات عبر 

الرقم )38400407(.

دينا اللظي أحمد الحداد بدر الدوسري

عهدية أحمدبديع جابري

جميلة سلمان

حسن بديوي

سمية المير

القس هاني عزيز  الرائد بدر الرميحي
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المنامة - نهرا

بـــلس”  “أديوكيشـــن  تنظـــم 
بالتعـــاون مع المستشـــفى الملكي 
للنســـاء واألطفال، المؤتمر األول 
لصحة المرأة والطفل الذي يعتبر 
األول مـــن نوعـــه علـــى مســـتوى 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  المملكـــة 
المرئي عن بعد بمشـــاركة واسعة 
من داخل وخارج مملكة البحرين 
واعـــدة  “بدايـــة  شـــعار  تحـــت 

لمستقبل مثمر”
وســـيقام المؤتمر برعاية الرئيس 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمات الصحية )نهرا( 
فـــي  ويقـــام  الجلهمـــة،  مريـــم 
الفتـــرة مـــن 27 حتـــى 29 مايـــو 
الحالـــي، حيـــث سيشـــهد تنـــاول 
العديـــد مـــن الجوانـــب الصحيـــة 
واألطفـــال  بالنســـاء  المتعلقـــة 
ســـيقدمها أكثـــر مـــن 31 متحدثا 
في المؤتمر من العديد من الدول 
أبرزهـــا مملكـــة البحريـــن ولبنـــان 
والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
وكنـــدا ودولـــة االمـــارات العربية 
مصـــر  وجمهوريـــة  المتحـــدة 

العربية والعراق.
مملكـــة  أن  الجلهمـــة  وأعربـــت 
البحرين تشـــهد طفرة نوعية في 
الجانـــب الصحي بفضل االهتمام 

الذي توليه القيادة والحكومة.

وأكـــدت أن المؤتمر األول لصحة 
امتـــدادا  يأتـــي  والطفـــل  المـــرأة 
لسلســـلة النجاحات التـــي حققها 
فـــي  بـــلس  أديوكيشـــن  شـــركة 
الفعاليـــات  مختلـــف  تنظيـــم 
والمؤتمـــرات الصحية في الفترة 
المؤتمـــر  أن  مبينـــة  الماضيـــة، 
ســـيكون بداية مثالية لمســـتقبل 

مثمرلصحة المرأة والطفل.

مؤتمر يتناول صحة المرأة والطفل برعاية الجالهمة

مريم الجالهمة

الجالهمة: 
المملكة تشهد 

طفرة نوعية في 
الجانب الصحي

محرر الشؤون المحلية

“صادرات البحرين” تطلق أحدث حلولها لدعم المصّدرين الجدد
أخيـــرا  البحريـــن”  “صـــادرات  أطلقـــت 
أحـــدث حلولهـــا لدعم المصّدريـــن الجدد 
وتشـــجيع  لمســـاعدة  صّمـــم  والـــذي 
الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة في البحرين على الشـــروع 
جديـــدة  ألســـواق  األولـــى  بصادراتهـــم 
حـــول العالـــم. ويأتـــي إطـــلق الحزمـــة 
الداعمـــة “دعـــم المصّدريـــن الجـــدد” من 
علـــى  للعمـــل  البحريـــن  صـــادرات  قبـــل 
تهيئـــة ُمصدريـــن جـــدد لوضـــع موطـــئ 
قدم راســـخ لهم على الخارطة التجارية 
العالميـــة وتمكينهـــم مـــن انتهـــاز فـــرص 
أعمـــال جديدة متنوعـــة وذلك من خلل 
الحصـــول علـــى منـــح تحفيزية ُتســـاهم 
التـــي  الســـيولة  تحديـــات  تخطـــي  فـــي 
يمكـــن  أنـــه  يذكـــر  المصدريـــن.  تواجـــه 
لجميع الشـــركات الناشـــئة والمؤسســـات 

والمشـــروعات  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
متناهيـــة الصغـــر التـــي ال تعمـــل حالًيـــا 
تطمـــح  ولكنهـــا  التصديـــر  أنشـــطة  فـــي 
لذلـــك أو للمصدريـــن الحالييـــن الراغبين 
بتصدير خط إنتاج جديد من المنتجات 
الحصـــول  مـــن  للســـتفادة  والخدمـــات 
علـــى الدعـــم المقـــدم، وذلـــك مـــن خلل 
التواصـــل مـــع صـــادرات البحرين، حيث 
ســـتتيح للمصدريـــن الجـــدد المحتمليـــن 
من عرض خططهم التصديرية، وســـيتم 

تقييم مدى أهليتهم للحصول على منح 
صغيـــرة تغطـــي الـــى 20 % مـــن القيمـــة 

األولية ألول صفقة تصدير لهم. 
االســـتفادة  المصّدريـــن  لجميـــع  يمكـــن 
مـــن مختلـــف خدمات وحلـــول صادرات 
صّممـــت  والتـــي  المتنوعـــة  البحريـــن 
جميعهـــا لتلبيـــة احتياجاتهـــم للتصديـــر، 

الصغيـــرة  المؤسســـات  يســـاعد  بمـــا 
والمتوسطة في البحرين على التخطيط 
التصديـــر  الســـتراتيجيات  األمثـــل 
الدوليـــة وتحقيـــق النجاح في األســـواق 
العالميـــة مـــن خـــلل النمـــو علـــى نطـــاق 
عالمـــي بصـــورة مســـتدامة. وقـــال وزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة، رئيـــس 

الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة  مجلـــس 
والمتوســـطة زايد الزياني “يعتبر إدخال 
مصّدريـــن جـــدد في األســـواق عبـــر هذه 
الخدمـــة الجديـــدة عنصـــًرا رئيســـا مـــن 
استراتيجيتنا الوطنية الستقطاب مزيد 
للمؤسســـات  الدولييـــن  المشـــترين  مـــن 
الصغيرة والمتوســـطة، ويعـــد هذا النوع 
مـــن المبـــادرات حافـــًزا للشـــركات علـــى 
استكشاف فرص لدخول أسواق جديدة 
للمنتجـــات  دولييـــن  مشـــترين  وجـــذب 
والمســـاعدة  المملكـــة،  فـــي  والخدمـــات 
فـــي نفـــس الوقـــت علـــى تســـريع خطى 
النمـــو. نحن متفائلون بـــأن هذه الخدمة 
ســـتخلق فرص جديدة للشركات العاملة 
في المملكة لجعل نماذج أعمالهم عالمية 
ناهيـــك عن الترويج لمنتجاتهم الوطنية 
فـــي األســـواق العالميـــة”. ومـــن جانبهـــا، 
قالـــت القائم بأعمـــال الرئيـــس التنفيذي 

لصادرات البحرين صفاء عبدالخالق “لقد 
تـــم تصميم أحـــدث الحلـــول والخدمات 
لتشجيع الُمصدرين الجدد على الشروع 
بالصفقات التصديرية األولى واكتشـــاف 
للمنتجـــات والخدمـــات  فـــرص جديـــدة 
ومســـاندتهم  العالميـــة،  األســـواق  فـــي 
عبـــر تغطيـــة جـــزء مـــن تكاليـــف عمليـــة 
الخدمـــة  هـــذه  تشـــكل  كمـــا  التصديـــر 
امتـــداًدا وإضافـــة  الجديـــدة  التمويليـــة 
نوعيـــة لمجموعـــة الخدمـــات والحلـــول 
والتـــي  البحريـــن  لصـــادرات  المبتكـــرة 
تهـــدف إلى الحد من تحديـــات التصدير 
الناشـــئة  البحرينيـــة  الشـــركات  لجميـــع 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  والمؤسســـات 
والمشـــروعات متناهيـــة الصغـــر، مـــا من 
شـــأنه تعزيـــز صـــادرات المملكـــة حـــول 
العالم ودعم فرص جديدة للوصول إلى 

مشترين دوليين”.

المنامة - صادرات البحرين

صفاء عبدالخالق زايد الزياني

الحصول على منح 
تحفيزية تساهم 

في تخطي 
تحديات السيولة

“^” تحشد لندوتها نخبة من الفعاليات السياسية واالجتماعية واألمنية
ــكــراهــيــة ــون لــمــكــافــحــة خـــطـــاب ال ــانـ ــكــي بـــإعـــداد قـ ــمــل ــه ال ــي ــوج ــت ــش ال ــاق ــن ت
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كل األمـــم لهـــا أعيـــاد تحتفل بها، وتفرح وتبتهج فيهـــا، وقد جعل هللا تعالى 
للمســـلمين عيدين في أعقاب موسمين مباركين من مواسم الطاعة، وإتمام 
ركنيـــن عظيمين من أركان اإلســـام هما: الصوم والحـــج، وليوِم العيد معاٍن 
كثيرة في نفس ووجدان كل إنســـان منا منذ طفولته وحتى يكبر، فهو يوم 
بهجـــة وفرح وســـرور، يوم صفاء ونقاء، وينبغـــي أن نحرص فيه على صلة 
الرحم، وزيارة األهل واألصدقاء، ونتبادل فيه التهنئة بالعيد بألسنة طاهرة 

نقية، وقلوب صافية بهية، ونتمنى لبعضنا دوام الخير والمحبة والسام.
والعيـــد الدائم يكون في طاعة هللا تعالى، واتباع ســـّنة نبيه صلى هللا عليه 
وســـلم، والتحلي بمكارم األخـــاق، مثل: العفو والتســـامح والبذل والعطاء، 
وفـــي العيـــد مـــا أجمـــل أن نطهـــر قلوبنـــا ونغســـلها مـــن األضغـــان واألحقـــاد 
والشـــحناء والحســـد والبغضـــاء، والبعد عـــن الكبـــر والغـــرور والتعالي، وأن 
نبـــذل لبعضنا الكام الطيب والمشـــاعر النبيلة، فتتواصل أرحامنا، وتتقارب 
قلوبنا، وتبتهج نفوســـنا، وتسمو أرواحنا، هذا هو جوهر العيد. وعيد العرب 
الحقيقـــي حيـــن تتوحـــد كلمتهـــم، وتتـــراص صفوفهـــم، وتجتمـــع قلوبهـــم، 
فيتركـــون الخافات والصراعات والنزاعات امتثـــاًل لقوله تعالى: “َوَأِطيُعوا 
ـــَه َوَرُســـوَلُه َوَل َتَناَزُعـــوا َفَتْفَشـــُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكـــْم َواْصِبـــُروا ِإنَّ اللََّه َمَع  اللَّ

ُقوا”،  ـــِه َجِميًعـــا َوَل َتَفرَّ اِبِريـــَن”، وقولـــه عـــز وجـــل: “َواْعَتِصُمـــوا ِبَحْبِل اللَّ الصَّ
ووهللا لو تصافت قلوبنا، وتراصت صفوفنا، وانتهت خافاتنا، وقضينا على 
كل أســـباب الُفرقة والشـــقاق لجتمعت كلمتنا، وألنجزنـــا الكثير من مصالح 
أمتنا على المســـتويات كافـــة، ولكنا خير األمم مصداًقا لقولـــه تعالى: “ُكْنُتْم 
ـــٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمـــُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعـــِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن  َخْيـــَر ُأمَّ
ًة َوَســـًطا لَِتُكوُنوا ُشـــَهَداَء َعَلى  ـــِه”، وقولـــه عزَّ وجْل: “َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ ِباللَّ
ُســـوُل َعَلْيُكْم َشـــِهيًدا”. إن الّشـــعوب العربّية واإلســـامّية  ـــاِس َوَيُكـــوَن الرَّ النَّ
كالجسد الواحد والبنيان المرصوص الذي ل يستطيع أحد زعزعته أو النيل 
منـــه، لكن ذلـــك يتحقق بفضـــل هللا تعالى عندما تتوحـــد صفوفهم وتجتمع 
كلمتهـــم وتتفـــق أهدافهـــم، والمقصـــود بتوحيـــد الصف واجتمـــاع الكلمة أن 
نحـــرص جميًعا على مصالح بعضنا البعـــض، وأن نتعاون على البر والتقوى، 
ونتآزر ويدعم بعضنا بعًضا، ونحقق التكافل والتضامن والتكامل فيما بيننا.
إن أمتنـــا العربية اإلســـامية تمتلـــك بفضل هللا تعالـــى كل مقومات النهضة 
والتطـــور، كمـــا تمتلـــك منظومة رائعة مـــن القيم الّنبيلة واألخـــاق الفاضلة، 
وهـــذا بفضـــل هللا تعالـــى كفيـــل بتحقيـــق المعاني اإلنســـانية العالية ونشـــر 

المحبة والرحمة والتسامح وبذل المعروف بين الناس.

ضوء في نهاية النفق
فـــي نهايـــة األســـبوع الماضي تم تناقـــل خبر يدعو إلـــى التفاؤل، 
فـــأول مرة منذ بدايـــة جائحة كورونا نجد العالـــم المتقدم ينظر 
إلى األمور من منظور إنســـاني ويفكر بعيدا عن المكاسب المادية 
األوروبيـــة،  المفوضيـــة  رئيســـة  أن  هـــو  والخبـــر  والقتصاديـــة، 
أورســـول فـــون دير ليـــن، أعلنـــت أن التحـــاد األوروبي مســـتعد 
لمناقشـــة اقتـــراح تدعمه الوليـــات المتحدة للتنـــازل عن براءات 
اختـــراع لقاحـــات كوفيـــد 19، وأن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون أعلن تأييده هذه الخطة من أجل إنتاج اللقاح وتوزيعه 

في أنحاء العالم.
نتمنـــى أن تمضـــي هذه الـــدول قدما في تحقيق هـــذا األمر المهم 
بالنســـبة للشـــعوب الفقيرة والدول التي ل تملك براءات اختراع، 
حيث ســـيؤدي ذلك إلى إنتاج اللقاح فـــي أماكن كثيرة من العالم 
وسيســـاعد في التصدي للجائحة بشـــكل أقوى وأسرع، وبطبيعة 
الحـــال قوبلـــت هـــذه الخطوة بغضـــب واعتراض شـــديد من قبل 
بعض شـــركات األدويـــة التي تحقق المليارات مـــن الدولرات من 
وراء هذه المحنة التي تمر بها البشـــرية، وقوبلت باعتراض أيضا 
مـــن بعـــض القائليـــن إن التنـــازل عـــن بـــراءات الختراع ســـيؤدي 
إلـــى قتل اإلبداع والســـعي لتحقيـــق اإلنجازات العلميـــة الكبيرة، 
لكـــن ل يجب أن يســـتمع الكبـــار في هذا العالم ألولئـــك أو هؤلء، 
فبـــراءات الختـــراع لـــن تســـقط إلـــى األبـــد ولكنه تعليـــق مؤقت 
من أجل مســـاعدة البشـــرية علـــى الخروج من النفـــق المظلم، أما 
شـــركات األدويـــة فيجـــب أن يكفيها ما كســـبته بالفعـــل من وراء 
بيـــع اللقاحات للعالم، ويكفي في هذا الســـياق أن نقول إن إحدى 
هـــذه الشـــركات حققـــت أرباحـــا بلغت 25 مليـــار دولر مـــن إنتاج 
هذه اللقاحات، وبالتالي يجب أن تســـاهم هذه الشركات في نشر 
المعرفة ومســـاعدة البشـــرية التي اغتنت من ورائها إلى النتصار 

على المرض.
العالم يمر بظروف استثنائية والمرض الذي أصاب وقتل المايين 
هو مرض عالمي والســـبيل الوحيد لمواجهته التعاون واســـتثناء 

اللقاحات من قواعد التجارة والربح والجشع. 
وقـــد أعلنت كاثرين تاي، كبيرة مستشـــاري بايدن التجاريين، أنه 
بينما تؤمن الوليات المتحدة بقوة بحماية الملكية الفكرية، فإنها 
ستفتح مفاوضات في منظمة التجارة العالمية لتخفيف القواعد.

فلسطين حرة عربية
مـــا رأيناه في األيـــام الماضية خال وســـائل اإلعام المختلفة 
يعد من أبشـــع صـــور الظلم قاطبة، فليس أظلم من أن تســـلب 
منازل الناس ويهجروا، ليقطن فيها مغتصبو األرض والحرية، 
وليـــس أجـــرم من انتهـــاك بيوت هللا في شـــهر هللا الحرام، وما 
بالك إن كان المسجد األقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين 

الشريفين. 
وما أبشـــع صور التغطرس والستهزاء مع سلب حقوق الناس، 
ومحـــاولت الســـتحقار والتعالي علـــى األبريـــاء والمظلومين 
والمحرومين من أبناء الشـــعب الفلسطيني المرابط، المتمسك 
بأرضـــه، الـــذي آثر على نفســـه وأهلـــه البقاء متمســـكًا وصامدًا 

مهما كان الثمن من مال وحرية وأرواح.
وأمـــام كل هـــذا الضجيج، وصرخـــات العالم بأســـره، لم يحرك 
الصهاينـــة ســـاكنًا، ولم يشـــعروا بالخجل قيد أنملة، مســـتمرين 
فـــي طغيانهـــم، وعنجهيتهـــم، متمرســـين فـــي الظلـــم والجور، 
وانتهـــاك حقـــوق اآلخريـــن عدوانـــًا، والتعذيـــب، ومحـــاولت 
اإلذلل والتقهيـــر، دون الكتراث إلى األصوات المنادية بالكف 

عن األذى، وإرجاع الحقوق إلى أهلها. 
ليكـــن هللا فـــي عون الفلســـطينيين األحـــرار، الذين يســـتمرون 
فـــي النضـــال، طـــوال الســـنين الطويلة الفائتـــة، رافعيـــن العلم 
الفلســـطيني، ومقدميـــن الشـــهداء مـــن أبنائهم في ســـبيل هللا 
والوطـــن، شـــهيدًا تلو شـــهيد، حافظوا على المســـجد األقصى، 
والقدس العاصمة المقدسة، وإن بعد كل هذا العناء والتضحيات 
فـــإن النصر بـــإذن هللا تعالى لقريب، بإرجـــاع الحقوق واألرض 
المسلوبة إلى أهلها، وإحال السام اآلمن العادل في األراضي 
الفلســـطينية والبقـــاع المقدســـة، وتبقى فلســـطين حرة عربية 

إسامية إلى أبد اآلبدين.

أعياد العرب

نعـــم.. هذا هو عنوان الخبر الذي بثته وكالة األنباء العالمية “رويترز”، حيث 
قامـــت كنيســـة كاثوليكيـــة في برشـــلونة بفتح أبوابهـــا وأســـقفها المفتوحة 
للمســـلمين ألداء الصـــاة واإلفطـــار وذلـــك بســـبب منـــع قيـــود “كوفيـــد ١٩” 
المســـلمين من الحتفال بالشـــهر الفضيل فـــي األماكن المغلقـــة، وعلى مدار 
شـــهر كامـــل قامت الكنيســـة باســـتضافة حوالـــي ٦٠ من المســـلمين ووفرت 
لهـــم وجبات طعام مطهـــو في منازل عدد من المتطوعيـــن، واألهم من ذلك 
ترحيـــب مـــن في الكنيســـة الكاثوليكيـــة بالفكرة بل وتشـــجيعها وتوفير كل 
الدعم والمســـاندة، مؤكدين أن لقاء العقائـــد الدينية المختلفة رمز للتعايش 
المدنـــي في ظل احترام جميع األديان الســـماوية والثقافات األخرى، فرغم 
الختـــاف في الثقافات واألديان واللغات أصبحنا أكثر قدرة على الجلوس 

والحديث أكثر بكثير من بعض الساسة.
أل تتفقون معي بأن هذه المبادرة الرائعة تستحق كل تقدير واحترام، وتنم 

عن الفهم والترجمة الصحيحة للدين بشكل عام. 
ْقَوٰى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلـــى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن”،  قـــال تعالى “َوَتَعاَوُنوا َعَلـــى اْلِبرِّ َوالتَّ
َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشـــُعوًبا َوَقَباِئَل  وكذلـــك “َيا َأيُّ

لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر”.
وتتميـــز مملكتنـــا الغالية في مجال نشـــر قيم التســـامح والتعايش الســـلمي 
واحتـــرام الحريـــات الدينيـــة، حيـــث إن الجميـــع من حـــول العالـــم ينظر إلى 
البحريـــن كنمـــوذج فريـــد من نوعـــه، ويؤكـــدون إعجابهم الافـــت بتجربتنا 
ويبـــدون رغبتهـــم في نقلها إلى بلدانهـــم والقتداء بمبادئهـــا الحميدة، نظرًا 
لمســـاهمتها فيما آلت إليه المملكة من تطور وازدهار في كل ميادين الحياة 
اليومية، وصولً إلى الرتقاء بمســـتوى رفاه ومعيشة المواطنين والمقيمين 

على السواء.
كمـــا أنه نـــادرًا ما نجـــد مجتمعًا على مســـتوى العالـــم يتواجد فيه المســـجد 
والمأتـــم والكنيســـة والمعبـــد إلـــى جنـــب وتحـــت ســـماء واحـــدة، يقصدهـــا 
المصلون بمختلف أديانهم وأعراقهم ومذاهبهم لممارســـة شعائرهم الدينية 
بـــكل حرية ودون التعرض ألية مضايقـــات أو أذى، بل ويتمتعون بحقوقهم 

كاملة دون أي نقصان.
ندعـــو رب العرش العظيم أن ينعم علينا نعمة األمن واألمان ويلبس قيادتنا 
وشعبنا ثياب الصحة والعافية والعمر المديد. وكل عام والجميع بألف خير.

إفطار في كنيسة

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

للتواصل: 17111483

مملكة البحرين وإنجازات دولية ملهمة
تهنئة

بمناســـبة عيـــد الفطـــر المبـــارك أتقـــدم بخالـــص التهانـــي والتبريـــكات إلى 
ســـيدي حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد بـــن عيســـى آل خليفة عاهل 
البـــاد المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، وإلى ســـيدي صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، داعيـــًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناســـبة الســـعيدة على 
وطننـــا الغالي البحرين وعلى األمتين العربية واإلســـامية بالخير واليمن 

والبركات.
لقـــد أصبحـــت مملكة البحرين بقيادة ســـيدي جالة الملـــك المفدى حفظه 
هللا ورعاه، با أدنى شـــك تلعب دورا حاسما في رسم القرارات التاريخية 
ومحاربة كل أشـــكال التطرف واإلرهاب والضطاع الجدي بمســـؤولياتها 
وتوســـيع أفق التعـــاون والترابط بين الجميع من أجل مصلحة اإلنســـانية 
واألوطان وإزاحة شـــرور اإلرهاب واقتـــاع جذوره، ولها رصيد كبير على 
طريق العمل الدولي المشترك من أجل البشرية وحماية األوطان وتقدمها.

وقد حمل لقاء السيدة فوزية بنت عبدهللا زينل رئيسة مجلس النواب مع 
الدكتـــور رينهولد لوبتاكا رئيس المجموعة الستشـــارية رفيعة المســـتوى 
التابعـــة لاتحـــاد البرلماني الدولـــي، المعنية بمكافحة اإلرهـــاب والتطرف 
العنيـــف، وذلك عبـــر تقنية “التصال المرئي” يـــوم الثنين الماضي، العديد 
من النقاط التي تبين أهمية ومكانة مملكة البحرين في مكافحة اإلرهاب 
والتطـــرف وتحقيق إنجازات كبيرة ومشـــهود لها دوليا في تعزيز النتماء 
الوطني، وترســـيخ قيم المواطنة ومقدرة المواطن البحريني الفائقة على 

صيانة المسيرة الوطنية وحماية المكتسبات والنماء والتقدم.
إن لقـــاء مـــن هذا النوع يعكس الرؤيـــة والمكانة الرفيعـــة لمملكة البحرين 
وإنجازاتهـــا الضخمـــة فـــي كل الميادين تحقيقـــا لتطلعات الشـــعب وآماله 
وأمانيه، وكانت ول تزال مملكة البحرين تقدم النموذج الناجح للعديد من 
دول العالـــم بمبادراتهـــا القيمة والرائدة في مجالت عـــدة، وكما أوضحت 
رئيســـة مجلس النواب اســـتعداد الشـــعبة البرلمانية البحرينية لستضافة 
اجتماعـــات اللجنـــة البرلمانية الدولية خـــال الفترة المقبلـــة، وهي فرصة 

لاطاع على ما حققته البحرين من إنجازات ملهمة.
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