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ــة الــبــيــئــة  كـــشـــف قـــســـم صـــحـ
ــة بــــــوزارة  ــامـ ــعـ بــــــــإدارة الـــصـــحـــة الـ
الــــصــــحــــة عــــــن إغــــــــــاق مــحــلــيــن 
ترفيهيين غلًقا إداريا مدة أسبوع 
ومتابعة 39 محًا ترفيهيا و3 دور 
وذلك  األوضاع،  لتعديل  للسينما 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــع  مـ بــالــتــنــســيــق 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ الــــصــــنــــاعــــة  ووزارة 
والـــســـيـــاحـــة، مــبــيــنــا أنـــهـــا أحــالــت 
اإلجــراءات  المنشآت التخاذ  هذه 
ــل الــــجــــهــــات  ــ ــبـ ــ الــــــــازمــــــــة مـــــــن قـ
ــة، وذلــــــــك إثـــــــر رصــــد  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
االحترازية  لإلجراءات  مخالفات 
والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة لــلــحــد من 
)كوفيد- كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار 

19( الصادرة عن وزارة الصحة.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال الـــــزيـــــارة 
مفتشو  بها  قــام  التي  التفتيشية 
ــة الـــبـــيـــئـــة بــــــــــإدارة الــصــحــة  ــحـ صـ
ــوزارة وبــالــتــعــاون مع  ــالــ الــعــامــة بــ
الصناعة  ووزارة  الــداخــلــيــة  وزارة 
والتجارة والسياحة، والتي شملت 
الــتــرفــيــهــيــة،  لــلــمــحــات  ــارة  ــ 58 زيـ
مــخــتــلــف  فـــــي  الـــســـيـــنـــمـــا،  ودور 
محافظات مملكة البحرين وذلك 

خال أول وثاني وثالث ورابع يوم 
من أيام عيد الفطر المبارك.

ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر واصــــــل 
من  العامة  الصحة  إدارة  مفتشو 
قــســم مــراقــبــة األغـــذيـــة بـــالـــوزارة 
وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة 
ــارة والــســيــاحــة  ــتـــجـ الــصــنــاعــة والـ
وهيئة  التفتيش  بــــإدارة  متمثلة 
والمؤتمرات  للمعارض  البحرين 
الزيارات التفتيشية، والتي شملت 
والــمــقــاهــي  للمطاعم  ــارة  زيــ  173
ــد الــفــطــر  ــيـ خــــــال رابـــــــع أيـــــــام عـ
الصحة  وزارة  الــمــبــارك. وكــشــفــت 
إداريــا  إغــاق 4 مطاعم غلًقا  عن 
مع  بالتنسيق  وذلــك  أسبوع،  مدة 
الصناعة  ووزارة  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــارة والـــســـيـــاحـــة، التـــخـــاذ  ــجــ ــتــ والــ
اإلجـــــراءات الــازمــة إلحــالــة هذه 
القانونية  الجهات  إلى  المطاعم 
خال  منها   41 مخالفة  وكــذلــك 
هـــذه الــــزيــــارات، وذلــــك إثـــر رصــد 
االحترازية  لإلجراءات  مخالفات 
والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة لــلــحــد من 
)كوفيد- كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار 

19( الصادرة عن وزارة الصحة.

ــًرا  ــظـ ــنـــت الـــــــــــوزارة أنــــــه نـ ــيـ وبـ
إلــــــى مـــخـــالـــفـــة تـــلـــك الـــمـــنـــشـــآت 
لـــــــــــإلجـــــــــــراءات واالشـــــــتـــــــراطـــــــات 
عليها  الــمــنــصــوص  الــتــنــظــيــمــيــة 
في الــقــرار الـــوزاري رقــم 48 لسنة 
2021 بشأن االشتراطات الصحية 
ــواجــــب تــطــبــيــقــهــا فـــي مــنــشــآت  الــ
ومـــــحـــــال األلــــــعــــــاب الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
الحـــتـــواء ومـــنـــع انــتــشــار فــيــروس 

ــا )كــــــوفــــــيــــــد-19(، ورصـــــد  ــ ــ ــورون ــ كــ
مــخــالــفــات لــلــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
القوانين  تطبيق  تم  الشأن،  بهذا 
عــلــيــهــا، ولــفــتــت الــــــــوزارة إلــــى أن 
قاموا  القضائي  الضبط  مأموري 
الضبط  مــأمــوري  مــع  بالتنسيق 
ووزارة  الداخلية  بــوزارة  القضائي 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة، 
ــم ضــبــط مــخــالــفــتــهــا وغــلــقــهــا  وتــ

إدارًيا مدة أسبوع، تمهيًدا التخاذ 
ــة والــقــانــونــيــة  ــ اإلجــــــراءات اإلداريــ
ــأن. أمـــــا بـــشـــأن بــقــيــة  ــ ــشـ ــ بـــهـــذا الـ
المحال التي تمت الرقابة عليها 
في كل المحافظات، فقد تم تنبيه 
بـــعـــض الـــمـــحـــات مـــمـــن لــوحــظ 
آلـــيـــة تطبيق  فـــي  قـــصـــور  لــديــهــم 
بعض اإلجراءات والتي هي قابلة 
في  تصحيحها  فتم  للتصحيح، 

الــــحــــال مــــن قـــبـــل أصــــحــــاب تــلــك 
متابعتها  إلــــى  ــة  ــافـ إضـ الــمــحــال 
ـــزام  ــ ـــتـ ــ لـــتـــصـــحـــيـــح وضـــعـــهـــا وااللـ

بتطبيق جميع االشتراطات.
وأكدت وزارة الصحة استمرار 
ــيــــة بــمــعــيــة  ــيــــدانــ الــــــــزيــــــــارات الــــمــ
ــة الــمــخــتــصــة  ــيـ ــابـ ــرقـ الـــجـــهـــات الـ
بــتــكــثــيــف رقــابــتــهــا خــــال الــفــتــرة 
ــة لــــضــــمــــان عــــــــودة فــتــح  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
أنشطتها  ومــمــارســتــهــا  الــمــنــشــآت 
منها،  المطلوبة  وفقًا لإلجراءات 
كإحدى الركائز المهمة للحد من 
انتشار الفيروس وحفظ السامة 
لــلــجــمــيــع، مــتــمــنــيــًة الــــــــوزارة من 
المنشآت الترفيهية ودور السينما 
بالمسؤولية  التحلي  والمرتادين 
المطلوبة  بالتدابير  االلتزام  في 
وذلـــك  دوره،  بــحــســب  ــٌل  كــ مــنــهــم، 
البروتوكوالت  تطبيق  من  للتأكد 
التشديد  والصحية، مع  الوقائية 
على ضرورة االلتزام باالحترازات 
فـــي كـــل هـــذه الــمــحــال الــتــجــاريــة 
الحد  فــي  للمساهمة  والمطاعم 
ــار فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مــــــن انـ

)كوفيد-19(. 
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أعلن الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا موافقة 
أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــطــعــيــم الــفــئــة 
عــاًمــا   17 ــى  إلــ  12 مـــن  الــعــمــريــة 
بتطعيم )فايزر وبيونتك( المضاد 
لفيروس كورونا بجرعتين، وذلك 
جميع  اللجنة  تــدارســت  أن  بــعــد 
الفريق  عــن  الــصــادرة  التوصيات 
االستشاري المعني بالتطعيمات 
فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 
ــكــــم بــــــاألمــــــراض  ــتــــحــ ومــــــركــــــز الــ
بــالــواليــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
والــمــتــعــلــقــة بـــتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
تقديم  عبر  الفئة  لهذه  الكافية 
التطعيم، من أجل الحفاظ على 
صــحــتــهــم وســامــتــهــم مـــن خــال 

اكتساب المناعة ضد الفيروس.
الطبي  الوطني  الفريق  ونّوه 
ــا إلــى  ــورونـ لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـ
ــذه الــفــئــة  ــًرا إلــــى كــــون هــ ــه نـــظـ أنــ
العمرية التي تتراوح بين 12 و17 
بالفيروس  لإلصابة  عرضًة  عاًما 
ــذ  ــ ــم األخـ ــ ومـــضـــاعـــفـــاتـــه فـــقـــد تـ
التطعيم  تــأمــيــن  االعــتــبــار  بعين 
ــه أو  ــن اإلصــــابــــة بــ لـــوقـــايـــتـــهـــم مــ
مضاعفاته التي قد تكون خطرة 
ــن طــــريــــق الـــحـــصـــول  ــ عـــلـــيـــهـــم عـ
ــم لــتــحــصــيــنــهــم  ــيـ ــعـ ــتـــطـ ــلــــى الـ عــ
مــن الــفــيــروس، مــضــيــًفــا الــفــريــق 
ــي الــــطــــبــــي أنــــــــه ســيــتــم  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
التسجيل ألخذ  بــاب  فتح  إعــان 
عبر  للفيروس  المضاد  التطعيم 
لوزارة  التابع  اإللكتروني  الموقع 
healthalert.gov.الصحة
bh   من خال اختيار »التسجيل 
ألخذ التطعيم المضاد لفيروس 
التسجيل  يتطلب  حيث  كورونا«، 

مــوافــقــة ولــــي األمــــر فـــي الــمــركــز 
ــي قـــبـــل أخــــــذ الــتــطــعــيــم  ــحـ الـــصـ
العمرية  الفئات  لهذه  للراغبين 
المذكورة إضافة إلى وجود مرافق 

معهم عند أخذ التطعيم.
ــٍة أخـــــــــــــرى، أعــــلــــن  ــ ــهــ ــ ــن جــ ــ ــ مـ
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا فــــتــــح بــــاب 
الــتــســجــيــل لــلــجــرعــة الــمــنــشــطــة 
لفيروس  الــمــضــاد  التطعيم  مــن 
كـــــورونـــــا )كـــــوفـــــيـــــد-19( لــلــفــئــات 
األكثر عرضة للخطر في مملكة 
أشهر   6 أكــمــلــوا  الــذيــن  البحرين 
مـــن أخــــذ الـــجـــرعـــة الــثــانــيــة من 
العاملين  من  سينوفارم،  تطعيم 
في الصفوف األمامية من الكوادر 
الطبية، باإلضافة إلى المواطنين 
ــن الــبــالــغــيــن من  والــمــقــيــمــيــن مـ
وممن  فــوق،  فما  عامًا   50 العمر 
يــعــانــون مـــن الــســمــنــة الــمــفــرطــة 
ــــراض نــقــص الــمــنــاعــة. وبــّيــن  وأمـ
الفريق الوطني الطبي للتصدي 

التسجيل  بـــأن  كـــورونـــا  لــفــيــروس 
التطعيم  من  المنشطة  للجرعة 
الــمــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا مــتــاٌح 
التابع  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عبر 
healthalert. الصحة  لـــوزارة 
gov.bh عبر اختيار »التسجيل 
ــات مــنــشــطــة« ضمن  ــرعـ ــذ جـ ألخــ
التطعيم  ألخــذ  التسجيل  خــيــار 
الـــــمـــــضـــــاد لـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا. 
وأكـــــد الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
الحرص على تطوير بروتوكوالت 
التطعيم ضمن الحملة الوطنية 
الــبــروتــوكــوالت  بحسب  للتطعيم 
الــطــبــيــة، وذلــــك بــتــقــديــم جــرعــة 
ــة لـــلـــتـــطـــعـــيـــم الـــمـــضـــاد  ــنـــشـــطـ مـ
الخطوات  كورونا ضمن  لفيروس 
االستباقية التي تقوم بها مملكة 
ــهـــود الــتــصــدي  الـــبـــحـــريـــن فــــي جـ
لــفــيــروس كـــورونـــا بــمــا يــســهــم في 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة وســـامـــة 
الجميع، ذاكًرا أنه سيتم اإلعان 
ــح بـــــــاب الـــتـــســـجـــيـــل  ــتــ ــا فــ ــ ــ ــًق ــ الحــ

لباقي  المنشطة  الــجــرعــة  ألخــذ 
غير  من  والمقيمين  المواطنين 
سيكون  حيث  الــمــذكــورة،  الفئات 
مـــوعـــد الـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة من 
من  شهرًا   12 بعد  لهم  التطعيم 
بما يضمن  الثانية  الجرعة  أخذ 

تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
ــق الــــوطــــنــــي  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ونــــــــــــوه الــ
بالقادمين  الخاصة  بــاإلجــراءات 
ــن جـــمـــهـــوريـــة الــهــنــد،  ــل مــ ــن كــ مــ
اإلسامية،  باكستان  وجمهورية 
الشعبية،  بنغاديش  وجمهورية 
الديمقراطية  نيبال  وجمهورية 
سريانكا  وجمهورية  الفدرالية، 
الــديــمــقــراطــيــة االشــتــراكــيــة، بــأن 
على جميع المسافرين القادمين 
الــبــحــريــن  مــن هــذه  إلـــى مملكة 
المسافرون  فيهم  بمن   - الـــدول 
البالغون  )الترانزيت(-  العابرون 
مـــن الــعــمــر 6 ســـنـــوات فــمــا فــوق 
يجب عليهم تقديم شهادة تثبت 
نـــتـــيـــجـــة الـــفـــحـــص الــمــخــتــبــري 

تحوي    )PCR( كورونا  لفيروس 
  )QR code( آر  كــــيــــو  رمــــــــز 
ــك قــبــل 48 ســـاعـــة مـــن وقــت  ــ وذلـ
ــى اســتــمــرار  الـــمـــغـــادرة، إضـــافـــة إلـ
إجــــــــــراء الــــفــــحــــص الـــمـــخـــتـــبـــري 
عــنــد الــــوصــــول، وإجـــــــراء فحص 
الذين  للقادمين  ثاني  مختبري 
ــي الـــبـــحـــريـــن مـــدة  ســيــقــيــمــون فــ
أيـــام، وفحص  تمتد ألكــثــر مــن 5 
مختبري ثالث بعد عشرة أيام من 
الذين  للقادمين  الوصول  تاريخ 
سيقيمون في البحرين مدة تمتد 
إلى أكثر من 10 أيام، إضافًة إلى 
وفق  االحترازي  الصحي  الحجر 
المعمول  االحترازية  ــراءات  اإلجـ
بــهــا لــكــل الــمــســافــريــن الــقــادمــيــن 
مــن هـــذه الــــدول مـــدة عــشــرة أيــام 
أو  إن وجد  الخاص  في مسكنهم 
أحد الفنادق المخصصة للحجر 
المرخصة  االحـــتـــرازي  الــصــحــي 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية. 

البحرين تتيح التطعيم الم�ضاد لفيرو�س كورونا للفئة العمرية

من 12 اإلى 17 عاًما وجرعة من�ضطة لمن هم فوق الخم�ضين عاما

كتبت: فاطمة علي 
خـــــلـــــصـــــت دراســـــــــــــــــة طـــبـــيـــة 
الطب  فــي مجلة  ُنــشــرت  حــديــثــة 
الــتــشــخــيــص  ان  إلــــى  ــي  ــكـ ــريـ األمـ
لــلــربــو يغني  الــمــنــاســب  الــطــبــي 
األدويــة  تناول  عن  المرضى  ثلث 
من   %33 وأن  ــــل  األجـ الــطــويــلــة 
تم فحصهم  الذين  الربو  مرضى 
ــا يــمــكــنــهــم الــتــخــلــص  ــ ــًي عــــشــــوائــ
ــان، وأنــــهــــم ال  ــأمــ ــم بــ ــهـ ــتـ مــــن أدويـ
ــاول أدويــــــة  ــ ــنـ ــ يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى تـ
الــســتــيــرويــد طــويــلــة األجـــل التي 

تؤخذ عبر االستنشاق.
ــون  ــمـ ــــى مـــضـ ــلـ ــ ــا عـ ــبــ ــيــ ــقــ ــعــ وتــ
الــــــدراســــــة أكــــد اســــتــــشــــاري طــب 
والربو  الصدر  وأمــراض  األطفال 
الــدكــتــور عــلــى إبــراهــيــم لـــ»أخــبــار 
والعاج  التشخيص  ان  الخليج« 
فارقا  يشكل  للمرض  المناسبين 
في حياة غالبية المرضى خاصة 
حصول  قبل  المبكر  للعاج  وان 
ــرا  ــ أمـ يـــعـــد  لـــلـــرئـــتـــيـــن  أي ضــــــرر 
الفرد  بحياة  يتعلق  فيما  حيويا 
عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد، مــوضــحــا 
باليوم  احتفلت  العالم  دول  بــأن 
 5 يصادف  الــذي  العالمي  للربو 
مايو من كل عام والذي رفع شعار 
»تصحيح المفاهيم الخاطئة عن 
الربو القصبي لهذا العام في ظل 

تداعيات جائحة كورونا«.
إلــــــــى أن  ــور  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ وأشــــــــــــار 
الدراسات وجدت أن ثلث المرضى 
ــن ُيــعــتــقــد أنـــهـــم مــصــابــون  ــذيــ الــ
بشكل  تشخيصهم  تم  قد  بالربو 
المرضى  مــن   %15 وأن  خــاطــئ، 
الـــذيـــن يــتــنــاولــون األدويــــــة ألمــد 
بشكل  تشخيصم  يتم  لــم  طــويــل 
لــهــم  ــر  ــجــ تــ ــم  ــ لــ أي  ــــي  ــوعـ ــ ــــوضـ مـ
الـــفـــحـــوصـــات الـــــازمـــــة لــتــأكــيــد 
وتمييزه  لديهم  الــربــو  تشخيص 
األمــــراض األخــــرى، مضيًفا  عــن 
أن  يمكن  السليم  التشخيص  أن 
يــضــمــن لــلــمــرضــى تــلــقــي الــعــاج 
العوامل  تأثير  وتقليل  المناسب، 
المحفزة، مشيرا إلى أن الربو هو 
مشكلة صحية عالمية تؤثر على 
مليون شخص حول   340 حوالي 
العالم ، فيما تشير اإلحصائيات 
 %50 مــن  أكثر  أن  الــى  العالمية 
مـــن مـــرضـــى الـــربـــو يـــعـــانـــون من 

الربو الغير متحكم فيه.
ــور عــلــي  ــتــ ــدكــ ــعــــرض الــ ــتــ واســ
ــــض الـــمـــفـــاهـــيـــم  ــعـ ــ إبــــــراهــــــيــــــم بـ
بين  تداولها  يتم  التي  الخاطئة 
الـــعـــامـــة ومـــرضـــى الـــربـــو خــاصــة 
األمـــــر الـــــذي يــنــتــهــي بــتــعــرضــهــم 
لــنــوبــات شـــديـــدة ، مــوضــحــا بــأن 
احـــد أخــطــر هـــذه الــمــفــاهــيــم هو 
ــراض الــربــو  أنـــه عــنــد اخــتــفــاء أعــ

سواء بين المرضى من األطفال 
لمواصلة  فا حاجة  البالغين  أو 
ــات  ــدراسـ الـــعـــاج بــيــنــمــا تــؤكــد  الـ
الـــعـــاج  أن  الـــطـــبـــيـــة  واألبـــــحـــــاث 
الــوقــائــي يــكــون فــعــااًل فقط حال 
االنتظام عليه وما أن يتم إيقافه 
فــــإن احـــتـــمـــال حـــــدوث الــنــكــســات 
واردًا،  ســيــكــون  الــحــادة  والــنــوبــات 
إيـــقـــاف  يـــتـــم  أال  يــنــبــغــي  لـــذلـــك 
األدوية إال تحت إشراف الطبيب 

المعالج.
بــيــن  مــــــن  ان  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
المفاهيم الخاطئة كذلك هو ان 
القصبي  بالربو  المصاب  الطفل 
نــوبــاتــه عــنــد الكبر  يــتــعــافــى مـــن 
ــراض  ــ ان األعـ بــيــنــمــا  الــحــقــيــقــة 
بــعــض  فــــــي  ــمــــد  تــــخــ ان  ــكــــن  ــمــ يــ

ــاالت لــفــتــرة زمــنــيــة مــحــددة  ــحـ الـ
قد  ولكنها  وأكثر  لسنة  تمتد  قد 
ــددا وبــشــكــل  ــجـ ــاود الـــظـــهـــور مـ ــعـ تـ
مسببات  التعرض ألي  مع  أقــوى 
الجهاز  مهيجات  أو  للحساسية 
التنفسي، منوها إلى مفهوم آخر 
الربو  أدويـــة  استخدام  بــأن  يفيد 
كــالــبــخــاخــات يـــؤدي إلـــى تــعــود أو 
الكبر  لغاية  الطفل عليها  إدمــان 
أو  علمي  أســـاس  يــوجــد  ال  بينما 

حتى واقعي في هذا الشأن.
وأفــــــــاد بـــــأن مــــن الــمــفــاهــيــم 
بخاخات  أن  هو  كذلك  الخاطئة 
الــربــو تــحــتــوي عــلــى الــكــورتــيــزون 
ــار ولــــذلــــك يــجــب  ــ ــــاج ضـ ــو عـ ــ وهـ
ــه قــــــدر اإلمـــــكـــــان إضـــافـــة  ــافــ ــقــ إيــ
ــال  ــفــ ــنـــع األطــ ــه يـــجـــب مـ ــ ــى أنــ ــ إلــ
الــمــصــابــيــن بــالــربــو مــن مــمــارســة 
ــذه قــنــاعــة  ــ الـــريـــاضـــة والــلــعــب وهـ
العكس  على  بــل  تــمــامــًا،  خاطئة 
الوصول  إلــى  الــربــو  يهدف عــاج 
التي  الكاملة  السيطرة  إلى حال 
تسمح للطفل المصاب بممارسة 
أقرانه  ومــشــاركــة  اليومية  حياته 
اللعب والرياضة، وقد يدل وجود 
نشاط أعراض الربو عند ممارسة 
أو  المرض  نشاط  على  الرياضة 

قصور خطة العاج الوقائي.
مرضى  على  الدكتور  وناشد 
الـــــــربـــــــو، وأصـــــــحـــــــاب األمــــــــــراض 

والمدخنين  والجميع  الصدرية 
ــة، بــالــحــفــاظ عــلــى صحة  ــاصـ خـ
التنفسي خاصة  الجهاز  وسامة 
مــــــع تـــفـــشـــي جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 
الـــربـــو أحــد  مـــوضـــحـــًا أن مــــرض 
أكثر األمراض انتشاًرا في جميع 
ــزام  ــتــ ــالـــم وعــــــدم االلــ ــعـ ــاء الـ أنــــحــ
بــالــعــاج قــد يسبب تــلــًفــا شــديــًدا 
في الرئة كذلك اإلصابة بالتهاب 
ــيــــة والـــرئـــتـــيـــن،  الـــشـــعـــب الــــهــــوائــ
خــاصــة عــنــد اســتــنــشــاق أي مــادة 

مسببة للحساسية..
إبراهيم  علي  الــدكــتــور  وقـــال 
 2021 للربو  العالمي  الــيــوم  بــأن 
المفاهيم  »تصحيح  شعار  يرفع 
الـــخـــاطـــئـــة عــــن الــــربــــو الــشــعــبــي 
ــل تـــطـــور طـــــرق الــفــحــص  ــي ظــ فــ
ــــا مــا  ــًب ــالــ ــي غــ ــتــ والـــتـــشـــخـــيـــص الــ
ما  بخاف  وسهلة،  سريعة  تكون 
أن  إلـــى  مــشــيــًرا  الــبــعــض،  يعتقد 
طرق التشخيص الشائعة تشمل 
ــيــــاس الـــتـــنـــفـــس الــــذي  فـــحـــص قــ
يقيس تدفق الهواء عبر الرئتين، 
وفـــحـــص تـــحـــدي الــمــيــثــاكــولــيــن 
الرئتين  الذي يقّيم مدى تفاعل 
مــــع الـــمـــتـــغـــيـــرات الــبــيــئــيــة. وقـــد 
ــبـــاء تــصــويــر الــصــدر  يــطــلــب األطـ
باألشعة السينية وإجراء فحوص 
الــحــســاســيــة  أو  الــجــلــد  أو  لـــلـــدم 

لتشخيص اإلصابة بالمرض.

تزامنا مع الي�م العالمي للرب� درا�سة طبية ت�ؤكد..

ث��ل��ث م��ر���ض��ى ال��رب��و ل ي��ح��ت��اج��ون اإل���ى الأدوي�����ة ال��ط��وي��ل��ة الأم���د 

د. ع��ل��ي اإب��راه��ي��م: م��ف��اه��ي��م خ��اط��ئ��ة ت��رف��ع م��ن خ��ط���رة ن���ب��ات ال��رب���

} د. علي إبراهيم.

ال�ضحة: حمالت تفتي�ضية في اأيام العيد �ضملت دور ال�ضينما والمطاعم والمقاهي وغلق محلين ترفيهيين

والتنمية  الــعــمــل  وزارة  حـــرص  إطـــار  فــي 
االجــتــمــاعــيــة لــدعــم جــهــود الــفــريــق الــوطــنــي 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا، نظمت 
ــارة  زيــ الــصــحــة  وزارة  ــع  مـ بــالــتــعــاون  الــــــــوزارة 
حيث  االجتماعية،  للرعاية  المحرق  لمركز 
تـــم تــطــعــيــم كـــل كــبــار الــســن مـــن الــمــواطــنــيــن 
الــمــنــتــســبــيــن لــلــمــركــز ولـــــدار بــنــك الــبــحــريــن 
الوطني للمسنين بالتطعيم المضاد لفيروس 

كورونا.
الرعاية االجتماعية  إدارة  وأعربت مديرة 
الــحــمــود، عن  هــدى محمد  السيدة  بــالــوزارة، 
شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــلــفــريــق الــوطــنــي الطبي 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا والــعــامــلــيــن في 
منوهة  الصحة،  وزارة  في  األمامية  الصفوف 
بجهود الوحدات المتنقلة بوزارة الصحة في 
الوطنية  الحملة  السن في إطار  كبار  تطعيم 
إلــى  مــشــيــرة  الــفــيــروس،  لــمــواجــهــة  للتطعيم 

سهولة توفير الخدمة التي تأتي من منطلق 
الحكومة  وحــــرص  المجتمعية  الــمــســؤولــيــة 
الــــمــــوقــــرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــصــحــيــة 
بالدرجة  المواطنين  السن من  لكبار  الازمة 
لهم، الفتة  الصحية  المناعة  وتأمين  األولــى 
بــكــل مــا مــن شأنه  إلـــى أهــمــيــة قــيــام الجميع 
حفظ سامة المجتمع وتكاتفه في مواجهة 

الجائحة.
وقــــد قــــام الــفــريــق الــطــبــي خــــال عملية 
الصحية  الحالة  على  باالطمئنان  التطعيم 
لــكــبــار الـــســـن مـــن الــمــواطــنــيــن بــعــد أخــذهــم 
أن  إلـــى  لــلــفــيــروس، الفــتــة  الــمــضــاد  التطعيم 
المبادرة تعكس االهتمام بهذه الفئة المنتسبة 
لمركز المحرق للرعاية االجتماعية ودار بنك 
توفير  وضــمــان  للمسنين،  الوطني  البحرين 
الازمة  الصحية  والوقاية  والحماية  الرعاية 

لهم. 

لل��رعاية  الم�حرق  مرك�ز  من�ت��ضبي  ك��ل  تطعيم 

الجتماعية ودار بنك البحرين الوطني للم�ضنين

ــي بــن  ــلـ تـــحـــت رعــــايــــة عـ
ــيــــس  صــــــالــــــح الـــــصـــــالـــــح رئــ
مـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى، تــقــيــم 
الشبابية  الخالدية  جمعية 
اإلقليمي  الصحي  المؤتمر 
للعام 2021 تحت شعار »نحو 
مستقبل آمن«، وذلك يومي 
الــجــاري  مــايــو  مـــن  و25   24
االفتراضية  البث  قناة  عبر 

.Zoom على تطبيق
ــهــــدف الـــمـــؤتـــمـــر إلـــى  ويــ
الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تــحــســيــن 
ــي  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل الـ
اإلقـــلـــيـــمـــي ورســــــم الــطــريــق 
اآلمــن له من خــال تعظيم 
ــبـــرات  االســــتــــفــــادة مــــن الـــخـ
ــازالــــت  ــتــــي مــ والــــتــــجــــارب الــ
ــا مــع  ــهــ الــــبــــشــــريــــة تــــخــــوضــ

جائحة »كوفيد-19«.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ ويــــتــــضــــمــــن الــ
ثــــمــــانــــي جــــلــــســــات عــلــمــيــة 
ــة مــن  ــبـ ــخـ ــا نـ ــهـ ــيـ يـــــشـــــارك فـ
من  المتخصصين  األطــبــاء 
أرجاء  وكل  البحرين  مملكة 
ــربـــي. ويــتــنــاول  ــعـ الـــوطـــن الـ
ــة مـــــحـــــاور مــقــســمــة  ــيـ ــانـ ــمـ ثـ

بالتساوي على يومين.
ــيـــوم  ــلـــســـات الـ وتــــديــــر جـ
ــاذة  ــتــ األســ لــلــمــؤتــمــر  األول 
اإلعــامــيــة نــســريــن مــعــروف 

رئـــيـــســـة إذاعـــــــــة الـــبـــحـــريـــن، 
وتــتــنــاول أربــعــة مــحــاور هي: 
األزمـــــــات  وإدارة  »حــــوكــــمــــة 
سامر  د.  ويقدمه  الصحية« 
خضر النواجدة أستاذ علوم 
وأستاذ  المساعد  التمريض 
اإلحصاء الحيوي المساعد، 
»التطبيب عن ُبعد« ويقدمه 
د. أيمن المليجي استشاري 
جراحة التجميل والترميم، 
»التقنيات الناشئة في قطاع 
ويقدمه  الصحية«  الرعاية 
د. جــمــال صــالــح اســتــشــاري 
جـــــراحـــــة الــــعــــظــــام رئـــيـــســـة 
للطب  البحرينية  الجمعية 
الرياضي والعلوم الرياضية، 
»تنظيم  الــرابــع  المحور  أمــا 
عــمــلــيــات تــقــديــم الــخــدمــات 
أسعد  د.  فيقدمه  الصحية« 
السكري  اســتــشــاري  الــدفــتــر 

والغدد الصماء.
بـــيـــنـــمـــا تــــديــــر جـــلـــســـات 
اليوم الثاني للمؤتمر أ. آالء 
البناء معدة ومقدمة برامج 
في إذاعة البحرين، وتتناول 
ــرى هـــي:  ــ أربــــعــــة مــــحــــاور أخــ
»توفير األدوية والمستلزمات 
الصحية« وتقدمه د. عفاف 
عــــبــــداهلل طــبــيــبــة مــخــتــصــة 
بــمــرض الــســكــري، »الـــمـــوارد 

البشرية الصحية« ويتحدث 
الــــهــــادي أحـــمـــد أبــو  فــيــه د. 
ــي الــعــلــوم  عــجــيــلــة بـــاحـــث فـ
الــــصــــيــــدالنــــيــــة واإلداريـــــــــــــة 
الصحية، »الصحة النفسية 
ويتناوله  النفسي«  والــدعــم 
د. سيف درويش اختصاصي 
طـــب الــمــجــتــمــع الــمــتــحــدث 
بــــاســــم جـــمـــعـــيـــة اإلمــــــــــارات 
للصحة العامة، أما المحور 
»المجاالت  فــيــدرس  الثامن 
ــيـــة  الــــصــــحــــيــــة الـــتـــخـــصـــصـ
لطلبة  الجامعية  لــلــدراســة 
المستقبل« وتقدمه د. نجاة 
ــي مـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــلـ ــهـ ــسـ الـ
والتغذية«.  الصيني  الــطــب 
إلـــــــــى أن  ــدر اإلشـــــــــــــــارة  ــ ــجــ ــ تــ
الــــمــــؤتــــمــــر يــــقــــام بــتــنــظــيــم 
الـــــجـــــودة  »حــــــلــــــول  وإدارة 
ــي  ــ ــراعـ ــ ــارات«، والـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ لـ
العلمي له مستشفى السام 
سيمنح  الــــذي  التخصصي 
ــن،  ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ ــلــ شــــــــهــــــــادات لــ
ــة تــقــنــيــة مــــن قــبــل  ــايــ ــرعــ وبــ
»سبائك للتعليم والتدريب« 
أما الراعي اإلعامي له فهو 
صــحــيــفــة األيــــــــام. وحـــضـــور 

جلسات المؤتمر مجانية.

برعاية رئي�س مجل�س ال�س�رى..

الخالدي�ة ال�ض�بابية تنظ�م الموؤتم�ر ال�ضح�ي الإقليم�ي

والمتخ�ض�ضي�ن  الأطب�اء  م�ن  كوكب�ة  بم�ض�اركة  الأول 



العدد )15762( - السنة السادسة واألربعون - األربعاء 7 شوال 1442هـ - 19 مايو 2021م4

الـــصـــحـــة  إدارة  أعــــلــــنــــت 
الــــــعــــــامــــــة بـــــــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة 
ــًا مــن  إحــــالــــة 32 شـــخـــصـ عــــن 
الصادرة  للقرارات  المخالفين 
بــشــأن اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة 
كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  لمنع 
الــنــيــابــة  إلــــى   )19  - )كـــوفـــيـــد 
لــعــدم تقيدهم  وذلـــك  الــعــامــة 
التي  باالشتراطات  والتزامهم 
جاءت بالقوانين التي حددتها 
لمواجهة  االختصاص  جهات 

الفيروس.
الـــصـــحـــة  إدارة  وذكـــــــــــرت 
الـــعـــامـــة بــــــــوزارة الـــصـــحـــة بـــأن 
هذه اإلحالة تمت لألشخاص 
المنزلي،  للحجر  المخالفين 
وذلــــــــك اســـــتـــــنـــــادًا لــــلــــقــــرارات 
عليهم  ثــبــتــت  بــمــن  الــخــاصــة 
 )12( رقــم  للقرار  المخالفات 
تــحــديــد  بــــشــــأن   2020 لـــســـنـــة 
األمراض السارية، وإلى القرار 

بشأن   2020 لــســنــة   )13( ــم  رقـ
ــزل  ــعــ إجـــــــــــراءات الــــوقــــايــــة والــ
والعالج من األمراض السارية، 
من   )121( رقـــم  ــادة  ــمـ الـ وإلــــى 
قـــانـــون الــصــحــة الـــعـــامـــة رقــم 

)34( لسنة 2018م.
وأشــارت وزارة الصحة إلى 
أنــــه تــمــت إحـــالـــة 5 أشــخــاص 
العزل  الشــتــراطــات  مخالفين 
النيابة  إلــى  المنزلي  الصحي 
العامة من المخالفين للمادة 
الصحة  قانون  من   )121( رقم 
 2018 لسنة   )34( رقــم  العامة 
أبــريــل 2021، بينما  فــي  وذلــك 
وصل عدد المخالفين لقرارات 
اإلجـــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 27 
للنيابة  إحالتهم  تم  مخالفًا، 
ــاذ اإلجـــــــــراءات  ــخــ الـــعـــامـــة التــ
الـــقـــانـــونـــيـــة حـــيـــالـــهـــم؛ مــنــهــم 
 )51( رقــم  للقرار  مخالفًا   23
لسنة 2020 بشأن االشتراطات 

الصحية الواجب تطبيقها في 
الحتواء  والمقاهي  المطاعم 
ومــْنــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
  )19-COVID( الــمــســتــجــد 
مـــخـــالـــفـــات  و4  وتــــعــــديــــالتــــه، 
 2020 لسنة   )32( رقــم  للقرار 
الصحية  االشــتــراطــات  بــشــأن 
الـــواجـــب تـــوافـــرهـــا فـــي مــحــال 
الحــتــواء  والتجميل  الــحــالقــة 
ومــْنــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
 )19-COVID( الــمــســتــجــد 
 )81( ــم  ــ رقـ بـــالـــقـــرار  الـــمـــعـــدل 

لسنة 2020.
الجدير بالذكر بأن عقوبة 
ــر الــمــنــزلــي  مـــخـــالـــفـــة الـــحـــجـ
قـــــد تـــصـــل إلــــــى ثــــــالث أشـــهـــر 
تــقــل عن  الــتــي ال  الــغــرامــة  أو 
عشرة  تتجاوز  وال  دينار   1000
الـــمـــادة 121  وفـــق  ديـــنـــار  آالف 
 34 العامة  الصحة  قانون  من 

لسنة 2018.

ــوي 35  ــيـ ســقــط عـــامـــل آسـ
سنة في قبضة إدارة التحريات 
قيامه  تــبــيــن  أن  بــعــد  الــمــالــيــة 
تحصل  أمـــوال  غسل  بعمليات 
ــار  عــلــيــهــا مــــن جــــرائــــم االتــــجــ
محل  وإدارة  ــخــــاص  األشــ فـــي 
الشكوك  أثـــار  لــلــدعــارة، حــيــث 
حوله عن طريق قيامه بسداد 
تزايد  الــقــروض نقدا مع  أحــد 
عـــمـــلـــيـــة اســــتــــبــــدال الـــعـــمـــالت 
وإجرائه عمليات تحويل مبالغ 
في  عملية   35 بلغت  بلده  الــى 

وقت كان ال يعمل فيه.
ــد مـــجـــري  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ وقـــــــــال الـ
سرية  معلومات  إن  التحريات 
وصلت لديه تفيد بأن المتهم 
يـــقـــوم بــعــمــلــيــات غــســل أمــــوال 
حــكــم  صـــــــدر  أن  ــبــــق  ســ ــيــــث  حــ
هو  ســنــوات   3 بسجنه  جــنــائــي 
وأخـــريـــيـــن فـــي جــريــمــة دعــــارة 
ــاص،  ــ ــخــ ــ ــي األشــ ــ واالتـــــــجـــــــار فــ
في  حساباتهم  رصــد  تــم  حيث 
قام  المتهم  أن  وتبين  البنوك 
ــوال  بــعــدة عــمــلــيــات تــحــويــل أمـ
الى بلده بلغت 35 عملية وقام 
بسداد قرض نقدا كان تحصل 
عليه، مع استبدال لعمالت في 
وقت كان ليس لديه أي مصدر 
رزق وبلغت قيمة األموال التي 

يقرب  مــا  بغسلها  المتهم  قــام 
من 57 ألف دينار.

مــا  أنـــكـــر  الـــمـــتـــهـــم  أن  إال 
ــه اتــهــام  نــســب إلـــيـــه مــدعــيــا انــ
حضر  إنــه  وقـــال  صحيح،  غير 
 2005 ــنــــذ  مــ ــريــــن  ــبــــحــ الــ الـــــــى 
بــوظــيــفــة فــنــي ثـــم ســائــق وأنـــه 
كــــان يــقــوم بــتــحــويــل مــبــلــغ 60 
يتم  فقط ألهله  دينارا شهريا 
مــؤكــدا  راتــبــه،  مــن  استقطاعه 
ــه يقضي  ــوقـــت أنــ فـــي نــفــس الـ
عــقــوبــة الــســجــن 3 ســنــوات في 
بعد  والتأهيل  اإلصـــالح  مركز 
إدانــــتــــه بــجــريــمــة االتــــجــــار في 

األشخاص.
ــة الــــى  ــابــ ــيــ ــنــ فــــأســــنــــدت الــ
 2015 غــضــون  فــي  أنـــه  المتهم 

البحرين  بمملكة   2019 حتى 
ارتــكــب جــريــمــة غــســل األمـــوال 
غير  بطريق  عليها  المتحصل 
مـــشـــروع مـــن جــريــمــة االتـــجـــار 
من  والتكسب  باألشخاص  في 
محال  وإدارة  الـــدعـــارة  أعـــمـــال 
ــارة، عــلــى نحو  ــ ــدعـ ــ ألعـــمـــال الـ
ــار مــشــروعــيــة  ــهــ مــــن شـــأنـــه إظــ
ــا، وكــــــــان ذلـــــــك بــــأن  ــ ــدرهـ ــ ــــصـ مـ
أجرى عمليات تحويالت مالية 
واستبدال عملة وسداد أقساط 
قـــرض بــمــبــلــغ يـــقـــارب 57 ألــف 
ديــــنــــار مــــن جـــمـــلـــة الـــعـــائـــدات 
المتحصلة من تلك الجريمة، 
فــيــمــا قـــــررت الــمــحــكــمــة جلب 
المتهم من محبسه غدا لنظر 

القضية. 

الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــاب  ــى شــ ــلــ ــبــــض عــ ــقــ أمـــــــس الــ
إفريقي تورط في قتل وإصابة 
ــادة  ــة آلـــــة حــ ــواســـطـ ــن بـ ــريــ آخــ
بــمــنــطــقــة الـــمـــعـــامـــيـــر بــســبــب 

خالفات شخصية. 
العاصمة  شــرطــة  وقــالــت 
ــلــــى مـــوقـــع  ــا عــ ــهـ ــابـ ــسـ ــبــــر حـ عــ
»تويتر«  االجتماعي  التواصل 
إنـــه تــم الــقــبــض عــلــى شخص 
جـــنـــســـيـــة  مـــــــن  عـــــــامـــــــا(   26(
إفــــريــــقــــيــــة تــــــــــورط فــــــي قــتــل 
شخص وإصابة آخر من نفس 
حـــادة  ــة  آلـ بــواســطــة  جنسيته 
أثناء مشاجرة اندلعت بينهم 
بمنطقة  ســكــنــهــم  مـــكـــان  فـــي 
ــات  ــ ــالفـ ــ الــــمــــعــــامــــيــــر إثـــــــــر خـ

إصابة  عــن  أســفــرت  شخصية 
ــًا، واإلســــعــــاف  ــ ــــضـ الـــجـــانـــي أيـ
ــر إجــــــراءاتــــــه،  ــاشــ ــنــــي بــ الــــوطــ
وجـــــار اســتــكــمــال اإلجـــــــراءات 

القانونية الالزمة.
ومـــن جــانــبــه صـــرح رئيس 
بأن  العاصمة  محافظة  نيابة 
الــنــيــابــة الــعــامــة تــلــقــت أمــس 
ــا مــــن مـــديـــريـــة شــرطــة  بــــالغــ
مــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة بــقــيــام 
شـــخـــص إفـــريـــقـــي الــجــنــســيــة 
بقتل والـــشـــروع فــي قــتــل آخــر 
بواسطة  جنسيته  نــفــس  مــن 
ــادة، وذلــــك إثـــر خــالف  ــ آلـــة حـ
سكنهم  مقر  في  بينهم  نشب 
بــمــنــطــقــة الــمــعــامــيــر، وتــبــيــن 
ــي أيــــضــــا فــي  ــانــ ــجــ ــة الــ ــ ــابـ ــ إصـ

بــاشــرت  وبــنــاء عليه  الــواقــعــة، 
تحقيقاتها  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
فـــــــور تـــلـــقـــيـــهـــا الـــــبـــــالغ حــيــث 
ــلــــت وأجــــــــــــرت مـــعـــايـــنـــة  ــقــ ــتــ انــ
ــكـــان الـــجـــريـــمـــة ونــــاظــــرت  لـــمـ
جــثــة الــمــجــنــي عــلــيــه، ونــدبــت 
ــنـــائـــيـــة  ــراء األدلـــــــــــة الـــجـ ــ ــبــ ــ خــ
اآلثار  برفع  الجريمة  بمسرح 
الـــمـــشـــاهـــدة بـــمـــكـــان الـــواقـــعـــة 
ندبت  كما  لفحصها.  تمهيدا 
ــي لــلــكــشــف  ــرعـ ــشـ الــطــبــيــب الـ
ــنـــي عــلــيــه  ــمـــجـ عـــلـــى جـــثـــة الـ
وتحديد سبب الوفاة، وطلبت 
ــة،  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــن الـ ــ الــــتــــحــــريــــات عــ
ومازالت التحقيقات مستمرة 
ظــروف  لتحديد  حينه  حــتــى 
ومالبسات الجريمة ودوافعها. فضل  بن  علي  الدكتور  كشف 

الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن الـــنـــائـــب الــــعــــام عــن 
أضـــخـــم قــضــيــة غــســل أمــــــوال في 
أكثر  البحرين بلغت  تاريخ مملكة 
قام  أمريكي  دوالر  مليار   1.3 مــن 
و12  اإليراني  المركزي  البنك  بها 
بــنــكــا إيـــرانـــيـــا آخـــريـــن عـــن طــريــق 
مـــمـــارســـات مــصــرفــيــة تـــمـــت عــلــى 
الفترة  في  القانون  أحكام  خــالف 

ما بين 2008 - 2012.
ــام إنــــه في  ــعـ وقـــــال الـــنـــائـــب الـ
التي  المكثفة  التحقيقات  ــار  إطـ
تــجــريــهــا الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــشــأن 
المنسوبة  ــوال  ــ األمـ غــســل  جــرائــم 
المستقبل  بنك  مسئولي  لبعض 
في  اإليرانية  والبنوك  بالبحرين 
ــا، والـــتـــي  ــهـ الــــخــــارج الــمــرتــبــطــة بـ
وقــعــت فــي الــفــتــرة مــا بــيــن عامي 
2008 - 2012، فقد تم الكشف عن 
أجريت  أخرى  مصرفية  ممارسات 
القانون,  أحـــــكـــــام  خـــــــالف  ــلــــى  عــ
المركزي  البنك  قــيــام  ثبت  حيث 
اإليـــرانـــي بـــإصـــدار تــعــلــيــمــاتــه إلــى 
استخدام  بــشــأن  المستقبل  بنك 
نظام تحويالت بديل غير معتمد 
ــيـــات الــمــصــرفــيــة  ــلـ ــعـــمـ ــام الـ ــ ــمـ ــ إلتـ
ــــرض إخـــــفـــــاء مـــصـــدر  ــغـ ــ وذلـــــــــك بـ
ــة األمـــــــــوال الـــمـــحـــولـــة مــن  ــركــ وحــ
اإليرانية  البنوك  ولصالح  خالله 
الدولية  العقوبات  على  والتحايل 
المفروضة على الكيانات اإليرانية 
المصرفية  المعامالت  مجال  في 
األمــوال  مكافحة غسل  لــضــرورات 
وتـــمـــويـــل اإلرهـــــــــاب مـــســـتـــغـــاًل فــي 
ذلــــك ســيــطــرة بــنــكــي مــلــي إيــــران 
على  التشغيلية  إيــــران  ــادرات  ــ وصـ
وتوجيه سياساته  المستقبل  بنك 
ــاًل عــــن تــبــعــيــتــهــمــا فــــي ذات  فــــضــ
الوقت للحكومة اإليرانية والبنك 

المركزي اإليراني. 
وتـــنـــفـــيـــذًا لــتــلــك الــتــعــلــيــمــات 
ــنـــك الــمــســتــقــبــل  قـــــام مـــســـؤولـــو بـ
باالشتراك مع آخرين من مسئولي 
البنوك اإليرانية والبنك المركزي 
إرســال  عمليات  بتنفيذ  اإليــرانــي 
وتــحــويــل وتــلــقــي أكــثــر مـــن مــلــيــار 
أمريكي  دوالر  مــلــيــون  وثــالثــمــائــة 
عبر استخدام ذلك النظام البديل، 

تلك  وتلقي  بتحويل  قــامــوا  حيث 
بها  واالحــتــفــاظ  المالية  المبالغ 
خصمًا وإضافة إلى حساب البنوك 
اإليرانية وتسويتها في الحسابات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة وإخـــــفـــــاء مـــصـــدرهـــا 
الــبــنــوك من  تــلــك  تمكين  بــغــرض 
إتــمــام الــتــحــويــالت ونــقــل األمـــوال 
محلها دون وجه حق وذلك ضمن 

مخطط ضخم لغسل األموال. 
وبــنــاء عــلــى مــا ثــبــت مــن أدلــة 
النيابة  أحــالــت  قاطعة  مستندية 
المحاكمة  إلــى  المتهمين  العامة 
ــة ســــــــــواء األشـــــخـــــاص  ــيــ ــائــ ــنــ ــجــ الــ
األشــــــخــــــاص  أو  ــيــــن  ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
االعتبارية المرتكبة تلك الجرائم 
بــاســمــهــا وهـــــي بـــنـــك الــمــســتــقــبــل 
ــادرات  وبــنــك مــلــي إيــــران وبــنــك صـ
إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضاًل 

عن البنك المركزي اإليراني.
مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات 
أخرى ال تزال جارية بشأن العديد 
والتي  المماثلة  المخالفات  مــن 
المستقبل  بــنــك  مــن خـــالل  تــمــت 
والــبــنــوك اإليــرانــيــة وذلـــك بهدف 
تـــحـــديـــد الــمــســئــولــيــة الــجــنــائــيــة 
والمكاني  الزماني  ونطاقها  فيها 
ومــــا آلــــت إلـــيـــه األمـــــــوال مــوضــوع 
المتوقع  مــن  وأنــه  الــجــرائــم،  تلك 
في  آخــريــن  متهمين  عــن  الكشف 

تلك الوقائع. 
وأشـــــار الــنــائــب الـــعـــام إلـــى أن 
ــة فــي  ــامـ ــعـ تــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة الـ
تجاوزات بنك المستقبل الذي تم 
تأسيسه في مملكة البحرين، تمت 
في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف 

ــزي ومــــا رصـــده  ــركـ ــمـ الــبــحــريــن الـ
تدقيقه  خــالل  مــن  مخالفات  مــن 
البنك ومراجعة  على أعمال ذلك 
ــقــــه  ــائــ وثــ مــــــن  اآلالف  عــــــشــــــرات 
الــتــحــريــات  إدارة  ــع  مـ وبـــالـــتـــعـــاون 
المالية بوزارة الداخلية والمعنيين 
بــــمــــصــــرف الــــبــــحــــريــــن الــــمــــركــــزي 
ــــن مـــســـتـــقـــلـــيـــن،  ــيـ ــ ــيـ ــ ــراء دولـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وخـ
المستقبل  بــنــك  أن  أكـــدت  والــتــي 
ــريـــن قــد  ــيـــطـ ــمـــسـ ومـــســـاهـــمـــيـــه الـ
ممنهجة  انــتــهــاكــات  فـــي  تـــورطـــوا 
في  المصرفية  للقوانين  وواســعــة 
الــبــحــريــن، بــهــدف غــســل األمــــوال 
عبر ذلك البنك الذي تم التحكم 

ــن قـــبـــل الـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي  ــ فـــيـــه مـ
اإليــــرانــــي )مـــلـــي( وبــنــك صــــادرات 
إيران، مما مّكن الكيانات اإليرانية 
بما في ذلك المتورطة في تمويل 
للعقوبات  الــخــاضــعــة  أو  اإلرهــــاب 
الــمــعــامــالت  تنفيذ  مــن  الــدولــيــة؛ 
وسائل  باتباع  الدولية  المصرفية 
ــة بـــقـــصـــد تــحــويــل  ــروعــ ــشــ غـــيـــر مــ
التدقيق  وتـــفـــادي  األمـــــوال  ونــقــل 

التنظيمي لتجنب الكشف عنها.
النيابة  أحــالــت  أن  ســبــق  وقـــد 
ببنك  خاصة  قضايا  عــدة  العامة 
أخــرى  إيــرانــيــة  وبــنــوك  المستقبل 
جرائم  تشكل  مختلفة  وقائع  عن 

غــســل األمــــــوال ومــخــالــفــة أحــكــام 
قـــانـــون الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي إلــى 
قضي  وقــد  المختصة،  المحكمة 
المتهمين  بـــإدانـــة  جــمــيــعــًا  فــيــهــا 
ــهـــم بــــعــــقــــوبــــات ســـالـــبـــة  ــتـ ــبـ ــاقـ ــعـ ومـ
الغرامات  إلــى  بــاإلضــافــة  للحرية 
والتي  بالقانون  المقررة  المالية 
ــيـــون  ــلـ مـ  354 مــــجــــمــــوعــــهــــا  بــــلــــغ 
ديـــنـــار بــحــريــنــي كـــغـــرامـــات ومــبــلــغ 
دوالر  مــلــيــون   367.340.097.00
التحويالت  قيمة  يــعــادل  أمريكي 
الــمــالــيــة الـــتـــي تــمــت بــالــمــخــالــفــة 
للقانون والمقضي بمصادرتها من 

أموال المتهمين. 

النائب العام يك�سف عن اأ�سخم ق�سية غ�سل اأموال في تاريخ البحرين

�لبنك �لمركزي �الإير�ني وبنوك �أخرى غ�سلت �أكثر من 1.3 مليار دوالر �أمريكي

الإرهاب بتمويل  خا�سة  دولية  عقوبات  على  للتحايل  الأموال  م�سادر  اإخفاء  تعمدت 

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي: إسـالم مـحفوظ

�لع�م�����ل  ف����ي  زم�ي�ل��ه  ي�ق��تل  �إف��ريقي 

وي�سي��ب  �آخ���ر ب��س�ب��ب خ�الف��ات �س�خ��س�ية

منهم مخالفين للعزل ال�سحي المنزلي..

للنياب�ة لع�دم تقيده�م  32 مخالف�ًا  �ل�سح�ة تحي�ل 

كورون�ا فيرو��س  لمو�جه�ة  �لمح�ددة  بالقو�ني�ن 

�آ�سيوي يغ�سل 56 �ألف دينار ح�سيلة جر�ئم �لدعارة

ــوزارة األشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات  ــ صــرحــت الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــطــرق بـ
والتخطيط العمراني المهندسة هدى عبداهلل فخرو بأنه تم بدء العمل في 

مشروع رصف الطرق الترابية في العكر بمجمع 624 بمحافظة العاصمة.
وقــالــت الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــطــرق إن الـــــوزارة تــســعــى إلـــى إنــشــاء شبكة 
من  المواطنين  لتنقل  تسهياًل  كــة  الممل  مناطق  جميع  فــي  داخلية  طــرق 
آمنة  بيئة  وخلق  االستيعابية  الطاقة  زيـــادة  إلــى  باإلضافة  مساكنهم  وإلــى 
سيشمل  المشروع  أن  فخرو  هدى  المهندسة  وأضافت  الطرق.  لمستخدمي 
طولية،  كيلومترات   5.9 بــطــول  الــمــذكــور  المجمع  فــي  تــرابــيــة  طــرق  رصــف 
إنشاء  على  كما سيشتمل  الداخلية،  الطرق  بين  التقاطعات  تنظيم  وسيتم 
أرضية  قنوات  ووضــع  اإلنــارة،  وتحديث شبكة  األمطار،  مياه  لتصريف  شبكة 
متطلبات  وتوفير  األسفلت،  قطع  لتالفي  والمستقبلي  الحالي  لالستخدام 
للخدمات  المزودة  الجهات  مع  التنسيق  وسيتم  الالزمة،  المرورية  السالمة 
لتنفيذ أعمال حماية الشبكات الحالية من خطوط الكهرباء والماء وخطوط 
الهاتف. الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات 
تبلغ   بكلفة  والخرسانة  االسفلت  إلنتاج  الشرقية  الشركة  على  والمزايدات 
674.400 دينار بحريني )ستمائة وأربعة وسبعين ألفًا وأربعمائة دينار( على 

أن يتم االنتهاء من تنفيذه في النصف الثاني من العام القادم.
من جانبه قال النائب عمار آل عباس ممثل الدائرة التاسعة بمحافظة 
بمنطقة   624 لمجمع  التحتية  البنية  تهيئة  مشروع  انطالقة  إن  العاصمة 
للنهوض  الساعية  الــجــهــود  تضافر  ثــمــرة  وهــو  خــيــر،  بــشــرة  هــي  العكر  قــريــة 
أجهزتها  بكل  والحكومة  القيادة  استجابة  أن  إلــى  الفتًا  البحرين،  بمملكة 

الحتياجات األهالي ومتابعة متطلباتهم لها أثر إيجابي على المواطنين.

�ل�ط���رق  ر�س���ف  �أع��م��ال  ب�دء 

�لتر�بي�ة ف�ي �لعك�ر بمجم�ع 624 

} النائب العام.

كتب: عبد األمير السالطنة

ــارتــــه عــلــى  ــيــ ــتــــرقــــت ســ ــــوي احــ ــيـ ــ نـــجـــا آسـ
أمس  سلمان صباح  بن  خليفة  الشيخ  شــارع 
العاشر  في  يقود سيارته  كان  الثالثاء، حيث 
الشيخ  شــارع  أمــس على  والنصف من صباح 
خليفة بن سلمان وفوجئ بنشوب حريق في 
والنزول  بإيقافها  الفور  على  فقام  محركها 
ــاع الـــمـــدنـــي الــذيــن  ــالـــدفـ مــنــهــا واالتــــصــــال بـ

حضروا على وجه السرعة فور تلقيهم البالغ 
وتم إخماد الحريق.

وقــــد حــضــر فــــور وقـــــوع الـــحـــريـــق شــرطــة 
أفــرادهــا بتسهيل سير  وقــام  والــمــرور  النجدة 
السيارات لحين وصول الدفاع المدني، حيث 
تم إخماد الحريق وإزاحة السيارة من الشارع، 
التحقيق  الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها 

لمعرفة أسبابه. 

نج�اة �آ�س�يوي �حترق�ت �س�يارته عل�ى »�له�اي وي�ه«
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بفيروس  اليومية  اإلصابات  أعــداد  تقفز  أن 
دون  أو حتى  البحرين من عشرات  »كــورونــا« في 
الــمــائــتــيــن فـــي الـــيـــوم قــبــل عــــدة أشـــهـــر، خــاصــة 
ــعـــام الـــحـــالـــي، إذ تـــجـــاوزت األلـــف  مـــع بـــدايـــة الـ
الــواحــد، وخــال  الــيــوم  فــي  إصــابــة  والثمانمائة 
أسبوع واحد فقط سجلت البحرين عشرة آالف 
إصابة و45 حالة وفاة، هذا تحول كمي يتوجب 
الــتــوقــف أمــامــه كــي ال نــجــد أنــفــســنــا وأجــهــزتــنــا 
الطبية والصحية، بل وحتى اإلجراءات اإلدارية 
مكبلة  نجدها  اآلن،  المتبعة حتى  والتنظيمية 
الهادفة   الوطنية  المهمة  مواصلة  عن  وعاجزة 
هــذا  مــن  الــعــبــاد  وتخليص  الــبــاد  تصفير  إلـــى 
الــفــيــروس وتــهــيــئــة الــبــيــئــة اآلمـــنـــة لــلــعــودة إلــى 
وتعتبر  تعد  والــتــي  الطبيعية  الــحــيــاة  مــمــارســة 
الهدف األسمى للفريق الوطني الطبي للتصدي 
أجله سخرت  من  الــذي  الهدف  وهــو  للفيروس، 
والصحية  والطبية  المادية  إمكانياتها  الــدولــة 

للوصول إليه.
تبرير هذا  المنطقي  ومــن  الممكن  كــان من 
االرتفاع غير المسبوق في أعداد اإلصابات بين 
المواطنين والمقيمين، لو أن السبب يعود إلى 
األجهزة  أو  اللوجستي  العمل  وسائل  في  نقص 
المعركة  هــذه  الــازمــة لخوض  الطبية  والــمــواد 
ضد الفيروس، فالدولة وفرت جميع مستلزمات 
ينتج عنها من  ومـــا  الــجــائــحــة  لــهــذه  الــتــصــدي 
أضرار، لدرجة أن تجربة البحرين في التصدي 
التجارب  أنــجــح  مــن  واحـــدة  اعــتــبــرت  للفيروس 
على المستوى العالمي، بشهادة منظمة الصحة 
هذه  بتوفير  الــدولــة  والــتــزام  نفسها،  العالمية 
الــمــســتــلــزمــات لــيــس مــقــتــصــرا عــلــى الــمــواطــن، 
وإنما على جميع من يقيم على أرض المملكة.

جاءت هذه الزيادة غير المسبوقة في أعداد 
ــة في  ــدولــ ــهـــود الــ اإلصــــابــــات لــتــتــنــاقــض مـــع جـ
المستمر  العمل  خــال  من  للجائحة  التصدي 
اآلمنة  اللقاحات  مختلف  لتوفير  والمتواصل 
لإلسراع  والمقيمين  المواطنين  جميع  ودعــوة 
ــي أخـــــذ الــتــطــعــيــم حـــمـــايـــة لـــلـــفـــرد واأٍلســـــــرة  فــ
ــام ولــدعــم جــهــود الــفــريــق  والــمــجــتــمــع بــشــكــل عـ

الوطني والعاملين في الصفوف األمامية الذين 
التي  المدة  طــوال  وثقيا  شاقا  عبئا  يتحملون 
بــــدأت مــع ظــهــور أول حــالــة إصــابــة بــالــفــيــروس 
طاقاتها  الــدولــة  استنفرت  حيث  البحرين  فــي 

للتعامل الجاد مع الحالة الطارئة.
فالبحرين ومنذ ظهور أول حالة إصابة بهذا 
بحيث  وبطرق مدروسة  بهدوء  الفيروس عملت 
توفق بين المعالجة الصحية والطبية للتعامل 
مع الحاالت القائمة والمستجدة، وبين تمكين 
والــخــدمــيــة من  الــمــرافــق االقــتــصــاديــة  مختلف 
من  التقليل  بــهــدف  والـــــدوران  عملها  مــواصــلــة 
الخسائر واألضرار االقتصادية التي تترتب على 
تلجأ،  لــم  البحرين  فــإن  لــذلــك،  الــتــام،  توقفها 
إلى  كثيرة،  دول  فعلت  كما  المثال،  سبيل  على 
االقتصادية  المرافق  من  للعديد  التام  اإلغاق 
اإلغــاق محدوداَ  هــذا  مثل  كــان  بل  والخدمية، 
ومــمــنــهــجــا ولــلــبــعــض مــنــهــا فـــقـــط، مـــع اتــخــاذ 
التدابير واإلجراءات االحترازية التي يوصي بها 
الفريق الوطني  والجهات ذات الصلة بالتصدي 

للفيروس.
مع كل هذه التدابير العلمية المدروسة التي 
الفيروس  مــع  تعاملها  فــي  البحرين  انتهجتها 
أضراره،  واتساع  انتشاره  الحد من  والعمل على 
فإنها كغيرها من الدول تعرضت لخسائر بشرية 
واقـــتـــصـــاديـــة ال يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن حــجــمــهــا، 
ــاب دوال  حــتــى وإن كـــان قــلــيــلــة مــقــارنــة بــمــا أصــ
األولى  بالدرجة  يعود  وهــذا  أخــرى،  ومجتمعات 
إلى حسن التخطيط واإلدارة التي قادها الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس )كورونا( بقيادة سمو 
إلــى وعي  يــعــود  الــــوزراء، كما  ولــي العهد رئــيــس 
المجتمع بأهمية العمل الجماعي في مثل هذه 

الظروف.
ــة انـــتـــشـــار هـــذه  ــدايــ ــي بــ كـــانـــت الـــبـــحـــريـــن فــ
استطاعت  الــتــي  الــقــائــل  ــدول  الـ مــن  الجائحة 
الــحــد مــن أعــــداد اإلصـــابـــات، لــأســبــاب سالفة 
ــلـــى ســلــم  ــر، وكــــانــــت اإلصـــــابـــــات تـــســـيـــر عـ ــ ــذكـ ــ الـ
الناس  فاستبشر  واليومي،  التدريجي  االنحدار 
إلى  الــعــودة، وإن كانت عــودة حــذرة،  خيرا بقرب 

الطبيعية، خاصة مع  الحياة  ممارسة جزء من 
الخاصة  اللقاحات  أنـــواع  مختلف  وصـــول  بــدء 
توفيرها للجميع، مواطنين  الدولة عن  وإعان 
ومقيمين بالمجان، لكن مثل هذه اآلمال وأدها 
االرتفاع غير المسبوق في أعداد اإلصابات وما 

صاحبها من ارتفاع أيضا في أعداد الوفيات.
الفيروس  من  الجديدة  السالة  أن  صحيح 
أكثر خطورة وأسرع انتشارا، كما أكد ذلك أعضاء 
الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي فـــي أكــثــر مـــن مؤتمر 
صــحــفــي عــقــده حــتــى اآلن، لــكــن مـــن الــواضــح 
والمؤكد أيضا أن هذا االرتفاع في األشهر األخيرة 
)الخطورة  الذكر  سالفا  السببان  مــرده  يكن  لم 
التقيد  وعــدم  للتهاون  وإنما  االنتشار(،  وسرعة 
باإلجراءات االحترازية التي توصي بها الجهات 
ذات العاقة، فأرقام اإلصابات اليومية التي تعلن 
عنها وزارة الصحة تشير إلى أن أكثرها يعود إلى 
االختاط، أي إلى عدم التقيد بهذه اإلجراءات، 
مليا  التفكر  الجميع  على  يحتم  الـــذي  األمـــر 
الوطنية للخاص من هذه  المسئولية  وتحمل 
الحالة غير الطبيعية، أو التقليل من مخاطرها 

قدر المستطاع.
مــا يــؤكــد ذلــك أيــضــا أن االرتــفــاع فــي أعــداد 
القليلة الماضية  اإلصابات ليس خال األشهر 
فحسب, والتي يعتبر االرتفاع خالها استثنائيا 
وغير مسبوق، وإنما خال األشهر التي سبقتها 
بعد  يأتي مباشرة  ما  عادة  االرتفاع  كذلك، هذا 
استقبال العديد من المناسبات االجتماعية أو 
الدينية والتي تعود أبناء البحرين على احيائها 
جماعيا في الظروف الطبيعية وتحولت إلى ما 
أو  للتأجيل  القابلة  غير  السنوية  الــعــادة  يشبه 
اإللغاء، ولكن مع الظروف التي فرضتها جائحة 
بــد مــن تغيير طــريــقــة إحــيــاء  ــان ال  كـ »كـــورونـــا« 
هذه  يــأخــذ  لــم  البعض  ولــكــن  المناسبات،  هــذه 
يلتزم  لــم  أي  الــجــد،  محمل  على  المستجدات 
النتيجة  فكانت  االحــتــرازيــة،  بــاإلجــراءات  بدقة 
ارتفاع اعداد اإلصابات، األمر الذي  دفع بأكثر 
من جهة إلى التحذير منه خال استقبال عيد 

الفطر.

مـــــســـــارات عــــديــــدة شــهــدنــاهــا 
ــان من  فــي الــمــراحــل الــعــديــدة، كـ
الـــمـــفـــتـــرض بـــحـــســـب الــمــخــطــط 
وأن  مــداهــا،  تأخذ  أن  اإلسرائيلي 
بعد  ســيــمــا  غــايــاتــهــا، وال  تــحــقــق 
ُبـــذلـــت فــيــهــا جـــهـــود مــضــنــيــة،  أن 
ــت عــلــيــهــا أمــــــوال طــائــلــة،  ــدقــ وأغــ
ــا مــن  ــ ــ ــًي ــ ــاســ ــ وصــــــــــــارت جــــــــــــزًءا أســ
خطابها اإلعامي ومن برنامجها 
ودعامة  واآليديولوجي،  السياسي 
ادعــاءاتــهــا بــالــتــفــوق واالنــتــصــار.. 
هذه المسارات وصلت إلى نهايتها، 
مكللة بالفشل واإلخفاق.. واألهم 
ــال لـــنـــشـــوء  ــجــ ــمــ ــتـــحـــت الــ أنــــهــــا فـ
مــــــســــــارات أخــــــــرى جـــــديـــــدة عــلــى 
النقيض تماًما من رغبتها، وضد 
مصلحتها، بما يمكننا القول: إن 
المرحلة السابقة أقفلت، وابتدأت 

مرحلة جديدة مختلفة.
ســــنــــبــــدأ مــــــن مـــــســـــار تـــهـــويـــد 
الــــقــــدس.. فــمــنــذ احــتــالــهــا عــام 
ســـلـــطـــات  ــــف  ــوقـ ــ ــتـ ــ تـ لـــــــم   ،1967
االحــتــال عــن مــحــاوالتــهــا تهويد 
الــمــديــنــة الــمــقــدســة، عــبــر آلــيــات 
ــا: إخــــــــراج ســكــانــهــا  ــهـ ــنـ عــــديــــد، مـ
للرحيل،  ودفعهم  الفلسطينيين، 
وسحب هوياتهم بحجج أنها غير 
بشتى  عليهم  والتضييق  قانونية، 
الطرق وبأقسى األساليب، بما في 
كفة  وتــرجــيــح  بيوتهم،  هــدم  ذلــك 
التوازن الديموغرافي في المدينة 
الجماعات  ودعــم  اليهود،  لصالح 
االستيطانية ودفعها إلى األحياء 
التقسيم  إلــــى  وصـــــواًل  الــعــربــيــة، 
)كما  لأقصى  والمكاني  الزماني 

فعلت في الحرم اإلبراهيمي(.
الــمــخــطــط  ـــذا  هـ أن   صــحــيــح 
ــا، لـــكـــن يــقــظــة  ــ ــًي ــلــ ــم يـــتـــوقـــف كــ ــ لـ
المقدسيين حالت دون استكماله، 
وأحبطت أجزاء منه؛ فقد تمكنوا 
إحباط  مــن  الشعبية  بالمقاومة 
ــات اإللــكــتــرونــيــة،  ــوابـ ــبـ ــروع الـ ــشـ مـ
العامود  لباب  ملكيتهم  ثّبتوا  ثم 
وفرضوا  عــام،  فلسطيني  كفضاء 
عــلــى الـــشـــرطـــة إزالــــــة الـــحـــواجـــز، 
ثـــم أوقـــفـــوا مــخــطــط طـــرد ســكــان 
الشيخ جراح، ومنعوا مسيرة  حي 
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــانــ ــيــــطــ ــتــ األعـــــــــــام االســ
ــدام مع  كــــان مــخــطــًطــا لــهــا الــــصــ

المصلين وسقوط ضحايا تمهيًدا 
لفرض التقسيم الزمكاني للحرم 

القدسي.
 كــل هـــذا تــوقــف بــهــّبــة شعبية 
استطاعت نقل هذه المعركة إلى 
كل فلسطين، ومن ثم إلى العالم. 
أي  أّن  تـــــدرك  إســـرائـــيـــل  وجــعــلــت 
إلى  ســيــؤدي  بالمقدسات  مساس 

تفجير الوضع برمته.
هّبة القدس أثرت مباشرة على 
حيث   )1948( الــمــحــتــل  الـــداخـــل 
ــلـــدات الــداخــل  انــتــفــضــت مـــدن وبـ
ــكـــل مــفــاجــئ  كــــافــــة، مــعــلــنــة وبـــشـ
انتهاء مسار األسرلة.. حيث كانت 
بــخــطــى حثيثة  تــعــمــل  إســـرائـــيـــل 
73 سنة  مـــــدار  وعـــلـــى  ومــــدروســــة 
فلسطينيي  وتــهــويــد  أســرلــة  عــلــى 
الــــــــداخــــــــل، وعـــــبـــــرنـــــة لـــســـانـــهـــم، 
هويتهم  وسحق  وعيهم،  وتطويع 
ــيــــة، وتـــفـــتـــيـــت وحـــدتـــهـــم،  ــنــ الــــوطــ
ومحيطهم  شعبهم  عن  وسلخهم 
ــهــــم بــالــمــشــاكــل  ــراقــ الـــعـــربـــي، وإغــ
والــجــريــمــة والــمــخــدرات. كــل هذا 
تــغــّيــر فـــي يــــوم ولـــيـــلـــة، فــخــرجــت 
الجماهير العربية موحدة بالعلم 
الفلسطيني وبالشعارات الوطنية، 
وهذا هو التحول األخطر واألهم 
المتصاعدة،  األحــــداث  مــســار  فــي 
وســنــركــز على هــذا الــمــوضــوع في 

مقاالت قادمة.
هو  والخطير،  اآلخـــر  الــتــطــور 
ــخ الــمــقــاومــة على  ــواريـ دخــــول صـ
إلــــى شـــن حــرب  الـــخـــط، مـــا أدى 
ــيــــة شــــديــــدة الـــعـــنـــف عــلــى  عــــدوانــ
قــطــاع غـــزة، وهــي الــحــرب الرابعة 
خال عقد ونصف العقد، في كل 
ستنهي  إنها  إسرائيل:  تقول  مــرة 
ــع غــــــــزة، عــبــر  ــ ــ ــرّك ــ الــــمــــقــــاومــــة، وتــ
تــســويــات وتــفــاهــمــات عــلــى قضايا 
مــطــلــبــيــة وحـــيـــاتـــيـــة بـــمـــا يــضــمــن 

الهدوء واألمن لها.
 أتــــت هــــذه الـــجـــولـــة الــدامــيــة 
عــلــى  ــيــــة  عــــصــ غــــــــزة  أن  لــــتــــؤكــــد 
غير  اســتــســامــهــا  وأن  الــتــركــيــع، 
قوية  مــازالــت  المقاومة  وأن  وارد، 
وقــادرة على ضرب عمق إسرائيل، 
في  مــهــددة  ستظل  إســرائــيــل  وأن 
ستكون  تفاهمات  أي  وأن  أمنها.. 
ــــروط ســيــاســيــة  ــشـ ــ ــرة بـ ــ ــمـ ــ هــــــذه الـ
مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــقــــدس الــمــحــتــلــة 

والضفة الغربية. 
المستوى  جعلت  الحرب  هذه 

اإلسرائيلي  والعسكري  السياسي 
يــفــكــر فـــي جــــدواهــــا، وخــســائــرهــا 
اقتصادًيا وعسكرًيا  على إسرائيل 
غزة،  تركيع  واستحالة  وسياسًيا، 
أو فرض كل الشروط اإلسرائيلية 

عليها.
هــّبــة الــقــدس، والـــعـــدوان على 
المحتل  الداخل  وانتفاضة  غــزة، 
الضفة  إلى  مباشرة  كلها  انتقلت 
مسيرات  خــرجــت  حيث  الــغــربــيــة؛ 
كافة  في  وغاضبة  حاشدة  شعبية 
الضفة،  ومخيمات  وقـــرى  بــلــدات 
التماس  ونقاط  المدن  مراكز  في 
ــلــــى الــــحــــواجــــز، بـــشـــكـــل يــنــذر  وعــ
انتفاضة شعبية  ويؤسس الندالع 

شاملة.
تدجين  أن مسار  يعني  وهــذا   
ــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، والـــــــهـــــــدوء  ــ ــفـ ــ ــــضـ الـ
بـــه، بمخطط  تــنــعــم  ــذي كــانــت  الــ
إلى  وصل  المسار  هذا  إسرائيلي، 
أخذ  جديد  جيل  بنشوء  نهايته، 
شبابية  بحراكات  نفسه  عن  يعبر 
الوقت  في  وهياكل متعددة،  وأطر 
داخل  واسعة من  فئات  بدأت  ذاته 
حركة »فتح«، ومن داخل الفصائل 
لمسار  رفضها  عن  تعّبر  الوطنية 
ــوع والـــتـــكـــّيـــف  ــادن والــــخــــضــ ــهــ ــتــ الــ
ــارد الــقــوى  ــدأ مـ مــع االحـــتـــال، وبـ
بتفجير  منذًرا  يتململ  الوطنية 
األوضـــــــاع وتـــصـــويـــب الـــمـــســـار من 

جديد.
وكــمــا هــي الــحــال فــي كــل مــرة، 
ــفـــرض فــلــســطــيــن نــفــســهــا عــلــى  تـ
وتقوده،  وتلهمه،  العربي،  الــشــارع 
أســبــوع مــن تفجر  أقـــل مــن  فبعد 
ــارع الـــعـــربـــي  ــ ــشـ ــ األحـــــــــداث بـــــدأ الـ
بـــالـــتـــحـــرك، فـــخـــرجـــت مـــســـيـــرات 
شعبية حاشدة في مختلف الدول 
العربية، بلغت ذروتها في مسيرات 
الفلسطينية  الحدود  العودة على 
واللبناني،  األردنــي  الجانبين  من 
ــراك الــشــعــبــي الــعــربــي  ــحـ وهــــذا الـ
وسينهي  الــعــربــيــة،  ــدول  ــ الـ ــرج  أحــ

»صفقة القرن«.
الــمــهــم أن مـــا كــانــت تــنــعــم به 
ــل مــــن هـــــــدوء وأمـــــــن قــد  ــيــ ــرائــ إســ
بشكل  ُجــرح  كبرياءها  وأن  انتهى، 
مــهــيــن، وقــوتــهــا الــردعــيــة تــآكــلــت، 
واعتقادها أنها متفوقة بالمطلق، 
وقـــــــادرة عــلــى كـــل شــــيء ثــبــت أنــه 
مـــجـــرد أوهـــــام نــرجــســيــة، وعــلــيــهــا 
المرحلة  مــعــطــيــات  تــســتــوعــب  أن 

الجديدة، وأن ترضخ لها. 
حــديــثــنــا  ــكـــون  يـ ــتـــى  وحـ اآلن، 
واقــعــًيــا يجب االعــتــراف بــأن هذه 

المسارات لم ُتغلق بشكل نهائي.
ــا فــي  ــ ــنـ ــ ــأدائـ ــ  هـــــــذا مـــــرهـــــون بـ
تتمكن  قـــد  الـــقـــادمـــة.  الــمــرحــلــة 
جديد،  من  إحيائها  من  إسرائيل 
ــن ردمـــهـــا  ــ وقــــــد نـــتـــمـــكـــن نـــحـــن مـ
ــة  ــوريـ ــة ثـ ــيـ ــنـ وبــــنــــاء مـــــســـــارات وطـ
إلى  يحتاج  وهــذا  أنقاضها.  فــوق 
الوطني  الــمــشــروع  تــعــريــف  ــادة  إعــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإعــــــــــادة صــيــاغــة 
ــاب اإلعــــــامــــــي، والـــخـــط  ــطــ ــخــ الــ
الـــــســـــيـــــاســـــي، وإحـــــــــــــــداث تـــغـــيـــيـــر 
القيادة  وتفكير  بنية  فــي  جـــذري 
ومــؤســســاتــهــا، وإعــــادة تــعــريــف دور 
بــمــا يجعلها  الــوطــنــيــة،  الــســلــطــة 
متناٍم  وطــنــي  مــســار  ضمن  حلقة 
نهائية  مرحلة  وليست  ومــتــراكــم، 
ومعيقة  ــتـــال،  االحـ مــع  متكيفة 

للنضال.
وإلــــى أن تــتــبــلــور مــامــح هــذا 
الــتــغــيــيــر، وتــنــضــج أفـــكـــار وبــرامــج 
الـــمـــســـارات الـــجـــديـــدة، ثــمــة أمـــور 
أخرى ضرورية ومهمة، وهي شرط 
وإال  التحول،  هذا  لنجاح  أساسي 
صارت قفزة في الظام، وتأسيسا 
لــلــفــوضــى والــعــبــثــيــة وتــدمــيــر كل 
شيء. يجب أواًل مواصلة وتصعيد 
عن  والترفع  الشعبية،  المقاومة 
الــتــنــافــس الـــحـــزبـــي والــحــســابــات 
الوحدة  وتعزيز  الضيقة،  الفئوية 
فـــوًرا،  االنــقــســام  وإنــهــاء  الوطنية، 
والجهاد  حــمــاس  حركَتي  وإدمـــاج 
السياسي  الــنــظــام  فــي  اإلســامــي 
الــمــجــلــس  فـــي  الــفــلــســطــيــنــي، أي 
الـــوطـــنـــي والـــمـــجـــلـــس الـــمـــركـــزي 
وســــــائــــــر مـــــؤســـــســـــات الـــمـــنـــظـــمـــة 
إنقاذ  حكومة  وتشكيل  والسلطة، 
هدفها األساس اإلعداد النتخابات 
عن  للبوصلة  حــرف  وأي  شاملة. 

هذه األهداف سيخرب كل شيء.
«حـــركـــة فـــتـــح»، مـــازالـــت قــــادرة 
عـــلـــى اســـتـــعـــادة دورهـــــــا الـــقـــيـــادي 
والـــــريـــــادي.. عــلــيــهــا وعـــلـــى ســائــر 
الـــــفـــــصـــــائـــــل واألحـــــــــــــــــــزاب عـــقـــد 
قيادات  وإنتاج  العامة،  مؤتمراتها 
جديد  سياسي  وخــطــاب  جــديــدة، 
يـــتـــاءم مـــع الــمــرحــلــة الــجــديــدة، 
ويـــســـتـــوعـــب جـــيـــل الـــشـــبـــاب، وكـــل 

المتغيرات والمستجدات.
} كاتب من فلسطين
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ــارة والــصــنــاعــة  ــتـــجـ اعـــلـــن وزيـــــر الـ
ــداد »الــخــطــة الــوطــنــيــة  ــ والــســيــاحــة إعـ
قريبا.  إعانها  وسيتم  االبتكار«  لدعم 
هذه بــادرة طيبة من الــوزارة نظرا إلى 
ما تمثله قضية االبتكار من أهمية في 
االبتكار  تطوير  عملية  تتم  التنمية. 
القائمة  الكبيرة  الــشــركــات  ضمن  إمــا 
منتجات  وخــلــق  مــنــتــجــاتــهــا  لــتــطــويــر 
نــاشــئــة  ــات  ــ ــركـ ــ شـ أو ضـــمـــن  جـــــديـــــدة، 
المجتمع  فــي  )أو  مبتكرة،  بمنتجات 
كــكــل عــلــى الــمــســتــوى الـــفـــكـــري(. في 
ــر إلـــى تطوير  الــحــالــتــيــن يــحــتــاج األمــ

الشباب  وقــدرة  األعمال  ريــادة  منظومة 
على اقتحام ميدان العمل الحر بوعي 
لــبــدء  ومـــخـــاطـــره  لــمــتــطــلــبــاتــه  وإدراك 
شــركــات نــاشــئــة بــشــكــل مـــتـــواٍز مــع بناء 
عاقة  هناك  أن  أي  االبتكار.  منظومة 

بين االبتكار والريادة والتنمية، والخطة الوطنية لدعم 
لبناء  تــوافــرهــا  المطلوب  الــركــائــز  إحـــدى  االبــتــكــار هــي 
البحرين  بذلت  وقد  األعمال.  لريادة  المناسبة  البيئة 
جــهــدا فــي خــلــق بــيــئــة ريــــادة األعـــمـــال وال نــعــلــم لــمــاذا 
جهود  مــن  بــالــرغــم  لابتكار  الوطنية  الخطة  تــأخــرت 

مجلس التنمية االقتصادي في دعم التنمية. 
بالظهور  الــوطــنــيــة  االبــتــكــار  منظومة  مــفــهــوم  بـــدأ 
فـــي 1987 وتـــم تــعــريــفــهــا عــلــى أنــهــا نــشــاط شــبــكــة من 
الــمــؤســســات والــعــنــاصــر فـــي الــقــطــاع الـــعـــام والــخــاص 
بــدء  فــي  مــحــددة  نتيجة  لتعطي  بينها  فيما  تتفاعل 
وتوريد وتعديل ونشر تكنولوجيا جديدة. أي أنها تتكون 
من عدد من الفاعلين مثل أشخاص وشركات وجامعات 
ومــراكــز أبــحــاث وبــنــوك وهيئات عــامــة ومــؤســســات )بما 
مجتمعية  ــادات  وعـ وتقاليد  وأنظمة  قوانين  مــن  فيها 
باإلضافة إلى الهيئات والمنظمات(. وألهمية التفاعل 
فــيــمــا بــيــنــهــا فـــا يــمــكــن فــصــل أو اجـــتـــزاء عــنــصــر من 
عــلــى مجمل  تــأثــيــر  دون  مـــن  إضــعــافــه  أو  الــمــنــظــومــة 
النتائج  فعالية وعمل المنظومة وقدرتها على تحقيق 

بالمستوى المطلوب. 
إنتاج ونشر  من أهم وظائف منظومة االبتكار هي 
واســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي خــلــق قــيــمــة اقــتــصــاديــة 
ــادة مــا تــكــون عــلــى حــســاب منتج قــائــم أو  جـــدديـــدة، وعــ
التنمية بظاهرة  أدبيات  فكرة قائمة وهذا ما سمي في 
إًذا  االبتكار   .)Creative destruction( الــخــاق«  »الــهــدم 
ــدرات وطــنــيــة تــنــتــج مـــعـــارف وتــوصــلــهــا  ــ يــتــطــلــب بــنــاء قـ
اآلليات  وتضع  ككل  والمجتمع  األعــمــال  مجتمع  إلــى 
أو  منتجات  إلــى  الــمــعــارف  هــذه  لتحويل  والــمــؤســســات 
والتنافسية  اإلنتاجية  مستوى  ترفع  نظم  أو  عمليات 
من  واالبــتــكــار  الــدولــة.  فــي  المعيشة  مستوى  وبالتالي 
األربــعــة  االقــتــصــاد  فــي قطاعات  يــحــدث  المنطلق  هــذا 
)الخاصة  الشركات  وهــي  المتحدة  األمــم  تعريف  وفــق 
والعامة(، الحكومة، المؤسسات غير الربحية، والقطاع 
المنزلي. وعملية بناء القدرات هذه تبدأ بعملية القدرة 
أو  األجنبية  الشركات  من  إمــا  المعرفة  استيعاب  على 
من التزاوج بين البحث والتطوير واإلنتاج، وهذا يعتمد 
وعلى  الشركة  مستوى  على  التعلم  على  الــقــدرة  على 

مستوى المجتمع بمؤسساته المختلفة.
 تكمن كفاءة المنظومة في قدرات الفاعلين للقيام 
منظومات  ست  خال  من  إليها  وينظر  الوظيفة  بهذه 
فـــرعـــيـــة تــتــمــثــل فــــي ســـيـــاســـة الـــعـــلـــم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
البشري، خدمات  الدعم  استراتييجة االبتكار، خدمات 

الدعم الفني، تجهيز الموارد المالية، 
تكون  أن  بــد  إذًا ال  الــدولــي.  والــتــعــاون 
ــة تـــأخـــذ  ــلــ ــامــ ــار شــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــنـــظـــومـــة االبـ
ــار جـــمـــيـــع جــــوانــــب بــيــئــة  ــبــ ــتــ فــــي االعــ
األعــــمــــال والـــســـيـــاســـات الــحــاكــمــة لها 
االبتكار  عملية  في  الفاعلة  والجهات 
مــثــل الـــشـــركـــات والـــجـــامـــعـــات ومـــراكـــز 
األبحاث والمنظمات المالية وصانعي 
السياسات والتشريعات. باالضافة إلى 
المجتمع وتقاليده وعاداته ومسلماته 
مع  وتعامله  الجمعي  تفكيره  وكيفية 

حرية التفكير الفردي. 
مـــــن أهـــــــم هـــــــذه الــــســــيــــاســــات هــي 
ــر الــمــعــرفــة  ــشـ ــل ونـ ــقـ ســـيـــاســـة خـــلـــق ونـ
ــذا يــتــطــلــب بــنــاء  ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وهــ
فردية  وقـــدرات  المعرفة  قـــدرات إلنــتــاج 
ومــؤســســيــة الســتــيــعــابــهــا مـــن الـــخـــارج. 
ــر ســيــاســة صناعية  بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك يــتــطــلــب األمــ
تحدد القطاعات التي سيعتمد عليها االقتصاد وكيف 
ستدعمها الدولة وترعاها لتخرج من الحضانة مستعدة 
القطاعات،  هذه  التنمية  مجلس  حدد  وقد  للمنافسة، 
ووفــق  التصديرية.  قدراتها  تنمية  على  حاليا  ويعمل 
تجارب كثيرة في دول شرق آسيا فإن السياسة الصناعية 
لــحــمــايــة الــصــنــاعــات الــنــاشــئــة والــولــيــدة أمـــر فــي غاية 
األهــمــيــة لــبــنــاء الـــقـــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة والــتــعــلــم من 
على  الصناعات  هــذه  تحفيز  هو  األهــم  لكن  التجارب. 
التنافسية  الــقــدرات  لبناء  ودعــمــهــا  داخــلــيــا  المنافسة 
الــمــادي على  الــخــارج مــن خــال تحفيزها بالدعم  فــي 
فشلها  حالة  في  الدعم  وتوقيف  الخارج  إلى  التصدير 
في التصدير، كون التصدير هو مؤشر األداء األهم في 
بناء اإلمكانات التكنولوجية القادرة على المنافسة، كما 
فعلت دول شرق آسيا. بالنسبة لنا في دول الخليج هذا 
واالستفادة  البينية  التجارة  تنمية  أولى  كخطوة  يعني 
والسعودية  اإلمــارات  تنوي  التي  الكبيرة  المشاريع  من 
تشجيع  سياسة  هي  اعتمدت  إذا  المنطقة،  في  بناءها 
العالمية  األســـواق  إلــى  التصدير  على  الــقــدرة  وتنمية 
باإلضافة إلى تنمية العاقات العربية في الجوار وباقي 

الدول العربية.
مــمــا تــقــدم نــــرى أن الــحــاجــة إلــــى هــــذا الــمــســتــوى 
قد  الخارجية  والــعــاقــات  األطـــراف  بين  التنسيق  مــن 
الــحــكــومــة إلحـــداث  مــســتــوى  عــلــى  أكــبــر  دورا  يستوجب 
االبتكار  عملية  في  األساسيين  الاعبين  بين  التفاعل 
يتجاوز وزارة التجارة والصناعة والسياحة. فباإلضافة 
إلى خلق بيئة العمل المناسبة فهناك سياسة التعليم 
العام تحتاج إلى إعادة صياغة لتناسب هذه المتطلبات، 
فصلها  بعد  العالي  والتعليم  العلمي  البحث  وسياسة 
المطلوبة  المهارات  تحقيق  لضمان  التعليم  وزارة  عن 
النظر  إعــادة  األمــر  يتطلب  كذلك  التوجه.  هــذا  لمثل 
في السياسة الصناعية والحاجة إلى حماية الصناعات 
الوليدة ودفع الشركات الكبيرة لخوض غمار التصدير 

بدعم من الحكومة مرتبط بالتصدير. 
وأخيرا وليس آخرا استغال التنمية الخليجية في 
تطوير  في  الخصوص  وجــه  على  واإلمـــارات  السعودية 
لذلك  تكاملي.  خليجي  جهد  ضمن  محلية  صناعات 
فإن وزارة الصناعة قد ال تكون الاعب األساسي وإنما 
الكلي  التنسيق  مسؤولية  وتــكــون  األطــــراف،  أحــد  هــي 
ككل  الحكومة  مستوى  على  االبتكار  منظومة  لنجاح 

وخاصة دور مجلس التنمية االقتصادية.

لالبت�كار الوطني�ة  والخط�ة  التج�ارة  وزارة 

بقلم:
 د. محمد عيسى الكويتي

ــلــــى مــــواقــــع  ــــرة عــ ـــ ــقــ قــــــــــرأُت فــ
التواصل االجتماعي وكانت فعًا 
ــا أبـــحـــث عــنـــــه كـــمـــدّرس يحمل  مـ
مــســؤولــيــة بـــنـــاء مــجــتــمــع ســلــيــم. 
العبارة هي ان أستاذا جامعيِا كتب 

لطابه على الائحة الجدارية ما يلي: تدميُر أي أمـٍة 
الدقيقة.  أو للصواريخ  النووية  ليس بحاجة للقنابل 
أنت فقط بحاجٍة لتخفيض مستوى التعليم في هذا 
يموت  المريض  فإن  بالغـش.  للطلبة  والسماح  البلد 
على يد طبيب قد تخّرج بالغـش. وتنهار المباني على 
يد  على  األمــوال  وُتخسر  بالغـش.  تخرج  مهندس  يد 
رجل  يد  على  الدين  ويموت  بالغـش.  تخرج  محاسب 
العدل على يد قاٍض قد  بالغـش. ويضيع  دين تخّرج 
تخّرج بالغـش. ويتفشى الجهل في عقول أبنائنا على 
انهيار  هــو  التعليم  انــهــيــار  بالغـش.  تــخــّرج  أســتــاذ  يــد 

اأُلمـة.
نعم أعزائي الِكرام، هـذه الظاهرة بدأت تظهر في 
بعض المدارس ونحتاج بحق أن نقف ونسأل أنفسنا 
ــور »هـــل حــقــا نــرضــى ألبنائنا  ــاء أمــ ــيـ كــمــدرســيــن وأولـ
ومجتمعنا أن ينشأ على هذا النحو؟«، نحتاج إلى أخذ 
السليم اآلن ونعمل على وضع الحد ونتحمل  القرار 
مــســؤولــيــة  إنــهــا  كـــفـــى..  ونـــقـــول  الــمــســؤولــيــة جميعنا 
التربية  وزارة  ومسؤولية  اإلداريين  الُمدّرسين،  األهل، 
بعدم السماح لهذه اآلفة بين أبنائنا ونعمل على إنقاذ 
البحريني  المجتمع  وخــاصــة  الــعــربــيــة  مجتمعاتنا 
الــغــالــي الــــذي لــطــالــمــا تــغـــــّنـــــيـــــُت بــأصــالــتــه واألخــــاق 
الحميدة والُرقّي في هذا الوطن وكنُت فخوًرا بالعمل 

وخدمته ألكثر من 21 عاًما. 
أنا أكتب اليوم آمًا أن يصل صوتي إلى المعنيين 
والــحــريــصــيــن وخـــاصـــة زمـــائـــي الــمــعــلــمــيــن فـــي كــافــة 
إن هذه  الــريــاضــيــات  يــقــول معلم  قـد  الــوطــن.  انــحــاء 
لــيــســت مــســؤولــيــتــي فــأنــا ُأعــلــم مــــادة الــريــاضــيــات وال 
يــجــوز أن أتـــحـــدث مـــع طــابــي فـــي غــيــر الـــمـــادة، وقــد 
أنها  ذاتــه بحجة  الكام  اأُلخــرى  المواد  يقول معلمو 
االعزاء،  أيها  مهًا  لكن  الصفوف،  مسؤولية مرشدي 
من ُهم مرشدو الصفوف؟ أليسوا هم أنفسهم مدرسي 
الــريــاضــيــات والــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء والــلــغــات العربية 
االرشــاديــة  للحصة  تطوعوا  مــن  أنفسهم  واألجنبية 
الصباحية أو االسبوعية؟ أليس ُمّدرس المادة هو من 
يقابل طابه يومًيا أم أننا سوف ننتظر دائرة االرشاد 
في المدارس والتي تجتمع بكل صف اسبوعًيا فقط 
واجب  ينهي  أن  نيته  وفــي  الطالب  إليها  يأتي  والتي 
المرشد  يقوله  لما  يستمع  وال  وقته  في  الرياضيات 
ألنه ال يعلمه أي مادة؟ كا إنها مسؤولية كل مدرس 
بالخطأ  يقبل  وأال  الصواب  إلى  ُيرشد طابه  أن  منا 
ألن المعلم هو المربي فا بأس في أن يمضي 5 دقائق 
الغش  ونحّدث طابنا عن مخاطر  مادتنا  من حصة 

عندما تقتضي الحاجة بأسلوب 
ــم ويــــكــــون  ــ ــهـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ يــــحــــفــــظ احـ
هـــادفـــا إلــــى ُنــصــحــهــم وحــريــًصــا 
عــلــى أخـــــاق أبـــنـــانـــنـــا. الــُمــعــلــم 
يبني  الـــذي  واآلب  الــمــرشــد  هــو 
المجتمع وهو ذو تأثير فعال على بناء شخصية الفرد 
المجتمع  به  المعلم صلح  إذا صلح  في أي مجتمع. 
وصلح به الوطن وال يجب أن نلقي بهذه المسؤولية 

على اآلخرين. 
حسًنا.. وأين دور أولياء األمور؟ 

الغـش وقـد ال يعلم  أمــر  قـد يعلم ولــي االمــر عن 
فــي أغــلــب االحـــيـــان. قـــــد يعلم ثــم يــنــَصــُح ابــنــه بعدم 
أنه سيدافع  أو  تكرار االمر وقـد يعلم ويلتزم الصمت 
عن ابنه الذي بدأ يحصل على معدل أعلى مما كان 
يحصل عليه سابًقا. والبعض قد يقول »هناك طاب 
قد  ما  هــذا  تخبرني«.  عم  انــت  وليش  يغشوا  عم  كثر 
تسمعه لأسف من بعض االهالي في بداية المقابلة 
شخصيا  فأنا  الصحيح.  إال  يصح  ال  بالنهاية  ولكن 
بداية  منذ  أتــوقــف  ولــم  البداية  منذ  االمــر  اتقبل  لــم 
التي  الغـش  الدراسي عن محاربة كل محاوالت  العام 

اكشفها. 
أعــزائــي الــزمــاء فــي كــافــة الـــمـــدارس، ال تــتــرددوا 
الــطــلــب مــن أولــيــاء االمــــور بمساعدتكم فــي هــذا  فــي 
الــمــوضــوع ألن مـــن خــبــرتــي بــهــذا الــمــجــتــمــع الــراقــي 
أنهم أصحاب مبادئ عالية والمجتمع البحريني من 
فلهذا  تــربــوًيــا،  فيها  عملت  التي  المجتمعات  أفضل 
الـــظـــاهـــرة ألن الــســمــاح  يــجــب عــلــيــنــا أن نــوقــف هــــذه 
هذا  سألنا  إذا  ألنــنــا  بــالــكــذب  الــســمــاح  يتبعه  بالغش 
ال  الــكــذب.  إلــى  ويضطر  ينكر  ســوف  فطبًعا  الطالب 
يسمح بأن يكون الغـش وسيلة للطاب للحصول على 
معدالت عالية. أليس؛ َمن غّشنا فليس مّنا«؟ ألم ينَه 
ســورة  ففي  الــكــذب؟  عــن  الكريم  كتابه  فــي  تعالى  اهلل 
»فويٌل للمكذبين« عشر  آية  المرسات وحدها تكررت 
مرات من أصل 50 آية وهو معدل 20 بالمائة من عدد 

آيات السورة.
المجتمعات.  فساد  بداية  هو  بالغش  السماح  إن 
فإذا فسد الفرد، فسد المجتمع. وإذا سمحنا بالغش 
بفساد  نسمح  أمــور  وأولــيــاء  كمدرسين  فإننا  والــكــذب 
أبنائنا وسيعتاد الطالب الذي لم يحاسب على الخطأ 
واإلهانة  السرقة  وستصبح  حــااًل  الــحــرام  وسيصبح 
القيم واألخاق  أيًضا مباحة بنظر الطالب وستنهار 

جميعها. 
هل سننتظر لهذا الفساد أن ينتشر في مدارسنا 
مسؤولية  ونتحمل  نتضامن  ان  علينا  أم  ومجتمعنا 
ُتدعى  أليست هي  بيد جميعنا؟  يــًدا  الخطأ  تصويب 
وزارة التـربية والتعليم؟ أليست التربية قبل التعليم؟
} مدرس ومعلم تربوي

مجتمعية م�صوؤولية  الغ�ش..  لظاهرة  الت�صدي 

المحتل�ة فل�ص�طين  ف�ي  لل�ص�راع  جدي�دة  م�ص�ارات 

بقلم: عبدالغني سالمة  }

بقلم: عباس ُحدُرج  }



بن  عي�سى  بن  �سلمان  املحرق  حمافظ  قام 

هندي املناعي بزيارة تفقدية اإىل �سوق القي�سرية 

الرتاثي؛ لالطالع على التطوير الذي ح�سل على 

ال�سوق من خالل جهود هيئة البحرين للثقافة 

والآثار التي اأ�سهمت يف اإعادة الأ�سواق القدمية 

مقدما  باملحافظة،  والرتاثية  الرثية  والبيوتات 

ال�سكر لل�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�س 

هيئة البحرين للثقافة والآثار على احلفاظ على 

الهوية الرتاثية، خا�سة باملحرق. 

واأ�ساد املحافظ مبا مل�سه من تطوير وترميم 

الأ�سيل  الرتاث  يعك�س  الذي  القدمي  لل�سوق 

والعا�سمة  القدمية  للمدينة  املعماري  والفن 

الأوىل، والواقع �سمن م�سار اللوؤلوؤ الذي يوثق 

ومواردها  البحريني  التاريخ  من  مهمة  لفرتة 

الطبيعية واقت�سادها التجاري. 

من  بعدد  الزيارة  خالل  املحافظ  والتقى 

التم�سك  على  وحثهم  ومرتاديه  ال�سوق  جتار 

مبحالهم التجارية، خا�سة بعد التطوير الالفت 

يحر�س  التي  املواقع  مقدمة  يف  يجعله  الذي 

العامل،  دول  من خمتلف  ال�سياح  زيارتها  على 

املكان  واأ�سالة  تاريخ  يحكي  عامليا  واأمنوذجا 

الذي ميتد عرب مئات ال�سنني.  واأكد املحافظ اأن 

بنت  ال�سيخة مي  بوجود  تفخر وتعتز  املحرق 

اآل  حممد  بنت  هال  وال�سيخة  خليفة  اآل  حممد 

حا�سنا  اأ�سبحت  التي  الهيئة  قيادة  خليفة يف 

و�سامنا للهوية العريقة والرتاث الأ�سيل. 

الزيارة العقيد عي�سى  رافق املحافظ خالل 

القائم  �سماهيج  �سرطة  مركز  رئي�س  ال�سليطي 

املحرق، وعدد من  باأعمال رئي�س مركز �سرطة 

�سباط مديرية �سرطة حمافظة املحرق.
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اأحالت البنك املركزي الإيراين وبنوًكا اأخرى للمحاكمة اجلنائية

النيابة: غ�سيل اأكثـر من 1.3 مليار دولر عرب بنك امل�ستقبل

ف�سل  بن  علي  الدكتور  اأعلن 

البوعينني النائب العام، اأم�س، اأنه يف 

اإطار التحقيقات املكثفة التي جتريها 

غ�سل  جرائم  ب�ساأن  العامة  النيابة 

م�سوؤويل  لبع�س  املن�سوبة  الأموال 

والبنوك  بالبحرين  امل�ستقبل  بنك 

بها،  املرتبطة  اخلارج  يف  الإيرانية 

عام  بني  ما  الفرتة  يف  وقعت  والتي 

عن  الك�سف  مت  فقد   ،2012-2008

اأجريت  اأخرى  م�سرفية  ممار�سات 

ثبت  اإذ  القانون،  اأحكام  خالف  على 

باإ�سدار  الإيراين  املركزي  البنك  قيام 

ب�ساأن  امل�ستقبل  بنك  اإىل  تعليماته 

غري  بديل  حتويالت  نظام  ا�ستخدام 

امل�سرفية؛  العمليات  لإمتام  معتمد 

وحركة  م�سدر  اإخفاء  بغر�س  وذلك 

ول�سالح  خالله  من  املحولة  الأموال 

على  والتحايل  الإيرانية  البنوك 

على  املفرو�سة  الدولية  العقوبات 

الكيانات الإيرانية يف جمال املعامالت 

غ�سل  مكافحة  ل�سرورات  امل�سرفية 

م�ستغالً  الإرهاب،  ومتويل  الأموال 

اإيران  ملي  بنكي  �سيطرة  ذلك  يف 

و�سادرات اإيران الت�سغيلية على بنك 

ف�سالً  �سيا�ساته،  وتوجيه  امل�ستقبل 

عن تبعيتهما يف الوقت ذاته للحكومة 

الإيرانية والبنك املركزي الإيراين.

تنفيًذا  اإنه  العام  النائب  وقال 

بنك  م�سوؤولو  قام  التعليمات،  لتلك 

من  اآخرين  مع  بال�سرتاك  امل�ستقبل 

والبنك  اليرانية  البنوك  م�سوؤويل 

عمليات  بتنفيذ  اليراين  املركزي 

اإر�سال وحتويل وتلقي اأكرث من مليار 

عرب  اأمريكي  دولر  مليون  و300 

ا�ستخدام ذلك النظام البديل، اإذ قاموا 

املالية  املبالغ  تلك  وتلقي  بتحويل 

اإىل  واإ�سافة  خ�سًما  بها  والحتفاظ 

وت�سويتها  اليرانية،  البنوك  ح�ساب 

واإخفاء  امل�سرفية  احل�سابات  يف 

البنوك  م�سدرها، بغر�س متكني تلك 

الأموال  ونقل  التحويالت  اإمتام  من 

�سمن  وذلك  حق،  وجه  دون  حملها 

خمطط �سخم لغ�سل الأموال.

واأ�ساف اأنه بناًء على ما ثبت من 

اأدلة م�ستندية قاطعة، اأحالت النيابة 

العامة املتهمني اإىل املحاكمة اجلنائية، 

اأو  الطبيعيني  الأ�سخا�س  �سواء 

تلك  املرتكبة  العتبارية  الأ�سخا�س 

امل�ستقبل  بنك  وهي  با�سمها،  اجلرائم 

وبنك ملي اإيران وبنك �سادرات اإيران 

عن  ف�سالً  اأخرى،  اإيرانية  وبنوك 

البنك املركزي الإيراين، م�سرًيا اإىل اأن 

هناك حتقيقات اأخرى ل تزال جارية 

املماثلة  املخالفات  من  العديد  ب�ساأن 

امل�ستقبل  بنك  خالل  من  متت  التي 

بهدف  وذلك  الإيرانية؛  والبنوك 

فيها  اجلنائية  امل�سوؤولية  حتديد 

اآلت  وما  واملكاين  الزماين  ونطاقها 

اجلرائم،  تلك  مو�سوع  الأموال  اإليه 

متهمني  عن  الك�سف  املتوقع  من  واأن 

اآخرين يف تلك الوقائع.

اأن  العام  النائب  واأو�سح 

حتقيقات النيابة العامة يف جتاوزات 

تاأ�سي�سه  مت  -الذي  امل�ستقبل  بنك 

�سوء  يف  متت  البحرين-  مملكة  يف 

البحرين  م�سرف  بتقارير  ثبت  ما 

املركزي وما ر�سده من خمالفات من 

البنك  ذلك  اأعمال  على  تدقيقه  خالل 

ومراجعة ع�سرات الآلف من وثائقه، 

وبالتعاون مع اإدارة التحريات املالية 

مب�سرف  واملعنيني  الداخلية  بوزارة 

دوليني  وخرباء  املركزي  البحرين 

م�ستقلني، والتي اأكدت اأن بنك امل�ستقبل 

يف  توّرطوا  امل�سيطرين  وم�ساهميه 

للقوانني  انتهاكات ممنهجة ووا�سعة 

غ�سل  بهدف  البحرين،  يف  امل�سرفية 

مت  الذي  البنك  ذلك  عرب  الأموال 

الوطني  البنك  قبل  من  فيه  التحكم 

الإيراين )ملي( وبنك �سادرات اإيران، 

يف  مبا  الإيرانية  الكيانات  مّكن  ما 

الإرهاب  متويل  يف  املتوّرطة  ذلك 

من  الدولية  للعقوبات  اخلا�سعة  اأو 

الدولية،  امل�سرفية  املعامالت  تنفيذ 

بق�سد  م�سروعة  غري  و�سائل  باتباع 

حتويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق 

التنظيمي لتجنب الك�سف عنها.

اأن  �سبق  اإنه  العام  النائب  وقال 

ق�سايا  عدة  العامة  النيابة  اأحالت 

وبنوك  امل�ستقبل  ببنك  خا�سة 

خمتلفة  وقائع  عن  اأخرى  اإيرانية 

الأموال وخمالفة  ت�سّكل جرائم غ�سل 

اإىل  املركزي  امل�سرف  قانون  اأحكام 

فيها  ق�سي  وقد  املخت�سة،  املحكمة 

ومعاقبتهم  املتهمني  باإدانة  جميًعا 

بالإ�سافة  للحرية،  �سالبة  بعقوبات 

اإىل الغرامات املالية املقررة بالقانون 

مليون   354 جمموعها  بلغ  التي 

ومبلغ  غرامات،  بحريني  دينار 

دولر  مليون   367،340،097.00

التحويالت  قيمة  يعادل  اأمريكي 

للقانون  باملخالفة  متت  التي  املالية 

اأموال  من  مب�سادرتها  واملق�سي 

املتهمني.

علي بن ف�ضل البوعينني

م�سيًدا بجهود ال�سيخة مي لتطوير ال�سوق وحفظ هويته الأ�سيلة

بن هندي يحث اأ�سحاب حمال �سوق املحرق على التم�ّسك بها

الرتبية جتّدد الرتخي�ص ملدر�ستي الروؤية احلديثة والرجاء

»الأ�سغال«: اإ�سارة �سوئية 

جديدة على �سارع 12 مبنطقة الرملي

اعتمد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم �سهادتي ت�سجيل املوؤ�س�سة 

التعليمية اخلا�سة )جتديد الرتخي�س( لكل من مدر�سة الروؤية احلديثة ومدر�سة الرجاء، 

ل�سنة   )25( رقم  بقانون  املر�سوم  من   )9( رقم  للمادة  وفًقا  وذلك  �سنوات،  ثالث  ملدة 

1998 ب�ساأن املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية اخلا�سة، مع اللتزام بالطاقة ال�ستيعابية 

امل�سموحة من قبل الوزارة لهاتني املوؤ�س�ستني التعليميتني. 

اأعلنت وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، بالتن�سيق مع الإدارة 

)�سارع  �سارع 12  على  �سوئية جديدة  اإ�سارة  تركيب  الداخلية،  بوزارة  للمرور  العامة 

�سلماباد اخلارجي( مع �سارع 8 مبنطقة الرملي يف املحافظة ال�سمالية.

املوافق  الأربعاء  اليوم  من  ابتداًء  ال�سوئية  الإ�سارة  ت�سغيل  يتم  �سوف  باأنه  واأفادت 

19/ 05/ 2021، راجية من املواطنني واملقيمني اللتزام بالقواعد املرورية حفاًظا على 

�سالمة اجلميع.

الزياين مديرة لإدارة التحول الرقمي بالأعلى للمراأة

الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  عن  �سدر 

عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

للمراأة،  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  املفدى  البالد 

عائ�سة  بتعيني   2021 ل�سنة   4 رقم  قرار 

الرقمي  التحول  لإدارة  مديرة  الزياين  ريا�س 

مت�سًقا  القرار  هذا  وياأتي  املعلومات.  وتقنية 

�سرعة  يف  اهلل،  حفظها  �سموها،  توجيهات  مع 

ظروف  من  اململكة  به  متر  ملا  ال�ستجابة 

الت�سدي  يف  لالأحداث  ومواكبًة  ا�ستثنائية 

يتعلق  ما  ا  خ�سو�سً كوفيد-19،  جلائحة 

على  الحرتازية  والتدابري  الإجراءات  باإتخاذ 

خالل  من  وذلك  للمجل�س،  املوؤ�س�سي  امل�ستوى 

املرونة يف التخطيط والتنفيذ واإدارة املخاطر 

مبتكرة  اآليات  على  العتماد  مع  والتحديات 

املعرفة  واإدارة  الرقمي  بالتحول  مرتبطة 

وتطوير  مراجعة  مّتت  حيث  والتكنولوجيا، 

عن  اأ�سفر  والذي  للمجل�س،  التنظيمي  الهيكل 

الرقمي  للتحول  متخ�س�سة  اإدارة  ا�ستحداث 

النتقال  عملية  �سّهل  ما  املعلومات،  وتقنية 

ُبعد« مع حتول  »العمل عن  اإىل نظام  بالكامل 

الوباء اإىل جائحة عاملية.  

عائ�ضة ريا�ض الزياين

املبادرة الربملانية العربية ت�ستنكر تطاول وزير خارجية لبنان على دول اخلليج

اخلارجية ا�ستدعت ال�سفري و�سّلمته مذكرة احتجاج 

البحرين ت�ستنكر ت�سريحات وزير خارجية لبنان 

ما  العربية  الربملانية  املبادرة  ا�ستنكرت 

جاء على ل�سان وزير اخلارجية اللبناين املدعو 

على  تلفزيونية  مقابلة  خالل  وهبة،  �سربل 

�سا�سة قناة احلرة.

هذه  العربية  الربملانية  املبادرة  و�سجبت 

دول  جتاه  املقبولة  وغري  املرفو�سة  ال�ساءة 

اخلليج.

الربملانية  للمبادرة  العام  المني  و�سّرح 

اللبناين  الوزير  ان  بوح�سن  جمال  العربية 

الدبلوما�سية والكيا�سة  خرج على كل العراف 

الدبية، وقام يهذي بكالم يعك�س ما يحمله من 

حقد وغل على دول و�سعوب اخلليج.

هذا  اأن  للمبادرة  العام  المني  واأ�ساف 

ال�سديق  اللبناين  ال�سعب  ميثل  ل  الوزير 

وتربطنا  والتقدير  الحرتام  كل  له  نكن  الذي 

الوزير  هذا  اأن  كما  وطيدة،  اخوية  عالقات  به 

النحطاط  مبا�سرة  الهواء  وعلى  للعامل  اظهر 

ينتهجه  الذي  ال�سيا�سي  اخلطاب  يف  والرتدي 

يف ت�سيري اأعمال وزارته.

العام  المني  بوح�سن  جمال  واأ�ساف 

ل  العامل  اأن  العربية  الربملانية  للمبادرة 

�سدرت  التي  الت�سريحات  هذه  مثل  ي�ستغرب 

ميثل  وهو  وهبة،  �سربل  املدعو  الوزير  من 

حكومة او�سلت دولتها ايل احل�سي�س والرتدي 

واأولها  ال�سعدة،  كل  وعلى  كافة  املجالت  يف 

واأ�سقائها  جريانها  مع  اخلارجية  عالقاتها 

العرب، واأولها دول جمل�س التعاون اخلليجي.

الربملانية  للمبادرة  العام  المني  وقال 

الوزير  ذكره  ما  اإن  بوح�سن  جمال  العربية 

اللبناين املدعو �سربل وهبة كالم غري �سحيح، 

ويخدم م�سالح واجندات دول واحزاب وجهات 

ينتمي لها هذا الوزير، وت�سر مب�سالح الدولة 

للمبادرة  العام  المني  وا�ستغرب  اللبنانية. 

اللبنانية  الرئا�سة  �سكوت  العربية  الربملانية 

على ما بدر من وزير خارجيتها.

الربملانية  للمبادرة  العام  المني  وطالب 

هذا  بحق  ورادعة  فورية  اجراءات  باتخاذ 

بامل�سالح  ي�سر  اأ�سبح  وجوده  لأن  الوزير؛ 

العليا للدولة اللبنانية.

ت�سمنته  ملا  ال�سديد  ا�ستنكارها  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

اجلمهورية  خارجية  وزير  بها  اأدىل  التي  امل�سيئة  الت�سريحات 

مقابلة  خالل  وهبة  �سربل  الأعمال  ت�سريف  حكومة  يف  اللبنانية 

ودول  و�سعبها  ال�سعودية  العربية  اململكة  جتاه  تلفزيونية 

تتنافى  امل�ستهجنة  الت�سريحات  تلك  اأن  موؤكدة  التعاون،  جمل�س 

العالقات  مع  تن�سجم  ول  الدبلوما�سية  الأعراف  اأب�سط  مع 

ال�سعب  مع  التعاون  جمل�س  دول  �سعوب  تربط  التي  الأخوية 

ال�سقيق.  اللبناين 

وزارة  قامت  فقد  امل�سيئة،  الت�سريحات  تلك  على  ورًدا 

لدى  اللبنانية  اجلمهورية  �سفري  �سعادة  با�ستدعاء  اخلارجية 

رف�س  ت�سمنت  ر�سمية  احتجاج  مذكرة  و�سلمته  البحرين  مملكة 

وزير  من  �سدرت  التي  امل�سيئة  للت�سريحات  وا�ستنكارها  اململكة 

اللبناين. واملغرتبني  اخلارجية 

منهم خمالفون للعزل ال�سحي املنزيل 

ا خمالًفا للنيابة  »ال�سحة« حتيل 32 �سخ�سً

بوزارة  العامة  ال�سحة  اإدارة  اأعلنت 

ا من املخالفني  ال�سحة عن اإحالة 32 �سخ�سً

الإجراءات  ب�ساأن  ال�سادرة  للقرارات 

كورونا  فريو�س  انت�سار  ملنع  الحرتازية 

)كوفيد-19( اإىل النيابة العامة وذلك لعدم 

تقيدهم والتزامهم بال�سرتاطات التي جاءت 

بالقوانني التي حددتها جهات الخت�سا�س 

ملواجهة الفريو�س.

بوزارة  العامة  ال�سحة  اإدارة  وذكرت   

لالأ�سخا�س  الإحالة متت  هذه  باأن  ال�سحة 

ا�ستناداً  وذلك  املنزيل،  للحجر  املخالفني 

عليهم  ثبتت  مبن  اخلا�سة  للقرارات 

ل�سنة 2020  رقم )12(  للقرار  املخالفات 

ب�ساأن حتديد الأمرا�س ال�سارية، واإىل القرار 

اإجراءات  ب�ساأن   2020 ل�سنة   )13( رقم 

الأمرا�س  من  والعالج  والعزل  الوقاية 

ال�سارية، واإىل املادة رقم )121( من قانون 

ال�سحة العامة رقم )34( ل�سنة 2018م.
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فتح باب الت�ضجيل للجرعة املن�ّضطة للفئات الأكرث عر�ضة للخطر.. »الفريق الوطني«: 

ال�ضمـــاح بتطعيــم الفئـــة العمريـــة من 12 اإىل 17 عاًما

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

للت�شدي لفريو�س كورونا موافقة 

مبملكة  التطعيمات  جلنة  اأع�شاء 

الفئة  تطعيم  على  البحرين 

عاًما   17 اإىل   12 من  العمرية 

بتطعيم )فايزر - بيونتك( امل�شاد 

لفريو�س كورونا بجرعتني، وذلك 

جميع  اللجنة  تدار�شت  اأن  بعد 

الفريق  عن  ال�شادرة  التو�شيات 

بالتطعيمات  املعني  ال�شت�شاري 

يف منظمة ال�شحة العاملية ومركز 

بالوليات  بالأمرا�س  التحكم 

املتحدة الأمريكية، املتعلقة بتوفري 

عرب  الفئة  لهذه  الكافية  احلماية 

احلفاظ  اأجل  من  التطعيم،  تقدمي 

على �شحتهم و�شالمتهم من خالل 

الفريو�س.  �شد  املناعة  اكت�شاب 

الطبي  الوطني  الفريق  واأو�شح 

اأنه  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

العمرية  الفئة  هذه  لكون  نظًرا 

عاًما  بني 12 و17  ترتاوح  التي 

بالفريو�س  لالإ�شابة  عر�شًة 

بعني  الأخذ  مت  فقد  وم�شاعفاته، 

التطعيم لوقايتهم  تاأمني  العتبار 

م�شاعفاته  اأو  به  الإ�شابة  من 

عن  عليهم  خطرة  تكون  قد  التي 

التطعيم  على  احل�شول  طريق 

لتح�شينهم من الفريو�س، م�شيًفا 

�شيتم  اأنه  الطبي  الوطني  الفريق 

الت�شجيل  باب  فتح  عن  الإعالن 

للفريو�س  امل�شاد  التطعيم  لأخذ 

التابع  الإلكرتوين  املوقع  عرب 

healthalert.( ال�شحة  لوزارة 

اختيار  خالل  من   )gov.bh
امل�شاد  التطعيم  لأخذ  »الت�شجيل 

يتطلب  اإذ  كورونا«،  لفريو�س 

يف  الأمر  ويل  موافقة  الت�شجيل 

التطعيم  اأخذ  قبل  ال�شحي  املركز 

العمرية  الفئات  لهذه  للراغبني 

املذكورة، اإ�شافة اإىل وجود مرافق 

معهم عند اأخذ التطعيم.

اأعلن  اأخرى،  جهة  من 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

باب  فتح  كورونا  لفريو�س 

املن�شطة  للجرعة  الت�شجيل 

لفريو�س  امل�شاد  التطعيم  من 

للفئات  )كوفيد-19(  كورونا 

مملكة  يف  للخطر  عر�شة  الأكرث 

البحرين الذين اأكملوا 6 اأ�شهر من 

تطعيم  من  الثانية  اجلرعة  اأخذ 

يف  العاملني  من  »�شينوفارم«، 

الكوادر  من  الأمامية  ال�شفوف 

املواطنني  اإىل  بالإ�شافة  الطبية، 

العمر  من  البالغني  من  واملقيمني 

50 عاًما فما فوق، ومّمن يعانون 

واأمرا�س  املفرطة  ال�شمنة  من 

نق�س املناعة.

الطبي  الوطني  الفريق  وبنّي 

اأن  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

من  املن�شطة  للجرعة  الت�شجيل 

التطعيم امل�شاد لفريو�س كورونا 

متاٌح عرب املوقع الإلكرتوين التابع 

healthalert.( ال�شحة  لوزارة 

gov.bh( عرب اختيار »الت�شجيل 
�شمن  من�شطة«  جرعات  لأخذ 

التطعيم  لأخذ  الت�شجيل  خيار 

امل�شاد لفريو�س كورونا.

الوطني  الفريق  واأكد 

تطوير  على  احلر�س  الطبي 

�شمن  التطعيم  بروتوكولت 

احلملة الوطنية للتطعيم بح�شب 

وذلك  الطبية،  الربوتوكولت 

للتطعيم  من�شطة  جرعة  بتقدمي 

�شمن  كورونا  لفريو�س  امل�شاد 

تقوم  التي  ال�شتباقية  اخلطوات 

جهود  يف  البحرين  مملكة  بها 

مبا  كورونا  لفريو�س  الت�شدي 

�شحة  على  احلفاظ  يف  ي�شهم 

و�شالمة اجلميع، ذاكًرا اأنه �شيتم 

باب  فتح  عن  لحًقا  الإعالن 

املن�شطة  اجلرعة  لأخذ  الت�شجيل 

لباقي املواطنني واملقيمني من غري 

الفئات املذكورة، اإذ �شيكون موعد 

اجلرعة املن�شطة من التطعيم لهم 

اجلرعة  اأخذ  من  �شهًرا   12 بعد 

الثانية، مبا ي�شمن حتقيق اأق�شى 

ا�شتفادة ممكنة.

اإىل  الوطني  الفريق  ولفت 

بالقادمني  اخلا�شة  الإجراءات 

الهند،  جمهورية  من  كل  من 

الإ�شالمية،  باك�شتان  وجمهورية 

ال�شعبية،  بنغالدي�س  وجمهورية 

الدميقراطية  نيبال  وجمهورية 

�شريالنكا  وجمهورية  الفدرالية، 

اإذ  ال�شرتاكية،  الدميقراطية 

امل�شافرين  جميع  على  يتوّجب 

من  البحرين  مملكة  اإىل  القادمني 

هذه الدول -مبن فيهم امل�شافرون 

البالغني  العابرون )الرتانزيت(- 

فوق  فما  �شنوات   6 العمر  من 

نتيجة  تثبت  �شهادة  تقدمي 

لفريو�س  املختربي  الفح�س 

كورونا )PCR( حتوي رمز كيو 

 48 قبل  وذلك   )QR code( اآر 

اإ�شافة  املغادرة،  وقت  من  �شاعة 

الفح�س  اإجراء  ا�شتمرار  اإىل 

واإجراء  الو�شول،  عند  املختربي 

للقادمني  ثاين  خمتربي  فح�س 

الذين �شيقيمون يف البحرين ملدة 

وفح�س  اأيام،   5 من  لأكرث  متتد 

خمتربي ثالث بعد ع�شرة اأيام من 

الذين  للقادمني  الو�شول  تاريخ 

متتد  ملدة  البحرين  يف  �شيقيمون 

اإىل  اإ�شافًة  اأيام،   10 من  لأكرث 

وفق  الحرتازي  ال�شحي  احلجر 

املعمول  الحرتازية  الإجراءات 

من  القادمني  امل�شافرين  لكل  بها 

يف  اأيام  ع�شرة  ملدة  الدول  هذه 

اأو  وجد  اإن  اخلا�س  م�شكنهم 

للحجر  املخ�ش�شة  الفنادق  اأحد 

املرخ�شة من  الحرتازي  ال�شحي 

قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحية.

علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضفور* 

ج�ضر امللك فهد ميثل 

العمق التاريخي وال�ضرتاتيجي

توقف  بعد  فهد  امللك  ج�سر  افتتاح  عودة  اإن 

دام 434 يوًما ال ميثل �سرياًنا اقت�سادًيا للبلدين 

تاريخيًا  عمًقا  ميثل  ولكن  فح�سب،  ال�سقيقني 

وا�سرتاتيجيًا، كما ميثل بعًدا �سيا�سيًا واقت�سادًيا 

مرتكًزا  ميثل  كما  و�سحيًا،  واجتماعيًا  واأمنيًا 

متميًزا يف العالقات بني البلدين.

مل   1986 عام  فهد  امللك  ج�سر  افتتاح  ومنذ 

القدرة  لزيادة  م�ستمًرا  تطويًرا  �سهد  بل  يتوقف، 

حركة  يف  الزيادة  حجم  ليواكب  اال�ستيعابية 

التجارة  يعزز  الذي  االأمر  والب�سائع،  امل�سافرين 

البينية والتنمية والروابط االجتماعية بني اململكتني 

ال�سقيقتني.

م�ساعر  اجل�سر  افتتاح  اإعادة  عك�س خرب  وقد 

الفرح العارمة بني املواطنني من البلدين ال�سقيقني، 

اقت�سادًيا، بل معربًا عن  لي�س فقط كونه �سرياًنا 

االحتاد  يف  للرغبة  الر�سيدتني  القيادتني  تطلعات 

واالأنظمة  احلكومية  ال�سيا�سات  يف  والتن�سيق 

االإدارية بني ال�سقيقتني.

اإن عودة افتتاح اجل�سر متثل مل �سمل االأ�سرة 

واأوا�سر  املحبة  جت�سد  فرحة  وهي  الواحدة، 

العالقات الطيبة التي اأثبت ج�سر امللك فهد عمقها 

اأو  الغلق  ا�ستدامة  كورونا  جائحة  ت�ستطع  ومل 

وال�سكاوى  املخاوف  رغم  العالقات،  تلك  تعليق 

العدوى  زيادة  احتمال  من  التوا�سل  و�سائل  عرب 

�سالمة  يوؤكد  الذي  االأمر  اجلائحة،  تف�سي  يف 

االإجراءات ال�سحية املتخذة يف البلديني ال�سقيقني 

وتطبيق  االجتماعي  التباعد  باآليات  للعمل 

وجود  مع  واالحرتازية،  الوقائية  اال�سرتاطات 

لينعم  امل�سافرين  لدى  الفريو�س  �سد  التح�سني 

باملناعة املجتمعية.

وقد جاء اإعادة افتتاح اجل�سر مع توقيت انتهاء 

حكمة  يعك�س  ما  وهو  ال�سعيد،  الفطر  عيد  عطلة 

العددية  الكثافة  منع  يف  والرغبة  التوقيت  قرار 

للزائرين يف هذه الفرتة من تف�سي جائحة كورونا، 

فاأهالً باالإخوة االأ�سقاء، و�سهالً باالأحبة يف بلدكم 

الثاين معززين مكرمني بني اأهلكم وذويكم، ودامت 

واأحبة يف ظل خادم  اأ�سقاء  وال�سعودية  البحرين 

احلرمني ال�سرفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اأطال 

اهلل يف عمره، واأخيه ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه.

* حمافظ املحافظة ال�ضمالية

على خلفية �ضدور اأحكام مبطالبات مالية

حجز حتّفظي على احل�ضابات البنكية وممتلكات بع�ض النّواب
حمرر ال�شوؤون املحلية:

قالت م�شادر برملانية اإن الفرتة املا�شية �شهدت �شدور 

ذّمة ق�شايا ومطالبات مالية تخ�ّس  اأحكام ق�شائية على 

الق�شائية  الأحكام  اأن  امل�شادر  واأفادت  النواب.  بع�س 

باحلجز  التنفيذية  املحاكم  من  اأوامر  �شدور  اأعقبها 

وممتلكاتهم  للنواب  البنكية  احل�شابات  على  التحفظي 

العقارية ومركباتهم وجميع اأمالكهم، وذلك حلني مبادرة 

النواب اإىل ت�شديد الأموال التي يف ذّمتهم.

ترتبط  الق�شائية  الأحكام  تلك  اأن  امل�شادر  واأكدت 

النواب ومديونيات على  لبع�س  باأعمال جتارية  بع�شها 

مالية،  خالفات  ب�شبب  اأو  ميلكونها،  التي  ال�شركات  ذّمة 

فرتة  اإّبان  النواب  تكبدها  مديونيات  ل�شالح  وبع�شها 

ت�شمّنت  الأحكام  بع�س  اأن  امل�شادر  واأفادت  النتخابات. 

اأمًرا بالقب�س وذلك لرتباطها باإ�شدار �شيكات دون ر�شيد، 

اإل اأن امل�شادر قالت اإنه ل ميكن تنفيذ اأمر القب�س على اأي 

نائب قبل رفع احل�شانة الربملانية.

يتطلّب  املحاكم  اأحكام  تنفيذ  اإن  قالت  امل�شادر  اأن  اإل 

عن  الربملانية  احل�شانة  برفع  النواب  جمل�س  من  قراًرا 

والأوامر  الأحكام  تلك  بحّقهم  �شدرت  الذين  النواب 

التنفيذية.

وتن�س املادة )89( من الد�شتور البحريني يف فقرتها 

اأثناء دور النعقاد، يف غري  اأنه »ل يجوز  رقم )ج( على 

اإجراءات  الع�شو  نحو  تتخذ  اأن  امل�شهود،  اجلرم  حالة 

احلب�س  اأو  القب�س  اأو  التفتي�س  اأو  التحقيق  اأو  التوقيف 

اأو اأي اإجراء جزائي اآخر اإل باإذن املجل�س الذي هو ع�شو 

من  اإذن  اأخذ  يتعنّي  املجل�س  انعقاد  دور  غري  ويف  فيه. 

املجل�س  اإ�شدار  اإذن عدم  املجل�س. ويعترب مبثابة  رئي�س 

تاريخ  من  �شهر  خالل  الإذن  طلب  يف  قراره  الرئي�س  اأو 

من  يتخذ  قد  مبا  املجل�س  اإخطار  ويتعنّي  اإليه.  و�شوله 

يجب  كما  انعقاده،  اأثناء  ال�شابقة  للفقرة  وفًقا  اإجراءات 

اأثناء  اتخذ  اإجراء  باأي  له  اجتماع  اأول  يف  دوًما  اإخطاره 

عطلة املجل�س ال�شنوية �شد اأي ع�شو من اأع�شائه«.

اأ�ضعارها ثابتة.. اأ�ضحاب �ضيدليات لـ»الأيام«:

اأجهـــــزة الفحـــ�ض ال�ضريــــع متوافــــرة بكّميـــــات كافيـــــة
خديجة العرادي:

اأكد م�شوؤولون يف �شيدليات حملية توافر كميات كبرية وكافية لأجهزة الفح�س ال�شريع لكورونا 

»كوفيد-19«، نافني ما اأ�شيع يف و�شائل التوا�شل الجتماعي من وجود نق�س ونفاد لبع�س الكميات 

ة لتلك الأجهزة، كما نفوا ارتفاع اأ�شعارها. يف ال�شيدليات اخلا�شّ

واأكدت ال�شيدليات اأن الأجهزة املتوافرة لديها ُتباع باجلملة )علبة مكّونة من 25 جهاًزا( بقيمة 

اإذ توفر مع اجلهاز  اأو املقيم با�شتطاعته �شراء اجلهاز باملفرد،  100 دينار لكل علبة، واأن املواطن 

علبة �شغري من املحلول املنّظم، على اأن يتم ا�شتخدامه خالل فرتة ل تزيد على يومني. واأكد م�شوؤول 

يف �شيدلية جعفر »رويان« لـ»الأيام« اأن اأجهزة الفح�س ال�شريع متوافرة يف جميع فروع ال�شيدلية، 

كما اأنها متوافرة ب�شكل مفرد بقيمة ثابتة مل تتغري، اإذ ُتباع بـ4 دنانري فقط، كما اأنها متاحة للراغبني 

ب�شكل  تدوم  املنّظم  للمحلول  وعلبة  فح�س،  جهاز   25 اإذ حتتوي  كاملة،  علبة  على  احل�شول  يف 

طويل، وذلك بقيمة 100 دينار. جدير بالذكر اأن اأجهزة اختبار الفح�س ال�شريع لفريو�س كورونا 

)كوفيد-19( متوافرة يف خمتلف �شيدليات مملكة البحرين، وذلك للراغبني يف اإجراء الفح�س ذاتًيا 

واحل�شول على نتائج الفح�س خالل 15 دقيقة فقط.

»الأهلية« تفتح باب الت�ضجيل 

للطلبة املحولني من جامعات اأخرى

القائم باأعمال عميد �شوؤون الطلبة باجلامعة  اأعلن 

اجلامعة  فتح  عن  ال�شويخ  في�شل  الدكتور  الأهلية 

الدرا�شي  الف�شل  من  بدء  بها  اللتحاق  اأبواب  الأهلية 

وكليات  جامعات  من  املحولني  للطلبة  ال�شيفي 

اأن  مو�شًحا  وداخلها،  البحرين  خارج  من  ومعاهد 

املنتقلني  للطلبة  اجلزئية  املنح  اأتاحت جميع  اجلامعة 

اجلدد  اخلريجني  �شاأن  �شاأنهم  اأخرى  جامعات  من 

م�شاركة  اإطار  يف  وذلك  متاًما،  الثانوية  املرحلة  من 

اجلامعة يف حتمل امل�شوؤولية الجتماعية يف الظروف 

ال�شتثنائية التي متر بها اململكة جراء اجلائحة.

باقة  تقدم  الأهلية  اجلامعة  باأن  ال�شويخ  واأو�شح 

وا�شعة من املنح اجلزئية التي تبلغ 50%، حيث ي�شتفيد 

واملبدعون،  الهمم،  واأ�شحاب  الأيتام،  الباقة  هذه  من 

موؤكًدا  لالأ�شبقية،  الأولوية  �شتكون  فيما  واملتفوقون، 

الطلبة  من  عدد  ا�شتقبال  يف  تطمح  اجلامعة  اأن  على 

تعليم  على  والنفتاح  والإبداع  التميز  عن  الباحثني 

يت�شف بامل�شتوى العاملي.

العتمادية  نالت  الأهلية  اجلامعة  باأن  وذكر 

املوؤ�ش�شية بجدارة من جمل�س التعليم العايل وتت�شدر 

وهي  والأكادميي،  املوؤ�ش�شي  الأداء  يف  اجلودة  قوائم 

الوطني  الإطار  يف  اأدرجت  التي  اجلامعات  اأوىل  من 

على  اجلامعة  قيادة  حر�س  على  م�شددا  للموؤهالت، 

ا  التعاون امل�شتمر مع املوؤ�ش�شات ذات العالقة وخ�شو�شً

والتعليم  الرتبية  وزير  بقيادة  العايل  التعليم  جمل�س 

جودة  هيئة  وكذلك  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

التعليم والتدريب.

د. في�سل ال�سويخ

اأهايل جمّمع 623 بالعكر ال�ضرقي: �ضرر كبري ب�ضبب غياب »ال�ضرف ال�ضّحي«

حمرر ال�شوؤون املحلية:

طالب عدد من اأهايل جمّمع )623( بقرية العكر ال�شرقي بتو�شيل خدمة �شبكة ال�شرف 

ال�شّحي اإىل منازلهم، لفتني اإىل اأن غياب ال�شبكة يت�شّبب باأ�شرار كبرية ملنازلهم.

من  يعانون   )2373( طريق  يف  القاطنني  الأهايل  اإن  العرادي  ح�شن  املواطن  وقال 

غياب �شبكة ال�شرف ال�شّحي، رغم تو�شيل ال�شبكة يف منازل جماورة قريبة من املجّمع.

واأ�شاف: »ل يخفى عليكم ان ا�شرار عدم وجود �شبكة ال�شرف ال�شحي يعترب �شرًرا 

اإن�شاء حفرة داخل كل منزل،  اإىل  اإذ ي�شّطرون  على �شحة ال�شاكنني وعبئا على الأهايل، 

والفئران  واحل�شرات  القوار�س  وانت�شار  جتّمع  ب�شبب  �شارة  بييئة  يخلق  الذي  الأمر 

والروائح الكريهة«.

املوقع  على  العمراين  والتطوير  التخطيط  هيئة  مبرا�شلة  كاأهايل  »قمنا  وتابع: 

بعد  انه  لنا يف ردهم  وا�شاروا  امل�شكلة عليهم،  ذات  )توا�شل(، وقد مت طرح  الإلكرتوين 

اي�شال  فان  املتبعة،  الجراءات  فيها بح�شب  العقارات  املنطقة وتعديل و�شعية  تخطيط 

غياب خدمات البنى التحتية بطريق 2373 بالعكر ال�سرقي�شبكة املجاري و�شفلتة الطريق �شيكون من اخت�شا�س وزارة ال�شغال«.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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بع�ض �ل�صاحنات تدخل ب�صورة يومية �إىل بع�ض 

ملاذ�  بال�صكان..  و�ملاأهولة  �ل�صيقة  و�لطرقات  �لقرى 

حفًظا  �صر�مًة  �أكرث  ب�صكل  �لأمر  هذ�  تقنني  يتم  ل 

ا؟ ل�صالمة �لقاطنني من �لأهايل و�لأطفال خ�صو�صً

يقال  ثم  دولة  �شد  ويتجاوز  ي�شتم  خارجية  وزير 

بالعامل  خارجية  وزير  ي�جد  ل  ال�شخ�شي«!…  »راأيه 

اأنه م�قف ر�شمي  اآرائه ال�شخ�شية.. بل وا�شح  يعرب عن 

100%، واأن كان فخامة الرئي�ص يريد ت�شحيح الأم�ر فعالً 

فال اأقّل من اعتذار ر�شمي من لبنان.. غري ذلك جمّرد ذر للرماد يف العي�ن… 

ل تختربوا �شرب الكبار.
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1502 - كري�صتوفر كولومبو�ض 
عرب  و�لأخييرة  �لر�بعة  برحلته  يقوم 

�ملحيط �لأطل�صي.

على  �لفرن�صية  �حلملة   -  1798
م�صر تتحرك من ميناء تولون بقيادة 

نابليون بونابرت باجتاه م�صر.

1953 - �للو�ء حممد جنيب ي�صكل 
حكومته �لثانية، وذلك بعد جناح ثورة 

يوليو.

�إعد�م  عن  تعلن  �صوريا   -  1965
�جلا�صو�ض �إيلي كوهني.

ل �حتفال ِبيوم مالكوم  َوّ
َ
1971 - �أ

�إك�ض؛  مالكوم  ميالد  ذكرى  �أو  �إك�ض 

�لحتاد  وليات  بع�ض  يف  عطلة  يوم 

وتكرمًيا  تخليًد�  �ل�صمايل  �لأمريكي 

مل�صرة �لّد�عية �لإ�صالمّي.

م�صرف  تيياأ�ييصييييي�ييض   -  1973
�ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإميييار�ت 

حتت م�صمى »جمل�ض �لنقد«.

�ل�صوفيتية  �لييقييو�ت   -  1990
قاعدة ع�صكرية يف  �أكرب  من  تن�صحب 

�ملجر.

�جلنود  حماكمة  بييدء   -  2004
معاملة  باإ�صاءة  �ملتهمني  �لأمريكيني 

�أبييو  �صجن  يف  �لعر�قيني  �ملعتقلني 

غريب.

�مل�صرية  �خلييارجييييية   -  2016
م�صر  طائرة  ر�صميًا عن حتطم  تعلن 

�ل�صو�حل  قبالة   804 رقم  للطر�ن 

�ليونانية وعلى متنها 66 ر�كبًا.

2018 - عقد زفاف �لأمر هاري 
زوًجييا  و�إعالنهما  ميياركييل  وميغان 

وزوجة يف �ململكة �ملتحدة.

م�صابة بكورونا تعود من املوت قبل حرق جثمانها بثواٍن
ا�شتيقظت �شيدة هندية تبلغ من العمر 76 عاًما قبل حلظات من 

بعد  »ماهارا�شرتا«  ولية  يف  »باراماتي«  مدينة  يف  جثمانها  حرق 

العتقاد باأنها ت�فيت جراء اإ�شابتها بفريو�ص ك�رونا.

قد  »مدهال«  قرية  جايك�اد«من  »�شاك�نتال  ال�شيدة  وكانت   

م�شت�شفى  اإىل  نقلها  ومت  قليلة،  اأيام  قبل  ك�رونا  بفريو�ص  اأ�شيبت 

الأ�شرة تنتظر باخلارج،  باراماتي بعد تده�ر حالتها، وبينما كانت 

فقدت »�شاك�نتال« ال�عي، ما دفع الأ�شرة اإىل العتقاد باأنها ت�فيت.

الف�ر  اإىل املنزل وبداأوا على  وقامت عائلة جايك�اد بنقل جثتها 

التخطيط حلرق اجلثمان وعندما كانت يف النع�ص الذي على و�شك 

ال�شتعال، فتحت جايك�اد عينيها وبداأت يف البكاء، حيث ا�شتيقظت 

العالج  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  جمدًدا  نقلها  ومت  اجلثة،  حرق  قبل 

الالزم.

ابتداًء من اأغ�صط�س املقبل.. »ال�صعودية«:

 ا�صرتاط التح�صني لدخول املن�صاآت احلكومية واخلا�صة والتعليمية

�شّرح م�شدر م�ش�ؤول يف وزارة الداخلية ال�شع�دية باأنه بناًء على ما رفعته اجلهات 

امل�شتجد  ك�رونا  فريو�ص  م�اجهة  يف  اململكة  اتخذتها  التي  الإجراءات  ب�شاأن  املخت�شة 

)ك�فيد-19(، ولغر�ص احلفاظ على ال�شحة العامة؛ فقد تقرر ا�شرتاط التح�شنيـ  املعتمد 

من وزارة ال�شحة ـ ابتداًء من ي�م الأحد 1 اأغ�شط�ص 2021م، وذلك فيما يتعلق بدخ�ل 

اأي ن�شاط اقت�شادي اأو جتاري اأو ثقايف اأو ترفيهي اأو ريا�شي، دخ�ل اأي منا�شبة ثقافية 

لأداء  �ش�اًء  خا�شة،  اأو  حك�مية  من�شاأة  اأي  ترفيهية،  دخ�ل  اأو  اجتماعية  اأو  علمية  اأو 

الأعمال اأو املراجعة، دخ�ل اأي من�شاأة تعليمية حك�مية اأو خا�شة، ا�شتخدام و�شائل النقل 

العامة. وذكر اأن ع�دة التعليم للمعلمني واملعلمات، واأع�شاء هيئات التدري�ص والتدريب 

، على ان تتفق وزارتا  يف اجلامعات وامل�ؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني ح�ش�رٌيّ

تطبيق  وا�شتخدام  امل�شتهدفة،  العمرية  الطالب  فئات  حتديد  على  والتعليم(  )ال�شحة، 

»ت�ّكلنا« للتاأكد من حالة التح�شني للم�اطنني واملقيمني.

و�شّدد امل�شدر على �شرورة التزام اجلميع بالإجراءات الحرتازية والتدابري ال�قائية، 

وعدم التهاون يف تطبيق ال�شرتاطات ال�شحية، من التباعد الجتماعي، ولب�ص الكمامة، 

وتطهري الأيدي ب�شكل م�شتمر، واللتزام بالربوت�ك�لت املعتمدة.

واأو�شح اأن جميع الإجراءات والتدابري تخ�شع للتقييم امل�شتمر من قبل هيئة ال�شحة 

العامة )وقاية(، وذلك بح�شب تط�رات ال��شع ال�بائي.

جاللة امللك ميار�س ريا�صة ركوب اخليل

نا�صر بن حمد: »هو اللي له الأرواح دامي فدائيه«
حممد بحر:

جميلة  �ــشــ�رة  ح�شدت 

�شاحب  حلــ�ــشــرة  ورائــعــة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ال�شيخ نا�شر بن  جتمعه ب�شم� 

حمد اآل خليفة، اأثناء ممار�شتهما 

رك�ب  املف�شلة  لريا�شتهما 

اخليل، اإعجاَب مرتادي من�شات 

الت�ا�شل الجتماعي. 

ون�شر ال�ش�رة �شم� ال�شيخ 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر 

الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

ح�شابه  على  ال�شباب،  و�ش�ؤون 

وقــال:  »ان�شتغرام«  مبن�شة 

»�شالمي با�شم عايل املقام ورفيع 

ال�شان، ه� اللي له الأرواح دامي 

وتاج  ــ�ي  واأب مليكي  فدائيه، 

الطيب  و�ص  �شلمان،  اأب�  را�شي 

ل�ل طاري ا�شمه وطارّيه«.

املفدى  امللك  جاللة  ويعترب 

حمّبي  من  ــاه  ورع اهلل  حفظه 

حيث  اخليل،  ركــ�ب  ريا�شة 

يف  الأول  الفار�ص  جاللته  اإن 

اململكة.

من�شات  مــرتــادو  ــاأل  و�ــش

عز  اهلل  الجتماعي  الت�ا�شل 

امللك  جاللة  يحفظ  اأن  وجــل 

املفدى واأن ي�شّدد خطاه.

البحرين ت�صجل ح�صيلة قيا�صية 

باأعداد الإ�صابات بـ1968 حالة

�لفحو�صات  �أن  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت 

�أم�ض،  يوم   19664 عددها  بلغ  �لتي 

�أظهرت ت�صجيل 1968 حالة قائمة جديدة 

و1323  و�فدة،  لعمالة  حالة   634 منها 

حالة  و11  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة 

قادمة من �خلارج، كما تعافت 1342 حالة 

للحالت  �لإجمايل  �لعدد  لي�صل  �إ�صافية 

�ملتعافية �إىل 186961.

وبلغ عدد �حلالت �لقائمة حتت �لعناية 

187 حالة، و�حلالت �لتي يتطلب و�صعها 
يف  حالت   303 �لعالج  تلقي  �ل�صحي 

حني �أن 16611 حالة و�صعها م�صتقر من 

بلغ  �لذي  �لقائمة  للحالت  �لإجمايل  �لعدد 

16798 حالة قائمة.
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وزير الديوان الملكي يبعث 
برقية تهنئة لخالد بن حمد

بع��ث وزي��ر الديوان الملكي الش��يخ خالد بن أحم��د آل خليفة 
برقية تهنئة إلى س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة  النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 
العام��ة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية بمناس��بة 
صدور المرس��وم الملكي بتعيين س��موه رئيسًا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
وأعرب وزير الديوان الملكي عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة على ه��ذه الثقة الملكية الس��امية، 
مش��يدًا بالجهود الطيب��ة والمتميزة التي يبذلها س��موه في 
خدمة المسيرة الرياضية والش��بابية في المملكة، منوهًا بما 
حققه أبناء البحرين من إنجازات رياضية على كافة المستويات، 
متمنيا لس��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليف��ة كل التوفيق 
والنجاح لمواصلة دعم وتطوير المسيرة الرياضية لتحقيق كل 

التطلعات واألهداف المنشودة لمزيد من اإلنجازات.

 خالد بن حمد يتلقى 
برقية تهنئة من وزير العمل

تلقى س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجن��ة األولمبية البحرينية، برقية تهنئة من وزير العمل 
والتنمية االجتماعية جميل حميدان، بمناس��بة صدور المرس��وم 
الملك��ي من حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، بتعيين س��موه رئيسًا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
 وأع��رب حميدان عن خالص التهاني إلى س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة بالثقة الملكية، مؤكدا أن الثقة التي يحظى بها 
س��موه من جاللة الملك المفدى، ما ه��ي إال تأكيد على الجهود 
المتمي��زة التي يبذلها س��موه لخدمة مملك��ة البحرين، متمنيًا 
لس��موه التوفيق والس��داد في مواصلة تطوير الحركة الرياضية، 

لتحقيق التطلعات الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

 خالد بن حمد يتلقى 
برقية تهنئة من رئيس هيئة األركان 

تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة 
رئيس الهيئ��ة العام��ة للرياضة رئي��س اللجنة 
األولمبي��ة البحريني��ة، برقية تهنئ��ة من رئيس 
هيئ��ة األركان الفري��ق الرك��ن ذي��اب النعيمي، 
بمناس��بة صدور المرس��وم الملك��ي من حضرة 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، بتعيين س��موه رئيس��ًا 

لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
 وأع��رب النعيمي عن خالص التهاني إلى س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليف��ة بالثقة الملكية، 
مؤك��دًا أن الثق��ة الت��ي يحظى بها س��موه من 

لدن جالل��ة الملك المفدى، ما هي إال تأكيد على 
الجه��ود المتمي��زة الت��ي يبذلها س��موه لخدمة 
مملكة البحرين، متمنيًا لسموه التوفيق والسداد 
في مواصل��ة تطوير الحرك��ة الرياضية، لتحقيق 
التطلع��ات الملكي��ة لنهض��ة وتق��دم الرياضة 

البحرينية.

 خالد بن حمد يتلقى برقية 
تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء

تلقى س��مو الش��يخ خالد ب��ن حم��د آل خليفة 
النائ��ب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجن��ة األولمبية البحريني��ة، برقية تهنئة من 
س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور المرسوم 

الملكي من حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الب��الد المفدى، 
بتعيين س��موه رئيس��ًا لمجل��س إدارة الهيئة 

العامة للرياضة.
وأعرب س��موه عن خال��ص التهاني إلى س��مو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة بالثقة الملكية، 

مؤكدًا أن الثقة التي يحظى بها سموه من جاللة 
الملك المف��دى، ما هي إال تأكي��د على الجهود 
المتميزة التي يبذلها س��موه لخدمة المملكة، 
متمنيًا لس��موه التوفيق والس��داد في مواصلة 
تطوي��ر الحرك��ة الرياضية، لتحقي��ق التطلعات 

الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

 خالد بن حمد يتلقى برقية 
تهنئة من مستشار الملك لشؤون اإلعالم

تلقى سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس 
األعلى للش��باب والرياض��ة رئيس الهيئة العام��ة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبي��ة البحريني��ة، برقية تهنئة من مستش��ار جاللة الملك لش��ؤون 
اإلعالم نبيل الحمر، بمناس��بة صدور المرسوم الملكي من حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، بتعيين 

سموه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وأعرب الحمر عن خالص التهاني إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
بالثق��ة الملكية، مؤكدًا أن الثقة التي يحظى بها س��موه من لدن جاللة 
الملك المفدى، ما هي إال تأكيد على الجهود المتميزة التي يبذلها سموه 
لخدمة المملكة، متمنيًا لس��موه التوفيق والس��داد ف��ي مواصلة تطوير 
الحركة الرياضي��ة، لتحقيق التطلعات الملكية لنهض��ة وتقدم الرياضة 

البحرينية.

 عائشة الزياني مديرة إلدارة التحول 
الرقمي وتقنية المعلومات بـ»األعلى للمرأة«

ص��در عن صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليفة 
قرين��ة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة قرار رقم 4 لس��نة 
2021 بتعيين عائش��ة ري��اض الزياني مديرة إلدارة التح��ول الرقمي وتقنية 

المعلومات.
ويأتي هذا القرار متسقًا مع توجيهات سموها في سرعة االستجابة لما تمر به 
المملكة من ظروف استثنائية ومواكبًة لألحداث في التصدي لجائحة »كوفيد 
19« وخصوصًا ما يتعلق باتخاذ اإلجراءات والتدابير االحترازية على المستوى 
المؤسس��ي للمجلس، وذلك من خالل المرونة ف��ي التخطيط والتنفيذ وإدارة 
المخاطر والتحديات مع االعتماد على آليات مبتكرة مرتبطة بالتحول الرقمي 
وإدارة المعرف��ة والتكنولوجيا حيث تم��ت مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي 
للمجلس، والذي أس��فر عن استحداث إدارة متخصصة للتحول الرقمي وتقنية 
المعلومات، مما س��هل عملية االنتق��ال بالكامل إلى نظام »العمل عن بعد« 
م��ع تحول الوباء إلى جائحة عالمية. وقد ش��ملت ترتيب��ات »العمل عن بعد« 
بالمجلس، تفعيل عدد من األنظمة اإللكترونية والرقمية عبر االستفادة من 

عأيشة الزيانيالبنية المتقدمة لشبكة المعلومات واالتصاالت في البحرين. قرينة عاهل البالد المفدى

 وزير الخارجية يشيد بجهود 
البعثات الدبلوماسية في الخارج

عقد  وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس الثالثاء، لقاًء 
عبر االتصال اإللكتروني المرئي مع رؤس��اء البعثات الدبلوماسية ومنسوبي 

الوزارة من دبلوماسيين وإداريين بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وعب��ر وزي��ر الخارجية خ��الل االتصال عن تهاني��ه للجميع بهذه المناس��بة 
الس��عيدة وتمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد، وأن يعيد المولى عز وجل 
هذه المناس��بة على البحرين بالعزة والرفعة والنم��اء، وعلى األمة العربية 

واإلسالمية باألمن واالستقرار والسالم واالزدهار.
وأش��اد بالجه��ود المخلص��ة الت��ي يبذله��ا منس��وبو وزارة الخارجي��ة من 
دبلوماس��يين وإداريي��ن بكل تفاٍن وإخ��الص في تحقيق أهداف السياس��ة 
الخارجية لمملكة البحرين لتعزيز عالقاتها مع الدول الش��قيقة والصديقة، 
تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، وتحقيقًا لتوجهات الحكومة 
الموقرة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل. واس��تعرض وزير الخارجية 
الجهود التي تقوم بها قطاعات الوزارة لتطوير منظومة العمل الدبلوماسي 

واإلداري وتحس��ين األداء لالرتقاء بمستوى الخدمات التي تقوم بها الوزارة، 
مشيدًا بدور البعثات الدبلوماسية في الخارج والجهود المخلصة التي تقوم 
بها لتحقيق السياس��ة الخارجية لمملكة البحرين ورعاية مصالحها، متمنيًا 

للجميع دوام التوفيق والسداد.

وزير الخارجية ونظيره األمريكي يبحثان وقف 
إطالق النار بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

تلقى وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، أمس، اتصااًل هاتفيًا من 
وزي��ر خارجية الوالي��ات المتحدة األمريكية الصديق��ة أنتوني بلينكن، جرى 
خالله بحث عالقات الش��راكة االس��تراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل 
تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجاالت تأكيدًا لعمق عالقات الصداقة 
التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتعاون المشترك لتعزيز أمن المنطقة 

واستقرارها.

 كما بحث الجانبان، األوضاع في منطقة الش��رق األوس��ط في ظل استمرار 
التصعيد العس��كري ف��ي األراضي الفلس��طينية ودولة إس��رائيل، والجهود 
الدولي��ة الت��ي تب��ذل للتخفيف من ح��دة التوتر والتوصل إل��ى وقف إطالق 
ن��ار دائم بين الجانبين الفلس��طيني واإلس��رائيلي، وترس��يخ دعائم األمن 
واالستقرار والسالم في المنطقة، باإلضافة إلى القضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية: عالقات أخوية 
وطيدة تجمع البحرين والسودان

أكد وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطيف بن راش��د الزياني، خالل 
اتص��ال هاتف��ي أج��راه مع وزي��رة خارجي��ة جمهورية الس��ودان 
الش��قيقة الدكتورة مريم المهدي، على عم��ق العالقات األخوية 
الوطيدة التي تجم��ع بين مملكة البحرين وجمهورية الس��ودان 
الشقيقة، وما تتسم به من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل 
على تعزيز تلك العالقات واالرتقاء بها إلى مس��تويات أرحب بما 

يلبي المصالح المشتركة.
وأعرب وزير الخارجية، عن تهاني مملكة البحرين للنجاح المتميز 
الذي حققه مؤتمر باريس لدعم الس��ودان وم��ا تم اإلعالن عنه 
من قرارات تتعلق بخفض ديون الس��ودان، مما س��ينعكس على 
مس��يرة التنمية االقتصادي��ة ويعزز جهود الحكوم��ة االنتقالية 
لتحقيق تطلعات الش��عب الس��وداني الش��قيق لمزيد من النمو 

واالزدهار، متمنيًا للسودان دوام التقدم والتطور.
 فيما؛ أعربت وزيرة الخارجية الس��ودانية عن ش��كرها وتقديرها 
للمش��اعر التي عبر عنها وزير الخارجية تجاه جمهورية الس��ودان 

وشعبه الشقيق.
وأكدت اعتزاز الحكومة والش��عب الس��وداني بالعالقات األخوية 
الوطيدة التي تربط بين البلدين، والحرص المشترك على تنمية 
وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجاالت بما يخدم المصالح 

المشتركة، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

رنا بنت عيسى: تطور مستمر 
في العالقات البحرينية 

األلمانية تعليميًا
اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة، س��فير جمهورية ألماني��ا االتحادية 

المعتمد لدى مملكة البحرين كاي ثامو بوكمان.
وأشادت بما تشهده عالقات الصداقة القوية بين مملكة البحرين 
وجمهوري��ة ألمانيا االتحادية من تطور وتقدم مس��تمرين على 
مختلف األصعدة، والسيما في مجال التعليم، بما يعكس الحرص 
المش��ترك على فتح آفاق أرحب للتع��اون الثنائي في هذا المجال 
ال��ذي يحظى برعاية خاصة واهتمام كبير من لدن حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، وكركي��زة الغنى عنه��ا للمضي 
ف��ي مس��يرة التنمية الش��املة والمس��تدامة، منوه��ًة بالجهود  
الملموسة والمتواصلة التي يبذلها السفير األلماني، متمنيًة له 

دوام التوفيق.
فيما، أعرب الس��فير األلماني عن خال��ص التهنئة لألمين العام 
لمجلس التعليم العالي بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي 

بتعيينها في هذا المنصب، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد.

 خالد بن حمد يتلقى تهنئة 
من رئيس األعلى للصحة

تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس 
المجل��س األعلى للش��باب والرياض��ة رئيس الهيئ��ة العامة 
للرياض��ة رئي��س اللجنة األولمبي��ة البحريني��ة، برقية تهنئة 
من معالي الفريق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل بن خالد 
آل خليف��ة، رئيس المجل��س األعلى للصحة، بمناس��بة صدور 
المرس��وم الملكي من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، 

بتعيين سموه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأعرب معاليه عن خالص التهاني إلى س��مو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة بالثقة الملكي��ة، مؤكدا أن الثقة التي يحظى 
بها س��موه من لدن جاللة الملك المف��دى حفظه اهلل ورعاه، 
م��ا هي إال تأكيد عل��ى الجهود المتميزة التي يبذلها س��موه 
لخدمة مملكة البحرين، متمنيا لس��موه التوفيق والسداد في 
مواصلة تطوير الحركة الرياضية، لتحقيق التطلعات الملكية 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
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 المانع يشارك في اجتماع 
وكالء الصحة بدول التعاون

ت��رأس وكي��ل وزارة الصحة الدكت��ور وليد بن خليف��ة المانع 
االجتماع الس��ابع عش��ر ل��وكالء صحة الخلي��ج، بحضور وكالء 
وزارات الصحة بدول مجل��س التعاون الخليجي والمدير العام 
لمجل��س الصح��ة ل��دول مجلس التع��اون الدكتور س��ليمان 
الدخيل، لبحث مس��تجدات فيروس كورون��ا )كوفيد19( أمس 

الثالثاء عبر تقنية االتصال المرئي.
وفي بداية اإلجتم��اع ال�17 رحب وكيل وزارة الصحة البحريني 
ب��وكالء وزارات الصحة بدول مجل��س التعاون الخليجي معربًا 
ع��ن أطيب تحياته بمناس��بة عيد الفطر الس��عيد، متمنيًا أن 
يعاد على الجميع بدوام الصحة والس��المة أزمنة عديدة. وقد 
تط��رق اجتم��اع وكالء وزارات الصحة بدول مجل��س التعاون 
الخليج��ي إل��ى ع��دة مواضي��ع تتعل��ق بمس��تجدات فيروس 
كورونا، ومناقشة آخر مستجدات التطعيمات، مع التطرق إلى 

التطعيمات المعتمدة في دول مجلس التعاون. 
وبح��ث وكالء وزارات الصح��ة بدول مجلس التع��اون الخليجي 
توحيد إج��راءات دخول المواطنين عب��ر المنافذ بدول مجلس 
التعاون. وناقش المجتمعون كذلك إمكانية تفعيل دراس��ة 

فحص التسلسل الجيني لعينات كورونا.

التسجيل لـ»الجرعة المنشطة« للفئات األكثر خطرًا

البحرين تتيح التطعيم المضاد لـ»كورونا« للفئة من 12 إلى 17 عامًا
أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا ع��ن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات 
بالمملك��ة على تطعيم الفئ��ة العمرية من 
12 إلى 17 عامًا بتطعي��م »فايزر وبيونتك« 
المضاد لفي��روس كورون��ا بجرعتين، وذلك 
بع��د أن تدارس��ت اللجنة جمي��ع التوصيات 
الص��ادرة ع��ن الفري��ق االستش��اري المعني 
بالتطعيم��ات في منظمة الصح��ة العالمية 
ومركز التحكم باألمراض بالواليات المتحدة 
األمريكية والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية 
له��ذه الفئة عبر تقدي��م التطعيم، من أجل 
الحفاظ على صحتهم وس��المتهم من خالل 

اكتساب المناعة ضد الفيروس.
ون��ّوه الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفيروس كورونا بأنه نظرًا لكون هذه الفئة 
العمري��ة التي تت��راوح بي��ن 12 و17 عامًا 
عرض��ًة لإلصاب��ة بالفي��روس ومضاعفاته 
فقد تم األخذ بعين االعتبار تأمين التطعيم 
لوقايتهم م��ن اإلصابة ب��ه أو مضاعفاته 
التي ق��د تكون خط��رة عليهم ع��ن طريق 
الحص��ول عل��ى التطعي��م لتحصينهم من 
الفي��روس، مضيفًا أنه س��يتم اإلعالن عن 
فتح باب التس��جيل ألخذ التطعيم المضاد 
للفي��روس عبر الموق��ع اإللكترون��ي التابع 
ل��وزارة الصح��ة healthalert.gov.bh  من 
خ��الل اختي��ار »التس��جيل ألخ��ذ التطعيم 
المض��اد لفي��روس كورونا«، حي��ث يتطلب 
التس��جيل موافق��ة ول��ي األمر ف��ي المركز 
الصح��ي قبل أخذ التطعي��م للراغبين لهذه 
الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود 

مرافق معهم عند أخذ التطعيم.
م��ن جهٍة أخ��رى، أعلن الفري��ق الوطني عن 
فتح ب��اب التس��جيل للجرعة المنش��طة من 
التطعي��م المضاد لفي��روس كورونا »كوفيد 
ف��ي  للخط��ر  األكث��ر عرض��ة  للفئ��ات   »19
المملكة البحرين الذين أكملوا 6 أش��هر من 
أخ��ذ الجرعة الثانية من تطعيم س��ينوفارم، 
م��ن العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامية من 
الك��وادر الطبي��ة، باإلضافة إل��ى المواطنين 
والمقيمي��ن م��ن البالغي��ن م��ن العمر 50 
عامًا فم��ا فوق، وممن يعانون من الس��منة 

المفرطة وأمراض نقص المناعة.
وبّين بأن التس��جيل للجرعة المنش��طة من 
التطعي��م المض��اد لفي��روس كورون��ا متاٌح 
عبر الموقع اإللكترون��ي التابع لوزارة الصحة 
healthalert.gov.bh عبر اختيار »التس��جيل 
ألخذ جرعات منش��طة« ضمن خيار التسجيل 

ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وأك��د الفريق الوطن��ي الطب��ي الحرص على 
تطوير بروتوك��والت التطعيم ضمن الحملة 
الوطني��ة للتطعي��م بحس��ب البروتوك��والت 
الطبي��ة، وذل��ك بتقدي��م جرع��ة منش��طة 
للتطعي��م المض��اد لفي��روس كورونا ضمن 
الخطوات االستباقية التي تقوم بها المملكة 
ف��ي جه��ود التصدي لفي��روس كورون��ا بما 
يس��هم ف��ي الحف��اظ عل��ى صحة وس��المة 
الجميع، ذاكرًا أنه س��يتم اإلع��الن الحقًا عن 
فتح باب التس��جيل ألخذ الجرعة المنش��طة 
لباقي المواطنين والمقيمين من غير الفئات 
المذك��ورة، حي��ث س��يكون موع��د الجرع��ة 

المنش��طة من التطعيم لهم بعد 12 شهرًا 
م��ن أخذ الجرعة الثانية بم��ا يضمن تحقيق 

أقصى استفادة ممكنة.
وأعل��ن الفري��ق الوطني عن إج��راءات خاصة 
للقادمي��ن من جمهورية الهن��د، وجمهورية 
باكستان اإلس��المية، وجمهورية بنغالديش 
الش��عبية، وجمهوري��ة نيب��ال الديمقراطية 
س��ريالنكا  وجمهوري��ة  الفيدرالي��ة، 
الديمقراطي��ة االش��تراكية، ب��أن على جميع 
المس��افرين القادمين إلى البحرين من هذه 
ال��دول -بمن فيه��م المس��افرون العابرون 
)الترانزي��ت(- البالغون من العمر 6 س��نوات 
فم��ا فوق يجب عليهم تقديم ش��هادة تثبت 
نتيجة الفح��ص المختبري لفي��روس كورونا 
)PCR( تحوي رمز كي��و آر )QR code( وذلك 

قبل 48 ساعة من وقت المغادرة.
إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري 
عن��د الوصول، وإج��راء فحص مختب��ري ثاٍن 
للقادمي��ن الذي��ن س��يقيمون ف��ي البحرين 
فترة تمتد أكثر من 5 أيام، وفحص مختبري 
ثالث بعد عش��رة أي��ام من تاري��خ الوصول 
للقادمين الذين سيقيمون في البحرين فترة 
تمت��د أكثر م��ن 10 أيام، إضاف��ًة إلى الحجر 
الصحي االحت��رازي وفق اإلجراءات االحترازية 
المعمول بها لكل المسافرين القادمين من 
هذه الدول لمدة عش��رة أيام في مس��كنهم 
الخ��اص إن وجد أو أح��د الفنادق المخصصة 
للحجر الصحي االحت��رازي المرخصة من قبل 
الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 

الصحية.

تطعيم منتسبي مركز المحرق 
للرعاية االجتماعية ودار بنك 

البحرين الوطني للمسنين
  نظم��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة بالتع��اون مع 
وزارة الصح��ة زيارة لمركز المح��رق للرعاية االجتماعية، حيث 
ت��م تطعي��م كافة كبار الس��ن م��ن المواطنين المنتس��بين 
إل��ى المركز ولدار بنك البحرين الوطني للمس��نين بالتطعيم 

المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وأعرب��ت مدي��رة إدارة الرعاي��ة االجتماعي��ة بال��وزارة، هدى 
محمد الحمود، عن ش��كرها وتقديرها للفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( والعاملين في الصفوف 
األمامية في وزارة الصح��ة، منوهة بجهود الوحدات المتنقلة 
بوزارة الصحة في تطعيم كبار السن في إطار الحملة الوطنية 
للتطعي��م لمواجه��ة الفيروس، مش��يرة إلى س��هولة توفير 

الخدمة التي تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية.

العشبان: تعاون بين شركة »جيرينيم« ومصنع »غلف بايوتك«

مباحثات إلنتاج لقاح »سبوتنيك« الروسي في البحرين
أيمن شكل «

مصنعي��ن  ألول  التنفي��ذي  الرئي��س  كش��ف 
للمستحضرات الطبية في البحرين »البحرين فارما« 
و«غل��ف بايوت��ك« رياض العش��بان ع��ن مباحثات 
أجرتها ش��ركة »جيرينيم« الروس��ية حول التعاون 
م��ع مصنع »غلف بايوت��ك« إلنتاج  اللقاح الروس��ي 
»س��بوتنيك« في البحرين، واختي��ار »غلف بايوتك« 
نظرًا إلمكانيات المصنع الحديثة والطاقة اإلنتاجية 

المرتفعة.
وقال العش��بان إن »الفريق الهندسي التابع لشركة  
»بوش« األلمانية قد بدأ في وضع  اللمسات األخيرة 
لتركي��ب خ��ط اإلنت��اج لمصن��ع »غل��ف بايوتيك« 
إلنت��اج األدوية التي تعطى عن طريق الحقن، ومن 
المنتظ��ر االنتهاء م��ن توصيل الكهرب��اء للمصنع 

للبدء في العمليات التشغيلية األولى«.
وأك��د العش��بان أن »خط  اإلنتاج ال��ذي تم تركيبه 
ف��ي المصنع يعد األكبر في الش��رق األوس��ط حيث 
يس��تطيع إنتاج ما يقارب 200 ملي��ون  حقنة طبية 
سنويًا«، موضحًا أن »خط اإلنتاج يعمل وفق تقنيات 

عالية، فيما يخص االعتماد على الروبوتات الذكية 
بهدف تقليل األخطاء البش��رية ف��ي تصنيع األدوية 

وللوصول إلى أعلى معايير الجودة للمنتج«.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي لمصنع »غل��ف بايوتك« 
إن »المصن��ع يس��توعب إمكاني��ة تركي��ب خطوط 
إنت��اج إضافية وزيادة الطاق��ة اإلنتاجية خالل فترة 
ال تج��اوز 6 أش��هر، لك��ون البنية التحتي��ة للمصنع 
مجهزة الس��تيعاب 6 خطوط  إنت��اج أخرى، وهو ما 
حفز المس��ؤولين في ش��ركة »جيرينيم« الروس��ية 

إلع��الن رغبتها في التعاون بإنتاج  اللقاح الروس��ي 
»س��بوتنيك« في مملك��ة البحري��ن، واختيار »غلف 
بايوتك« نظرًا إلمكانيات المصنع الحديثة والطاقة 

اإلنتاجية المرتفعة«.
وأك��د أنه »في ح��ال تم االتف��اق والتوقيع لتوطين 
صناعة لق��اح فيروس كورونا في البحرين، فس��وف 
يعك��س ما وصلت إليه المملكة م��ن تقدم وتطور 
في كافة مجاالت التنمية وقدرتها على المس��اهمة 
بش��كل فاعل م��ع بقي��ة دول العال��م المتقدم في 

تحقيق األمن الصحي«.
وأوضح العش��بان أن »ش��ركة بوش األلمانية التي 
قام��ت بتركيب خط��وط اإلنت��اج للمصن��ع، تحتل 
المرتبة األول��ى عالميًا في تصني��ع خطوط اإلنتاج 
والمعدات الطبية ذات الكفاءة العالية، مثمنًا جهود 
حكوم��ة البحري��ن بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، في تذليل الصعاب أمام بدء تشغيل 
المصن��ع لإلنتاج في أقرب وق��ت ممكن، وذلك بعد 
توصي��ل الكهرباء للمصنع، معربًا عن ش��كره لوزير 

شؤون الكهرباء والماء والمسؤولين في الهيئة«. 

 خالد بن حمد يتلقى مزيدًا من التهاني 
بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

تلقى س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة النائب 
األول لرئي��س المجل��س األعل��ى للش��باب والرياضة 
رئي��س الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األولمبي��ة البحريني��ة، مزي��دًا من برقي��ات التهنئة، 
بمناس��بة صدور المرس��وم الملكي م��ن لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، بتعيين س��موه رئيس��ًا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
حيث تلقى س��موه برقيات تهنئ��ة من: النائب العام 
د.عل��ي البوعينين، ورئيس الديوان الملكي والمكتب 
الخ��اص عب��داهلل الرميح��ي، والنائ��ب األول لرئيس 
مجل��س الن��واب عبدالنبي س��لمان، وعض��و مجلس 
الش��ورى د. فاطمة الكوهجي، وعضو مجلس الشورى 
ياس��ر إبراهيم حميدان، وعضو مجلس الشورى بسام 
إس��ماعيل البنمحم��د، وعض��و مجلس الن��واب فالح 
هاش��م فالح، والوكيل المساعد للش��ؤون القنصلية 

والموارد والمعلومات بوزارة الخارجية الس��فير خليل 
يعقوب الخياط، والقائم بأعمال الوكيل بوزارة العمل 
والتنمية االجتماعي��ة خالد عبدالرحم��ن الكوهجي، 
والوكيل المس��اعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة 
المس��اعد  والوكي��ل  األحم��د،  عبدالواح��د  فاطم��ة 
للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
عبدالعزيز محمد األش��راف، ورئيس المجلس البلدي 
بالمنطق��ة الجنوبية ب��در صالح التميم��ي، ورئيس 
مجل��س إدارة جمعية رجال األعم��ال البحرينية أحمد 
عب��داهلل بن هن��دي، ورئي��س مجل��س إدارة جمعية 
التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف هجرس، 
ورئي��س لجنة القوة البدنية باالتح��اد البحريني لرفع 
األثقال إس��حاق إبراهيم إس��حاق، وعبداهلل بن حسن 
س��يف، وخالد عل��ي األمي��ن، ود. عبدالرحمن س��يار، 
وكم��ال مصطف��ى كم��ال ومن��ار مصطف��ى كمال، 
والمهن��دس أحم��د عبدالعزيز الخياط وكي��ل الوزارة 

لشؤون األشغال، ووكيل الشؤون المالية والمساندة 
بالدي��وان الملكي ط��ارق المهيزع، ووكيل المراس��م 
الملكية صال��ح المحمود، ورئيس مجلس إدارة هيئة 
تنظيم االتص��االت مريم جمعان، والش��يخ ناصر بن 
محم��د آل خليف��ة القائم بأعم��ال مدير ع��ام هيئة 
تنظي��م االتص��االت، ورئي��س مجل��س إدارة ش��ركة 
البحرين لالتصاالت الس��لكية والالس��لكية »بتلكو« 
الش��يخ عبداهلل بن خليف��ة آل خليفة، والش��يخة مي 
بنت محمد آل خليفة رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة 
واآلث��ار، وأمي��ن أحم��د العريض الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة البحرين لالس��تثمار العقاري )إدامة(، ورامي 
صال��ح العدوان س��فير المملكة األردنية الهاش��مية 
ل��دى مملكة البحرين، والش��يخة هال بن��ت محمد آل 
خليف��ة مدير ع��ام الثقافة والفن��ون بهيئة البحرين 
للثقاف��ة واآلثار، ورئيس مجل��س أمناء كلية البحرين 
الجامعية الدكتور الش��يخ خالد بن محمد بن عبداهلل 

آل خليف��ة، والش��يخ أحمد بن حم��د آل خليفة رئيس 
الجمارك ب��وزارة الداخلية، والدكت��ور رائد محمد بن 
ش��مس المدير العام لمعهد اإلدارة العامة، والشيخ 
فواز بن محمد آل خليفة س��فير مملكة البحرين لدى 
المملكة المتح��دة، واألمين الع��ام للمجلس األعلى 
للمرأة عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة هالة 
محم��د األنصاري، ووكي��ل الوزارة لش��ؤون البلديات 
المهن��دس الش��يخ محمد ب��ن أحمد بن س��لطان آل 

خليفة.
وأعرب المهنئون عن خالص التهاني لسمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بالثقة الملكية، مؤكدين أن الثقة 
التي يحظى بها سموه من لدن جاللة الملك المفدى، 
ما هي إال تأكيد للجهود المتميزة التي يبذلها سموه 
لخدمة البحرين، متمنين لسموه التوفيق والسداد في 
مواصل��ة تطوير الحركة الرياضية، لتحقيق التطلعات 

الملكية لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.

 إحالة 32 شخصًا إلى النيابة 
العامة لمخالفتهم اإلجراءات االحترازية

أعلن��ت إدارة الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصحة ع��ن إحالة 32 ش��خصًا من 
المخالفي��ن للق��رارات الصادرة بش��أن اإلج��راءات االحترازية لمنع انتش��ار 
في��روس كورون��ا )كوفيد19( إل��ى النيابة العام��ة، وذلك لع��دم تقيدهم 
والتزامه��م باالش��تراطات الت��ي ج��اءت بالقواني��ن الت��ي حددتها جهات 

االختصاص لمواجهة الفيروس.
وذكرت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن هذه اإلحالة تمت لألشخاص 
المخالفي��ن للحج��ر المنزلي، وذلك اس��تنادًا للقرارات الخاص��ة بمن ثبتت 
عليه��م المخالف��ات للقرار رقم )12( لس��نة 2020 بش��أن تحديد األمراض 
الس��ارية، وإلى القرار رقم )13( لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل 
والعالج من األمراض الس��ارية، وإلى الم��ادة رقم )121( من قانون الصحة 
العامة رقم )34( لس��نة 2018. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تمت إحالة 5 
أش��خاص مخالفين الش��تراطات العزل الصحي المنزلي إلى النيابة العامة 

م��ن المخالفين للم��ادة رقم )121( م��ن قانون الصحة العام��ة رقم )34( 
لس��نة 2018 وذلك في أبريل 2021، بينما وصل ع��دد المخالفين لقرارات 
اإلجراءات االحترازية 27 مخالفًا، تم��ت إحالتهم إلى النيابة العامة التخاذ 
اإلجراءات القانونية حيالهم؛ منهم 23 مخالفًا للقرار رقم )51( لسنة 2020 
بش��أن االش��تراطات الصحية الواجب تطبيقه��ا في المطاع��م والمقاهي 
الحتواء ومْنع انتش��ار فيروس كورونا المستجد )كوفيد19( وتعديالته، و4 
مخالفات للقرار رقم )32( لس��نة 2020 بشأن االشتراطات الصحية الواجب 
توافره��ا في محاّل الحالقة والتجميل الحتواء ومْنع انتش��ار فيروس كورونا 
المستجد )كوفيد19( المعدل بالقرار رقم )81( لسنة 2020. الجدير بالذكر 
أن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي قد تصل إلى ثالثة أشهر أو الغرامة التي 
ال تق��ل عن 1000 دينار وال تتجاوز عش��رة آالف دينار وفق المادة 121 من 

قانون الصحة العامة 34 لسنة 2018.

رياض العشبان
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 »النيابة«: إحالة »المركزي اإليراني« وبنوكًا 
للمحاكمة الجنائية بتهمة غسل 1.3 مليار دوالر

أعلن النائب العام علي البوعينين أمس، 
أنه وفي إط��ار التحقيقات المكثفة التي 
تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل 
األموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك 
المس��تقبل بالبحرين والبنوك اإليرانية 
في الخ��ارج المرتبطة بها، والتي وقعت 
في الفترة م��ا بين عام 2008 - 2012، 
فقد تم الكش��ف عن ممارسات مصرفية 
أخرى أجريت على خ��اف أحكام القانون 
حيث ثبت قي��ام البنك المركزي االيراني 
بإص��دار تعليماته إلى بنك المس��تقبل 
بش��أن اس��تخدام نظام تحويات بديل 
غير معتمد إلتمام العمليات المصرفية 
وذل��ك بغ��رض إخف��اء مص��در وحركة 
األم��وال المحول��ة م��ن خال��ه ولصالح 
البنوك اإليرانية والتحايل على العقوبات 
الكيان��ات  عل��ى  المفروض��ة  الدولي��ة 
اإليرانية في مجال المعامات المصرفية 
لضرورات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب مس��تغًا في ذلك سيطرة بنكي 
مل��ي إيران و صادرات إيران التش��غيلية 
على بنك المس��تقبل وتوجيه سياساته 
فض��ًا ع��ن تبعيتهما ف��ي ذات الوقت 
للحكوم��ة اإليراني��ة والبن��ك المرك��زي 
اإليراني. وتنفي��ذًا لتلك التعليمات قام 
مس��ؤولو بنك المستقبل باالشتراك مع 
آخرين من مس��ؤولي البن��وك اإليرانية 
والبنك المركزي اإليراني بتنفيذ عمليات 
إرس��ال وتحوي��ل وتلقي أكثر م��ن مليار 
وثاثمائ��ة مليون دوالر عبر اس��تخدام 
ذلك النظام البديل، حيث قاموا بتحويل 

وتلقي تلك المبال��غ المالية واالحتفاظ 
به��ا خصمًا وإضافة إلى حس��اب البنوك 
اإليراني��ة وتس��ويتها ف��ي الحس��ابات 
المصرفي��ة وإخف��اء مصدره��ا بغ��رض 
تمكين تلك البنوك من إتمام التحويات 
ونقل األموال محلها دون وجه حق وذلك 

ضمن مخطط ضخم لغسل األموال.
وأضاف أن��ه بناء على ما ثب��ت من أدلة 
مس��تندية قاطعة أحالت النيابة العامة 
المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء 
األش��خاص  أو  الطبيعيي��ن  األش��خاص 
الجرائ��م  تل��ك  المرتكب��ة  االعتباري��ة 
باس��مها وهي بن��ك المس��تقبل وبنك 
مل��ي إيران وبنك ص��ادرات إيران وبنوك 
إيراني��ة أخرى، فضًا عن البنك المركزي 
اإليراني، مش��يرًا إلى أن هناك تحقيقات 
أخ��رى ال تزال جارية بش��أن العديد من 
المخالف��ات المماثلة والت��ي تمت من 
خال بنك المس��تقبل والبنوك اإليرانية 
وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية 
فيه��ا ونطاقها الزمان��ي والمكاني وما 
آلت إليه األم��وال موضوع تلك الجرائم، 
وأنه من المتوقع الكش��ف عن متهمين 

آخرين في تلك الوقائع.
وأكد النائب الع��ام أن تحقيقات النيابة 
العام��ة في تج��اوزات بنك المس��تقبل 
الذي تم تأسيس��ه ف��ي المملكة، تمت 
ف��ي ض��وء م��ا ثب��ت بتقاري��ر مص��رف 
البحري��ن المرك��زي و م��ا رص��ده م��ن 
مخالفات من خ��ال تدقيقه على أعمال 
ذلك البنك ومراجعة عش��رات اآلالف من 

وثائق��ه وبالتعاون م��ع إدارة التحريات 
المالي��ة ب��وزارة الداخلي��ة والمعنيي��ن 
وخب��راء  المرك��زي  البحري��ن  بمص��رف 
دوليين مس��تقلين، والتي أكدت أن بنك 
المستقبل ومس��اهميه المسيطرين قد 
تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة 
البحري��ن،  ف��ي  المصرفي��ة  للقواني��ن 
بهدف غس��ل األم��وال عبر ذل��ك البنك 
الذي ت��م التحك��م فيه من قب��ل البنك 
الوطن��ي اإليراني )مل��ي( وبنك صادرات 
إيران، مما مّك��ن الكيانات اإليرانية بما 
في ذلك المتورط��ة في تمويل اإلرهاب 
أو الخاضع��ة للعقوب��ات الدولي��ة؛ من 
تنفي��ذ المعامات المصرفي��ة الدولية 
باتب��اع وس��ائل غي��ر مش��روعة بقصد 
تحويل ونقل األم��وال وتفادي التدقيق 

التنظيمي لتجنب الكشف عنها.
وس��بق وأن أحالت النياب��ة العامة عدة 
قضاي��ا خاصة ببنك المس��تقبل وبنوك 
إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تش��كل 
جرائم غس��ل األم��وال ومخالف��ة أحكام 
قانون المص��رف المركزي إلى المحكمة 
المختص��ة، وق��د قض��ي فيه��ا جميعًا 
بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات 
س��البة للحرية باإلضافة إل��ى الغرامات 
المالي��ة المق��ررة بالقان��ون والتي بلغ 
مجموعه��ا 354 مليون دين��ار كغرامات 
ومبل��غ 367,340,097.00 مليون دوالر 
يعادل قيم��ة التحوي��ات المالية التي 
تم��ت بالمخالف��ة للقان��ون والمقضي 

بمصادرتها من أموال المتهمين.

خالل اجتماع اللجنة األمنية للمحافظة

 محافظ الشمالية: مراجعة آلية التصدي 
لمشكلة الكالب الضالة ووضع حلول مستدامة

أكد محاف��ظ المحافظة الش��مالية 
علي العصفور على ضرورة مراجعة 
آلية العمل لوضع الخيارات والبدائل 
لزي��ادة فعالية الحد م��ن مواجهة 
المش��كلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات 
وزير الداخلية خال اجتماعه األخير 
م��ع المحافظين بض��رورة التصدي 
لمش��كلة ال��كاب الضال��ة ووض��ع 
آلية مستدامة وحلول مناسبة للحد 
منها بالتع��اون مع كاف��ة الجهات 
ذات العاق��ة بم��ا يضمن س��امة 
المواطنين، مشيرًا إلى أن تفاقمها 
يشكل خطورة على أمن المواطنين 

والمقيمين وسامتهم.
جاء ذلك خال اجتماع اللجنة األمنية 
للمحافظة، بحضور نائب المحافظ 
العميد خالد س��نان، ومدير مديرية 
العميد عيس��ى  المحافظة  ش��رطة 

القطان.
من جهته، أوضح مدير إدارة الثروة 

الحيواني��ة عباس الحايك��ي أنه في 
ظل األعداد المتزايدة من الشكاوى 
التي تتلقاها اإلدارة في هذا الشأن، 
ب��ات من الض��روري تش��كيل فريق 
عمل من كافة الجهات ذات العاقة 

لمواجهة هذه المشكلة.
وفيم��ا خص دور بلدية الش��مالية، 
أك��د رئيس قس��م المتابع��ة علي 
الس��لم أن قانون النظاف��ة العامة، 
يمنع رمي ووض��ع مخلفات الطعام 

العامة،  واألماك��ن  الطرق��ات  ف��ي 
وإطع��ام الحيوان��ات الت��ي تش��وه 
المنظ��ر العام، كما قام��ت البلدية 
ف��ي  تحذيري��ة  إعان��ات  بوض��ع 
المواقع المرصودة التي يقوم فيها 
المواطن��ون بوضع مخلفات الطعام 

للحيوانات والطيور.
أك��د محاف��ظ  أخ��رى،  م��ن جه��ة 
أهمية  عل��ى  الش��مالية  المحافظة 
واإلج��راءات  بالضواب��ط  االلت��زام 
االحترازية المطلوبة في المس��اجد 
ودور العبادة خاصة في ظل االرتفاع 
المطرد للح��االت القائمة بفيروس 
كورونا، مش��يرًا إلى أنه تم تشكيل 
فريق عمل من المحافظة، ومديرية 
الش��رطة، ووزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��امية واألوقاف للقيام بزيارات 
ميدانية للتأكد من تطبيق التدابير 
الوقائي��ة التي أقرها الفريق الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا.

 أمانة العاصمة: افتتاح محطة أم الحصم 
للوقود متوقف على استكمال اإلجراءات

هدى عبدالحميد  «

أك��د رئي��س لجن��ة الخدم��ات والمراف��ق العام��ة بأمان��ة 
العاصم��ة الدكتور عبدالواحد النكال، أن »افتتاح محطة أم 
الحصم للوقود وهي »خاصة« متوقف حاليًا على اس��تكمال 
صاحبه��ا بعض اإلجراءات وف��ور إتمامها س��تحدد الهيئة 

الوطنية للنفط والغاز موعد إعادة فتح المحطة«.
يشار إلى أن »الهيئة الوطنية للنفط والغاز تابعت عن كثب 
اإلجراءات االحترازية بشأن تسرب الوقود في محطة الجفير 
أم الحصم التابعة إلى محمد حس��ن المديفع، بالتعاون مع 
ش��ركة نفط البحري��ن »بابكو«، والمجل��س األعلى للبيئة، 
ووزارة الداخلي��ة، واإلدارة العام��ة للدف��اع المدن��ي ووزارة 
األشغال وعدد من الجهات الخاصة بهدف تأمين المنطقة 

من األخطار الناجمة عن التسرب ومعالجته طبقًا للمعايير 
الدولية في األمن والسامة.

وس��اهمت جمي��ع األط��راف المعنية ف��ي اتخاذ ع��دد من 
التدابير االحترازية الفورية للقضاء على المخاطر المترتبة 
من التس��رب، من خال ع��زل الخزان المش��تبه به وفصله 
م��ن المضخ��ات وفح��ص جميع الخزان��ات لتحدي��د أماكن 
التس��رب وتفريغ جميع خزانات الوقود م��ن منتجات الجيد 
والممتاز والديزل، وبعد الفحص الفني اتضح وجود تسرب 
وأنه قد وصل إلى ش��بكة الصرف الصح��ي الواقعة بالقرب 
م��ن المحطة، والذي ت��م التعامل معه مباش��رة من خال 
ض��خ كميات من الرغوة والمياه في ش��بكة الصرف الصحي 
وس��حبها من ع��دة نقاط أخرى من فتح��ات أنابيب الصرف 

د. عبدالواحد عبدالوهابالصحي بهدف إزالة األبخرة البترولية المتواجدة فيها.

 مصدر لـ                  : أكثر من 11 ألف سيارة 
عبرت الجسر بعد رفع تعليق السفر

أيمن شكل «

كش��ف مصدر مسؤول بالمؤسس��ة العامة لجسر 
الملك فه��د عن عبور 11096 س��يارة عبر المنفذ 
منذ بداية تطبيق قرار المملكة العربية السعودية 
رفع تعليق الس��فر للمواطنين السعوديين، وفتح 
المناف��ذ البري��ة والبحرية والجوية بش��كل كامل، 

وحتى صباح أمس.
وش��هدت البحرين إقبااًل من األش��قاء السعوديين 
والمقيمي��ن في الس��عودية على دخ��ول البحرين 
عبر جسر الملك فهد، وذلك بعد أن تم فتح جميع 
المناف��ذ البري��ة والبحري��ة والجوية، وم��ن بينها 
جس��ر المل��ك فهد، حي��ث يتطل��ب للقادمين إلى 
مملكة البحرين حم��ل أي من التطبيقات الصحية 

المعتمدة بدول مجلس التع��اون الخليجي والتي 
تظهر حال��ة »محصن« أو »متع��اٍف«، وذلك بعد 
قرار المملكة بالسماح بالسفر لمتلقي اللقاح ضد 

فيروس كورونا )كوفيد 19( والمتعافين منه.
واس��تمر قرار المملكة العربية الس��عودية بمنع 
مواطنيها من الس��فر لقرابة 14 شهرًا حيث صدر 
ف��ي مارس 2020، بس��بب تفش��ي جائحة كورونا 
ولحماي��ة مواطنيها من انتق��ال العدوى إليهم أو 
نقلها آلخرين، وحددت وزارة الداخلية السعودية، 
اشتراطات الس��فر إلى البحرين، حيث نقلت وكالة 
األنب��اء الس��عودية الرس��مية »واس«، عن مصدر 
مس��ؤول ف��ي وزارة الداخلي��ة أنه »إلحاق��ًا للبيان 
الص��ادر بتاري��خ 20 رمضان 1442ه��� الموافق 2 
ماي��و 2021م، بش��أن اعتماد س��ريان رفع تعليق 

س��فر المواطنين إلى خارج المملكة. وبناًء على ما 
رفعت��ه الجهات الصحية المختص��ة، وحفاظًا على 
الصحة العامة، فقد تقرر أن يكون الس��ماح بسفر 
المواطني��ن إلى مملك��ة البحرين الش��قيقة وفق 
االش��تراطات اآلتي��ة: أن يكون المس��افرون ممن 
تج��اوزت أعمارهم )18( عام��ًا، وأن تكون حالتهم 
الصحي��ة ف��ي تطبيق »توكلن��ا« محّصن��ًا، وأكمل 
جرعات لق��اح )كوفيد19( أو محّصن��ًا متعافيًا. وال 
يش��مل ذلك المحصنين بجرعة واحدة. ويس��تثنى 
م��ن ذلك الذي��ن يحملون تأش��يرة دبلوماس��ية، 
والدبلوماس��يون ومرافقوهم، والوفود الرس��مية، 
وطواقم الماحة الجوية، وطواقم السفن البحرية، 
وس��ائقو الشاحنات ومس��اعدوهم، ومن له عاقة 

بساسل اإلمداد الصحية«.

 الدوسري لـ                  : افتتاح
»جابر الصباح« الصحي في باربار 

24 ساعة من األحد

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف العضو البل��دي ممثل الدائ��رة الثالثة ف��ي المجلس 
البلدي بالمحافظة الش��مالية، محمد الدوس��ري عن »افتتاح 
مرك��ز جابر الصباح الصح��ي في باربار على مدار 24 س��اعة، 

ابتداء من األحد 23 مايو«.
وبي��ن ل�«الوطن«، أن »المركز يخ��دم 8 دوائر في المحافظة 
الش��مالية، كم��ا يخ��دم الق��رى الواقع��ة على ش��ارع البديع 
والمناط��ق المجاورة، أس��وة بمرك��ز محمد جاس��م كانو في 

مدينة حمد«. 
وأضاف أن »افتتاح المركز على مدار الساعة كان من المطالب 
القديمة والمتكررة ألهالي الشمالية، خصوصا لقاطني شارع 
البديع وق��رى المحافظ��ة، الذين كانوا يضط��رون لمراجعة 
مركز إنجنير الصحي بمدينة عيسى لتلقي العاج بعد ساعات 
ال��دوام الفعلي��ة، األمر ال��ذي كان يثير انزع��اج الكثير منهم 

خصوصا أصحاب الحاالت الطارئة والمزمنة«.
وأش��ار الدوس��ري، إلى أن »افتتاح المركز على مدار 24 ساعة 
يضمن تلقي ع��دد كبير للخدمات العاجي��ة في وقت قصير 

وتفادي التنقل لمركز آخر وأبعد«.

 البقالي نائبًا لرئيس مجلس 
أمناء »بوليتكنك« بالتزكية

أعلن مجلس أمن��اء كلية البحرين التقني��ة )بوليتكنك البحرين(، 
خ��ال اجتماعه األول عن ُبعد برئاس��ة وائل المبارك بعد صدور 
المرس��وم الملكي بإعادة تش��كيل مجلس األمناء رقم )55( لسنة 

2021، عن تزكية علي البقالي نائبًا لرئيس المجلس.
وفي بداية اللقاء، رفع رئيس مجلس األمناء جزيل الشكر والتقدير 
لحض��رة صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الباد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء عل��ى الثقة الملكية 
الممنوحة ألعض��اء مجلس األمناء، معاهدي��ن جالته بأن يبذل 
الجميع ج��ل جهدهم لارتق��اء بالكلية إلى مس��تويات أعلى بما 
يخدم مس��يرة التعلي��م في المملكة، متقدمًا بجزيل الش��كر إلى 
رئيس وأعضاء مجلس األمناء السابق على كل الجهود واإلنجازات 
الت��ي تحققت أثناء توليهم المجلس، والتي جعلت الكلية تحظى 

بسمعة طيبة وثقة كبيرة بجودة مخرجاتها في سوق العمل.
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لقاء مع ناشطتين بحرينيتين
في لقاء ت��م صدفة بمكت��ب األخ والصديق 
الوجي��ه ف��ؤاد بن حس��ين ش��ويطر التقيت 
البحرينيتي��ن خلود  الناش��طتين  باألختي��ن 
عب��داهلل فرحان ثاني وش��يخة ع��ادل خليفة 
الزايد، وكلتاهما س��فيرتان للنوايا الحسنة، 
فخل��ود س��فيرة النواي��ا الحس��نة بالجمعية 
النرويجي��ة الدولية للعدالة والس��ام، وهي 
أيض��ًا س��فيرة المنظم��ة الدولي��ة للعم��ل 
التطوع��ي، باإلضاف��ة إل��ى أنه��ا عضو في 
مب��ادرة »ش��كرًا لعطائك« بدول��ة اإلمارات 
كب��ار  ب��دار  ومش��رفة  المتح��دة  العربي��ة 

المواطنين.
تقول خلود عن نفسها بأنها أيضًا أمين سر 
لجنة المش��اريع الخيرية وباحث��ة اجتماعية 
وعضو فعال ف��ي تنظيم البرامج والفعاليات 
مع الجمعي��ات التطوعية، وه��ي عاوة على 
ذل��ك نائب��ة لرئي��س البرام��ج والفعاليات 
بجمعية الخالدية الش��بابية، ورئيسة اللجنة 
النس��ائية ف��ي جمعي��ة المملك��ة، ولديها 
أول  مس��عف  ورخص��ة  معتم��دة  ش��هادة 
لإلس��عافات األولية، ومش��اركة ف��ي الورش 
وال��دورات التدريبية، ومتطوعة في أكثر من 
جهة وقدمت الكثير من الفعاليات المتنوعة 
الخيري��ة  والجمعي��ات  المواطني��ن  لكب��ار 

والتطوعية.
وقد حصلت األخت خلود فرحان على ش��هادة 
دورة ورخص��ة القيادة التطوعي��ة في العام 
الحالي 2021 م��ن المنظمة الدولية للعمل 
التطوعي، وش��هادة اليوم العالمي للتطوع 
من أس��رة برنامج »ش��كرًا لعطائ��ك«، كما 
حصل��ت على ش��هادة البرنام��ج اإللكتروني 

لمتطوعي الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا.

كما حصلت على عدد من الش��هادات األخرى 
وأهمها ش��هادة مؤتمر المنظم��ة العربية 
األفريقية للعمل اإلنساني وشهادة الجمعية 
اإلس��امية للمش��اريع الخيرية وشهادة من 
المنظمة الدولية للعمل التطوعي للمؤتمر 
الدول��ي العرب��ي للتطوع، كم��ا أنها حصلت 
على شهادة تكريم في يوم المرأة البحرينية.

أما صديقتها شيخة عادل خليفة الزايد فهي 
أخصائية تدريب برلماني وتعمل موظفة في 
األمانة العامة لمجلس النواب، وهي كوتش 
ومدربة معتمدة من مركز إبراز للمؤتمرات 
والدورات بمملكة البحرين، وكوتش ومدربة 
معتم��دة م��ن أكاديمية مانش��تر للتدريب 
لرس��الة  وتحّض��ر  البريطاني��ة،  والتطوي��ر 
الماجس��تير في الموارد البش��رية، وحاصلة 
على ش��هادة بكالوري��وس إدارة األعمال من 
جامع��ة العل��وم التطبيقي��ة، باإلضافة إلى 
أنها عضوة مؤسس��ة لدار كب��ار المواطنين 
ل��دار الح��ورة والقضيبية ورئيس��ة العاقات 
العامة لمركز ش��باب العاصمة وعضوة في 
لجن��ة الش��باب بمجلس الم��رأة وعضوة في 
مبادرة »ش��كرًا لعطائك��م«، بدولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة، وعاوة عل��ى ذلك فهي 
متطوعة في أكثر من جهة وقدمت ما يفوق 
عل��ى 200 فعالي��ة متنوع��ة لأليت��ام وكبار 
المواطني��ن والجمعيات الخيرية، وهي عضو 
أيضًا في األمانة العامة للجمعية النرويجية 
الدولية للعدالة والسام. وقد حصلت األخت 
ش��يخة ع��ادل الزاي��د على ش��هادة ش��رفية 

م��ن المجتم��ع المدن��ي الجزائ��ري، وفازت 
بجائ��زة ملتقى مبادرات الش��باب التطوعية 
واإلنس��انية ل��دورة الكويت »مب��ادرة عطاء 
ب��ا حدود«، بالمركز الس��ادس، كما حصلت 
على الش��هادة التقديري��ة الدولية في مجال 
اإلستدامة للجهود األكثر فعالية في مكافحة 

وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد19(.
وه��ي كذل��ك حاصل��ة عل��ى ش��هادة ممثل 
مقي��م لتحالف االس��تجابة الدول��ي لالتزام 
المجتمع��ي في الحمل��ة الدولي��ة لمناصرة 
جهود االس��تجابة لمكافحة فيروس كورونا، 
وحاصل��ة عل��ى درع الش��خصية الرائدة في 
حمل��ة »احم��ي نفس��ك قب��ل غي��رك« م��ن 
مركز أف��ق الس��ام الدولي بدول��ة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة، وحاصل��ة عل��ى وس��ام 
»ش��كرًا لعطائك«، لمساهمتها في الخدمة 
المجتمعي��ة، وحاصلة على درع الش��خصية 
الفعالة م��ن رابطة فخر الوط��ن التطوعية 

بدولة اإلمارات.
كم��ا أنه��ا أصبحت س��فيرة للنوايا الحس��نة 
للعدال��ة  الدولي��ة  النرويجي��ة  للجمعي��ة 
والس��ام، ورئيس��ة العاقات العامة لنادي 
السيف للتوستماس��تر وحاصلة على المركز 
األول بوثيق��ة العم��ل التطوع��ي لمحافظة 

العاصمة.
ه��ذا غي��ض من في��ض من نش��اط وجهود 
هاتي��ن األختين خلود عب��د اهلل فرحان ثاني 
وشيخة عادل خليفة الزايد اللتين أثبتتا بما 
ال يدع مجاال للشك قدرة المرأة البحرينية في 
العم��ل في المجاالت التطوعية واإلنس��انية 

بكل كفاءة واقتدار.

لم تخرج فلسطين من قلب الخليج حتى تعود
ف��ي مطل��ع  االعت��داءات الصهيوني��ة ف��ي حي 
»الش��يخ ج��راح« وف��ي المس��جد األقص��ى ازداد 
حج��م التضام��ن الخليجي مع المقدس��يين على 
المس��تويين الرسمي والش��عبي. حتى كدت أن 
أقول لم ينصر الفلس��طينيين أحد مثل إخوانهم 
الخليجيي��ن. لك��ن يب��دو أن هن��اك م��ن اليتفق 
معي. وفي منص��ات التواصل االجتماعي تغريد 
كرص��اص يدعم الصامدين في فلس��طين، لكن 
كان هن��اك أيض��ًا تغري��د كالس��م الزع��اف ضد 
الخليجيي��ن، م��ن موتورين مؤدلجي��ن وأصحاب 
والءات بدائية حيث وصفونا بكثير يعف اللس��ان 
عن ذكره، ولس��نا في باب فتح الشك في الموقف 
الخليج��ي م��ن القضية الفلس��طينية وتس��طير 
حقيقة ما فعلناه ألهلنا هناك فليس لنا في ذلك 
منة، لكن نقوله لننبه جيًا جديدًا عاش في فترة 
ضمور الروح الرفاقية واألخوة العربية أن الخليج 
كان البيئ��ة التي احتضنت الثورة الفلس��طينية 
من��ذ أن كانت بذرة في ذهن الش��قيري وعرفات 

وحواتم��ة وأبو جهاد وه��م يعملون في الكويت 
وبقي��ة دول الخلي��ج العرب��ي، وحي��ن ل��م يكن 
للفلس��طينيين صوت باألمم المتحدة كانت دول 
الخليج في المنظمة الدولي��ة تتبنى المقترحات 
الفلس��طينية ويرفعونها باسم الخليج ويقاتلون 
وين��اورون حت��ى ت��رى الن��ور. ولو نطق��ت أرض 
فلس��طين لقالت إنه��ا معطرة بدماء الش��هداء 

الخليجيين في الحروب 73-76-48.
في األزم��ة الراهنة لم يتأخ��ر أو يتوقف التحرك 
واالعت��داءات  الجرائ��م  لمواجه��ة  الخليج��ي 
اإلس��رائيلية الوحش��ية عل��ى حي��اة ومقدس��ات 
وممتل��كات الش��عب الفلس��طيني ف��ي مدين��ة 
القدس المحتلة، بدءًا من األمين العام لمجلس 
التعاون الذي أدان استمرار إسرائيل في عمليات 
التهجير واالس��تيطان بالقدس م��رورًا بالكويت 
الت��ي ندد أميرها بتصعيد االحتال اإلس��رائيلي 
ف��ي األقصى، ث��م الموقف الس��عودي الذي أدان 
بأش��د العبارات االعتداءات الس��افرة التي قامت 

بها قوات االحتال اإلس��رائيلي، لحرمة المسجد 
األقص��ى الش��ريف، وأم��ن وس��امة المصلين. 
والبحرين��ي ال��ذي رافق ش��جبه للقم��ع تظاهرة 
شعبية دعمًا للمقدسيين، كما كان هناك موقف 
إمارات��ي وعمان��ي وقط��ري واتفق��ت مضامين 
موقفهم عل��ى دعوة المجتم��ع الدولي لتحميل 
االحتال اإلس��رائيلي مس��ؤولية هذا التصعيد، 

وضرورة وقفه الفوري.

* بالعجمي الفصيح:
لم تخرج فلسطين من قلب الخليج حتى تعيدها 
جولة العنف الجديدة إليه، فهي مس��رى رس��ولنا 
محمد وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 
نق��ول ذلك لنعري الحاقدي��ن أصحاب الصيد في 

المياه العكرة، ولوضع انتقاداتهم في سياقها.

* كاتب وأكاديمي كويتي

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

أحمد زمان

كلمات لها معنى
Ahmed.zaman48@gmail.com

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

فواز العبداهلل

@faawaaz

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

رئيس فلسطين يشيد بجهود جاللة 
الملك وموقف شعب البحرين

هناك م��ن يخلط األوراق بخص��وص القضية الفلس��طينية ويمارس منهجية 
التعميم وال يميز س��واء من الفريق الداعم للقضية الفلسطينية أو فريق يرى 
أنه��ا قضية ال تخص��ه وقضايا وطنه أول��ى كما أن هناك م��ن يخلط األوراق 
بخص��وص الدول التي قامت بإقام��ة عاقات مع إس��رائيل وبين موقف هذه 
الدول مع فلس��طين وحقوق ش��عبها وكأن التطبيع يعن��ي أن هذه الدول ضد 

فلسطين وهذا مفهوم خاطىء جدًا.
الب��د من التميي��ز أن هناك فرق��ًا بين دعم فلس��طين كدول��ة وأرض عربية 
إسامية تحوي مقدسات المسلمين وجزءًا من تاريخ العرب ودعم حق الشعب 
الفلس��طيني الحر كش��عب عربي ش��قيق لنا وبين دعم من يتصدرون واجهة 
المقاومة ويزعمون أنه��م مندوبو القضية وهم في حقيقتهم تجار لها ألجل 

مصالحهم الشخصية وجيوبهم.
مملكة البحرين قدمت الكثير لفلسطين وشعبها ودائمًا ما تسعى نحو مناصرة 
القضية الفلس��طينية في المحافل اإلقليمية والدولية ولم يتغير هذا الموقف 
بع��د قرار إقامة عاقات ودليل ه��ذا الكام االتصال الذي قام به وزير خارجية 
البحرين د. عبداللطيف الزياني منذ بضعة أيام »14 مايو« إلى وزير الخارجية 
والمغتربين بدولة فلس��طين الدكتور رياض المالكي لبحث تطورات األوضاع 
في األراضي الفلس��طينية المحتلة وقطاع غزة واالعتداءات اإلس��رائيلية التي 
ترتكب بحق الش��عب الفلسطيني في القدس وتجديده إدانة مملكة البحرين 
للهجمات التي تش��نها القوات اإلس��رائيلية على قطاع غ��زة وتقديمه تعازي 
مملكة البحرين قيادة وش��عبًا للس��لطة الفلسطينية وش��عب دولة فلسطين 
الشقيق في الش��هداء الذين سقطوا جراء االعتداءات اإلس��رائيلية والتمنيات 
بالشفاء العاجل للجرحى وتأكيده تضامن مملكة البحرين مع شعب فلسطين 
ودعم القضية الفلس��طينية وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية 
كذلك الننسى أنه سبق هذا الموقف صدور بيان من وزارة الخارجية »8 مايو«  
تس��تنكر فيه بش��دة اعتداء القوات اإلس��رائيلية على المصلين في المس��جد 
األقصى وتدعو الحكومة اإلس��رائيلية إلى وقف هذه االس��تفزازات المرفوضة 
ض��د أبناء القدس والعمل على منع قواته��ا من التعرض للمصلين والخطط 
اإلس��رائيلية إلخاء منازل مواطني القدس فموق��ف مملكة البحرين ثابت وال 

يتغير في دعم فلسطين سواء بقرار إقامة العاقات أو دونه.
وف��ي 26 أبريل الماضي أصدرت وزارة الخارجي��ة البحرينية كذلك بيانًا تعرب 
في��ه عن قلقها من خطوة المواجهات والصدامات في القدس الش��رقية جراء 
االستفزازات التي يقوم بها المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة ضد 
أبن��اء القدس وأكدت رفضها لخطابات الكراهي��ة والتحريض ودعت الحكومة 
اإلس��رائيلية إلى العمل على خفض حدة التوتر في القدس الش��رقية وغيرها 
م��ن المدن الفلس��طينية. وفي أكتوبر 2020 أكد وزي��ر خارجية البحرين بعد 
ي��وم واحد م��ن توقيع مملك��ة البحرين اتفاقًا م��ع إس��رائيل إلقامة عاقات 
سياسية ودبلوماس��ية بأن موقف مملكة البحرين تجاه فلسطين ثابت وأنها 
القضية األولى لألمة العربية. ولو عدنا إلى السنين الفائتة لوجدنا أن رئيس 
فلس��طين محمود عباس أشاد بجهود جالة الملك حفظه اهلل ورعاه في دعم 
القضية الفلس��طينية على جميع المستويات السياسية واإلنسانية والتنموية 
وما قامت به مملكة البحرين من مشاريع تنموية مهمة للشعب الفلسطيني 
في فلس��طين وأن فلسطين وشعبها األبي يستذكر بكل فخر واعتزاز المواقف 
العظيمة لمملكة البحرين ودعمها المتواصل للقضية الفلس��طينية وحرص 
جالة الملك على دعم حق الش��عب الفلس��طيني في جمي��ع المحافل الدولية 
والظروف اإلنس��انية. وال ننس��ى أن المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
قدم��ت العديد من المش��اريع التنموي��ة واإلغاثية في كاف��ة المجاالت، وفق 
توجي��ه مس��تمر من جالة الملك المفدى وس��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد آل 
خليفة، فمملكة البحرين لها مواقف تاريخية مع فلس��طين كقيادة وش��عب ال 
تزال مستمرة والجاحد فقط هو من ينكره تحت ذريعة قرار إقامة العاقات.

الدولة ليست شماعة ممارسات خاطئة
من المؤسف أن تسجل المملكة أعدادًا كبيرة من المصابين بفيروس كورونا 
)كوفيد19(، وارتفاع حاالت الوفيات م�تأثرة بمضاعفات المرض برغم جهود 
الفري��ق الوطني الطبي لمكافحة كورونا في التوعية والتحذيرات والمس��اعي 
العدي��دة للحد من انتش��ار الفيروس، وبرغم توافر اللق��اح وتوصيات الفريق 
الوطن��ي الطبي المتعلقة بالتعليم عن ُبع��د والعمل من المنزل واالحترازات 
إال أنن��ا الزلنا نش��هد ارتفاع األع��داد المصابة، ولم نتوق��ع أن تصل إلى هذا 
المنحن��ى المخيف في البحرين برغ��م جاهزية المملكة ف��ي احتواء الفيروس 

والحد من انتشاره، ولكن أين يكمن الخلل؟  
مناش��دات الفريق الوطن��ي الطبي بااللتزام باإلج��راءات االحترازية والوقائية 
والتوعية بش��أن أهمي��ة التطعيم أصبحت غير مقبولة ل��دى البعض فرفض 
بعض الناس ارت��داء الكمام وعدم تطبيق التباع��د االجتماعي واإلصرار على 
التجمع��ات العائلية هي س��لوكيات تعزز التمرد على القان��ون الذي فرضته 
الجائحة، صحيح بأن معظم الممارس��ات الترفيهي��ة أصبحت متاحة مثل دور 
الس��ينما والمطاع��م واألنش��طة الرياضية وغيره��ا إال أنها تف��رض إجراءات 
واضح��ة عل��ى مرتاديها وتحقق معايي��ر التباعد بخاف التجمع��ات العائلية 
التي تكثر فيها العناق وتبادل القبات خاصة لكبار السن وعدم ترك مسافات 
كافية عند الجلوس فتلك الممارس��ات كفيلة بأن تتس��بب في انتكاسة نحن 

بصددها خال شهر رمضان وأيام العيد.  
ف��ي البداي��ة، مّثل المجتمع البحرين��ي بأنه مجتمع واٍع، ح��رص على االلتزام 
باإلج��راءات االحترازي��ة يقين��ًا ب��أن ذلك ه��و الم��اذ للوقاية م��ن اإلصابة 
بالفي��روس، ولكن يبدو بأن البعض »نفس��ه قصير« لألم��ور التي تكون في 
مصلحته واش��تياقه لممارسات كانت في السابق تسمى روتينًا ممًا أصبحت 
اليوم مطلبًا ملحًا يطمح باستعادته بأغلى األثمان حتى وإن كان على حساب 
صحته وسامة أس��رته ومن يعز عليه، فاألنانية بالتأكيد ال تجلب إال الشقاء 
والندم لصاحبه عندما يتهاون في إجراءات السامة ويكابر بأن كل شيء على 
م��ا يرام برغم أن الوضع من حوله ال يحمد من األعداد الصاعدة في اإلصابات 
والوفيات.  األنش��طة الترفيهية المتاحة اليوم ليس��ت السبب في ارتفاع هذه 
الح��االت وإنما عدم تكاتف الجهود م��ع الفريق الوطني الطب��ي للقضاء على 
الفيروس أو على األقل الحد من انتشاره هو من أهم األسباب، فكل فرد أمامه 
مسؤولية جسيمة إزاء الجائحة والدولة ليست شماعة األخطاء التي يمكن أن 
يضع عليها الفرد إخفاقه في الممارس��ات الواجبة عليه، وال تس��تطيع الدولة 
أيضًا ألسباب كثيرة بأن تستمر في إغاق المحات التجارية ووسائل الترفيه 
واألنش��طة المتنوعة ولكننا نس��تطيع كأفراد أن نلتزم باإلج��راءات الوقائية 
داخ��ل المنزل وخارجه وفي وقت العمل للحد من انتش��ار الفيروس وأن نكون 
على قدر من المس��ؤولية والوعي لتحقيق الكثير للوطن والمجتمع. نستطيع 
أن نوازن في أنش��طتنا وممارس��تنا وأن نحدد األولويات ب��ذكاء ونتجاوز هذه 

المحطة القاسية التي أتعبتنا كثيرًا ونسلم معًا.

القضية الفلسطينية بين المتاجرة والعدالة
ال توجد أعقد من القضية الفلسطينية وليس 
هناك أس��هل منها، ه��ي الس��هل الممتنع، 
وهي العدالة المس��روقة، وهي الدولة التي 
تقع بين كماشتين، وهي من يتاجر بها من 

الداخل ويتكسب بها من هو بالخارج. 
ه��ي القضية الجماهيري��ة وهي التي تلتقي 
بها ملفات العروبة، ويؤكد على قدس��يتها 
الدين اإلس��امي، وهي المقدسة لدى جميع 
األديان، فهي ملتقى الديانات ونقطة الخاف 
واالخت��اف والتواف��ق واالتفاق، ه��ي جميع 
التناقض��ات في وقت واحد وه��ي التوافقات 

في ذات الوقت. 
هي فلس��طين الحبيبة وفيها أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الش��ريفين، تاهت وهي من 
ال يت��وه بين غ��زة ورام اهلل، ففي الثانية يقع 
مركز الحك��م والنظ��ام، وفي األول��ى يرتكز 
تجار الس��اح والش��قاق والنف��اق،َ وبعدهما 
دولة إسرائيل المستفيد األكبر من غطرسة 
الميليش��يات الحاكمة في غزة، والتي تفتخر 
بصواريخه��ا وعتاده��ا الت��ي يطل��ق عليها 
مناصروه��ا بأنه��ا صواريخ الع��زة والكرامة 

بينما هي عك��س ذلك تمام��ًا، هي صواريخ 
الغ��در والنف��اق والتي تس��اهم ف��ي تدمير 
المدمر بتوجي��ه من العصب��ة الحاكمة في 

إيران وتركيا واتباعها في لبنان. 
تلك الصواري��خ لم تكن في ي��وم من األيام 
للتحري��ر، ب��ل إلثب��ات الوجود واس��تعراض 
القوة، وأنا على يقين تام بأن هذه الس��طور 
والمتاجري��ن  الحزبيي��ن  حفيظ��ة  س��تثير 
بالقضي��ة أله��داف حزبية، والذي��ن لطالما 
وجوده��ا  وأن  حم��اس  بس��طوة  تغن��وا 
ه��و الضم��ان لمي��زان الق��وى ف��ي الداخل 

الفلسطيني الحبيب. 
لن يزايد أحد على دولن��ا الخليجية والعربية 
في دعمها ومؤازرتها للقضية الفلسطينية، 
ولن تؤثر علينا رس��ائل وتغريدات الحزبيين 
الداعي��ة لنص��رة حم��اس والفصائ��ل التي 
لتحقي��ق  الفلس��طينيين  معان��اة  تس��تغل 

مكاسب سياسية ومالية. 
القضي��ة الفلس��طينية س��تبقى قضي��ة كل 
العرب، وق��ادة العرب يؤك��دون دائمًا على 
نصرتهم ودعمهم لها، ولكن ينبغي بعد ما 

حدث أن يتم إع��ادة ترتيب األوراق، والعمل 
على وحدة الداخل الفلسطيني قبل أي تحرك 
سياس��ي كان أو معن��وي، فقب��ل أن تواج��ه 
مش��اكل الخارج عليك أن تعمل على مشاكل 
الداخل وتقوي الجبهة الداخلية التي لم تعد 
تس��تحمل بقاء تجار القضية والمتكس��بين 
من قي��ادات الداخ��ل والخ��ارج، فصواريخكم 
وإن كان��ت فاعلة فهي وقتي��ة، ولن تتمكن 
من تحري��ر بقعة من البق��اع المحتلة، فإما 
أن تكون هناك قيادة واحدة وشرعية وإال فا 
فائدة م��ن طيش المتأس��لمين المتاجرين 

بأرواح المساكين. 
ترحم��ت قي��ادة حم��اس عل��ى قائ��د فيلق 
الق��دس اإليران��ي، فأي��ن ذل��ك الفيلق من 
اش��تعال نيران الح��رب الجاري��ة اآلن، وأين 

مدده وعتاده ومقاتلوه؟!
القدس لن يحررها شرذمة من المتمصلحين 
والمتاجري��ن، فه��ي قضي��ة عادل��ةَ ولك��ن 
السوس ينخر في جسدها من الداخل، فإذا ما 
أردن��ا أن ينهض الجس��د فعلينا القضاء على 

السوس حتى يصحو الجسد وينتفض.



المنامة - وزارة الخارجية

أجــرى وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، اتصــاالً هاتفًيــا مــع 
وزيــرة خارجية جمهورية الســودان مريم الصــادق المهدي. وخالل 
االتصــال، أكــد الجانبــان علــى عمــق العالقــات األخويــة الوطيــدة 
التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الســودان الشــقيقة، وما 
تتســم به من تطور ونمو في ظل الحرص المتبادل على تعزيز تلك 
العالقــات واالرتقــاء بهــا إلــى مســتويات أرحــب بما يلبــي المصالح 

المشتركة.

وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة عـــن 
تهاني مملكـــة البحرين للنجاح 
مؤتمـــر  حققـــه  الـــذي  المتميـــز 
باريس لدعم الســـودان وما تم 
اإلعالن عنه من قرارات تتعلق 
بخفـــض ديـــون الســـودان، مما 
ســـوف ينعكـــس علـــى مســـيرة 
ويعـــزز  االقتصاديـــة  التنميـــة 
االنتقاليـــة  الحكومـــة  جهـــود 
الشـــعب  تطلعـــات  لتحقيـــق 
لمزيـــد  الشـــقيق  الســـوداني 
مـــن النمـــو واالزدهـــار، متمنًيـــا 
للسودان دوام التقدم والتطور.
وزيـــرة  أعربـــت  جانبهـــا؛  مـــن 

عـــن  الســـودانية  الخارجيـــة 
للمشـــاعر  وتقديرهـــا  شـــكرها 
التـــي عبر عنه وزيـــر الخارجية 
الســـودان  جمهوريـــة  تجـــاه 
وشعبه الشقيق، مؤكدة اعتزاز 
الحكومة والشـــعب الســـوداني 
بالعالقـــات األخويـــة الوطيـــدة 
البلديـــن،  بيـــن  تربـــط  التـــي 
والحرص المشـــترك على تنمية 
وتطويـــر التعـــاون الثنائـــي في 
مختلـــف المجـــاالت بمـــا يخدم 
متمنيـــة  المشـــتركة،  المصالـــح 
لمملكـــة البحريـــن دوام التقدم 

واالزدهار.

تطوير التعاون الثنائي مع السودان

تطعيم منتسبي مركز المحرق للرعاية االجتماعية ودار بنك البحرين الوطني للمسنين

االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة  نظمـــت 
لمركـــز  زيـــارة  الصحـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون 
المحرق للرعايـــة االجتماعية، حيث تم تطعيم 
كبار الســـن مـــن المواطنيـــن المنتســـبين للمركز 
ولدار بنك البحرين الوطني للمسنين بالتطعيم 

المضاد لفيروس كورونا.
االجتماعيـــة  الرعايـــة  إدارة  مديـــرة  وأعربـــت 
بالـــوزارة،  هدى الحمود، عن شـــكرها وتقديرها 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  للفريـــق 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  والعامليـــن  كورونـــا 
فـــي وزارة الصحـــة، منوهـــة بجهـــود الوحدات 

المتنقلـــة بوزارة الصحة في تطعيم كبار الســـن 
في إطـــار الحملـــة الوطنية للتطعيـــم لمواجهة 
الفيـــروس، مشـــيرة إلى ســـهولة توفير الخدمة 
التي تأتي مـــن منطلق المســـؤولية المجتمعية 
وحرص الحكومة الموقرة على توفير الحماية 
الصحيـــة الالزمـــة لكبار الســـن مـــن المواطنين 

بالدرجـــة األولى وتأميـــن المناعة الصحية لهم، 
الفتة إلى أهمية قيام الجميع بكل ما من شأنه 
حفظ ســـالمة المجتمـــع وتكاتفه فـــي مواجهة 

الجائحة.
وقـــام الفريـــق الطبـــي خـــالل عمليـــة التطعيـــم 
باالطمئنـــان علـــى الحالـــة الصحية لكبار الســـن 

مـــن المواطنيـــن بعـــد أخذهم التطعيـــم المضاد 
تعكـــس  المبـــادرة  أن  إلـــى  الفتـــة  للفيـــروس، 
االهتمـــام بهذه الفئة المنتســـبة لمركـــز المحرق 
للرعاية االجتماعية ودار بنك البحرين الوطني 
للمســـنين، وضمـــان توفيـــر الرعايـــة والحمايـــة 

والوقاية الصحية الالزمة لهم.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الزياني مديرة للتحول الرقمي بـ “األعلى للمرأة”
صدر عن قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنــت إبراهيــم آل خليفــة قــرار رقــم 4 لســنة 2021 بتعيين عائشــة ريــاض الزياني مديــرة إلدارة 

التحول الرقمي وتقنية المعلومات.

ويأتـــي هـــذا القـــرار متســـقًا مـــع 
توجيهـــات ســـموها حفظهـــا هللا 
في سرعة االســـتجابة لما تمر به 
المملكـــة من ظـــروف اســـتثنائية 
ومواكبـــًة لألحداث فـــي التصدي 
لجائحـــة كوفيـــد19- وخصوصـــًا 
اإلجـــراءات  باتخـــاذ  يتعلـــق  مـــا 
علـــى  االحترازيـــة  والتدابيـــر 
للمجلس،  المؤسســـــي  المســـتوى 
وذلـــك مـــن خـــالل المرونـــة فـــي 
وإدارة  والتنفيـــذ  التخطيـــط 
مـــع  والتحديـــات  المخاطـــر 
مبتكـــرة  آليـــات  علـــى  االعتمـــاد 

مرتبطة بالتحول الرقمي وإدارة 
حيـــث  والتكنولوجيـــا  المعرفـــة 
تمـــت مراجعـــة وتطويـــر الهيكل 

والـــذي  للمجلـــس،  التنظيمـــي 
إدارة  اســـتحداث  عـــن  أســـفر 
الرقمـــي  للتحـــول  متخصصـــة 
وتقنيـــة المعلومـــات، ممـــا ســـهل 
عملية االنتقال بالكامل إلى نظام 
“العمل عن بعد” مع تحول الوباء 

إلى جائحة عالمية. 
عـــن  “العمـــل  ترتيبـــات  وشـــملت 
بعـــد” بالمجلس، تفعيـــل عدد من 
األنظمـــة اإللكترونيـــة والرقميـــة 
البنيـــة  مـــن  االســـتفادة  عبـــر 
المعلومـــات  لشـــبكة  المتقدمـــة 

واالتصاالت في البحرين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األربعاء 19 مايو 2021 - 7 شوال 1442 - العدد 4599

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــذا لتوجيهات وزيـــر الداخلية خالل 
اجتماعه األخير مع المحافظين بضرورة 
التصـــدي لمشـــكلة الـــكالب الضالة ووضع 
آليـــة مســـتدامة وحلـــول مناســـبة للحـــد 
منهـــا بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات ذات 
العالقة بما يضمن سالمة المواطنين، أكد 
محافظ الشـــمالية علي العصفور ضرورة 
مراجعـــة آليـــة العمـــل لوضـــع الخيـــارات 
والبدائل لزيادة فعالية الحد من مواجهة 
المشـــكلة، مشـــيرا إلى أن تفاقمها يشـــكل 
خطورة على أمـــن المواطنين والمقيمين 
اجتمـــاع  فـــي  ذلـــك  جـــاء  وســـالمتهم. 
اللجنة األمنيـــة للمحافظة، بحضور نائب 
المحافـــظ العميـــد خالـــد ســـنان، ومديـــر 
شرطة المحافظة العميد عيسى القطان.

وأوضـــح مديـــر إدارة الثـــروة الحيوانيـــة 
عبـــاس الحايكـــي أنـــه فـــي ظـــل األعـــداد 
المتزايـــدة مـــن الشـــكاوى التـــي تتلقاهـــا 

اإلدارة، فمـــن الضـــروري تشـــكيل فريـــق 
العالقـــة  ذات  الجهـــات  كل  مـــن  عمـــل 

لمواجهة هذه المشكلة.
أهميـــة  علـــى  الشـــمالية  محافـــظ  وذكـــر 
واإلجـــراءات  بالضوابـــط  االلتـــزام 
االحترازية المطلوبة في المســـاجد ودور 
العبـــادة خاصة في ظـــل االرتفاع المطرد 

للحاالت القائمة بفيروس كورونا، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه تـــم تشـــكيل فريـــق عمـــل مـــن 
المحافظـــة، ومديريـــة الشـــرطة، ووزارة 
العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
للقيام بزيارات ميدانية للتأكد من تطبيق 
التدابيـــر الوقائيـــة التـــي أقرهـــا الفريـــق 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

للخطر مــعــرضــة  الـــنـــاس  ــة  ــامـ سـ الـــعـــصـــفـــور: 

تزايد شكاوى انتشار الكالب الضالة

المنامة - مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليـــم العالـــي نائـــب رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الشيخة 
رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل خليفة 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  ســـفير  بمكتبهـــا، 
مملكـــة  لـــدى  المعتمـــد  االتحاديـــة 

البحرين كاي بوكمان.
وأشـــادت األميـــن العـــام بمـــا تشـــهده 
عالقات الصداقـــة القوية بين مملكة 
البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية 
مـــن تطـــور وتقـــدم مســـتمرين علـــى 
مختلف األصعدة، الســـيما في مجال 
التعليم، بما يعكس الحرص المشترك 
للتعـــاون  أرحـــب  آفـــاق  فتـــح  علـــى 
الثنائي في هذا المجال الذي يحظى 
برعايـــة خاصـــة واهتمـــام كبيـــر مـــن 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي 

العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
عنهـــا  الغنـــى  وكركيـــزة  خليفـــة،  آل 
للمضي في مســـيرة التنمية الشـــاملة 
بالجهـــود  منوهـــًة  والمســـتدامة، 
الملموســـة والمتواصلـــة التـــي يبذلها 
الســـفير األلمانـــي، ومتمنيًة لـــه دوام 

التوفيق.
من جانبه، أعرب السفير األلماني عن 
خالص التهنئـــة لألمين العام لمجلس 
صـــدور  بمناســـبة  العالـــي  التعليـــم 
المرســـوم الملكـــي الســـامي بتعيينها 
فـــي هـــذا المنصـــب، متمنيـــا لهـــا كل 

التوفيق والسداد.

رنـــا بنـــت عيســـى: تقـــدم مســـتمر بمختلـــف األصعـــدة

تطوير التعاون التعليمي مع ألمانيا

واإلداري الدبلوماســـي  العمـــل  منظومـــة  تطويـــر  الزيانـــي: 

دور مقدر للدبلوماسيين في رعاية مصالح البحرين

عقـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمـــس، لقـــاًء عبـــر االتصال 
رؤســـاء  مـــع  المرئـــي  اإللكترونـــي 
ومنســـوبي  الدبلوماســـية  البعثـــات 
الوزارة مـــن دبلوماســـيين وإداريين 

بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وعبر وزير الخارجية خالل االتصال 
عـــن تهانيـــه للجميـــع بهذه المناســـبة 
بـــدوام  لهـــم  وتمنياتـــه  الســـعيدة 
التوفيق والســـداد، وأن يعيد المولى 
عـــز وجل هذه المناســـبة على مملكة 
البحريـــن بالعـــزة والرفعـــة والنمـــاء، 
واالســـالمية  العربيـــة  األمـــة  وعلـــى 
والســـالم  واالســـتقرار  باألمـــن 

واالزدهار.
بالجهـــود  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 

منســـوبو  يبذلهـــا  التـــي  المخلصـــة 
وزارة الخارجيـــة مـــن دبلوماســـيين 
وإدارييـــن بـــكل تفـــان وإخالص في 
تحقيـــق أهداف السياســـة الخارجية 

لمملكـــة البحريـــن؛ لتعزيـــز عالقاتهـــا 
والصديقـــة،  الشـــقيقة  الـــدول  مـــع 
تنفيـــًذا للتوجيهـــات الســـامية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 

وتحقيًقـــا  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
لتوجهـــات الحكومـــة  برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
واســـتعرض وزير الخارجية الجهود 
الـــوزارة  التـــي تقـــوم بهـــا قطاعـــات 
لتطوير منظومة العمل الدبلوماســـي 
واإلداري وتحســـين األداء لالرتقـــاء 
تقـــوم  التـــي  الخدمـــات  بمســـتوى 
بهـــا الـــوزارة، مشـــيًدا بـــدور البعثات 
الدبلوماســـية فـــي الخـــارج والجهود 
المخلصـــة التـــي تقـــوم بهـــا لتحقيق 
السياســـة الخارجية لمملكة البحرين 
ورعايـــة مصالحهـــا، متمنًيـــا للجميـــع 

دوام التوفيق والسداد.

المنامة - وزارة الخارجية

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

عائشة الزياني



أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصدي لفيــروس كورونا عــن موافقة أعضاء 
لجنــة التطعيمــات بمملكــة البحرين على تطعيم الفئــة العمرية من 12 إلى 17 
عاًمــا بتطعيــم )فايــزر وبيونتــك( المضــاد لفيــروس كورونــا بجرعتيــن، وذلك 
بعــد أن تدارســت اللجنــة جميــع التوصيات الصــادرة عن الفريق االستشــاري 
المعنــي بالتطعيمــات فــي منظمة الصحــة العالمية ومركــز التحكم باألمراض 
بالواليــات المتحــدة األمريكية والمتعلقة بتوفير الحمايــة الكافية لهذه الفئة 
عبــر تقديــم التطعيــم؛ مــن أجل الحفــاظ علــى صحتهم وســالمتهم من خالل 

اكتساب المناعة ضد الفيروس.

ونّوه الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا بأنه نظًرا لكون هذه 
الفئـــة العمريـــة التـــي تتـــراوح بين 12 
و17 عاًما عرضـــًة لإلصابة بالفيروس 
فـــي  األخـــذ  تـــم  فقـــد  ومضاعفاتـــه، 
االعتبـــار تأميـــن التطعيـــم لوقايتهـــم 
مـــن اإلصابـــة بـــه أو مضاعفاتـــه التي 
قـــد تكـــون خطـــرة عليهم عـــن طريق 
الحصـــول علـــى التطعيـــم لتحصينهم 
من الفيروس، مضيًفا الفريق الوطني 
الطبـــي أنـــه ســـيتم اإلعالن عـــن فتح 
باب التســـجيل ألخذ التطعيم المضاد 
اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر  للفيـــروس 
healthalert. لـــوزارة الصحـــة  التابـــع 
gov.bh  من خالل اختيار “التسجيل 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  ألخـــذ 
التســـجيل  يتطلـــب  حيـــث  كورونـــا”، 
موافقة ولي األمر في المركز الصحي 
قبـــل أخـــذ التطعيـــم للراغبيـــن لهـــذه 
إضافـــة  المذكـــورة  العمريـــة  الفئـــات 
إلـــى وجـــود مرافـــق معهـــم عنـــد أخذ 

التطعيم.
من جهـــٍة أخرى، أعلن الفريق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا عن 
فتح باب التســـجيل للجرعة المنشطة 
مـــن التطعيم المضاد لفيروس كورونا 

األكثـــر عرضـــة  للفئـــات  )كوفيـــد19-( 
للخطـــر فـــي مملكـــة البحريـــن الذيـــن 
أكملوا 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية 
مـــن تطعيم ســـينوفارم، مـــن العاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكوادر 
المواطنيـــن  إلـــى  باإلضافـــة  الطبيـــة، 
والمقيميـــن مـــن البالغيـــن مـــن العمـــر 
50 عامـــا فمـــا فـــوق، وممـــن يعانـــون 
من الســـمنة المفرطـــة وأمراض نقص 

المناعة.
وبّيـــن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
التســـجيل  بـــأن  كورونـــا  لفيـــروس 
للجرعة المنشطة من التطعيم المضاد 
لفيـــروس كورونـــا متـــاٌح عبـــر الموقع 
الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي 
اختيـــار  عبـــر   healthalert.gov.bh
“التســـجيل ألخـــذ جرعـــات منشـــطة” 
ضمن خيار التســـجيل ألخـــذ التطعيم 

المضاد لفيروس كورونا.
وأكد الفريق الوطنـــي الطبي الحرص 
علـــى تطويـــر بروتوكـــوالت التطعيـــم 
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  ضمـــن 
بحســـب البروتوكوالت الطبية، وذلك 
للتطعيـــم  منشـــطة  جرعـــة  بتقديـــم 
ضمـــن  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
الخطوات االســـتباقية التـــي تقوم بها 

مملكـــة البحريـــن في جهـــود التصدي 
فـــي  يســـهم  بمـــا  كورونـــا  لفيـــروس 
الحفاظ على صحة وســـالمة الجميع، 
ذاكـــًرا أنـــه ســـيتم اإلعـــالن الحًقا عن 
فتـــح بـــاب التســـجيل ألخـــذ الجرعـــة 
المنشطة لباقي المواطنين والمقيمين 
حيـــث  المذكـــورة،  الفئـــات  غيـــر  مـــن 
ســـيكون موعد الجرعة المنشـــطة من 
التطعيـــم لهم بعـــد 12 شـــهرا من أخذ 
الجرعـــة الثانيـــة بمـــا يضمـــن تحقيق 

أقصى استفادة ممكنة.

ونـــوه الفريـــق الوطنـــي باإلجـــراءات 
مـــن  كل  مـــن   بالقادميـــن  الخاصـــة 
جمهورية الهند، وجمهورية باكســـتان 
بنغالديـــش  وجمهوريـــة  اإلســـالمية، 
نيبـــال  وجمهوريـــة  الشـــعبية، 
الديمقراطيـــة الفدراليـــة، وجمهوريـــة 
االشـــتراكية،  الديمقراطية  ســـريالنكا 
بـــأن على جميع المســـافرين القادمين 
إلـــى مملكـــة البحرين من هـــذه الدول 
العابـــرون  المســـافرون  فيهـــم  بمـــن   -
)الترانزيـــت( - البالغيـــن مـــن العمـــر 6 

ســـنوات فمـــا فـــوق يتوجـــب عليهـــم 
تقديم شـــهادة تثبـــت نتيجة الفحص 
 )PCR( المختبـــري لفيـــروس كورونـــا 
تحوي رمز كيـــو آر )QR code( وذلك 
قبـــل 48 ســـاعة مـــن وقـــت المغـــادرة، 
إضافـــة إلى اســـتمرار إجـــراء الفحص 
وإجـــراء  الوصـــول،  عنـــد  المختبـــري 
للقادميـــن  ثانـــي  مختبـــري  فحـــص 
الذيـــن ســـيقيمون في البحريـــن لمدة 
وفحـــص  أيـــام،   5 مـــن  ألكثـــر  تمتـــد 
مختبـــري ثالـــث بعد عشـــرة أيـــام من 

الذيـــن  للقادميـــن  الوصـــول  تاريـــخ 
ســـيقيمون فـــي البحريـــن لمـــدة تمتد 
ألكثر مـــن 10 أيام، إضافًة إلى الحجر 
الصحـــي االحترازي وفـــق اإلجراءات 
لـــكل  بهـــا  المعمـــول  االحترازيـــة 
المســـافرين القادمين مـــن هذه الدول 
لمدة عشرة أيام في مسكنهم الخاص 
إن وجد أو إحدى الفنادق المخصصة 
للحجر الصحـــي االحترازي المرخصة 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.

المنامة - بنا

الفريق الطبي: إتاحة التطعيم للفئات العمرية من 12 - 17
عاًمـــا يتجـــاوز 50  ولمـــن  األماميـــة  للصفـــوف  المنشـــطة  للجرعـــة  التســـجيل  فتـــح 
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أعلنت إدارة الصحة العامة بوزارة  «
الصحة عن إحالة 32 شخصا من 

المخالفين للقرارات الصادرة 
بشأن اإلجراءات االحترازية لمنع 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 19( 
إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم 

والتزامهم باالشتراطات التي جاءت 
بالقوانين التي حددتها جهات 

االختصاص لمواجهة الفيروس.

وذكرت إدارة الصحة العامة بوزارة  «
الصحة أن اإلحالة تمت لألشخاص 

المخالفين للحجر المنزلي، استناداً 
للقرارات الخاصة بمن ثبتت عليهم 

المخالفات للقرار رقم )12( لسنة 
2020 بشأن تحديد األمراض السارية، 

وإلى القرار رقم )13( لسنة 2020 
بشأن إجراءات الوقاية والعزل 

والعالج من األمراض السارية، وإلى 
المادة رقم )121( من قانون الصحة 

العامة رقم )34( لسنة 2018.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه  «
تمت إحالة 5 أشخاص مخالفين 

الشتراطات العزل الصحي المنزلي 
إلى النيابة العامة من المخالفين 

للمادة رقم )121( من قانون 
الصحة العامة رقم )34( لسنة 

2018 في أبريل 2021، بينما وصل 
عدد المخالفين لقرارات اإلجراءات 
االحترازية 27 مخالفًا، تم إحالتهم 

للنيابة العامة التخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالهم؛ منهم 23 مخالفًا 

للقرار رقم )51( لسنة 2020 بشأن 
االشتراطات الصحية الواجب 

تطبيقها في المطاعم والمقاهي 
الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا 

المستجد )COVID-19(  وتعديالته، و4 
مخالفات للقرار رقم )32( لسنة 2020 

بشأن االشتراطات الصحية الواجب 
توافرها في محال الحالقة والتجميل 
الحتواء ومْنع انتشار فيروس كورونا 

المستجد )COVID-19( المعدل بالقرار 
رقم )81( لسنة 2020.

الجدير بالذكر أن عقوبة مخالفة  «
الحجر المنزلي قد تصل إلى 3 أشهر 

أو الغرامة التي ال تقل عن 1000 دينار 
وال تتجاوز عشرة آالف دينار وفق 

المادة 121 من قانون الصحة العامة 
34 لسنة 2018.

“الصحة” تحيل 32 شخصا مخالفا للنيابة منهم مخالفون للحجر

األربعاء 19 مايو 2021 - 7 شوال 1442 - العدد 4599

بمزيد من الحزن واألسى يتقدم المدير العام وجميع منتسبي الشركة بخالص العزاء والمواساة

إلى عائلة المناعي 
وأبنائها عبدهللا وأحمد وسمية وجواهر ولولوة والمرحومة خلود 

 وشقيقيها عبدهللا أحمد بن هندي المناعي

والمغفور له بإذن هللا تعالى عيسى بن أحمد بن هندي المناعي

في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى 

مريم بنت أحمد عيسى بن هندي المناعي 
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان

شركة اليسر
لألكياس الورقية ذ.م.م
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