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ــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن  ــــت مــــمــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
إلى  القادمين  المسافرين  إجــراءات 
التعاون  مجلس  دول  مــن  المملكة 
فهد،  الملك  جسر  عبر  الخليجية 
إذ نشرت وزارة الصحة عبر حسابها 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
إنفو جراف يوضح شروط الدخول 
وأشــارت  الجسر،  عبر  المملكة  إلــى 
التطعيم  على  للحاصلين  أنــه  إلــى 
والمتعافين تم إلغاء الفحص عند 
الوصول، وعدم الحاجة إلى تطبيق 
وإبــراز  الحجر الصحي االحــتــرازي، 
ما يثبت الحصول على التطعيم أو 
المعتمدة  التطبيقات  عبر  التعافي 
ــراز  ــ وإبـ ــتـــعـــاون،  الـ فـــي دول مــجــلــس 
شهادة تطعيم أو تعاٍف معتمدة من 

وزارات الصحة في دول المجلس.
ــيـــر  ــغـ ــا أوضــــــــحــــــــت أنـــــــــــه لـ ــ ــمــ ــ كــ
ــراز  ــ الــمــتــطــعــمــيــن يـــجـــب اآلتـــــــي: إبـ
نــتــائــج الــفــحــص الــســالــبــة الــتــي لم 
تمض عليها 72 ساعة قبل الوصول 
إلى البحرين من خالل التطبيقات 
المعتمدة في دول مجلس التعاون، 

وشهادة الفحص التي تحتوي على 
.QR Code

تـــتـــوافـــر  ــه ال  ــ أنــ ــى  ــ إلــ وأشـــــــــارت 

 pcr كــورونــا  فيروس  فحص  خدمة 
عند الوصول إلى جسر الملك فهد 
للمسافرين القادمين إلى البحرين.

ـــر  ــيــ ـــشـــ ــمــ ــ بــــــــعــــــــث الـ
خليفة  الــشــيــخ  الـــركـــن 
خــلــيــفــة  آل  ــد  ــمـ أحـ بــــن 
العام لقوة دفاع  القائد 
تهنئة  برقية  البحرين، 
الشيخ خالد  إلــى سمو 
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ
لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
الـــــمـــــجـــــلـــــس األعــــــلــــــى 
ــة  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــبــــاب والـ ــلــــشــ لــ
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة رئيس اللجنة 
البحرينية،  األولــمــبــيــة 
صــدور  بمناسبة  وذلـــك 
الــمــرســوم الــمــلــكــي من 
ــرة صـــاحـــب  ــضــ لــــــدن حــ

البالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى القائد األعلى، بتعيين سموه رئيسًا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
النائب  لسمو  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  وبــارك 
رئيس  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  األول 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
الكبير  الملكية السامية تأتي تكلياًل للدور  الثقة  أن  مؤكدًا 
الذي يحققه سموه في االرتقاء بمستويات الرياضة، في ظل 
البحرينية من رعاية واهتمام ودعم  الرياضة  ما تحظى به 
من قبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى القائد األعلى، فضاًل عن دور 
سموه الكبير في حصد اإلنجازات في المشاركات الرياضية 
الرياضات  من  لعدد  المتواصل  والتأهل  والدولية  القارية 

البحرينية في األلعاب األولمبية.
خالد  الشيخ  سمو  يمد  أن  القدير  العلي  المولى  ودعــا 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى  بن حمد آل خليفة، 
رئيس  لــلــريــاضــة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة  للشباب 
اللجنة األولمبية البحرينية، بعونه وتوفيقه لترجمة الرؤية 
الملكية السامية لتطوير المنظومة الرياضية في المملكة.
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ملك  ي��ه��ن��ئ  ال��ب��اد  ع��اه��ل 

النرويج بذكرى اليوم الوطني
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الملـك  الجـاللـة  صاحب  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى  الــبــالد  عاهل 
هارالـد الخامس ملك مملكة النـرويـج، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  فيها عن  أعرب جاللته  لبالده،  الوطني 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

أول  ــفــــريــــق  الــ هـــنـــأ 
الـــــركـــــن ســــمــــو الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن عــيــســى آل 
الحرس  رئــيــس  خليفة 
الشيخ  ســمــو  الــوطــنــي، 
ســلــمــان بــن مــحــمــد بن 
عيسى آل خليفة رئيس 
الــمــجــلــس الــبــحــريــنــي 
ــة،  ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ لــــألــــعــــاب الـ
ــة  ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ ــة الــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــالــ ــ بــ
بتعيين سموه  السامية 
لــرئــيــس مجلس  نــائــبــا 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 

للرياضة.
أن  ســــــمــــــوه  وأكــــــــــــد 
صدور المرسوم الملكي 
ترجمًة  الهيئة،  بإنشاء 

الرياضية في المملكة،  الملكية بتطوير المنظومة  للرؤية 
والوصول بها إلى مستويات أعلى من االحترافية وتحقيق 
اإلنــجــازات فــي كــل الــمــشــاركــات الــدولــيــة، مشيرًا إلــى الــدور 
الــشــيــخ ســلــمــان بــن محمد بن  الـــذي حققه ســمــو  الــنــاجــح 
للعديد  المملكة  حــصــد  مــســتــوى  عــلــى  خليفة  آل  عيسى 
من  القتالية  األلعاب  في  الدولية  واأللقاب  اإلنــجــازات  من 
خالل ترؤسه للمجلس البحريني لألعاب القتالية، متمنيا 
لسموه التوفيق والسداد في مهامه بالهيئة العامة للرياضة.

رئ��ي�����س ال��ح��ر���س ال��وط��ن��ي 

محمد ب���ن  ���س��ل��م��ان  ي��ه��ن��ئ 

} القائد العام.

الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  شارك 
ــد الــمــوافــق 16 مايو  ــر الــخــارجــيــة، أمـــس األحــ وزيــ
المرئي،  اإللــكــتــرونــي  االتــصــال  تقنية  عبر  2021م، 
لمنظمة  التنفيذية  للجنة  الــطــارئ  االجتماع  في 
األمير  السمو  صاحب  برئاسة  اإلســالمــي،  التعاون 
فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة 
الدول  وزراء خارجية  وبمشاركة  السعودية،  العربية 
العربية، واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. 
كلمًة  الخارجية  وزيــر  ألقى  االجتماع،  وخــالل 
العربية  للمملكة  الشكر  خــالــص  عــن  فيها  أعـــرب 
ــا لــعــقــد هـــذا  ــهـ ــوتـ ــة الــشــقــيــقــة عـــلـــى دعـ ــوديـ ــعـ الـــسـ
لمنظمة  الــتــنــفــيــذيــة  لــلــجــنــة  الـــطـــارئ  االجـــتـــمـــاع 
الــتــعــاون اإلســالمــي لبحث الــتــطــورات الــجــاريــة في 
األراضي الفلسطينية، معرًبا عن التقدير للجهود 
العربية  المملكة  مــن  كــل  تبذلها  الــتــي  المخلصة 
الــســعــوديــة وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة والــمــمــلــكــة 

التونسية من أجل  األردنية الهاشمية والجمهورية 
وقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطالق النار بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وقال وزير الخارجية إن استمرار هذا التصعيد 
ويعرض  األبــريــاء  المدنيين  حــيــاة  يــهــدد  الخطير 
وقد  كبير،  دمــار  إلــى  بالسكان  المأهولة  المناطق 
ــورة تـــهـــدد األمـــن  ــى مـــواجـــهـــات أكـــثـــر خـــطـ يـــقـــود إلــ
البحرين تجدد  إن مملكة  وقال  اإلقليمي.  والسلم 
إدانــتــهــا الــشــديــدة لــالعــتــداءات اإلســرائــيــلــيــة على 
مدينة القدس وكل األراضي الفلسطينية المحتلة، 
ودعــوة األطــراف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة 

وباقي األراضي الفلسطينية، 
وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين تؤكد 
تأييدها للمبادرة المصرية التي تسعى إلى تحقيق 
إسرائيل،  ودولــة  الفلسطينية  الفصائل  بين  هدنة 
وإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية للتوصل 

إلى وقف شامل إلطالق النار لمنع سقوط المزيد 
من الضحايا، ألن كل يوم يمر من دون التوصل إلى 
وقف إطالق النار ألمد بعيد يعني سقوط المزيد 
المدنية،  المنشآت  وتدمير  والجرحى  القتلى  من 

ويصعب الوصول إلى حل سلمي للصراع. 
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن 
ومجلس  الدولي  المجتمع  تدعو  البحرين  مملكة 
األمــن الــدولــي والـــدول الــمــؤثــرة فــي المنطقة إلى 
دعم المبادرة المصرية، وحث األطراف على قبولها 
دائم إلطالق  وقف  إلى  للتوصل  المفاوضات  وبدء 

النار. 
تضافر  إلـــى  تــدعــو  الــبــحــريــن  مملكة  إن  وقــــال 
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــتــحــقــيــق األمــ
عانت  التي  الحساسة  المنطقة  هــذه  فــي  والــســالم 
ــدام األمــــن واالســتــقــرار  ــعـ عــلــى مـــدى عــقــود مـــن انـ
وفقدان األمل، معرًبا عن تطلع المملكة إلى العمل 

عــلــى مــســاٍر مــــواٍز لــلــشــروع فــي مــبــاحــثــات سياسية 
والــســالم  إلــى حــل سياسي يحقق األمـــن  لــلــوصــول 
حصول  على  مبني  المنطقة  فــي  والــدائــم  الــعــادل 
الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفًقا 
ومبادرة  الدولتين  وحل  الدولية  الشرعية  لقرارات 

السالم العربية.
ــيـــة  ــتـــه، أكــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــلـــمـ وفــــــي خــــتــــام كـ
تــوحــيــد وتكثيف  إلـــى  تــدعــو  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم الالزم للمبادرة 
المصرية، والعمل على أن يسندها قرار من مجلس 
األمن يحث جميع األطراف على الترحيب والقبول 
الــمــصــريــة، بما فــي ذلــك دولـــة إسرائيل  بــالــمــبــادرة 
والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة، وأن تــتــواصــل 
الجهود لتحقيق التعاون بين دول المنطقة لجعلها 

آمنة ومستقرة ومزدهرة لصالح جميع شعوبها.

وزير الخارجية ي�سارك في الجتماع الطارئ »لتنفيذية« التعاون الإ�سالمي

البحرين تجدد اإدانتها ال�سديدة لاعتداءات الإ�سرائيلية على الأرا�سي الفل�سطينية

وقـــع مــصــرف الــســالم مــذكــرة 
وبنك  اإلســكــان  وزارة  مــع  تــفــاهــم 
اإلســـكـــان لــيــقــدم لــزبــائــنــه الــكــرام 
حلواًل للتمويل العقاري بمعدالت 
ــتــــالك مــنــزل  ربـــــح تــنــافــســيــة المــ
أحالمهم في مشروع دانات البركة 
ــائـــن فــــي مــنــطــقــة جـــنـــوســـان،  ــكـ الـ

وذلك ضمن برنامج »مزايا«.
ــال  ــ ــة، قـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـــــــهـــــــذه الـ
الرئيس   - النايض  رفــيــق  السيد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة لــــدى 
برنامج  »يعتبر  الــســالم:  مــصــرف 
لتقديم  مهمًا  مــشــروعــًا  )مــزايــا( 
احتياجات  تلبي  إسكانية  حــلــول 
المواطنين، ونتطلع إلى مواصلة 
وبنك  اإلسكان  وزارة  مع  التعاون 
اإلسكان في كل ما يسهم في راحة 

المواطنين«.
ــه، قــــــال الــســيــد  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
إدارة  مجلس  رئيس  كاظم  طــارق 
شــركــة دانـــــات الـــبـــركـــة: »إنــــه لمن 
هـــذا  نـــعـــقـــد  أن  ــا  ــ ــرورنـ ــ دواعــــــــي سـ
الـــتـــعـــاون الــمــتــمــيــز مــــع مــصــرف 
واســعــة من  فــئــة  لتمكين  الــســالم 
الزبائن من الحصول على فرصة 

لتمّلك الفلل السكنية المرموقة 
بمشروع »دانات البركة«. وانطالًقا 
ــن ســـعـــيـــنـــا لـــحـــصـــد نـــجـــاحـــات  ــ مـ
ــــز حــرصــنــا  ــر لـــلـــمـــشـــروع، تــــرّك ــبـ أكـ
ــة  ــعـ ــيـــر مـــجـــمـــوعـــة واسـ ــوفـ ــلـــى تـ عـ
مـــن الــحــلــول الــســكــنــيــة الــجــاهــزة 
والمجهزة بكل المرافق األساسية 
التي تلبي االحتياجات المختلفة 
لأسرة البحرينية، وذلك لتضمن 
ــا الــجــمــيــع. ومـــن هــذا  راحــــة ورضــ
ــبــــر فــلــل  الـــمـــنـــطـــلـــق، نـــتـــطـــلـــع عــ
وضع  إلى  البركة«  »دانــات  مشروع 
لــلــجــودة، ونسعى  رفــيــعــة  مــعــايــيــر 
كذلك للمساهمة في تعزيز وتيرة 
فـــي مملكة  الــعــمــرانــيــة  الـــحـــركـــة 

البحرين«.
ــذا  ــ ــه حـــــــــول هـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ وفـــــــــي حـ
ــور خــالــد  ــتــ ــدكــ الــــتــــعــــاون، قـــــال الــ
اإلسكان:  بنك  عبداهلل مدير عام 
بشراكتنا مع مصرف  جــًدا  »نعتز 
ــالم لـــتـــســـهـــيـــل شـــــــــراء فــلــل  ــ ــســ ــ الــ
المواطنين  لفئة  البركة«  »دانـــات 
البحرينيين الذين تنطبق عليهم 
اشتراطات تمويل برنامج »مزايا« 
عبر  ونهدف  االجتماعي.  للسكن 

ــذا الـــتـــعـــاون الــُمــشــتــرك لــدعــم  هــ
ــائــــن مـــصـــرف الـــســـالم  كــــل مــــن زبــ
ــا«  ــ ــزايــ ــ ــن »مــ ــ والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــ
المقدمة  التمويلية  والــخــدمــات 
الحصول  من  اإلسكان،  وزارة  من 
المتالك  الميّسر  التمويل  على 
الــرائــدة  السكنية  الحلول  إحــدى 
في مشروع »دانات البركة« الكائن 
ــان بــالــقــرب  ــنـــوسـ فــــي مــنــطــقــة جـ
ــن شــــــــارع الــــبــــديــــع. وســيــســهــم  ــ مـ
الـــتـــزام مـــصـــرف الـــســـالم بــتــزويــد 
خــدمــات الــتــمــويــل الــعــقــاري على 
جهودنا  بتحفيز  الــمــشــروع،  هــذا 
ــة لـــتـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــب  ــلــ ــواصــ ــتــ ــمــ الــ
ــرص الــســكــن  ــ الــمــتــنــامــي عـــلـــى فـ
االجتماعي في البحرين، بما في 
ذلـــك تــعــزيــز اســتــدامــة الــخــدمــات 

اإلسكانية«.
الدكتور خالد قائاًل:  وأضاف 
الذي  الحيوي  الــدور  على  »نثني 
المصرفي  القطاع  من  كل  يؤديه 
ــــداف  والــــعــــقــــاري فــــي تــحــقــيــق أهـ
وقد  اإلسكاني.  بالملف  المملكة 
المتتابعة  الــجــهــود  هـــذه  أثــمــرت 
ــر  ــ ــن األســ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ بـــتـــمـــكـــيـــن الـ

البحرينية من التمّلك واالنتقال 
نتيجًة  الــخــاصــة،  مساكنهم  إلـــى 
لـــتـــوافـــر الــتــســهــيــالت الــتــمــويــلــيــة 
وبالرغم  أوســـع.  بشكل  المالئمة 
ــات الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــديــ ــتــــحــ مـــــن الــ
ــؤكـــد  ــة »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، نـ ــحــ ــائــ جــ
مجدًدا التزامنا بتوثيق شراكاتنا 
ــع مـــؤســـســـات هــذيــن  الـــمـــثـــمـــرة مــ
ــا إلــى  ــًعـ الــقــطــاعــيــن، ونــتــطــلــع مـ
تــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــمــنــجــزات 

الرائدة في المراحل المقبلة«.
ــتــــضــــمــــن مـــــــشـــــــروع دانـــــــــات  يــ
البركة 211 فيال، وتبلغ المساحة 
اإلجــمــالــيــة لــلــبــنــاء حـــوالـــي 234 
ــز جــمــيــع  ــيـ ــمـ ــتـ ــا، وتـ ــعــ ــربــ مــــتــــرا مــ
معاصرة  تصاميم  بــأربــعــة  الفلل 
ــرة  تــلــبــي جــمــيــع احــتــيــاجــات األسـ
كـــل منها  ويـــحـــتـــوي  الــمــخــتــلــفــة، 
نــــــــوم، وصـــالـــتـــيـــن  عـــلـــى 4 غــــــرف 
بــأحــدث  مــجــهــزة  وهـــي  للمعيشة، 

المرافق.
في  اآلن  متاحة  العرض  فلل 
الزبائن  قبل  من  للزيارة  الموقع 
والمزيد  لالستفسار  المهتمين. 
مـــن الــمــعــلــومــات حــــول الــحــلــول 
الــعــقــاريــة الــتــي يــقــدمــهــا مصرف 
الــســالم، يــرجــى الــتــواصــل مــع أي 
ــعـــالقـــات بــالــبــنــك  مـــن مـــديـــري الـ
 ،37373780  ،36688833 عـــلـــى 

39393139 أو 39115795.

البرك�ة دان�ات  م�س�روع  ف�ي  الإ�س�كان  وبن�ك  وزارة  م�ع  يتع�اون  ال�س�ام  م�س�رف 

أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس 
جــمــعــيــة الـــبـــحـــريـــن لــتــنــمــيــة الـــمـــؤســـســـات 
ــودة األشــقــاء  الــصــغــيــرة  والــمــتــوســطــة أن عــ
الــســعــوديــيــن لــدخــول الــبــحــريــن مـــرة أخــرى 
لــتــأصــيــل  األهـــمـــيـــة  الــكــبــيــرة  عـــن  –بعيدا 
التي  األخــويــة  والــروابــط  العالقات  وتوثيق 
تــجــمــع بــيــن الــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن  أســريــا 
على  كبير  مــردود  لها  سيكون  واجتماعيا– 

الصعيد االقتصادي.  
وقال النائب السلوم »ال شك أبدا لدى 
أي اقتصادي أو تاجر بحريني في األهمية 
الكبرى  التي تمثلها »السياحة الوافدة« من 
الــعــشــرات  فــي تنشيط  الــســعــودي  الــجــانــب 
وغير  المباشرة  األنشطة  االقتصادية  مــن 
الدراسات  بعض  أحصتها  والتي  المباشرة، 

 90 بنحو  وقــدرتــهــا  االقــتــصــاديــة  السياحية 
منظومة  تشمل  متنوعا  اقتصاديا  نشاطا 
بكل  والعقارات  والشقق  الفندقية  الفنادق 
وإمـــداد  تموين  أنشطة  مــن  بها  يرتبط  مــا 
وتأجير  منظومة  النقل  وتشمل  وصــيــانــة، 
الـــســـيـــارات بــكــل مـــا يــرتــبــط بــهــا أيــضــا من 
ــاكــــن الــتــرفــيــهــيــة  أنـــشـــطـــة، ومــنــظــومــة األمــ
 والسياحية بكل ما يرتبط بها من أنشطة، 
والصيرفة  والمقاهي  المطاعم  ناهيك عن 
الغذائي  القطاع  أنشطة  وكل   والصيدليات 
بــالــكــامــل مـــن مجمعات  الــتــجــزئــة  وتـــجـــارة 

تجارية  وغيرها«. 
حصر  ال  »أنشطة  قائال:  السلوم  وتابع 
أمر  وهــذا  السياحة  ازدهـــار  مــع  تنشط  لها 
مــعــلــوم  لــلــجــمــيــع، والـــتـــأثـــيـــر كــــان واضــحــا 

وجليا في الفترة التي غاب خاللها األشقاء 
كورونا  جائحة  تداعيات  السعوديون  بسبب 
السياحة  قــطــاع  وكـــان  قــطــاعــات،  عــدة  على 
اإلغالق  بسبب  تضررا  أكثر  القطاعات  من 
وانــخــفــض عــدد الــــزوار الــوافــديــن ألغــراض 
مليون   11.1 مـــن   ،%83 ســيــاحــيــة  بــنــســبــة 
إلــى 1.9 مليون  زائــر في 2019 حتى وصــل 
إيــرادات  إجمالي  وانخفض  في   2020،  زائــر 
من   %80 نحو   2020 في  الوافدة  السياحة 
إلـــى 0.3 مــلــيــون ديــنــار،  1.5  مــلــيــون ديــنــار 
فهد  الملك  الوافدين عبر جسر  وعن عدد 
تـــحـــديـــدا  انــخــفــض الـــســـيـــاح بــنــســبــة %84 
إغالق  بسبب   ،2019 بعام  مقارنة   2020 في 
انتشار  الجسر منذ  مارس 2020 للحد من 

الجائحة بين البحرين والسعودية«.  

وتـــوقـــع الــســلــوم مـــع إعـــــادة فــتــح جسر 
مليارات  إضافة   2021 عــام  في  فهد  الملك 
الوطني،  البحرين  اقتصاد  الـــدوالرات  إلــى 
متمنيا أن يرتفع عدد الزوار إلى مستويات 
ما قبل الجائحة،  مع ارتفاع عدد المطعمين 
بشكل كبير وحمالت التوعية التي تقوم بها 

المملكة حاليا.    
التمسك باإلجراءات  إلى  السلوم  ودعا 
االحترازية مع »الفتح التدريجي« الستقبال 
السعودية،  العربية  المملكة  من   الوافدين 
مـــحـــذرا مـــن الـــعـــواقـــب الــوخــيــمــة الــتــي قد 
بتعليمات  االســتــهــتــار  عــنــهــا  حـــالـــة  تــســفــر 
كورونا  فيروس  بمكافحة  المعنية  الجهات 
ووزارة  الوطني  الفريق  الطبي  رأسها  وعلى 

الصحة.  

ال�سلوم بمنا�سبة عودة الأ�سقاء ال�سعوديين:  انتعا�س القت�ساد الوطني حال عادت ال�سياحة اإلى طبيعتها

} أحمد السلوم.

القائ�د الع�ام يهن�ئ خال�د ب�ن حمد بمنا�س�بة 

للريا�س�ة العام�ة  للهيئ�ة  رئي�س�ا  تعيين�ه 

في إطار تبني وتطوير الطاقات الطالبية 
بمدارس المرحلة االبتدائية، نظمت مدرسة 
صفية االبتدائية للبنات ورشة عمل عن بعد 
حول كيفية إعداد قصص رقمية إبداعية عن 
طريق برنامج )Story Jumper(، قدمتها 
ــا عــبــد اإللـــــه، بـــإعـــداد وإشــــراف  الــطــالــبــة رشــ
مــعــلــمــة الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــريـــم ســـامـــي، 
طلبة  مــن  وطــالــبــة  طالبا   60 منها  واســتــفــاد 
الــمــتــعــاونــة، من  بــالــمــدارس  الــثــانــيــة  الحلقة 
المبدعين والموهوبين في اللغة اإلنجليزية.
ــلـــت الـــــورشـــــة مـــســـابـــقـــة لــجــمــيــع  ــد تـ ــ  وقــ
الــمــشــاركــيــن، الخــتــيــار وتــكــريــم أفــضــل ثالثة 

أعمال لقصص رقمية من إبداعات الطلبة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة الفرصة للطلبة 
الموهوبين والمتفوقين في اللغة اإلنجليزية 
ــداد قــصــص رقــمــيــة إبــداعــيــة عـــن طــريــق  ــ إلعـ
تدريبهم على البحث عن فكرة القصة وترتيب 
أحــداثــهــا ومـــن ثـــم اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
بتمكن  القصة  وخلفيات  شخصيات  لــوضــع 
ــدارك  واحــــتــــراف، وتــوظــيــف ذلـــك لــتــوســعــة مـ
وتنمية  وخــيــالــهــم،  تفكيرهم  ــاق  وآفــ الطلبة 
الشخصية القيادية لديهم من خالل تقديم 
ورش عمل بأنفسهم، ودمج مهارات القرن 21.

60 طالب�ا ابتدائي�ا ينتج�ون ق�س�س�ا رقمي�ة باللغ�ة الإنجليزي�ة اإلغاء فح�س كورونا عبر الج�سر للحا�سلين على التطعيم

} رئيس الحرس الوطني.



ــرة  ــبـ ــمـ ــنــــت مــــؤســــســــة الـ ــلــ أعــ
منحتين  تــوفــر  عـــن  الــخــلــيــفــيــة 
دراســيــتــيــن لــدرجــة بــكــالــوريــوس 
الطب وذلك ضمن برنامج منح 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
خليفة  آل  ســلــمــان  بـــن  خــلــيــفــة 
طيب اهلل ثراه ومنح المغفور لها 
الشيخة  ســمــو  تــعــالــى  اهلل  بـــإذن 
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  بـــنـــت  مــــــــوزة 
تقدمها  والتي  ثراها،  اهلل  طّيب 
الملكية  الــكــلــيــة  مـــع  بــالــتــعــاون 
البحرين  جامعة   – للجراحين 
الطبية. وسيبدأ التسجيل من 6 
يونيو حتى 19 يونيو 2021 عبر 
www. اإللـــكـــتـــرونـــي  الـــمـــوقـــع 

. mkfbh.org/rayaat
ويـــــــــشـــــــــتـــــــــرط الــــــتــــــقــــــديــــــم 
أن  المنحة  هــذه  على  للحصول 
يكون الطالب المتقدم بحريني 
الـــجـــنـــســـيـــة، وحــــديــــث الـــتـــخـــرج 
مــــعــــدل %98  ــلــــى  عــ وحــــــاصــــــًا 
فــمــا فـــوق فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة 
فـــي الــتــخــصــص الــعــلــمــي. ويــتــم 
اختيار الطلبة بعد ملء استمارة 
التقديم عبر الموقع اإللكتروني 
ــا، واســتــيــفــائــهــم  ــ ــًفـ ــ الــــمــــذكــــور آنـ
لمعايير االستحقاق التي تشمل 
والمقابلة  األكاديمي  التحصيل 
الشخصية واألعمال التطوعية. 
وقــــد أبـــــدى الــطــلــبــة الـــذيـــن تم 
ــا تــفــوقــهــم  ــًقـ ــبـ ــارهــــم مـــسـ ــيــ ــتــ اخــ
وتفاعلهم  ونــجــاحــهــم  الـــدراســـي 
قــدراتــهــم  وتــطــور  المجتمع  مــع 

العلمية والعملية.
وتعليًقا على هذه المناسبة، 

زين بنت  الشيخة  صرحت سمو 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  خالد 
الخليفية  المبّرة  أمناء مؤسسة 
سرورنا  دواعــي  لمن  »إنــه  قائلًة: 
مــنــحــتــيــن  عــــن طـــــرح  نـــعـــلـــن  أن 
دراســيــتــيــن لــدرجــة بــكــالــوريــوس 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ الــــطــــب وذلــــــــك بــ
الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
الطبية,  الــبــحــريــن  جــامــعــة   –
البحرينيين  الــطــاب  لمنحهم 
لــدراســة تخصص  الفرصة  هــذه 
ــك تـــحـــت مــظــلــة  ــ أحـــامـــهـــم وذلــ
الدراسية،  للمنح  رايــات  برنامج 
الـــــذي ُيـــســـاهـــم بــــــدوره فـــي فتح 
واكــتــســاب  للتعلم  شــبــابــنــا  آفــــاق 
جيل  خلق  سبيل  فــي  المعرفة، 
واع قادر على بناء نهضة مملكة 

البحرين مستقبًا«.
ــت بـــقـــولـــهـــا: »يـــأتـــي  ــ ــافـ ــ وأضـ
ــب الــســمــو  ــاحـ بـــرنـــامـــج مـــنـــح صـ
الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر خـــلـــيـــفـــة بــن 
اهلل  طـــيـــب  خــلــيــفــة  آل  ســـلـــمـــان 

ثــــراه تــخــلــيــًدا لـــذكـــراه الــعــطــرة، 
والــمــوجــه  األول  الــــداعــــم  كـــونـــه 
منذ  الخليفية  المبرة  لمؤسسة 
إنــشــائــهــا. ونـــحـــن بـــدورنـــا نــؤكــد 
استمرارنا باتباع نهجه وتطبيق 
القيم  على  والمحافظة  رؤيــتــه 
األعــوام  مــدى  أرساها على  التي 

الماضية«.
رايـــــات  ــج  ــامـ ــرنـ بـ أن  ــر  ــذكــ ويــ
ــد  ــو أحــ ــ ــة هــ ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ ــنـــح الــ ــمـ ــلـ لـ
ـــرز بــــرامــــج مـــؤســـســـة الـــمـــبـــرة  أبــــ
في  إطــاقــه  تــم  وقــد  الخليفية، 
ضــمــن  يــــأتــــي  وهـــــو   ،2011 عـــــام 
الرامية  المؤسسة  رســالــة  إطـــار 
ــاب وتــنــمــيــة  ــبـ ــشـ إلـــــى تــمــكــيــن الـ
مـــهـــاراتـــهـــم الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة 
ــلــــف الـــتـــخـــصـــصـــات  ــي مــــخــــتــ ــ ــ فـ
البرنامج  ويــســعــى  والــمــجــاالت. 
إلى توفير منح دراسية للتعليم 
األكاديمي، باإلضافة إلى تنظيم 
ورش عمل ودورات تعليمية على 
ــي وخــلــق  ــ ــدراســ ــ مـــــــدار الــــعــــام الــ
فرص عمل تدريبية في القطاع 
الــــحــــكــــومــــي والــــــخــــــاص بـــهـــدف 
تطوير المهارات الازمة وتزويد 
الــطــلــبــة بــاألخــاقــيــات الــازمــة 
للعمل. وكذلك يهدف البرنامج 
المسئولية  مفاهيم  تعزيز  إلــى 
وحث  الوطن  تجاه  االجتماعية 
ــاركــــة فــي  ــلـــبـــة عـــلـــى الــــمــــشــ الـــطـ
ــال الـــتـــطـــوعـــيـــة لــخــدمــة  ــ ــمـ ــ األعـ

المجتمع.
للدعم أو االستفسار يرجى 
الـــتـــواصـــل مـــع مــؤســســة الــمــبــرة 
ــلــــى هــــاتــــف رقــــم  الـــخـــلـــيـــفـــيـــة عــ
17499909 أو البريد االلكتروني 
scholarship@mkfbh.
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ــن  ــريــ ــحــ ــبــ اخـــــتـــــتـــــم بـــــنـــــك الــ
الـــوطـــنـــي الــحــلــقــة األخــــيــــرة مــن 
»نقصتنا«  الــرمــضــانــي  بــرنــامــجــه 
إعــان  تــم  حيث  مميزة،  بطريقة 
الربع  بالجوائز  الفائزين  أسماء 
ــن بــرنــامــج  ســـنـــويـــة الـــمـــقـــدمـــة مــ
أبريل من  الوطني« لشهر  »ادخــار 

خال البرنامج.
الــفــريــق المعني  وقــد حــرص 
ــل مــــع الـــفـــائـــزيـــن  ــواصــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
ـــواد حــبــيــب  ــ ــة: لـــمـــيـــس جــ ــثــــاثــ الــ
وعــلــي أحــمــد الــحــمــري وحــســيــن 
ــهـــم  ــلـــي ســــلــــمــــان، وإبـــاغـ ــيـــد عـ سـ
بـــأن تــم اخــتــيــارهــم عــشــوائــًيــا من 
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــمـــاء 
الــمــخــلــصــيــن لــلــبــنــك، مــــن أجـــل 
الـــحـــضـــور إلــــى مـــوقـــع الــبــرنــامــج 
البث  خـــال  لــقــاء معهم  ــراء  إلجــ
المباشر على منصة اإلنستغرام. 
كما تم منحهم هدية رمزية وهي 
عـــبـــارة عـــن »نــقــصــة« مــقــدمــة من 

البرنامج.
وفــــــي نـــهـــايـــة الـــحـــلـــقـــة، قـــام 
مــقــدمــو الــبــرنــامــج الــســيــد أحمد 
ــيــــس الــمــنــتــجــات  الــمــســقــطــي رئــ
ــــي بــنــك  الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــــأفـــــراد فـ

مريم  واآلنسة  الوطني،  البحرين 
الودائع  الزيرة أخصائي منتجات 
بمفاجأة  البنك،  لدى  المصرفية 
الــمــشــاركــيــن الــثــاثــة خـــال البث 
اإلنستغرام  منصة  على  المباشر 
واإلعـــــــــان عــــن فــــوزهــــم بـــجـــوائـــز 
بــرنــامــج »ادخـــــار الــوطــنــي« الــربــع 

سنوية.
ــز  ــ ــوائـ ــ ــــجـ ــوع الـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــغ مـ ــ ــلــ ــ وبــ
دوالر  ــون  ــيــ ــلــ مــ ربـــــــع  ــة  ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
ــل مــن  أمــــريــــكــــي، حـــيـــث حـــصـــل كــ
لميس جــواد حبيب على  السيدة 
 100,000 وقدرها  األولــى  الجائزة 
دوالر أمريكي، والسيد علي أحمد 
الثانية  الــجــائــزة  عــلــى  الــحــمــري 
 100,000 قــيــمــتــهــا  بــلــغــت  الـــتـــي 
دوالر أمريكي، فيما حصل السيد 
حــســيــن ســيــد عــلــي ســلــمــان على 
ــزة الـــثـــالـــثـــة والــــتــــي بــلــغــت  ــائـ ــجـ الـ

قيمتها 50,000 دوالر أمريكي.
ــد تـــم اســتــضــافــة الــحــلــقــة  وقــ
مبنى  فــي  البرنامج  مــن  األخــيــرة 
الجديد  الــدولــي  البحرين  مطار 
لترسيخ  ــًرا  مـــؤخـ ُافـــتـــِتـــَح  ــذي  ــ والـ
إقليمي  كــمــركــز  الــمــمــلــكــة  مــكــانــة 
للطيران ووجهة سياحية رئيسية 

فرع  تدشين  المنطقة، وشهد  في 
بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي الــــذي 
وطــوال  الساعة  مــدار  على  يعمل 
أيــــــــام األســــــبــــــوع. ويــــضــــم الـــفـــرع 
الجديد جهاز صراف آلي معتمد 
لــجــمــيــع أنــــــواع الـــعـــمـــات، وذلـــك 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات ومــتــطــلــبــات 

المسافرين.
المبادرة،  هــذه  على  وتعليًقا 
المسقطي  أحــمــد  الــســيــد  صــــرح 
رئـــيـــس الـــمـــنـــتـــجـــات الــمــصــرفــيــة 
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ لـــــــأفـــــــراد فــــــي بــــنــــك الـ
ــا على  ــ ــًم ــنـــي: »نـــحـــرص دائــ الـــوطـ

مـــكـــافـــأة عـــمـــائـــنـــا الــمــخــلــصــيــن 
ــآت الـــتـــي مــن  ــاجـ ــفـ ــمـ وتـــقـــديـــم الـ
الــســعــادة  روح  تــضــفــي  أن  شــأنــهــا 
الــعــيــد؛ ولــطــالــمــا اعتمد  ألجــــواء 
الـــوطـــنـــي منهج  الــبــحــريــن  بــنــك 
ــة الـــعـــمـــيـــل ووضـــــــع رضـــا  ــزيــ مــــركــ
ولــذا  أولــويــاتــه.  قمة  فــي  العماء 
نحن نفخر بقدرتنا واستطاعتنا 
الرضا  يسودها  أجــواء  خلق  على 
والسعادة عبر مبادراتنا وخدماتنا 
دوًمــا  ملتزمون  ونحن  المتنوعة، 
بالوعد الذي قطعناه لنكون أقرب 

لجميع العماء«.

ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، صــرحــت 
ــة مـــريـــم الــــزيــــرة أخــصــائــي  ــسـ اآلنـ
الودائع المصرفية لدى  منتجات 
البحرين  بنك  في  »نحن  البنك: 
ــار  الــوطــنــي نــؤمــن بــأهــمــيــة االدخــ
فـــي حــيــاة جــمــيــع الــعــمــاء، ولـــذا 
للتوفير  الوطني  تم طرح حساب 
الذي يقدم أرباحا سنوية، ومرونة 
ــحــــب الـــغـــيـــر  فـــــي اإليـــــــــــداع والــــســ
مــحــدود والــتــحــويــات الــمــّيــســرة، 
الحصول  اشتراط  دون  ذلك  وكل 
على شهادة توفير. كما باستطاعة 
الكرام فتح حسابهم في  العماء 

بسهولة  الوطني«  »ادخــار  برنامج 
ــل تـــطـــبـــيـــق  ــيــ ــمــ مـــــــن خـــــــــال تــــحــ
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة 
ــيـــة واالســـتـــمـــتـــاع  لـــلـــهـــواتـــف الـــذكـ
على  قيمة  بجوائز  الفوز  بفرصة 

مدار العام«.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة يـــتـــقـــدم 
بالشكر  الــوطــنــي  الــبــحــريــن  بــنــك 
الدولي  البحرين  لمطار  الجزيل 
الســـتـــضـــافـــتـــهـــم هـــــــذه الـــحـــلـــقـــة 
المميزة والشكر موصول لجميع 
ــن بــــــــه، وذلــــــــــك نــظــيــر  ــيــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
ــي تـــســـهـــيـــل وتــلــبــيــة  ــ ــهــــودهــــم فـ جــ

اللوجستية،  البرنامج  متطلبات 
فـــي خــلــق تجربة  ولــمــســاهــمــتــهــم 
رائعة ال ُتنسى لكل من الفائزين 

والعماء وكافة المشاهدين«.
التأهل لفرصة  وتعد معايير 
الــفــوز بــجــوائــز »ادخـــــار الــوطــنــي« 
يستطيع  حــيــث  ومــيــســرة،  سلسة 
الــعــمــاء الــتــأهــل عــبــر إيــداعــهــم 
التوفير  في حساب  األدنــى  الحد 
بحرينًيا  ديــنــاًرا   50 يبلغ  والـــذي 
فقط، وزيادة فرصهم للفوز كلما 
زاد مبلغ االّدخار. ويقدم البرنامج 
الـــعـــام جـــائـــزة نــقــديــة تبلغ  هــــذا 

لـ  أمريكي  دوالر   25,000 قيمتها 
بقيمة  نقدية  وجــائــزة  فــائــًزا،   32
مــدفــوعــة  أمــريــكــي  دوالر   50,000
كراتب شهري على مدى 12 شهرا 
إلــى جائز  باإلضافة  فــائــًزا،  لـــ 11 
دوالر   100,000 بــمــبــلــغ  نـــقـــديـــة 
أمــريــكــي ألربــعــة فــائــزيــن، وجــائــزة 
أمــريــكــي  دوالر   500,000 بــمــبــلــغ 
لـــفـــائـــز واحـــــــــد، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
فــائــزيــن لــجــائــزة »الــحــلــم« والــتــي 
هذا  نهاية  عليها  السحب  سيتم 
دوالر  مليون  قيمتها  وتبلغ  العام 

أمريكي.

في حلقته الأخيرة في مطار البحرين الدولي

بنك البحرين الوطني يختتم برنامج »نق�صتنا« باإعالن الفائزين بجوائز »ادخار الوطني«

قالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة إنها قامت 
بإغاق 5 مطاعم من مختلف محافظات مملكة البحرين 
غــلــًقــا إداريـــــًا مـــدة أســبــوع ومــخــالــفــة 53 مــطــعــًمــا، وذلــك 
والتدابير  االحــتــرازيــة  لـــإجـــراءات  مخالفات  رصــد  إثــر 
)كوفيد-19(  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  الوقائية 
الصادرة من وزارة الصحة، وتم اتخاذ اإلجراءات الازمة 
الــقــانــونــيــة بالتنسيق  لــلــجــهــات  الــمــطــاعــم  إلحــالــة هـــذه 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  ووزارة  الداخلية  وزارة  مع 

وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
قـــام بها  الــتــي  التفتيشية  الـــزيـــارة  ذلـــك خـــال  جـــاء 
األغذية  مراقبة  قسم  من  العامة  الصحة  إدارة  مفتشو 
الصناعة  ووزارة  الداخلية  وزارة  مع  وبالتعاون  بــالــوزارة 
الــتــفــتــيــش، والــتــي  ــإدارة  ــ بـ والــتــجــارة والــســيــاحــة متمثلة 
الفطر  عيد  أيــام  ثالث  فــي  ومقهى  مطعمًا   163 شملت 

المبارك.

وبينت الــوزارة أنه نظًرا إلى مخالفة تلك المطاعم 
عليها  المنصوص  التنظيمية  واالشتراطات  لإجراءات 
في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن االشتراطات 
والــمــقــاهــي  الــمــطــاعــم  فــي  الـــواجـــب تطبيقها  الــصــحــيــة 
الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(، ورصد 
تطبيق  تم  الــشــأن،  بهذا  الــصــادرة  للتعليمات  مخالفات 
ــوزارة  الــقــوانــيــن حــيــال الــمــطــاعــم الــمــخــالــفــة، ولــفــتــت الــ
بالتنسيق  قـــامـــوا  الــقــضــائــي  الــضــبــط  مـــأمـــوري  أن  إلـــى 
ووزارة  الداخلية  بـــوزارة  القضائي  الضبط  مــأمــوري  مــع 
التفتيش،  بــإدارة  متمثلة  والسياحة  والتجارة  الصناعة 
مدة  إدارًيـــا  وغلقها  المطاعم  هــذه  مخالفة  ضبط  وتــم 
والقانونية  اإلداريـــة  اإلجــــراءات  التــخــاذ  تمهيًدا  أســبــوع، 

بهذا الشأن.
أما بشأن بقية المحال التي تمت الرقابة عليها في 
ممن  الــمــحــات  بعض  تنبيه  تــم  فقد  المحافظات،  كــل 

اإلجــراءات  بعض  تطبيق  آلية  في  لديهم قصور  لوحظ 
الحال  في  فتم تصحيحها  للتصحيح،  قابلة  والتي هي 

من قبل أصحاب تلك المحال.
الميدانية  الــزيــارات  اســتــمــرار  الصحة  وزارة  وأكـــدت 
رقابتها  بتكثيف  المختصة  الــرقــابــيــة  الــجــهــات  بمعية 
خال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لضمان عودة فتح 
المحال التجارية وممارستها ألنشطتها وفقًا لإجراءات 
المطلوبة منها، كأحد الركائز المهمة للحد من انتشار 
الفيروس وحفظ السامة للجميع، متمنيًة الوزارة على 
في  بالمسؤولية  التحلي  والمرتادين  التجارية  المحال 
االلتزام بالتدابير المطلوبة منهم، كٌل بحسب دوره، وذلك 
للتأكد من تطبيق البروتوكوالت الوقائية والصحية، مع 
االلتزام باالحترازات في كل هذه  التشديد على ضــرورة 
من  الحد  في  للمساهمة  والمطاعم  التجارية  المحال 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(. 

ال�صح��ة: حم��الت تفتي�ص��ية ف��ي ثال��ث اأي��ام العي��د �ص��ملت 163 مطعم��ًا ومقه��ى

ال��ب��ح��ري��ن م���ح���اف���ظ���ات  م��خ��ت��ل��ف  ف����ي  م��ط��ع��م��ا   53 وم���خ���ال���ف���ة  م���ط���اع���م   5 غ���ل���ق 

ال���م���ب���رة ال��خ��ل��ي��ف��ي��ة ت��ف��ت��ح ب����اب ال��ت�����ص��ج��ي��ل 

ل��م��ن��ح��ت��ي��ن درا���ص��ي��ت��ي��ن ل��ب��ك��ال��وري��و���س ال��ط��ب

يطرح قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة 
 2022/2021 المقبل  الجامعي  العام  في  البحرين، 
العلمي  المسار  لطلبة  مستحدثًا  جديدًا  برنامجًا 
الــمــســارات، فــي تخصص »اإلحــصــاء وعلم  وتــوحــيــد 

البيانات«، مواكبًة للتحول الرقمي العالمي. 
ــاء،  ويــتــمــيــز الـــبـــرنـــامـــج بـــتـــداخـــل عـــلـــوم اإلحـــصـ
جانب  إلــى  ليشمل  الكمبيوتر.  وعلوم  والرياضيات، 
العلوم األساسية التقليدية التقنيات الحديثة، التي 
تــمــكــن الــطــالــب مــن الــتــعــامــل مــع الــكــم الــهــائــل من 
العملية.  المسارات  المتدفقة من مختلف  البيانات 
ويشتمل البرنامج على الجانبين: النظري والعملي، 

لحل  العملية  والمشاريع  التطبيقات  إلى  باإلضافة 
المشكات الواقعية. فضًا عن التنوع ما بين العمل 
بالغة  مهارات  الطالب  إلكساب  والجماعي،  الفردي 
األهمية في سوق العمل واالقتصاد القائم على علم 

البيانات.
ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل في مجاالت 
مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا: الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، والــقــطــاعــيــن 
من  القطاعات  هذه  يميز  لما  والصناعي.  التجاري 
وجود كم هائل من البيانات المتدفقة في أنشطتها 
اليومية، مع الحاجة الماسة إلى التعامل الفعال مع 
البيانات، واالستفادة منها في  الهائل من  الكم  هذا 

دعم القرارات.
اإلحصاء  فــي  البكالوريوس  برنامج  بــأن  علمًا، 
البرامج  في  النقص  لسد  اسُتحدث  البيانات،  وعلم 
البرنامج  هــذا  يأتي  كما  وإقليميًا،  محليًا  النوعية 
ضــمــن خــطــة كــلــيــة الـــعـــلـــوم فـــي جــامــعــة الــبــحــريــن 
لــتــطــويــر الــبــرامــج األكــاديــمــيــة لــمــواكــبــة الــمــجــاالت 
الجديدة، حيث سبق أن طرحت كلية العلوم برنامج 
الضخمة،  البيانات  وتحليل  علوم  فــي  الماجستير 
فــي جامعة  الــمــعــلــومــات  تقنية  كــلــيــة  مــع  بــالــتــعــاون 
الـــبـــحـــريـــن، وجـــامـــعـــة لــيــفــربــول جــــون مـــوريـــس في 

المملكة المتحدة.

ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج��ا ج��دي��دا ف��ي ب��ك��ال��وري��و���س الإح�����ص��اء وع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات
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محميد احملميد

أول السطر:
تــحــيــة لــلــعــامــلــيــن والــمــتــطــوعــيــن فـــي مــركــز 
والتطعيم  للفحص  الــمــراكــز  وكــافــة  الــمــعــارض 
ــا، خــاصــة الــقــائــمــيــن عــلــى تنظيم  ــورونـ لــلــقــاح كـ
الحر«..  »عــز  في  والــســيــارات  والطوابير  الحركة 
من  بــدال  وتقدير،  شكر  كلمة  يستحقون  هــؤالء 

تذمر البعض عليهم. 

جهودنا المصرفية المتميزة.. 
واإلعالم المصرفي:

ــادات  ــيـ ــقـ »خــــــالل لـــقـــائـــي مــــؤخــــًرا إحــــــدى الـ
المصرفية اإلسالمية، ذكر لي أن مصرفه تواصل 
مـــع هــيــئــة الــرقــابــة الــشــرعــيــة لــلــمــصــرف، ألخــذ 
موافقتها على تقديم جزء من أموال الزكاة إلى 
اضطر  الــذيــن  لــديــه،  المتدربين  أو  الموظفين 
وظائفهم.  تقليص  إلــى  الجائحة  بسبب  البنك 
وقد وافقت هيئة الرقابة الشرعية للبنك بالفعل 

على هذا المقترح«.
الكثير منا ال يعرف هذه الواقعة التي ذكرها 
يــوســف االقــتــصــادي البحريني،  األســتــاذ عــدنــان 
في  ــي  اإلســــالمــ الــمــصــرفــي  الــعــمــل  رواد  وأحـــــد 
البحرين  مملكة  لجهود  بيانه  خالل  المنطقة، 
مــن أجــل مكافحة تــداعــيــات كــورونــا، وفــي متانة 
واالقتصاد  خصوصا،  البحرينية  البنوك  وضــع 
الـــوطـــنـــي عـــمـــومـــا، وبــفــضــل إجــــــــراءات وتــدابــيــر 
وتحركات مصرف البحرين المركزي، الذي وضع 
المصرفية،  الصناعة  لحماية  متكامال  منهجا 
المالي  البحرين  مركز  سمعة  من  عــززت  والتي 

إقليمًيا وعالمًيا.
أي حـــالـــة تعثر  نــشــهــد  لـــم  »إنـــنـــا  وأضـــــــاف: 
الــبــنــوك والــمــصــارف  بــيــن  إفــــالس  أو  إعـــســـار  أو 
البحرينية، بل العكس هو الصحيح. فقد برزت 
لبنوكنا  ريــاديــة  ومــبــادرات  أدوار  الجائحة  خــالل 
الــوطــنــيــة وبـــدعـــم كــامــل مـــن مــصــرف الــبــحــريــن 
كبيرة  قفزات  شهدنا  وقــد  والحكومة،  المركزي 

فـــي مــجــال الــخــدمــة الــمــجــتــمــعــيــة، والــخــدمــات 
والمفتوحة..  اإللكترونية  المصرفية  االبتكارية 
البنوك  لــدى  المتعثرة  الــديــون  مستوى  أن  كما 
اإلسالمية في البحرين في 2020 لم يتعد %5، 
ــو مـــعـــدل ال يــشــكــل خـــطـــورة كــبــيــرة فـــي أداء  وهــ

مؤشرات هذه البنوك«. 
المركزي  البحرين  مصرف  أعلن  وباألمس 
دفع نحو 24 مليون دينار أرباًحا للمستثمرين في 
المدرجة في بورصة  الحكومية  التنمية  سندات 
من  وأتمنى  الجاري،  مايو  شهر  البحرين خالل 
لهذا  التسويق  مــن  المزيد  الــمــركــزي  المصرف 
األمــر، لتشجيع األفــراد والمؤسسات في خوض 

هذا المجال االستثماري بعوائده المضمونة.
مــتــطــورة،  عــمــل  منهجية  ــام  أمــ نــحــن  إذن.. 
ــة نـــجـــاح مـــتـــمـــيـــزة، تــمــكــنــت مــــن مــواجــهــة  وقـــصـ
ــا، مــن األهــمــيــة بــمــكــان إبــرازهــا  ــورونـ تــحــديــات كـ
وتــســويــقــهــا، دعـــمـــا لــمــكــانــة وســمــعــة االقــتــصــاد 
والعمل المصرفي، وهذه نقطة غاية في األهمية 
لجذب االستثمارات ورؤوس األموال، كي ال نغفل 
المصرفي،  للعمل  الخارجي  التسويق اإلعالمي 
أخرى،  لمجاالت  والتسويق  التصدي  في خضم 

وبالتأكيد ال تقل أهمية هي األخرى.
البحرينية،  المصرفية  اإلنــجــازات  تلك  كل 
ــة الــقــيــادة  ــ وغــيــرهــا كــثــيــر، تــحــقــقــت بــفــضــل رؤيـ
واهتمام  الــمــوقــرة،  الحكومة  وجــهــود  الحكيمة، 
مصرف البحرين المركزي، وتستحق مزيدا من 
التسويق اإلعالمي، فسمعتنا وجهودنا المصرفية 
متميزة، وبحاجة إلى إعالم مصرفي متميز، وهو 
زيــادة  أهمية  مــع  كــذلــك..  متميز  لدعم  بحاجة 
نسبة البحرنة في القطاع البنكي والمصرفي من 

أجل شبابنا وخريجينا ومستقبلنا. 

 آخر السطر: 
»إدارة األزمات تخلق فرصا وعوائد.. وأزمات 
اإلدارة تدمر إنجازات ومكاسب«.. من أقوال سمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

malmahmeed7@gmail.com

جهودنا الم�صرفية المتميزة.. 

والإعالم الم�صرفي

حـــــذرت أخــصــائــيــة الــتــغــذيــة 
الــعــالجــيــة ونــائــب رئــيــس جمعية 
السعد من  أريج  أصدقاء الصحة 
اإلفـــــــراط فـــي تـــنـــاول الــمــكــمــالت 
ــدة ضـــــــرورة  ــ ــؤكــ ــ ــة، مــ ــيــ ــنــ ــيــ ــروتــ ــبــ الــ
االعــتــمــاد عــلــى الــنــظــام الــغــذائــي 
كــمــصــدر أســاســي لــكــامــل احــتــيــاج 

الجسم من البروتين.
مــمــلــكــة  إن  ــد  ــعـ ــسـ الـ وقــــالــــت 
الـــبـــحـــريـــن تـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــا فــي 
البروتينية  المكمالت  اســتــهــالك 
ــدى الـــشـــبـــاب الـــذيـــن  ــ وخــــاصــــة لــ
يرغبون في إظهار وبناء عضالتهم 
بـــســـرعـــة، ويــــجــــري الـــتـــرويـــج لــهــا 
ــي أوســـــــــاط غـــيـــر مــتــخــصــصــة،  ــ فـ
ــتـــرنـــت، مـــؤكـــدة أهــمــيــة  وعـــبـــر اإلنـ
الــوعــي بــضــرر هـــذه الــمــكــمــالت أو 
استهالكها بكميات محدودة على 

أبعد تقدير.
مــن  ــال  ــ كــ أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــــارت 
والكندية  األمــريــكــيــة  األكــاديــمــيــة 
والكلية  التغذية  وعــلــم  للتغذية 
ــريــــاضــــي  ــب الــ ــطـ ــلـ األمــــريــــكــــيــــة لـ
المكمالت  إدراج  يمكن  أنــه  تؤكد 
ــن الـــخـــطـــة  ــ ــمـ ــ الــــبــــروتــــيــــنــــيــــة ضـ
تـــزيـــد على  بــحــيــث ال  الـــغـــذائـــيـــة 
ــيــــومــــي فــي  ــاج الــ ــيــ ــتــ ــعــــدل االحــ مــ
ــاالت مـــحـــددة مـــن بــيــنــهــا عــدم  ــ حـ
تــمــكــن الــشــخــص مـــن الــحــصــول 
على كامل احتياجه من البروتين 
إعــداد وجبة بروتين  مثل صعوبة 
الشهية  فــقــدان  أو  التمرين،  بعد 
للطعام بعد حصة تدريبية شاقة، 
يــعــتــمــدون  الـــذيـــن  أو األشـــخـــاص 

على حمية نباتية.
وقـــــالـــــت إنـــــــه فـــــي الـــــواليـــــات 
المتحدة مثال ال تخضع مصانع 
الــمــكــمــالت الــبــروتــيــنــيــة لــرقــابــة 
األمريكية،  والـــدواء  الــغــذاء  هيئة 
وكــــذلــــك الــــحــــال فــــي بــريــطــانــيــا، 
حــيــث تــعــتــبــر غــالــبــيــة الــمــكــمــالت 
وبالتالي  األطعمة  مــن  الغذائية 
يــتــم تــنــظــيــمــهــا بــمــوجــب قــوانــيــن 
األغـــذيـــة الــمــعــمــول بــهــا مــن قبل 
وكــالــة الــمــعــايــيــر الــغــذائــيــة وبــنــاء 
على ذلك تكون المصانع مسؤولة 

عن جودة وسالمة منتجاتها.
الــــلــــجــــنــــة  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
في  الرياضي  للطب  االستشارية 
تقارير  نشرت  المتحدة  الواليات 
مــكــمــالت  مـــن   %20-8 أن  بــيــنــت 
ــن الـــمـــخـــتـــبـــرة مـــلـــوثـــة  ــيــ ــروتــ ــبــ الــ
ــن الـــمـــعـــادن  ــ ــات كـــبـــيـــرة مـ ــيـ ــمـ ــكـ بـ
والزئبق،  الرصاص  مثل  الثقيلة 
إضــافــة إلـــى ذلـــك وجـــد أن %25 
ــدات  ــرويـ ــيـ ــتـ ــسـ ــالـ مـــنـــهـــا مـــلـــوثـــة بـ
االبــتــنــائــيــة األنــدروجــيــنــيــة وهــي 
التي  الستيرويدية  األندروجينات 
الطبيعية  األنــدروجــيــنــات  تشمل 
و%11  ــيـــرون،  ــتـ ــتـــوسـ ــتـــسـ الـ ــثـــل  مـ
أنه  وأضافت  بالمنشطات،  ملوثة 
ــذا »الــتــلــوث«  قــد ال يــكــون مــثــل هـ

مـــن قــبــيــل الــمــصــادفــة حــيــث من 
الــمــصــنــعــة  الـــشـــركـــة  أن  الــــواضــــح 
تــســتــفــيــد مـــن مــنــتــج فـــعـــال، على 
الــــــرغــــــم مــــــن مــــــخــــــاوف ســـالمـــة 

المستهلك الكبيرة. 
ــــذرت أخــصــائــيــة الــتــغــذيــة  وحـ
ــيـــرويـــدات  ــتـ الـــسـ أن  مــــن  ــعـــد  الـــسـ
ــبـــب عـــــــدة أضـــــــرار  الـــبـــنـــائـــيـــة تـــسـ
الــرجــال  فــلــدى  ونفسية،  جسدية 
المنوية،  الــحــيــوانــات  عـــدد  تقلل 
وتصغر حجم الخصيتين، وتزيد 
حجم الثديين، وتقود إلى فقدان 
شعر الرأس، وبالنسبة إلى النساء 
وتكبير  الصوت،  في  تغيًرا  تسبب 
كمية  وتزيد  التناسلية،  األعضاء 
ــم، وتـــصـــغـــر حــجــم  ــســ ــجــ شـــعـــر الــ
الــثــديــيــن، كــمــا أنــهــا تــرفــع ضغط 
الدم لدى الرجال والنساء، وتزيد 
ــا في  ــبـــاب، وتـــؤثـــر ســلــًب حــــبَّ الـــشـ
ويؤدي  والكليتين،  والكبد  القلب 
اســتــعــمــال تــلــك الــهــرمــونــات إلــى 
لـــدى الشخص  الــعــدوانــيــة  زيــــادة 
ــدوث الــكــآبــة،  ــ وتــغــيــر الـــمـــزاج وحــ
وأضافت أن المكمالت البروتينية 
ــاز  ــهـ ــراب الـــجـ ــ ــطــ ــ ــبـــب اضــ قـــــد تـــسـ
ــمـــي، والــــجــــفــــاف، ونــقــص  ــهـــضـ الـ
نتيجة  الـــوزن  وزيـــادة  الكالسيوم، 

استهالك البروتينات.
الجمعية  بحسب  إنــه  وقــالــت 
التناسلي تشير  األمريكية للطب 
ــات االســـتـــقـــصـــائـــيـــة إلـــى  ــ ــدراســ ــ الــ
معدل تلوث المكمالت البروتينية 
ــتـــراوح بــيــن %15  بــالــســتــيــرويــد يـ
مباشًرا  ارتباًطا  ويرتبط  و%25، 
بــقــصــور الـــغـــدد الــتــنــاســلــيــة لــدى 
ــودة  ــ ــ الـــــــــرجـــــــــال، وانــــــخــــــفــــــاض جـ
السائل المنوي والعقم، أما هيئة 
البريطانية  الصحية  الــخــدمــات 
 84 ســــحــــب  تـــــم  فــــقــــد   ،NHS((
بروتينية  منتجا ما بين مكمالت 
ومكمالت زيادة الوزن من األسواق 
ــتــــوائــــهــــا عــلــى  ــيـــة الحــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
ستيرويدات ومنشطات وهرمونات 

التستستيرون تحديدا. 
كــــمــــا أنــــــــه تــــــم رصــــــــد عــــــــدد مــن 
المكمالت البروتينية في األسواق 
األمريكية ملوثة بمواد كيميائية، 
سامة، حيث  ومــواد  ثقيلة  معادن 
أصــــــدرت مــجــمــوعــة غــيــر ربــحــيــة 
 Clean Label Project تسمى
السموم في مساحيق  تقريًرا عن 
بفحص  الباحثون  قام  البروتين. 
نوًعا   130 عــن  بحًثا  منتًجا   134
العديد  أن  ووجــــدوا  الــســمــوم  مــن 
تحتوي  الــبــروتــيــن  مساحيق  مــن 
ــادن ثــقــيــلــة )الـــرصـــاص  ــعـ عــلــى مـ
والــزرنــيــخ والــكــادمــيــوم والــزئــبــق(، 
و)bisphenol-A )BPA، الذي 
يستخدم في صناعة البالستيك(، 
ومبيدات اآلفات، أو ملوثات أخرى 
والــحــاالت  للسرطان  روابـــط  ذات 
الــصــحــيــة األخــــــرى. كــانــت بعض 

السموم موجودة بكميات كبيرة. 
ــــى ضـــــــــرورة  ــلـ ــ ــــت عـ ــثـ ــ ــا حـ ــ ــمـ ــ كـ
ــائـــي  ــارة الـــطـــبـــيـــب وأخـــصـ ــشــ ــتــ اســ
استخدام  قبل  العالجية  التغذية 
المكمل البروتيني الذي يتناسب 
الــصــحــيــة للشخص  الــحــالــة  مـــع 

ــــن مــصــل  ــيـ ــ ــروتـ ــ ــبـــب بـ ــسـ ــتـ ــد يـ ــقــ فــ
كازين  أو  بروتين(  )واي  الحليب 
في اضطراب في الجهاز الهضمي 
وخصوصا لدى األشخاص الذين 
بروتين  مــن  مــن تحسس  يــعــانــون 
الحليب الكازين أو سكر الحليب، 
تعاني من مشاكل في  كنت  إذا  أو 

الكبد، الكلى أو النقرص.
إلــى ضــرورة أال  ونوهت أيضا 
يتجاوز استهالك الفرد للبروتين 
اليومي قد  عــن مــعــدل االحــتــيــاج 
الغذائية  المكمالت  تناول  يسبب 
لكمال األجسام التي تحتوي على 
معدل  فــي  زيـــادة  إلــى  البروتينات 
ــد يــســبــب  عـــمـــل الـــكـــلـــى، حـــيـــث قــ
فــــرط عــمــلــهــا إلــــى زيــــــادة مــعــدل 
ما  الجسم  ســوائــل  مــن  التخلص 
ــى الــجــفــاف، وأيــضــًا  ــؤدي إلـ قـــد يــ
ــراج األمـــالح  ــزداد مــعــدل إخــ قــد يــ
ــادن الـــذائـــبـــة فــــي ســـوائـــل  ــعــ ــمــ والــ
الــكــالــســيــوم مــا قد  الــجــســم منها 
في مستوى  انخفاض  إلــى  يــؤدي 
الـــكـــالـــســـيـــوم فــــي الـــــــدم. كـــمـــا أنـــه 
مصل  بــروتــيــن  تجنب  المهم  مــن 
الحليب أو الواي بروتين في حال 

تــنــاول األدويــــة الــتــالــيــة حــيــث قد 
يتفاعل مع بعض األدويــة ويقلل 
)ألبينزا(  ألبيندازول  من كفاءتها 
بــروتــيــن  واي   Albendazole
مضاد  دواء  هـــذا  تتلقى  كــنــت  إن 
الديدان.  تسببها  التي  اللتهابات 
قد يــؤدي هــذا المكمل إلــى تأخر 
إعـــاقـــتـــهـــا.  أو  الــــــــــدواء  ــرات  ــيــ ــأثــ تــ
أليندرونيت   /Alendronate
 )Fosamax( ــاكــــس(  ــامــ )فــــوســ
الــمــســتــخــدم لمنع  الـــــــدواء  هــــذا 
عـــالجـــهـــا  أو  الــــعــــظــــام  ــة  ــاشــ ــشــ هــ
مــــن امـــتـــصـــاص الـــــــــــدواء، بــعــض 
يقلل  الــحــيــويــة، قــد  ــادات  الـــمـــضـ
اســتــخــدام بــروتــيــن الــمــصــالــة مع 
ــويـــة مــــن نـــوع  ــيـ الــــمــــضــــادات الـــحـ
 Quinolone(( ــولـــون  ــنـ ــيـ ــكـ الـ
antibiotics(، )والتتراسيكلين 
 T e t r a c y c l i n e (
امــتــصــاص  مــن   )antibiotics

جسمك للدواء.
السعد  األخــصــائــيــة  ــارت  ــ وأشـ
إلى أنه عند االضطرار إلى تناول 
المكّمالت البروتينية يجب شرب 
أجل  مــن  الــمــاء،  مــن  كافية  كمية 
الــتــخــلــص مـــن الــســمــوم والـــمـــواد 
ــــن عـــمـــلـــيـــة األيــــــض،  الـــنـــاشـــئـــة عـ
يقل  ال  مــا  بشرب  ُينَصح  ولــذلــك 

عن ليتَرين من الماء يوميا. 
وقالت: يجب عليك الحرص 
العالمات  عن  البحث  على  دائما 
التي تدل على أن المكمل صالح 
لالستهالك قانونيا. وأعني بكلمة 
قــانــونــي، أنـــه خــضــع لــالخــتــبــار أو 
الــتــقــيــيــم مـــن جــهــة رســـمـــيـــة، وال 
أي مكونات بخالف  يحتوي على 
ما هو موجود على الملصق وأنه 
فـــي الــبــحــريــن يــجــري تــقــيــيــم كل 
الــحــدود. وأوضــحــت في  مــا يعبر 
الصحية  اآلثــار  أن  ختام حديثها 
للمكمالت البروتينية على المدى 
إلى  نظرا  معلومة،  غير  الطويل 
ــي هـــذا  ــات فــ ــ ــدراســ ــ مــــحــــدوديــــة الــ

الشأن. 

البحرين ت�شهد ارتفاعا في ا�شتهالكها خا�شة في اأو�شاط ال�شباب

اأخ���������ص����ائ���������ي����ة ت����غ����ذي����ة ع����الج����ي����ة ت�����ح�����ذر م��ن 

الإف�����������راط ف����ي ت����ن����اول ال���م���ك�������م���الت ال��ب��روت��ي��ن��ي��ة
أكـــــدت دراســــــة أجـــريـــت في 
تــجــربــة  أن  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
الـــعـــمـــالء مـــع مــوظــفــي خــدمــة 
العوامل  أهم  أحد  تعد  الزبائن 
الـــمـــؤثـــرة عــلــى مــســتــوى نــجــاح 
المؤسسات الخدمية أو فشلها.

ــة الــتــي  ــ ــــدراسـ ــت الـ ــلـ ــوّصـ وتـ
عنونت بـ»آلية التعلم العميق في 
الزبائن  مقابالت  تقييم  أتمتة 
عــــن طـــريـــق تـــســـجـــيـــالت نــظــام 
الرقابة السمعية والمرئية« إلى 
بين  البصري  التواصل  دقــة  أن 
الــمــوظــفــيــن والـــعـــمـــالء وصــلــت 
نسبة  وصــلــت  فيما   ،%59 إلــى 
ــة تــقــيــيــم االبـــتـــســـامـــة إلـــى  ــ دقــ
82%. كما توّصلت الدراسة إلى 
بكلمات  التزم  قد  الموظف  أن 
الـــتـــرحـــيـــب بــــالــــزبــــون بــحــســب 
-دقــة  عليها  المتفق  المعايير 
الـــتـــعـــرف- بــنــســب تـــراوحـــت ما 
الدراسة  وبينت  75و%78.  بين 
قد  الــمــوظــفــيــن  مـــن   %75 أن 
العمالء  بسؤال  كذلك  التزموا 
حــــول مـــا إذ رغـــبـــوا فـــي خــدمــة 
أخــرى، كما وجــدت الــدراســة أن 
ودعــــوا  الــمــوظــفــيــن  مـــن   %73
الزبائن بالمصطلحات المتفق 

عليها. 
ــتـــي  ــة -الـ ــ ــدراســ ــ ــتـــت الــ ــفـ ولـ
أجراها الباحث في كلية العلوم 
الــطــالــب صــــادق جــعــفــر صــالــح 
درجة  نيل  كجزء من متطلبات 
وتحليل  علوم  فــي  الماجستير 
البيانات الضخمة- إلى أنه مع 
تزايد وتيرة التطور وخاصة في 
مجال التكنولوجيا، فإن تقنين 
ــامـــالت  ــعـ ــمـ ــة مـــعـــظـــم الـ ــتــ ــمــ وأتــ
عــلــى  يــعــتــمــد  ــا  مــ مــنــهــا  ازداد، 
الــحــلــول الــتــي أوجــدهــا الــذكــاء 
االصــــــطــــــنــــــاعــــــي، فــــيــــمــــا بـــــات 
استخدام التقنيات أثناء تعامل 
الــمــوظــف مــع الــزبــون أمـــرًا في 
ــة األهــــمــــيــــة، لــلــمــســاهــمــة  ــايــ غــ
الــوظــيــفــي  األداء  تـــعـــزيـــز  فــــي 

واإلنـــتـــاجـــيـــة، مـــشـــددة عــلــى أن 
استبدال  إطالقًا  يعني  ال  ذلك 
الطاقات البشرية بأخرى آلية.

إيجاد  إلى  الدراسة  وسعت 
ــة مــــــن خــــالل  ــبــ ــاســ ــنــ آلــــــيــــــات مــ
في  المتعمق  التعلم  استخدام 
لتقنين  االصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء 
وأتمتة تقييم مقابالت الفيديو 
ــال فــي  ــ ــّع بـــمـــا يــســهــم بــشــكــل فــ
خدمة  مــوظــفــي  تقييم  عملية 
الزبائن وتوفير الجهد والوقت، 
اآللــيــات مــن عدة  وتكونت هــذه 
المقابالت  مراحل، كما قسمت 
إلـــى جـــزءيـــن: أحــدهــمــا صــوري 
ــم تــم  ــ ــي ومــــــن ثـ ــوتــ واآلخـــــــــر صــ

تقييم كل منهما على حدة.
ــى أن  ــة إلــ ــدراســ وأشــــــارت الــ
فريقها  خــالل  مــن  المؤسسات 
ــودة،  ــجــ الـــمـــخـــتـــص بـــضـــمـــان الــ
ولتحقيق تجربة عمالء مميزة، 
تسعى إلى الحفاظ على أعلى 
ــودة لــجــمــيــع  ــ ــجــ ــ مـــســـتـــويـــات الــ
الــمــهــام والــمــعــامــالت الــتــي يتم 
إنجازها من خالل قياس كفاءة 
الــزبــائــن،  مــوظــفــي خــدمــة  أداء 
وكـــــذلـــــك مـــــن خـــــــالل رصــــدهــــا 
يــتــوافــق  بــمــا  عليها  ــراف  ــ واإلشــ
إلى  الجودة وصواًل  مع معايير 

تحقيق رضا الزبون.
ولفتت إلى أن تقييم كفاءة 

مــوظــفــي خــدمــة الــعــمــالء تتم 
مـــن خــــالل عــمــلــيــة مــعــقــدة قد 
تــســتــهــلــك الــكــثــيــر مـــن الــوقــت 
المقابالت  كاستخراج  والجهد 
الــــتــــي تـــمـــت فــــي جـــمـــيـــع فــــروع 
الــمــؤســســة عــن طــريــق بــرنــامــج 
مـــراقـــبـــة الـــفـــيـــديـــو، وذلـــــك من 
أجــــل قـــيـــاس مــــدى كـــفـــاءة أداء 
موظف خدمة الزبائن في تلك 

المؤسسات الكبرى.
المناقشة  لــجــنــة  وتــكــونــت 
قــســم  فـــــي  أول  مـــحـــاضـــر  مـــــن 
الرياضيات التطبيقية في كلية 
والــريــاضــيــات  الكمبيوتر  عــلــوم 
في كلية الهندسة والتكنولوجيا 
ــي جـــامـــعـــة لـــيـــفـــربـــول جـــون  ــ فـ
ــور ســـــانـــــدرا  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ مــــــوريــــــس الــ
ــا مـــارتـــوريـــل مــمــتــحــنــًا  ــيـــجـ أورتـ
خـــارجـــيـــًا، واألســـتـــاذ الــمــشــارك 
فـــي قــســم عــلــوم الــحــاســوب في 
كــلــيــة تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات فــي 
جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الـــدكـــتـــور 
ــمــــد قــســنــطــيــنــي  ريــــــــــاض مــــحــ
على  وأشـــرف  داخــلــيــًا،  ممتحنًا 
في  المساعد  األستاذ  الــدراســة 
كلية  في  الحاسوب  علوم  قسم 
جامعة  فــي  المعلومات  تقنية 
البحرين الدكتور هشام محمد 

العّمال.     

ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  م��وظ��ف��ي  م���ن   %82

بهم يرحبون  و%78  لزبائنهم..  يبت�صمون 

وقالت الدكتورة المناعي: إنَّ 
مهامها  تنفيِذ  فــي  تسيُر  الهيئَة 
ــا وخــطــطــهــا  ــ ــهـ ــ ــراءاتـ ــ ــا إلجـ ــًقـ ــبـ طـ
فــي ظــل الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة، 
وفــــــق تـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو الــشــيــخ 
ــارك آل خــلــيــفــة  ــبــ مــ ــن  بــ مــحــمــد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــائــــب رئــ نــ
لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس 
مع  للتعامل  والتدريب؛  التعليم 
ولــذلــك استحدثت  ــة،  األزمــ هــذه 
ــــا لــتــقــيــيــم  إطـــــــــــــاًرا اســــتــــثــــنــــائــــّيً
مــمــارســاِت الـــمـــدارِس والــمــعــاهــِد 
ُتقدُم  التي  والخاصة  الحكومية 
ــــي ظــل  ــا ودوراِتـــــــهـــــــا فـ ــهـ ــَجـ ــاهـ ــنـ مـ
ُتعد  حيث  االستثنائية،  الظروف 
عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم خــــالل الــفــتــرة 
للمؤسسات  فــرصــًة  االستثنائية 
للتعامل  والتدريبية  التعليمية 
تواجهها  قد  التي  التحديات  مع 

لتحسين أوضاعها.
ولـــــفـــــتـــــت الــــــــدكــــــــتــــــــورة هـــيـــا 
تــقــيــيــِم  ــَة  ــ ــ أدلـ أنَّ  ــــى  إلـ الـــمـــنـــاعـــي 
األوضــاع  فترة  خــالل  الممارسات 
ــلــــف عـــن  ــتــ ــخــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
األدلــــــة الــســابــقــة فـــي مــعــايــيــرهــا 
أداء  تــقــيــيــم  كــــون  وتــقــيــيــمــاتــهــا؛ 

التدريبية   - التعليمية  العملية 
ــع االســـتـــثـــنـــائـــي  ــ ــوضـ ــ ــل الـ ــ ــي ظـ ــ فـ
يـــخـــضـــع آللــــيــــات مـــخـــفـــفـــة، لـــذا 
التصنيفات  الــهــيــئــة  اســتــحــدثــت 
تــصــور  لــتــقــدم  و»جـــــــ«،  و»ب«،  »أ«، 
الحد  توفر  من  للتحُقق  مبدئي 
األدنــى من اإلجــراءات المطلوبة 
ــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــلـ ــعـــمـ لـــتـــســـيـــر الـ
ــي ظــل  ــ فــ ــقــــط  فــ ــة  ــيــ ــبــ ــدريــ ــتــ الــ  -
بالمؤسسة  االستثنائية  األوضــاع 
إن  حيث  التدريبية،   - التعليمية 
تتساوى  ال  التقييم  هـــذا  نــتــائــج 
مــع األحـــكـــام: »مــمــتــاز«، و»جــيــد«، 
الناتجة  و»غير مالئم«  و»مــرض«، 
من جراء القيام بمراجعة شاملة 
للمنظومة التعليمية - التدريبية 
بالمؤسسة للَتحُقق من توافر ما 
من  عملياتها  أداء  جــودة  يضمن 
جميع  وعلى  المختلفة  جوانبها 
من  عليه  تترتب  ومــا  مستوياتها 
أثر إيجابي على جودة ما تقدمه 
ــودة أداء  ــ مـــن خـــدمـــات، وعـــلـــى جـ
مخرجاتها التعليمية-التدريبية. 
ة مؤسسة  أيَّ فإنَّ حصوَل  لذا 
هو  »أ«  تــصــنــيــف  عــلــى  تــعــلــيــمــيــة 
ممارستها،  أغــلــب  أنَّ  إلـــى  ــارة  إشــ

ــا تــقــدمــه مـــن خـــدمـــات أثــنــاء  ومــ
الــجــائــحــة هــي مــمــارســات فاعلة، 
أنَّ  إلى  يشيُر  »ب«  التصنيَف  وأنَّ 
ا،  جزئّيً فاعلة  ممارساتها  أغلب 
ـــ« فــإنــه يشيُر  ــا الــتــصــنــيــُف »جــ أمـ
مــن  قـــلـــيـــل  ــر  ــيـ غـ وجـــــــود  أنَّ  ــى  ــ إلــ
وكلتا  الفاعلة،  غير  الــمــمــارســات 
إلى  ُتشيران  و»جـــ«،  »ب«،  الفئتين 
 - التعليمية  الــمــؤســســة  احــتــيــاج 
من  الــمــزيــد  بــذل  إلــى  التدريبية 
الــــجــــهــــود؛ لــــالرتــــقــــاء بــمــســتــوى 
الخدمات التعليمية - التدريبية 
المقدمة فيها، وإن كلتا الحالتان 
والمتابعة  الدعم  إلــى  يحتاجان 
أنَّ  على  ُمــشــددًة  األداء،  لتطوير 
التعليم  مــؤســســاِت  ُتــْعــِلــُم  الهيئة 
والتدريب بالتصنيف ومضامينه، 
ــــالل الــمــقــابــالت  ــم بـــيـــانـــه خـ ــتـ ويـ
المؤسسة  قــيــادة  مــع  الــمــســتــمــرة 
وأثـــنـــاء عملية  قــبــل  تــتــم  ــتـــي  والـ

التقييم. 
وخــــــــالل حــــديــــثــــهــــا، أشــــــــارِت 
التي  األهــداف  إلى  العام  المديُر 
تنطلُق منها هذه التقييمات، وما 
وما  تصنيفات،  مــن  عنها  يــصــدر 
والتي  ومعاييَر،  بنوٍد  من  تشمله 

ـــِر  تــهــدُف إلـــى الـــوقـــوِف عــلــى َتـــَوفُّ
ــاع  ــــى - خـــالل األوضــ الــحــد األدنـ
االستثنائية - من متطلبات لسيِر 
والتدريبية  التعليمية  العمليِة 
بــــدوره حــق الطلبة  يــحــفــظ  بــمــا 
واستمراريته،  التعليم  ي  َتَلقِّ في 
االستثنائيَة  األطــرَ  أنَّ  إلى  الفتة 
ــَحــَقــًة بــاألطــر  ــَفــًة وُمــْل تــعــدُّ ُمــَخــفَّ
ٌة  ُمَعدَّ وهي  )االعتيادية(،  العامة 
ــة أنــــمــــاط الــتــعــلــيــم  ــافـ لـــقـــيـــاس كـ
والـــتـــعـــلـــم. هـــــذا، وتــــراعــــي األطـــر 
على  الــعــبِء  تقليَل  االستثنائية 
التقييم،  عمليات  مــن  الــمــدارس 
ــدد مــجــاالت  ــك بــتــخــفــيــف عــ ــ وذلـ
ومــعــايــيــر الــتــقــيــيــم، واقــتــصــارهــا 
ــقـــط، حــيــث  ــيــــات فـ عـــلـــى األســــاســ
تـــفـــهـــمـــِت الـــهـــيـــئـــُة الـــضـــغـــوطـــات 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــمـــؤســـســـات فــي 
والتحديات  الجائحة  بداية فترة 

الواقعة عليها مع استمراريتها.
المناعي  الدكتورة  أكدت  كما 
ــكـــراًرا  تـــؤّكـــد مـــــراًرا وتـ الــهــيــئــة  أنَّ 
الــوضــع  فـــي ظـــل  الــتــصــنــيــف  أنَّ 
االســتــثــنــائــي ال ُتــغــيــر مــن أحــكــاِم 
ــــك  وذلـ  - الـــســـابـــقـــة  الـــمـــؤســـســـة 
ــا - فــيــمــا  ــ ــورونــ ــ كــ قـــبـــل جـــائـــحـــة 
األداء،  ــــودة  جـ بــمــراجــعــة  يــتــعــلــق 
مـــشـــيـــرًة إلـــــى مــــا تــــم نــــشــــره مــن 
ِقــَبــِل بعض  بــيــانــات صحفية مــن 
الــمــؤســســات الــتــي جــــاءت نــتــائــج 
مصنفة  بأنها  ممارساتها  تقييم 
على  بحصولها  »أ«  الــفــئــة  تــحــت 
تــقــديــر: »امــتــيــاز« مــن ِقــَبــِل هيئة 
ــدريـــب، فــإن  ــتـ جــــودة الــتــعــلــيــم والـ
فتصنيف  بــصــحــيــح؛  لــيــس  هــــذا 
الــمــؤســســة بــأنــهــا مـــن الــفــئــة »أ« 

ال يــعــنــي بـــالـــضـــرورة بــــأن جـــودة 
السابق  فحكمها  »ممتاز«  أداءهــا 
الوضع  في  لها  آخــر مراجعة  في 
عليه،  هــو  كــمــا  يبقى  االعــتــيــادي 
عــلــًمــا أن اإلطــــار االســتــثــنــائــي ال 

يصدر أحكام مطلًقا. 
ومن هنا فإنه يجب التوضيُح 
الــتــصــنــيــفــاِت في  مـــن  الــغــايــَة  أنَّ 
فقط   - االستثنائي هي  التقييم 
- لتركيز وتوجيه الدعم من قبل 
الــجــهــات الــمــنــظــمــة؛ فــالــمــدارس 
أو  الــفــئــة »ب«،  ــَفــة ضــمــن  الــُمــَصــنَّ
الــفــئــة »جـــــ« تــكــون قـــد ســــاد على 
بــارزة،  ضعف  جــوانــب  ممارساتها 
تلبية  على  قـــادرة  غير  تكون  وقــد 
ــة فــيــمــا  ــ ــاصـ ــ ــد األدنــــــــــى، وخـ ــحــ الــ
يــتــعــلــق بــضــمــان تــعــلــم الــطــلــبــة، 
وحماية أمنهم وسالمتهم، وعليه 
ِقبل  بــارز من  تدخل  إلــى  بحاجة 
الدعم  لتقديم  المنظمة  الجهة 

الالزم لها.

مدير مراجعة اأداء الم�ؤ�س�سات التعليمية:

التعليمية المنظومة  ا�صتدامة  على  حري�صة  البحرين 

} د. هيا المناعي.

أشادت مدير عام اإلدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في هيئة جودة 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  توليه  بما  المناعي،  هيا  الدكتورة  والتدريب  التعليم 
الــوزراء، من رعاية، واهتمام، ودعم لضمان  األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
استمرارية التعليم والتدريب خالل الظروف االستثنائية، بسبب انتشار جائحة كوفيد-19؛ مما 
يؤكد حرَص مملكِة البحرين على ضماِن استدامة المنظومة التعليمية، وإتاحِة التعليم لجميع 
الطلبة في مختلِف الظروف والمالبسات، وتحقيِق أهداف التنمية المستدامة، لكافة القطاعات، 

والفئات، وعلى رأسها هذا القطاع الحيوي. 

الصحية  الــمــؤســســات  أصــحــاب  شـــددت جمعية 
الخاصة على ضرورة االلتزام بالمعلومات والبيانات 
الــطــبــي للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  الــــصــــادرة عـــن 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(، وضرورة االلتفاف مع 
المتعلقة  للمعلومات  معتمد  فقط  واحـــد  مــصــدر 
ــع الــعــام  ــا وتــقــيــيــم الـــوضـ ــروس كــــورونــ ــيـ بــجــائــحــة فـ
الصحي في المملكة، بما يسهم في دعم كل الجهود 

الوطنية المبذولة للتصدي لهذه الجائحة.
ودعت الجمعية األطباء والمهتمين إلى توخي 

أرقــام في  أو  فيما يطرحونه من إحصائيات  الحذر 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــن دون الــتــأكــد من 
صحتها أو دقتها، مؤكدًة ثقتها في شفافية ما يتم 
الوطني  الفريق  أرقــام وحقائق من قبل  طرحه من 

الطبي بكل أمانة ودقة.
ونّوه الدكتور حسين المير، رئيس مجلس إدارة 
جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، الى 
الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي هــو الــمــصــدر الوحيد  أن 
لــلــمــعــلــومــات واإلحــــصــــاءات وأي تــصــريــح يــجــب أن 

يؤخذ في االعتبار ما يطرحه الفريق من معلومات 
وإحصائيات لتحري الدقة وعدم إثارة مخاوف غير 
حقيقية قد يكون بنية سليمة ولكن عواقبها سلبية 

على المجتمع.
األرقــام واإلحصائيات  أن عملية طــرح  وأضــاف 
قـــد يغفل  ــرات  ــؤشــ ومــ مـــن دالالت  فــيــهــا  ــا  مـ وفـــهـــم 
ــراض  ــ ــئـــة واألمـ عــنــهــا مـــن هـــو بــعــيــد عـــن عــلــم األوبـ
المعدية وعلم اإلحصاء الطبي، وهذه التخصصات 
لها  المشهود  البحرينية  الــطــاقــات  مــن  أهلها  لها 

بالكفاءة.
يطرحونه  فيما  األطباء  نية  إلــى حسن  وأشــار 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواصـ ــتـ مــــن مـــقـــاطـــع فــــي وســــائــــل الـ
وتــحــذيــرهــم من  الــنــاس  توعية  إلــى  يــهــدفــون منها 
لها،  يــتــعــرضــوا  أن  الــتــي يمكن  الــفــيــروس  مــخــاطــر 
ــــك مـــن بــــاب حــرصــهــم عــلــى ســـالمـــة الــجــمــهــور  وذلـ
المهم  مــن  لكن  ومقيمين،  مواطنين  مــن  الــكــريــم 
ــذ بــمــا يـــصـــدر عـــن الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي  ــ األخـ

للتصدي لفيروس كورونا كمصدر وحيد معتمد.

اأ�سحاب الم�ؤ�س�سات ال�سحية الخا�سة:

بكورونا الخا�صة  للمعلومات والإح�صاءات  الوحيد  الم�صدر  الوطني  الفريق 
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جاللة امللك املفدى يهنئ 

ملك الرنويج بذكرى اليوم الوطني لبالده

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  بعث ح�شرة 

حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلـاللـة امللـك هارالـد اخلام�س ملك مملكة 

اأطيب  فيها عن  اأعرب جاللته  لبالده،  الوطني  اليوم  ذكرى  وذلك مبنا�شبة  النـرويـج، 

تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

ملك الرنويججاللة امللك

ال�شيخ  �شمو  الركن  اأول  الفريق  هناأ 

حممد بن عي�شى اآل خليفة رئي�س احلر�س 

الوطني، �شمو ال�شيخ �شلمان بن حممد بن 

عي�شى اآل خليفة رئي�س املجل�س البحريني 

ال�شامية  امللكية  بالثقة  القتالية،  لالألعاب 

اإدارة  لرئي�س جمل�س  نائًبا  �شموه  بتعيني 

الهيئة العامة للريا�شة.

اأن �شدور املر�شوم امللكي  واأكد �شموه 

امللكية  للروؤية  ترجمة  الهيئة  ياإن�شاء 

اململكة،  يف  الريا�شية  املنظومة  بتطوير 

من  اأعلى  م�شتويات  اإىل  بها  والو�شول 

يف  االإجنازات  وحتقيق  االحرتافية 

امل�شاركات الدولية كافة، م�شرًيا اإىل الدور 

الناجح الذي حققه �شمو ال�شيخ �شلمان بن 

م�شتوى  على  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حممد 

االإجنازات  من  للعديد  اململكة  ح�شد 

واالألقاب الدولية يف االألعاب القتالية، من 

خالل تروؤ�شه للمجل�س البحريني لالألعاب 

وال�شداد  التوفيق  ل�شموه  متمنًيا  القتالية، 

يف مهامه بالهيئة العامة للريا�شة.

�سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى

�سمو رئي�س احلر�س الوطني يهنئ �سمو ال�سيخ �سلمان

 بن حممد بتعيينه نائًبا لرئي�س الهيئة العامة للريا�سة

رئي�ًسا ملجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�سة

خالد بن حمد يتلقى مزيًدا من برقيات التهنئة بتعيني �سموه

القائد العام: الثقة امللكية يف خالد بن حمد تكلل دوره يف االرتقاء بالريا�سة

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  تلقى 

لل�شباب  االعلى  املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة 

تهنئة  برقية  البحرينية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س 

العدل  اآل خليفة وزير  ال�شيخ خالد بن علي  من 

وال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف، مبنا�شبة �شدور 

امللكي من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة  املر�شوم 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

بتعيني �شموه رئي�شا ملجل�س اإدارة الهيئة العامة 

للريا�شة.

واأعرب عن خال�س التهاين اإىل �شمو ال�شيخ 

خالد بن حمد اآل خليفة بالثقة امللكية، موؤكدا اأن 

الثقة التي يحظى بها �شموه من لدن جاللة امللك 

املفدى، ما هي اإال تاأكيد على اجلهود املتميزة التي 

متمنيا  البحرين،  مملكة  خلدمة  �شموه  يبذلها 

تطوير  موا�شلة  يف  وال�شداد  التوفيق  ل�شموه 

امللكية  التطلعات  لتحقيق  الريا�شية،  احلركة 

لنه�شة وتقدم الريا�شة البحرينية.

كما تلقى �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

لل�شباب  االعلى  املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

والريا�شة رئي�س الهيئة العامة للريا�شة رئي�س 

اللجنة االأوملبية البحرينية برقية تهنئة من حممد 

بن اإبراهيم املطوع وزير �شوؤون جمل�س الوزراء، 

مبنا�شبة �شدور املر�شوم امللكي من لدن ح�شرة 

اآل خليفة  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب 

عاهل البالد املفدى، بتعيني �شموه رئي�شا ملجل�س 

اإدارة الهيئة العامة للريا�شة.

واأعرب عن خال�س التهاين اإىل �شمو ال�شيخ 

خالد بن حمد اآل خليفة بالثقة امللكية، موؤكدا اأن 

الثقة التي يحظى بها �شموه من لدن جاللة امللك 

املفدى، ما هي اإال تاأكيد على اجلهود املتميزة التي 

متمنيا  البحرين،  مملكة  خلدمة  �شموه  يبذلها 

تطوير  موا�شلة  يف  وال�شداد  التوفيق  ل�شموه 

امللكية  التطلعات  لتحقيق  الريا�شية،  احلركة 

لنه�شة وتقدم الريا�شة البحرينية.

اأحمد  ال�شيخ  من:  كل  من  برقيات  تلقى  كما 

اآل خليفة رئي�س ديوان الرقابة املالية  بن حممد 

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ  واالإدارية، 

اأحمد  ال�شيخ  العا�شمة،  حمافظة  حمافظ  خليفة 

االأمن  جهاز  رئي�س  خليفة  اآل  عبدالعزيز  بن 

�شفري  اجلودر  حممد  بن  ه�شام  اال�شرتاتيجي، 

العربية  م�شر  جمهورية  لدى  البحرين  مملكة 

املندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اأحمد 

بنزايد الزايد رئي�س جهاز اخلدمة املدنية، جمال 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  العلوي  عبدالعزيز 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  العمل،  �شوق  تنظيم 

الرميحي،  خالد  القاب�شة  البحرين  ممتلكات 

ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س االحتاد 

البحريني للريا�شات اجلوية، رنا اإبراهيم فقيهي 

لالإيرادات،  الوطني  للجهاز  التنفيذي  الرئي�س 

حممد ح�شن الن�شف االأمني العام للجنة االأوملبية 

الوزارة  وكيل  الزياين  خمي�س  دانة  البحرينية، 

وزارة  والنفقة  االأ�شري  والتوفيق  للتخطيط 

العدل وال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف.

�سمو ال�سيخ خالد بن حمد

لدى م�ساركته يف االجتماع الطارئ للجنة التنفيذية ملنظمة التعاون االإ�سالمي

وزير اخلارجية: البحرين توؤّكد تاأييدها للمبادرة امل�سرية
عبداللطيف  الدكتور  �شارك 

بن را�شد الزياين وزير اخلارجية، 
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االجتماع  يف  املرئي،  االلكرتوين 

ملنظمة  التنفيذية  للجنة  الطارئ 

برئا�شة  االإ�شالمي،  التعاون 

بن  في�شل  االأمري  ال�شمو  �شاحب 

�شعود، وزير خارجية  اآل  فرحان 

ال�شعودية،  العربية  اململكة 

املعايل  اأ�شحاب  ومب�شاركة 

الدول  خارجية  وزراء  وال�شعادة 

ملنظمة  العام  واالأمني  العربية، 

التعاون االإ�شالمي.

األقى  االجتماع،  وخالل 

اأعرب  كلمة  اخلارجية  وزير 

للمملكة  ال�شكر  خال�س  عن  فيها 

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 

االجتماع  هذا  لعقد  دعوتها  على 

ملنظمة  التنفيذية  للجنة  الطارئ 

لبحث  االإ�شالمي  التعاون 

االأرا�شي  يف  اجلارية  التطورات 

التقدير  عن  معرًبا  الفل�شطينية، 

كل  تبذلها  التي  املخل�شة  للجهود 

ال�شعودية  العربية  اململكة  من 

وجمهورية م�شر العربية واململكة 

واجلمهورية  الها�شمية  االأردنية 

التون�شية، من اأجل وقف الت�شعيد 

النار  اإطالق  وقف  اإىل  ل  والتو�شّ

بني الفل�شطينيني واال�شرائيليني.

اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

اخلطري  الت�شعيد  هذا  ا�شتمرار 

االأبرياء  املدنيني  حياة  يهدد 

املاأهولة  املناطق  ويعر�س 

بال�شكان اإىل دمار كبري، وقد يقود 

تهدد  خطورة  اأكرث  مواجهات  اإىل 

اإن  وقال  االإقليمي.  وال�شلم  االأمن 

اإدانتها  جتدد  البحرين  مملكة 

االإ�شرائيلية  لالعتداءات  ال�شديدة 

واالأرا�شي  القد�س  مدينة  على 

املحتلة كافة، ودعوة  الفل�شطينية 

الت�شعيد  وقف  اإىل  االأطراف 

االأرا�شي  وباقي  غزة  قطاع  يف 

الفل�شطينية.

اأن  اخلارجية  وزير  واأ�شاف 

تاأييدها  توؤكد  البحرين  مملكة 

ت�شعى  التي  امل�شرية  للمبادرة 

الف�شائل  بني  هدنة  حتقيق  اإىل 

اإ�شرائيل،  ودولة  الفل�شطينية 

اجلهود  اأمام  املجال  واإتاحة 

وقف  اإىل  ل  للتو�شّ الدبلوما�شية 

�شقوط  ملنع  النار  الإطالق  �شامل 

يوم  كل  الأن  ال�شحايا؛  من  املزيد 

ل اإىل وقف اإطالق  مير دون التو�شّ

�شقوط  يعني  بعيد  الأمد  النار 

واجلرحى  القتلى  من  املزيد 

وتدمري املن�شاآت املدنية، وي�شعب 

الو�شول اإىل حل �شلمي لل�شراع.

بن  عبداللطيف  الدكتور  واأكد 

البحرين  مملكة  اأن  الزياين  را�شد 

وجمل�س  الدويل  املجتمع  تدعو 

يف  املوؤثرة  والدول  الدويل  االأمن 

املنطقة اإىل دعم املبادرة امل�شرية، 

وبدء  قبولها  على  االأطراف  وحث 

ل اإىل وقف دائم  املفاو�شات للتو�شّ

الإطالق النار.

»اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سّحية«: الفريق الوطني

 الطبي هو امل�سدر الوحيد للمعلومات واالإح�ساءات

املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  جمعية  �شددت 

االلتزام  �شرورة  على  اخلا�شة  ال�شحية 

عن  ال�شادرة  والبيانات  باملعلومات 

للت�شدي لفريو�س  الطبي  الوطني  الفريق 

كورونا )كوفيد-19(، و�شرورة االلتفاف 

للمعلومات  معتمد  فقط  واحد  م�شدر  مع 

وتقييم  كورونا  بجائحة فريو�س  املتعلقة 

مبا  اململكة،  يف  ال�شحي  العام  الو�شع 

الوطنية  اجلهود  جميع  دعم  يف  ي�شهم 

املبذولة للت�شدي لهذه اجلائحة.

واملهتمني  االأطباء  اجلمعية  ودعت   

من  يطرحونه  ما  يف  احلذر  توّخي  اإىل 

التوا�شل  و�شائل  يف  اأرقام  اأو  اإح�شاءات 

اأو  �شحتها  من  التاأكد  دون  االجتماعي 

يتم  ما  �شفافية  يف  ثقتها  موؤكدًة  دقتها، 

الفريق  قبل  اأرقام وحقائق من  طرحه من 

الوطني الطبي بكل اأمانة ودقة. 

املري  ح�شني  الدكتور  اأو�شح  ذلك،  اإىل 

اأ�شحاب  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

الفريق  اأن  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات 

الوحيد  امل�شدر  هو  الطبي  الوطني 

ت�شريح  واأي  واالإح�شاءات،  للمعلومات 

يطرحه  ما  االعتبار  يف  ياأخذ  اأن  يجب 

لتحري  واإح�شاءات  معلومات  من  الفريق 

الدقة وعدم اإثارة خماوف غري حقيقية قد 

�شلبية  عواقبها  ولكن  �شليمة،  بنية  يكون 

على املجتمع.

االأرقام  طرح  عملية  اأن  م�شيًفا   

دالالت  من  فيها  ما  وفهم  واالإح�شاءات 

بعيد  هو  من  عنها  يغفل  قد  وموؤ�شرات 

وعلم  املعدية  واالأمرا�س  االأوبئة  علم  عن 

لها  التخ�ش�شات  وهذه  الطبي،  االإح�شاء 

لها  امل�شهود  البحرينية  الطاقات  اأهلها من 

بالكفاءة.  م�شرًيا اإىل ح�شن نية االأطباء فيما 

يطرحونه من مقاطع يف و�شائل التوا�شل 

االجتماعي يهدفون منها اإىل توعية النا�س 

التي  الفريو�س  خماطر  من  وحتذيرهم 

باب  من  وذلك  لها،  يتعر�شوا  اأن  ميكن 

الكرمي من  حر�شهم على �شالمة اجلمهور 

مواطنني ومقيمني، لكن من املهم االأخذ مبا 

ي�شدر عن الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

لفريو�س كورونا كم�شدر وحيد معتمد.

»االأ�سغال« تنّفذ 343 موقًفا لل�سيارات خالل الربع العام
الطرق  وت�شميم  تخطيط  اإدارة  مدير  �شرحت 

بوزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

بتنفيذ  قامت  الوزارة  باأن  حمادة  خليفة  مها  املهند�شة 

العام  من  االأول  الربع  خالل  لل�شيارات  موقًفا   343

بتكلفة  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف  وذلك  اجلاري، 

عدد  اإجمايل  بلغ  اإذ  دينار،   68600 حوايل  بلغت 

واأمانة  الثالثة  البلدية  املجال�س  من  امل�شتلمة  الطلبات 

العا�شمة 48 طلًبا.

اإن  الطرق  وت�شميم  تخطيط  اإدارة  مدير  وقالت 

حمافظة  يف  اإن�شاوؤها  مت  التي  ال�شيارات  مواقف  عدد 

مت  املحرق  حمافظة  ويف  موقًفا،   296 بلغ  العا�شمة 

توفري 93 موقًفا، ويف املحافظة ال�شمالية 100 موقف، 

واأخرًيا يف املحافظة اجلنوبية 90 موقًفا.

مع  اأ�شا�شًيا  �شريًكا  ُتعد  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�شارت 

يف  �شراكتها  خالل  من  ت�شعى  اإذ  البلدية،  املجال�س 

م�شرتك،  هدف  لتحقيق  امل�شاريع  من  العديد  تنفيذ 

التحتية  البنية  خدمات  تقدمي  على  احلر�س  وهو 

جلميع املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين، وتلبية 

عمل  لربنامج  حتقيًقا  وذلك  ومتطلباتهم،  احتياجاتهم 

ح�شرًيا  املناطق  تنمية  اإىل  الهادف  املوقرة  احلكومة 

ب�شورة م�شتدامة.

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  بعث 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين برقية تهنئة 

اإىل �شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب االأول 

رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  االأعلى  املجل�س  لرئي�س 

االأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة 

امللكي  املر�شوم  �شدور  مبنا�شبة  وذلك  البحرينية، 

من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد االأعلى، بتعيني 

�شموه رئي�ًشا ملجل�س اإدارة الهيئة العامة للريا�شة.

ل�شمو  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  وبارك 

لل�شباب  االأعلى  املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة 

امللكية  الثقة  اأن  البحرينية، موؤكًدا  االأوملبية  اللجنة 

يحققه  الذي  الكبري  للدور  تكليالً  تاأتي  ال�شامية 

الريا�شة، يف ظل ما  �شموه يف االرتقاء مب�شتويات 

واهتمام  رعاية  من  البحرينية  الريا�شة  به  حتظى 

ودعم من قبل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

االأعلى،  القائد  املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�شى 

االإجنازات  ح�شد  يف  الكبري  �شموه  دور  عن  ف�شالً 

يف امل�شاركات الريا�شية القارية والدولية والتاأهل 

املتوا�شل لعدد من الريا�شات البحرينية يف االألعاب 

االأوملبية.

ال�شيخ  �شمو  اأن ميد  القدير  العلي  املوىل  ودعا 

خالد بن حمد اآل خليفة النائب االأول لرئي�س املجل�س 

العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  االأعلى 

للريا�شة رئي�س اللجنة االأوملبية البحرينية بعونه 

لتطوير  ال�شامية  امللكية  الروؤية  لرتجمة  وتوفيقه، 

 القائد العاماملنظومة الريا�شية يف اململكة.
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بالتن�سيق مع املجل�س الأعلى للبيئة.. الوزير خلف:

5 م�ساريـــع لتجميـــل التقاطعات الرئي�ســة ل�ســـوارع اململكـــة

ك�شف وزير االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

عبداهلل خلف عن خم�شة  بن  املهند�س ع�شام  العمراين 

م�شاريع لتجميل التقاطعات الرئي�شة ل�شوارع الرئي�شة 

واإعداد  التف�شيلية،  الت�شاميم  من  االنتهاء  مرحلة  يف 

عامة  مناق�شات  يف  لطرحها  متهيًدا  املناق�شة  وثائق 

بكلفة تقدريه تبلغ مليوين دينار.

طرح  يتم  اأن  املتوقع  من  اأن  خلف  الوزير  واأكد 

والبدء  العام،  هذا  منت�شف  للمناق�شة خالل  امل�شاريع 

من  االأخري  الربع  للم�شاريع خالل  االإن�شائية  باالأعمال 

العام اجلاري، و�شيتم االنتهاء من امل�شاريع مع نهاية 

العام القادم، وهي عبارة عن م�شاريع مت اإدراجها �شمن 

م�شاريع احلزمة الثانية للم�شاريع ذات االأولوية.

هي  اخلم�شة  »امل�شاريع  اأن  خلف  الوزير    واأو�شح 

اجلنبية  تقاطع  وجتميل  �شلمان  ميناء  تقاطع  جتميل 

)املرحلة الثانية( وجتميل تقاطع �شارع ال�شيخ عي�شى 

�شارع  وتقاطع  )�شلماباد(  �شلمان  ال�شيخ  �شارع  مع 

البحرين(  )جامعة  الزالق  �شارع  مع  خليفة  ال�شيخ 

امل�شاريع  هذه  اأن  اىل  م�شريا  �شار«،  تقاطع  وتطوير 

وذلك  للت�شجري،  الوطنية  اال�شرتاتيجية  �شمن  تاأتي 

بالتن�شيق مع املجل�س االأعلى للبيئة الختيار االأ�شجار 

حت�شني  يف  ت�شهم  ةالتي  البحريني  للمناخ  املنا�شبة 

املناخ.

البالغ من قبل احلكومة  اأن االهتمام   واأكد الوزير 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء املوقر، بعملية 

ت�شجري وجتميل ال�شوارع الرئي�شة، من �شاأنه احلفاظ 

على البيئة، ما �شي�شهم يف التنمية امل�شتدامة للمملكة.

 واأو�شح الوزير خلف اأن امل�شاريع التجميلية ُتعد 

من امل�شاريع املهمة التي ت�شتعد الوزارة لتنفيذها خالل 

نهاية العام اجلاري، وتتمثل يف م�شروع تطوير تقاطع 

اخل�شراء  امل�شطحات  زراعة  خالل  من  �شلمان  ميناء 

الري  �شبكات  ومتديد  الزينة  نباتات  اأنواع  وخمتلف 

م�شاحة 30،000 مرت  على  امل�شروع  ويقام  الرئي�شة، 

مربع.

واأ�شار اإىل اأن ا�شرتاتيجية وزارة االأ�شغال و�شوؤون 

االهتمام  على  ترّكز  العمراين  والتخطيط  البلديات 

باملزروعات  الرئي�شة  والتقاطعات  ال�شوارع  بتجميل 

اخل�شراء  وامل�شطحات  للبيئة  ال�شديقة  االأ�شجار  من 

وجود  موؤكًدا  البحرين،  مملكة  حمافظات  مبختلف 

ب�شاأن  للبيئة  االأعلى  املجل�س  مع  وتعاون  تن�شيق 

اأنواع املزروعات واالأ�شجار املالئمة ملناخ وبيئة مملكة 

وتخفي�س  املناخ  حت�شني  يف  ت�شهم  والتي  البحرين، 

البيولوجي  التنوع  على  واملحافظة  احلرارة،  درجات 

من النباتات املحلية.

عن  عبارة  الثاين  امل�شروع  اأن  الوزير خلف  وتابع 

يقام  الذي  اجلنبية  تقاطع  من جتميل  الثانية  املرحلة 

على م�شاحة 150،000 مرت مربع، وهو عبارة زيادة 

باالإ�شافة  �شجرة،  يقارب من 1500  ملا  االأ�شجار  عدد 

بزراعة  اخل�شراء  امل�شطحات  م�شاحات  عن  زيادة  اإىل 

خمتلف اأنواع اأ�شجار الظل وال�شديقة للبيئة مع تنفيذ 

بت�شاميم  املائية  النافورات  و�شيانة  تاهيل  اإعادة 

املنظر  حت�شني  بهدف  االإنارة؛  ومتديدات  جدارية 

الطبيعي وي�شهم يف جتميل مدخل ج�شر امللك فهد.

جتميل  عن  عبارة  »هو  فقال:  الثالث  امل�شروع  اأما 

وت�شجري تقاطع �شارع ال�شيخ عي�شى مع �شارع ال�شيخ 

تبلغ  م�شاحة  امتداد  على  وذلك  )�شلماباد(،  �شلمان 

30،000 مرت مربع«.

هو  الرابع  امل�شروع  »اإن  خلف  الوزير  واأردف   

الزالق  �شارع  مع  خليفة  ال�شيخ  �شارع  تقاطع  جتميل 

على  املحافظة  خالل  من  البحرين(  جامعة  )تقاطع 

وتغطيتها  بها،  املحيطة  واملنطقة  املوجودة  اخلريطة 

من  خمتلفة  اأنواع  تتخللها  التي  اخل�شراء  بامل�شاحات 

االأ�شجار وال�شجريات، مب�شاحة تقدر بحوايل 52.983 

مرت مربع«.

 وتابع »امل�شروع اخلام�س هو تطوير تقاطع �شار، 

وهو عبارة عن جتميل تقاطع �شارع ال�شيخ خليفة مع 

اأربعة مثلثات من  �شارع ال�شيخ عي�شى واإكمال زراعة 

التقاطعات بو�شع جمموعة من االأ�شجار والنخيل التي 

�شيقام  وامل�شروع  العام،  ال�شارع  على  جماالً  ت�شفي 

ال�شيخ  �شارع  جتميل  االأوىل  املرحلة  مرحلتني؛  على 

خليفة بن �شلمان الذي يبلغ طوله 2.5 كيلو مرت وعلى 

م�شاحة 1700 مرت مربع، واملرحلة الثانية وهو تطوير 

التقاطع الذي تبلغ م�شاحته 90000 مرت مربع«.

البلديات  ل�شوؤون  الوزارة  وكيل  اأكد  جهته،  من   

الوزارة  اأن  اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�شيخ حممد  املهند�س 

جتميل  يف  خططها  تنفيذ  يف  كبرًيا  �شوًطا  قطعت 

وت�شجري ال�شوارع العامة يف خمتلف مناطق البحرين، 

على  بناًء  تاأتي  والتجميل  الت�شجري  خطة  اأن  موؤكًدا 

معطيات املخطط الهيكلي اال�شرتاتيجي ململكة البحرين 

التنموية،  اال�شرتاتيجيات  من  جمموعة  ت�شمن  الذي 

ومنها اخلا�شة بالت�شجري والتجميل، م�شيًفا اأن خطة 

ي�شهم  مبا  اخل�شراء  الرقعة  زيادة  اإىل  تهدف  الوزارة 

الوزارة  وتعمل  للبالد،  احل�شارية  الواجهة  اإبراز  يف 

هذه  التجميلية يف حتقيق  م�شروعاتها  ت�شّب  اأن  على 

الروؤية.

اال�شرتاتيجية،  خطتها  �شمن  »و�شعت  واأ�شاف:   

متكاملة  عمل  خطة  متوا�شل،  عمل  برنامج  على  بناًء 

الت�شجري  وم�شروعات  اخل�شراء  الرقعة  لزيادة 

والتقاطعات  وال�شوارع  اجل�شور  اأ�شفل  يف  والتجميل 

وامليادين الرئي�شة يف اململكة«.

امل�شاريع  هذه  اأن  البلديات  �شوؤون  وكيل  واأكد   

اأن  اإىل  م�شرًيا  اململكة،  �شوارع  على  �شت�شيف جمالية 

هذه امل�شاريع ُتعد من امل�شاريع اال�شرتاتيجية التي من 

املوؤمل البدء باالأعمال االن�شائية فيها خالل نهاية العام 

اجلاري.

واأ�شار ال�شيخ حممد بن اأحمد اإىل اأن الوزارة، �شمن 

ا�شرتاتيجياتها الدوؤوبة يف جمال الت�شجري والتجميل، 

فاإنها مقبلة على مرحلة جديدة يف هذا املجال، اإذ قطعت 

�شوًطا كبرًيا من خالل االنتهاء من املراحل الرئي�شة من 

ت�شجري وجتميل العديد من ال�شوارع، واآخرها م�شروع 

الذي  االأوىل  املرحلة  الفاروق وتقاطع اجلنبية  تقاطع 

مت فيه زراعة اكرث من 1500 من خمتلف اأنواع اأ�شجار 

الظل وال�شديقة للبيئة، مثل اأ�شجار الفيك�س الت�شيما، 

الغاف،  تليا�شو�س،  الهب�شك�س  البون�شيانا،  النيم، 

اجلرتوفا، اليا�شمني الهندي، الالبيزا لبخ، الكازورينا، 

اأو�شح  كما  البلح.  نخيل  من  و110  العربي،  ال�شنط 

ال�شيخ حممد اأن الوزارة قطعت �شوًطا مهًما يف ت�شجري 

ال�شيخ  �شارع  تقاطع  اىل  م�شرًيا  التقاطعات،  وجتميل 

)تقاطع  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شارع  مع  �شلمان 

العام  رقم )1(  الدائري  العمل يف  بداأ  الذي  �شلماباد( 

االأ�شجار  اأنواع  خمتلف  من   1000 بزراعة  املا�شي 

تاأهيل  اعادة  من  االنتهاء  مع  املزهرة  وال�شجريات 

ونظام  باالإنارة  وتزويدها  املائية  النافورة  وت�شغيل 

زراعة  اإىل  اإ�شافة  االلكرتوين،  والت�شغيل  التحكم 

الدائري  قطعة  يف  ظل  واأ�شجار  خ�شراء  م�شطحات 

اإعادة ت�شغيل  اأن من خمطط امل�شروع  رقم )2(، علًما 

االأر�شية اخلر�شانية مع  واإن�شاء واخلزانات  النوافري 

متديدات �شبكات الري الرئي�شة بنظام حتكم وت�شغيل 

اإلكرتوين.

واأو�شح اأن تقاطع اجلنبية - املرحلة االأوىل عبارة 

امل�شارف  �شبكات  وجتهيز  االأر�س  ا�شت�شالح  عن 

املنطقة  مثلثات  وجتميل  ت�شجري  واأعمال  االأر�شية 

الري  �شبكات  ومتديد  اجلنبية،  بتقاطع  املحيطة 

من  االنتهاء  مت  اأنه  موؤكدا  املائية.  النفورات  وت�شغيل 

من  مربع  مرت   150،000 بزراعة  االأوىل  املرحلة 

امل�شطحات اخل�شراء وزيادة عدد االأ�شجار اىل 1500 

البلح  نخيل  من   110 وزراعة  الظل،  اأ�شجار  من 

والفرعية،  الرئي�شة  الري  �شبكات  باإن�شاء  م�شحوًبا 

واإن�شاء اخلزانات االأر�شية لتخزين مياه الري وغرفة 

مياه  لتجميع  االأر�شية  امل�شارف  واإن�شاء  امل�شخات، 

االأمطار مع اخلزانات.

كما اأ�شار اىل تقاطع �شارع ال�شيخ خليفة مع �شارع 

م�شاحات  توفري  مت  اإذ  �شار(،  )تقاطع  عي�شى  ال�شيخ 

االأ�شغال،  �شوؤون  مع  بالتن�شيق  للتقاطع  خ�شراء 

مب�شاحة ت�شل اىل 107،000 مرت مربع، بزيادة اأعداد 

غري  اخلالية  باملواقع  النباتية  واالأ�شيجة  اال�شجار 

املزروعة حالًيا.

ميناء  تقاطع  وجتميل  تطوير  اىل  »اإ�شافة  وتابع 

اىل 30،000 مرت مربع«،  �شلمان على م�شاحة ت�شل 

الهند�شية  ر�شومات  اإعداد  من  االنتهاء  قرب  موؤكًدا 

ووثائق املناق�شة مل�شروع جتميل تقاطع الزالق املقابل 

تتخللها  التي  اخل�شراء  بامل�شاحات  البحرين  جلامعة 

اأنواع خمتلفة من االأ�شجار وال�شجريات التي ت�شل اىل 

53،000 مرت مربع؛ بهدف زيادة تكثيف املزروعات.

خمالفة 53 مطعًما يف خمتلف حمافظات اململكة.. »ال�سّحة«:

 غلــق 5 مطاعـــم ملخالفتهــا الإجــراءات الحرتازية

العامة  ال�شحة  اإدارة  قالت 

اإنها قامت باإغالق  بوزارة ال�شحة 

حمافظات  خمتلف  من  مطاعم   5

ملدة  اإدارًيا  غلًقا  البحرين  مملكة 

مطعًما،   53 وخمالفة  اأ�شبوع، 

وذلك اإثر ر�شد خمالفات لالإجراءات 

الوقائية  والتدابري  االحرتازية 

انت�شار فريو�س كورونا  للحد من 

ال�شادرة من وزارة  )كوفيد-19( 

االإجراءات  اتخاذ  ومت  ال�شحة، 

املطاعم  هذه  الإحالة  الالزمة 

مع  بالتن�شيق  القانونية  للجهات 

ال�شناعة  ووزارة  الداخلية  وزارة 

وهيئة  وال�شياحة  والتجارة 

البحرين لل�شياحة واملعار�س.

الزيارة  خالل  ذلك  جاء   

مفت�شو  بها  قام  التي  التفتي�شية 

ق�شم  من  العامة  ال�شحة  اإدارة 

بالوزارة،  االأغذية  مراقبة 

الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون 

والتجارة  ال�شناعة  ووزارة 

وال�شياحة متمثلة باإدارةالتفتي�س، 

والتي �شملت 163 مطعًما ومقهى 

يف ثالث اأيام عيد الفطر املبارك.

نظًرا  اأنه  الوزارة  وبّينت   

لالإجراءات  املطاعم  تلك  ملخالفة 

التنظيمية  واال�شرتاطات 

القرار  يف  عليها  املن�شو�س 

 2020 ل�شنة   51 رقم  الوزاري 

ال�شحية  اال�شرتاطات  ب�شاأن 

املطاعم  يف  تطبيقها  الواجب 

انت�شار  ومنع  الحتواء  واملقاهي 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

للتعليمات  خمالفات  ور�شد 

تطبيق  مت  ال�شاأن،  بهذا  ال�شادرة 

املخالفة،  املطاعم  حيال  القوانني 

ماأموري  اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت 

بالتن�شيق  قاموا  الق�شائي  ال�شبط 

الق�شائي  ال�شبط  ماأموري  مع 

بوزارة الداخلية ووزارة ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة متمثلة باإدارة 

التفتي�س، ومت �شبط خمالفة هذه 

املطاعم وغلقها اإدارًيا ملدة اأ�شبوع؛ 

االإدارية  االإجراءات  التخاذ  متهيًدا 

والقانونية بهذا ال�شاأن.

التي  املحال  بقية  ب�شاأن  اأما   

املحافظات  عليها يف  الرقابة  متت 

املحال  بع�س  تنبيه  مت  فقد  كافة، 

يف  ق�شور  لديها  لوحظ  التي 

االإجراءات،  بع�س  تطبيق  اآلية 

فتم  للت�شحيح،  قابلة  هي  والتي 

قبل  من  احلال  يف  ت�شحيحها 

اأ�شحاب تلك املحال.

 واأكدت وزارة ال�شحة ا�شتمرار 

اجلهات  مبعية  امليدانية  الزيارات 

الرقابية املخت�شة بتكثيف رقابتها 

الفطر  عيد  اإجازة  فرتة  خالل 

املبارك، ل�شمان عودة فتح املحال 

الأن�شطتها  وممار�شتها  التجارية 

منها،  املطلوبة  لالإجراءات  وفًقا 

من  للحد  املهمة  الركائز  كاأحد 

ال�شالمة  الفريو�س وحفظ  انت�شار 

للجميع، متمنيًة الوزارة من املحال 

التحلّي  واملرتادين  التجارية 

بالتدابري  االلتزام  يف  بامل�شوؤولية 

بح�شب  كل  منهم،  املطلوبة 

تطبيق  من  للتاأكد  وذلك  دوره، 

الربوتوكوالت الوقائية وال�شحية، 

مع الت�شديد على �شرورة االلتزام 

باالحرتازات يف جميع هذه املحال 

يف  لالإ�شهام  واملطاعم؛  التجارية 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  احلد 

)كوفيد-19(.

تقاطع ميناء �سلمانتقاطع �سارع ال�سيخ عي�سىتقاطع �سار

د. عبدالـله: ال�سلمان ا�ستحقت جائزة

التمّيز العربيـة نظيــر اأدوارهـــا البــارزة

اأعرب مدير عام اأديوكي�شن بال�س الدكتور اأمني عبداهلل عن خال�س التهاين والتربيكات 

الطبي،  ال�شلمان  مبجمع  الباطنية  وطب  ال�شيخوخة  وطب  املعدية  االأمرا�س  ال�شت�شارية 

ع�شو الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، الدكتورة جميلة حممد ال�شلمان، 

مبنا�شبة فوزها بجائزة التميز للمراأة العربية يف جمال الطب العام للعام 2020 بناًء على 

التو�شية ال�شادرة من االأمانة العامة جلامعة الدول العربية؛ وذلك نظري جهودها املتميز 

االزمة  اإدارة  امل�شوؤول عن  الوطني  البحرين  فريق  اأع�شاء  كاأحد  والبارز  القيادي  ودورها 

ال�شحية.

واأو�شح د. عبداهلل اأن هذه اجلائزة حمل تقدير واعتزاز لالأ�شرة البحرينية، وهي تاأكيد 

على مكانة املراأة البحرينية يف العهد الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك املفدى، حفظه اهلل 

ورعاه، والدعم البارز من �شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة 

عاهل البالد املفدى رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة.

واأ�شاد د. عبداهلل بالدور البارز للدكتورة جميلة ال�شلمان التي بذلته ومازالت تبذله مع 

الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، مبيًنا اأن ما تقوم به من م�شاٍع خمل�شة 

واإ�شهامات موؤثرة يف جمال تخ�ش�شها الطبي لعب دوًرا بارًزا يف موا�شلة امل�شرية املعطاء 

يف املجال الطبي، متمنًيا لها دوام التوفيق والنجاح وال�شداد.

د. جميلة ال�سلماند. اأمني عبداهلل
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فاطمة �شلمان:

ج�شر  ن�شاط  عودة  با�شتئناف  نّواب  رّحب 

امللك فهد ب�شكل اعتيادي وعودة الأ�شّقاء يف اململكة 

موؤّكدين  البحرين،  اإىل زيارة  ال�شعودية  العربية 

واجتماعية  اقت�شادية  اآثاًرا  اخلطوة  لهذه  اأن 

كبرية على اململكة.

والقت�شادية  املالية  اللجنة  رئي�س  وعّب 

�شعادته  عن  البحراين  حممود  النواب  مبجل�س 

ار�س  على  ال�شعوديني  الأ�شقاء  تدّفق  ببدء 

للأ�شقاء  ثاٍن  بيت  البحرين  اأن  منوًها  اململكة، 

ال�شعوديني، ويجمعنا بهم تاريخ وم�شري واحد، 

الأر�س،  بهذه  مرتبطون  ُكرث  �شعوديون  وهناك 

يعملون ويدر�شون وميلكون فيها، و�شعداء جًدا 

لتواجدهم بيننا جمدًدا.

البحريني  »التن�شيق  قائلً:  واأردف 

كورونا  اأزمة  مكافحة  يف  عاٍل  ال�شعوديني 

والقرارات  الإجراءات  يف  �شواء  »كوفيد-19« 

اأو قبول التطعيمات املمنوحة للمواطنني  املتبعة 

واملقيمني«.

مرحلة  اليوم  يدخل  التن�شيق  هذا  وتابع: 

باملغادرة  لل�شعودين  ال�شماح  عب  جديدة 

ودخول البحرين عب ج�شر امللك فهد، مما يعني 

واأعمالهم  لأ�شرهم  العودة  من  ال�شعوديني  متّكن 

قائلً:  ت�شريحه  البحراين  واختتم  وجامعاتهم. 

الن�شاط  تعزيز  يف  ا  اأي�شً اخلطوة  هذه  �شت�شهم 

لقطاع  انتعا�ًشا  ونتوقع  للبلدين  القت�شادي 

يف  وال�شينمات  واملقاهي  والفنادق  املطاعم 

ال�شلوم  �شباح  اأحمد  النائب  واأكد  البحرين. 

املوؤ�ش�شات  لتنمية  البحرين  جمعية  ورئي�س 

الأ�شقاء  عودة  اأن  ال�شغرية  واملتو�شطة 

ال�شعوديني لدخول البحرين مرة اأخرى - بعيًدا 

العلقات  وتوثيق  لتاأ�شيل  الأهمية  الكبرية  عن 

ال�شعبني  بني  جتمع  التي  الأخوية  والروابط 

ال�شقيقني  اأ�شرًيا واجتماعًيا - �شيكون لها مردود 

كبري على ال�شعيد القت�شادي. 

اأي  لدى  اأبًدا  �شّك  »ل  ال�شلوم:  النائب  وقال 

الكبى  الأهمية  يف  بحريني  تاجر  اأو  اقت�شادي 

اجلانب  من  الوافدة«  »ال�شياحة  متثلها   التي 

الأن�شطة  من  الع�شرات  تن�شيط  يف  ال�شعودي 

والتي  املبا�شرة،  وغري  املبا�شرة   القت�شادية 

اأح�شتها بع�س الدرا�شات القت�شادية  ال�شياحية 

وقدرتها بنحو 90 ن�شاًطا اقت�شادًيا متنوًعا ت�شمل 

منظومة الفنادق وال�شقق  الفندقية والعقارات بكل 

ما يرتبط بها من اأن�شطة متوين واإمداد و�شيانة، 

وت�شمل منظومة  النقل وتاأجري ال�شيارات بكل ما 

الأماكن  ومنظومة  اأن�شطة،  من  ا  اأي�شً بها  يرتبط 

من  بها  يرتبط  ما  بكل  الرتفيهية  وال�شياحية 

وال�شريفة  واملقاهي  املطاعم  عن  ناهيك  اأن�شطة، 

الغذائي  القطاع  اأن�شطة  وكافة   وال�شيدليات 

جتارية  جممعات  من  بالكامل  التجزئة  وجتارة 

 وغريها«. 

لها  ل ح�شر  »اأن�شطة  قائلً:  ال�شلوم  وتابع    

معلوم  اأمر  وهذا  ال�شياحة  ازدهار  مع  تن�شط 

الفرتة  وا�شًحا وجلًيّا يف  كان  والتاأثري   للجميع، 

ال�شعوديني  ب�شبب  الأ�شقاء  خللها  غاب  التي 

قطاعات،  عدة  على  كورونا  جائحة  تداعيات 

اأكرث  القطاعات ت�شرًرا  ال�شياحة من  وكان قطاع 

الوافدين  الزوار  عدد  وانخف�س  الإغلق  ب�شبب 

لأغرا�س �شياحية  بن�شبة 83%، من 11.1 مليون 

زائر يف 2019 حتى و�شل اإىل 1.9 مليون زائر 

ال�شياحة  اإيرادات  اإجمايل  وانخف�س  يف   2020، 

1.5  مليون  من   %80 نحو   2020 يف  الوافدة 

دينار اإىل 0.3 مليون دينار، وعن عدد الوافدين 

ال�شياح  حتديًدا  انخف�س  فهد  امللك  ج�شر  عب 

 ،2019 بعام  مقارنة   2020 يف   %84 بن�شبة 

ب�شبب اإغلق اجل�شر منذ  مار�س 2020 للحد من 

انت�شار اجلائحة بني البحرين وال�شعودية«. 

�صريان اقت�صادي مهم للبلدين 

النائب  املالية  اللجنة  ع�شو  قال  جانبه  من 

فهد  امللك  ج�شر  افتتاح  اإعادة  اإن  العامر  اأحمد 

القت�شادية  احلركة  تن�شيط  يف  ي�شاهم  �شوف 

والن�شاطات  امل�شاريع  ودعم  البحرين  مملكة  يف 

احلركة  انقطاع  ظل  يف  املختلفة  التجارية 

ال�شحية  الظروف  ب�شبب  والتجارية  ال�شياحية 

فريو�س  انت�شار  ظل  يف  العامل  من  يعاين  التي 

كورونا، موؤكًدا باأن التن�شيق امل�شرتك بني مملكة 

وو�شع  ال�شعودية  العربية  واململكة  البحرين 

كورونا  فريو�س  انت�شار  ملنع  احرتازية  �شوابط 

دليل  واملتطعمني  املتعافني  على  املرور  واقت�شار 

اجلهود  على  احلفاظ  يف  البلدين  حر�س  على 

الوطنية املبذولة يف مكافحة الفريو�س.

فهد  امللك  ج�شر  اإن  العامر  النائب  وذكر 

ال�شائح  وي�شهم  للبلدين،  مهم  اقت�شادي  �شريان 

دعم  يف  خا�س  ب�شكل  وال�شعودية  اخلليجي 

ال�شياحة البحرينية وال�شعودية ورفد القت�شاد.

دفع لعملية التنمية 

اأن  الدو�شري  عبداهلل  النائب  قال  جانبه  من 

مملكة البحرين ترحب بعودة الأ�شقاء اإىل زيارتها 

التاريخية  الروابط  تر�شيخ  على  تاأكيد  وهي 

وروابط  وال�شعبني  البلدين  جتمع  التي  الكبرية 

والأجداد،  الآباء  ج�شدها  التي  والألفة  الأخوة 

م�شرًيا اإىل اأن عودة ال�شياحة اإىل مملكة البحرين 

القت�شادي على كافة  العائد  اأن يرفع  �شاأنه  من 

التنمية  عملية  دفع  يف  ي�شهم  ما  وهو  املجالت 

اقت�شادي  عائد  ال�شياحة  وت�شكل  اململكة  يف 

ال�شعوديون  ال�شياح  ي�شكل  كما  اململكة  يف  مهم 

البحرين.  ململكة  الزائرين  من  كبرية  ن�شبة 

واأ�شاد الدو�شري بجهود فريق البحرين والفريق 

كورونا  لفايرو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

بجهودهم الكبرية التي يبذلونها، مطالًبا بتطبيق 

اجلهات  جميع  من  الحرتازية  الإجراءات  كافة 

املعنية والتي ت�شمن �شلمة املواطنني واملقيمني 

وزوار اململكة من اأجل �شياحة اآمنة.

بوحمود:  حممد  النائب  قال  جانبه  من 

»نرّحب با�شتئناف الن�شاط التجاري وال�شياحي، 

للمواطنني  واحلذر  املراقبة  على  الدولة  ونحث 

بالتعليمات  التزامهم  خلل  من  وال�شائحني، 

والإر�شادات الوقائية؛ لتجنب الإ�شابة بفريو�س 

كورونا، وما تت�شّمنه من �شوابط احرتازية«.

واأ�شاف »ل ن�شك باأن اجل�شر �شريان رئي�س 

على  كثرًيا  اأثر  الإغلق  واأن  القت�شاد،  لدعم 

اإىل  الإطار  هذا  يف  داعًيا  التجاري«،  ال�شارع 

الوقائية  بالإجراءات  واللتزام  احلذر  موا�شلة 

املرحلة  التهاون يف تطبيقها لتجاوز هذه  وعدم 

املهمة من مكافحة الفريو�س.

فتح اجل�صر خطوة لتعزيز الن�صاط االقت�صادي للبلدين

ترحيـــب نيابـــي كبـيــــر بعـــودة االأ�صقـــاء: البحريـــن بلدكـــم الثانـــي

م�صاركات حفلت بكلمات املحّبة واالأ�صواق احلاّرة بني ال�صعبني ال�صقيقني

تفاعل �صعبي بحريني - �صعودي كبري مع حملة »ولهنا عليكم«

حمرر ال�شوؤون املحلية:

»ولهنا  حملة  حظيت 

اأطلقتها  التي  عليكم« 

لل�شياحة  البحرين  هيئة 

�س  ر ملعا ا عب و كبري  �شعبي  بتفاعل 

�شارك  اإذ  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  ات  من�شّ

عدد كبري من البحرينيني بتغريدات ور�شائل حمّبة 

ترحيًبا  ال�شعودية؛  العربية  اململكة  يف  للأ�شقاء 

بعودتهم اإىل اململكة بعد انقطاع دام لأكرث من عام 

و�شهرين ب�شبب تداعيات جائحة كورونا.

جميع  على  البحرينيني  م�شاركات  وتنّوعت 

بني  الإلكرتونية  التوا�شل  وو�شائل  ات  املن�شّ

وال�شعودية،  البحرينية  والأعلم  اللفتات  �شور 

والأ�شواء التي تزّينت بها بع�س الطرقات والأبراج 

واملحال، والت�شاميم املختلفة املعّبة عن العلقات 

الوطيدة بني ال�شعبني البحريني وال�شعودي، وبني 

مقاطع الفيديو امل�شّجلة التي ت�شّمنت م�شاعر حمّبة 

ال�شعر  ق�شائد  وبني  الأ�شقاء،  للقاء  حاّرة  واأ�شواق 

واأبيات الغزل واملحّبة.

اآل خليفة يف تغريدة  وقال املغّرد زياد في�شل 

له: »يا حمل قدومكم به نورت دار الوفا البحرين 

باحليل  بلدكم  يف  اخوانكم  قلوب  البحرين،  علم 

فرحانه«، وكتب املغّرد اأحمد ال�شعيدي: »يا �شلمي 

على من جا لنا عاين، مرحًبا يا هل والفني ترحيبه«.

وكتب النا�شط ورئي�س النادي العاملي للإعلم 

»حبايبنا  تويرت:  على  ح�شابه  يف  �شبكار  علي 

اأكرث من �شنه  لنا  ال�شعودية، �شار  وا�شدقاءنا يف 

من  حياكم  عليكم،  ولهنا  البحرين،  يف  التقينا  ما 

نورت  بكرا  من  لكم  نقول  راح  بلدكم،  بلدنا  بكرا 

البحرين«، فيما كتب املغرد نواف �شاهني: »ولهت 

ولهت  مطاعمنا،  عليكم  ولهت  �شوارعنا،  عليكم 

ولهت  اأ�شواقنا،  عليكم  ولهت  جممعاتنا،  عليكم 

عليكم البحرين، ولهنا عليكم يا اأهل ال�شعودية«.

طيبني،  يا  »وح�شتونه  نورة:  املغردة  وكتبت 

دولة  املغردة  وكتبت  الدار«،  من  لكم  اأو�شع  العني 

اخلل�شي:»قلتها من قبل وباإذن اهلل ماع�شت بقولها؛ 

واحد  و�شعب  واحد  وطن  وال�شعودية  البحرين 

اأنا �شعودية  وامتداد واحد، واأنا بحرينية بقدر ما 

وع�شى اهلل يحفظنا كفني للدعاء، وفعلً فقدناكم يف 

هل اأزمة، اهلل يعديها على خري وولهنا عليكم«.

داركم  »الدار  فكتب:  املاجد  خليفة  املغرد  اأما 

ال�شيوف«،  وحنا  الدار  اأهل  واأنتم  بلدكم  والبلد 

بينما ن�شر رجل الدين توفيق ال�شائغ مقطع فيديو 

العرية  واململكة  البحرين  ململكة  الوطنية  للأعلم 

وكتب  ال�شوارع،  من  عدًدا  تزّين  التي  ال�شعودية 

الإن�شان  عليكم،  ولهنا  يقول  هنا  �شيء  »كل  قائلً: 

والبنيان والنريان، مرحًبا بكم وحيث حللتم فلكم 

ال�شدر ولنا العتبة«.

ال�شعوديون مع احلملة،  املغّردون  تفاعل  كما 

اليحيى: »ولنا  ال�شعودية لطيفة  اإذ كتبت املغردة 

يف اأر�س البحرين اأرواح وقلوب وع�شق، كادت من 

احلرمان اأن تذوب، �شلًما يا اأر�س ال�شلم واللوؤلوؤ 

واملرجان، �شلًما يا اأر�س احلرية والأمن والأمان، 

يف  الأوطان«،  �شيدة  يا  احلب  بحرين  يا  �شلًما 

حني كتبت املغردة لينة اجلريان: »ُخُذويِن اإىل َداِر 

يها«،  اأََرا�شِ يِف  وَقلِبي  الدَياَر  اأَهَوى  اإَنِني،  الأحبــِة 

من  »باهلل  �شالح:  بن  رائد  املغرد  كــتب  بيـنما 

�شفت  ما  عمري  واأهلها،  البــحرين  بحــب  يلومنا 

اأحد بطيبتهم«.

جوازات ج�صر امللك فهد:

جاهزيــــة كبرية الإنهــــاء اإجــــراءات امل�صافريــــن

حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأعلنت جوازات ج�شر امللك فهد اكتمال جميع الإجراءات لإنهاء اإجراءات امل�شافرين بعد قرار 

اعتماد �شريان رفع تعليق ال�شفر للمواطنني، وفتح املنافذ البية والبحرية واجلوية. كما عملت 

ال�شعودية  الرابط بني  باملنفذ احلدودي  املتعلقة  التجهيزات  اإنهاء كل  املا�شية على  الفرتة  خلل 

والبحرين.

واأو�شح مدير جوازات ج�شر امللك فهد العقيد �شويحي ال�شهلي، يف بيان اأوردته وكالة الأنباء 

اإجمايل  لي�شبح  املغادرة،  مبنطقة  جديدة  م�شارات   )10( زيادة  متت  اأنه  )وا�س(،  ال�شعودية 

القدوم،  منطقة  يف  م�شاًرا   )36( اإىل  اإ�شافة  امل�شافرين،  اإجراءات  لإنهاء  م�شاًرا   )27( امل�شارات 

والتاأكد من حتقق �شروط ال�شفر على امل�شافرين اآلًيا، والتن�شيق مع وزارة ال�شحة للتاأكد من جميع 

املتطلبات وال�شروط اللزمة.

اإبراز نتائج الفح�ص ال�صلبية لغري املطّعمني

اإلغاء فح�ص الـ»PCR« للمطّعمني واملتعافني القادمني

حمرر ال�شوؤون املحلية:

ملكافحة  الوطنية  احلملة  اأعلنت 

اإجراءات  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�س 

منفذ  عب  للقادمني  البحرين  دخول مملكة 

جمل�س  دول  مواطني  من  فهد  امللك  ج�شر 

التعاون اخلليجي.

اإلغاء  اجلديدة  الإجراءات  وت�شّمنت 

التطعيم  على  للحا�شلني   )PCR( فح�س 

لهذه  الفح�س  اإلغاء  �شيتم  اإذ  واملتعافني، 

ال�شريحة عند الو�شول اإىل اجل�شر، كما ل 

حاجة لتطبيق احلجر ال�شّحي الحرتازي، 

احل�شول  يثبت  ما  اإبرز  اإىل  بالإ�شافة 

التطبيقات  عب  التعايف  اأو  التطعيم  على 

املعتمدة يف دول جمل�س التعاون، اأو اإبراز 

�شهادة تطعيم اأو تعاٍف معتمدة من وزارات 

ال�شّحة يف دول املجل�س.

اأما لغري املطّعمني، فت�شّمنت الإجراءات 

نتائج  اإبراز  �شرورة  املعلنة  اجلديدة 

الفح�س ال�شالبة التي مل مت�ِس عليها 72 

البحرين،  مملكة  اإىل  الو�شول  قبل  �شاعة 

وذلك من خلل التطبيقات املعتمدة يف دول 

التي  الفح�س  �شهادة  اأو  التعاون،  جمل�س 

.)QR code( حتتوي على

اأنه  لها،  من�شور  يف  احلملة،  واأّكدت 

كورونا  فريو�س  فح�س  خدمة  تتوافر  لن 

فهد  امللك  اإىل ج�شر  الو�شول  )PCR( عند 

للم�شافرين القادمني اإىل اململكة.

 مباين اململكة تزّينت بالأخ�سر ترحيبًا بالأ�سقاء ال�سعوديني 

حممد بوحمود عبداهلل الدو�سرياأحمد العامر احمد ال�سلوم حممود البحراين
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الوعــــــي قــــــبل اللقــــــــــ�ح..

الوعي الجتماعي هو مطلب تقوم عليه الدول ملكافحة 

اأي جائحة متر باملجتمع، فت�شخري كامل الإمكانيات لردع 

لتحقيق  املجتمعي هو واجب وطني  الكيان  يهدد  ما  كل 

مدى  نعلم  فكما  اجلائحات،  هذه  لتخطي  متوازنة  كفة 

تاأثر العامل بجائحة كورونا وماهي اخل�شائر التي اأودت 

الفايرو�س  خطر  ولزال  جمهولة  �شراديب  اىل  الدول 

التي  اللقاحات  توافر  ورغم  احللول  اغلب  رغم  موجودا 

وفرتها الدول جمانا ال ان اجلائحة لزالت تت�شاعد فما 

هو ال�شببب وماهي تلك اخلطوات الواجب علينا كمجتمع 

القيام بها وحتقيق الرتابط الجتماعي والوعي املن�شود؟ 

اأ�شبحت مملكة البحرين من الدول الرائدة يف العامل 

للت�شدي لفايرو�س كورونا بخطوات م�شكورة من فريق 

البحرين بتوجيهات من �شمو ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل 

وهي  املوقر،  الوزراء  ورئي�س  اململكة  عهد  ويل  خليفة 

ب�شتى  اللقاحات  ا�شتخدام  اجازت  التي  الدول  اأوائل  من 

اليد  لها  كان  املواطن وقد  اىل حماية  اأنواعها يف خطوة 

هذه  �شالمة  من  للتاأكد  ال�شريرية  التجارب  توفري  يف 

ثمار  نرى  وحني  للمواطنني،  توفريها  قبل  اللقاحات 

هذه اجلهود فالكثري من املواطنني بادروا يف اخذ اللقاح 

فريق  باأيدي  اأيديهم  وو�شع  ال�شحي  الوعي  لتحقيق 

البحرين لتخطي هذه اجلائحة. 

ولكن قد يطرح �شوؤال اثار اجلدل كثريا حول ما هي 

اللقاح وازدياد اعداد امل�شابني؟ اثبتت  العالقه بني تلقي 

املوؤمترات  يف  البحرين  فريق  قدمها  والتي  الدرا�شات 

املقامة موؤخرا، ان اللقاح يقلل من اعرا�س ال�شابة ويرفع 

الفايرو�س فبالتايل تكون مقاومة  الج�شام امل�شادة لهذا 

اجل�شم للفايرو�س اقوى من ال�شخ�س الذي مل يتلَق اللقاح 

وبالتايل تكون العرا�س خفيفة وتقلل ن�شبة الوفاة، وهنا 

ال�شن وذوي المرا�س  تاأتي الولوية يف التطعيم لكبار 

الن�شانية  واخل�شائر  ال�شرر  من  ال�شر  حلماية  املزمنة 

للمملكة. 

اعداد  يف  تزايًدا  هناك  ان  الطبي  الفريق  ولحظ   

امل�شابني تتجاوز الألف حالة يوميا وقد كان ال�شبب يف 

ان الفراد الذين تلقوا التطعيم يبتعدون عن الحرتازات 

املخالطة  وعدم  الجتماعي  والتباعد  الكمامة  لب�س  مثل 

اللقاح  ان  ظنهم  ال�شر يف  بني  التجمعات  عن  والبتعاد 

بالفايرو�س، فكان لهذا ن�شيب  الإ�شابة  تام  مينع ب�شكل 

الوعي،  قلة  ب�شبب  والوفيات  امل�شابني  اعداد  ازدياد  يف 

امنا  تلقيها  يف  ول  اللقاحات  تنوع  يف  امل�شكلة  فلي�شت 

تكمن امل�شكلة يف ا�شتمرارية وعي املجتمع حتى بعد اخذ 

اللقاح، ولكن مل يلتزم البع�س، فاملجتمع دون وعي لن 

اللقاح من  الإ�شابات ولن يقي  الرقم �شفر يف  ي�شل اىل 

انت�شار المرا�س ب�شكل كبري امنا ب�شكل ن�شبي وتتفاوت 

املناعة من �شخ�س اىل �شخ�س. 

فاللتزام واخذ التدابري الحرتازية واجب وطني على 

بالوطن  تلم  حمنة  كل  يف  املخل�س  هو  الوعي  فرد،  كل 

التي  اجلهود  على  التكال  عدم  املواطنني  على  فيجب 

يبذلها فريق البحرين فقط امنا امل�شاهمة يف ن�شر الوعي 

بها  تقوم  التي  اخلطوات  وتقدير  والفراد  ال�شرة  بني 

الدولة م�شكورة. 

علي عبدالعزيز العط�وي 

ط�لب ج�معة البحرين- اعالم-تخ�س�ص �سح�فة 

املر�سد: الدكتور جم�ل عبدالعظيم اإبراهيم

هل ا�ستعديت لل�سيف؟ 

ال�شيف،  م�شارف  على  نحن  ها 

األوان  اأخّف،  مالب�س  يعني  وال�شيف 

من  منا�شبات  زيارات،  اإجازات،  زاهية، 

اأعياد و اأعرا�س وغريها. 

اأجمل  لرتداء  ج�شمك  ا�شتعد  فهل 

واأزهى املالب�س؟ 

الوزن  من  القليل  اكت�شب  قد  الكثري 

يف ال�شتاء وخالل الفرتة املا�شية ب�شبب 

اأكرب  قلّة احلركة وتناول الطعام ب�شكل 

رم�شان  ويف  ال�شتاء  ف�شل  يف  عادة 

وب�شبب احلظر

ب�شبب  املنزل  من  اخلروج  وقلة 

جائحة كورونا.

اجل�شم  ذوي  من  كنت  اإذا  بب�شاطة 

املثايل  الوزن  وذوي  �شابًقا  املتنا�شق 

ت�شتطيع  قد  الطبيعي  املعدل  يف  اأو 

ج�شم  على  واحل�شول  املطلوب  اإجناز 

ال�شيف وذلك  اأزياء  مع  يتنا�شب  جميل 

بخطوات ب�شيطة: 

ممار�شة  من  ُبد  ل  الريا�شة،  اأولً: 

الريا�شة واأب�شط واأهم �شيء امل�شي، فهي 

الريا�شة التي ُتهيئ اجل�شم من ع�شالت 

ذلك  بعد  دهون..  وحرق  تنف�س  وقدرة 

نبداأ بالريا�شة املتخ�ش�شة بجزء اجل�شم 

املعني ريا�شة �شّد البطن اأو �شد ترهالت 

بناًء  وذلك  الرداف،  اأو  ال�شدر  اأو  اليد 

على حاجتك. 

ثانًيا: احلمية، وهذا ل يعني حرمان 

عن  الُبعد  كل  الُبعد  يعني  ول  اأو جوع 

�شنف ما من الطعام.. كل ما عليك هو اأن 

وجبات  ثالث  اإىل  وجباتك  تنظيم  تعيد 

اأ�شا�شية ووجبتني خفيفتني خالل اليوم 

لتنظيم  حمدد  بوقت  تكون  اأن  وُيف�شل 

ا  واأي�شً للج�شم  البيولوجية  ال�شاعة 

معقولة  بكميات  الطعام  نوع  تنظيم 

وُيف�شل اختيار الطعام ال�شحي يف اأغلب 

الوجبات لكن هذا ل يعني اأن منتنع عن 

تناول ال�شوكول يف بع�س الأحيان مثالً.

ا اأننا ما زلنا  ثالًثا: والأهم وخ�شو�شً

ل  ال�شيف  م�شارف  وعلى  رم�شان  يف 

املاء،  �شرب  من  والإكثار  الإكثار  من  ُبد 

فله مفعول �شحري على جمال ونظارة 

ور�شاقة و�شحة اجل�شم.

الزائد  الوزن  ذوي  من  كنت  اإذا  اأما 

الأمرا�س  اأحد  اأو  ال�شمنة  من  ُتعاين  اأو 

وال�شكري  ال�شغط  كالقلب،  املُزمنة 

وغريه ُيف�شل مراجعة اأخ�شائي التغذية 

ومدرب ريا�شي لختيار اخلطة املنا�شبه 

راأ�س  واحلمية  الداء  بيت  )املعدة  لك 

الدواء(.

اأخ�س�ئية التغذية العالجية 

هن�ء �سح�دة ظ�هر

هناء �شحادة ظاهر

املراأة يف ق�س�ص الرتاث العربي..

 زوجة الق��سي اأبو عبداهلل الواقدي 

�ملر�أة: �أم و�أخت وبنت وزوجة 

مع  وجارة،  وبعيدة  وقريبة 

�لرجل، �أو �شده، له �أو عليه، فيها 

ن�شف  �شدها،  �أو  �ل�شفة  تلك 

�ملجتمع، وقد تزيد قليالً يف �لعدد 

من  �أهم  تكون  وقد  تنق�ص،  �أو 

�حلياة  جو�نب  بع�ص  يف  �لرجل 

حمور  تكون  وقد  �ملجتمع،  يف 

هام�شه  على  تكون  وقد  �لأمر، 

و�أطر�فه.

عنها  جاء  هذ�  �ملر�أة  وملقام 

يف  وهي  كثري،  �شيء  �لرت�ث  يف 

�إل  يدون  مل  �لرجل  مقل  ذلك 

ويف  مده�شاً،  �أو  طريفاً  كان  ما 

�شوف  ن�شوقها  �لتي  �لن�شو�ص 

و�لطبائع،  �ل�شفات  بع�ص  تظهر 

يف  للمر�أة  مو�قف  نرى  و�شوف 

�ملجتمع، بع�شها حقيق، وبع�شها 

وبع�شها  حدث،  بع�شها  رمز، 

خيال، بع�شها من �حلياة، بع�شها 

قليل  ن�شوقه  �شوف  وما  خر�فة، 

من كثري مما تغ�ص به كتب �لأدب 

و�لتاريخ.

ومن �لق�ش�ص �لتي �شع فيها 

نور �لعقل عند �ملر�أة وغلبت فيها 

عليها،  �هلل  وفتح  بفكرها،  �لرجل 

فجاءت بالر�أي �ل�شو�ب، و�حلكمة 

�لبالغة �لق�شة �لتالية.

عبد�هلل  �أبو  �لقا�شي  قال 

جارتي  جاءتني  �لو�قدي: 

)زوجته( يوم عرفة، فقالت يل: ما 

عندنا من �آلة �لعيد �شيء. فم�شيت 

�إىل �شديق يل من �لتجار، فعّرفته 

فاأخرج  �لقر�ص،  �إىل  حاجتي 

درهم،  ومئتا  �ألف  فيه  كي�شاً  �إىّل 

فما  �ملنزل،  �إىل  به  فان�شرفت 

��شتاأذن  حتى  جال�شاً  ��شتقررت 

عمومتي،  بني  من  رجل  علّي 

فذكر تخلف غلته، و�ختالل حاله، 

وحاجته �إىل �لقر�ص، فدخلت �إىل 

�مر�أتي فعجبتها من ذلك، فقالت: 

فما عزمك؟ قلت: �أ�شاطره �لكي�ص. 

�أخرج  �أن�شفت،  ما  و�هلل  فقالت: 

�إليه.  �إليه �لكي�ص بخامته، فدفعته 

يلتم�ص  �لتاجر  �شديقي  وم�شى 

�لكي�ص  �إليه  فاخرج  �لقر�ص،  منه 

فجاءين  عرفه،  ر�آه  فلما  بخامته، 

�لتايل  �ليوم  �شباح  ويف  به. 

بن  يحي  �لوزير  ر�شول  و�فاين 

�ُشغل  �لوزير  �إن  يقول:  خالد 

�ملوؤمنني،  �أمري  بحاجات  عنك 

فقال:  �إليه،  فركبت  يطلبك،  وهو 

فجاءه  �لدنانري.  هات  غالم،  يا 

خذ  فقال:  دينار،  �آلف  بع�شرة 

�أنت �ألفني، و�أعط �بن عمك �ألفني، 

و�مر�أتك  �ألفني،  �لتاجر  و�شديقك 

�أربعة �آلف دينار، فاإنها �أكرمكم. 

�لعقل  نور  �شطع  �مر�أة  هذه 

يف  �خلري  ونور  ر�أ�شها،  يف 

قلبها،  يف  �حلب  ونور  روحها، 

حاجتها،  ون�شيت  نف�شها  ن�شيت 

ومل تذكر �إل حاجة �لآخرين، و�أمل 

ترد  ومل  عرفته،  قد  �أمر  �حلاجة 

�أن يعاين �لآخرون معاناتها، ويف 

يوم ف�شيل ليوم عرفة، و�هلل �أكرم 

معروفها  رد  فقد  كرمي،  كل  من 

مردود�ً م�شاعفاً.

�سالح عبدال�ست�ر ال�سه�وي

�شالح عبد�ل�شتار حممد �ل�شهاوي

ق�سيدة رث�ء يف الأمري الراحل 

ـــدان ـِ ـــ اجل مــعـــّــرب  ـــا  ي اهلل  ذمــــة  يف 

بلدنا مــ�ــشــرية  قــايــد  ــا  ي ـــرحـــوم...  م

ــان ــن ــواك اجل ــث ـــ مـــرحـــوم يـــا �ــشــيــخ م

مــــْـِلــكــنــا ـــزوة  ـِ ـــ ع يـــا  اهلل  ذمـــة  يف 

�شلمان بـــن  خــلــيــفــة  ـــراحـــل  ال امـــرينـــا 

�شعـّبـنا لـ  وافناها  حياته  ارخ�س 

ــدان ــي ــكــل ار�ـــــسٍ وم ــه ب ــعــول تــ�ــشــهــد ف

�شعدنا هــمــه  ــل  ك كـــان  الــلــي  الأمــــري 

�شلمان بـــن  خــلــيــفــة  ابـــونـــا  ــل  ــث م مـــن 

مـلّكـنـّا وُحــْبــه  التاريخ  لـه  �شجل 

واتــقـــــان ــسٍ  ــال� ـــ اخ ـــ  ب اأجمـــــاده  �شيد 

يتهنى �شعبه  لـجل  تعّنى  ــا  ــام وي

الزمـــان ــره  ــذك ت وراح  خليفة  ا�ــشــمــه 

وطـّنا يف  وخـــــالــدة  فيـنا  ــراه  ـــ وذك

ــوان ــن وع وداٍر  ــت  ــي ب كـــل  لـــه  يــ�ــشــهــد 

كرمنـّا الــلــي  اخلـــري  ـــري  اأم مــثــل  ــن  م

مــيــزان كـــــف  ـــ  ب تـنقـا�س  ــو  ل افــعــالــه 

ح�شدنا مــا  ـــــويف  ُي مــيــزان  نلقى  مــا 

ــوان ــش ور� نعيم ٍ  ــواه  ــث م ع�شى  يـــاهلل 

يتهنى ربـــه  وعــنــد  جــنــة  ـــ  ب ويــنــعــم 

ــوان ــل و�ــش ــرب ٍ  �ــش بــــ  ــه  ــل اه يــعــني  اهلل 

تعنى ــه  ــب ـــ ُح يف  مـــن  كـــل  ــني  ــع وي

اأوطـــــــان اأحــبــابــه و حــــّـــزن  حــــّـــزن 

حـزّنـا كلنـّا  ــه  فــراقـــ ــن  م وواهلل 

طالل العلوي



�صالح اجلودر sh.s.aljowder@gmail.com

مراجعات

جتربة كورونا خالل هذه املدة التي ا�صتنزفت ال�صحة 

واالقت�صاد ينبغي اأن ناأخذ منها العرب يف اأيام العيد

ظلوا متعلقني باأذيال اأحزاب �صاخت وهي 

يف مكانها وتلفظ اأنفا�صها عرب �صعاراتها

�صعيد احلمد

اأبعاد

ق�صايا 10www.alayam.com
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عثمان املاجد oalmajed2000@gmail.com

بالقلم الر�صا�ص

ما اأمتناه يف هذا العيد...

 يت�صف عيد الفطر كما عيد االأ�صحي بالتوا�صل، الفرح، االبتهاج، 

اللعب. نعم، لهذين العيدين جمالية خا�صة مزدانة مبختلف األوان 

االأ�صباغ لرت�صم ابت�صامات االأطفال وت�صيع داخل النفو�س ال�صعادة 

الغامرة. هذا ما كانت به تت�صف كل االعياد الدينية التي بها مرت 

املجتمعات االإ�صالمية، وتلك هي ال�صورة النموذجية التي حتتفظ 

الفرح،  عناوين  من  دوريا  عنوانا  العيد  عن  اجلمعية  ذاكرتنا  بها 

التاجي  الفريو�س  جائحة  تف�صي  منذ  الب�صرية  به  مرت  ما  اأن  اإال 

الفطر  عيد  اأيام  �صتكون  االآتي: كيف  احلائر  ال�صوؤال  علينا  فر�س 

املبارك هذا يف ظل ما تورده اإح�صاءات وزارة ال�صحة من اأعداد 

اأو من  اللعني  بالفريو�س  االإ�صابات  يومية خميفة �صواء من حيث 

حيث اأعداد الذين ت�صتقبلهم غرف العناية املركزة اأو من حيث اأعداد 

اخلارجني منها اإىل حياة جديدة اأو اإىل مثواهم االأخري؟ 

اأن تخيّب  الظن، واأرجو  اأغلب  ال�صابقة  االإح�صاءات   من واقع 

الوقائع ظني، اأنه ال يجب اأن ننده�س مما �صتفاجئنا به اأيام ما بعد 

العيد من اأرقام مفزعة جديدة، فتجارب املنا�صبات الدينية التي مر 

بها املجتمع البحريني يف غ�صون الثمانية ع�صر �صهًرا املا�صية ال 

تنبئ بخري اأبًدا، اإذ بعد كل منا�صبة تت�صخم اأعداد امل�صابني ويزداد 

عاداتي  الت�صاوؤم من طبعي وال من  لي�س  الفريو�س.  عدد �صحايا 

باأن ي�صذ هذا العيد عن هذا ال�صياق؛ الأن ما  ولكني ل�صت متفائالً 

ال  با�صتهتار  ي�صي  وهناك  هنا  من  اأخبار  من  ي�صلني  وما  عاينته 

مربر له اإزاء عدو بتنا نعرفه جميًعا ونعرف كيف نتجنب �صرباته 

القا�صمة والقا�صية ولكن عدًدا منا يظن نف�صه حم�صنًا من كل �صوء 

فياأتيه البالء من حيث يدري وال يدري ال�صتهتاره.

 االأرقام التي تت�صمنها اإح�صاءات وزارة ال�صحة مفزعة ثقيلة 

على جمتمع �صغري مثل املجتمع البحريني. فهل يحق لنا، مثل اأي 

عيد �صابق، اأن نتبادل فيه التهاين والتربيكات طاملا بقي هناك منا 

من يئن حتت وطاأة كورونا ومنا من ُتكتب �صهادات وفاتهم ومنا 

اآخرون ينتظرون م�صريهم يف ظل ا�صتهتار وعدم مباالة منقطعة 

النظري؟ ما كان علينا اأن نطرح مثل هذا ال�صوؤال لوال اأننا منر هذه 

االأيام باأوقات رهيبة مفزعة موؤملة ت�صتن�صخ، وب�صورة اأ�صد ب�صاعة، 

الظرف الع�صيب الذي اأرخى �صدوله منذ �صنة ونيف على املجتمعات 

النا�س ملتطلبات  ي�صتجب بع�س  ابتليت بعدوى مل  االإن�صانية حني 

االحرتاز منها وال ملقت�صيات اليقظة ملواجهتها؛ في�صروا انت�صارها، 

وجعلوها موؤذنة مباآ�ٍس نراها ترتدد يوًما بعد يوم وينت�صر مداها 

ليحول كل ت�صحيات الفرق الطبية وال�صحية اإىل عبث، ويع�صف 

البحرين  مملكة  حكومة  فيها  �صحت  ا�صتثنائية  حكومية  بجهود 

بالغايل والنفي�س يف �صبيل حماية االأرواح من جائحة كان باالإمكان 

ل�صدة  العدوى  حولوا  ممن  اهلل  خلق  بع�س  ا�صتهتار  لوال  قهرها 

فتكها باملجتمعات اإىل جائحة حت�صد االأرواح ح�صًدا مل ت�صهد له 

الب�صرية مثيالً منذ قرن اأيام جائحة احلمى االإ�صبانية.

 ال اأبالغ اإذا قلت اإن اأ�صابعي ترجف خوًفا على نف�صي وعلى 

اأهلي واأحبائي من اأرقام �صحايا الوباء اليومية ومن جمهوله ومن 

اأين نويت  اأ�صغط على »الكي بورد« ملجرد  املدمرة واأنا  مفاجئاته 

الكتابة عن اأجواء يوم العيد التي ال اأظن اأنها تت�صف مبوا�صفات 

يوم العيد، وعن توقعاتي لهذه املنا�صبة التي �صيكون اليوم قد م�صى 

على احتفالنا بها اأربعة اأيام اأو خم�صة. فهل التزم النا�س باالإجراءت 

اأن  ينبغي  والتي  االخت�صا�س،  جهات  من  ال�صادرة  واالحرتازات 

اليوم حمفوظة عن ظهر قلب لكرثة ما لهجت بها احلناجر  تكون 

مع  جتربتنا  اأ�صكالها؟  خمتلف  على  االإعالم  و�صائل  بها  و�صجت 

الوباء الذي م�صى عليه فرتة اأكرث من ثمانية ع�صر �صهًرا ال تعطينا 

اليقني باأن النا�س �صتلتزم بذلك، واإال ملا راأينا هذه االأعداد املخيفة 

من االإ�صابات. نحن االآن حقيقة اأمام مفارقة فل�صفية عجيبة، بني 

اأنانية باتت مطلوبة يف خوف املرء على نف�صه، وغريية حتول هذه 

االأنانية اإىل حب نحمي به االآخرين من حميطنا ال�صيق والوا�صع، 

على  و�صحك  هراء  حم�س  هو  هذا  خالف  كالم  اأي  اأن  واأعتقد 

بيولوجية حولها  لعنة  االأوحد من  االآخرين؛ الأنه �صبيل اخلال�س 

بع�س الب�صر اإىل لعنة ب�صرية. 

ال�صحة  ا�صتنزفت  التي  املدة  هذه  خالل  كورونا  جتربة   

واالقت�صاد ينبغي اأن ناأخذ منها العرب يف اأيام العيد هذه لكي نوقف 

اأن  اأرواح ُفقدت وحان لنا  هذا النزف. حزنَّا مبا فيه الكفاية على 

نتمتع ب�صحة جيدة بعيدة عن بيئة الكورونا، �صئمنا االإغالقات التي 

اأوقفت احلياة و�صلت املجتمع. فاالإغالق العام ينهك االقت�صاد. وال 

ينبغي الأحد اأن يقارن بني وقف احلياة االقت�صادية وتعليق بع�س 

املمار�صات العبادية، فهذا �صيء وذاك �صيء اآخر. تعليق العبادات 

لي�س منعا لها واإمنا حر�س على �صالمة العباد؛ الأن ديننا واملنطق 

ال�صليم يقول »وال تلقوا باأنف�صكم اإىل التهلكة«.

 ،19 الطبي ملكافحة كوفيد  الوطني  الفريق  اإًذا، فلنتعاون مع   

النا�س  واإقناع  التعاون  اإىل  احلاجة  فيها  ت�صتد  مرحلة  يف  فنحن 

فاإن  الوطني  والفريق  العاملية  ال�صحة  راأي  فبح�صب  اللقاح،  الأخذ 

اللقاح هو الطريقة االأمثل اليوم للحد من عدوى كورونا، ي�صاف 

اإىل ذلك االلتزام باالإجراءات واحلر�س على تنفيذها واحلث عليها 

دون كلل اأو تقاع�س. الظرف ال ي�صمح بالت�صاهل فاالإ�صابات ثقيلة 

وال�صحايا يف ازدياد.

 ما اأمتناه واأرجوه، اأن نكون عند ح�صن الظن، واأن تفاجئنا اأيام 

ما بعد العيد بانخفا�س عدد االإ�صابات بكورونا وبانعدام حاالت 

املوت ب�صببها.

هل جنحت جتربة االأحزاب يف عاملنا العربي؟؟

امل�صتنريين  مئات  من  واحًدا  ومازلت  �صخ�صيًا  كنت  �صوؤال 

العرب ننتظر اأن تفتح مراكز البحوث والدرا�صات يف عاملنا العربي 

اأقوا�صه املغلقة وت�صعه حتت جمهر املكا�صفة وامل�صارحة.

ملاذا؟؟.

تت�صاعف  بقوة  �صاخ�صة  مازالت  ومعطيات  اأ�صباب  لعدة 

احليثيات ودواعيها، كلما تابعنا التجربة احلزبية يف وطننا العربي 

تتغري يافطاتها واأ�صماوؤها وم�صمياتها وعناوينها، لكنها تدور يف 

ذات االإطار، وتكرر ذات ال�صعار، وذات االأخطاء، وذات التفا�صيل 

املحفوظة يف ال�صندوق االيديولوجي الذي تعي�س كائناته املوؤدجلة 

خارج جمريات وتطورات وتبدالت العامل من حولها.

التجارب  يف  والبحث  واملتابعة  االلت�صاق  واقع  من  ولعلي 

احلزبية العربية طوال تاريخها منذ مطلع خم�صينيات القرن املا�صي 

اإىل اليوم اأ�صتطيع اأن اأقول بتجرد ويقني اإن اأحد اأ�صباب نكبة تخلفنا 

ال�صيا�صي على امل�صتوى اجلماهريي هي االأحزاب جميعها مبختلف 

مكوناتها وتباين توجهاتها واختالف منابعها ومرجعياتها الفكرية 

وال�صيا�صية واأي�ًصا الدينية التي تتلب�صها كمظهر.

راأينا  ين�صجم مع  راأي  الربعي  اأحمد  الدكتور  املفكر  للمرحوم 

الذي نعر�س، وللربعي جتربة غنية يف االنخراط يف العمل احلزبي 

الع�صوي  العمل  الوطني  اإخال�صه  منطلق  من  وجرَّب  بل  العربي 

املبا�صر يف اأكرث من حزب ومع اأكرث من ف�صيل �صيا�صي عربي يف 

عاملنا العربي.

براأٍي  و�صائكة  بل  و�صعبة  �صاقة  م�صرية  طول  بعد  وخرج 

ونتيجٍة امتلك الدكتور الربعي ال�صجاعة االأدبية والفكرية اإعالنها 

عنها وحتدث يف  وكتب  وكتبها  االإعالمية  املن�صات  كل  فوق  من 

الندوات وامللتقيات عن ح�صيلة هذه التجربة املُرة.

اأ�صحاب  ويتهرب  يهرب  عندما  اأكرث  وتتجذر  تتعقد  وامل�صكلة 

اأر�صه والبحث  ال�صوؤال واحلفر يف  التجربة احلزبية من مواجهة 

العجز بل  العطالة احلزبية  اأ�صباب  اإىل تعليق  اأعماق جتربتهم  يف 

والف�صل على �صماعة االأنظمة واحلكومات فقط ليخلوا م�صوؤولياتهم 

عن حتمل نتائج االأخطاء التي تراكمت وتكررت ف�صارت يف حكم 

تلك  �صعار  اأغواها  العربية  اجلماهري  بحق  ال�صيا�صية  اخلطيئة 

االأحزاب وحناجر النار باخلطب، فلم تنتج عقالً �صيا�صيًا نا�صًجا 

الأكرث من �صبعني عاًما؟.

اأحزاب ظلت تتناف�س بل وتت�صارع حول �صناعة ال�صعار ومل 

تتناف�س حول االإبداع يف العمل التجديد وتطوير االأفكار واخلروج 

اإنتاجها  تعيد  التي  املتكل�صة  واملفردات  اخل�صبية  اللغة  قوالب  من 

طوال اأكرث من �صبعة عقود م�صت.

تعيد  ومازالت  العمر  اأرذل  بلغت  احلزبية  الوجوه  من  كثري 

االأول،  احلزبي  �صبابها  مطلع  لها يف  و�صباغاٍت  وتكرر خطاباٍت 

ومل ت�صاأل نف�صها يوًما ماذا اأنتج هذا اخلطاب وما هو حجم تغيريه 

عند املتلقي وحتى عند اخل�صوم، وماذا فعل خطاب م�صتعاد طوال 

خم�صني عاًما ظلت تردده، ما هي النتيجة.

اإذن هذه االأحزاب باأفرادها يتعي�صون على مثل هذه اخلطابات 

وال�صعارات، فهم بدونها يدخلون ذاكرة الن�صيان اأو يتقاعدون عن 

ال�صيا�صة، وهو اأمر دونه املوت كما يفكرون.

ليقولوا  فقط  واخلطابات  الندوات  �صفوف  يتقدمون  ويظلون 

كاأ�صخا�ٍس واأفراد »نحن هنا«.

يفهموه  مل  الأنهم  مرفو�س  فهو  والتطوير  اجلديد  التفكري  اأما 

ال�صيا�صية من زمن بعيد،  ولن يفهموه وقد غادرهم قطار احلياة 

وظلوا متعلقني باأذيال اأحزاب �صاخت وهي مكانها وتلفظ اأنفا�صها 

عرب �صعاراتها.

فل�صطني ال تخايف القد�ص اأر�ص 

ال�صالم واالأنبياء والر�صاالت

ال�شدام الذي جرى بني املقد�شيني واجلنود الإ�شرائيليني 

يف اأواخر �شهر رم�شان بحي ال�شيخ جراح مل يكن الأول، 

وهي   ،)1948( قرن  ن�شف  قبل  عرفناها  منذ  فاإ�شرائيل 

بذات الق�شوة والعنجهية بحق الأخوة الفل�شطينيني، وهو 

واخلراب،  والدمار  العنف  من  مزيد  اإىل  يدفع  الذي  الأمر 

ال�شيخ  وبحي  ال�شريف  القد�س  يف  الأخرية  فالإ�شكالية 

جراح حتديًدا، من �شلب الفل�شطينيني م�شاكنهم وتهويدها 

العقلية،  وتلك  املنطق  بهذا  تعالج  لن  يهود  مب�شتوطنني 

لل�شعب  احلقوق  وعودة  املبا�شر  للحوار  اإل  �شبيل  ول 

الفل�شطيني ويف مقدمتها اإقامة دولته امل�شتقلة على حدود 

1967 وعا�شمتها القد�س ال�شرقية.

اإىل  انتقاله  ال�شريف، ثم  القد�س  اإن ال�شدام الأخري يف 

قطاع غزة ك�شف لنا الكثري من املتغريات على الأر�س خا�شة 

بعد توقيع اأربع دول عربية يف العام املا�شي 2020 على 

مذكرات واتفاقيات �شالم مع اإ�شرائيل )الإمارات والبحرين 

واملغرب وال�شودان(، بالإ�شافة اإىل التفاقيات ال�شابقة مع 

م�شر والأردن وال�شلطة الفل�شطينية، فما من �شراع اليوم 

على  املوقعة  الدول  اإحدى  على  الأ�شباب  تعليق  ويتم  اإل 

اتفاقية ال�شالم مع اإ�شرائيل، وهذا ما مل نعهده يف ال�شابق!!

للقد�س   )2020( املا�شي  بالعام  زيارتي  وبحكم 

ال�شريف والدخول اإىل البلدة القدمية وال�شالة يف امل�شجد 

اأتباع  تداخل  هو  الكربى  الإ�شكالية  فاإن  املبارك  الأق�شى 

الأديان ال�شماوية يف م�شاحة ل تتعدى الكيلومرتات، ففي 

البلدة القدمية هناك م�شلمون وم�شيحيون ويهود، ويقيمون 

�شلواتهم يف ذات الوقت ول يف�شلهم اإل جدار واحد! 

والت�شامح  ال�شالم  ي�شود  اأن  يجب  الذي  الوقت  ففي 

والتعاي�س يف اأر�س الأنبياء، الأر�س املباركة، نرى ال�شدام 

يف اأي حلظة، لذا حالة ال�شتنفار تكون على مدار ال�شاعة، 

واأي تراخي من قوات الأمن )الإ�شرائيلية والفل�شطينية( ل 

�شك �شيوؤدي اإىل �شدام دموي ل حتمد عقباه.

ال�شدام الأخري يف حي ال�شيخ جراح جاء ب�شبب تهويد 

اأيام بيان عن منظمة  م�شاكن الفل�شطينيني، فقد �شدر قبل 

التعاون الإ�شالمي تدين وت�شتنكر )العتداءات الإ�شرائيلية 

ال�شافرة على حرمة امل�شجد الأق�شى وعلى امل�شلني الآمنني، 

الأمني  جّدد  كما  اخلطر(،  الت�شعيد  لهذا  رف�شها  موؤكدة 

العام لرابطة العامل الإ�شالمي ورئي�س هيئة علماء امل�شلمني 

العامل  �شعوب  با�شم  العي�شى  حممد  الدكتور  ال�شيخ 

الإ�شالمي وعلمائه ومفكريه املن�شوين حتت مظلة الرابطة 

)التاأكيد على الوقوف اإىل جانب ال�شعب الفل�شطيني، ودعم 

جميع جهود ال�شالم، و�شولً اإىل حل عادل و�شامل للق�شية 

دولته  اإقامة  من  الفل�شطيني  ال�شعب  كن  ميمُ الفل�شطينية، 

وعا�شمتها   1967 عام  حدود  على  امل�شتقلة  الفل�شطينية 

ومبادرة  الدولية  ال�شرعية  قرارات  ال�شرقية، وفق  القد�س 

مق�شية  على  املزايدة  يوقف  بيان  وهو  العربية(،  ال�شالم 

القد�س وحقوق ال�شعب الفل�شطيني.

اخلليجية  الدول  مقّدمتها  ويف  العربية  الدول  اإن 

الفل�شطينية،  للق�شية  الرئي�س  الداعم  تزال  ول  كانت 

مع  ووقفها  اخلليجية  الدول  تاريخ  فليقراأ  �شاء  وملن 

يخرج  ذلك  ومع  مراحله،  جميع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 

البحرين والإمارات  �شتًما و�شًبّا يف  اليوم من يغّرد  علينا 

من  الدول  هذه  مواقف  وتنا�شوا  ن�شوا  وقد  وال�شعودية، 

تلك  على  حمافظني  لزالوا  واأنهم  الفل�شطينية،  الق�شية 

الأجر  مدفوعة  تغريدات  يجدها  فيها  واملتاأمل  العهود، 

لتعكري العالقات مع الدول اخلليجية، فال�شدام الذي وقع 

يف القد�س ال�شريف بني الفل�شطينيني واجلنود الإ�شرائيليني 

الأحداث  ل�شنا يف وارد لتحديد املخطئ واملت�شبب يف تلك 

ا�شتخدام  بعد  الع�شرات  �شحيتها  راح  التي  وت�شاعدها 

بع�س  يقوم  ملاذا  ولكن  والقنابل!!،  وال�شواريخ  الأ�شلحة 

ويف  اخلليج  دول  مع  ال�شدام  افتعال  من  الفل�شطينيني 

الدينية  مكانتها  مع  ال�شعودية  الكربى  ال�شقيقة  مقدمتهم 

وم�شئولياتها ودورها يف ن�شرة الق�شية الفل�شطينية.

اختاروا  قد  واجلهاد  حما�س  يف  الأخوة  باأن  نعلم 

اإيران لن�شجام روؤاهم واأهدافهم،  حمور ال�شر الذي تقوده 

وهذا �شاأنهم لعتقاهم باأن اإيران �شتحرك احلر�س الثوري 

وامللي�شيات العراقية ويف مقدمتها )فليق القد�س( لتحرير 

و�شتطلق  بل  الإ�شرائيليني،  اأيدي  من  ال�شريف  القد�س 

�شواريخها البال�شتية من طهران مبا�شرة اإىل تل اأبيب كما 

يفعل احلوثيني من �شرب املدن واملن�شاآت ال�شعودية، وهذا 

�شاأن الأخوة يف حما�س واجلهاد لثقتهم يف املر�شد الإيراين 

)علي خامنئي( واأتباع الإرهابي الهالك قا�شم �شليماين الذي 

قبل  واليمني  واللبناين  وال�شوري  العراقي  ال�شعب  قتل 

الأمريكية يف  الطائرات  املهند�س  اأبو مهدي  اأن ت�شفيه مع 

الأرا�شي العراقية!!

)العميد  بقيادة  الإيراين  القد�س  فيلق  باأن  يعتقد  من 

اإ�شماعيل قااآين( واملتواجد يف الأرا�شي العراقية �شيتحرك 

وامللي�شيات  فالأحزاب  واهم،  فهو  اإ�شرائيل  اجتاه  يف 

فل�شطني  لتحرير  الثورية  ال�شعارات  ترفع  التي  الإيرانية 

تنطلي  من  العرب  من  هناك  باأن  تعلم  والأق�شى  والقد�س 

وامللي�شيات  فالأحزاب  البالية!،  ال�شعارات  هذه  مثل  عليه 

مثل  العربية  الدول  عوا�شم  اإىل  قبلتها  تويل  الإيرانية 

بغداد ودم�شق وبريوت و�شنعاء، وت�شتعني باخلونة من 

العرب الذين باعوا �شمائرهم للحرب بالوكالة عن النظام 

الإيراين!!

الأحداث  وما  ترعاك،  اهلل  فعني  تخايف  ل  فل�شطني 

الأخرية اإل لتمحي�س احلق عن الباطل، وما قد�س الأقدا�س 

اإل اأر�س لل�شالم واملحبة والتعاي�س، )فا�شرب �شرًبا جميالً 

اإنهم يرونه بعيًدا ونراه قريًبا( »املعراج: 5 ـ7«.
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على  خطوة  الأ�شقاء  وعودة  فهد  امللك  ج�شر  فتح 

طريق عودة الن�شاط القت�شادي واحلياة الجتماعية مع 

الوقائية؛  الحرتازية  والإجراءات  التدابري  بكاّفة  اللتزام 

حفاًظا على �شالمة و�شّحة اجلميع.

تزعجني واأتاأمل عند �شماع البع�ض - واأ�شدد على 

البع�ض - يف ظل العاطفة اجلارفة ملا يحدث يف فل�شطني 

الأ�شف  مع  لأنها  اخلليج؛  يف  بعينها  دول  �شد  �شتيمة 

تذكر مبوقف م�شاند لحتالل الكويت 90، على العقالء من 

اأخواننا الفل�شطينيني اأن يبدوا امتعا�شهم لهذا ال�شلوك ال�شيئ.
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العثـــــور على �صمكــــة اأقــــدم مــــن الدينا�صـــــورات

من  اأقدم  �شمكة  على  اإفريقيا  �شّيادون يف جن�ب  عرث 

الدينا�ش�رات كان ُيعتقد اأنها انقر�شت عن ك�كب الأر�ص. 

ال�شمكة  اكت�شاف  اأن  الربيطاين  »ي�نيالد«  م�قع  واأفاد 

امل�شماة »�شيالكانث« مت عن طريق ال�شدفة من قبل جمم�عة 

قبالة  الهندي  املحيط  غرب  القر�ص  اأ�شماك  �شيادي  من 

�ش�احل مدغ�شقر. وكانت اأ�شماك ال�شيالكانث قد عادت اإىل 

الظه�ر لأول مرة يف عام 1938، فاعترب العلماء يف حينها 

من  عادت  الأربعة  الق�ائم  ذات  احلية  القدمية  ال�شمكة  اأن 

العث�ر عليها حية وب�شحة جيدة  اأعقاب  امل�ت. والآن يف 

مرة اأخرى، دعا علماء البحار اإىل تعزيز تدابري احلفاظ على 

الأ�شماك التي يع�د تاريخها اإىل ح�ايل 420 ملي�ن �شنة. 

وهي  البيئة«،  على  »احلفاظ  من�شة  اأعدته  لتقرير  ووفًقا 

من  املزيد  ا�شطياد  الآن  يجري  الربح،  تت�خى  ل  منظمة 

تلك ال�شماك قبالة �ش�احل جن�ب افريقيا وتنزانيا وجزر 

القمر. وُيعتقد اأن العث�ر عليها مرة اأخرى ياأتي يف اأعقاب 

ما  القر�ص وزيتها، وه�  �شمك  املتزايد على زعانف  الطلب 

اأدى بال�شائدين اإىل ن�شب �شباكهم اخلي�ش�مية يف املحيط 

بالقرب من مكان جتمع الأ�شماك.

لوحة فنية دون عنوان

 ُتبــاع مببلــغ 38 مليــون دوالر

ج�ّشدت ل�حة فنية غريبة املعني احلريف جلملة »الفن�ن 

وهي  عن�ان«  »بدون  م�شماه  ل�حة  بيعت  حيث  جن�ن«، 

عبارة عن م�شتطيل مطلي بالل�ن الأزرق، للفنان والأ�شتاذ 

اجلامعي الأمريكي مارك روثك� باأكرث من 38 ملي�ن دولر، 

وتعد  ني�ي�رك.  مبدينة  كري�شتيز  دار  فى  علني  مزاد  فى 

 54 فى  ب��شة   68 بقيا�ص  وهى  عن�ان«  »بدون  ل�حة 

اأجنزها روثك� قبل  التى  الأخرية  الل�حة قبل  ب��شة، هى 

اأن مي�ت منتحرا عام 1970، وتتميز الل�حة الزيتية علي 

القما�ص بدرجات خمتلفة من الل�ن الأزرق والتي »تتح�ل 

وتلمع« اأثناء التقاطها لل�ش�ء، والتي بدورها »جت�شد روح 

اأعمال حياته، وفًقا ل�شبكة �شكاي ني�ز الإخبارية.

بعد ال�صيني الذي اأرعب العامل.. �صاروخ اأمريكي ي�صّل طريقه!�صفدع كبري بحجم »طفل ر�صيع« فى جزر �صليمان

الهادئ،  املحيط  جن�ب  ال�اقعة  �شليمان  جزر  يف  القروي�ن  اأ�شيب 

كيل�جراًما  يزن  ر�شيع  طفل  بحجم  �شفدع  على  العث�ر  بعد  بالذه�ل 

تقريًبا، وُتظهر اللقطات امل�ش�رة لل�شفدع يحمله قروي حملي بعد العث�ر 

عليه يف الأدغال القريبة، ليبدو كاأنه يحمل طفال �شغريا، وذلك وفًقا ملا 

ن�شرته �شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

ويف �ش�رة اأخرى لل�شفدع ال�شخم الذي عادة ما ي�شل ط�له اإىل 10 

الطفل  لل�شفدع، حيث يغطي ن�شف ج�شم  الكامل  الط�ل  ب��شات، يظهر 

ال�شفدع  هذا  اكت�شاف  كيفية  وعن  القدمني،  اإىل  الراأ�ص  من  يحمله  الذي 

الكبري، فكان جيمي ه�ج�، وه� �شاحب م�شنع لالأخ�شاب، يبلغ من العمر 

الربية يف �ش�احي ه�نيارا بجزر �شليمان،  35 عاًما، ي�شطاد اخلنازير 

هذه  بني  ال�شخم  ال�شفدع  وكان  ال�شفادع،  من  �شادف جمم�عة  وحينها 

املجم�عة.

وقال جيمي: »مل اأ�شدق ما كنت اأراه، اإنه اأكرب �شفدع راأيته يف حياتي، 

الأدغال«؛ لأن بع�ص  كان بحجم طفل ر�شيع، نحن نطلق عليهم »دجاج 

القرى يبدو اأنها حتبها اأكرث من الدجاج، لكن ي�شعب ا�شطيادها«.

جانب من الطوابري الطويلة على ج�شر امللك فهد اأم�ض قبيل �شاعات من بدء ا�شتئناف احلركة العتيادية للج�شر بعد توّقف دام لأكرث من �شنة و�شهرين.

يف  ة  املخت�شّ لب«،  »روكيت  �شركة  اأعلنت 

جمال العل�م الف�شائية، فقدها لأحد ال�ش�اريخ 

الإلكرتونية، وذلك بعدما ف�شلت عملية اإطالقه.

ال�شاروخ  �شق�ط  من  اأيام  بعد  ذلك  ياأتي 

العامل  اأنفا�ص  حب�ص  الذي  ال�شارد  ال�شيني 

لأيام، يف البحر.

وقالت ال�شركة عرب م�قعها يف »ت�يرت« اإن 

اجلزء الأول من ال�شاروخ من املفرت�ص انطالقه 

الثانية  املرحلة  ولكن يف  له،  كان خمطًطا  كما 

انقطاع  وه�  مفاجئ،  �شيء  حدث  الإ�شعال  من 

املحرك، وف�شل ال�شاروخ يف ال��ش�ل اإىل املدار 

اأن  املحّدد له. واأكدت ال�شركة، خالل التغريدة، 

تابعني  �شناعيني  قمرين  يحمل  كان  ال�شاروخ 

الأقمار  جمال  يف  العاملة  ال�شركات  لإحدى 

ال�شناعية.

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

17767، ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 1884 حالة قائمة 

حالة  وافدة، و1268  لعمالة  حالة  منها 597  جديدة؛ 

ملخالطني حلالت قائمة، و19 حالت قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  اإ�شافية لي�شل  كما تعافت 1324 حالة 

للحالت املتعافية اإىل 183859.

ال�صّحة: 1884 حالة

 كورونا جديدة وتعايف 1324
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رصد 400 مليون دوالر لتطوير القطاع.. وزير الصناعة لـ              : 

 الفنادق والمنشآت السياحية مستعدة 
الستقبال السعوديين مع االلتزام بالتدابير االحترازية

زهراء حبيب «

والتج��ارة  الصناع��ة  وزي��ر  أك��د 
والس��ياحة زايد الزياني، أن البحرين 
مستعدة اقتصاديًا وسياحيًا وصحيًا، 
الس��تقبال األش��قاء م��ن المملك��ة 
العربية السعودية عبر جسر الملك 
فهد اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا التزام 
الفنادق والمنشآت السياحية بكافة 
م��ن تطعيم  االحترازي��ة  التدابي��ر 
كوادرها وتطبيق التباعد االجتماعي 
وتعقيم متواصل لمختلف المرافق.

ووصف، في تصريح ل�»الوطن« على 
هامش مش��اركته بفعاليات الدورة 
ال���28 م��ن معرض س��وق الس��فر 
العرب��ي »الملتق��ى 2021« المقام 
حالي��ًا في دبي، الس��وق الس��عودي 
بالمهم واألساسي بالنسبة للقطاع 
الس��ياحي في المملكة، الفتًا إلى أن 
عودة حركة المسافرين السعوديين 

ستشكل دافعًا قويًا للقطاع.
وقال: »نتطلع الستقبال أشقائنا من 
المملك��ة العربية الس��عودية بكل 
ح��رارة، وولهن��ا عليهم ب��كل معنى 

الكلمة، وبدورنا نرى حجوزات جيدة 
في الفنادق وإقبااًل قويًا عليها، حتى 
أن ردة فع��ل القائمي��ن على الجناح 
السعودي هنا في المعرض إيجابية 
للغاي��ة ويتطلع��ون للق��دوم إل��ى 
المملك��ة، ونأمل م��ع تطور حمالت 
التطعيم عل��ى مس��توى العالم أن 
نس��تقطب المزيد من الس��واح من 

عدة دول أخرى قريبًا«.
وأوضح، أن البحرين أثبتت جدارتها 

برئاس��ة  متكام��ل  إداري  كفري��ق 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء وجهود الفريق الطبي 
والمتطوعين واألجهزة األخرى التي 

ساهمت في هذا الشأن.
وأك��د أن البحرين تفخ��ر بأنها من 
ال��دول القليل��ة ف��ي العال��م الت��ي 
لم تتوق��ف أنش��طتها االقتصادية 
بالكام��ل خ��الل األزمة ول��م تدخل 

ف��ي حظر كلي أو جزئ��ي طوال فترة 
الجائحة، واس��تمرت الفنادق تعمل 

ولو بطاقة استيعابية أقل. 
وقال »دورنا كوزارة وهيئة س��ياحة 
رقاب��ي ف��ي القط��اع، وقمن��ا ف��ي 
اآلون��ة األخي��رة بتش��ديد إجراءاتنا 
الرقابي��ة، فنحن ال نريد فتح القطاع 
بفوض��ى  والتس��بب  تنظي��م  دون 
عل��ى  الس��لبية  انعكاس��اتها  له��ا 
المجتم��ع«، معب��رًا ع��ن أمل��ه من 

المجتم��ع المحلي التع��اون وزيادة 
الوعي ليك��ون جزءًا فاع��اًل في هذه 
العملية وأن يتصرف بمسؤولية بما 

يخدم الصالح العام.  
وعن أبرز المش��اريع التطويرية في 
القطاع الس��ياحي، كش��ف أن هيئة 
والمع��ارض  للس��ياحة  البحري��ن 
تس��تثمر ما مجموع��ه 400 مليون 
دوالر ف��ي ع��دة مش��اريع ومواق��ع 
س��ياحية تش��مل تطوير ع��دد من 

الشواطئ والسواحل وإقامة فعاليات 
متنوع��ة حت��ى 2022، إل��ى جان��ب 
المؤتمرات والمعارض  إقامة مركز 
الجديد ف��ي الصخير وال��ذي وصفه 

ب�»الرافد السياحي الواعد«.
وأش��ار إلى أن ه��ذه االس��تثمارات، 
دافع��ًا  تعط��ي  أن  ش��أنها  م��ن 
للقط��اع الخ��اص لالس��تثمار ف��ي 
منش��آت  م��ن  الس��ياحي  القط��اع 
فندقية ومطاعم ومتاجر وش��ركات 
تأجير س��يارات حت��ى تكتمل البنية 

السياحية المطلوبة.  
الخلي��ج  طي��ران  مس��اهمة  وح��ول 
ف��ي تطوي��ر المنظومة الس��ياحية، 
ذك��ر الوزير أن الش��ركة كانت تنوي 
جدي��دة  س��فر  وجه��ات   8 إط��الق 
خالل العام الماض��ي، إال أن جائحة 
تدش��ينها،  أّخ��رت  )كوفي��د-19( 
وس��يتم إطالقها بص��ورة تدريجية 
في المس��تقبل المنظور، منوهًا إلى 
أن الشركة فتحت وجهات سنغافورة 
وسانتوريني وميكونوس في اليونان 
وصدد إطالق رحالت أخرى س��يعلن 

عنها في الوقت المناسب.

وزير الصناعة

 تشديد اإلجراءات الرقابية على مختلف 
المنشآت لضمان عودة آمنة للقطاع السياحي

البحرين نجحت برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء 
بالحفاظ على الزخم االقتصادي خالل »كورونا«

 المملكة من الدول القليلة في العالم 
التي لم تلجأ لحظر كلي أو جزئي خالل األزمة

 الزياني لألشقاء في السعودية: 
ولهنا عليكم بكل معنى الكلمة

 البحرين تشارك في معرض السفر 
العربي بجناح مساحته 400 متر مربع

تش��ارك مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين 
للسياحة والمعارض وطيران الخليج في »معرض 
س��وق الس��فر العربي 2021« ال��ذي انطلق في 
دبي أم��س، حيث يمت��د الجن��اح البحريني على 
مس��احة أكثر من 400 متر مربع جرى تصميمه 
بطريقة تعكس جاذبية البحرين الس��ياحية في 

مكان مميز بالمعرض.
وتقدم هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض من 
خ��الل المعرض لل��زوار، تعريفًا ش��اماًل بقطاع 
الس��فر البحرين��ي وأه��م المقاص��د الس��ياحية 
والبرام��ج المتنوع��ة الت��ي ترحب م��ن خاللها 

البحرين بالسياح والزوار.
وعل��ى هامش المعرض س��وق الس��فر العربي 
2021، زار وزير الدولة لريادة األعمال والمشاريع 
الصغي��رة والمتوس��طة والوزير المس��ؤول عن 
قطاع السياحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الدكت��ور أحمد الفالس��ي، جن��اح البحرين وكان 
في اس��تقباله وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين 

للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي.
ويضم الجناح البحريني، قس��مًا ممي��زًا لطيران 

الخلي��ج، إضاف��ة إل��ى 7 م��ن منش��آت القط��اع 
الس��ياحي الخ��اص التي تقدم أفض��ل عروضها 
في ه��ذا الحدث الذي يعتبر األكبر من نوعه في 

المنطق��ة، ويقام هذا العام تحت ش��عار »بزوغ 
فجر جديد للس��فر والسياحة«، ويستمر حتى 19 

مايو.

735 ألف مركبة مرخصة في البحرين بالربع األول
أحمد خالد «

كشفت إحصائية صادرة من وزارة الداخلية 
أن عدد المركبات المرخصة والمستخدمة 
عل��ى الطريق حت��ى الرب��ع األول من هذه 

السنة بلغ 735 ألفًا و470 مركبة.
وأش��ارت اإلحصائية عن نسب المخالفات 
المرورية التي ضبطت خالل الش��هر األخير 
من الربع األول حيث بلغت مخالفات تجاوز 
الس��رعة المق��ررة 49%، ومخالف��ة تجاوز 
الن��ور األحم��ر في اإلش��ارة الضوئي��ة بلغ 
نس��بتها 10% ومخالفة الوق��وف الخاطئ 
1% ومخالفة عدم استخدام حزام السالمة 
أثناء السياقة 1%، ومخالفة انتهاء صالحية 
شهادة التسجيل 6% ومخالفات أخرى %30.
فبين��ت  المركب��ات،  ح��وادث  ع��ن  وأم��ا 
اإلحصائي��ة أن نس��بة ح��وادث اإلصاب��ات 
البليغ��ة لش��هر م��ارس 52% ام��ا حوادث 
اإلصاب��ات البس��يطة 42% بينم��ا حوادث 

الوفيات %6.

إلغاء فحص »كورونا« عبر الجسر 
للمتطعمين والمتعافين

أعلنت مملكة البحرين عن إجراءات المسافرين القادمين إلى 
المملك��ة من دول مجلس التعاون الخليجي عبر جس��ر الملك 

فهد.
وأش��ارت إلى أنه للحاصلين على التطعي��م والمتعافين، فقد 
تم إلغاء الفحص عند الوصول وال حاجة لتطبيق الحجر الصحي 
االحترازي، كما يجب إب��راز ما يثبت الحصول على التطعيم أو 
التعافي عبر التطبيق��ات المعتمدة في دول مجلس التعاون 
وإبراز ش��هادة تطعيم أو تعاف��ي معتمدة من وزارات الصحة 

في دول المجلس.
وأوضحت أن��ه لغير المتطعمي��ن يجب إب��راز نتائج الفحص 
الس��البة الت��ي ل��م تمض��ي عليها 72 س��اعة قب��ل الوصول 
للبحري��ن م��ن خالل التطبيق��ات المعتمدة ف��ي دول مجلس 

.QR Code التعاون وشهادة الفحص التي تحتوي على
وأش��ارت إلى أن��ه ال تتوفر خدمة فحص في��روس كورونا عند 
الوصول لجسر الملك فهد للمسافرين القادمين إلى البحرين.

»رئيس لجنة القوة البدنية« 
يهنئ خالد بن حمد بتعيينه 
رئيسًا للهيئة العامة للرياضة

هن��أ رئيس لجنة الق��وة البدنية باالتح��اد البحريني لرفع األثقال 
إس��حاق إبراهيم، س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة النائب 
األول لرئي��س المجلس األعلى للش��باب والرياضة، رئيس اللجنة 
األولمبي��ة البحرينية بمناس��بة صدور المرس��وم الملكي والثقة 
الملكية الس��امية من ل��دن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بتعيين سموه رئيسًا 

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأكد، أن نيل س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليف��ة هذه الثقة 
الملكية الس��امية يأتي في س��ياق النجاحات التي حققها سموه 
ف��ي جمي��ع المناص��ب الت��ي تبوأها، واإلنج��ازات والمكتس��بات 
الكبي��رة التي حققها، معربًا عن ثقت��ه بأن القطاع الرياضي في 
مملك��ة البحرين وف��ي ظل الرعاي��ة الملكية الس��امية من لدن 
صاح��ب الجالل��ة الملك المفدى، سيش��هد المزيد م��ن النهضة 
والنماء واالرتقاء والنتق��ال لمرحلة االحتراف في مختلف األلعاب 

الرياضية.
وأشار إلى أن بصمات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، كانت 
ومازالت واضحة ف��ي االرتقاء بالحركة الش��بابية والرياضية من 
خالل سلس��لة المبادرات والمش��اريع التطويرية والتنموية التي 
تبناها ورعاها ودعمها س��موه من مختل��ف مناصبه والتي عززت 
م��ن موقع ومكانة البحرين على خريط��ة الرياضة العالمية وهو 
سيواصل س��موه باالرتقاء بهذا القطاع من خالل منصبه الجديد 
بال ش��ك لما يتمتع به س��موه من صفات قيادية ورؤية واضحة 

داعين له كل التوفيق والسداد.

 »األعلى للمرأة«: منح تأشيرة إقامة ألفراد
 عائلة العامل األجنبي المقيم بالمملكة

هدى عبدالحميد «

ق��ال المجلس األعلى للمرأة إن قرار وزير الداخلية 
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
بش��أن تأشيرة الدخول ورخصة إقامة أفراد عائلة 
العام��ل وصاحب العم��ل األجنبي، يتن��اول حالة 
العام��ل األجنبي المقيم في البحرين بمنحه الحق 
بكفالة الزوجة أو ال��زوج واألوالد والوالدين، حيث 
اشترط القرار دخاًل محددًا للعامل األجنبي بحسب 

الفئة العمرية ألبنائها.
وأضاف المجلس في رده على »الوطن« مع اإلشارة 
إلى أن هذا القرار ال يتناول بش��كل مباش��ر كفالة 
األم البحرينية ألبنائها أو زوجها، وذلك باعتبار أن 
األم البحرينية تكف��ل أبناءها ما داموا في مرحلة 

التعليم.

وأوضح المجلس أما بالنس��بة لزوجها، فقد نصت 
الفق��رة 1 من الم��ادة 18 م��ن قان��ون األجانب 
)الهج��رة واإلقامة( لس��نة 1965 على ما يلي: »ال 
يج��وز منح رخصة إقامة ألجنب��ي أو تجديد رخصة 
إقامت��ه إال في الحاالت التالي��ة: أن يكون األجنبي 
في وضع يمكنه من إعاش��ة نفس��ه أو إعاشة من  
يعولهم«، وإذا أراد العمل أو االستمرار في العمل 
بمملك��ة البحرين فعلي��ه أن يبرز عن��د تقديمه 
طل��ب الحصول عل��ى رخص��ة اإلقام��ة أو تجديد 
رخصة إقامته رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب 
عمل��ه عن دائرة العمل لتس��مح له بذلك. إال أنه 
ومن جهة أخرى، فإن القرار يمكن أن ينطبق على 
أس��رة المرأة البحرينية المتزوج��ة من أجنبي في 
حال رغب زوجها بأن يقوم بكفالة نفسه وأبنائه 
لإلقامة في مملكة البحرين كونه عامل أو صاحب 

عم��ل أجنبي. والجدي��ر بالذكر أن وزي��ر الداخلية 
الفري��ق أول رك��ن الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل 
خليفة قد أصدر مؤخرًا قرار بشأن تأشيرة الدخول 
ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل 
األجنب��ي، والذي يس��مح بكفالة ال��زوج أو األوالد 
الذين لم يجاوزا س��ن الرابعة والعشرين شريطة 

أن ال يقل الدخل الشهري عن 400 دينار.
وأش��ار القرار بأن عند كفالة األوالد الذين جاوزوا 
س��ن الرابعة والعش��رين أو الوالدين يشترط أال 
يق��ل الدخل الش��هري للعامل أو صاح��ب العمل 
األجنبي عن ألف دينار بحريني باإلضافة الشتراط 
أن يك��ون له��م تأمي��ن صح��ي س��اري المفعول 
في المملكة ويجوز لش��ؤون الجنس��ية والجوزات 
واإلقامة اس��تثناء بعض الحاالت وفقًا لتقدير كل 

حالة على حدة.
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طرح المناقصة منتصف العام.. واكتمال التنفيذ 2022

 خلف: 5 مشاريع لتجميل 
التقاطعات الرئيسة للشوارع بمليوني دينار

كش��ف وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني عصام خلف، عن 5 مشاريع لتجميل التقاطعات 
الرئيس��ة للش��وارع الرئيس��ة في مرحل��ة االنتهاء من 
التصامي��م التفصيلية وإعداد وثائق المناقصة تمهيدًا 
لطرحها في مناقصات عامة بكلفة تقدريه تبلغ مليوني 

دينار.
وأكد، أنه من المتوقع أن يتم طرح المشاريع للمناقصة 
منتص��ف الع��ام الحال��ي، والب��دء باألعمال اإلنش��ائية 
للمش��اريع بالرب��ع األخي��ر م��ن الع��ام الجاري وس��يتم 
االنتهاء من المش��اريع م��ع نهاية الع��ام القادم وهي 
عبارة عن مش��اريع ت��م إدراجها ضمن مش��اريع الحزمة 

الثانية للمشاريع ذات األولوية.
ولفت، إلى أن المش��اريع الخمس��ة ه��ي تجميل تقاطع 
مين��اء س��لمان وتجمي��ل تقاط��ع الجنبي��ة »المرحل��ة 
الثانية«، وتجميل تقاطع ش��ارع الشيخ عيسى مع شارع 
الشيخ سلمان »س��لماباد«، وتقاطع شارع الشيخ خليفة 
مع شارع الزالق »جامعة البحرين«، وتطوير تقاطع سار.
وأشار إلى أن هذه المش��اريع تأتي ضمن االستراتيجية 
الوطنية للتشجير، بالتنسيق مع المجلس األعلى للبيئة 
الختيار األشجار المناسبة للمناخ البحريني والتى تسهم 

في تحسين المناخ.
وأوض��ح، أن االهتمام البالغ من قبل الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء في عملية تش��جير 
وتجميل الش��وارع الرئيس��ة، م��ن ش��أنه الحفاظ على 

البيئة مما سيسهم في التنمية المستدامة للمملكة.
وبين خلف، أن المشاريع التجميلية تعتبر من المشاريع 
المهمة الذي تس��تعد ال��وزارة لتنفيذه��ا نهاية العام 
الجاري وتتمثل في مشروع تطوير تقاطع ميناء سلمان 
من خ��ال زراعة المس��طحات الخض��راء ومختلف أنواع 
نبات��ات الزين��ة وتمديد ش��بكات الري الرئيس��ة ويقام 

المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع.
وأش��ار إلى أن اس��تراتيجية الوزارة، تركز على االهتمام 
بتجميل الشوارع والتقاطعات الرئيسية بالمزروعات من 
األشجار الصديقة للبيئة والمسطحات الخضراء بمختلف 
محافظات البحري��ن، مؤكدًا وجود تنس��يق وتعاون مع 
المجلس األعلى للبيئة بشأن أنواع المزروعات واألشجار 
المائم��ة لمناخ وبيئة مملكة البحرين، والتي تس��هم 
في تحسين المناخ وتخفيض درجات الحرارة والمحافظة 

على التنوع البيولوجي من النباتات المحلية.
وبين أن المش��روع الثان��ي عبارة عن المرحل��ة الثانية 
من تجمي��ل تقاطع الجنبي��ة والذي يقام على مس��احة 
150 أل��ف متر مربع، وهو عبارة زيادة عدد األش��جار لما 
يق��ارب من 1500 ش��جرة، إضافة لزيادة عن مس��احات 
المس��طحات الخضراء بزراعة مختلف أنواع أشجار الظل 
والصديق��ة للبيئ��ة م��ع تنفيذ إع��ادة تاهي��ل وصيانة 
النافورات المائية بتصامي��م جدارية وتمديدات االنارة 

بهدف تحس��ين المنظر الطبيعي ويس��اهم في تجميل 
مدخل جسر الملك فهد.

أما المش��روع الثال��ث، أكد خلف، أنه عب��ارة عن تجميل 
وتش��جير تقاطع ش��ارع الش��يخ عيسى مع ش��ارع الشيخ 
س��لمان »س��لماباد« على امتداد مس��احة تبلغ 30 ألف 

متر مربع.
وأض��اف، أن المش��روع الرابع هو تجميل تقاطع ش��ارع 
الشيخ خليفة مع شارع الزالق »تقاطع جامعة البحرين« 
من خال المحافظة على الخارطة الموجودة والمنطقة 
المحيط��ة بها وتغطيتها بالمس��احات الخض��راء التي 
تتخللها أنواع مختلفة من األشجار والشجيرات بمساحة 

تقدر بحوالي 52.983 متر مربع.
وقال: »إن المشروع الخامس هو تطوير تقاطع سار وهو 
عبارة عن تجميل تقاطع ش��ارع الش��يخ خليفة مع شارع 
الش��يخ عيس��ى واكمال زراعة 4 مثلثات من التقطعات 
بوضع مجموعة من األشجار والنخيل التي تضفي جمااًل 
على الش��ارع العام والمش��روع س��يقام عل��ى مرحلتين 
المرحلة األولى تجميل ش��ارع الش��يخ خليفة بن سلمان 
والذي يبلغ طوله 2.5 كيلو متر وعلى مساحة 1700 متر 
مربع والمرحلة الثانية وهو تطوير التقاطع والذي تبلغ 

مساحته 90 ألف متر مربع«.
فيما أكد وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات الش��يخ محمد 
ب��ن أحمد آل خليف��ة، أن ال��وزارة قطعت ش��وطًا كبيرًا 
ف��ي تنفيذ خططها بتجميل وتش��جير الش��وارع العامة 
ف��ي مختلف مناطق البحرين، مؤكدًا أن خطة التش��جير 
والتجميل تأتي بناًء على معطي��ات المخطط الهيكلي 
االس��تراتيجي للبحري��ن، ال��ذي تضم��ن مجموعة من 

االس��تراتيجيات التنموي��ة ومنه��ا الخاصة بالتش��جير 
والتجميل.

وأض��اف أن خط��ة ال��وزارة ته��دف إل��ى زي��ادة الرقعة 
الخضراء بما يس��هم في إبراز الواجهة الحضارية للباد، 
وتعمل الوزارة على أن تصب مشروعاتها التجميلية في 

تحقيق هذه الرؤية.
وقال: »وضع��ت الوزارة ضم��ن خطتها االس��تراتيجية 
وبن��اء على برنامج عمل متواص��ل، خطة عمل متكاملة 
لزيادة الرقعة الخضراء ومش��روعات التشجير والتجميل 
في أس��فل الجس��ور والش��وارع والتقاطعات والميادين 

الرئيسة في المملكة«.
وأكد أن هذه المش��اريع س��تضيف جمالية على ش��وارع 
المملك��ة، مش��يرًا إل��ى أن ه��ذه المش��اريع تعتبر من 
المش��اريع االس��تراتيجية والت��ي م��ن المؤم��ل الب��دء 

باألعمال اإلنشائية فيها نهاية العام الجاري.
وأش��ار الش��يخ محمد بن أحمد، إلى أن ال��وزارة، وضمن 
اس��تراتيجياتها الدؤوبة في مجال التش��جير والتجميل، 
فإنها مقبلة على مرحلة جدي��دة في هذا المجال، حيث 
قطع��ت ش��وطًا كبيرًا من خ��ال االنتهاء م��ن المراحل 
الرئيس��ة م��ن تش��جير وتجمي��ل العديد من الش��وارع 
وآخره��ا مش��روع تقاط��ع الف��اروق وتقاط��ع الجنبي��ة 
المرحل��ة األولى وال��ذي تم فيه زراعة أكث��ر من 1500 
من مختلف أنواع األش��جار الظل والصديقة للبيئة مثل 
أش��جار الفيكس التسيما، النيم، البونسيانا، الهبسكس 
تلياسوس، الغاف، الجتروفا، الياسمين الهندي، الابيزا 

لبخ، الكازورينا، السنط العربي و110 من نخيل البلح.
ولفت، إلى أن الوزارة قطعت ش��وطًا مهمًا في تش��جير 

وتجميل التقاطعات، مش��يرًا إلى أن تقاطع شارع الشيخ 
س��لمان مع ش��ارع الشيخ عيس��ى بن س��لمان » تقاطع 
س��لماباد« والذي بدأ العمل في الدائري رقم )1( العام 
الماض��ي بزراعة عدد 1000 من مختلف أنواع األش��جار 
والش��جيرات المزه��رة مع االنته��اء من إع��ادة تأهيل 
وتش��غيل النافورة المائي��ة وتزويدها باإلن��ارة ونظام 
التحكم والتش��غيل إلكترونيًا، إضافة لزراعة مسطحات 

خضراء وأشجار ظل في قطعة الدائري رقم )2(.
وأوض��ح أن تقاط��ع الجنبية للمرحلة األول��ى، عبارة عن 
اس��تصاح األرض وتجهيز ش��بكات المص��ارف األرضية 
وأعمال تش��جير وتجمي��ل مثلثات المنطق��ة المحيطة 
بتقاطع الجنبية وتمديد شبكات الري وتشغيل النفورات 

المائية. 
وأك��د أنه تم االنتهاء من المرحل��ة األولى بزراعة 150 
ألف مت��ر مربع من المس��طحات الخض��راء وزيادة عدد 
األش��جار إلى 1500 من أش��جار الظ��ل وزراعة 110 من 
نخي��ل البل��ح مصحوبًا بإنش��اء ش��بكات الري الرئيس��ة 
والفرعية والخزانات األرضي��ة لتخزين مياه الري وغرفة 
المضخ��ات وإنش��اء المص��ارف األرضي��ة لتجمي��ع مياه 

األمطار مع الخزانات.
وتطرق إلى تقاطع ش��ارع الشيخ خليفة مع شارع الشيخ 
عيس��ى »تقاطع س��ار«، حيث تم توفير مساحات خضراء 
للتقاطع بالتنس��يق مع ش��ؤون األشغال بمساحة تصل 
إلى 107 آالف متر مربع، بزيادة أعداد األشجار واألسيجة 
النباتي��ة بالمواقع الخالية غير المزروع��ة حاليًا، إضافة 
إلى تطوير وتجميل تقاطع ميناء س��لمان على مس��احة 

تصل إلى 30 ألف متر مربع.

»األشغال«: 343 موقفًا للسيارات 
بالربع األول من العام الجاري

تخطي��ط  إدارة  مدي��ر  أك��دت 
وتصمي��م الطرق بوزارة األش��غال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
العمراني مها حم��ادة، أن الوزارة 
نفذت 343 موقفًا للسيارات خال 
الرب��ع األول م��ن الع��ام الج��اري، 
المملكة  في مختل��ف محافظ��ات 
بتكلف��ة بلغ��ت حوال��ي 68,600 
دين��ار، حي��ث بل��غ إجمال��ي ع��دد 
الطلبات المستلمة من المجالس 
البلدية الثاث��ة وأمانة العاصمة 

48 طلبًا.
وقالت »إن عدد مواقف الس��يارات 
الت��ي تم إنش��اؤها ف��ي محافظة 
العاصم��ة بل��غ 296 موقفًا، وفي 
محافظ��ة المح��رق ت��م توفير 93 
موقفًا، وفي المحافظة الش��مالية 
100 موقف وأخي��رًا في المحافظة 

الجنوبية 90 موقفًا«.
وأش��ارت إل��ى أن ال��وزارة تعتب��ر 
المجال��س  م��ع  أساس��ًا  ش��ريكًأ 
البلدي��ة، حي��ث تس��عى من خال 
ش��راكتها لتنفي��ذ العدي��د م��ن 
المش��اريع لتحقيق هدف مشترك 
وهو الحرص عل��ى تقديم خدمات 
البنية التحتي��ة لجميع المواطنين 
والمقيمي��ن وتلبي��ة احتياجاتهم 
ومتطلباته��م، تحقيق��ًا لبرنام��ج 
إل��ى  اله��ادف  الحكوم��ة  عم��ل 

تنمي��ة المناطق حضري��ًا بصورة 
مستدامة.

وأضاف��ت أن اله��دف م��ن توفير 
مواقف السيارات هو زيادة الطاقة 
والش��وارع  للط��رق  االس��تيعابية 
وأحي��اء تل��ك المحافظ��ات وللحد 
م��ن االزدح��ام الم��روري بس��بب 
الوق��وف الخاطئ م��ن قبل بعض 
الس��واق. ونظرًا للتطور العمراني 
الهائ��ل ال��ذي تش��هده البحرين 
والنم��و المتس��ارع في المش��اريع 

الكثافة  في  والزيادة  االستثمارية 
الس��كانية فق��د نت��ج عن��ه زيادة 
ف��ي الطل��ب عل��ى توفي��ر مواقف 

السيارات.
الجدي��ر بالذكر أن ال��وزارة نفذت 
خال الع��ام الماضي 1730موقفًا 
للسيارات توزعت على المحافظات 
األرب��ع، في حين أن ال��وزارة لديها 
لمواق��ف  مخطط��ًا   755 نح��و 
للتنفي��ذ وفي  الس��يارات جاه��زة 
انتظار توفير االعتمادات المالية.

يتقدم
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ورئيس التحرير وجميع منتسبي صحيفة

بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

سـائليــن المولــى عــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيــــدة 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

عباس المغني

ابنة أخته  العالي يطالب بفتح مركز 
عالي الصحي على مدار الساعة

طالب العضو البلدي ممثل الدائرة السادس��ة حس��ين العالي و نيابة عن 
أهال��ي عالي وبوري وضاحية الرملي بافتتاح مركز عالي الصحي على مدار 
الس��اعة أس��وة بالمراكز الصحية التي تكرم س��موه بإص��دار توجيهاته 

الكريمة للمسؤولين بافتتاحها.
وأض��اف: »مرك��ز عالي الصحي يخ��دم أكثر من 50,000 نس��مة، والذين 
يضط��رون للذهاب أثناء اإلجازات وبعد الس��اعة الس��ابعة مس��اء لمركز 
يوس��ف إنجني��ر الصح��ي في الج��زء الش��رقي األخي��ر من مدينة عيس��ى 
بالمحافظ��ة الجنوبي��ة، والذي يبعد عن مس��اكن بعضه��م أكثر من 10 

كيلومترات«.
ودع��ا إلى األخذ بالمب��ادرات الملكية الس��امية التي تخ��دم المواطنين، 

وافتتاح مركز عالي الصحي على مدار الساعة. حسين العالي
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 »الصحة«: غلق 5 مطاعم أسبوعًا
ومخالفة 53 لم تطبق اإلجراءات االحترازية

ب��وزارة  العام��ة  الصح��ة  إدارة  أغلق��ت 
محافظ��ات  ف��ي  مطاع��م   5 الصح��ة، 
البحرين إداريًا لمدة أسبوع ومخالفة 53 
مطعمًا، إث��ر رصد مخالف��ات لإلجراءات 
االحترازية والتدابي��ر الوقائية للحد من 
انتشار فيروس كورونا الصادرة من وزارة 
الصح��ة، وتم اتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة 
إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية 
ووزارة  الداخلي��ة  وزارة  م��ع  بالتنس��يق 
الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة وهيئ��ة 

البحرين للسياحة والمعارض.
جاء ذلك خالل زيارة تفتيش��ية لمفتشي 

إدارة الصح��ة العامة من قس��م مراقبة 
األغذي��ة بال��وزارة وبالتعاون م��ع وزارة 
والتج��ارة  الصناع��ة  ووزارة  الداخلي��ة 
التفتيش،  ب��إدارة  والس��ياحة متمثل��ة 
ش��ملت 163 مطعمًا ومقه��ى في ثالث 

أيام عيد الفطر المبارك.
وبينت ال��وزارة أنه نظ��رًا لمخالفة تلك 
واالش��تراطات  لإلج��راءات  المطاع��م 
التنظيمية المنص��وص عليها في القرار 
ال��وزاري رق��م 51 لس��نة 2020 بش��أن 
تطبيقها  الواجب  الصحية  االش��تراطات 
في المطاع��م والمقاهي الحت��واء ومنع 

انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفي��د19(، 
ورص��د مخالف��ات للتعليم��ات الصادرة 
بهذا الش��أن، تم تطبيق القوانين حيال 

المطاعم المخالفة.
ولفت��ت الوزارة إل��ى أن مأموري الضبط 
القضائ��ي قاموا بالتنس��يق مع مأموري 
الضبط القضائي بوزارة الداخلية ووزارة 
الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة متمثلة 
ب��إدارة التفتي��ش، وتم ضب��ط مخالفة 
ه��ذه المطاع��م وغلقه��ا إداري��ًا لم��دة 
أسبوع، تمهيدًا التخاذ اإلجراءات اإلدارية 

والقانونية بهذا الشأن.

 أم��ا بش��أن بقي��ة المح��ال الت��ي تمت 
الرقاب��ة عليها ف��ي كاف��ة المحافظات، 
فتم تنبيه بع��ض المحالت ممن لوحظ 
لديه��م قصور ف��ي آلي��ة تطبيق بعض 
اإلجراءات والت��ي هي قابل��ة للتصحيح، 
وت��م تصحيحه��ا ف��ي الح��ال م��ن قبل 

أصحاب تلك المحال.
وأك��دت »الصح��ة«، اس��تمرار الزي��ارات 
الرقابي��ة  الجه��ات  بمعي��ة  الميداني��ة 
المختص��ة بتكثيف رقابته��ا خالل فترة 
إج��ازة عي��د الفط��ر المب��ارك لضم��ان 
عودة فتح المحال التجارية وممارس��تها 

ألنش��طتها وفق��ًا لإلج��راءات المطلوبة 
منها، كأح��د الركائز المهم��ة للحد من 
انتشار الفيروس وحفظ السالمة للجميع.

ودع��ت المح��ال التجاري��ة والمرتادين، 
إل��ى التحلي بالمس��ؤولية ف��ي االلتزام 
بالتدابير المطلوبة منهم، كٌل بحس��ب 
دوره، للتأكد م��ن تطبيق البروتوكوالت 
الوقائي��ة والصحي��ة، مع التش��ديد على 
ض��رورة االلت��زام باالحت��رازات في كافة 
والمطاع��م  التجاري��ة  المح��ال  ه��ذه 
للمس��اهمة في الحد من انتشار فيروس 

كورونا.

 الشيخ: تاريخ فريق »بحرين 1« للسيارات
  مرصع باإلنجازات في السباقات العالمية

أك��د رجل األعمال، وعضو مجلس األعمال الس��عودي البحريني 
إبراهيم الشيخ، أن تحقيق فريق »بحرين 1« للسيارات انتصاره 
األول ه��ذا الموس��م 2021 من منافس��ات الجول��ة الثانية من 
بطولة العالم NHRA للس��يارات الس��ريعة فئة برومود التي 
أقيمت عل��ى حلبة أتالنتا لس��باقات الس��رعة بوالي��ة جورجيا 
بالواليات المتحدة االمريكية، يعد إنجازًا رياضيًا جديدًا لمملكة 
البحري��ن يرفع اس��م المملك��ة عاليًا ف��ي المحاف��ل الرياضية 

العالمية.
وش��دد الش��يخ على أن هذا االنتصار الجديد تأكيد مباشر على 
التوجيهات الملكية السامية والدعم الكبير للرياضة البحرينية 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، وبمتابعة ودعم صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، م��ن أجل تحقي��ق مزيد م��ن اإلنج��ازات واالنتصارات 

والنجاحات في مختلف البطوالت الرياضية العالمية.
ورفع الش��يخ التهاني والتبريكات إلى س��مو الشيخ عبداهلل بن 
حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى، رئيس 
المجل��س األعل��ى للبيئة، بمناس��بة اعتالء فري��ق »بحرين 1« 
للسيارات منصة التتويج والحصول على المركز األول في بطولة 
العالم NHRA للس��يارات الس��ريعة فئة بروم��ود التي أقيمت 
على حلبة أتالنتا لس��باقات الس��رعة بوالية جورجيا بالواليات 
المتحدة االمريكية، مش��ددًا على أن انتصار فريق »بحرين 1« 
للسيارات يعزز مكانة الفريق في السباقات العالمية للسيارات 

وتأكيد على ريادة الفريق في بطوالت العالم.
ونوه إلى أن إنج��ازات وانتصارات فريق »بحرين 1« للس��يارات 
تؤكد الدع��م الالمحدود والجهود الب��ارزة والكبيرة والمتميزة 
التي يبذلها س��مو الش��يخ عبداهلل بن حم��د آل خليفة، وحرص 
س��موه على دعم الفريق، حيث تمكن الس��ائق جاس��تن بوند 

من الفوز في الس��باق النهائي على زميله بطل العالم ستيفي 
جاكسون بزمن وقدره 5.738 ثانية.

وأشاد الش��يخ بالمكانة المتميزة التي يمتلكها فريق »بحرين 
1« للس��يارات على مس��توى العالم حيث أصبح رقمًا صعبًا في 
بطوالت الس��يارات، بم��ا يمتلكه من تاريخ مرص��ع باإلنجازات 
س��جلها الفريق باس��م مملكة البحرين في مختل��ف البطوالت 
العالمي��ة، مش��يرًا إل��ى أن »هذا اإلنج��از يضاف إلى سلس��لة 
اإلنج��ازات المتمي��زة لرياضة الس��يارات بش��كل ع��ام وفريق 

»بحرين 1« بشكل خاص«.
وأثنى على اإلنجاز الجديد الذي حققه س��ائقا فريق »بحرين 1« 
جاستن بوند وستيفي جاكسون بالوصول إلى السباق النهائي 
ف��ي الجولة وتحقيقهما المركزي��ن األول والثاني على التوالي، 
مؤكدًا جهود وإمكانيات السائق جاستن بوند الذي بذل جهودًا 

إبراهيم الشيخبارزة في السباق.

»أصحاب المؤسسات الصحية«: 
الفريق الطبي المصدر الوحيد 

للمعلومات حول »كورونا«
ش��ددت جمعي��ة أصح��اب 
الصحي��ة  المؤسس��ات 
ض��رورة  عل��ى  الخاص��ة 
بالمعلوم��ات  االلت��زام 
ع��ن  الص��ادرة  والبيان��ات 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق 
للتصدي لفي��روس كورونا 
وض��رورة  )كوفي��د19(، 
االلتف��اف مع مص��در واحد 
فقط معتم��د للمعلومات 
بالجائح��ة  المتعلق��ة 
الع��ام  الوض��ع  وتقيي��م 
الصحي ف��ي المملكة، بما 

يس��هم في دعم كافة الجهود الوطني��ة المبذولة للتصدي لهذه 
الجائحة.

 ودع��ت الجمعية، األطب��اء والمهتمين إلى توخ��ي الحذر في ما 
يطرحونه من إحصائيات أو أرقام في وسائل التواصل االجتماعي 
دون التأكد من صحتها أو دقتها، مؤكدًة ثقتها في ش��فافية ما 
يتم طرحه من أرقام وحقائق من قبل الفريق الوطني الطبي بكل 

أمانة ودقة.
ون��ّوه رئيس مجلس إدارة الجمعية د.حس��ين المير، بأن الفريق 
الوطني الطبي هو المص��در الوحيد للمعلومات واإلحصاءات وأي 
تصريح يجب أن يؤخذ في االعتبار ما يطرحه الفريق من معلومات 
وإحصائي��ات لتحري الدقة وع��دم إثارة مخاوف غي��ر حقيقية قد 

يكون بنية سليمة ولكن عواقبها سلبية على المجتمع.
 وأض��اف، أن عملية طرح األرقام واإلحصائيات وفهم ما فيها من 
دالالت ومؤش��رات قد يغفل عنها من ه��و بعيد عن علم األوبئة 
واألمراض المعدية وعلم اإلحصاء الطبي، وهذه التخصصات لها 

أهلها من الطاقات البحرينية المشهود لها بالكفاءة.
 وأش��ار إلى حس��ن ني��ة األطباء فيم��ا يطرحونه م��ن مقاطع في 
وس��ائل التواصل االجتماع��ي يهدفون منها إل��ى توعية الناس 
وتحذيره��م من مخاطر الفيروس التي يمك��ن أن يتعرضوا لها، 
من باب حرصهم على س��المة الجمهور من مواطنين ومقيمين، 
لكن م��ن المهم األخ��ذ بما يصدر ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا كمصدر وحيد معتمد.

د.حسين المير

 تجار: »كورونا« قلص الطلب 
على شراء المركبات الجديدة 40٪ برمضان

سماهر سيف اليزل  «

أكد تج��ار وأصحاب معارض س��يارات، أن س��وق 
السيارات يش��هد ركودًا إلى حد ما مقارنة بشهر 
رمضان في السنوات الماضية حيث تراجع الطلب 
بنس��ب تتراوح بي��ن 30 و50% أي ما متوس��طه 

.%40
وعزوا ذل��ك إلى الظروف الت��ي فرضتها الجائحة 
وح��دت فيه��ا م��ن التنق��ل إل��ى جان��ب الحالة 
االقتصادي��ة للزبائن، مش��يرين إلى أنهم لجؤوا 
للتخفيض��ات والع��روض والهدايا لزيادة نس��ب 

اإلقبال، ولكن لم يرتفع الطلب إال قلياًل.
وق��ال محمد ش��يخان صاحب معرض ش��يخان 
للس��يارات، »إن معدالت االقبال على الس��يارات 
في ش��هر رمض��ان لم تتج��اوز 50%«، مش��يرًا 
إل��ى أن جائحة كورون��ا )كوفي��د19(، والظروف 

بالش��راء  ورغبته��م  للزبائ��ن،  االقتصادي��ة 
باألقس��اط من المع��رض مباش��رة وليس من 
البنك يؤكد تراكم القروض مما أدى إلى تراجع 

عمليات الشراء. 
وبي��ن أن الطل��ب يترك��ز عل��ى س��يارات تويوتا 
والنك��روزر، والرانج روف��ر، وكان��ت األكثر تداوال 
خالل الشهر الفضيل، الفتًا في الوقت نفسه إلى 
أنه لم يلجأ إلى تقدي��م أي عروض أو تخفيضات 

الستقطاب الزبائن. 
 EXOTIC فيما قال مندوب المبيع��ات بمعرض
للس��يارات جمال محمد، إن »مبيعات الس��يارات 
الس��ابقة  بالس��نوات  مقارن��ة   %30 انخفض��ت 
وخصوصًا في شهر رمضان المبارك«، عازيًا ذلك 
إل��ى الظ��روف التي فرضته��ا الجائح��ة، وضعف 
القدرة الش��رائية للمواطنين، مشيرًا إلى استقرار 

أسعار المركبات الجديدة. 

وأوضح، أن معدالت اإلقبال كانت متقاربة لشراء 
مختلف أنواع الس��يارات، وكان اإلقبال األكبر على 

هيونداي وتويوتا وبعض السيارات الصينية.
وفيم��ا يتعلق بالعروض التي لجأت لها معارض 
الس��يارات قال محمد، »إن المعرض قام بتقديم 
عدد من الع��روض والتخفيضات، منها تخفيض 
األس��عار وتقديم هدايا عبارة عن بليستيشن 5، 

األمر الذي رفع نسب الشراء بمعدالت طفيفة«. 
موظف المبيعات بمعرض راكان، أكد بأن الشراء 
خالل ش��هر رمضان تدنى بش��كل ملحوظ، عازيًا 

ذلك إلى تراجع القوة الشرائية.
وأش��ار إل��ى أن اإلقب��ال ترك��ز عل��ى الس��يارات 
االقتصادي��ة مثل هيونداي، كي��ا، وتويوتا، مبينًا 
أن أسعار الس��يارات تراجعت طواعية بسبب قلة 
الطلب عليها مما أثر قلياًل في رفع نس��ب الشراء 

إلى %5.



07 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Mon 17 May 2021  |  السنة 16  |   العدد 5637   |  األثنين 05 شوال 1442هـ

مدينة حمد بحاجة إلى مركز صحي ثالث لخدمة 100 ألف نسمة

 العضو البلدي زينل لـ                : 
رصد 5 ماليين دينار لمشاريع بنى تحتية بالشمالية

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف العضو البلدي للدائرة الثامنة بالمحافظة 
الش��مالية نائب رئيس المجلس ياس��ين زينل، أن 
الميزانيات المخصصة للمجلس البلدي ومشاريعه 
تق��در ب��� 5 ماليين دين��ار، موزعة بين المش��اريع 
اإلنش��ائية والتطويرية، وبين القوى التش��غيلية 

والصيانة والقوى العاملة. 
وأش��ار زينل في حوار مع »الوطن«، إلى أنه س��يتم 
تنفيذ مش��روع س��وق واقف قريبًا، موضحًا أنه تم 
التنس��يق مع إدارة الس��وق ووزارة األشغال ومالك 
الس��وق، ليتم تطوير المداخ��ل والمخارج، كما تم 
ردم ع��دد من الحفر والقي��ام ببعض التعديالت.. 

وفيما يلي نص الحوار..
»الوطن«: ما هي أبرز مشاكل الدائرة الثامنة؟ 

المش��اكل، هي تقريبًا نفس مشاكل الدوائر األخرى في 
المحافظة الش��مالية ربما حتى في دائرة أخرى تنحصر 
بع��ض الظواهر الس��لبية الموجودة بالدائ��رة الثامنة، 
والمتمثلة في س��يارات الس��كراب »الخردة« الس��يارات 
القديمة الموضوع��ة في بعض األحياء الس��كنية التي 
تركه��ا بع��ض األهالي وظل��ت مهملة لس��نوات، وقد 
طالبت بإزالتها ألنها تأخذ حيزًا من الطريق، مما شكل 
ظاه��رة غير صحي��ة وغير حضاري��ة ربم��ا تتجمع فيها 

األوساخ والقوارض، وطالبت الجهة التنفيذية بإزالتها
المشكله الثانية، تتمثل في السيارات المعروضة للبيع، 
حيث يعرض البعض المركبة للبيع في مواقف السيارات 
الموجودة في الش��وارع الرئيس��ة، ففي الدائرة الدائرة 
الثامنة مثاًل، يوقف البعض س��يارته في مواقف سيارات 
وهي ظاهرة س��لبية وغي��ر حضارية ألن ه��ذه المواقف 
مخصصة لمصل��ي جامع الرحمن ف��ي مدينه حمد عند 
الدوار األول. فهناك معارض لبيع السيارات المستعملة 
يمك��ن عرض المركبات من خاللها، على اعتبرها مكان 

مالئم ومناسب لعرض السيارات للبيع.
وتكم��ن المش��كلة الثالث��ة، ف��ي ع��دم الت��زام بعض 
المواطني��ن بوضع القمامة في مكانه��ا الصحيح بينما 

تبع��د الحاوي��ة عن��ه 30 أو 40 مترًا، حي��ث يتعمدون 
إلقائها عند باب المنزل مما تش��كل ظاهرة سلبية على 
البيئ��ة، فيما يق��وم البعض برمي المخلف��ات المنزلية 
بش��كل عام مثل األثاث القديم على قارعة الطريق مما 
يش��وه المنظر الحضاري، إلى جانب إهدار الماء بش��كل 
يومي من بعض البيوت وهي ظاهرة أيضًا غير حضارية 
من قبل بعض المواطنين الذي يقومون بتغسيل حوش 
البيت بش��كل يومي، ما يش��بب ضررًا بالشوارع وتجمع 
المي��اه الت��ي قد تؤدي إل��ى تكاثر الحش��رات وبالتالي 

تهديد الصحة.
ومن المشاكل األخرى كذلك، البناء العشوائي في بعض 
األحيان، األمر الذي قد يسبب إزعاجًا للجيران، كما توجد 
مش��كلة عدم وجود البنية التحتي��ة الحقيقية المتمثلة 
في مشكالت الصرف الصحي وخصوصًا في اللوزي مجمع 

1016 وجزء من 1203.
»الوط��ن«: ما هي أب��رز المقترحات الت��ي قدمتها لحل 

مشاكل الدائرة وتطويرها؟
المقترح��ات الت��ي ت��م تقديمه��ا ف��ي األدوار األولى 

والثاني��ة والثالث��ة، أن الدائ��رة كان��ت تفتقر لبعض 
الخدم��ات، وقدم��ت المقترحات لمدينة حمد بش��كل 
عام، فعلى س��بيل المثال كان المقترح األول بناء مركز 
ثقافي ش��امل ف��ي مدينة حم��د يخدم أهال��ي مدينه 
حمد وأهالي المحافظة الش��مالية، يحتوي على صاالت 
متعددة األغراض على أن تكون إلكترونية وتضم في 
طياتها مسرحًا للفنون الجميلة يستهدف فئة الشباب، 
إذ م��ن الممك��ن من خالله��ا عرض أعماله��م الفنية 

والمسرحية
وم��ن أب��رز المقترحات، إنش��اء مركز صح��ي في مدينه 
حم��د، حيث يوج��د مركزين صحيين مرك��ز مدينه حمد 
ف��ي الدوار الثالث ومركز حمد جاس��م كانو في دوار 17، 
وحس��ب توصية منظمة الصحة العالمية، فإنه لكل 20 
ألف نسمة يجب أن يكون هناك مركز وعدد السكان في 
مدين��ه حمد يزيد عن 100 ألف نس��مة وبالتالي نحتاج 

إلى مركز ثالث نتيجة لزيادة عدد السكان.
هناك طلب متزاي��د على بعض الخدم��ات الطبية مثل 
األس��نان والعالج الطبيعي، حيث قدم��ت مقترحًا ببناء 
ن��اٍد رياضي ف��ي مدينه حم��د ليحتضن ش��باب مدينه 
حمد، بداًل من أن يتوجهوا إلى أندية أخرى بحيث يكون 
للن��ادي مجلس إدارة. كما تقدمت أيضًا بمقترح تطوير 
المدخ��ل الش��مالي لمدينه حم��د عند دوار صف��ر لبناء 
بوابه للمدخل الش��مالي في مدين��ة حمد تمثل واجهة 

حضارية هندسية للمنطقة.
ومن ضمن المقترحات أيضًا، 35 طلبًا لعمل مرتفعات 
للدائ��رة لتجميل ال��دوارات من األول الى الس��ادس مع 
أعض��اء المجلس البل��دي وقدمت طلب��ًا ومقترحًا بإزالة 
الكنكري الموجود بالدوار الس��ادس واالس��تعاضة عنه 

بحشائش وأشجار صديقة للبيئة.
»الوطن«: ما أكثر الجهات تعاونًا معكم واألقل تعاونًا؟ 
ال��وزارات المعني��ة الت��ي نتعام��ل معه��ا معظمهما 
متعاون��ة، ولكن التع��اون بدرج��ات متفاوتة، نتعاون 
بشكل مباشر مع البلدية الشمالية وهي من أكثر الجهات 
تعاماًل معنا، إلى جانب وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني، لكن كل شيء مرتبط بميزانيات، 

ونح��ن نقدر برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق ببرنامج 
التوازن المالي وترش��يد اإلنفاق والتقشف قبل كورونا. 
أم��ا اآلن الزال��ت الجائحة موج��ودة وبال ش��ك تتطلب 
ميزانيات أكث��ر وبالتالي أعتقد التع��اون موجود ولكن 

نحن دائمًا نسعى لألفضل. 
»الوطن«: ما هو تقييمك ألداء المجلس؟

تقيم��ي ل��ألداء أداء ممت��از وجمي��ع األعض��اء البلديين 
يواصلون عملهم بحس��ب دوائرهم، حيث يعمل الجميع 
بج��د واجتهاد وإخالص، وذلك على الرغم من التحديات 
التي تواجهنا، بشأن نقص الميزانيات إلى جانب جائحة 
كورونا التي أثرت على الجميع، لكن استطعنا السيطرة 
عل��ى الجائحة خ��الل وقت قصير بفضل الدعم الس��خي 

الذي قدمته الحكومة للمتضررين من الجائحة.
»الوطن«: ماذا عن خطة تطوير س��وق واقف وتفاصيل 

مشروع المتنزه؟ 
فيما يتعلق يخطه تطوير سوق واقف، فمنذ بداية الدور 
األول للفصل التشريعي الخامس تواصلت مع المهندس 
المعني بأمور السوق وحتى مع وزارة األشغال، وتم ردم 
وصيانة الكثير من الحف��ر الموجودة فيه، وهناك خطة 
لتطوير الس��وق بحس��ب زيارة وزير األشغال إلى السوق 

مؤخرًا، حيث من المتوقع تنفيذ المشروع قريبًا.
أما فيما يخص متنزه مدين��ة حمد، فمن المفترض أن 
يق��ع في مجم��ع 1204 بي��ن الدوارين الثان��ي والثالث، 
وآل��ت عملية التنفي��ذ إلى أحد المس��تثمرين ولكنه لم 
يلتزم باالشتراطات والضمانات البنكية المطلوبة لبدء 
العمل، حيث تم إلغاء االتفاق، ولكن س��يتم البحث عن 
مس��تثمر آخر لتنفيذه، حيث سيحتوي على أكشاك للبيع 
ومح��الت تجارية صغيرة ومس��طحات خض��راء وأماكن 

أللعاب األطفال. 
»الوط��ن«: ما ه��ي المواضي��ع العالقة حت��ى اآلن في 

الدائرة الثامنة؟
المواضي��ع العالقة، بع��ض المقترح��ات التي تقدمت 
به��ا ولم ت��ر النور حتى اآلن، مثل أهمية إنش��اء مواقف 
للسيارات، حيث قدمت أكثر من 35 مقترحًا بهذا الشأن.

ياسين زينل

طرادة: افتتاح »عذاري« و»أم شعوم« 
مرتبط بتعليمات »الفريق الوطني الطبي«

أحمد خالد «

أكد رئي��س مجلس أمان��ة العاصمة المهندس 
صالح ط��رادة أن افتتاح »عين ع��ذاري« و»عين 
أم ش��عوم« مرتبط بموافق��ة تعليمات الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
العيني��ن للجمه��ور مرتب��ط  وق��ال: »افتت��اح 
بتعليم��ات الفريق الوطني الطب��ي، فإن وافقوا 
فأتوق��ع أن يتم افتتاحها خالل ش��هري يوليو أو 
أغسطس كما الس��نوات في الماضية، فالعينين 
تحتاجان إلى صيانة وتنظيف وفريق مسعفين، 
وتعقيم، ولذلك تتطلب اآللية بعض من الوقت 
رغ��م أن حرارة الجو تعزز م��ن الطلب على البرك 

في هذه األيام«.
يذك��ر أن بركت��ي عين عذاري وعين أم ش��عوم، 
تش��هدان كل س��نة حض��ورًا الفت��ًا م��ن قب��ل 
المواطني��ن، وذل��ك تزامن��ًا مع ارتف��اع درجات 
الحرارة في البحرين خالل فصل الصيف، وتعتبر 
البركت��ان من أكب��ر البرك العامة ف��ي المملكة 
ويتم الدخول لهما عبر رس��م يقدر ب�500 فلس 

لعين عذاري و300 فلس لعين أم شعوم.

 »األطباء«: فوز السلمان بجائزة التميز 
للمرأة العربية يعكس تميز الطبيب البحريني

أكدت جمعية األطباء البحرينية، أن 
منح استش��ارية األمراض المعدية 
بمجم��ع  الباطني��ة  واألم��راض 
الس��لمانية الطبي، عض��و الفريق 
الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
السلمان،  الدكتورة جميلة  كورونا 
جائ��زة التميز للم��رأة العربية في 
مجال الطب لع��ام 2020 من قبل 
األمان��ة العام��ة لجامع��ة ال��دول 
العربي��ة، إنجاٍز جديد يعكس تميز 
الطبي��ب البحريني محلي��ًا وعربيًا، 
النه��وض  ف��ي  جدارت��ه  ويؤك��د 
بمس��ؤولياته المهني��ة والوطنية 

على أكمل وجه.
وأعربت رئيسة الجمعية الدكتورة 
غادة القاسم عن فخر الكادر الطبي 
البحريني بما تقدمه السلمان من 
عط��اء متواص��ل طيلة مس��يرتها 
كورونا  جائح��ة  وخ��الل  المهني��ة 
على وجه التحديد، حيث برز دورها 
إل��ى ج��وار نظرائه��ا ف��ي الفريق 
الوطني للتص��دي لجائحة كورونا، 
وساهمت بفاعلية في نجاح جهود 
البحرين للتص��دي للجائحة والحد 
م��ن آثارها الس��لبية عل��ى الصحة 

ومختلف مجاالت الحياة العامة.
ونوهت، بقدرة السلمان على الفوز 
بهذه الجائ��زة العربية المرموقة، 

وتحقيقه��ا للمعايي��ر المطلوب��ة 
من أج��ل الفوز من خ��الل تأثيرها 
العلم��ي والصح��ي ف��ي الوس��ط 
بالبحري��ن، وكونها قدوة  الطب��ي 
متمي��زة  تج��ارب  وله��ا  لغيره��ا 
في المج��ال الصحي، إل��ى التأثير 
اإليجابي الذي تحققه على مستوى 
تحس��ين الخدمات في المؤسس��ة 
التي تعمل بها نحو زيادة التنمية 
الصحي��ة بش��كل ع��ام، وإصدارها 
للعديد م��ن البحوث العلمية التي 
ته��دف إل��ى الرب��ط بي��ن البحث 
النظ��ري والتطبي��ق العلمي لعالج 
اكتش��اف  أو  الوبائي��ة  األم��راض 

لألم��راض  والتش��خيص  الع��الج 
الوبائي��ة المنش��ورة ف��ي ال��دول 

العربية.
وقال��ت القاس��م »إن ه��ذا الف��وز 
يعكس ف��ي الوقت ذات��ه الحضور 
الكمي والنوعي الذي تسجله المرأة 
البحرينية في القطاع الصحي على 
مختل��ف مس��توياته وف��ي جمي��ع 
مجاالت��ه، وه��و ما انعك��س أيضًا 
على حضورها في الكوادر األمامية 

للتصدي لجائحة كورونا«.
وأضاف��ت، أن��ه البد م��ن التذكير 
به��ذه المناس��بة بفوز الس��لمان 
بالمرتبة األولى في فئة »االبتكار 

العالج��ي  البح��ث  ف��ي  واإلب��داع 
والس��ريري والطب��ي« م��ن جائزة 
خليف��ة  آل  س��لمان  ب��ن  خليف��ة 
للطبي��ب البحرين��ي ف��ي أكتوب��ر 
م��ن الع��ام الماضي، والت��ي كان 
لجمعية األطباء ش��رف المش��اركة 

في تنظميها.
ف��ازت  الس��لمان  أن  وأوضح��ت، 
بالجائزة نظرًا إلنجازاتها المتميزة 
ف��ي مجال اختصاصه��ا الطبي في 
مج��ال مكافح��ة الع��دوى والت��ي 
اتس��مت باإلبداع واالبت��كار، حيث 
قدمت ع��ددًا من األبحاث نش��رت 
ف��ي دوري��ات علمية معت��رف بها 
عالمي��ًا، وكان له��ا بال��غ األثر في 
والتش��خيص لعدد  الع��الج  جودة 
م��ن  الباطني��ة،  األم��راض  م��ن 
بينه��ا أنماط وصف��ات المضادات 
ف��ي  مالءمته��ا  وم��دى  الحيوي��ة 
غرف��ة الطوارئ بالرعاي��ة الثانوية 
ف��ي البحرين، ودراس��ة أخرى حول 
الوبائيات والمظاهر السريرية لداء 
الرعاية  ف��ي  الغازية  الرشاش��يات 
التخصصي��ة بالمستش��فيات ف��ي 
الت��ي  الع��دوى  وإدارة  البحري��ن، 
تسببها مس��ببات األمراض سالبة 
الج��رام ف��ي ال��دول العربي��ة ذات 
األولوية لمنظمة الصحة العالمية.

د. جميلة السلمان د. غادة القاسم

 القاهري: 700 مشارك 
 في دورة »العمل المستقل« 

عبر منصة »تدريب َهب«

ق��ال رائ��د األعم��ال خلي��ل القاه��ري إن دورة »العم��ل 
المس��تقل« الت��ي يقدمه��ا عب��ر منصة »تدري��ب هب« 
اس��تقطبت حتى اآلن أكثر من 700 مشارك من البحرين 
والوط��ن العرب��ي والعالم، بعضهم تمك��ن بالفعل من 
تأس��يس عمل عبر اإلنترنت والبدء بتحقيق عوائد جيدة 
نس��بيًا، بعدما أتقنوا العديد من المهارات التي تقدمها 
ال��دورة مث��ل التس��ويق والتصميم والبيع عب��ر اإلنترنت 
وخاصة في المتاجر اإللكترونية الكبرى مثل أمازون وعلي 

بابا.
وأض��اف أن تزاي��د اإلقبال عل��ى هذه الدورة كان بس��بب 
الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، واتجاه 
الن��اس وخاصة الش��باب للعمل من المن��زل والبحث عن 
دخل مادي كامل أو جزئي من خالل تقديم خدماتهم عبر 
اإلنترنت، الفتًا إلى س��وق العمل في البحرين والمنطقة 
غن��ي جدًا بفرص العمل المس��تقل التي تحقق كثيرًا من 
الفوائد للمهنيين واالحترافيين من جهة، وتقلل النفقات 

وااللتزامات على أصحاب األعمال من جهة أخرى.
وأش��ار إلى أن الدورة تعمل أيضًا لتكريس آليات واضحة 
لممارس��ة ه��ذا العمل ل��دى كل من مقدم��ي الخدمات 
عبر اإلنترن��ت ومتلقيها، وتجاوز التحدي��ات التي تكتنف 
ه��ذا النوع من العمل مثل التس��عير والج��ودة وااللتزام 
بالتسليم في الوقت المحدد وطرق الحصول على المقابل 

المادي.
وأك��د التزام »تدريب هب« بتوفي��ر تدريب نوعي يواكب 
احتياج��ات المتدربي��ن ويحقق تطلعاتهم ويدعم س��وق 
العم��ل بالمواه��ب والكفاءات، مش��يرًا إل��ى أن المنصة 
تقدم العديد من ال��دورات التدريبية لمتدربين من دول 
مختلفة من بينها السعودية واإلمارات والكويت والعراق 
وحتى مص��ر والجزائر، إضافة إلى مس��جلين في المنصة 

من العرب المقيمين في أوروبا وأمريكا وغيرها.
وتعتب��ر المنصة، التي انطلقت م��ن البحرين أول منصة 
عربية من نوعها للتدريب على المهارات عن بعد، تجمع 
المدربين مع المتدربين في ش��تى أنح��اء الوطن العربي 
والعالم، وتق��دم األدوات الالزمة لتقديم دورات تدريبية 
بفاعلي��ة في مختلف المجاالت، ويعمل في المنصة فريق 
متن��وع م��ن مبرمجي��ن ومصممي��ن وخبراء من ش��ركة 
س��تراديكو تحدي��دًا إضافة إلى ش��ركاء آخري��ن يعملون 
توفير الدعم التقني للمنصة وتطويرها بشكل دائم وفقًا 
ألحدث التوجهات التقنية المستخدمة في هذا النوع من 

المشروعات.

القاهري خالل تقديم الدورة



شارك وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي أمس عبـــر تقنية االتصال 
اإللكتروني المرئـــي، في االجتماع 
الطـــارئ للجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
برئاســـة  اإلســـامي،  التعـــاون 
وزيـــر خارجيـــة المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية صاحـــب الســـمو األمير 
ســـعود،  آل  فرحـــان  بـــن  فيصـــل 
وبمشـــاركة وزراء خارجيـــة الدول 
العربيـــة، واألميـــن العـــام لمنظمـــة 

التعاون اإلسامي.
وزيـــر  ألقـــى  االجتمـــاع،  وفـــي 
فيهـــا  أعـــرب  كلمـــًة  الخارجيـــة 
للمملكـــة  الشـــكر  خالـــص  عـــن 
العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة على 
االجتمـــاع  هـــذا  لعقـــد  دعوتهـــا 
الطـــارئ للجنة التنفيذيـــة لمنظمة 
لبحـــث  اإلســـامي  التعـــاون 
التطـــورات الجارية فـــي األراضي 
الفلســـطينية، معرًبـــا عـــن التقديـــر 
للجهود المخلصـــة التي تبذلها كل 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 

وجمهورية مصر العربية والمملكة 
الهاشـــمية والجمهوريـــة  األردنيـــة 
التونســـية من أجل وقف التصعيد 
والتوصـــل إلـــى وقف إطـــاق النار 

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
وقال وزير الخارجية إن اســـتمرار 
يهـــدد  الخطيـــر  التصعيـــد  هـــذا 
حيـــاة المدنيين األبريـــاء ويعرض 
بالســـكان  المأهولـــة  المناطـــق 
إلـــى دمـــار كبيـــر، وقـــد يقـــود إلـــى 
تهـــدد  خطـــورة  أكثـــر  مواجهـــات 
وقـــال  اإلقليمـــي.  والســـلم  األمـــن 
إن مملكـــة البحرين تجـــدد إدانتها 
اإلسرائيلية  لاعتداءات  الشديدة 
علـــى مدينة القدس وكل األراضي 
ودعـــوة  المحتلـــة،  الفلســـطينية 
التصعيـــد  وقـــف  إلـــى  األطـــراف 
في قطـــاع غـــزة وباقـــي األراضي 

الفلسطينية، 
وأضاف أن مملكـــة البحرين تؤكد 
تأييدهـــا للمبـــادرة المصريـــة التي 
تســـعى إلـــى تحقيـــق هدنـــة بيـــن 
ودولـــة  الفلســـطينية  الفصائـــل 

إســـرائيل، وإتاحـــة المجـــال أمـــام 
للتوصـــل  الدبلوماســـية  الجهـــود 
إلـــى وقـــف شـــامل إلطـــاق النـــار 
لمنع ســـقوط المزيد مـــن الضحايا، 
التوصـــل  يمـــر دون  يـــوم  كل  ألن 
إلـــى وقـــف إطاق النـــار ألمد بعيد 
يعنـــي ســـقوط المزيـــد مـــن القتلى 
المنشـــآت  وتدميـــر  والجرحـــى 

المدنيـــة، ويصعـــب الوصـــول إلـــى 
حل سلمي للصراع.

وأكـــد الزياني أن مملكـــة البحرين 
تدعـــو المجتمـــع الدولـــي ومجلس 
المؤثـــرة  والـــدول  الدولـــي  األمـــن 
فـــي المنطقـــة إلى دعـــم المبـــادرة 
المصريـــة، وحـــث األطـــراف علـــى 
قبولها وبـــدء المفاوضات للتوصل 

إلى وقف دائم إلطاق النار.
وقال إن مملكة البحرين تدعو إلى 
تضافـــر الجهـــود الدوليـــة لتحقيق 
األمـــن واالســـتقرار والســـام فـــي 
التـــي  الحساســـة  المنطقـــة  هـــذه 
عانت على مـــدى عقود من انعدام 
األمن واالســـتقرار وفقـــدان األمل، 
معرًبا عن تطلع المملكة إلى العمل 

فـــي  للشـــروع  مـــواٍز  مســـاٍر  علـــى 
مباحثـــات سياســـية للوصـــول إلى 
حل سياسي يحقق األمن والسام 
العـــادل والدائم في المنطقة مبني 
على حصول الشـــعب الفلســـطيني 
علـــى حقوقـــه المشـــروعة بإقامـــة 
دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
الشـــرقية وفًقـــا لقرارات الشـــرعية 
الدوليـــة وحـــل الدولتيـــن ومبادرة 
ختـــام  وفـــي  العربيـــة.  الســـام 
كلمتـــه، أكـــد وزيـــر الخارجيـــة أن 
مملكة البحريـــن تدعو إلى توحيد 
الدبلوماســـية  الجهـــود  وتكثيـــف 
للمبـــادرة  الـــازم  الدعـــم  لحشـــد 
المصرية، والعمل على أن يسندها 
مـــن مجلـــس األمـــن يحـــث  قـــرار 
جميـــع األطـــراف علـــى الترحيـــب 
والقبـــول بالمبـــادرة المصريـــة، بما 
في ذلك دولة إســـرائيل والفصائل 
الفلسطينية في غزة، وأن تتواصل 
الجهود لتحقيق التعاون بين دول 
المنطقـــة لجعلهـــا آمنـــة ومســـتقرة 

ومزدهرة لصالح جميع شعوبها.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية في اجتماع “التعاون اإلســامي”: التصعيد الخطير يهدد حياة المدنيين األبرياء

البحرين تؤيد المبادرة المصرية بشأن الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

وزير الخارجية يشارك في االجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي

غلـــــــق 5 مطــاعـــــــم ومخــالفـــــــة 53 أخـــــــــرى
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  قالـــت 
الصحـــة إنها قامت بإغاق 5 مطاعم من 
مختلف محافظات مملكة البحرين غلًقا 
إداريا لمدة أســـبوع ومخالفة 53 مطعًما، 
وذلـــك إثـــر رصـــد مخالفات لإلجـــراءات 
االحترازية والتدابيـــر الوقائية للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( 
الصادرة مـــن وزارة الصحـــة، وتم اتخاذ 
اإلجراءات الازمة إلحالة هذه المطاعم 
للجهـــات القانونية بالتنســـيق مـــع وزارة 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة 
للســـياحة  البحريـــن  وهيئـــة  والســـياحة 

والمعارض.
جـــاء ذلـــك في الزيـــارة التفتيشـــية التي 
قـــام بهـــا مفتشـــو إدارة الصحـــة العامـــة 
بالـــوزارة  األغذيـــة  مراقبـــة  قســـم  مـــن 
وبالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة ووزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة متمثلـــة 

 163 شـــملت  والتـــي  بإدارةالتفتيـــش، 
مطعما ومقهى في ثالث أيام عيد الفطر 

المبارك.
وبينـــت الـــوزارة أنـــه نظـــًرا لمخالفة تلك 
واالشـــتراطات  لإلجـــراءات  المطاعـــم 
التنظيميـــة المنصـــوص عليها فـــي القرار 
بشـــأن   2020 لســـنة   51 رقـــم  الـــوزاري 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعـــم والمقاهي الحتـــواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19(، 
للتعليمـــات الصـــادرة  ورصـــد مخالفـــات 
بهذا الشـــأن، تـــم تطبيـــق القوانين حيال 
المطاعـــم المخالفة، ولفتت الـــوزارة إلى 
قامـــوا  القضائـــي  الضبـــط  مأمـــوري  أن 
بالتنســـيق مع مأمـــوري الضبط القضائي 
الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة  بـــوزارة 
بـــإدارة  متمثلـــة  والســـياحة  والتجـــارة 
هـــذه  مخالفـــة  ضبـــط  وتـــم  التفتيـــش، 

المطاعـــم وغلقهـــا إدارًيـــا لمـــدة أســـبوع، 
اإلداريـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ  تمهيـــًدا 

والقانونية بهذا الشأن.
أمـــا بشـــأن بقيـــة المحـــات التـــي تمـــت 
الرقابـــة عليها فـــي كل المحافظات، فقد 
تـــم تنبيـــه بعـــض المحات ممـــن لوحظ 
لديهـــم قصـــور فـــي آليـــة تطبيـــق بعـــض 
اإلجراءات والتي هـــي قابلة للتصحيح، 
فتـــم تصحيحهـــا فـــي الحـــال مـــن قبـــل 

أصحاب تلك المحات.

اســـتمرار  الصحـــة  وزارة  وأكـــدت 
الجهـــات  بمعيـــة  الميدانيـــة  الزيـــارات 
رقابتهـــا  بتكثيـــف  المختصـــة  الرقابيـــة 
فـــي فتـــرة إجـــازة عيـــد الفطـــر المبـــارك 
لضمـــان عـــودة فتـــح المحـــال التجاريـــة 
وممارســـتها ألنشـــطتها وفقًا لإلجراءات 
المطلوبـــة منها، كإحـــدى الركائـــز المهمة 
وحفـــظ  الفيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
الســـامة للجميـــع، متمنيًة الـــوزارة على 
المحـــال التجاريـــة والمرتاديـــن التحلـــي 
بالتدابيـــر  االلتـــزام  فـــي  بالمســـؤولية 
دوره،  بحســـب  كٌل  منهـــم،  المطلوبـــة 
وذلـــك للتأكد من تطبيـــق البروتوكوالت 
الوقائيـــة والصحيـــة، مـــع التشـــديد على 
فـــي  باالحتـــرازات  االلتـــزام  ضـــرورة 
كافـــة هذه المحـــال التجاريـــة والمطاعم 
للمســـاهمة في الحد من انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد - 19(.

“الصحة”: حمالت 
تفتيشية في ثالث 

أيام العيد شملت 163 
مطعما ومقهى

جاللة الملك يهنئ 
ملـــك النرويـــج

بعـــث عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
مملكـــة  ملـــك  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  النرويـــج 
ذكـــرى  بمناســـبة  الخامـــس،  هارالـــد 
اليـــوم الوطني لباده، أعرب جالته 
فيهـــا عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه 
لـــه بموفـــور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا
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ملك النرويججاللة الملك

المنامة - بنا

هنأ النائب األول لرئيس المجلس 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
ســـمو الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
رئيـــس  خليفـــة،  آل  ســـلمان  بـــن 
العامـــة  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس 
للرياضة رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة، بمناســـبة صدور 
المرســـوم الملكي بتعيين ســـموه 
الهيئـــة  إدارة  لمجلـــس  رئيســـا 
العامة للرياضة، مؤكدا أن تعيين 
إدارة  لمجلـــس  رئيســـا  ســـموه 
يؤكـــد  للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة 
دور ســـموه الرائد وإسهاماته في 
الشـــأن الرياضـــي وقـــدرة ســـموه 
مســـارات  تطويـــر  فـــي  وتميـــزه 
العمـــل الرياضي فـــي المملكة في 

ظـــل المســـيرة التنمويـــة الزاهرة 
لملك الباد صاحب الجالة حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
التوفيـــق  كل  لســـموه  ومتمنيـــًا 

والنجاح والسداد.

سمو الشيخ سلمان بن خليفة يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ سلمان بن خليفة

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  بعـــث 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفـــة، برقية 
لرئيـــس  األول  النائـــب  إلـــى  تهنئـــة 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
بمناســـبة صـــدور المرســـوم الملكـــي 
من لـــدن عاهل البـــاد القائد األعلى 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، بتعييـــن ســـموه 
رئيســـًا لمجلـــس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وبـــارك 
البحرين، لسمو النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 

رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبيـــة البحرينية، مؤكدًا 
تأتـــي  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  أن 
تكليـــاً للـــدور الكبيـــر الـــذي يحققه 
بمســـتويات  االرتقـــاء  فـــي  ســـموه 
الرياضـــة، فـــي ظـــل مـــا تحظـــى بـــه 

رعايـــة  مـــن  البحرينيـــة  الرياضـــة 
واهتمام ودعم من قبل عاهل الباد 
القائد األعلى صاحب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فضاً 
عـــن دور ســـموه الكبيـــر فـــي حصـــد 
اإلنجازات في المشاركات الرياضية 
القارية والدولية والتأهل المتواصل 
لعدد مـــن الرياضـــات البحرينية في 

األلعاب األولمبية.
ودعـــا القائـــد العـــام المولـــى العلـــي 
القدير أن يمـــد النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
الرؤيـــة  لترجمـــة  وتوفيقـــه  بعونـــه 
الملكية الســـامية لتطوير المنظومة 

الرياضية في المملكة.

القائد العام يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد

الشيخ خليفة بن أحمد
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فـــي موضوع متشـــعب ومطـــول تطرقـــت “اإلندبندنـــت” قبل فتـــرة إلى ملف 
أعتبـــره شـــخصيا من أهـــم الملفات أال وهو “التعليم في ظـــل جائحة كورونا”، 
وذكرت بعض النقاط المهمة التي تخص “التحول االســـتراتيجي في مفاهيم 
المنظومة التعليمية” وأين يقف التعليم من العالم الرقمي في الدول العربية، 
ومدى االستفادة من ظهور مالمح لثورة رقمية خامسة وتطبيق البرمجيات 
الخاصـــة والتطبيقـــات واألدوات الرقمية ضمن هذه المنظومة التعليمية، ولم 
يقتصـــر التقرير على الجانب التعليمي بل توســـع ليشـــمل الجانب التقني في 

مجاالت التصنيع المختلفة بعد الثورتين الصناعيتين.
وبعـــد قراءتـــي هـــذا التقرير تذكرت اإلشـــادة الدوليـــة بما وصلت لـــه المملكة 
من مكانة رفيعة وســـمعة طيبة في الجانـــب التعليمي في اجتماعات منظمة 
اليونسكو والسيما االجتماع األخير في أبريل الفائت الذي ذكر فيه بكل فخر 
اســـم المملكة ثالث مـــرات وبحضور أكثر من 170 دولـــة عندما اطلع المحفل 
الدولـــي علـــى تجارب الدول فـــي التعامل مـــع جائحة كورونا بـــكل تحدياتها 
وانعكاســـاتها، وتم ذكر اسم البحرين في “استمرار التعليم، وتوفير الخدمات 

التعليميـــة المتنوعـــة، وعـــدم توقـــف التعليم عـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة 
وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم”.

نعـــم عندما نتحدث عـــن التعليم في مملكة البحرين فـــي ظل جائحة كورونا 
فنحـــن نتحـــدث عـــن جهـــود كبيرة حافظـــت على اســـتدامة التعليـــم في ظل 
أصعـــب الظـــروف التـــي مر بهـــا العالم بأســـره في ظـــل تحديات وانعكاســـات 
ضخمـــة فرضها هذا الوبـــاء، وفي نفس الوقت كان اإلبـــداع في دمج التقنية 
واألدوات الرقميـــة وترســـيخ ركائـــز “التعلـــم عـــن بعـــد” بجهود كبيـــرة وأمانة 
تشـــرف بحملهـــا على عاتقهم معلمـــوا المملكة الذين ضربـــوا أروع األمثلة في 

البذل والعطاء.

نقطة أخيرة

إن ذكـــر اســـم المملكة بشـــكل متكرر في المحافل الدوليـــة يؤكد ما وصلت له 
المملكة من تقدم ورقي في مختلف المجاالت والسير على الطريق الصحيح 

في البناء والتنمية.

مشهد يصفع العالم المتمدين
هـــل رأى العالـــم المتمديـــن وهـــل رأت منظمـــات حقوق اإلنســـان 
وصحافـــة أوروبا وأميركا مشـــهد الجندي اإلســـرائيلي وهو يركل 
الرجـــل الفلســـطيني وهـــو علـــى ســـجادة الصـــالة؟ هـــل ســـتصدر 
الخارجية األميركية بيانا حـــول الحريات الدينية وحرية العبادة 
فـــي فلســـطين المنكوبة كمـــا تفعل تجـــاه دول عربية وإســـالمية 
ألســـباب أقل شـــأنا بكثير؟ وهل ســـيصدر االتحاد األوروبي بيانا 

ناريا حول هذا المشهد المهين؟
رغم بشاعة الصورة ال أعتقد أن شيئا مما سبق سيحدث، فإهانة 
مشـــاعر المالييـــن من المســـلمين ال تعني شـــيئا لألمـــم المتمدينة 
التـــي تقدس جميع الحقوق ابتداء من حقوق الكالب وصوال إلى 

حقوق الشواذ والمثليين. 
أين موقع هذا الرجل المسلم الذي كان على سجادة صالته أعزل 
عندما فوجئ بحذاء الجندي اإلســـرائيلي فـــوق رقبته؟ الحقيقة 
أن هـــذا المشـــهد لم يهن المصلي الفلســـطيني بقدر مـــا أهان ذلك 
العالم المتمدين، فأين أنت يا حمرة الخجل؟ هذا المشـــهد يكذب 
كل مـــا أنتجـــه العالم الغربي حول حقوق اإلنســـان طوال تاريخه 

ويجعلنا ال نصدق أية 
شـــعارات يطلقها هذا العالم بعد اليوم، فحقوق اإلنســـان شعارات 
صاغهـــا العالـــم الغربـــي للضغط على بعـــض الـــدول والتدخل في 
شـــؤونها والتضييق عليها وابتزازها، لكنها ال تستخدم ضد جيش 

االحتالل اإلسرائيلي.
وبرلمانات العالم ومنظماته يمكن أن تجتمع وتشـــتعل نارا بسبب 
تقاريـــر مفبركـــة يعدهـــا بعـــض الخارجين علـــى القانـــون في بالد 
العرب، لكنها تصمت صمت القبور أمام مشـــهد ناطق مثل مشـــهد 

الجندي اإلسرائيلي وهو يدوس الرجل بحذائه.

فلسطين في القلب
انســـابت دمـــوع المصليـــن أثنـــاء دعـــاء الخطباء فـــي خطبة عيد 
الفطر المبارك إلخواننا الفلسطينيين الذين تعرضوا لموجة قصف 
إســـرائيلي وحشـــي دون رادع من ضمير أو قانون أو حتى سلطة 
جبريـــة لدولـــة قـــادرة أو منظمـــة دولية معنيـــة، لكنه جـــر تعاطًفا 
عالمًيـــا كبيًرا وتســـبب فـــي انـــدالع مظاهرات شـــعبية عارمة في 
بلدان إسالمية وغير إسالمية، وأدى لتزايد الغضب من االحتالل 
اإلســـرائيلي الـــذي لـــم يـــراع أبســـط حقوق اإلنســـان الفلســـطيني 

بخنقه بالحصار والضغط.
ورغـــم مرارة وقســـوة ما حدث، واأللم الـــذي ألم بنا جراء كل هذا 
البطـــش اإلســـرائيلي ضد إخواننـــا الفلســـطينيين، إال أنه أثبت أن 
تلـــك القضية لم ولن تنســـى وســـتظل اختبـــاًرا لعدالـــة وأخالقية 
النظـــام الدولـــي، وأن المنطقـــة لن تســـتقر فعال إال بحـــل عادل لها 
يضمن للفلســـطيني حقوقه وأمنه، ويوفر له حياة طبيعية كغيره 

من أبناء دول العالم.
لقد صدق المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان عندما وصف 
الهجمـــة اإلســـرائيلية األخيـــرة بعمليـــة التدميـــر الممنهجة، حيث 
اســـتهدفت مناطـــق ســـكنية ومؤسســـات مدنية في قطـــاع غزة، 
بمئات القذائف الثقيلة والغارات الجوية لســـالح الجو والمدفعية 
الشـــهداء ومئـــات  إلـــى ســـقوط عشـــرات  أّدى  مـــا  اإلســـرائيلية، 
المصابين وتدمير تلك المناطق المستهدفة ونزوح عشرات األسر 
من بيوتها، محذرا المرصد من أّن الجيش اإلسرائيلي انتهك مبدأ 
التناســـب والتمييـــز، واســـتخدم الكثافـــة النيرانيـــة العالية بهدف 
الترهيب واالنتقام والعقاب الجماعي للمدنيين وليس لضرورات 

عسكرية.
وثـــق المرصـــد األورومتوســـطي جرائـــم خطيرة من بينها مســـح 
مبـــان ســـكنية بالكامـــل، وتدميـــر أحيـــاء كاملـــة، دون أي اعتبـــار 
لقواعد القانون الدولي اإلنســـاني، وهو ما شجع العناصر اليمينية 
المتطرفـــة فـــي إســـرائيل على تكثيـــف هجماتهـــم العنصرية على 
الفلســـطينيين ومزارعهـــم وممتلكاتهـــم فـــي جميع أنحـــاء الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
فهـــل هـــذه الجرائم كافية لتحـــرك المجتمع الدولـــي بفعالية ليس 
إلنقاذ اإلنســـان الفلســـطيني، بل إلنفاذ القوانيـــن وتطبيق قرارات 
الشـــرعية الدولية التي اســـتغرقت عقوًدا من النضال والعمل إلى 

أن تم التوصل إليها ألجل خير البشرية كلها؟.

عندما يذكر اسم المملكة في اجتماعات منظمة اليونسكو

ُعـــّدت البحريـــن منذ العـــام 1900م من أوائل بلـــدان المنطقة التـــي حظيت خدماتها 
الصحية باهتمام كبير ُمْذ كان يتولى “مستشفى فكتوريا التذكاري” بالمنامة العاصمة 
عـــالج مرضـــى األمـــراض المعدية آنذاك، وصـــوالً إلى ما هي عليـــه اآلن من تطورات 
مشـــهودة واكبـــت فيهـــا دوالً متقدمة فـــي ناحية تقديـــم الرعاية األوليـــة ومكافحة 
األمراض بعد توّسعها المتسارع في بناء وتجهيز المستشفيات العامة والمتخصصة 
علـــى امتـــداد المناطـــق والمحافظـــات البحرينيـــة بأعلى مســـتويات التأهيـــل الطبي 
وتأميـــن المعـــدات ولـــوازم العمليات الجراحيـــة، حتى برزت هذه الجهـــود المخلصة 
بوضـــوح فـــي مكافحـــة وبـــاء كورونـــا العالمـــي وتصييرها مثـــااًل ُيحتذى فـــي إدارة 

األزمات ومواجهة المخاطر واتخاذ القرارات بمهنية واحتراف فريدين.
وعلى الرغم من الجهود الوطنية الجّبارة التي يدور “ِسجال الحرب” فيها على مدار 
)24( ســـاعة، ويشـــهد بها القاصـــي والداني في التصّدي والمكافحـــة لهذا الوباء الذي 
نالت فيه مملكتنا الحبيبة الريادة واإلشادة العالميتين في تقديم الخدمات العالجية 
المتطابقـــة مـــع متطلبات منظمة الصحة العالمية، ما عزّز من مكانتها وفريقها الطبي 
في المحافل الدولية؛ إال أّن “ِرَماح” هذه الجهود الُمسّددة في خاصرة هذه الجائحة 
القاتلة، تبقى قاصرة إذا لم تتكامل فيها اإلســـهامات الشـــعبية من مختلف قطاعاتها 
الوطنيـــة التـــي تتجلـــى أبهـــى صورهـــا بااللتـــزام الوطني المســـؤول الـــذي يرفع من 
مســـتويات الوعي الشعبي والمجتمعي في اتباع االحترازات اآلمنة وتسخير شامل 
القدرات اإلعالمية إليصال المعلومات الضرورية وتوظيف متعدد المنّصات الخبرية 

لتطبيـــق الســـلوكيات الصحيـــة ومواكبة المســـتجدات العالجية وتنفيـــذ اإلجراءات 
الوقائيـــة، الســـّيما في اآلونة األخيرة التـــي تصاعدت فيها أعـــداد اإلصابات بصورة 
متســـارعة حســـب ما يرد يوميًا في موقع وزارة الصحة الرســـمي، في وقٍت جسدت 
فيـــه القيـــادة الحكيمة موقًفا تاريخيًا مشـــرًفا فـــي إدارتها الفريدة لهـــذا الملف الذي 

حافظ على سالمة المواطنين والمقيمين والوافدين والعابرين.

نافلة:

تصّدر الكوادر الطبية – بمعية الطواقم الســـاهرة من حّراس األمن والســـالمة بإدارة 
الصحـــة العامـــة - في الصفوف األمامية بمملكتنا الغاليـــة، أظهر عزمًا ال مثيل له في 
معركـــة الّتصـــدي وحمايـــة األرواح، بـــل ســـطّروا أروع األمثلة بـــإرادة ال تعرف الكلل 
والملـــل مـــن أجـــل عودة الحيـــاة إلى طبيعتهـــا منذ األيـــام األولى النتشـــار الفيروس 
عالميـــًا. وهـــذا مـــا يتطلب – جنبـــًا إلى جنـــب - وعيًا مجتمعيـــًا فائقًا إلنجـــاح المهمة 
باتباع اإلجراءات االحترازية وااللتزام بالتعليمات الوقائية التي ُتسهم في تحجيم 
رقعة اتساع المرض بضرورة إفصاح المخالطين ألنفسهم وتحّمل أرباب العمل كلفة 
الفحص لمنتســـبي مؤسساتهم من الوافدين؛ تخفيفًا على مواقع الفحص العشوائي 
المجاني من جهة وإفساح المجال للمواطنين في تلقي حّق العالج بسهولة من جهة 

أخرى بعد تخصيص أماكن لهم حسب ما أفاد به القّراء وبعض النيابيين.

“ِرماٌح” بحرينية في معركة كورونا

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

للتواصل: 17111483

قد يأتي يوم نفقد فيه “الكنترول” ال قدر اهلل
قبل أيام كانت صـــورة كورونا عنيفة أكثر 
ممـــا كنا نتصور، األمر الذي أزعج المواطن 
الملتزم الذي يرفض خسارة أية جولة في 
معركتـــه مـــع كورونا، فألول مـــرة منذ بدء 
الجائحـــة تســـجل البحرين أعلـــى حصيلة 
وفيات بكورونا بلغت 17 حالة، وقد ذهب 
المنزليـــة  التجمعـــات  إن  بالقـــول  البعـــض 
ليست وحدها الســـبب، بل إن االحترازات 
مـــن  الكثيـــر  فيهـــا  العائلـــة  نطـــاق  خـــارج 
القصور وتحتاج إلى وقفة جادة واحتواء 

حقيقي.
لنضع األســـئلة في مكانها الدقيق ونقول.. 
لمـــاذا يحـــدث كل ذلك ومن هو المســـؤول 
أتصـــور  القائمـــة؟  الحـــاالت  ارتفـــاع  عـــن 
شـــخصيا أن العمالـــة اآلســـيوية تنظر إلى 

العالـــم مـــن منظـــار آخـــر، فكما هـــو واضح 
مـــن خـــالل الفيديوهـــات والمقاطـــع التـــي 
نشـــاهدها فـــي مختلـــف وســـائل التواصل 
االجتماعي بأنهـــا غير ملتزمة باإلجراءات 
حيـــث  الوقائيـــة،  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
يتجمعـــون أمام المنـــازل للثرثرة وبعضهم 
يلبـــس الكمـــام والبعـــض اآلخر غيـــر مهتم 
إطالقـــا، كمـــا أن الفريق الوطنـــي للتصدي 
لفيروس كورونا أوضح في أوقات عديدة 
أن نتائـــج الفحـــص أظهـــرت وجـــود أعداد 
كبيـــرة مـــن الحـــاالت القائمـــة بيـــن العمالة 
الوافـــدة، ومن ضمن أســـباب االرتفاع في 

هذا العدد تجمعهم في مساكنهم.
الوقائـــع  رصـــد  أو  الحـــوادث  وبمتابعـــة 
يتضـــح لنـــا أن العمالـــة اآلســـيوية ســـواء 

عمـــال توصيـــل الطلبـــات أو مـــن يبيعـــون 
لهـــم  تعـــرف  “ال  وغيرهـــم  البـــرادات  فـــي 
ســـماء وال أرضـــا”، ال قناعـــة وال ثقافـــة وال 
مسؤولية، بل استهتار بالتعليمات، وكذلك 
بعـــض العوائل التي مازالـــت تعيش اللقاء 
األســـبوعي الدائـــم والمســـتمر دون أدنـــى 
مســـؤولية، ولـــم يفـــد معهـــا قـــرع أجراس 
الخطـــر في أســـماعها، ومثل هـــذه العوائل 
تحتاج حقيقة إلى دراسة تحليلية لطريقة 

تفكيرها وتمحيص تصرفاتها.
لقد توســـعت الدائرة كثيرا، وقد يأتي يوم 
نفقـــد فيه “الكنترول” ال قدر هللا، لهذا البد 
من النفاذ إلى أعمق أعماق المشـــكلة وحل 
الرمـــوز واإلشـــارات طالما قطعنا أشـــواطا 

طويلة وبذلنا جهودا مضنية.
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