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ســــــــاهــــــــمــــــــت اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات 
المرسوم  صــدور  منذ  الحكومية 
 2014 لــســنــة   )66( ــم  رقــ بــقــانــون 
التطوير  مــشــاريــع  تــســويــة  بــشــأن 
العقارية المتعثرة، في رفع حالة 
مشاريع  مــن  العديد  عــن  التعثر 
ــعـــقـــاري وتــســويــتــهــا،  الــتــطــويــر الـ
ــتـــريـــن  حــــفــــظــــًا لــــحــــقــــوق الـــمـــشـ
ــا مــن  ــهــ ــونــ ــثـــمـــريـــن وصــ ــتـ ــمـــسـ والـ
الضياع في ظل دولة المؤسسات 

والقانون.
مــن  األول  الـــعـــقـــد  وخــــــــال 
األلفية، وقبل الفترة التي سبقت 
إصــــــدار قـــانـــون تــنــظــيــم الــقــطــاع 
 ،2017 لسنة   )27( رقــم  الــعــقــاري 
القطاع  إعـــان  البحرين  شــهــدت 
العديد  وبيع  إنشاء  عن  الخاص 
مــن مــشــاريــع الــتــطــويــر الــعــقــاري 
ــام الــبــيــع  ــنـــظـ ــق مــــا يـــســـمـــى بـ ــ وفــ
وحــدات  بيع  أي  الخريطة،  على 
الــمــشــروع مــن قــبــل الــمــطــور قبل 
أو أثناء عملية البناء مع استام 
دفـــعـــات نــقــديــة مـــن الــمــشــتــريــن. 
وعودهم  بتنفيذ  فالتزم مطورون 
ــلـــيـــم الــــــوحــــــدات الـــعـــقـــاريـــة  وتـــسـ
الــمــبــيــعــة عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة إلـــى 
الـــــمـــــاك فـــــي الـــــوقـــــت الــمــتــفــق 
عليه، في حين تعثر آخرون، ولم 
بالتزاماتهم،  الــوفــاء  يستطيعوا 
األمر  الغالب،  في  مالية  ألسباب 
ــا الـــحـــكـــومـــة الـــمـــوقـــرة  ــ الــــــذي دعـ
إلـــى الــتــدخــل لــتــجــنــيــب الــقــطــاع 
أن  شأنها  من  هــزات  أي  العقاري 
المملكة  سمعة  على  سلبًا  تؤثر 
ومكانتها  الــوطــنــي،  واقــتــصــادهــا 
لاستثمار  آمــنــًا  مـــاذًا  بوصفها 

العقاري.
رقم  بقانون  المرسوم  فجاء 
الـــوقـــت  فــــي   2014 لـــســـنـــة   )66(
تـــفـــاقـــم  أي  ــــف  ــوقـ ــ لـ ــب  ــاســ ــنــ ــمــ الــ
ــات  ــبـ ــيـ ــرتـ ــتـ مـــحـــتـــمـــل، ووضـــــــــع الـ

الازمة والمعالجات الفاعلة وفق 
ضمانات قانونية ُتحتذى وتفردت 
للتعامل  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  بــهــا 
المشاريع  والــمــتــدرج مــع  األمــثــل 
الــعــقــاريــة الــمــتــعــثــرة، حــيــث نص 
مجلس  يحيل  أن  عــلــى  الــقــانــون 
الوزراء إلى الجهة التي يحددها، 
للمشاريع  الــوزاريــة  اللجنة  وهــي 
ــة الــتــحــتــيــة،  ــيـ ــنـ ــبـ الـــتـــنـــمـــويـــة والـ
عبداهلل  بن  الشيخ خالد  برئاسة 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل 
الوزراء، كل مشروع تطوير عقاري 
بــيــع وحــداتــه عــلــى الخريطة  تــم 
ــاٌت عــنــهــا مــقــابــل  ــعـ ــلــمــت دفـ واســُت
ذلك، وتعثر أو توقف عن التنفيذ، 
ــه مـــن جــمــيــع الــنــواحــي  ــتـ لـــدراسـ
ــر الـــــديـــــون وااللــــتــــزامــــات  وحــــصــ
اللجنة  لــتــصــدر  فــيــه،  والــحــقــوق 
ــا بــمــتــابــعــة  ــ الـــــوزاريـــــة قــــرارهــــا إمـ
إذا أثبت  مطور المشروع مباشرة 
قـــدرتـــه وجــديــتــه عــلــى اســتــكــمــال 
ــبـــقـــي ضــــمــــن إطــــــــار زمـــنـــي  ــتـ الـــمـ
إلى  الــمــشــروع  بإحالة  أو  مــحــدد، 
التطوير  مــشــاريــع  تــســويــة  لجنة 
الصفة  ذات  المتعثرة،  العقارية 
قضاة  مــن  والــمــكــونــة  القضائية، 
ــل الــمــجــلــس  ــبـ مـــنـــتـــدبـــيـــن مــــن قـ
من  وممثلين  لــلــقــضــاء،  األعــلــى 
ذوي الخبرة واالختصاص، والتي 
لــهــا أن تــبــت فــي هـــذه الــمــشــاريــع 
وغير  الــوديــة  بالطرق  لتسويتها 

الودية المحددة في القانون.
ثمانية مشاريع متعثرة يف 5 

سنوات
خــــــال الــــســــنــــوات الــخــمــس 
األولــــــــــــى لـــلـــعـــمـــل وفــــــــق أحــــكــــام 
رقم )66( لسنة  المرسوم بقانون 
 ،2019 ــام  ــعــ الــ حـــتـــى  أي   ،2014
أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة 
ــة لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة  ــ ــوزاريـ ــ الـ

ثمانية مشاريع  التحتية  والبنية 
ــاءت  ــ ــــي جـ ــتـ ــ ــقــــط، والـ مـــتـــعـــثـــرة فــ
بــنــاء عــلــى مـــا ورد إلــــى الــجــهــات 
الحكومية المختصة من شكاوى 
من الماك والمستثمرين، ليكون 
حالة  أزيلت  التي  المشاريع  عدد 
التعثر عنها خمسة، مقابل ثاثة 
ــزال أحـــدهـــا مــنــظــورًا  ــرى ال يــ أخــ
للمشاريع  الــوزاريــة  اللجنة  أمــام 
التنموية والبنية التحتية، واثنان 
آخران أمام لجنة تسوية مشاريع 

التطوير العقاري المتعثرة.
ــاعـــت الــلــجــنــة  ــتـــطـ ولــــقــــد اسـ
ــة لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة  ــ ــوزاريـ ــ الـ
ــوء  ــة فـــــي ضــ ــيـ ــتـ ــتـــحـ ــة الـ ــيــ ــنــ ــبــ والــ
ــن إعـــان  مــتــابــعــتــهــا الــحــثــيــثــة مـ
ــة الــتــعــثــر عــــن ثــاثــة  ــالـ ــة حـ ــ ــ إزالـ
والند  فيوز،  الرفاع  وهي  مشاريع 
بعد  وفيامار،  فيو،  سيتي  مــارك 
الــتــزم مطور كــل مــشــروع على  أن 
حدة بتنفيذ استكمال الجزئيات 
تنفيذي  برنامج  المتبقية ضمن 
عليه  ومتفق  زمني محدد  وإطــار 

مع اللجنة الوزارية.
ــزال مـــشـــروع »الــمــديــنــة  يــ وال 
فــي منطقة  الـــذي يقع  األنــيــقــة« 
الـــعـــريـــن، والـــمـــحـــال مـــن مجلس 
قيد   ،2019 نــوفــمــبــر  فــي  الـــــوزراء 
مــتــابــعــة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة الــتــي 
ــاء الــــمــــشــــروع لــديــهــا  ــقــ ارتـــــــأت إبــ
لتتابعه عن كثب دون إحالته إلى 
أبدت  أن  بعد  القضائية،  اللجنة 
الشركة  القابضة،  العرين  شركة 
العرين  لمشروع  حاليًا  المالكة 
لمجموعة  والــتــابــعــة  الــتــطــويــري 
اســـتـــعـــدادهـــا  ــة،  ــيــ ــالــ ــمــ الــ  GFH
ــرار  الســتــكــمــال الــمــشــروع بــعــد إقـ
العرين  العام لمشروع  المخطط 
بخدمتي  وتـــزويـــده  الــتــطــويــري، 
الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء والــــتــــي عــجــز 
المطور السابق عن سداد كلفتها 

لــصــالــح الــمــطــور الــرئــيــســي بعد 
إتــمــام 85% مــن الــمــشــروع الــذي 
ــــدأت عــمــلــيــات الــبــنــاء فــيــه عــام  بـ

.2011
أما المشاريع األربعة األخرى 
ــة  ــ ــوزاريـ ــ ــررت الـــلـــجـــنـــة الـ ــ ــ الــــتــــي قـ
القضائية،  اللجنة  إلــى  إحالتها 
فهي الجفير فيوز، وبوابة أمواج، 
الـــلـــذان تــمــت تــســويــتــهــمــا وإزالــــة 
ــة الــتــعــثــر عــنــهــمــا مــــن قــبــل  ــالـ حـ
الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة، إلــــى جــانــب 
مــشــروعــي مــاريــنــا ويـــســـت وتـــال 
يـــــزاالن قيد  الــلــذيــن ال  ــروب  ــغـ الـ

متابعة اللجنة القضائية.
5 مشاريع مستجدة خالل 

2021
فــي الــثــالــث مــن مــايــو 2021، 
أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة 
ــة لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة  ــ ــوزاريـ ــ الـ
التحتية خمسة مشاريع  والبنية 
لدراستها، وارتأت اللجنة الوزارية 

ــالــــة تـــلـــك الــمــشــاريــع  أهـــمـــيـــة إحــ
إلــــى الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة، نــظــرًا 
ــل  ــداخــ إلــــــى تـــعـــقـــد الــــحــــقــــوق وتــ
ــات. وتــبــيــن لــلــجــنــة أن  ــزامــ ــتــ االلــ
ــم الـــمـــشـــتـــرك فــيــمــا بــيــن  ــاسـ ــقـ الـ
تـــلـــك الـــمـــشـــاريـــع الــمــتــعــثــرة هــو 
قـــيـــام مــطــوريــهــا بــبــيــع وحــداتــهــا 
على الخريطة قبل صدور قانون 
عام  في  العقاري  القطاع  تنظيم 
بــرهــن  ــام  ــيـ ــقـ الـ ــم  ثــ ومـــــن   ،2017
تــلــك الــمــشــاريــع لـــدى الــمــصــارف 
والبنوك المحلية للحصول على 
تلك  وتتمثل  وتــمــويــات.  قــروض 

المشاريع في:
المشروع  يقع  السيف:  بريز 
الــســيــف، وهـــو عــبــارة  فــي منطقة 
عـــن بــــرج مـــكـــون مـــن 14 طــابــقــًا 
و53 شقة. قام المطور في عامي 
لدى  الــعــقــار  بــرهــن  و2016   2013
العاملة  األجــنــبــيــة  الــبــنــوك  أحـــد 
بيع  عقود  وتوقيع  المملكة،  فــي 
المشترين  مــن  عــدد  مــع  مبدئية 

الـــذيـــن لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن اســتــام 
وثائقهم حتى هذا اليوم.

يــقــع  1و2:  ــا  ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ مـ بـــــريـــــز 
مارينا  درة  منطقة  في  المشروع 
برجين  عبارة عن  وهو  البحرين، 
مؤلفين من تسعة أدوار، ويضمان 
فــي  الــــمــــطــــور  رهـــــــن  ــة.  ــ ــقـ ــ شـ  82
أحــد  لـــدى  الــعــقــاريــن  عـــام 2017 
ــم إصـــــدار  ــارف، بـــعـــدهـــا تــ ــصــ ــمــ الــ
وثائق منفصلة لجميع الوحدات 
ونــقــل الــرهــن إلــيــهــا. ولــم يتمكن 
ــدات مــــن اســـتـــام  ــ ــوحـ ــ مـــشـــتـــرو الـ

وثائق الملكية حتى هذا اليوم.
المشروع  يقع  2و3:  العز  دار 
فـــي مــنــطــقــة الــســايــة، ويــضــم 36 
العقار  برهن  المطور  قــام  شقة. 
ــارات أخــــــرى لـــــدى أحـــد  ــ ــقـ ــ مــــع عـ
ــام الــمــاك  الـــبـــنـــوك. وبـــعـــد أن قــ
المالية  التزاماتهم  كافة  بسداد 

لم يتسلموا وثائق الملكية.
مارينا ريــف: وهــو عــبــارة عن 
ثاثة مباٍن تقع في جزيرة الريف. 
وبيع  المشروع  بتشييد  البدء  تم 
الــخــريــطــة بشكل  وحـــداتـــه عــلــى 
توقف  حــتــى   2007 عـــام  مــتــزامــن 
المطور  باشر  سنوات.  ثاث  بعد 
في عام 2014 استكمال المشروع 
لكنه  جـــدد،  مشترين  واســتــقــبــال 
ــم يــتــســلــم  ــ ــرى. ولـ ــ ــ ــرة أخـ ــ تــعــثــر مـ
الــــمــــاك وثــــائــــق الــمــلــكــيــة حــتــى 

تاريخه.
الــعــريــن هــومــز: وهــو مشروع 
مـــكـــتـــمـــل اإلنـــــــشـــــــاء مـــــكـــــون مــن 
بــرهــن  الـــمـــطـــور  ــام  ــ ــيـــا، وقــ فـ  40
الــــوثــــائــــق الــــمــــفــــرزة والــمــســجــلــة 
بــاســمــه لــــدى بــنــكــيــن مــحــلــيــيــن، 
رغم قيام المشترين بدفع جميع 
الــمــســتــحــقــات الــمــالــيــة. ويــرجــع 
تسليم  لـــعـــدم  الــرئــيــســي  الــســبــب 
المشترين وثائق الملكية إلى أن 
قد  البنكين  لـــدى  الــوثــائــق  رهـــن 

المشروع،  فــي  الــبــدء  قبل  حصل 
شطب  الملكية  انتقال  ويتطلب 

الرهن.
ضمانات قانونية

التي  المشاريع  إلى  وبالنظر 
ــوم والــتــي  ــيـ تــضــمــهــا الــمــمــلــكــة الـ
القانون  وبعد صدور  قبل  أنشئت 
رقم )27( لسنة 2017 والتي التزم 
ماكها  إلــى  بتسليمها  مطوروها 
المشاريع  عــدد  فــإن  عقبات،  دون 
المتعثرة يعد محدودًا جدًا، وهو 
ــــف تــعــثــر  ــا ال يــمــكــن مـــعـــه وصـ مــ
العقارية بأنه »ظاهرة«  المشاريع 
بل إشكاالت واجهت عددًا محدودًا 
من المشاريع في ظروف معينة. 
المشاريع  تنفيذ  نــجــاح  ويعكس 
مــا  ــبـــات  عـــقـ أي  دون  الـــعـــقـــاريـــة 
الــعــقــاري في  الــقــطــاع  بــه  يتمتع 
مملكة البحرين من قوة ومتانة، 
ومــأمــونــيــة االســتــثــمــار فــيــه، كما 
على  المبنية  الثقة  ذلــك  يجسد 
اكتسبتها  التي  الطيبة  السمعة 
على  المحلية  الــعــقــاريــة  الــســوق 
وتــعــززت  الماضية،  العقود  مــدى 

اليوم بفضل اآلليات القانونية.
وكان الشيخ خالد بن عبداهلل 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة،  آل 
الـــــوزراء رئــيــس الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
للمشاريع التنموية، قد أشار في 
أنــه منذ  إلــى  خبر صحفي سابق 
بقانون  المرسوم  بأحكام  العمل 
سبع  قبل   2014 لسنة   )66( رقــم 
ســنــوات وحــتــى الــيــوم، فقد جرى 
البت في ثمانية مشاريع متعثرة 
إلـــى  ورد  ــا  ــ مـ عـــلـــى  ــاء  ــنــ بــ فـــقـــط 
المختصة  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات 
مــن شــكــاوى مــن الــمــاك، وأسفر 
مشاريع  خمسة  تسوية  عن  ذلــك 

ورفع التعثر عنها.
ع  ــرِّ ــشــ ــمــ الــ أن  ــى  ــلــ عــ وشـــــــــدد 

ــى ضـــــــرورة تــضــمــيــن  ــ قــــد تــنــبــه إلـ
للقطاع  الــمــنــظــمــة  الــتــشــريــعــات 
الــعــقــاري، وعــلــى رأســهــا الــقــانــون 
والــقــرارات  لسنة 2017   )27( رقــم 
ــات  ــجــ ــالــ ــعــ ــمــ ــذة لـــــــــه، الــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
تعثر  بــعــدم  الكفيلة  والــضــمــانــات 
ــاري  ــقــ ــعــ ــر الــ ــويــ ــتــــطــ مــــشــــاريــــع الــ
الــمــنــشــأة بــعــد صـــــدور الـــقـــانـــون، 
ــور  األمـ كــافــة  عــبــر تنظيم  وذلــــك 
الــمــالــيــة واإلداريـــــــــة والــقــانــونــيــة 
البيع  عملية  السيما  للمشاريع، 
المطور  وإلــــزام  الــخــريــطــة،  عــلــى 
بــفــتــح حــســاب ضــمــان لــلــمــشــروع 
ـــص  ــوك الـــمـــرخَّ ــنـ ــبـ لـــــدى أحـــــد الـ
لــهــا مـــن قــبــل مــصــرف الــبــحــريــن 

المركزي ليتولى إدارة الحساب.
توجه إلنهاء امللف

اســتــبــاقــيــة تجسد  وكــخــطــوة 
ــكــــومــــة فـــــي تـــوفـــيـــق  جــــديــــة الــــحــ
وتــصــحــيــح وضــعــيــة أي مــشــاريــع 
متعثرة أو متوقفة، إن وجدت، وتم 
إنشاؤها قبل صدور قانون تنظيم 
لسنة   )27( رقم  العقاري  القطاع 
2017 ولـــم يــقــم مــاكــهــا بــاإلبــاغ 
ــه الــشــيــخ خــالــد  ــ ـ عــنــهــا، فــقــد وجَّ
مؤسسة  خليفة،  آل  عــبــداهلل  بــن 
التنظيم العقاري وبالتنسيق مع 
الوزارات والجهات الحكومية ذات 
العاقة، إلى حصر ومتابعة تلك 

النوعية من المشاريع.
ــأكـــد مــن  ــتـ ــى الـ ــ ــــــه إلـ كـــمـــا وجَّ
فــاعــلــيــة اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
التطوير  برهن مشاريع  الخاصة 
دراسة وضع  إلى جانب  العقاري، 
آلـــيـــات تــســمــح لــمــاك الــعــقــارات 
ــاء اتـــــحـــــادات  ــشــ ــإنــ ــة بــ ــونــ ــرهــ ــمــ الــ
حقهم  مــمــارســة  مـــن  لتمكينهم 
فــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــشــاريــع 
وصيانة وإدارة األجزاء المشتركة 

فيها. 

في تقرير لمكتب نائب رئي�س مجل�س الوزراء:

الإجراءات الحكومية اأ�شهمت في اإنقاذ م�شاريع عقارية من التعثر وحفظ الحقوق

العقارية ال��م�����ش��اري��ع  م��ن  م��ح��دودا  ع���ددا  واج��ه��ت  اإ���ش��ك��االت  ب��ل  ظ��اه��رة  لي�س  »ال��ت��ع��ث��ر« 

انــطــلــق صــبــاح أمــــس الــســبــت 
برنامج  2021م  مايو   22 الموافق 
الجسرة  مركز  في  التدريب  ورش 
ــلــــحــــرف، الـــــــذي تـــنـــظـــمـــه هــيــئــة  لــ
بهدف  واآلثـــار  للثقافة  البحرين 
ــة  ــدويـ ــيـ ــالــــحــــرف الـ )الــــتــــعــــريــــف بــ

وتعليم أساسياتها للمهتمين(.
ــة بـــرنـــامـــج  وجـــــــــاءت انــــطــــاقــ
ــتـــدريـــب مـــع ورشـــتـــي »الـــنـــقـــدة«  الـ
تمتدان  واللتين  الخوص«  و»سف 
المشترك  يمكن  أســابــيــع   4 عــلــى 
مــن خــالــهــا الــتــعــرف عــلــى تــاريــخ 
الــــحــــرفــــة وعـــمـــقـــهـــا اإلنــــســــانــــي، 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــاســ بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى أســ
وتقنياتها التقليدية والمعاصرة.

ــج الـــــــــورش  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ويـــــــقـــــــدم بــ
والـــتـــدريـــب الـــحـــرفـــي عــشــر ورش 
حرفية تقليدية هذا الشهر تشمل 
قدة وسف الخوص،  إضافة إلى الَنّ
ورشًا تدريبية في التشكيل بالطين 
ــيــــدوي،  ــار(، الـــتـــطـــريـــز الــ ــ ــّخـ ــ ــفـ ــ )الـ
المكرمّية  حياكة  الفضة،  صياغة 
ــوط(،  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــــك الــــحــــبــــال والـ ــبـ ــ )حـ
 )Resin( الــــــــريــــــــزن  ــل  ــيــ ــكــ ــشــ تــ
ــاد. ــ ــعـ ــ ــبــــاعــــة الـــثـــاثـــيـــة األبـ والــــطــ

االحترازية  بــاإلجــراءات  والــتــزامــًا 
كورونا  فــيــروس  انتشار  مــن  للحد 
)كـــــــوفـــــــيـــــــد-19( وحـــــفـــــاظـــــًا عــلــى 
ســامــة الــمــتــدربــيــن والــمــدربــيــن، 
ــتــــراك فــقــط  فـــإنـــه يــســمــح بــــاالشــ
للحاصلين على جرعتي التطعيم 
الــمــضــاد لــفــيــروس كــورونــا ولــعــدد 
إذ  المشاركين،  مــن  جـــدًا  مــحــدود 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى كــافــة هــذه 
ــات الــتــفــصــيــلــيــة عــنــد  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
التسجيل وزيارة موقع الهيئة على 
اإلنــتــرنــت والــتــســجــيــل فــيــهــا عبر 
اإللكتروني  الثقافة  هيئة  مــوقــع 
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التقليدي�ة  وال�شناع�ات  الح�رف  ور��ش  برنام�ج 

والإبداعي�ة ينطل�ق ف�ي مرك�ز الج�ش�رة للح�رف

الطبي  الوطني  الفريق  أعلنها  التي  الــقــرارات  على  بناًء 
والجوازات  الجنسية  شــؤون  تعلن  كورونا،  لفيروس  للتصدي 
مايو 2021   23 الموافق  األحــد  اليوم  ابتداًء من  أنه  واإلقامة 
التابعة  الــخــدمــة  لــمــراكــز  الــمــراجــعــيــن  ــول  دخـ ســـوف يقتصر 
على  الحاصلين  على  واإلقــامــة  والــجــوازات  الجنسية  لشؤون 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا الذين أتموا )14( يومًا بعد 

خال  من  وذلــك  الفيروس،  من  والمتعافين  الثانية  الجرعة 
واعـــي«،  »مجتمع  تطبيق  عبر  األخــضــر  باللون  الشعار  ــراز  إبـ
ـــ)18( عــامــًا فــقــط. وتــدعــو شـــؤون الجنسية  ولــمــن هــم فــوق الــ
أحد  بزيارة  الراغبين  الكرام  مراجعيها  واإلقــامــة  والــجــوازات 
 skiplino مراكز الخدمة إلى حجز موعد مسبق عبر تطبيق
مع ضرورة االلتزام بالموعد المحدد، وفي حال عدم تمكنهم 

فإنه  المحدد  الموعد  على  دقــائــق   10 مــرور  أو  الحضور  مــن 
باإلمكان حجز موعد آخر، وعند القدوم مبكًرا يرجى االنتظار 
فـــي الــمــركــبــة إلـــى أن يــحــيــن وقـــت الــمــوعــد.كــمــا أنـــه بــإمــكــان 
المراجعين إنجاز معاماتهم إلكترونيًا من دون الحاجة إلى 
الحضور إلى مراكز الخدمة على الموقع اإللكتروني لشؤون 

.www.npra.gov.bh الجنسية والجوازات واإلقامة

»ال������ج������وازات« ت��ق�����ش��ر دخ������ول م���راف���ق���ه���ا ع���ل���ى ال��م��ط��ع��م��ي��ن

} الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة.

} جانب من فعاليات البرنامج.

بن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  قــام 
األعلى  المجلس  رئيس  آل خليفة  عبداهلل 
لــلــصــحــة رئـــيـــس الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( 
السلمانية  لمجمع  أمـــس  تفقدية  بــزيــارة 
الــطــبــي وعــــدد مـــن مـــراكـــز الـــعـــزل والــعــاج 
الميدانية  المتابعة  على  حرصه  إطــار  في 
لــمــســتــوى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
االرتــفــاع  ظــل  فــي  والمقيمين  للمواطنين 
الملحوظ لعدد الحاالت القائمة لفيروس 

كورونا.
ــاد رئــيــس المجلس  وخـــال الــزيــارة أشـ
األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة بــــالــــجــــهــــود الـــكـــبـــيـــرة 
منتسبي  كــل  بها  يقوم  التي  واالستثنائية 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي مـــعـــربـــًا عــــن االعــــتــــزاز 
بــالــمــواقــف الــمــشــرفــة لــلــكــادر الــطــبــي الــذي 
ــي مـــقـــدمـــة الـــصـــفـــوف فــي  وضـــــع نــفــســه فــ
خــدمــة الــوطــن وأبــنــائــه فــي كــل الــظــروف ال 
سيما خال جائحة فيروس »كورونا« والتي 
أظــهــرت بــجــاء مـــدى الــتــفــانــي واإلخـــاص 
والعمل الدؤوب والمتواصل من أجل تقديم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــلــجــمــيــع وفـــــق أفــضــل 

المعايير العالمية.
وشــمــلــت الــــزيــــارة مــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
»صحتي«  ومبنى  الــطــوارئ(  )قــســم  الطبي 

ــــددا مـــن مــرافــق  ــارة عـ ــزيــ حــيــث تــضــمــنــت الــ
الــمــجــمــع لــاطــمــئــنــان عــلــى ســيــر تــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة واالطــــــاع عــلــى آخــر 
الــــتــــطــــورات فــــي عـــــاج الـــمـــرضـــى عـــمـــومـــًا 
ــفــــيــــروس كــــورونــــا  ــاالت الــــقــــائــــمــــة لــ ــحـــــ والـــــ

خصوصًا.

البحرين  لمستشفى  بـــزيـــارة  قـــام  كــمــا 
الدولي ومركز عالي الشامل والمخصصين 
لــعــاج الــحــاالت الــقــائــمــة لــفــيــروس كــورونــا 
)كـــــوفـــــيـــــد-19(، وذلــــــك بـــحـــضـــور عـــــدد مــن 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أعــضــاء 
لفيروس كورونا في إطار الجهود المبذولة 

ــذا الـــفـــيـــروس،  ــهـ والـــمـــســـتـــمـــرة لــلــتــصــدي لـ
واستمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين 
على المستشفيات الثاثة ووجه التخاذ ما 
الخدمات  لتعزيز قدراتهم في تطوير  يلزم 
الــمــقــدمــة وتــوفــيــر كــل اإلمــكــانــيــات الــازمــة 
للتعامل مع كل مستجدات الوضع الصحي.

رئ���ي�������ش »الأع������ل������ى ل���ل�������ش���ح���ة« ي���ت���ف���ق���د م��ج��م��ع

ال�����ش��ل��م��ان��ي��ة وع������ددا م���ن م���راك���ز ال���ع���زل وال���ع���اج



كتب عبداألمير السالطنة: 
تــعــرضــت آســيــويــة إلصــابــات 
مــتــفــرقــة إثــــر تــعــرضــهــا لــحــادث 
بين سيارتين عصر  وقــع  مــروري 
أمس )السبت( على شارع الشيخ 

خليفة بن سلمان.
كان آسيوي يقود سيارته في 
أمس  عصر  مــن  الثانية  الساعة 
عــلــى شـــــارع الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
إلى  المؤدي  االتجاه  في  سلمان 
مــديــنــة حــمــد وبــرفــقــتــه آســيــويــة 
شاحنة  بهما  اصــطــدمــت  وفــجــأة 
ــر خـــلـــفـــهـــم بــســبــب  ــيـ ــيــــرة تـــسـ ــبــ كــ

ــرور  ــمـ ــدم الــتــقــيــد بــأنــظــمــة الـ ــ عـ
وتــــرك الــمــســافــة الــقــانــونــيــة بين 
ــتـــج عــــن الــــحــــادث  ــبــــات، نـ الــــمــــركــ
اصابة آسيوية وتضرر المركبتين 

إحداهما بتلفيات كبيرة.
وفــور وقــوع الــحــادث حضرت 
ــا  ــام افــــرادهــ ــ ــة الـــنـــجـــدة وقــ شـــرطـ
لحين  الــســيــارات  ســيــر  بتسهيل 
وصـــول شــرطــة الـــمـــرور حــيــث تم 
ــة الــمــركــبــتــيــن مـــن الـــشـــارع،  ــ ازاحـ
وبعدها فتحت الجهات الرسمية 
ــــاب  ــبـ ــ ــة اسـ ــرفــ ــعــ ــمــ ــيــــق لــ ــقــ ــتــــحــ الــ

الحادث. 
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eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

بــقــوة خــالل إجـــازة العيد ألحد  تــداولــه  تــم  إلـــّي فيديو  وصــل 
المصابين بفيروس كورونا, يرتدي اإلسورة التي تؤكد إصابته في 
إحدى يديه, وهو يقوم بعملية شراء لوازم البيت ويسرح ويمرح بين 
خلق اهلل, وقد كتب تعليق عليه يقول: األخ طالع يتسوق.. يا ترى 

تسبب في كم إصابة؟!!
أو  الــفــيــديــو صحيحا,  ذلـــك  كـــان  إذا  مــا  أدري  لــســت  صــراحــة 
ملفقا كغيره من الفيديوهات المغرضة التي يتحفنا البعض بها 
من المرضى النفسانيين على السوشيال ميديا, ولكن إذا ما كان 
حقيقيا فإنه ال يسعنا إال أن نقول إنه حين يموت الضمير يصبح 
حين  الحياة  تؤدبه  الضمير  يؤدبه  ال  من  ولكن  مباحا,  شــيء  كل 

تدور!
على  دخــلــت  العيد  ــازة  إجـ بعد  الوظيفي  لــلــدوام  يــوم  أول  فــي 
رسالة  تسجل  ووجدتها  مكتبها,  في  تجلس  وهــي  عزيزة  صديقة 
صوتية إلحدى قريباتها تسأل عنها وعن صحتها, وقد بدا عليها 
الهلع والفزع, بعد أن علمت بإصابتها بفيروس كورونا, وقد تلقت 
الرد منها أثناء وجودي معها, لتفاجأ من المريضة بأن هناك ما ال 
يقل عن ستة أفراد من عائلتها قد أصيبوا أيضا دفعة واحدة, وقد 
وبين  والشديدة,  الخطرة  بين  ما  لديهم  المرض  أعــراض  تفاوتت 

البسيطة لدى المطعمين منهم.
الفرح  مشاعر  انقلبت  المبارك,  الفطر  عيد  أيــام  خــالل  نعم 
بهذه األيام المباركة إلى خوف وحزن وكآبة لدى الكثيرين, وذلك 
بسبب التجمعات, وتهاون البعض واستهتارهم بهذا الوباء والبالء, 
والتحذيرات  والتعليمات  الــدعــوات  بكل  الحائط  عــرض  ضاربين 
التي بّح صوت المسؤولين للمطالبة بها للحد من انتشار الفيروس 

في هذه المناسبة.. ولكن ال حياة لمن تنادي!
الــثــانــي مــن شهر  الــصــحــة خـــالل األســبــوع  وزارة  لــقــد سجلت 
مايو 10961 حالة إصابة بالفيروس, إلى جانب 45 حالة وفاة في 
الفترة نفسها, وهي قفزة خطيرة وغير مسبوقة, كما كشفت عن أن 
المخالطة تسببت في إصابة 4614 شخصا, إذ أظهرت آلية تتبع أثر 
تأكيد إصابتها  العمر 55 عاما تم  المخالطين لمواطنة تبلغ من 
بعد ظهور األعراض عليها وفحصها انتقال الفيروس إلى 13 حالة 
قائمة من 3 أسر مختلفة, وأخرى عمرها 61 عاما أصابت 14 حالة 
نتيجة المخالطة المباشرة, ثم جاءت الطامة الكبرى حين كشفت 
في  كورونا  إلصابات  يومي  معدل  أعلى  تسجيل  عن  اإلحصائيات 
يوم 19 مايو, إذ وصل العدد إلى 2354 حالة, وما خفي كان أعظم، 

فنحن ال ندري ماذا تخبئ لنا األيام القادمة.
وعــدم  العيد,  تجمعات  نــتــاج  هــو  هــذا  أن  تــؤكــد  اآلراء  غالبية 
التي  ــادات  اإلرشــ رغــم  االحترازية,  واإلجــــراءات  بالتباعد  االلــتــزام 
القائمون على الحملة الوطنية للتصدي للفيروس, مما  أطلقها 
وسالمة  صحة  على  للحفاظ  المبذولة  الجهود  من  بكثير  أطــاح 

كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة.
عدد  في  ارتفاعا  األخــيــرة  الفترة  خــالل  المملكة  شهدت  لقد 
الحاالت القائمة غير مسبوق, وبينت عمليات تتبع أثر المخالطين 
وإقامة  والمساكن  المنازل  في  التجمعات  هو  الرئيسي  السبب  أن 
العدوى,  انتشار  تمنع  التي  بالتعليمات  االلتزام  وعدم  المناسبات 
رغم أن هذه المرحلة من مواجهة الفيروس تستوجب من الجميع 

رفع درجات االلتزام.
لذلك نعود ونؤكد أن وقت المناشدات اللينة قد ذهب ووّلى.. 
ألنـــهـــا لـــم تــعــد تـــجـــدي لــــدى الــبــعــض وخـــاصـــة مـــن الـــذيـــن مــاتــت 
ضمائرهم.. وقد آن األوان لتطبيق إجراءات وقوانين صارمة.. تردع 
كل من يتهاون ويستهتر ويتسبب في اإلضرار باآلخرين.. ألنه في 

النهاية مجرم.. بل قاتل أحيانا!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

القّراء األعزاء وذهبت فرحة العيد !!
ــة حـــقـــوق  ــومــ ــظــ ــنــ ضــــمــــن مــ
المواثيق  أقــّرتــهــا  التي  اإلنــســان 
الدولية هناك ما ُيعرف بحقوق 
ــالــــث وهــــــي حـــقـــوق  ــثــ الـــجـــيـــل الــ
ــي تــثــبــت  ــتــ ــلـــك الــ الــــتــــضــــامــــن، تـ
للجماعة البشرية بأكملها وليس 
لـــأفـــراد، مــنــهــا الــحــق فـــي بيئة 
صالحة  صحّية  نظيفة  سليمة 
لـــلـــحـــيـــاة والــــحــــق فــــي الــتــنــمــيــة 
والــحــق فــي الــســالم، والــحــق في 
المقال  هذا  موضوع  هو  السالم 
فهذا الحق كان السبب الرئيسي 
لعقد ميثاق األمم المتحدة من 
عالم  إلــى  تتطلع  أصبحت  أمـــٍم 
وضعت  أن  بعد  الــحــرب  بعد  مــا 
أوزارها  الثانية  العالمية  الحرب 
بــشــكــل مقلق،  ويــالتــهــا  وتــجــّلــت 
عالم يسوده السالم بكل الطرق 
خيارات  تستبعد  التي  الممكنة 

اعالن الحرب، فالسالم هو حق للبشرية جمعاء 
دون تمييز ويرتبط بعوامل كثيرة أهمها تحّقق 
األمن والسالمة واالستقرار على إقليم كل دولة 

دون نزاعات.
القضية  بدايات  أشهد  لم  أنني  والحقيقة 
الفلسطينية ولكني منذ وعيت وجدتها قضية 
يتعلق  ما  كثيرة منها  األولــى العتبارات  العرب 
بموقع فلسطين في قلب العالم العربي وأخرى 
وغــيــرهــا،  اإلســـالمـــي  والـــديـــن  بــالــعــروبــة  تتعلق 
له  تــهــدأ  لــم  الفلسطيني  الــشــعــب  أن  ووجــــدت 
ــوال فـــتـــرة االحــــتــــالل عـــن مــقــاومــتــه  ــ ســاكــنــة طـ
ــه والـــــدفـــــاع عــنــهــا وتــقــديــم  ــأرضــ والـــتـــمـــســـك بــ
حقيقي  بعزم  والصمود  لها،  فــداء  التضحيات 
جيال بعد جيل في مواجهة أشكال االنتهاكات 
التي يتعرض لها بأيادي المحّتل وعدته وعتاده 
ــادة وتــشــريــد وســجــن وتــعــذيــب، واجــهــهــا  ــ مـــن إبـ
كما  ســواهــم،  يمتلكه  ال  بصبر  الفلسطينيون 
االعــتــداء  فــي  الــتــمــادي  عــن  المحتل  يفتر  لــم 
المستوطنات  وإقــامــة  األرض  أهــل  أمــالك  على 
مكانها، وحاليًا يضّج العالم بتناقل أخبار حركة 
االنتفاضة الفلسطينية 2021 ردًا على انتهاكات 
الــُمــحــّتــل الــعــدوانــيــة الــتــي طـــال بعضها مــاّلك 
الشيخ جــّراح  فــي حــّي  الحق  األرض وأصــحــاب 
وفي  الشريف  القدس  الشرقي من  الجانب  في 
كبير  شعبي  أممي  بتعاطف  تكللت  أخبار  غــزة، 
يهّز  مــوضــوع  وهــو  فلسطين وشعبها،  دولــة  مــع 
مع  العروبة  أواصر  تربطنا  كمواطنين  أعماقنا 
الفلسطينية  فالقضية  الفلسطينيين،  اخوتنا 
األرض  وجــه  إنسان شريف على  كل  هي قضية 
أرضــه  على  غيور  عربي  كــل  وقضية  عــام  بشكل 

ودينه وشرفه بشكل خاص.
ذا طابع  ليس  هنا،  فلسطين  وحديثي عن 
فالحديث عن  انساني،  ذا طابٍع  ولكنه  سياسي 
ــًا، ال يــأتــي إال بــصــحــبــة األلـــم  ــمــ فــلــســطــيــن دائــ
الفلسطيني  الشعب  عاناه  ما  كل  والحزن على 
وإبــادة  طــوال سنوات احتالل أرضــه من ترحيل 
ــه، ولـــكـــنـــنـــا أمـــة  ــتـ ــويـ ــات طـــالـــت حـــتـــى هـ ــ ــرقـ ــ وسـ

ــل بــــاهلل ســبــحــانــه  ــ يــضــيــئــهــا األمـ
ــده، لـــذلـــك يــأتــي  ــوعــ وتــعــالــى وبــ
فسحة  ليمنحنا  الهدنة  اعــالن 
اللـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـنـــا قـــلـــيـــاًل فــي 
ــوّجـــس ويــتــيــح  ــتـ مــحــيــط مـــن الـ
للشعب  أمـــــّد  أن  شــخــصــيــًا  لـــي 
ــي  ــرداتــ ــفــ ــد مــ ــ ــنـــي يــ ــيـ ــلـــســـطـ الـــفـ
بكلمات تصافح وُتحيي عظمته 

وصموده.
الـــزمـــنـــيـــة  ــتــــرة  الــــفــ ــد  ــعـ بـ إذ 
الطويلة التي استغرقها احتالل 
صــمــود  فـــــإن  فــلــســطــيــن،  أرض 
الفلسطيني وتضحياته  الشعب 
ــم يـــهـــدأ ولـــم  ــه الــــــذي لــ ــالـ ونـــضـ
يـــتـــراخ أصــبــحــت جــمــيــعــهــا من 
ــة الـــتـــي يــجــب  ــامـ ــهـ الـــقـــواعـــد الـ
فالبطولة  لــأجــيــال،  ــــدّرس  ُت أن 
فئاته  بــكــل  الــشــعــب  كــل  للشعب 
ــاال، ولــكــن  ــفــ ــاء وأطــ ــاال ونـــسـ ــ رجـ
يهمني في هذا المقال تسليط 
والمؤثر  المحوري  الوطني  الــدور  على  الضوء 
تلك  الفلسطينية ال سيما  المرأة  لعبته  الذي 
وبقيت صامدة  المحتلة  األرض  تبرح  لم  التي 
والتي  االحتالل،  ومناهضة  العدو  مواجهة  في 
سكبت حّب الوطن، األرض و الحرية في أجساد 
أطفالها سكبًا ثم قّدمتهم حينما بلغوا أشّدهم 
لفلسطين  فــداء  مقدمتهم  في  نفسها  وقّدمت 
أبنائها لبنة بناء  ليصبح استشهاد كل ابن من 
لجسر أصبح قاب قوسين أو أدنى من االكتمال، 
لتعبر به األمة إلى استقالل فلسطين وحريتها 
ــإذن اهلل تــعــالــى، وإن  وخــالصــهــا مــن الــُمــحــّتــل بـ
لـــم تــكــن أمــــًا فــهــي تــلــك الــفــتــاة الــيــافــعــة الــتــي 
بالحياة  تحفل  أن  دون  شبابها  عنفوان  وهبت 
فــداء  روحــهــا  فــقــدمــت  الشخصية  بحريتها  أو 
لـــأرض أو ضــّحــت مــن أجــلــهــا بــحــّريــتــهــا خلف 
قــضــبــان الــمــحــتــل، فــلــتــرفــع كــل قــبــعــات الــعــالــم 

تحّية لها واعتزازا بها.
الجأش  رابــطــة  الفلسطينية  للمرأة  تحية 
األرض وسيلة  المرابطة على  اتخذت من  التي 
تجعلها في موقع الحدث تذود منه عن حقوقها، 
وجــذور  كــرامــة  مــن  استحقاقاتها  عــن  فــدافــعــت 
ومسكن وأرض وتاريخ وإرث وهوّية ودين، وشاركت 
أو السجن  في النضال الشعبي وتلّقت الشهادة 
ُمـــعـــّد لــقــبــول كـــل الــتــبــعــات  بــثــبــاٍت وقـــلـــٍب راٍض 
والعواقب الوخيمة تحت رحمة المحّتل الغاشم 

من أجل الوطن القضية التاريخية.
وألنني ال أملك اللحظة سوى الكلمة وقلب 
يشارككن هموم أم القضايا العربية قضية أرض 
تحية  أوّجــه  هنا  فمن  شعبها،  وســالم  فلسطين 
تــضــامــن واعــجــاب واحـــتـــرام وتــقــديــر لــكــل امـــرأة 
بثوابتها  وتمّسكت  بقضّيتها  آمنت  فلسطينية 
فخر  مــصــدر  فأمثالكن  ــدًا،  أبــ فيها  تــفــّرط  ولــم 
إلى  وأتطّلع  بها،  ُيحتذى  قــدوات  وأنتن  وإلهام، 
أراضـــي  كــل  بــعــودة  االنــتــصــار  فــرحــة  مشاركتكن 
دولــــة فــلــســطــيــن بــأكــمــلــهــا لــتــعــود لــأصــل دولـــة 

عربية حّرة مستقلة.
Hanadi_aljowder@hotmail.com

لكل �مر�أة فل�سطينية �سالم وتحّية

بقلم: الدكتورة احملامية 
هنادي عيسى اجلودر

رفـــضـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الــعــمــالــيــة دعـــــوى مـــديـــر بــإحــدى 
الشركات الصناعية الكبرى طالب 
ــا يــقــرب  ــة بـــدفـــع مــ ــركـ إلـــــــزام الـــشـ
مــن 90 ألـــف ديــنــار لــه عــبــارة عن 
التعسفي  الــفــصــل  عـــن  تــعــويــضــه 
ديـــــنـــــارا،   70125 قـــــــــدره  ــلـــغ  ــبـ بـــمـ
وتعويضه عن األجور المخصومة 
مـــن راتـــبـــه خـــالل الـــثـــالث األشــهــر 
وبــاء جائحة  بداية تفشي  األولــى 
ديــنــارا،   9565 قــدره  بمبلغ  كــورونــا 
وذلك باإلضافة إلى مكافئة نهاية 
ــازات  ــ الــخــدمــة وبــــدل رصــيــد االجـ
المتبقي بمبلغ قدره 9006 دنانير.

ودفــــــــــع الــــمــــحــــامــــي مــحــمــد 
الشركة  محامي  ــذوادي  الــ جــاســم 
ــاء عـــقـــد عــمــل  ــ ــهـ ــ ــة إنـ ــيـ ــروعـ ــشـ ــمـ بـ
ــه  ــاقـ ــقـ ــتـــحـ ــــف وعــــــــــدم اسـ ــوظـ ــ ــمـ ــ الـ
ألي تــعــويــض نــظــرًا لــعــدم تــعــاون 
ــراءات  ــاإلجـ الــمــوظــف والــتــزامــه بـ
للحد  الشركة  قبل  مــن  المتخذة 

ــن الــخــســائــر الـــتـــي لــحــقــت بها  مـ
ونظرًا  كــورونــا،  وبــاء  جــراء تفشي 
ــة فــي  ــراحــ ــاق الـــطـــرفـــيـــن صــ ــفــ التــ
على  بينهما  المبرم  العمل  عقد 
أحــقــيــة الــطــرفــيــن فــي فــســخ عقد 
ــار الـــطـــرف  ــشـــرط اخــــطــ الـــعـــمـــل بـ
اآلخــر قبل شهر واحــد مــن تاريخ 
اإلنـــهـــاء الــمــطــلــوب، ونـــظـــرًا لعدم 
االلتزامات  بــأداء  الموظف  التزام 
الــجــوهــريــة الــمــتــرتــبــة عــلــى عقد 
العمل، وتراخيه في تنفيذ األوامر 

والطلبات.
كما اكد الذوادي على أحقية 
ــي خــصــم نــصــف راتـــب  الـــشـــركـــة فـ
الـــمـــوظـــف الـــشـــهـــري عـــمـــاًل بنص 
المادة 43 من قانون العمل، حيث 
نـــــص صـــراحـــة  الـــعـــمـــل  عـــقـــد  ان 
عــلــى ان مــقــر عــمــل الــمــدعــي في 
ــرع الــشــركــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  فـ
ــة، ونــــظــــرًا لــــإجــــراءات  ــعـــوديـ الـــسـ
ــل الـــســـلـــطـــات  ــبـ ــــن قـ ــذة مـ ــخـ ــتـ ــمـ الـ

الـــمـــخـــتـــصـــة فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة تــم 
إغــــالق مــنــفــذ جــســر الــمــلــك فهد 
مباشرة  من  المدعي  يتمكن  ولــم 
فــي عقد  عليها  الــمــتــفــق  أعــمــالــه 
السفر  فــي  مــاطــل  ان  بعد  العمل 
خــــالل فـــتـــرة الــمــهــلــة الــمــمــنــوحــة 
ــدم الـــتـــزام  لــلــســفــر، فـــضـــاًل عـــن عــ

الـــمـــوظـــف بــالــعــمــل عـــلـــى الــنــحــو 
المطلوب في مقر الشركة بمملكة 
للشركة  البحرين، مما يحق معه 
النصف  بــمــقــدار  الـــراتـــب  خــفــض 

عماًل بنص المادة سالفة الذكر.
ــة فـــي  ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ ــت الــ ــ ــصـ ــ ــلـ ــ وخـ
حــكــمــهــا الـــى انـــه وحــســب الــثــابــت 
ــاء عـــقـــد الــعــمــل  ــهــ فــــي خـــطـــاب إنــ
ــإرادة حــرة سليمة من  بــ انــه صــدر 
آثــاره دون  قبل الشركة فإنه يرتب 
وان  الــمــوظــف،  لموافقة  الــحــاجــة 
ــي ذلــــك الــى  الـــشـــركـــة اســـتـــنـــدت فـ
راتبه  لتخفيض  الــمــوظــف  رفــض 
لــلــنــصــف عــمــال بــنــص الـــمـــادة 43 
من قانون العمل دون مبرر، االمر 
الموظف  رفــض  معه  يكون  الــذي 
لقرار خفض الراتب رغم قانونيته 
مــبــرًرا إلنــهــاء عــقــد الــعــمــل وعــدم 
ما  وهــو  تعويض،  ألي  استحقاقه 
تــقــضــي مـــعـــه الــمــحــكــمــة بــرفــض 
طــلــب الــتــعــويــض عــن إنــهــاء عقد 

العمل.
سابقًا  المحكمة خلصت  وان 
الى مشروعية قرار خفض الراتب 
قانون  مــن  الــمــادة 43  عمال بنص 
العمل، وهو ما تقضي معه برفض 
طـــلـــب األجـــــــور الــمــخــصــومــة عــن 
قضت  كما  بها،  المطالب  الفترة 
نظرًا  السفر  تــذاكــر  طلب  برفض 
اللتحاق المدعي بالعمل لدى رب 

عمل اخر.
واســــتــــنــــادًا لـــمـــا ســـبـــق قــضــت 
المدعى  الشركة  بإلزام  المحكمة 
عليها بان تؤدي للمدعي اجمالي 
مقابل  ــارا  ــنـ ديـ  8626 قــــدره  مــبــلــغ 
ــدل  مـــكـــافـــئـــة نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة وبــ
رصيد االجازات المستحقة وفرق 
شهادة  ومنحه  المستحق  الــراتــب 
ــبــــرة ورفـــــــض بــــاقــــي الـــطـــلـــبـــات،  خــ
ــزام الــطــرفــيــن بــالــمــنــاســب من  ــ وإلـ
في  بالمقاصة  وأمــرت  مصروفات 

اتعاب المحاماة.

ــب بــــــ90 ــ ــال ــ ــط ــ ــة ي ــيـ ــاعـ ــنـ ــسـ ــة �ـ ــركـ ــسـ ــ�ـ ــي بـ ــ ــب ــ ــن ــ مــــديــــر �أج

ــا ــورونـ ــب كـ ــب ــس ــ� ــه ب ــل ــم ــاء ع ــ ــه ــ ــا عـــن �إن ــس ــ� ــوي ــع �ألـــــف ديـــنـــار ت

} المحامي محمد الذوادي.

الـــزايـــد  جـــاســـم  دالل  كــشــفــت 
التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رئــيــس 
أن  الــشــورى  بمجلس  والــقــانــونــيــة 
اللجنة بحثت خالل دور االنعقاد 
ــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي  الـــثـــالـــث مـ
الخامس 10 تشريعات محالة إلى 
اللجنة بصفة أصلية، فيما نظرت 
بشأنها  وقـــدمـــت  تــشــريــًعــا   58 فـــي 
ورفعتها  قانونية،  آراء ومالحظات 
بدراستها  المختصة  اللجان  إلــى 

في المجلس.
اللجنة  أن  الــزايــد  وأوضــحــت 
دور  خــــالل  اجـــتـــمـــاًعـــا   35 عـــقـــدت 
االنـــــعـــــقـــــاد الـــــثـــــالـــــث، وحــــرصــــت 
ومــســؤولــيــن  وزراء  ــتـــقـــاء  الـ عـــلـــى 
ومــمــثــلــيــن عـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
الرسمية واألهلية، وذلك لالطالع 
ــم بــشــأن  ــ ــهـ ــ عـــلـــى مــرئــيــاتــهــم وآرائـ

التشريعات التي نظرتها اللجنة.
وأكدت أنَّ التقرير الذي أعدته 
اللجنة بشأن التدابير التشريعية 
الغذائي  األمــن  لتعزيز  المطلوبة 
في مملكة البحرين يعتبر إنجاًزا 
كبيًرا تفخر به اللجنة، وخصوًصا 
ــد مــــوافــــقــــة الـــمـــجـــلـــس عــلــى  ــعــ بــ
رفعتها  التي  والتوصيات  التقرير 
الــلــجــنــة بـــشـــأن األمـــــن الـــغـــذائـــي، 

الــلــجــنــة خــصــصــت 14  أّن  مــبــيــنــة 
األمن  موضوع  لمناقشة  اجتماًعا 
ــي، واجــتــمــعــت بــأكــثــر من  ــذائـ ــغـ الـ
27 مـــســـؤوال ومــمــثــال عـــن جــهــات 
بالقطاعات  وأهلية معنية  رسمية 
الـــزراعـــيـــة والــنــبــاتــيــة والــســمــكــيــة 

والحيوانية.
التشريعات  أنَّ  الــزايــد  وبّينت 
ــا الـــلـــجـــنـــة هــــي:  ــهـ ــتـ ــشـ ــاقـ ــــي نـ ــتـ ــ الـ
لسنة   )26( رقــم  بقانون  المرسوم 
من   )173( الــمــادة  بتعديل   2020
لسنة   )45( رقــم  بقانون  المرسوم 
الــداخــلــيــة  الــالئــحــة  بــشــأن   2002
قانون  ومــشــروع  الــنــواب،  لمجلس 

بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام الــمــرســوم 
 2002 لــســنــة   )15( ــــم  رقـ بـــقـــانـــون 
والــنــواب  الــشــورى  بــشــأن مجلسي 
)المعد في ضوء االقتراح بقانون 
الـــمـــقـــدم مـــن مــجــلــس الــــشــــورى(، 
ــروع قـــانـــون بــتــعــديــل بعض  ــشــ ومــ
ــوم بــــقــــانــــون رقـــم  ــرســ ــمــ أحــــكــــام الــ
مباشرة  بــشــأن   2002 لسنة   )14(
الــحــقــوق الــســيــاســيــة )الــمــعــد في 
ضوء االقتراح بقانون المقدم من 
الــزايــد  ــرت  ــورى(.وذكـ ــشـ الـ مجلس 
أن الــلــجــنــة نـــظـــرت فـــي االقـــتـــراح 
 )21( المادة  نص  بتعديل  بقانون 
من قانون محكمة التمييز الصادر 
لسنة   )8( رقــم  بقانون  بالمرسوم 
من  والــمــقــدم  وتــعــديــالتــه،   ،1989
الـــزايـــد،  جـــاســـم  دالل  األعــــضــــاء: 
علي عبداهلل العرادي، جميلة علي 
سلمان، واالقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
إجـــراءات  بشأن   2000 لسنة   )26(
واأللقاب  األسماء  اكتساب  دعاوى 
األعضاء  من  والمقدم  وتعديلها، 
ــعــــاودة،  عــــــادل عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــــمــ
مبارك  الــزايــد، حمد  جاسم  دالل 
حسين،  عــبــداهلل  ــواد  جـ النعيمي، 

صباح سالم الدوسري.

ر�أيا  58 مت  وقدَّ ت�سريعات..   10 بحثت  �ل�سورى«  »ت�سريعية 

قانونيا.. و�أنجزت تقرير� �سامال عن �لأمن �لغذ�ئي في �لبحرين

قضت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة آسيوي بالسجن 5 سنوات 
بواسطة عمود حديدي  آخر  أن ضرب  بعد  العقوبة  تنفيذ  وإبعاده عقب 
على رأسه، ما سبب له عاهة مستديمة تكاد تكون شبه كاملة، حيث نشب 
حديديا  عمودا  المتهم  بسحب  انتهى  المنامة  بمنطقة  بينهما  خــالف 
رأســه مرة  المجني عليه على  به  السيارات وضــرب  يستخدم في مواقف 

واحدة أسقطه أرضا غارقا في دمائه.
واعترف المتهم بأنه يوم الواقعة توجه إلى منطقة المنامة النتظار 
أحد األشخاص، مضيفا أن المجني عليه حضر إليه وعاتبه على خالف 
سابق وهدده بأنه سيقوم بضربه من دون أن يعرف أحد او حتى يستطع 

تقديم بالغ ضده، وقال إنه بعدها قام المجني عليه بتوجيه عدة لكمات 
اليه وأنه لم يستطع مقاومة المجني عليه نظرا لضخامة جسد األخير 
عمود حديدي  بسحب  وقــام  غيظا  استشاط  أرضــا  بعد سقوطه  أنــه  إال 
ضربة  رأســه  على  عليه  المجني  وضــرب  السيارات  مواقف  في  يستخدم 

واحدة اسقطته أرضا غارقا في دمائه لم يتحرك بعدها.
تعد العتداء  األمــر  وكــأن  الواقعة  تبدو  أن  ذلــك  بعد  المتهم  حــاول 
اآلخر عليه حيث توجه إلى سيارته وأخرج أداة حديدية وقام بضرب نفسه 
الــدم من رأســه وسقط هو اآلخر  بها عدة مــرات على رأســه حتى انفجر 
مغشيا عليه بجوار ضحيته، حيث حضرت سيارة االسعاف ونقلتهما إلى 

المجني  ظل  فيما  بالواقعة،  وأقــر  المتهم  استيقظ  حيث  المستشفى، 
عليه طريح الفراش بعد أن تعرض إلصابات أفقدته القدرة على التواصل 
العاهة  نسبة  قــدرت  حيث  بالشلل،  إصابته  بعد  اآلخرين  مع  والتجاوب 

الكلية له بنحو %100.
 2020 ديسمبر   12 فــي  أنــه  الثالثيني  المتهم  الــى  النيابة  وأســنــدت 
بدائرة أمن محافظة العاصمة اعتدى على سالمة جسم المجني عليه 
أفضى  وقــد  الشرعي  الطبيب  بتقرير  الموصوفة  اإلصــابــات  بــه  فــأحــدث 
على  إحداثها  يقصد  أن  دون  من  عاهة مستديمة  تخلف  إلــى  االعــتــداء 

النحو المبين باألوراق.

رباعـي ب�سـلل  فاأ�سابـه  حديـدي  بعامـود  �آخـر  �سـرب  لآ�سـيوي  و�لإبعـاد  �سـجنا  �سـنو�ت   5

الـــــعـــــدل  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
والــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــاف 
استثناء الخاضعين لإجراءات 
ــور أمــــام  ــضــ ــحــ ــة، والــ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
الــمــحــاكــم، مـــن تــعــلــيــمــات منع 
ــيـــر الــمــتــطــعــمــيــن أو  دخـــــــول غـ
المتعافين أو من تقل أعمارهم 

عن الـ 18 عامًا.
وأشـــــــــارت فــــي تــعــمــيــم إلـــى 
ــى تــــوصــــيــــات  ــ ــلـ ــ أنـــــــــه »بـــــــنـــــــاء عـ

ــبــــي،  الـــــفـــــريـــــق الـــــوطـــــنـــــي الــــطــ
واســتــنــادًا إلـــى تــوجــيــهــات جهاز 
لسنة   3 رقــم  المدنية  الخدمة 
ودخــول  استقبال  بــشــأن   ،2021
الــمــراجــعــيــن لــمــراكــز الــخــدمــة 
والــمــكــاتــب الــحــكــومــيــة فــي ظل 
إجراءات الوقاية االحترازية من 
فإنه   ،19 كوفيد  كورونا  فيروس 
فيما عدا اإلجــراءات القضائية 
والحضور أمام المحاكم يتعين 

اعتبارًا من تاريخ 21 مايو 2021 
اقــتــصــار دخــول  يونيو  وحــتــى 3 
الــمــراجــعــيــن لــمــراكــز الــخــدمــة 
ــوزارة  ــ ــلـ ــ ــابـــعـــة لـ والــــمــــكــــاتــــب الـــتـ
أتموا  الذين  المتطعمين  على 
الثانية  الــجــرعــة  بعد  يــومــًا   14
ــراز  ــالل إبــ والــمــتــعــافــيــن مـــن خــ
الــشــعــار بــالــلــون األخـــضـــر عبر 
ــي، ولــمــن  ــ تــطــبــيــق مــجــتــمــع واعـ

هم فوق الـ 18 عامًا فقط«.

�لمتطعمين  على  �لمر�جعين  ح�سور  �قت�سار  تعلن  �لعدل 

�لمحاكم  �أمام  و�لح�سور  �لق�سائية  �لإجــر�ء�ت  و��ستثناء 

بين  تــ�ــســادم  ــي  فـ ــة  ــوي ــي ــس �آ� �إ�ـــســـابـــة 

ــدم �لنـــتـــبـــاه  ــ ــب عـ ــب ــس ــ� ــن ب ــي ــارت ــي ــس �

} دالل الزايد.

أكدت مديريات الشرطة واإلدارات األمنية المعنية 
االحترازية  اإلجـــراءات  بتطبيق  التام  االلــتــزام  ضــرورة 
للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  عليها  يحث  الــتــي 
إن  تطبيقها، حيث  في  التهاون  وعدم  كورونا  لفيروس 
يعد  القرارات  هذه  لتطبيق  يمتثل  عندما  الفرد  وعي 
مــن أهـــم أســبــاب الــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس وتــجــاوز 

الجائحة.
المحافظات  في  الشرطة  مديريات  فــإن  وبــدورهــا 
الجائحة  بدء  ومنذ  المعنية  األمنية  واإلدارات  األربــع 
الوجه  قامت برصد 79034 مخالفة عدم لبس كمامة 
للحفاظ  إجــراء   9188 اتخاذ  وتم  العامة،  األماكن  في 
 10261 بــ  والــقــيــام  االجتماعي،  التباعد  معايير  على 
حملة توعوية.وخالل األسبوع الماضي، قامت مديرية 
شرطة المحافظة الشمالية بـ 22 حملة توعوية، ورصد 
616 مــخــالــفــة عـــدم لــبــس كــمــامــة الــوجــه فــي األمــاكــن 
العامة والمحالت التجارية، واتخاذ 13 إجراء للحفاظ 
مديرية  قامت  كما  االجتماعي.  التباعد  معايير  على 
شرطة محافظة العاصمة بـ 420 حملة توعوية، ورصد 
ــدم لــبــس كــمــامــة الـــوجـــه، واتـــخـــاذ 15  929 مــخــالــفــة عـ
االجــتــمــاعــي. الــتــبــاعــد  معايير  عــلــى  للحفاظ  ــراء  إجــ
وبـــدورهـــا رصـــدت مــديــريــة شــرطــة مــحــافــظــة المحرق 
 21 بـ  والقيام  الوجه،  كمامة  لبس  1177 مخالفة عدم 
حملة توعوية، واتخاذ 12 إجراء للحفاظ على التباعد 

قــامــت مــديــريــة شــرطــة المحافظة  كــمــا  االجــتــمــاعــي. 
الجنوبية بـ 27 حملة توعوية، ورصد 111 مخالفة عدم 
إجــراء للحفاظ على  واتــخــاذ 13  الــوجــه،  لبس كمامة 

معايير التباعد االجتماعي.
األمن  برئاسة  العمليات  إدارة  قامت  جانبها،  من 
الوجه  كمامة  ارتــداء  290 مخالفة عدم  بتحرير  العام 
إجــراء للحفاظ على  واتــخــاذ 12  العامة،  األمــاكــن  في 
فــي دعم  وذلـــك ضمن جــهــودهــا  االجــتــمــاعــي،  التباعد 
الجهود المبذولة لتعزيز اإلجراءات والتدابير الوقائية 
بنشر  العمليات  إدارة  قــامــت  كما  كــورونــا،  فــيــروس  مــن 
للقيام  المملكة  مناطق  مختلف  في  النجدة  دوريـــات 

بدورها وضمان سرعة االستجابة عند تلقي أي بالغ.

ــة  ــي ــن �لأم و�لإد�ر�ت  ــة  ــرط ــس ــ� �ل ــات  ــريـ ــديـ مـ

ــز�م بــالحــتــر�ز�ت ــتـ ــود تــعــزيــز �للـ ــه ــل ج ــس ــو�� ت

} جانب من حمالت التفتيش.

} السيارة المتضررة بعد الحادث.



ــاريـــة الــصــحــة  ــتـــشـ كــشــفــت اسـ
الــعــامــة رئــيــســة جــمــعــيــة أصــدقــاء 
كـــوثـــر محمد  ــورة  ــتـ ــدكـ الـ الــصــحــة 
بعدوى  أنها أصيبت مؤخرا  العيد 
فـــيـــروس كـــورونـــا رغـــم أنــهــا أخـــذت 
أن  أضافت  لكنها  المضاد،  اللقاح 
أعراض المرض كانت خفيفة جدا 
معللًة  نهائيا،  محسوسة  غير  أو 

ذلك باألثر الفعال للقاح.
ــتــــورة الــعــيــد  وأوضــــحــــت الــــدكــ
المقررة  الحجر  فترة  أنهت  التي 
ــرة أيـــــــام وتــــعــــافــــت وبــحــســب  ــعـــشـ بـ
احــصــائــيــات الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي 
لــلــفــريــق الــوطــنــي انــــه فــقــط %6 
مــن الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاح اصيبوا 
بـــالـــمـــرض بــيــنــمــا الــنــســبــة االكــبــر 

الذين  مــن   %94 منهم  المتبقية 
لم يتلقوا اللقاح اصيبوا بالعدوى 
ــاد أن  ــقــ ــتــ ــأ االعــ وأنـــــــه مــــن الـــخـــطـ
الـــلـــقـــاح يـــوفـــر حــمــايــة تـــامـــة ضد 
كـــورونـــا، لكنه  بــفــيــروس  ــة  ــابـ اإلصـ
يــــخــــفــــف مـــــــن حـــــــــدة االعـــــــــــراض 
والــمــضــاعــفــات والــوفــيــات كــمــا أنــه 
العدوى  نقل  احتمالية  من  يقلل 

إلـــى الــمــخــالــطــيــن كــمــا حـــدث مع 
عائلتي الصغيرة المخالطة كلهم 
نتائجهم كانت سلبية وهلل الحمد.

وحـــذرت د.الــعــيــد مــن التهاون 
االحترازية  اإلجــراءات  تطبيق  في 
المضاد لفيروس  اللقاح  بعد أخذ 
ــهـــم مــعــرضــون  ــا، مــــؤكــــدة أنـ ــ ــورونـ ــ كـ
ــل الـــــعـــــدوى حــيــث  ــقــ ــابــــة ونــ لــــإصــ
بين  المناعية  االستجابة  تتفاوت 
المناعة  تتكون  وقد ال  األشخاص 
ــلـــقـــاح  الـــكـــافـــيـــة لــــــدى مـــتـــلـــقـــي الـ
لحمايتهم من اإلصابة بالفيروس.
وحـــــثـــــت الــــعــــيــــد مـــتـــابـــعـــيـــهـــا 
عــلــى ضـــــرورة أخــــذ الــلــقــاح وعـــدم 
التشكيك به وعدم نشر االشاعات 
ــلـــقـــاحـــات، ويــجــب  ــالـ الــمــتــعــلــقــة بـ
ــوء لـــلـــمـــصـــادر الــمــخــتــصــة  ــلــــجــ الــ
ــتـــقـــاء  ــلـــد السـ ــبـ ــالـ ــة بـ ــمــــرخــــصــ والــ
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــصـــحـــيـــحـــة مــنــهــا 
وايًضا عدم التهاون بتطبيق كافة 
وتطبيقها  الــصــحــيــة  االحـــتـــرازات 
بــحــذافــيــرهــا واســتــشــعــار خــطــورة 
نقل وانتقال عدوى الفيروس على 
القضاء  نحو  الطريق  فهو  الــدوام 
عليه، موضحة أن األرقام األخيرة 
ــــاالت  ــــحـ واالرتــــــــفــــــــاع فـــــي عـــــــدد الـ
المكتشفة خالل األسبوع الماضي 
تنذر بالخطر والرجوع إلى المربع 
التقيد  الــضــروري  مــن  لــذا  األول، 
بــــــــاإلجــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة ولـــبـــس 
االجتماعي  والــتــبــاعــد  الــكــمــامــات 
خاصة في محيط العائلة الكبيرة 
واالبتعاد قدر المستطاع عن كبار 

السن وأخذ اللقاح.
وثمنت د. العيد الجهود التي 
المعني  الــوطــنــي  الــفــريــق  يبذلها 
بــالــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا من 
أجل توفير كل ما يلزم من حماية 
ــروس إضـــافـــة إلــى  ــيـ ــفـ مـــن هــــذا الـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــعــالجــيــة 
هذه  دعــم  أهمية  مؤكدة  للجميع، 
الجهود من خالل تنفيذ توصيات 
تــحــلــيــالت  أي  وتـــجـــنـــب  الـــفـــريـــق، 

تصدر عن غير المختصين.
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اختبارات الكتاب 
المفتوح عبر الإنترنت 

وظــهــور شبكة  والــتــكــنــولــوجــي  التقني  الــتــقــدم  أســهــم 
واالمــتــحــانــات،  االخــتــبــارات  أنظمة  تطوير  فــي  اإلنــتــرنــت 
وخاصة اختبارات الكتاب المفتوح التي زاد انتشارها في 
كالملخصات  االختبار  مــادة  توفر  نتيجة  األخيرة  اآلونــة 
ودفاتر المالحظات والكتب والمواد التعليمية المختلفة 
بشكل رقمي عبر اإلنترنت، ما ساعد في سهولة الوصول 

إليها واستخدامها أثناء وقت االختبار.
 Open( المفتوح  الــكــتــاب  اخــتــبــارات  تعريف  يمكن 
Book Exams( عبر اإلنترنت على أنها تلك االختبارات 
التي تسمح للطالب استخدام دفاتر المالحظات والكتب 
الــمــقــررة والـــمـــصـــادر اإللــكــتــرونــيــة الــمــخــتــلــفــة الــمــتــوفــرة 
تهدف  لالختبار، حيث  أدائــه  خــالل  اإلنترنت  على شبكة 
المعلومات  عــن  البحث  على  الطالب  قـــدرات  قياس  إلــى 

والمعارف وتطبيقها وتوظيفها في إجابته.
وتجدر اإلشارة إلى أن اختبارات الكتاب المفتوح هي 
مقالية  االســتــجــابــة،  تحريرية  االخــتــبــارات  أنــمــاط  أحــد 
وتحليلها  المعلومات  تطبيق  إلى  تحتاج  والتي  السؤال، 
ومقارنتها وتقييمها، وتعتمد على االستنتاج والبناء على 
المعلومات التي درسها الطالب مسبقا، بغية الوصول إلى 
حل للمشكالت، وتوفير الحجج والحلول المناسبة. وعلى 
المفتوح  الكتاب  اختبارات  فــإن  الشائع،  االعتقاد  عكس 
في  المعلمون  يستخدمها  حيث  سهلة،  اختبارات  ليست 
قياس األهداف التعليمية العليا لدى الطالب، كمستوى 

التحليل والتركيب والتقويم بعمق وشمول.
والختبارات الكتاب المفتوح العديد من الفوائد، من 
التحليل  ومــهــارات  العليا  التفكير  مــهــارات  تنمية  أهمها 
واإلبداع والتي تعد من مهارات القرن الحادي والعشرين، 
كذلك، زيادة فرصة اكتساب الطالب للمعرفة والمعلومات 
والحقائق، باإلضافة إلى التقليل من قلق الطالب وخوفه 
من االمتحانات كونها ال تعتمد بشكل مباشر على الذاكرة. 
ومن الفوائد أيضًا زيادة مهارات الفهم واالستيعاب لدى 
الطالب عن طريق توفير الفرصة أمامه لتحويل محتوى 
سهلة  بسيطة  مالحظات  إلــى  الــدراســيــة  والــمــواد  الكتب 
االستخدام. وتساعد اختبارات الكتاب المفتوح في تعزيز 

مهارات التعلم الذاتي للوصول إلى المعارف الجديدة.
المفتوح،  الكتاب  اختبارات  في  مميز  أداء  ولتحقيق 
والتعرف  الجيد  بالتحضير  الــطــالب  الــتــربــويــون  ينصح 
واإلقــالل  االخــتــبــار،  لــمــادة  األساسية  المصطلحات  على 
سرعة  إلــى  باإلضافة  والمصادر،  المراجع  استخدام  من 
الوصول إلى المعلومات في المصادر عند الحاجة إليها، 
وعدم النسخ المباشر منها. ومن النصائح المهمة أيضا 

إدارة وقت االختبار بشكل فعال.
المفتوح:  الكتاب  اخــتــبــارات  أسئلة  أنـــواع  أشهر  ومــن 
األسئلة االستقرائية، واألسئلة القائمة على تصنيف بلوم 
االستقرائية،  األسئلة  أمــا   .)Bloom’s Taxonomy(
فمن أمثلتها األسئلة التوضيحية، واألسئلة االفتراضية، 
وأسئلة السبب والدليل، وأسئلة األصل والمصدر، وأسئلة 
النتائج واآلثار المترتبة، وأسئلة وجهات النظر، وغيرها. 
أمثلتها  فمن  بــلــوم،  تصنيف  على  القائمة  األسئلة  وأمــا 
أســئــلــة الــمــعــرفــة )الـــوصـــف والــمــنــاقــشــة(، وأســئــلــة الفهم 
)الشرح بكلمات الطالب الخاصة(، وأسئلة تطبيق المعرفة 
)حل المشكالت(، وأسئلة التحليل )الحجج والبراهين(، 
وأسئلة التقويم )إصدار األحكام(، وأسئلة اإلبداع )تطوير 

األفكار الجديدة وإيجاد البدائل(، وغيرها.

�لبحرين بحاجة �إلى �أكثر

 من �شركة مثل »طموح« 
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
خــطــبــة الــجــمــعــة الــمــاضــيــة، فـــي جــامــع مــركــز أحــمــد الــفــاتــح 
اإلسالمي، التي ألقاها فضيلة الشيخ القاضي عدنان بن عبداهلل 
الــقــطــان.. مــن أروع وأجــمــل الــخــطــب الــتــي تــحــدثــت عــن القضية 
الفلسطينية.. جزالة في األلفاظ.. قوة في العبارات.. شجاعة في 
عصري..  طــرح  تاريخي..  عــرض  اللسان..  في  فصاحة  الموقف.. 
تحليل راق.. تشخيص حكيم.. هذه خطبة نتمنى أن يتم طباعتها 

وتدوينها، ونشرها وتوزيعها.   
البحرين بحاجة إلى أكثر من شركة مثل »طموح«:

الرياضية..  لــإدارة  »طموح«  البحرين شركة  لدينا في مملكة 
وتــخــوض تــجــربــة نــاجــحــة ومــتــمــيــزة فــي دعـــم الــقــطــاع الــريــاضــي، 
دعم  في  وساهمت  الرياضيون،  يشهدها  عديدة  إنجازات  وحققت 
السيد  رئــيــس »طــمــوح«  ولـــدى  والــمــنــتــخــبــات،  الكثير مــن األنــديــة 

محمد بن جالل »طموحات« أكثر لصالح الرياضة البحرينية.
في  الرياضي  القطاع  يناله  الــذي  والرعاية  والدعم  االهتمام 
الملكية  الــرؤيــة  بفضل  ومــبــاشــر،  واضـــح  الــيــوم،  البحرين  مملكة 
الــســامــيــة لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى حفظه اهلل 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  برئاسة  الموقرة  الحكومة  وجهود  ورعـــاه، 
من  مباشر  وإشـــراف  حثيثة  ومتابعة  اهلل،  حفظه  الـــوزراء  مجلس 
واإلدارة  الحديثة  الــقــيــادة  بجانب  حــمــد،  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو 
الجديدة من سمو الشيخ خالد بن حمد رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة.
الــفــتــرة الــمــاضــيــة شــهــدت صـــدور تــشــريــعــات وقــوانــيــن لصالح 
أن  ونتمنى  الــريــاضــي،  واالســتــثــمــار  واالحـــتـــراف  الــريــاضــة،  تطوير 
إلى شركات  البحرينية  األندية  كل  فيه  تتحول  الذي  اليوم  نشهد 
ألعاب ومسابقات  وليست مجرد  اليوم صناعة،  فالرياضة  تجارية، 

فقط.
الــعــديــد مـــن األنـــديـــة فـــي دول الــعــالــم، تــحــولــت إلـــى شــركــات 
تــجــاريــة، وخــاضــت مــجــال االســتــثــمــار، ودخــلــت فــي قــطــاع البورصة 
المالية، عبر إجراءات قانونية واالكتتاب العام، وبذلك جنت األرباح 
للنادي وللمساهمين والجماهير.. فما عاد دور الجمهور اليوم هو 
وأحسب  فقط..  والتطوع  والخدمة  والتشجيع،  المباريات  حضور 
أن »طــمــوح محمد بــن جــالل« قــد يصل إلــى هــذا اإلنــجــاز يوما ما 

للرياضة البحرينية.
الرياضية من انجازات، وما  لــإدارة  ما حققته شركة »طموح« 
ألن  ندعو  يجعلنا  البحرينية،  للرياضة  ودعــم  أعمال  من  قدمته 
المجاالت  أكثر من شركة مثل »طموح«، في مختلف  لدينا  توجد 
بدال  مشتركة،  ومصالح  ومتكاملة،  شاملة  رؤيــة  وفق  والقطاعات، 
من  انطالقا  والــمــال،  بالدعم  فقط  الخاص  القطاع  مطالبة  من 

مبدأ الخدمة الوطنية والمسئولية المجتمعية.
فالقطاع الخاص كما يراد منه أن يدفع، فهو يريد أن يكسب 
الــخــاص مــجــرد )خـــزانـــة أو حصالة(  الــقــطــاع  كـــذلـــك.. وفــكــرة أن 
أصبحت فكرة قديمة، وال بد من تغيير الفكرة وتطويرها، من خالل 
مشاريع عصرية مستقبلية، تعود مكاسبها وأرباحها لكل األطراف، 
مع اإليمان بأن الرياضة اليوم أصبحت صناعة، وليست )تمبه(.   

آخر السطر:
الوطني الطبي،  الفريق  هذه رسالة وصلتني من أحد قيادات 
يقول فيها: »أبشرك أخي العزيز.. الفريق الوطني الطبي معنوياته 
الملك  دعــم جاللة  بفضل  واإلنــجــاز،  للعطاء  ازديـــاد،  وفــي  كبيرة، 
ــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  الــمــفــدى، ومــتــابــعــة وتــوجــيــهــات ســمــو ولـ
مناعة  عندنا  البحريني..  المجتمع  ووعــي  تفهم  وبفضل  الــوزراء، 
ــبـــاط.. وأمــورنــا  الــمــجــاديــف أو اإلحـ عظيمة ضــد مـــحـــاوالت كــســر 
واحد،  األعــداد هو معيار  وازديــاد  كثيرة..  دول  بمراحل عن  أفضل 
والتقصي،  التتبع  لطريقة  ذلــك  ويــرجــع  شفافية،  بكل  ونطرحه 
والتي يجرى فيها ما يقارب عشرين ألف فحص في اليوم.. لذلك 
فإن الرصد عندنا أكبر.. واستراتيجية مملكة البحرين هي حفظ 
أكثر من 50% منها  الحالية  المجتمع.. واألعــداد  األرواح وصحة 
لشباب ال يتجاوزون 25 سنة.. وأكثر الدول ال يقومون بفحصهم، 

وال يحسبونهم من ضمن المصابين«.

كتب وليد دياب: 
تصوير: روي ماثيوس

ــيـــة مـــنـــاصـــرة  نـــظـــمـــت جـــمـــعـ
جماهيرية  وقفة  أمــس  فلسطين 
بــمــنــطــقــة الــــســــايــــة بــالــبــســيــتــيــن 
دعـــمـــا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
مواجهة العدوان اإلسرائيلي على 
الــقــدس وغــــزة، شــــارك فــيــهــا عــدد 
أبناء  ومــن  المواطنين  مــن  كبير 
بالبحرين،  الفلسطينية  الجالية 
بــــحــــضــــور مــــحــــافــــظ مـــحـــافـــظـــة 
الــمــحــرق ســلــمــان بـــن عــيــســى بن 

هندي المناعي.
 وأكدت الجمعية في بيان لها 
التضامنية  الــوقــفــة  خـــالل  ألــقــاه 
هشام ساتر عضو جمعية مناصرة 
فلسطين أن تلك الوقفة لنشارك 
بالنصر  احتفالهم  فلسطين  أهل 
عــلــى عــــدو اهلل وعــــدوهــــم، ونــقــف 
تبعث  الــتــي  بفلسطين  لنحتفي 
ــل فـــي كـــل مــرة  ــ فـــي نــفــوســنــا األمـ
ــل مـــن نــفــوســنــا،  يــخــبــو فــيــهــا األمــ
بــتــاريــخــهــا  الــبــحــريــن  أن  مـــؤكـــدا 
فلسطين  مع  والمشّرف  الطويل 
لن تتنكر إلخوان الدين والعقيدة 
فلسطين  تكون  وســوف  والعروبة، 
قــضــيــتــنــا الـــتـــي نـــورثـــهـــا ألبــنــائــنــا 
ــا لــأجــيــال  ــوهـ ــورثـ وبــنــاتــنــا كـــي يـ
ــي تــلــيــهــا إلــــى يــوم  ــتـ الـــقـــادمـــة والـ
التحرير والنصر والفتح المبين.

 وقـــال: »إنــنــا نقف الــيــوم، كما 
وقف ويقف الشرفاء في كل بقاع 
وأهلنا  أوال،  اهلل  لنشهد  الــعــالــم، 

ــك،  ــ ــن بـــعـــد ذلـ ــ ــي فـــلـــســـطـــيـــن مـ ــ فـ
أوفــيــاء  أوفــيــاء وسنبقى  كــنــا  أنــنــا 
لــفــلــســطــيــن وقـــضـــيـــتـــهـــا، وســــوف 
قضيتنا  دائـــمـــا  فــلــســطــيــن  تـــكـــون 
كي  وبناتنا  ألبنائنا  نورثها  التي 
والتي  القادمة  لأجيال  يورثوها 
والنصر  التحرير  يــوم  إلــى  تليها 
والــفــتــح الــمــبــيــن، ومـــا ذلـــك على 

اهلل بعزيز«.
 وأشار إلى أنه من هذه الوقفة 
المباركة من أهل البحرين نبعث 
الباسلة  الــمــقــاومــة  إلـــى  رســائــلــنــا  
ونــقــول  جــمــيــعــا،  فلسطين  وأهــــل 
الــمــؤمــنــيــن  ــال  ــ ــرجـ ــ الـ اهلل  »حــــّيــــا 
كلمتهم  قالوا  الذين  المقاومين 
للعالم  فكشفوا  الــغــاصــب  للعدو 
ــه كيان  زيـــف قــوتــه الــمــوهــومــة وأنـ
ــقــــرآن  ــر الــ ــبـ ــا عـ ــمـ هــــش بــــل هــــو كـ

العنكبوت،  بيت  من  أوهن  الكريم 
والفداء  التضحية  أهل  وحّيا اهلل 
في كل فلسطين، من الشمال إلى 
الجنوب، ومن البحر إلى النهر«. 

وشدد على أن الحق ال يسقط 
حية  القضية  هــذه  وأن  بالتقادم 
الجميع  كــذلــك،  داعــيــا  وستبقى 
فـــي الــبــحــريــن وجــمــيــع الــشــرفــاء 
فـــي الــعــالــم إلـــى مــواصــلــة الــبــذل 
المادي والدعم المعنوي والزخم 
أشكالها  بكل  والنصرة  اإلعالمي 
ــذه الــقــضــيــة الـــعـــادلـــة قــضــيــة  ــهـ لـ
الجهود  تــتــواصــل  وأن  فلسطين، 
بالهمة والعزيمة وال تتوقف بهذا 
االنتصار األخير، فالعدو ال يرتاح 
العمل،  مواصلة  فعلينا  بالمكر، 
قــضــيــتــنــا  ــيـــي  ُنـــحـ أن  عــلــيــنــا  بــــل 
ــي نـــفـــوس الــجــمــيــع  ــة فــ ــاركـ ــبـ ــمـ الـ

نرى علم  يــوم، حتى  كل  ونحياها 
فلسطين خفاقا على كل ربوعه.

 ووجــــهــــت جــمــعــيــة مـــنـــاصـــرة 
ــكـــر لــجــمــيــع مــن  فــلــســطــيــن الـــشـ
ــارك فـــي تــلــك الــوقــفــة، مــؤكــدة  شــ
أن هــذا هــو الــواجــب فــي النصرة، 
منوهة أيضا بدور وزارة الداخلية 
ومــــديــــريــــة أمــــــن الــــمــــحــــرق عــلــى 
الوقفة  تلك  تنظيم  في  تعاونهم 

الجماهيرية.
ــه أكـــــــد مـــحـــافـــظ  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
مــحــافــظــة الـــمـــحـــرق ســـلـــمـــان بــن 
هندي أن هذه الوقفة التضامنية 
ــب الــفــلــســطــيــنــي هــي  ــعـ ــشـ ــــع الـ مـ
الــقــضــيــة  أن  عـــلـــى  دلــــيــــل  أكــــبــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــتــبــر الــقــضــيــة 
قيادة  البحرين  إلى  بالنسبة  األم 
المحرق  أن  إلـــى  مــشــيــرا  وشــعــبــا، 
تــعــتــبــر الــمــدرســة الــوطــنــيــة الــتــي 
نجدها دائما تقف مع كل قضية 

وطنية في العالم العربي.
ــعــــب  ــشــ الــ أن  إلــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 
كل  قلب  على  عزيز  الفلسطيني 
بــحــريــنــي، وأنـــنـــا مــنــذ طــفــولــتــنــا 
حـــب فلسطين  عــلــى  تــربــيــنــا  ــد  قـ
قضيتنا  هـــي  قــضــيــتــهــا  ــار  ــبـ ــتـ واعـ
ينال شعبها حريته  األولــى حتى 
ــدا أن  ــ ــؤكـ ــ ــه، مـ ــ ــتــ ــ ويـــســـتـــرجـــع دولــ
يكّن  أيــضــا  الفلسطيني  الــشــعــب 
كل حب ومعزة للبحرين وشعبها، 
مــوجــهــا الــتــحــيــة لــكــل مـــن حضر 
مشيدا  التضامنية،  الوقفة  تلك 
الوقفة  تنظيم  عــلــى  بالقائمين 
ــد بــيــن  ــاعـ ــبـ ــتـ ــى الـ ــلـ والـــــحـــــرص عـ
ــلـــى صــحــة  ــا عـ ــاظـ ــفـ الــــحــــضــــور حـ

وق��فة  تنظ�م  ف��ل�شطين  م��نا�شرة  جمع��ية 

جماهيري�ة �شخم�ة دعما لل�ش�عب �لفل�ش�طيني

} جانب من فعاليات الوقفة التضامنية.

ب�����ن ه�����ن�����دي: م���ح���اف���ظ���ة ال����م����ح����رق ال���م���در����س���ة 

العربية ق�����س��اي��ان��ا  م��ع  دائ��م��ا  ال��م��ت�����س��ام��ن��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

} محافظ المحرق متحدثا لـ»أخبار الخليج«.

�لأعر���ض يخف�ف  �أو  يمن�ع  و�للق�اح  وتعافي�ت  بكورون�ا  �أ�شب�ت  عام�ة:  �شح�ة  ��شت�ش�ارية 

} د. كوثر محمد العيد.

 ٣٤ وم��خ��ال��ف��ة  م��ط��اع��م   5 ت��غ��ل��ق  �ل�����ش��ح��ة 

زي���ارة  190 خ���ال  م���ن  وم��ق��ه��ى  م��ط��ع��م��ا 

  أكدت إدارة الصحة العامة 
بــوزارة الصحة مواصلة تكثيف 
كافة  على  التفتيشية  زيــاراتــهــا 
تطبيق  مــن  للتأكد  القطاعات 
االحـــتـــرازيـــة للحد  اإلجــــــراءات 
مـــــن فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، حــيــث 
أعــلــنــت إغـــــالق 5 مــطــاعــم من 
مــخــتــلــف مـــحـــافـــظـــات مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن غــلــًقــا إدارًيــــــــا لــمــدة 
مطعًما،   34 ومــخــالــفــة  أســبــوع 
وزارة  ــع  ــ مـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق  وذلـــــــك 
ــئـــة الــبــحــريــن  ــيـ الـــداخـــلـــيـــة وهـ
لــلــســيــاحــة والـــمـــعـــارض، وذلـــك 
إثر رصد مخالفات لإجراءات 
الوقائية  والتدابير  االحترازية 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
وزارة  من  الصادرة  )كوفيد-19( 
الــصــحــة مـــن خـــالل 190 زيـــارة 
المطاعم  مــن  لــعــدد  تفتيشية 
والمقاهي يوم الجمعة الموافق 

21 مايو 2021م.
وقــــد تــنــوعــت الــمــخــالــفــات 
المرصودة بين إدخال أشخاص 
دون الـ 18 عاًما في المساحات 
الــداخــلــيــة لــلــمــطــاعــم وحــضــور 
أشـــــــخـــــــاص غـــــيـــــر مـــطـــعـــمـــيـــن 
ــي الــــمــــســــاحــــات الـــداخـــلـــيـــة،  ــ فـ
إلـــى جــانــب عـــدم تــوافــر شــهــادة 
»مجتمع  تطبيق  في  التطعيم 
في  األشــخــاص  لبعض  ــي«  واعــ

هذه المطاعم والمقاهي.
ــه نــظــًرا  وقـــالـــت الـــــــوزارة إنــ
إلــــى مــخــالــفــة تــلــك الــمــطــاعــم 
لــــــــإجــــــــراءات واالشـــــتـــــراطـــــات 
عليها  المنصوص  التنظيمية 
ــم 51  ــ فــــي الــــقــــرار الـــــــــوزاري رقـ

لسنة 2020 بشأن االشتراطات 
الواجب تطبيقها في  الصحية 
الحــتــواء  والمقاهي  المطاعم 
ومــنــع انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
مخالفات  ورصــد  )كوفيد-19(، 
لــلــتــعــلــيــمــات الــــــصــــــادرة بـــهـــذا 
ــأن، تـــم تــطــبــيــق الــقــوانــيــن  ــشـ الـ
حـــيـــال الــمــطــاعــم الــمــخــالــفــة، 
أن مأموري  إلى  الــوزارة  ولفتت 
الــــضــــبــــط الــــقــــضــــائــــي قــــامــــوا 
بضبط مخالفة هذه المطاعم 
وغــلــقــهــا إدارًيـــــــا لـــمـــدة أســـبـــوع، 
ــاذ اإلجــــــــراءات  ــخــ تـــمـــهـــيـــًدا التــ
اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.

ــا بـــشـــأن بــقــيــة الــمــحــال  أمــ
الــرقــابــة عليها في  تــمــت  الــتــي 
ــة الـــمـــحـــافـــظـــات، فـــقـــد تــم  ــافـ كـ

تــنــبــيــه بــعــض الـــمـــحـــالت ممن 
آلية  فــي  قصور  لديهم  لوحظ 
تطبيق بعض اإلجراءات والتي 
ــي قـــابـــلـــة لــلــتــصــحــيــح، فــتــم  هــ
تصحيحها في الحال من قبل 

أصحاب تلك المحال.
ــة  الـــصـــحـ وزارة  وأكــــــــــــدت 
الميدانية  الـــزيـــارات  اســتــمــرار 
ــة الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة  ــيـ ــعـ ــمـ بـ
الــمــخــتــصــة لــتــكــثــيــف رقــابــتــهــا 
ــودة فـــتـــح الــمــحــال  ــ وضــــمــــان عــ
الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة ومـــــمـــــارســـــتـــــهـــــا 
ــا لــــإجــــراءات  ــًقـ ألنــشــطــتــهــا وفـ
الركائز  كأحد  منها،  المطلوبة 
ــن انـــتـــشـــار  ــ الـــمـــهـــمـــة لـــلـــحـــد مـ
ــيــــروس وحــــفــــظ الـــســـالمـــة  ــفــ الــ

للجميع.

} إغالق أحد المطاعم.
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بني مؤيد ومعارض
المشاركين  من  كبير  عدد  حرص  االستطالع،  هامش  وعلى 
على تدوين تعليقاتهم الخاصة بين مؤيد ورافض لفكر التشديد 

والعودة إلى االغالق. 
ومن اآلراء المؤيدة:

- اإلغــــالق امـــر ضــــروري خــاصــة الــمــنــافــذ ومــنــع دخـــول غير 
المواطنين القادمين من الدول التي تعاني من معدالت إصابة 

عالية مثل الهند. فسالمة المواطن أهم من أي امر آخر. 
ــــالق جـــزئـــي لــالمــاكــن  ــروري ان يـــكـــون هـــنـــاك اغـ - مـــن الــــضــ
السياحية والمطاعم مع حظر تجول جزئي في الفترة المسائية. 

- الحظر واالغالق هو الحل الصحيح.
- أتمنى العودة إلى الغلق ألن الناس صارت ال تتبع أيا من 

التعليمات، وتتهاون بهذا الفيروس. 
- نعم وبقوة.. صرنا نفس الهند واحنا شعب عددنا قليل.. ال 

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
تشديد  مع  أسبوعين  وعقب  أسبوعا  تجول  حظر  نحتاج   -
اإلجراءات االحترازية. وإن شاء اهلل ستنخفض معدالت العدوى 

ويخف العبء على القطاع الصحي.
- مادري متى يقتنعون إن الحظر حاجة وضرورة مع تزايد 

األعداد.
- نعم لتشديد اإلجراءات ألن الناس مستهترة بالوضع.

- طبعا ما يبغي له ســؤال... اي احد عاقل بقول صك خل 
الناس تتأدب

البداية،  من  القرار  هــذا  يتخذ  المفروض  نعم.  بالتأكيد   -
ألن احنا الحين رجعنا لمرحلة الصفر مره ثانية. ال بد من قرار 
صارم... حرام جهود الفريق الطبي اللي يتعب ليل نهار تضيع 
وناس مستهترة تهضم حقوق ناس ملتزمة، وصلنا لمرحلة ال بد 

فيها من اتخاذ قرار اغالق وحظر.
- تشديد نعم.. اي ولكن اغالق ال.

- اي خلهم يصكون ونفتك. خالص تعبنه وملينا.
- اإلغالق ضروري قبل ال يصير فينا مثل الهند.

- »الناس قاعد تموت. سكروا كل شي حتى تحدون من انتشار 
المرض وبعدين فتحوا«.

على  يــكــون  وهـــذا  »مــو مفتكرة«  كبيرة  فئة  فــي  نــعــم.. ألن   -
حساب بقية الناس.

- اإلغــــالق والــحــظــر أهـــم خــطــوة لــتــفــادي هـــذا الـــوبـــاء. وإذا 
تركنا االمر يا خوفي نندم ألن هناك الكثير من الناس لألسف 

متهاونون.
- التشديد مطلوب ألن التجربة اثبتت ان االعتماد على وعي 

المجتمع لن يأتي بأي نتيجة.
- يوم صك.. يوم افتح. واهلل تعبنا!

ال لالستهتار
إلـــى التشديد  لــلــعــودة  رافــضــة  آراء  كــانــت هــنــاك  وبــالــمــقــابــل 

واالغالق. ومما دونه المشاركون في االستطالع:
- قد تكون سياسة اإلغالق نافعة في السابق ولكن في هذه 
الفترة ال تجدي نفعا خاصة مع اخذ أعداد كبيرة للقاح وتعافي 
فإنه  وبالتالي  مناعة.  أنهم سيمتلكون  يعني  ما  متزايدة  اعــداد 
اإلجـــراءات  تبقى  لكن  الطبيعية.  للحياة  الــرجــوع  االفــضــل  مــن 

االحترازية مطلوبة لحين الوصول لبر األمان بإذن من اهلل.
- يفترض ان يكون االغالق على البيوت اوال.

- الــمــشــكــلــة لــيــســت فـــي نــعــم أو ال. الــمــشــكــلــة فـــي الــثــقــافــة 
المجتمعية واحترام القوانين. 

- ليس هناك داع لإلغالق، واالجدى هو االلتزام باالحترازات 
حماية  مسؤولية  يتحمل  شخص  وكــل  الــوقــائــيــة..  واإلجــــراءات 

نفسه واآلخرين.
- اإلغالق لن يجدي نفعا ألن غالبية الحاالت من التجمعات 

العائلية. 
- ال وبشدة. االغالق سياسة ال تنفع وتعطل مصالح الناس. 

أحسن حل نتابع حياتنا بشكل طبيعي.
- التطعيم موجود والمستشفيات والحمد هلل متوافرة. والي 

يبغي الحجر يحجر روحه في بيتهم وال يطلع.
الغلق يحتاج إلى دراســة وينظر في  أو  قــرار الفتح  - اعتقد 

الدراسة إلى جميع الجوانب. التسرع نتائجه سلبية.

- ال لإلغالق.. ألن كورونا نفسها كذبة!
- ال وهلل ما يفيد ال حظر وال اغــالق. ترى في ناس توقفت 

ارزاقها وتعاني سنه ونص. كفاية. 
التجمعات  واتــرك عنك  بيتك  اقعد في  نعم..  اللي يقول   -
اللي تصير بالخش وطبق الشروط اللي فارضتها وزارة الصحة 
ينتعش من حركة  الدولة  اقتصاد  الحاالت.  وبتخف  والحكومة 

طيران والنقل البري. 
- إغـــــالق الـــمـــرافـــق الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة ســيــضــر الــبــلــد 
اقتصاديا. ومازالت أعداد المصابين ممن في العناية القصوى 
توسيع  إلــى  الــوقــت  هــذا  فــي  بحاجة  نحن  لــذا  السيطرة؛  تحت 
قاعدة المتحصنين باللقاح والمتعافين من كورونا كي تتحقق 

لنا الفائدة من المناعة الجماعية ضد الفيروس.
- ال، يجب تطبيق مناعة القطيع.

إيــقــاف  لــكــن األفــضــل  الـــنـــاس.  أرزاق  تــنــصــك  - ال مــايــصــيــر 
المنافذ. 

- الــتــشــديــد واالغـــــالق يــضــر الــبــلــد اقــتــصــاديــا. الــلــي يــريــد 
يحافظ على نفسه يلتزم بإجراءات السالمة واهلل يحفظ مملكة 

البحرين حكومة وشعبا.
- المشكلة مو باإلغالق أو اغالق المحالت. االعداد تزيد من 
التجمعات واستهتار الناس. وهذا السيطرة عليه ممكنة إذا كان 

عند المجتمع وعي واحساس بالمسؤولية شوي.
فائدة. نصف  دون  البلد  تدمير القتصاد  وبشده.. ألنه  ال   -
ربع  غير  ماضل  يعني  أصيبوا.  والربع  التطعيم  اخــذوا  السكان 
من  تموت  راح  الناس  انتهينا.  ويبقي  التطعيم  يأخذوا  السكان 

الجوع مش من كورونا.
أو  العائلي  التجمع  بسبب  يمرض  انــســان  اي  الــمــفــروض   -
مع  الخاص  على حسابه  يتعالج  أن  بــاإلجــراءات يجب  التهاون 

حجره لمدة 6 شهور.
السبب  اللي هي  العائلية  التجمعات  اإلغــالق سيزيد من   -

الرئيسي في تزايد الحاالت!
ونستقبل  الــمــطــار  فاتحين  واحــنــا  الــمــحــالت  نغلق  كــيــف   -

مسافرين من دول فيها ازمة كبيرة مثل الهند؟

خياران.. أحالهما مر!
أيهما اكثر كلفة وعبئا على االقتصاد، انتشار الوباء وازدياد 

الحاالت أم اللجوء إلى االغالق والحظر؟ 
المدير  االقــتــصــادي،  الخبير  على  عرضناه  الــمــوضــوع  هــذا 
التنفيذي في مركز العال للدراسات واالستشارات الدكتور جعفر 
من  تعلمناه  مما  ان  إلــى  بــاإلشــارة  لحديثه  مهد  الــذي  الصايغ 
هذا الوباء انه سريع االنتشار بشكل كبير، وانه ليس هناك وقت 
معين النتهاء االزمة. وبالتالي فإن انتشاره في أي مجتمع يعني 
ما  وهــذا  االقتصاد.  وعلى  نفسه  المجتمع  على  فادحة  خطورة 
يعني انه امام حكومات الدول خياران، اما التضحية باإلنسان.. 

أو التضحية باالقتصاد! 
وبنفس الــوقــت فــإن تــزايــد اعـــداد اإلصــابــات والــوفــيــات بهذا 
ــام خــيــاريــن، إمــا  انــنــا أيــضــا امـ ــه  الــشــكــل المقلق يعني بــحــد ذاتـ
امتثال  بأهمية  الوعي  وزيــادة  الصارمة  االحترازات  إلى  اللجوء 
الدول في تفعيل  إذا لم تنجح  المجتمع لها بشكل كامل. وإما 
التدريجي وصوال  الثاني هو االغالق  دور المجتمع فإن الخيار 
إلــى االغـــالق الــتــام. وهـــذا مــا يعني لــألســف تــوقــف االستهالك 
وتــبــعــا لــذلــك تــوقــف اإلنـــتـــاج واالســتــثــمــار. وهـــو مـــا يــســمــى في 
معظم  يضطر  الــذي  االقتصادي  النشاط  انخفاض  االقتصاد 
العمال  تسريح  ثم  اإلنتاج  خفض  إلى  اللجوء  إلى  المؤسسات 
وتــدريــجــيــا الــوصــول إلـــى اغـــالق تــلــك الــمــؤســســات، وصـــوال إلــى 
االقتصاد  ومــرور  البطالة،  معدالت  ــاد  وازديـ االقتصادي  الــركــود 

بوضع صعب.
البشر.. أم االقتصاد؟!

* بشكل عام، أيهما أكثر كلفة وعبئا على االقتصاد؟ االغالق 
والتشديد.. أم ازدياد عدد اإلصابات بالوباء؟

** عندما نتحدث عن اهداف التنمية في أي مجتمع فإننا 
واالرتــقــاء  افـــراده  وحماية  المجتمع  بذلك  الــرقــي  عــن  نتحدث 
بالخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وبالتالي كل المؤسسات 
والقرارات واإلجراءات تكون بهدف حماية االنسان. وبالتالي إذا 
مــا طبقنا ذلـــك عــلــى الــوضــع الــحــالــي، فــإنــنــا نــجــد ان الــهــدف 
األساسي الذي يجب أن نركز عليه هو حماية البشر حتى لو كان 

ذلك على حساب االقتصاد. 
نــعــم قــد يتطلب االمـــر فــي الــبــدايــة نــوعــا مــن الـــتـــوازن بين 
تزايدت  ما  إذا  ولكن  باالقتصاد.  والتضحية  بالبشر  التضحية 
ان  البديهي  مــن  فــإنــه  والــوفــيــات،  الــحــاالت  وتضاعفت  ــداد  االعــ
يــكــون الــخــيــار األمـــثـــل هـــو الــتــضــحــيــة بــاالقــتــصــاد نــفــســه مهما 
فقدان  تدريجيا  يعني  بالبشر  التضحية  ألن  الــعــواقــب،  كــانــت 
المستثمرين أيضا وهروب رجال االعمال، كما ان انتشار الوباء 
تأثر  وبــالــتــالــي  االقــتــصــاديــة  الــحــركــة  تــراجــع  يعني  كبير  بشكل 
يحدث  قد  لما  مشابهة  نتائج  إلى  نصل  ثم  ومن  االستثمارات، 

عندما نقرر التضحية باالقتصاد. 
من هنا فإن االمر يحتاج إلى موازنة ودراسة، ومتى ما وصلنا 
إلى مرحلة حرجة فإننا يجب أن نلجأ إلى التضحية باالقتصاد. 
الركود،  إلى مرحلة  ان نصل  يعني  ذلك ال  ان  التأكيد على  مع 
وإنما الموازنة بقدر اإلمكان مع االعتماد على السلع الضرورية 

واالساسية.
إعادة تقييم اإلجراءات

* في رأيك.. هل يمكن التفكير حاليا في العودة إلى سياسية 
االغالق واإلجراءات المشددة التي طبقتها الكثير من الدول مع 

بداية الجائحة؟
** من التجارب التي لمسناها هو ان الدول التي دفعت قيمة 
االغالق والتام وطبقت الحظر في الوقت المناسب سواء الشامل 
والمرافق  األســـواق  وفتحت  نجحت  معينة،  ولفترة  الجزئي  أو 
واســتــطــاعــت ان تسيطر عــلــى الــوضــع إلـــى حــد كــبــيــر. وهـــذا ما 
كانت  دولــة  أي  اتخذتها  التي  اإلجــــراءات  هــل  نتساءل:  يجعلنا 

فعالة ومناسبة مع طبيعة المجتمع أم ال؟
هنا يجب علينا ان ندرس الوضع بموضوعية؟ فإذا ما وجدنا 
زيادة  انتشار الحاالت وفي  ان أي إجــراء قد فشل في الحد من 
نعيد  أن  يجب  فإننا  للتعليمات،  المواطنين  وامــتــثــال  الــوعــي 
النظر في ذلك اإلجراء ونبحث عن إجراءات بديلة للتعامل مع 

المشكلة. 
اإلصابات  العالية من  النسب  إلى هذه  الوصول  ومع  لذلك 
فــإنــنــا يــجــب أن نــتــوقــف ونــتــســاءل عــن مـــدى نــجــاح اإلجـــــراءات 
التي اعتمدناها في كل مرحلة منذ البداية. وتبعا لذلك يجب 
أن تــكــون هــنــاك صــرامــة اكــبــر فــي تطبيق اإلجـــــراءات مــن اجــل 
التجارية  المحالت  اغالق  المجتمع. وقد يتضمن ذلك  حماية 
والمرافق.  لألسواق  الكامل  شبه  الحظر  وتطبيق  والمؤسسات 
فال يمكن التركيز على النشاط االقتصادي مع زيادة وتضاعف 
تبعات  لذلك  يكون  قد  اشــرت  وكما  والوفيات.  اإلصابات  حــاالت 
تكون  إجــراءات قد  اعتمدنا  لو  االقتصاد مما  اكثر ضــراوة على 

قاسية عليه في البداية.
التحكم بالركود

الحاالت  لزيادة  االقتصادية  الكلفة  ان  ذلك  افهم من  * هل 
إجــراءات مشددة مثل  االقتصاد من  واقسى على  اشد  تكون  قد 

االغالق أو الحظر؟
الــحــاالت فإن  تــزايــد  الــمــجــال مفتوحا واســتــمــر  تــرك  لــو   **
اتخاذ  تــم  لــو  مما  أكــبــر  ستكون  واالقــتــصــاديــة  البشرية  الكلفة 
إجراءات صارمة وحازمة منذ البداية. ففي نهاية االمر، النتيجة 
تصل  قــد  اقتصادية  ازمــة  هــو  الجائحة  هــذه  النتشار  الحتمية 
إلى الركود. وهذا ما يقلق متخذي القرار في أي دولة. حيث ال 
الوقت ال  وبنفس  اقتصادي.  ركــود  إلى  تــؤدي  ان  يريدون لالزمة 
يريدون تزايد الحاالت وما يعنيه ذلك من خسائر بشرية وأيضا 
ذكــرت  كما  االمـــر  يتطلب  النتيجة،  وفــي  االقــتــصــاد.  على  ضــرر 

تضحية اما بالبشر أو باالقتصاد. 
فإن  البشرية،  الخسائر  تعويض  يمكن  ال  الــذي  الوقت  وفي 
تعويضها  ويمكن  المدة  تكون محددة  قد  االقتصادية  الخسائر 
مــن خـــالل الــســيــاســات الــنــاجــحــة والــعــمــل عــلــى إعــــادة الــنــشــاط 

االقتصادي والنهوض به.
ذاته  في حد  الطبيعي  االقتصادي  الركود  ان  االخــر  واالمــر 
يكون له فترة محددة وينتهي، وكذلك الحال إذا ما كان الركود 
ناتج عن قرارات احترازية وإجراءات محددة. حيث يمكن التحكم 
إلى حد كبير في مدته واسبابه والتعامل معه من خالل القرارات 
عن  الناتج  الركود  ان  في حين  الصارمة.  واإلجـــراءات  المسبقة 
استفحال وانتشار وباء أو أزمات قد يستمر إلى عامين أو اكثر. 

يف ا�ضتطالع لـ»اأخبار اخلليج« حول ت�ضاعف حاالت »كوفيد«

73% من المواطنين يط�لبون ب�إجراءات م�شددة والعودة اإلى »الإغالق«

د. جعفـــر ال�شــ�يـــغ: تفـــ�قـــم الـــو�شـــع يـــ�شـع

الحكــومـــ�ت اأمـــ�م خيــ�ريـــن.. اأحــالهمــ� مــــر!

ال منا�ص من االإغالق التدريجي اأو احلظر اإذا مل تنجح �ضبل تفعيل دور املجتمع

مواطنون: الره�ن على وعي المجتمع اأثبت عدم جدواه.. ول حل �شوى ال�شرامة والإغالق والحظر

امل�ضكلة! العائلية ويفاقم  التجمعات  النا�ص.. واالإغالق �ضيزيد من  اأرزاق  واآخرون: ال تقطعوا 

إعداد: محمد الساعي
أكد استطالع للرأي أعدته »أخبار الخليج« أن 73% من المواطنين والمقيمين يؤمنون بضرورة تشديد اإلجراءات االحترازية والعودة 
انتشار حاالت  الجزئي، وذلك بعد تفاقم  التجول  إلى حظر  واللجوء  المختلفة، بل  والمرافق  التجارية  المحالت  إلى سياسة اغالق 

اإلصابة بفيروس كورونا بشكل وصفوه بالمخيف. 
وقال مشاركون ان االعتماد والرهان على وعي المجتمع اثبت عدم فاعليته. حيث إن هناك استهتارا باإلجراءات االحترازية من 
قبل الكثيرين، وما يحدث هو عودة لمرحلة الصفر مرة أخرى، االمر الذي يضاعف من الضغوطات على الطواقم الطبية واالدارية. 
الوطني  الفريق  التي يبذلها  المرافق والمحالت يعني ضياعا للجهود الجبارة  ان تفاقم الحاالت بهذا الشكل مع استمرار فتح  كما 

لمكافحة الجائحة.
وبالمقابل، عارض 27% من المشاركين في االستطالع العودة إلى تشديد اإلجــراءات أو اغالق المحالت مؤكدين ان لذلك تبعات 
اقتصادية كبيرة. فضال عن ان المشكلة ال تكمن في المرافق العامة واألســواق بقدر ما تكمن في التجمعات العائلية. وبالتالي فإن 

الحظر واالغالق قد يزيد من هذه التجمعات مما يضاعف المشكلة. 
التهاون  بسبب  كانت  اإلصــابــة  ان  ثبت  ما  إذا  والحجر  العالج  تكاليف  بالفيروس  المصابين  تتحمل  يتم  بــأن  مواطنون  وطالب 
باإلجراءات أو بسبب التجمعات العائلية. وكان االستطالع قد طرح السؤال )مع بلوغ حاالت اإلصابة بفيروس كورونا أرقاما قياسية.. 
هل تؤمن بأن هناك حاجة للعودة إلى سياسة اإلغالق وتشديد اإلجراءات االحترازية مرة أخرى؟(. وشارك فيه )1230( شخصا. ابدى 

895 منهم تأييده للعودة إلى اإلجراءات المشددة، فيما عارض 334 شخصا مثل هذه اإلجراءات في هذه المرحلة.

مواطنون يط�لبون بتحميل الم�ش�ب تك�ليف الحجر والعالج 

اإذا ثبتـت اإ�ش�بته بتجمـع ع�ئلـي اأو تهـ�ون في الحتـرازات

} د. جعفر الصايغ.  
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مـــن ســمــات الــعــالــمــيــة فـــي الــرســالــة 
ـــا  اإلســامــيــة انــفــتــاحــهــا عــلــى اآلخــــر أّيً
كانت ملته أو قوميته ذلك ألن اإلسام 
يــقــر ويــعــتــرف بـــاآلخـــر، بــل ويــعــتــرف به 
قال  عليه،  السابقة  بــالــرســاالت  ويــؤمــن 
تعالى: »آمن الرسول بما أنزل إليه من 
بــاهلل ومائكته  آمــن  كل  والمؤمنون  ربــه 
ــد من  ــه ال نـــفـــرق بــيــن أحــ ــلـ وكــتــبــه ورسـ
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 

وإليك المصير« )البقرة: 285(.
وبــــنــــاء عـــلـــى هـــــذا الـــبـــيـــان اإللـــهـــي 
الدولية  عاقاته  اإلســام  أقــام  الحكيم 
َم دول  على أساس المعاملة بالمثل، وَقسَّ
العالم إلى دول مسالمة ينبغي البر بهم، 
وهــؤالء  وألهــلــه،  لإلسام  محاربة  ودول 
يعاملهم اإلسام بالمثل لكنه ال يبدأهم 
بالعداوة، وال يبتديهم بالقتال، وحددت 
الــمــمــتــحــنــة  ســـــورة  مـــن   )8،9( ــان  ــتــ اآليــ
مـــوقـــف اإلســــــام مـــن هــــذه الـــــــدول، كل 
بحسب موقفهم من دولة اإلسام، يقول 
»ال يــنــهــاكــم اهلل عــن الــذيــن لم  تــعــالــى: 
الدين وَلم يخرجوكم من  يقاتلوكم في 
إن  إليهم  وتقسطوا  تبروهم  أن  ديــاركــم 
)الــمــمــتــحــنــة:  المقسطين«  يــحــب  اهلل 
8(، فـــهـــؤالء لــهــم مـــن الــمــســلــمــيــن الــبــر 
والــقــســط، وحــســن الـــجـــوار، أمـــا الـــدول 
الـــمـــعـــاديـــة لـــدولـــة اإلســـــــام، فـــاإلســـام 
يعاملهم بالمثل، يقول سبحانه وتعالى: 
»إنما ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم في 
وظاهروا  دياركم  من  وأخرجوكم  الدين 
يتولهم  تولوهم ومن  أن  على إخراجكم 
فأولئك هم الظالمون« )الممتحنة: 9(.
ــر  اآلخـ ــن  مـ اإلســــــام  فــمــوقــف  إذن، 
ٌن ال لبس فيه  واضح ال غموض فيه، َبيِّ

وال يقول عاقل بغير هذا.
خصومه  إلــيــه  مــشــى  إذا  ــــام  واإلســ
طالبين السلم معه جاءهم هرولة ألنه 
أحرص على السلم منهم جميًعا، يقول 

لها  فاجنح  للسلم  »وإن جنحوا  تعالى: 
وتوكل على اهلل إنه هو السميع العليم« 
)األنفال: 61(، وقبل أن يجنح عدوه إلى 
السلم تأملوا وصايا الرسول )صلى اهلل 
يرسلهم  الذين  قــواده  إلــى  وسلم(  عليه 
في الغزوات، وكيف كان يأمرهم بالرفق 
ــــام، فــقــد كــان  والــلــيــن مــع خــصــوم اإلسـ
ــــَر أمــيــًرا  أمَّ )صــلــى اهلل عــلــيــه وســلــم إذا 
على جيش، أو سرية أوصاه في خاصته 
المسلمين  مـــن  مــعــه  ومـــن  اهلل  بــتــقــوى 
ـــال: »اغـــــزوا بــاســم اهلل في  ــًرا، ثـــم قـ ــيـ خـ
بــاهلل، واغــزوا  سبيل اهلل، قاتلوا من كفر 
وال  تمثلوا،  وال  تــعــتــدوا،  وال  تــغــلــوا،  وال 
عــــدوك من  لــقــيــت  وإذا  ولـــيـــًدا،  تــقــتــلــوا 
خصال،  ثــاث  إلــى  فــادعــهــم  المشركين 
أو خال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم، 
وكف عنهم، ثم ادعهم إلى اإلسام، فإن 
ثم  عنهم،  وكــف  منهم،  فاقبل  أجــابــوك 
ادعــهــم إلــى التحول مــن دارهـــم إلــى دار 

المهاجرين...« رواه مسلم.
ومــــن انــفــتــاح اإلســـــام عــلــى اآلخـــر 
حرصه الشديد على دعوة خصومه إلى 

يختلفون  الــتــي  القضايا  حــول  الــحــوار 
ــادى بــتــأســيــس الـــحـــوار على  ــ حــولــهــا، ونـ
تعالى:  قال  قواعد ال يختلفون حولها، 
إلـــى كلمة  تــعــالــوا  الــكــتــاب  يــا أهـــل  »قل 
سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال 
نشرك به شيًئا وال يتخذ بعضنا بعًضا 
تــولــوا فــقــولــوا  ــإن  ــا مــن دون اهلل فـ ــاًبـ أربـ
عــمــران:  )آل  مسلمون..«  بــأنــا  اشــهــدوا 

.)64
يقوم  التي  الرئيسة  فالقاعدة  إذن، 
المتحاورين  اجتماع  هي  الحوار  عليها 
التوحيد  كلمة  وهي  ســواء«،  »كلمة  على 
نها الحق سبحانه في قوله: »أال  التي َبيَّ
بعًضا  بعضنا  يتخذ  وال  اهلل  إال  نعبد 
تكون هذه  وحين  اهلل..«،  دون  أرباًبا من 
الكلمة هي نقطة اإلنطاق يثمر الحوار 
ثماره اليانعة، ويتوصل المتحاورون إلى 
يغير  فمثًا  للفريقين،  صالحة  حلول 
اليهود قناعاتهم السابقة، وهي قولهم:« 
الـــنـــصـــارى من  ويــغــيــر  ابــــن اهلل«،  عــزيــر 
قناعاتهم التي تقول: »المسيح ابن اهلل{ 
كانت  المسلمون فقد  أما  )التوبة: 30(، 
بدايتهم صحيحة، نجد ذلك في سورة 
اإلخاص، في قوله تعالى: »قل هو اهلل 
أحد. اهلل الصمد. لم يلد وَلم يولد. وَلم 

يكن له كفًوا أحد«.
فــــإذا اتــفــقــت كــلــمــاتــهــم عــلــى كلمة 
الخالص(  )التوحيد  كلمة  وهي  ســواء، 
ــن الــيــســيــر عــلــيــهــم بــعــد ذلــك  يـــكـــون مـ
مـــنـــاقـــشـــة كـــافـــة الـــقـــضـــايـــا الــمــخــتــلــف 
حولها، والوصول فيها إلى اتفاق بتغيير 
كل  باحتفاظ  األقــل  على  أو  القناعات 
ــَرْت عنه  ــ ــبَّ ــ ــذا مـــا َع طـــرف بــمــوقــفــه، وهــ
سورة الكافرون في قوله تعالى: »قل يا 
أيها الكافرون. ال أعبد ما تعبدون. وال 
أنا عابد ما  أعبد. وال  أنتم عابدون ما 
عبدتم. وال أنتم عابدون ما أعبد. لكم 

دينكم ولي دين« )4-1(.

ومعلوم أن من عظمة اإلسام، وسمو 
تعاليمه أنه يحتفي بالدليل والبرهان، 
نفي  أو  لتأكيد  أي حوار  ويطلبهما في 
أي قضية مختلف حولها، وجاء القرآن 
الكريم بالعديد من األمثلة على ذلك، 
فمثًا لما كثر الجدل حول من يدخل 
الــجــنــة ومـــن يــدخــل الــنــار حــســم الحق 
القضية  هـــذه  حـــول  الــخــاف  سبحانه 
حين طالب بالدليل والبرهان في قوله 
إال  الــجــنــة  يــدخــل  لــن  »وقالوا  تــعــالــى: 
أمانيهم  تلك  أو نصارى  هــوًدا  كــان  من 
صادقين«  كنتم  إن  برهانكم  هــاتــوا  قــل 

)البقرة: 111(.
كذلك طالب الحق سبحانه وتعالى 
أصــحــاب الـــدعـــوات بــالــدلــيــل والــبــرهــان 
عـــلـــى صـــــدق دعـــــواهـــــم، وتـــحـــداهـــم أن 
يفعلوا ذلك، وحكم بعجزهم، كما حدث 
أنه  وزعمهم  الكريم،  القرآن  قضية  في 
ــال تــعــالــى: »قل َلــِئــن  ــول بــشــر، قـ مــن قـ
يأتوا  أن  على  والــجــن  اإلنــس  اجتمعت 
يــأتــون بمثله ولو  الــقــرآن ال  بمثل هــذا 
)اإلســراء:  كان بعضهم لبعض ظهيرا« 

.)88
ــواره مع  هــكــذا ســـار اإلســــام فــي حــ
خـــصـــومـــه، ومـــــع ادعــــاءاتــــهــــم الـــتـــي ال 
واإلســام  الــبــرهــان،  أو  الدليل  يدعمها 
الحوار  أنه ال يخاف  نا من قبل  َبيَّ كما 
إليه  بــل يسعى  واالنــفــتــاح على اآلخـــر، 
»وقل  الــعــظــيــم:  ويــشــجــعــه، وصـــدق اهلل 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
ناًرا  للظالمين  أعتدنا  ا  إَنّ فليكفر  شاء 
يستغيثوا  وإن  ســـرادقـــهـــا  بــهــم  ــاط  ــ أحـ
يــغــاثــوا بــمــاء كــالــمــهــل يــشــوي الــوجــوه 
بئس الشراب وساءت مرتفقا« )الكهف: 

.)29
هــذه مــقــاربــة حــول مــوقــف اإلســام 
من قضية االنفتاح على اآلخر، وحواره 

معه حول القضايا المختلف حولها.

لنا  كــان   )Zoom )زووم  منصة  عبر 
مدتها  تدريبية  دورة  باألحرى  أو  لقاء 
الوطن  أيام مع بضع جهات في  ثاثة 
الــعــربــي، وكـــان عـــدد الــمــشــاركــيــن يبلغ 
حوالي 100 شخص من مختلف الدول 
فعًا  التدريبية  الدورة  وكانت  العربية، 
المشاركين  مــن  العديد  كــان  إذ  رائــعــة، 
مشاريع  بعض  حــول  للتحدث  يتوقون 
إلى  تحويلها  يــريــدون  الــتــي  المنزلية 
المنزل  ريادية تخرج عن نطاق  تجارة 

بطريقة أو بأخرى.
وربما كان محور الكام يدور حول 
المنتجة،  واألسر  المنزلية  الصناعات 
باإلضافة إلى العديد من الموضوعات 
األخـــــــــــرى الـــــتـــــي بــــلــــغــــت حــــــوالــــــي 20 
مــوضــوًعــا، كــل مــن تــلــك الــمــوضــوعــات 
المستدامة  بــــاإلدارة  عاقة  ذات  كانت 
للمنزل، وكيف يمكن لرب وربة المنزل 
أن يديرا هذا المنزل في ظل األوضاع 
حتى  مــا  نــوًعــا  المتدنية  االقــتــصــاديــة 
ال تــغــرق األســــر فــي الـــديـــون وتــتــراكــم، 
وبالتالي يجد المسؤول عن األسرة أنه 
األســرة  سفينة  يحرك  أن  يستطيع  ال 

إلى ميناء السام.
فــي الــحــقــيــقــة، لــم أكـــن أعــلــم وأنــا 
أكــتــب الــــــدورة الــتــدريــبــيــة أن مــوضــوع 
ــة وتــــحــــويــــل األســـــر  ــجـ ــتـ ــنـ ــمـ األســـــــــر الـ
ستحظى  منتجة  أســرة  إلى  المتعففة 
النسبة  إذ طالبت  األهمية،  بمثل هذه 
برنامج  الحضور تخصيص  العليا من 
تدريبي خاص لهذا الموضوع، وبالفعل 
بــالــدورة  األولـــى  ــدورة  الــ تابعنا  عندما 
ــر  ــوان )األســ ــنـ الــثــانــيــة الـــتـــي تــحــمــل عـ
المستدامة للمنزل(  المنتجة واإلدارة 
اشــتــرك فــي الـــدورة أكثر مــن 125 فــردا 
الجمعيات  من  العديد  إلــى  باإلضافة 
العربي،  الوطن  الخيرية على مستوى 
ألهمية  اعتقادي–  –بحسب  هـــذا  كــل 
ــوع اإلنــــتــــاج الـــمـــنـــزلـــي والــعــمــل  ــوضــ مــ
ــذا  الـــــريـــــادي مــــن خـــــال الـــمـــنـــزل، وهــ
ــر جـــمـــيـــل، لـــذلـــك تــشــجــعــت كــثــيــًرا  ــ أمـ
واجتهدُت لعمل هذه الدورة التدريبية 
بكل تفاصيلها ومفاصلها حتى تتمكن 
كــل تلك األســر مــن التحول مــن أســرة 
إلى  المساعدات  على  تعيش  متعففة 
ثم  األولــى، ومن  بالدرجة  أسر منتجة 
ــرة ريـــاديـــة يــمــكــن أن  تــحــويــلــهــا إلـــى أســ

تدير شؤون حياتها بنفسها.
عــنــدمــا بـــدأنـــا نــتــحــدث عـــن األســـر 
وتطويرها  تنميتها  وكيفية  المنتجة 
تــحــدثــنــا فـــي عــــدد مـــن الــمــوضــوعــات، 
أربعة  أكــثــر  المشاركين  أثـــار  مــا  وربــمــا 
ــيــــة، وهــــــي: كــيــفــيــة  مــــوضــــوعــــات أســــاســ
اختيار المشروع، كيفية إدارة المشروع، 
دراسة الجدوى، وكذلك اإلدارة المالية 
للمشروع، وبعض الموضوعات األخرى 
ــر الــمــنــتــجــة، وكــل  ــ الـــتـــي تــهــم كـــل األسـ
الــمــوضــوعــات  ــذه  هـ هــنــا  الــــذي يهمني 
األربــــع الــتــي ذكــرتــهــا، ولــكــن وجــدنــا أن 
أن  يعتقدون  كانوا  المشاركين  غالبية 
على  يعتمد  المنزل  خــال  من  العمل 
األمــوال  وكم من  المالي  النجاح  مدى 

التي يجنونها في نهاية الشهر، ونحن 
قلنا  –كما  وإنـــمـــا  ذلــــك  نــنــكــر  ال  هــنــا 
لهم– في الحقيقة أن الموضوع األهم 
أكــبــر مـــن ذلــــك، فــالــمــحــرك الــرئــيــســي 
منها:  أمـــور  عــدة  على  يعتمد  للنجاح 
حتى  والــمــســتــدام  السليم  التخطيط 
فــتــرة ممكنة،  أطـــول  الــمــشــروع  يستمر 
عدم التمسك بالمشروع إن ثبت تعثره 
أن  الــمــطــلــوب  الـــديـــون، فليس  وتـــراكـــم 
الذي ثبت فشله  المشروع  نتمادى في 
لمجرد اننا نحبه أو نميل إليه، وإن كان 
إلى  يقودنا  وهــذا  مطلوبا،  األمــر  هــذا 
يتم  التي  الكيفية  وهــو  مهم  آخــر  أمــر 
دراسته  وكيفية  المشروع  اختيار  فيها 
دراسة عملية موضوعية، وكذلك دراسة 
السوق والجدوى من المشروع وما إلى 
ذلك. حسٌن، دعونا نتحدث عن بعض 

األمور ذات األهمية.
كيفية اختيار املشروع؟

وجدنا أن هناك العديد من الطرق 
المناسب،  المشروع  الختيار  واألفــكــار 
اإلبــداعــي  التفكير  طــرق  أهمها  وربــمــا 
الموضوع  وهــذا  الــمــشــروع،  اختيار  فــي 
ــلـــة  ــئـ ــد مـــــن األسـ ــديــ ــعــ ــيــــه الــ أثـــــيـــــرت فــ
والتمارين والنماذج، إذ إن طرق التفكير 
اإلبداعي من أفضل الطرق التي يمكن 
من خالها اختيار المشاريع المنزلية، 
دراسة  أخرى مثل  توجد طرق  وكذلك 
ما  لــمــعــرفــة  أواًل  والــمــجــتــمــع  الـــســـوق 
المشاريع التي يحتاج إليها المجتمع، 
وما المشاريع غير الموجودة في السوق 
ويــحــتــاج إلــيــهــا الــنــاس حــتــى يمكن أن 
تقوم األسرة بسد هذه الثغرة من خال 

المنتج الذي يمكن أن تسده.
ومـــن الــطــرق أيــًضــا أن نــبــحــث في 
األسواق والمجتمع عن بعض البضائع 
المتعثرة  هنا  نقصد  وربما  المتعثرة، 
تــداولــهــا في  فــي  ولــيــس  فــي صناعتها 
الـــســـوق، لـــذلـــك يــمــكــنــنــا نــحــن كــأســرة 
بحيث  الصناعة  هذه  نطور  أن  منتجة 
للناس منتجا مغايرا  أن نقدم  يمكننا 

وأفضل مما هو موجود في السوق.
ذلــك فقد وجدنا  إلــى  وبــاإلضــافــة 
األخــرى،  الطرق  من  العديد  هناك  أن 
األسرة  يكون لدى  أن  المهم  ولكن من 
يــمــكــن أن يــنــجــح  ثـــاثـــة أمــــــور حـــتـــى 
مــشــروعــهــا، أولــهــمــا: الــشــغــف والــهــوايــة 
أن  المعقول  مــن  الــمــشــروع، فليس  فــي 
نقدم على عمل ونحن ال نرغب فيه أو 
في تداوله وانتاجه، فالشغف والهواية 
ــى، وأمــــا األمـــر  ــ مــطــلــوبــان كــخــطــوة أولـ
للمنتج  زبائن  هناك  يكون  أن  الثاني: 
الــمــنــطــق أن  الـــذي نــقــدمــه فليس مــن 
تــنــتــج األســــــــرة مــنــتــجــا غـــيـــر مـــرغـــوب 
المنتج  يــكــون  أن  أو  الــنــاس  عــنــد  فــيــه 
متكدسا في األسواق، فا يباع وال يتم 
تــداولــه، واألمـــر األخــيــر والــثــالــث: وهو 
القيمة المضافة التي يقدمها المنتج، 
والميزة التي توجد في هذا المنتج وال 
توجد في المنتجات األخرى، والسؤال 
عليه  تــجــيــب  أن  يــجــب  الـــــذي  الــمــهــم 
الــزبــون على  الـــذي يجبر  األســــرة: مــا 

شــــراء مــنــتــجــي وال يــشــتــري مـــن بــائــع 
آخر؟ فإن استطاعت األسرة أن تجيب 
ستكون  حتًما  فإنها  الــســؤال  هــذا  عــن 

أسرة منتجة بامتياز.

دراسة جدوى املشاريع 
وجدنا من خال الدورة التدريبية 
أن عددا كبيرا من المشاريع قد سمعت 
ــدوى الـــمـــشـــروع( ولــكــن  عـــن )دراســـــة جــ
عــنــدمــا ســألــنــاهــم عـــن الــكــيــفــيــة الــتــي 
مشاريعهم  جـــدوى  بــدراســة  بها  قــامــوا 
عـــجـــزوا عـــن الـــشـــرح والـــتـــحـــدث، إذ إن 
المنتجة  ــر  ــ واألسـ الـــنـــاس  مـــن  الــكــثــيــر 
وحتى رواد األعمال ال يقومون بدراسة 
العديد  فإن  لذلك  مشاريعهم،  جــدوى 
كــانــت صغيرة  إن  الــمــشــاريــع حتى  مــن 
تتعثر بعد فترة من الزمن، وذلك بسبب 

هذا النقص في جمع المعلومات.
أن عددا  المقابل وجدنا  ولكن في 
بعمل  فعًا  قــامــوا  قــد  المشاركين  مــن 
دراســـة جــدوى رائــعــة مــن حيث حساب 
ــات الــيــومــيــة  ــروفــ ــصــ ــمــ ــول والــ ــمــــدخــ الــ
والشهرية والسنوية، لدرجة أن بعضهم 
القرطاسية  حتى  حساباته  فــي  وضــع 
الــبــاد التي ســوف يعلقها  وصــور قــادة 
يــقــوم  يـــمـــكـــن أن  الـــــــذي  ــل  ــمـــحـ الـ فــــي 

بافتتاحه في يوم من األيام.
تعني  ال  الــــجــــدوى  دراســــــة  أن  إال 
والمخرجات  الــمــدخــات  دراســـة  فقط 
هنا  وإنما  المشروع،  يدور حولها  التي 
نتحدث عن كيفية سير المشروع مالًيا 
–على األقل–  السنوات الخمسة  خال 
للمشروع  يمكن  ومــتــى  الــمــشــروع،  مــن 
أن يعتمد على نفسه في المصروفات، 
ومـــــــتـــــــى تـــــــتـــــــســـــــاوى الــــــمــــــصــــــروفــــــات 
المدخوالت  تكون  ومتى  والمدخوالت، 
أكــثــر مــن الــمــصــروفــات، كــل ذلـــك يتم 
علمية،  مــوضــوعــيــة  تــوافــقــيــة  بطريقة 
أحب  ألنــي  اعتباطية  العملية  وليست 
ذلك وأكره ذلك، فعندما نقوم بدراسة 
وندرس  السوق  ندرس  أن  جدوى يجب 
واســتــبــانــات  اســتــمــارات  عــبــر  المجتمع 
تعطينا  بحيث  وواضحة  مسبًقا  معدة 
على  الــســديــد، ألن  الـــرأي  النهاية  فــي 
أثرها سنجيب عن السؤال المهم: هل 
أي مدى  وإلى  أم ال؟  المشروع  سنقيم 

وكــم  االســتــمــرار  مــن  ــرة  األســ ستتمكن 
يمكن  وكيف  السوق؟  في  سنة ستبقى 
ــى من  ــ تــنــتــقــل مـــن الــمــرحــلــة األولــ أن 
المشروع إلى المرحلة الثانية؟ وهكذا.

إدارة املشروع
وأثير جدل كبير عند التحدث عن 
هذه النقطة، فإدارة المشروع تعني كل 
األمور األخرى التي تتم ويجب أن تتم 
المالية  اإلدارة  مــثــل:  يــومــيــة،  بــصــورة 
والعمال،  الموظفين  إدارة  للمشروع، 

إدارة المكان، والتسويق وما إلى ذلك.
والــــجــــدال الــــذي حــصــل كــــان أمـــرا 
طــبــيــعــيــا، وذلـــــك بــســبــب االخـــتـــافـــات 
بلد  إلـــى  عــربــي  بــلــد  مـــن  المجتمعية 
آخــــــر، والـــتـــســـهـــيـــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
الــمــشــاريــع، ســــواء كــنــا نتحدث  تــدعــم 
التسهيات  أو  المالية  التسهيات  عن 
ــنـــوك  ــبـ ــة، وســـــــــواء مـــــن الـ ــيـ ــســـتـ ــوجـ الـــلـ
الجمعيات  من  أو  الخاصة  والمشاريع 

والمؤسسات األهلية أو الحكومات.
ولكن من خال كل تلك الحوارات 
اإلخــوة  معظم  أن  وجــدُت  والمناقشات 
واألخوات المشاركين يعانون ضعًفا في 
فهم  بالفعل  المنتج،  تسويق  عمليات 
يــســتــخــدمــون االنــســتــغــرام والــواتــســاب 
– االجتماعي  التواصل  مواقع  وبعض 
بحسب ما هو متاح في كل بلد– إال أن 
خطة  وجـــود  عــدم  فــي  تكمن  المشكلة 
متبعة في التسويق، فاألسرة المنتجة 
أو حتى رواد العمل الحر يعتقدون أن 
عملهم ينصب على القدرة واإلمكانية 
في إنتاج منتج وإدخاله السوق، ونشره 
إن كان  الوسائل، وهذا األمر  عبر تلك 
صحيحا في المرحلة األولى فإنه من 
الصعب االعتماد عليه، وإنما يجب أن 
العمل  رائــد  أو  المنتجة  لألسرة  يكون 
ــي الــتــســويــق، ولــيــس  الـــحـــر بـــرنـــامـــج فـ
فـــقـــط الـــتـــســـويـــق اإللـــكـــتـــرونـــي وإنـــمـــا 
فيجب  التقليدي،  التسويق  فــي  حتى 
أن يــســيــر تــســويــق الــمــنــتــج وفـــق خطة 
ليس  سليمة  وبطريقة  مسبًقا،  معدة 
بــهــدف أن يــصــل هـــذا الــمــنــتــج إلـــى أي 
الصحيح  المستهلك  وإنما  مستهلك، 
باإلضافة  المنتج،  لهذا  يحتاج  الــذي 
المنتج مساحة من  يأخذ هذا  أن  إلى 
إن شعر  بحيث  المستهلك  هــذا  ذاكــرة 
فــي أي لــحــظــة أنـــه يــحــتــاج إلـــى منتج 
شبيه، فإن منتج هذه األسرة يقفز في 
مباشرة  فيذهب  شعور،  غير  من  ذهنه 
يمكن  فهل  بعينه،  المنتج  هــذا  لشراء 

أن نصل إلى هذه المرحلة؟
عموًما، كانت دورة جميلة استمتعنا 
– استفدت  وكــذلــك  كبيرة،  بــصــورة  بها 
على  تعرفت  ألنــي  منها  شخصًيا–  أنــا 
طـــريـــقـــة عـــمـــل األســـــــرة الــمــنــتــجــة فــي 
العديد من دول العالم العربي، وأشعر 
أنـــه لــو تــمــت االســتــفــادة مــن منتجات 
هذه األسر، فإنه يمكن تحويل كل هذه 

األسر إلى أسرة ذات إنتاج مستدام.
Zkhunji@hotmail.com

الإ�����س����ام.. والن���ف���ت���اح ع��ل��ى الآخ�����ر !

الأ�س��ر المنتج��ة والإدارة الم�س��تدامة للمن��زل

بقلم:
 د. زكريا خنجي

استبشر أهل البحرين والمملكة 
جسر  افتتاح  بعد  السعودية  العربية 
الملك فهد الذي يربط بين البلدين 
الشقيقين بعد طول توقف مدة طالت 
وأثرت سلبا على الحياة االقتصادية 
البحرين  مملكة  فــي  واالجــتــمــاعــيــة 

والمملكة العربية السعودية.
الــــذي  الـــجـــســـر  ــذا  ــ هـ أن  ال شــــك 
ســمــاه الـــمـــرحـــوم الــشــاعــر الــســعــودي 
الــبــحــريــنــي غـــــازي الــقــصــيــبــي جسر 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــو أكـ ــ الـــمـــحـــبـــة واإلخــــــــــــاء هــ
جــســر مـــن االســمــنــت والــحــديــد ألنــه 
الشقيقين  البلدين  بين  مــا  يجسد 
ــيــــن مـــــن أواصـــــــــر األخــــــوة  ــادتــ ــيــ ــقــ والــ

بــيــن الجميع  تــجــمــع  الــتــي  والــمــحــبــة 
وتــعــود إلـــى قــــرون مــن خـــال الــثــوابــت 
والروابط  والدين  اللغة  في  المعلومة 
االجــتــمــاعــيــة والــعــائــلــيــة الــتــي جمعت 

بين الشعبين الشقيقين وتعززت عبر السنين وجعلت 
ــاد بين  ــزا لــلــعــاقــة ولــلــوحــدة واالتـــحـ ــذا الــجــســر رمــ هـ
البحرين والسعودية حتى بات السفر عبر هذا الجسر 
ومن  أخـــرى  مدينة  إلــى  مدينة  مــن  انتقال  هــو  كأنما 
البلد اآلخــر،  أو  البلد  فــي هــذا  أخــرى  إلــى قرية  قرية 
ولــذلــك عــنــدمــا أغــلــق الــجــســر بــســبــب تــفــشــي جائحة 
كورونا وآثارها المدمرة على األوضاع الصحية خاصة 
ــاره السلبية على  الــقــلــق وآثــ الــنــاس بــوطــأة هـــذا  شــعــر 
إلى  بالنسبة  ســواء  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة 

أصحاب األعمال أو األسر.
تدخل  الشقيقين  البلدين  بين  العاقة  هــذه  إن 
فــي جميع مــفــاصــل الــحــيــاة فــي االقــتــصــاد والــتــجــارة 
التي  الجوانب  كل  وفي  والتعليم  والصحة  والصناعة 
الثاني  البلد  أو  البلد  هذا  في  المواطن  إليها  يحتاج 
االتحاد  الجوهري في  المعنى  الحقيقة  فهذا هو في 

بين البلدين حتى إن بقي كل بلد مستقا بذاته.
من هنا، فإن عودة الحياة إلى هذا الجسر وعودة 
بمثابة  الشقيقين  البلدين  بين  طريقه  عن  االنتقال 
البلدين  اقتصاد  وإلــى  المجتمعين  إلــى  الـــروح  عــودة 
والسياحة والتجارة وغيرها وبذلك استبشر المواطنون 
المرحلة  بهذه  والسعودية  البحرين  فــي  والمقيمون 
الــجــديــدة الــتــي لــم تخل مــن الــضــوابــط واالحـــتـــرازات 
في  المختصة  السلطات  قبل  مــن  الملزمة  الصحية 
بما  االتجاهين  في  مسافر  كل  يظهر  بحيث  البلدين 
يــفــيــد خــلــوه مـــن هـــذا الـــمـــرض، كــمــا يــظــهــر بــأنــه أتــم 
عبر  وانــتــقــالــه  ســفــره  يجعل  بما  الــازمــة  التلقيحات 

الجسر آمنا له ولغيره من المواطنين والمقيمين.
وال شك أن هذه المعادلة التي نجحت في فتح باب 
التنقل بين البلدين من دون عوائق وفي نفس الوقت 

ــرازات  ــ ــتـ ــ ــتــــراطــــات واالحـ ضـــمـــان االشــ
الــصــحــيــة هـــي تــلــك الــمــعــادلــة الــتــي 
اليوم  الــعــالــم  بــلــدان  جميع  تنشدها 
وألنــــهــــا تــعــيــد الـــحـــيـــاة االقـــتـــصـــاديـــة 
عام  بشكل  الــحــيــاة  ودورة  والــســيــاحــة 
مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى اإلضــرار 
بالصحة العامة. ونعتقد أن البحرين 
والسعودية قد نجحتا في ذلك بشكل 
مثل  تحقيق  وأن  وملموس  ملحوظ 
ــان يــقــتــضــي الـــوقـــت  ــ ــذا الـــنـــجـــاح كـ ــ هـ
الازم والكافي الستكمال الفحوصات 
والــتــلــقــيــحــات بــشــكــل يــســمــح بــعــودة 
أو شبه  الطبيعي  إلى وضعها  الحياة 

الطبيعي على األقل.
إن مــا حــدث خــال أكــثــر مــن سنة 
ــان ثــمــنــا بــاهــظــا عــلــى حــيــاتــنــا ســواء  كـ
البشرية  أو الخسائر  الجانب الصحي 
ــزاء الـــذيـــن فــقــدنــاهــم  ــ مـــن خـــال األعــ
بسبب هذا الفيروس أو من خال اآلالف من الوظائف 
أن  المفترض  كان من  التي  الوظائف  أو  التي ضاعت 
أو من خال  الشباب  الخريجين من  أمام آالف  تفتح 
وأصحاب  التجار  آالف  أصابت  التي  الكبيرة  االضــرار 
األعمال الذين وجدوا أنفسهم في وضع غير مسبوق 
وعليهم التزامات كبيرة سواء تجاه العمالة التي تعمل 
لديهم أو تجاه البنوك أو تجاه أسرهم. نقول هذا على 
الحكومتان في  الذي بذلته  الكبير  الجهد  الرغم من 
البحرين والسعودية سواء في توفير اللقاحات أو توفير 
الرعاية الصحية للجميع من دون تمييز بين مواطن 
أو من خال المساعدات واالعتمادات المالية  ومقيم 
ــأة هــذه  مــن وطــ الــحــكــومــات للتخفيف  وفــرتــهــا  الــتــي 
األزمة الخانقة وهي جهود مشكورة وال يجب نسيانها 
أو تجاهلها مثلما يفعل البعض من المغرضين الذين 
يعيشون على التأزيم واإلساءة والذين ال يفرحون إذا 
كانت بلدانهم قد حققت نجاحات أو نتائج طيبة في 

أي مجال من مجاالت الحياة.
وفتح  طاقته  بكامل  العمل  إلــى  الجسر  عــودة  إن 
باب الحركة بين البلدين هي لحظة مفرحة ومفعمة 
بين مملكة  تربط  التي  واالخــاء  المحبة  بكل مشاعر 
البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، 
ولذلك رأينا الفرحة واالستبشار في عيون المواطنين 
ورأيــنــا كــيــف أثـــر فــتــح الــجــســر فــي االتــجــاهــيــن بشكل 
واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  دورة  على  إيجابي 
ــا اإليــجــابــيــة خـــال األيـــام  ــارهـ والـــتـــي ســـوف تــظــهــر آثـ
المملكة  في  وأحبتنا  بأخوتنا  وسها  فأها  القادمة 
في  سها  ونزلتم  أها  حللتم  لقد  السعودية  العربية 
كل  ولكم  لقيادتكم  تكن  التي  البحرين  مملكة  بلدكم 
االحترام والتقدير ودامت أفراح البحرين والسعودية.

اإعادة فتح ج�سر الملك فهد اأعادت الفرحة

بقلم:
د. نبيل العسومي

ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي  ــدء الـ مـــع بـ
عـــلـــى قــــطــــاع غــــــــزة، قــــــرر نــتــنــيــاهــو 
ــار رجـــال  ــبـ االنـــتـــقـــال مـــع وزرائــــــه وكـ
أمــنــه مــن مــكــان اجــتــمــاع »المجلس 
الوزاري المصغر« في الكنيست إلى 

اإلنــذار في  بعد دوي صفارات  أكثر حماية؛  آخر  مكاٍن 
وصــول  إثــر  المحتلة  الــقــدس  الفلسطينية  العاصمة 
عّدة صواريخ إليها قادمًة من قطاع غزة، وذلك بعد أن 
تم تعديل ثم إلغاء مسيرة عتاة المستوطنين المقّررة، 
وتوحيدها  الــقــدس  االحــتــال ضــم  لما يسميه  إحــيــاًء 

واعتبارها عاصمة موّحدة بعد حرب 1967.
الــســيــاق  ــالـــة األولــــــى مـــن هــــذا  الـــرسـ وال شـــك أن 
وربما األكثر أهمية التي أرسلها المقدسيون إلى دولة 
االحتال، أن العاصمة الفلسطينّية المحتلة لم تكن 
ولن تكون عاصمًة موّحدة لدولة االحتال، وال »صفقة 
القرن«، وال مجال دون تأكيد حقيقة ال تقبل النقاش، 
كل  وأن  وشعبها،  فلسطين  لدولة  القدس عاصمة  بــأّن 
واالستيطان  والعنصرية  والتهجير  التهويد  محاوالت 
في  وال  اآلن،  األكــيــدة، ال  الحقيقة  هــذه  مــن  تغّير  لــن 
تحويل  في  االحتال  فشل  بعدما  خاصّة  المستقبل، 
في  هو  بينما  ديني  إلــى صــراع  العاصمة  على  الصراع 

األصل والجوهر شأن سياسي بامتياز.
جوالت عتاة المستوطنين، خال الفترة الماضية، 
فــي الــمــســجــد األقــصــى وحــولــه مــن بـــاب الــعــامــود إلــى 
»الــمــوت للعرب«  الــمــدوي  الشيخ جـــراح مــع صــراخــهــم 
وإمكاناتها  دولــة االحتال  بــأّن  أوضــح  كانت رسالة وال 
الشعب  تستهدف  ال  واألمــنــيــة  والعسكرية  السياسّية 
ــعـــرب كـــل الـــعـــرب، ومــامــح  الــفــلــســطــيــنــي فــقــط بـــل الـ
الصدق بادية على وجوه المستوطنين الفاشيين وهم 
يصرخون بصوٍت عاٍل: »الموت للعرب كل العرب«. وهذه 

رسالة إلى كل العرب.
ــة االحــتــال ال تــأبــه كثيًرا  مــع ذلـــك، تــأكــد أن دولـ
بردود الفعل على جرائمها سواء من أصدقائها أو من 
وتــحــدده  تــصــدره  بما  تكترث  وال  وأعــدائــهــا،  خصومها 
مواقف المؤسسات الحقوقية الدولية وتقاريرها، وهي 
غير معنية بالرأي العام العالمي بعدما لم يكترث هذا 
الــتــي ُتظهر دموية  الــصــور واألشــرطــة  بــتــكــرار  األخــيــر 
االحتال وأدواته العسكرية واألمنية. وبات تكرار هذه 
الــصــور واألشــرطــة وكــأنــهــا مسكن لــلــرأي الــعــام بعدما 
اعتاد عليها أو سّلم بحقيقة أّن دولة االحتال دائًما ما 

تفلت من العقاب على الجرائم التي ترتكبها.
نــقــول ذلـــك، ألن الــصــور واألشــرطــة الــتــي تــم بثها 
وعلى  الفلسطينية  العاصمة  على  الحرب  هــذه  أثناء 
ــان مــن شــأنــهــا إثــــارة حــتــى مــن لــيــس له  قــطــاع غــــزة، كـ
إحــســاس بــاإلنــســانــيــة والــضــمــيــر األخـــاقـــي، ومـــع ذلــك 
للرسائل  اكتراث  ودون  بإهمال  االحتال  دولة  تعاملت 

التي يجب أن تبثها هذه األدوات اإلعامية.
ــرب عــلــى الــعــاصــمــة وعـــلـــى غـــــزة، ارتــكــب  ــحـ ــي الـ فـ
ــم يـــقـــدر بــدقــة  ــاء عــــديــــدة، ذلــــك أنــــه لـ ــطـ نــتــنــيــاهــو أخـ
خاصة  المواجهة  على  الفلسطيني  الشعب  إمكانيات 
عندما انضم الداخل مع قطاع غزة لنصرة األهل في 
الحرب  هــذه  أدت  أخـــرى عندما  مــرة  وأخــطــأ  الــقــدس، 
أعــمــال  جـــدول  إلـــى  الفلسطينية  القضية  ــادة  إعــ إلـــى 
الشكوك  تلك  األبــرز  الخطأ  أن  إال  العالم من جديد، 
المتزايدة لدى الرأي العام اإلسرائيلي في مدى واقعية 
فإن  ذلك  ومع  لدولتهم،  عاصمة  الموحدة  القدس  أن 
نتنياهو نجح في استثمار هذه األخطاء عندما عرقل 
توصل معارضيه إلى تشكيل حكومة فشل في تأليفها، 

وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب ضــد 
والــمــحــاوالت  الفلسطيني،  الشعب 
الــصــهــيــونــيــة الـــمـــســـتـــمـــرة لــتــهــويــد 
الــعــاصــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــقـــدس، 
ــاوالت ال نــتــوقــع لــهــا أن  ــحــ وهــــي مــ
تتوقف رغم تداعيات العدوان األخير على غزة ونتائجه 

المهمة على موازين الصراع.
فــمــا يــجــري عــلــى األرض هــو جـــزء ال يــتــجــزأ من 
عملية ممنهجة، وما تحويل مسألة حي الشيخ جراح 
في القدس المحتلة إلى القضاء اإلسرائيلي للبت بها، 
حقوقية  ولمسات  قانونية  صفة  إلضفاء  محاولة  إال 
عقود  مــنــذ  الــمــعــلــنــة  الــتــهــويــد  عملية  عــلــى  للتغطية 
ر القضاء اإلسرائيلي لمنح هذه  طويلة، وبحيث يسخَّ
العملية الغطاء القانوني المطلوب والذي من خاله 

يتم تحييد القضاء الدولي بهذا الشأن.
ت دولة االحتال ثاثة قوانين،  ولهذا الغرض، سنَّ
األول صدر بعد عامين فقط من السطو على فلسطين 
عليه  أطلق  الــذي  القانون  وهــو   ،1948 عــام  التاريخية 
والــذي   ،1950 لعام  الغائبين  أمــاك  قــانــون  االحــتــال 
ــن تم  ــذيـ يــقــضــي بــمــنــح مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـ
تــشــريــدهــم قـــســـًرا مـــن أراضــيــهــم وأمــاكــهــم لــتــتــصــّرف 
لها،  تراها مناسبة  التي  بالطريقة  بها  دولة االحتال 
ــؤالء كــونــهــم »غــائــبــيــن« قــســرًيــا فـــا يسمح  وبــمــا أن هــ
القانون  هــذا  الــعــودة،  في  حقهم  بممارسة  عملًيا  لهم 
أماكهم  إلى  الفلسطينيين  عودة  تأكيد عدم  إلى  أدى 
وسلب  لنهب  القانونية  التغطية  وضــمــان  ناحية،  مــن 
الــمــتــداول  المصطلح  أن  عــلــًمــا  وقــرصــنــتــهــا،  أمــاكــهــم 
قانوني  غير  المصطلح  فهذا  »مــصــادرة«  ذلــك  باعتبار 
بالحق  تعترف  المصادرة  أن  إلى  بالنظر  تداوله،  رغم 
ما  بينما  الــعــام  الصالح  لمصلحة  وتــتــم  وبالتعويض 
يجري هو عملية نهب وسطو ممنهج ومنظم من قبل 
دولة االحتال وأجهزتها القضائية والقانونية، إضافة 

إلى أجهزتها األمنية التنفيذّية بطبيعة الحال.
وإذا كان قانون الغائبين يتعّلق بأراضي عام 1948، 
فيها  بما  الغربية  للضفة  اإلســرائــيــلــي  االحــتــال  فــإن 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة وقـــطـــاع غـــزة عـــام 1967، اســتــوجــب 
ســن قــانــون آخــر يقضي بــاالســتــيــاء واالســتــيــطــان في 
قانون  ســن  فتم  الــحــرب،  تلك  إثــر  المحتلة  المناطق 
يــخــول ســلــطــات االحــتــال  والــــذي  والـــنـــظـــام«،  »اإلدارة 
السطو على أي مساحة من األرض ترى الدولة العبرية 
ضرورة ضمها إلى ما تسمى أرض إسرائيل، خاصة في 
العاصمة الفلسطينية القدس، بمقتضى هذا القانون 
تم حل مجلس أمانة »بلدية« القدس المنتخب وطرد 
ــي الــخــطــيــب وإلــحــاقــهــا  أمــيــن الــعــاصــمــة الــقــدس روحــ

ببلدية القدس الصهيونية برئاسة تيدي كوليك.
أّما القانون الثالث، فيتمثل بالخطة اإلسرائيلية 
إلــــى عملية  والـــهـــادفـــة  ــقــــدس،  الــ لــمــديــنــة  الــهــيــكــلــيــة 
تــهــويــد مــعــلــنــة وبــحــيــث يــتــبــقــى لــلــعــرب أقــــل مـــن %30 
الشرقية  الــقــدس  فــي  الفلسطينيين  المواطنين  مــن 
وأكثر من 70% للمستوطنين اليهود، وذلك تحت شعار 

»التخّوف مما تسمى القنبلة الديموغرافية.
ــيـــة الــتــي  ــاًدا إلــــى هــــذه الـــقـــوانـــيـــن األســـاسـ ــنــ ــتــ واســ
يتخذها القضاء اإلسرائيلي مرجًعا وحيًدا لمحاكمه، 
معلن،  مخطٍط  في  قدًما  تجري  التهويد  عملية  فــإن 

وليست مجرد رد فعل أو استفزاز هنا أو هناك.

 } كاتب من فلسطين 

عل���ى الفل�س���طينية  الق�سي���ة  ع���ودة 

ج�����دول اأع���م���ال ال��ع��ال��م م��ج��ددا

 بقلم: هاني حبيب  }

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح
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هم اأخطر من الكورونا!!

الحديث األول..
 حلمُت بوطٍن 

يحتضن كل أبنائه 

دارة »األنصاري للفكر والثقافة« بالتعاون مع صحيفة »األيام« 
تنشر فصول كتاب أحاديث الوعي الوطني لجاللة الملك

بقلم: حمد بن عيسى آل خليفة

يت�صفون  الذين  هوؤالء  لبع�ض  املنا�صب  من  لعل 

االأيادي  الذين حتركهم  والأولئك  النظر،  وق�صر  باالأنانية 

اخلبيثة واحلقد االأ�صود، نقول لعل من املنا�صب اأن ن�صحذ 

اأذهان هوؤالء قليالً، وب�صكل موجز ما فعلته البحرين وما 

اتخذته من اإجراءات مبواجهة جائحة كورونا يف واحدة 

من املالحم الوطنية الكبرية التي �صيخلدها التاريخ.

يف  البحرين  اإجراءات  ن�صتعر�ض  اأن  اأردنا  ما  اإذا 

على  ولكن  هنا،  املقام  ي�صعها  فلن  اجلائحة  هذه  مكافحة 

�صبيل املثال فقط ويف ملحة �صريعة نذكر املتعامني والذين 

ي�صعون اإىل طم�ض احلقائق وت�صويهها مبا اتخذته البحرين 

من اإجراءات مالية و�صحية ووقائية ومعي�صية واجتماعية 

وتوعوية، وهي اإجراءات مل تتخذها اأي دولة يف العامل!!

ياأتي على راأ�ض هذه االإجراءات وبتوجيهات من جاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، اإطالق احلزمة املالية باأكرث من اأربعة مليارات 

عمليات،  غرفة  واإن�صاء  وطني،  فريق  وت�صكيل  دينار، 

وفح�ض وتطعيم وعالج جماين جلميع املواطنني واملقيمني 

من  املواطنني  واإجالء  واخلدمات،  االأ�صكال  اأرقى  وفق 

اخلارج، وتطبيق نظام التعليم والعمل من املنزل، وتوفري 

الكهرباء  فواتري  ودفع  كامل،  ب�صكل  االأ�صا�صية  االأغذية 

القرو�ض  اأق�صاط  وتاأجيل  وال�صركات،  لالأفراد  واملاء 

القطاع  يف  العاملني  رواتب  ودفع  اأ�صكالها،  مبختلف 

اخلا�ض، واإعفاء املوؤ�ص�صات من الر�صوم، اإلخ...

هذا بع�ض النذر الي�صري ملا فعلته البحرين يف مواجهة 

هذه  العامل،  يف  دولة  تفعله  مل  والذي  كورونا  تداعيات 

االإجراءات التي جاءت وفق توجيهات مبا�صرة من ح�صرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

جاللته  يدخر  مل  حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

و�صًعا وال جهًدا يف احلفاظ على �صحة و�صالمة املواطنني 

اأر�ض البحرين، وتلبية جميع احتياجاتهم  واملقيمني على 

من كل النواحي.

ومتابعة  حثيث  ميداين  وعمل  ا�صتباقية  روؤية  ووفق 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  قاد �صاحب  فقد  يومية، 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء بكل كفاءة 

واأدار  البحرين يف مواجهة هذه اجلائحة،  واقتدار فريق 

اأن ي�صعنا يف مقدمة  العمليات بتفوق وجناح، وا�صتطاع 

ال�صفينة التي حتمل دول العامل للخروج من هذه اجلائحة.

ومنذ البداية وال زال اأع�صاء فريق البحرين الوطني 

يقدمون لنا اأبلغ �صور الت�صحيات والتفاين يف العمل يف 

تقدميهم اأرقى اخلدمات لنا ويف �صعيهم الحتواء الفريو�ض 

ومنع انت�صاره، وهم يوا�صلون العمل ليل نهار، يف نكران 

حياة  على  احلفاظ  اأجل  من  تلني  ال  عزمية  ويف  للذات 

النا�ض، وكما قال �صمو ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

فاإن كلمات ال�صكر والتقدير لن تفي هوؤالء حقهم.

هناك العديد من الق�ص�ض واحلكايات التي تدمع لها 

العني وينفطر لها القلب، فدعونا ال نبخ�ض فريق البحرين 

حقهم، فهم ي�صتحقون منا كل ال�صكر والتقدير وي�صتحقون 

منا الوقوف اإىل جانبهم عرب التقيد باالإجراءات االحرتازية 

اأكرب من العامل  حتى نخفف االأعباء عنهم، فاجلائحة هي 

كله ولي�ض البحرين فقط.

ال تلتفتوا اإىل االأ�صوات الن�صاز التي حتاول اأن تقلل 

اأن حتبط عزميتنا، فهي  اإجنازاتنا وقدراتنا وحتاول  من 

وهي  امل�صوؤولية،  وروح  الوطني  احل�ض  فقدت  اأ�صوات 

واأخبث  اأخطر  واأهداف خبيثة وهي  اأغرا�ض  لها  اأ�صوات 

من فريو�ض كورونا. حما اهلل البحرين بقيادة جاللة امللك 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، وكل ال�صكر والتقدير واالمتنان 

وحتية  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  �صمو  جلهود 

فاإن  اهلل  وباإذن  الوطني..  الفريق  اأع�صاء  لكل  خال�صة 

البحرين �صوف تنت�صر.

قفزة يف حاالت »العناية املركزة« بن�سبة %82  

االأ�سبوع االأ�سد على البحرين.. 14677 اإ�سابة جديدة
ح�شني �شبت:

اإ�شابات  ح�شيلة  اأعلى  املا�شي  الأ�شبوع  �شجل 

جديدة بفريو�س كورونا »كوفيد-19« يف البحرين، 

الفرتة  بلغت احل�شيلة 14.677 حالة وذلك يف  اإذ 

من 15 اإىل 21 مايو اجلاري، بارتفاع مقداره %32 

عن الأ�شبوع الذي �شبقه الذي كان قد �شجل 11071 

املركزة  العناية  حالت  �شجلت  كما  جديدة.  اإ�شابة 

اإىل 82 %  قفزة كبرية يف وقت ق�شري بن�شبة ت�شل 

خالل اأ�شبوعني فقط، اإذ كانت احلالت يف الثامن من 

مايو اجلاري 114 حالة فقط، وارتفعت يف الع�شرين 

من ال�شهر اجلاري اإىل 207 حالت.

جمعية التاأمني: اإ�سناد احلوادث املرورية 

الب�سيطة ل�سركات التاأمني نهاية يوليو املقبل

عبا�س ر�شي:

ك�شف رئي�س جمعية التاأمني البحرينية جواد حممد، التي تن�شوي حتت 

�شركات  ومبا�شرة  اإ�شناد  عن  اململكة،  يف  العاملة  التاأمني  �شركات  مظلتها 

املقبل  يوليو  نهاية  من  ابتداًء  الب�شيطة  املرورية  للحوادث  املحلية  التاأمني 

الوقت  يف  مبا�شرتها  تتوىل  التي  للمرور  العامة  الإدارة  من  بدلً   ،2021

احلايل.

اجلديدة  الآلية  »اإن  القت�شادي«-  »الأيام  مع  لقاء  -يف  حممد  وقال 

�شتوجد حلولً كفيلة وفعالة لتح�شني م�شتويات مبا�شرة احلوادث املرورية 

ا يف احلوادث  تاأخري، خ�شو�شً فيها دون  الإجناز  املت�شالح عليها و�شرعة 

التي ل تت�شبب باأي حالة وفاة اأو اأي اإ�شابات ج�شدية اأو جرمية ين�س عليها 

قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر«.

يف ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم.. يف مبادرة وطنية من »االأيام« 

»الت�سفيق« من املنازل حتية لفريق البحرين الطبي

حمرر ال�شوؤون املحلية:

وتقديـر  و�شكر  لتحية  مبادرة  تطلق  اأن  »الأيام«  تت�شرف  الوطنية،  م�شوؤوليتها  من  انطالًقا 

اأع�شاء فريق البحرين الوطني والكوادر الطبية والعاملني يف ال�شفوف الأمامية واملتطوعني الذين 

ي�شعون للحفاظ على اأرواح النا�س و�شحتهم و�شالمتهم يف مواجهة »كورونا« معر�شني اأنف�شهم 

واأ�شرهم للخطر.

من  بالت�شفيق  القيام  مبادرة  يعيدوا  باأن  واملقيمني  املواطنني  جميع  تدعو  الأيام  فاإن  لذلك 

منازلهم يف متام ال�شاعة 7:00 من م�شاء اليوم الأحد، حتية لهوؤلء الأبطال الذين �شربوا اأروع 

�شور التفاين.

وتاأتي هذه املبادرة اأي�شا جلًما لالأ�شوات الن�شاز التي ظهرت على ال�شطح خالل هذين اليومني 

من اأجل التقليل من عزميتنا واإجنازاتنا، ولنوؤكد اأن البحرين �شـوف تظـل اأقـوى و�شوف تنت�شر 

على الـ»كورونا« وعلى هذه الأ�شوات اخلبيثة وامل�شككة واحلقودة واجلاحدة لكل ما مت تقدميه 

من خدمات ورعاية �شحية وطبية ومعي�شية.

ل  احلريري: لن اأ�سكِّ

 احلكومة كما يريدها عون

بريوت - وكالت:

املكلف  اللبناين  احلكومة  رئي�س  اأكد   

�شعد احلريري اأم�س اأنه لن ي�شكل حكومة 

مي�شال  اجلمهورية  رئي�س  يريدها«  »كما 

عون، وذلك بعد اأكرث من �شبعة اأ�شهر من 

�شيا�شية  اأزمة  خلفية  على  حكومي  فراغ 

ومالية واقت�شادية حادة.

وقال احلريري، خالل جل�شة الربملان 

اإن  اأزمة ت�شكيل احلكومة،  اللبناين لبحث 

وتغيري  تعديل  يريد  اجلمهورية  رئي�س 

يف  ال�شيا�شية  احلياة  وتعطيل  الد�شتور 

البالد.

07-06
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يف تقرير �صحايف �صادر عن مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء:

اإجراءات احلكومة حفظت احلقوق واأنقذت م�صاريع عقارية من التعرث

الوقت  يف   2014 ل�شنة   )66( رقم  بقانون  املر�شوم  فجاء 

الالزمة  الرتتيبات  وو�شع  حمتمل،  تفاقم  اأي  لوقف  املنا�شب 

بها  وتفّردت  تذى  قانونية تحُ �شمانات  وفق  الفاعلة  واملعاجلات 

العقارية  امل�شاريع  مع  واملتدّرج  الأمثل  للتعامل  البحرين  مملكة 

املتعرثة، اإذ ن�س القانون على اأن يحيل جمل�س الوزراء اإىل اجلهة 

التي يحددها، وهي اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية 

رئي�س  نائب  اآل خليفة  بن عبداهلل  ال�شيخ خالد  برئا�شة  التحتية، 

الوزراء، كل م�شروع تطوير عقاري مت بيع وحداته على  جمل�س 

اخلريطة وا�شتحُلمت دفعاٌت عنها مقابل ذلك، وتعرث اأو توقف عن 

التنفيذ، لدرا�شته من جميع النواحي وح�شر الديون واللتزامات 

واحلقوق فيه، لت�شدر اللجنة الوزارية قرارها اإما مبتابعة مطور 

املتبقي  ا�شتكمال  على  وجديته  قدرته  اأثبت  اإذا  مبا�شرة  امل�شروع 

ت�شوية  جلنة  اإىل  امل�شروع  باإحالة  اأو  حمدد،  زمني  اإطار  �شمن 

م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة، ذات ال�شفة الق�شائية، واملكونة 

للق�شاء، وممثلني من  الأعلى  املجل�س  قبل  من ق�شاة منتدبني من 

امل�شاريع  اأن تبّت يف هذه  ذوي اخلربة والخت�شا�س، والتي لها 

لت�شويتها بالطرق الودية وغري الودية املحددة يف القانون.

ثمانية م�صاريع متعرثة يف 5 �صنوات

املر�شوم  اأحكام  وفق  للعمل  الأوىل  اخلم�س  ال�شنوات  خالل 

اأحال  العام 2019،  حتى  اأي  ل�شنة 2014،   )66( رقم  بقانون 

التنموية  للم�شاريع  الوزارية  اللجنة  اإىل  املوقر  الوزراء  جمل�س 

والبنية التحتية ثمانية م�شاريع متعرثة فقط، والتي جاءت بناًء 

على ما ورد اإىل اجلهات احلكومية املخت�شة من �شكاوى من املالك 

وامل�شتثمرين، ليكون عدد امل�شاريع التي اأزيلت حالة التعرث عنها 

اللجنة  اأمام  منظوًرا  اأحدها  يزال  ل  اأخرى  ثالثة  مقابل  خم�شة، 

اثنني  جانب  اإىل  التحتية،  والبنية  التنموية  للم�شاريع  الوزارية 

اآخرين اأمام جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقاري املتعرثة.

ولقد ا�شتطاعت اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية 

التحتية، يف �شوء متابعتها احلثيثة، اإعالن اإزالة حالة التعرث عن 

ثالثة م�شاريع، هي الرفاع فيوز، ولند مارك �شيتي فيو، وفيالمار، 

بعد اأن التزم مطور كل م�شروع على حدة بتنفيذ ا�شتكمال اجلزئيات 

املتبقية �شمن برنامج تنفيذي واإطار زمني حمدد ومتفق عليه مع 

اللجنة الوزارية.

ول يزال م�شروع »املدينة الأنيقة« الذي يقع يف منطقة العرين، 

املحال من جمل�س الوزراء يف نوفمرب 2019، قيد متابعة اللجنة 

لتتابعه عن كثب دون  لديها  امل�شروع  اإبقاء  ارتاأت  التي  الوزارية 

اإحالته اإىل اللجنة الق�شائية، بعد اأن اأبدت �شركة العرين القاب�شة، 

ال�شركة املالكة حالًيا مل�شروع العرين التطويري والتابعة ملجموعة 

GFH املالية، ا�شتعدادها ا�شتكمال امل�شروع بعد اإقرار املخطط العام 
مل�شروع العرين التطويري، وتزويده بخدمتي الكهرباء واملاء التي 

عجز املطور ال�شابق عن �شداد كلفتها ل�شالح املطور الرئي�س بعد 

اإمتام 85% من امل�شروع الذي بداأت عمليات البناء فيه عام 2011.

الوزارية  اللجنة  قّررت  التي  الأخرى  الأربعة  امل�شاريع  اأما 

اأمواج،  وبوابة  فيوز،  اجلفري  فهي  الق�شائية،  اللجنة  اإىل  اإحالتها 

اللذان متت ت�شويتهما واإزالة حالة التعرث عنهما من قبل اللجنة 

الق�شائية، اإىل جانب م�شروعي مارينا وي�شت وتالل الغروب اللذين 

ل يزالن قيد متابعة اللجنة الق�شائية.

5 م�صاريع م�صتجدة خالل 2021
يف الثالث من مايو 2021، اأحال جمل�س الوزراء اإىل اللجنة 

م�شاريع  خم�شة  التحتية  والبنية  التنموية  للم�شاريع  الوزارية 

لدرا�شتها، وارتاأت اللجنة الوزارية اأهمية اإحالة تلك امل�شاريع اإىل 

اللجنة الق�شائية؛ نظًرا لتعقد احلقوق وتداخل اللتزامات. وتبنّي 

قيام  هو  املتعرثة  امل�شاريع  تلك  بني  امل�شرتك  القا�شم  اأن  للجنة 

قانون تنظيم  ببيع وحداتها على اخلريطة قبل �شدور  مطوريها 

القطاع العقاري يف العام 2017، ومن ثم القيام برهن تلك امل�شاريع 

لدى امل�شارف والبنوك املحلية للح�شول على قرو�س ومتويالت. 

وتتمثل تلك امل�شاريع يف:

1( بر يز ال�شيف: يقع امل�شروع يف منطقة ال�شيف، وهو عبارة 

عامي  يف  املطور  قام  �شقة.  و53  طابًقا   14 من  مكون  برج  عن 

2013 و2016 برهن العقار لدى اأحد البنوك الأجنبية العاملة 

يف اململكة، وتوقيع عقود بيع مبدئية مع عدد من امل�شرتين الذين مل 

يتمكنوا من ا�شتالم وثائقهم حتى هذا اليوم.

امل�شروع يف منطقة درة مارينا  2( بريز مارينا 1 و2: يقع 

البحرين، وهو عبارة عن برجني موؤلفني من ت�شعة اأدوار، وي�شمان 

اأحد  لدى  العقارين   2017 العام  يف  املطور  رهن  �شقة.   82

امل�شارف، بعدها مت اإ�شدار وثائق منف�شلة جلميع الوحدات ونقل 

الرهن اإليها. ومل يتمكن م�شرتو الوحدات من ا�شتالم وثائق امللكية 

حتى هذا اليوم.

3( دار العز 2 و3: يقع امل�شروع يف منطقة ال�شاية، وي�شم 36 

�شقة. قام املطور برهن العقار مع عقارات اأخرى لدى اأحد البنوك. 

وبعد اأن قام املالك ب�شداد جميع التزاماتهم املالية مل يت�شلموا وثائق 

امللكية.

4( مارينا ريف: عبارة عن ثالثة مباٍن تقع يف جزيرة الريف. 

مت البدء بت�شييد امل�شروع وبيع وحداته على اخلريطة ب�شكل متزامن 

عام 2007 حتى توقف بعد ثالث �شنوات. با�شر املطور يف العام 

2014 ا�شتكمال امل�شروع وا�شتقبال م�شرتين جدد، لكنه تعرث مرة 

اأخرى. ومل يت�شلم املالك وثائق امللكية حتى تاريخه.

5( العرين هومز: وهو م�شروع مكتمل الإن�شاء مكون من 40 

فيال، قام املطور برهن الوثائق املفرزة وامل�شجلة با�شمه لدى بنكني 

حمليني، رغم قيام امل�شرتين بدفع جميع امل�شتحقات املالية. ويرجع 

اأن رهن  اإىل  الرئي�س لعدم ت�شليم امل�شرتين وثائق امللكية  ال�شبب 

ويتطلب  امل�شروع،  البدء يف  قبل  قد ح�شل  البنكني  لدى  الوثائق 

انتقال امللكية �شطب الرهن.

�صمانات قانونية

وبالنظر اإىل امل�شاريع التي ت�شمها اململكة اليوم، التي اأن�شئت 

قبل وبعد �شدور القانون رقم )27( ل�شنة 2017، والتي التزم 

امل�شاريع  عدد  فاإن  عقبات،  دون  مالكها  اإىل  بت�شليمها  مطوروها 

تعرث  و�شف  معه  ميكن  ل  ما  وهو  جًدا،  حمدوًدا  يحُعد  املتعرثة 

امل�شاريع العقارية باأنه »ظاهرة«، بل اإ�شكالت واجهت عدًدا حمدوًدا 

امل�شاريع  تنفيذ  جناح  ويعك�س  معّينة.  ظروف  يف  امل�شاريع  من 

العقارية دون اأي عقبات ما يتمتع به القطاع العقاري يف مملكة 

البحرين من قوة ومتانة، وماأمونية ال�شتثمار فيه، كما يج�ّشد ذلك 

الثقة املبنية على ال�شمعة الطيبة التي اكت�شبتها ال�شوق العقارية 

املحلية على مدى العقود املا�شية، وتعززت اليوم بف�شل الآليات 

القانونية.

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س  وكان ال�شيخ خالد بن عبداهلل 

اأ�شار يف  قد  التنموية  للم�شاريع  الوزارية  اللجنة  رئي�س  الوزراء 

بقانون  املر�شوم  باأحكام  العمل  منذ  اأنه  اإىل  �شابق  �شحايف  خرب 

رقم )66( ل�شنة 2014 قبل �شبع �شنوات وحتى اليوم، فقد جرى 

البت يف ثمانية م�شاريع متعرثة فقط بناًء على ما ورد اإىل اجلهات 

احلكومية املخت�شة من �شكاوى من املالك، واأ�شفر ذلك عن ت�شوية 

خم�شة م�شاريع ورفع التعرث عنها.

و�شدد على اأن امل�شرِّع قد تنبه اإىل �شرورة ت�شمني الت�شريعات 

القانون رقم )27( ل�شنة  راأ�شها  العقاري، وعلى  للقطاع  املنظمة 

2017 والقرارات املنفذة له، املعاجلات وال�شمانات الكفيلة بعدم 

تعرث م�شاريع التطوير العقاري املن�شاأة بعد �شدور القانون، وذلك 

عرب تنظيم جميع الأمور املالية والإدارية والقانونية للم�شاريع، ل 

�شيما عملية البيع على اخلريطة، واإلزام املطور بفتح ح�شاب �شمان 

�س لها من قبل م�شرف البحرين  للم�شروع لدى اأحد البنوك املرخَّ

املركزي ليتوىّل اإدارة احل�شاب.

توجه لإنهاء امللف

توفيق  يف  احلكومة  جدية  جت�ّشد  ا�شتباقية  خطوة  ويف 

وت�شحيح و�شعية اأي م�شاريع متعرثة اأو متوقفة، اإن وجدت، ومت 

اإن�شاوؤها قبل �شدور قانون تنظيم القطاع العقاري رقم )27( ل�شنة 

2017 ومل يقم مالكها بالإبالغ عنها، فقد وّجه ال�شيخ خالد بن 

عبداهلل اآل خليفة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، بالتن�شيق مع الوزارات 

واجلهات احلكومية ذات العالقة، اإىل ح�شر ومتابعة تلك النوعية 

من امل�شاريع.

كما وّجه اإىل التاأكد من فاعلية الإجراءات القانونية اخلا�شة 

اآليات  اإىل جانب درا�شة و�شع  العقاري،  التطوير  برهن م�شاريع 

من  لتمكينهم  اتادات  باإن�شاء  املرهونة  العقارات  ملالك  ت�شمح 

ممار�شة حقهم يف املحافظة على امل�شاريع و�شيانة واإدارة الأجزاء 

امل�شرتكة فيها.

اأ�شهمت الإجراءات احلكومية منذ �شدور املر�شوم بقانون رقم )66( ل�شنة 2014، ب�شاأن ت�شوية م�شاريع 

التطوير العقارية املتعرثة، يف رفع حالة التعرث عن العديد من م�شاريع التطوير العقاري وت�شويتها، حفًظا 

حلقوق امل�شرتين وامل�شتثمرين و�شونها من ال�شياع يف ظل دولة املوؤ�ش�شات والقانون.

وخالل العقد الأول من الألفية، وقبل الفرتة التي �شبقت اإ�شدار قانون تنظيم القطاع العقاري رقم )27( 

ل�شنة 2017، �شهدت البحرين اإعالن القطاع اخلا�ص اإن�شاء وبيع العديد من م�شاريع التطوير العقاري وفق 

ما ي�شمى بنظام البيع على اخلريطة، اأي بيع وحدات امل�شروع من قبل املطور قبل اأو يف اأثناء عملية البناء مع 

ا�شتالم دفعات نقدية من امل�شرتين. فالتزم مطورون بتنفيذ وعودهم وت�شليم الوحدات العقارية املبيعة على 

اخلريطة اإىل املالك يف الوقت املتفق عليه، يف حني تعرث اآخرون ومل ي�شتطيعوا الوفاء بالتزاماتهم، لأ�شباب 

مالية يف الغالب، الأمر الذي دعا احلكومة املوقرة اإىل التدخل لتجنيب القطاع العقاري اأي هزات من �شاأنها اأن 

توؤثر �شلبًا على �شمعة اململكة واقت�شادها الوطني، ومكانتها بو�شفها مالًذا اآمنًا لال�شتثمار العقاري.

ال��ت��ع��رث ل��ي�����س ظ���اه���رة ب���ل اإ����ص���ك���الت واج���ه���ت ع������دًدا حم�������دوًدا م���ن امل�������ص���اري���ع ال��ع��ق��اري��ة

ال�شيخ خالد بن عبداهلل

اجلمارك تفوز بجائزة دولية يف جمال تنفيذ بروتوكولت ال�صحة وال�صالمة �صد كورونا
والمتثال  التنفيذ  جائزة  اجلمارك  �شوؤون  اأحرزت 

الدولية �شد  ال�شحة وال�شالمة والنظافة  لربوتوكولت 

تطبق  موؤ�ش�شة  لأف�شل  متنح  والتي  كورونا،  فريو�س 

الطبية  املعايري  ح�شب  وذلك  الحرتازية،  الإجراءات 

 BUREAU( العاملية، والتي اأطلقتها ال�شركة الفرن�شية

VERITAS( املخت�شة مبعايري اجلودة العاملية، حيث 
اجلمارك  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  ت�شلم 

 BV اجلائزة من ذوالفقار حيدر الرئي�س التنفيذي ل�شركة

البحرين بح�شور نعمان منور مدير خدمات  يف مملكة 

توثيق الأنظمة.

ومبنا�شبة تقيق هذا الإجناز العاملي، اأعرب ال�شيخ 

اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك عن خال�س �شكره 

وت�شجيعه  ودعمه  الداخلية  وزير  لتوجيهات  وتقديره 

للجهود التي تتخذها اجلمارك يف جمال حماية ال�شحة 

كل  وت�شهيل  وتوفري  التجارة  حركة  وتاأمني  العامة 

اخلدمات للعمالء، منوها باأن الفوز بهذه اجلائزة الدولية 

يف  قدرات  من  اجلمارك  به  تتمتع  ما  يعك�س  الرفيعة، 

جمال الرتقاء بالعمل وتطوير م�شتويات الأداء، وي�شكل 

العطاء  املزيد من اجلهود وموا�شلة م�شرية  دافعا لبذل 

والإجناز، وا�شتعر�س رئي�س اجلمارك اجلهود احلثيثة 

والإجراءات الحرتازية امل�شتمرة التي قامت بها �شوؤون 

اجلمارك طوال فرتة جائحة كورونا والتي تت�شمن اتخاذ 

كل الإجراءات للحد من انت�شار فريو�س كورونا مبا يتواءم 

وا�شتدامة العمل اجلمركي، حيث تولت �شوؤون اجلمارك 

ويف وقت مبكر حجم امل�شوؤولية التي ت�شطلع بها خا�شة 

كبريا  تديا  ي�شكل  ذلك  كان  وقد  اجلمركية  املنافذ  يف 

يف ظل اجلائحة، م�شريا اإىل اأن �شوؤون اجلمارك �شارعت 

الإجراءات  تطبيق  على  العمل  ملتابعة  فريق  ت�شكيل  اإىل 

الحرتازية والوقائية للحد من انت�شار فريو�س كورونا 

مبا يتنا�شب وطبيعة عمل �شوؤون اجلمارك.

واأ�شاف ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة، اأن �شوؤون 

الوقائية  لالإجراءات  دليل  اإ�شدار  يف  �شارعت  اجلمارك 

القرارات  اإىل  ا�شتنادا  اجلمركية  والإدارات  املنافذ  يف 

التن�شيقية  اللجنة  ال�شادرة عن  والإجراءات الحرتازية 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

ــــن كـــــــازروين ــــروي ب

من كوادر الرعيل الثاين يف الرتبية، 

جادة يف عملها، لها باع طويل يف التعامل 

ثماين  مدة  عملت  اخلا�شة،  الرتبية  مع 

الرتبية  بوزارة  التعليم  يف  �شنوات 

واأتبعتها  1958م،  عام  من  والتعليم 

بـ22 �شنة يف معهد النور للخليج العربي 

للمكفوفني، وفرع املكتب الإقليمي لل�شرق 

املكفوفني، وعملت على  الأو�شط ل�شوؤون 

اأ�شبح  اإذ  وطلبته،  املعهد  بهذا  الرتقاء 

يف  الرتبوي  التاريخ  يف  وطنية  اإ�شاءة 

البحرين، فقد ُعِمر باهتماماتها واإبداعاتها، 

اإنها  اخلا�ص،  التعليم  اإىل  اجتهت  ثم 

الأ�شتاذة بروين اآغا اإ�شماعيل كازروين.

الأ�شتاذة بروين كازروين من مواليد 

1946م،  عام  املخارقة  فريق  املنامة 

املدر�شة  فكانت  مدار�شها  يف  در�شت 

حيث  الأوىل،  حمطتها  للبنات  ال�شمالية 

مدة  البتدائية  ودر�شت  متهيدي  در�شت 

ومتفوقة  متميزة  وكانت  �شنوات،  �شت 

يف  معلمة  تعيينها  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 

ْت  َعر�شَ اإذ  1958م،  عام  البنات  تعليم 

املرحومة  اآنذاك  التعليم  مفت�شة  عليها 

كمدّر�شة  العمل  ناير  وفيقة  الأ�شتاذة 

املعلمات  معظم  لأن  البنات؛  مدار�ص  يف 

بع�ص  مع  فوافقت  ال�شام،  دول  من  كّن 

مدر�شة  يف  ُمعلمة  ُعيَّنت  اإذ  اخلريجات، 

يف  للبنات،  البتدائية  الزهراء  فاطمة 

الثانوي  تعليمها  اأكملت  الذي  الوقت 

ذلك  اإىل  بالإ�شافة  در�شت  اإذ  امل�شائي، 

مواد تربوية ونف�شية �شملت علم النف�ص 

واأ�شول التدري�ص، وبعد �شنوات التحقت 

بكلية اخلليج للتكنولوجيا، وح�شلت على 

الدبلوم يف اإدارة الأعمال، بعدها �شافرت 

اإىل لندن لتقوية اللغة الإجنليزية، وبعد 

مرور خم�ص �شنوات من عملها كُمدّر�شة 

درجة  اإىل  ُرقِّيت  والتعليم،  الرتبية  يف 

�شكرترية املدر�شة )الرتقيات وقتها كانت 

تبداأ من ُمدّر�شة ثم �شكرترية ثم م�شاعدة 

ثم مديرة(.

بعدها ُنقلت الأ�شتاذة بروين كازروين 

للبنات،  البتدائية  النعيم  مدر�شة  اإىل 

وعندما كان الأ�شتاذ ح�شن املحري مديًرا 

حت للعمل بفرع  ّ لإدارة التعليم العام ُر�شِ

الأو�شط  ال�شرق  للجنة  الإقليمي  املكتب 

افتتاحه  تقرر  والذي  املكفوفني،  ل�شوؤون 

اإن�شاء  على  للعمل  البحرين  يف  وقتها 

معهد النور للخليج العربي للمكفوفني.

املرحوم  من  قراٌر  در  �شُ بعدها 

خليفة  اآل  حممد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ 

بانتداب  اآنذاك  التعليم  الرتبية  وزير 

الأ�شتاذة بروين كازروين للعمل كُمعارة 

املكفوفني  ل�شوؤون  الإقليمي  املكتب  بفرع 

يف  الريا�ص  الأ�شلي  ومقره  بالبحرين، 

الوقت الذي كان رئي�شه املرحوم ال�شيخ 

عبداهلل الغامن.

ويف عام 1973م التحقت الأ�شتاذة 

املكفوفني،  مع  بالعمل  كازروين  بروين 

وكان ذلك يف املباين القدمية التي تركها 

مطار  من  بالقرب  الربيطاين  اجلي�ص 

ك�شفوف  �شيانتها  بعد  الدويل  البحرين 

للطلبة  داخليًّا  �شكًنا  ولت�شلح  درا�شية 

هذا  يوؤدي  مبا  تاأثيثها  بعد  واملوظفني 

للطلبة  واملعي�شي  التعليمي  الغر�ص 

واملوظفني، بعد ذلك بداأ البحث عن الفئة 

امل�شتهدفة لهذا املعهد، وهم فئة املكفوفني 

من دول اخلليج العربي.

بداأت  الدرا�شة  اأن  بالذكر  اجلدير 

بالفعل يف املعهد من املرحلة البتدائية اإىل 

ا ف�شوٌل  املرحلة الثانوية، ثم افتتحت اأي�شً

اأثاث من  اأخرى للتاأهيل املهني مثل عمل 

اخليزران والتدريب على البّدالة الهاتفية، 

الربناجمني  هذين  يف  للمعهد  وان�شم 

مكفوفون من جميع الدول العربية، وقد 

الأ�شتاذة بروين كازروين فيما  اإىل  اأ�شند 

عملها  اإىل  اإ�شافًة  النور  معهد  اإدارة  بعد 

فاأ�شبحت مديرة املعهد، حيث انتقل املعهد 

اإىل مبناه اجلديد يف املنطقة التعليمية.

عي�شى  ال�شيخ  اإن  بالذكر  واجلدير 

بن �شلمان اآل خليفة اأمري دولة البحرين 

معهد  افتتح  قد  ثراه  اهلل  طّيب  اآنذاك 

النور للخليج العربي للمكفوفني يف عام 

بروين  الأ�شتاذة  األقت  حيث   ،1991

كازروين كلمة الفتتاح التي �شّدت انتباه 

احل�شور يف وجود �شاحب ال�شمو امللكي 

اآل خليفة طيب  الأمري خليفة بن �شلمان 

اهلل ثراه، والأمري حممد بن فهد اآل �شعود 

اأمري املنطقة ال�شرقية، وال�شيخ عبدالعزيز 

بن حممد اآل خليفة وزير الرتبية والتعليم 

رئي�ص  الغامن  عبداهلل  والأ�شتاذ  اآنذاك، 

الأو�شط  ال�شرق  للجنة  الإقليمي  املكتب 

ل�شوؤون املكفوفني.

اإىل  اإ�شافة   - املعهد  من  تخّرج  وقد 

الدول  من  مكفوفون   - الثانوية  املرحلة 

البحرين  اإىل  جاوؤوا  والذين  اخلليجية 

للتدريب على البّدالة الهاتفية.

قدمتها  التي  اخلدمات  اأهم  ومن 

للمكفوفني  كازروين  بروين  الأ�شتاذة 

�شعيها لتوظيفهم يف دولهم، دجمهم يف 

اأن�شطة خمتلفة  املجتمع وم�شاركتهم يف 

اجلامعات،  يف  قبولهم  املب�شرين،  مع 

كموّظفي  للعمل  وتاأهيلهم  تدريبهم 

الهاتفية،  البّدالة  على  يعملون  ا�شتقبال 

الديوان  يف  كان  منهم  تعنّي  من  اأول 

وال�شركات،  البنوك  يف  ثم  الأمريي، 

متكينهم من العمل يف امل�شانع وممار�شة 

اإقامة  اليدوي،  العمل  تتطلب  التي  املهن 

من  للمكفوفني  �شنوي  �شبابي  ملتقى 

على  لالطالع  العربية  الدول  جميع 

وممار�شة  الأخرى  العربية  الثقافات 

م�شابقات ريا�شية واإقامة ندوات، فبداأُت 

اأول ُملتقى يف البحرين عام 1980م، ثم 

و�شلطنة  وتون�ص  واملغرب  اجلزائر  يف 

وقطر  وال�شارقة  و�شورية  وم�شر  عمان 

يف  الأملان  املكفوفني  مع  ملتقى  واأخرًيا 

كما  الأملانية،  مارلربغ  مبدينة  جتمع 

ا�شتقدمت اأ�شهر الأطباء جلراحة العيون 

وهو الربوفي�شور دملر من مدينة برمين 

لفح�ص عيون املكفوفني ل�شتك�شاف مدى 

اإمكانية اإرجاع الب�شر لأي منهم، وقد قام 

بالفعل باإجراء عمليات جراحية �شاعدت 

عدد قليل منهم يف حت�شني الروؤية لديهم، 

من  كازروين  بروين  الأ�شتاذة  وتعترب 

ال�شداقة  جلمعية  الفعليني  املوؤ�ش�شني 

اأطفال  لرو�شة  وموؤ�ش�شة  للمكفوفني، 

املكفوفني امللحقة بجمعية ال�شداقة، وما 

اأجل املعاقني، فهي ع�شو  تزال تعمل من 

خلدمات  الوطنية  املوؤ�ش�شة  يف  موؤ�ش�ص 

املعاقني.

بروين  الأ�شتاذة  عمل  اأثناء  ويف 

عدة  يف  �شاركت  املعهد  يف  كازروين 

من  �شنة   22 وبعد  دولية،  موؤمترات 

العمل يف املعهد عادت اإىل وزارة الرتبية 

لإنهاء  ا�شتقالتها  قّدمت  حيث  والتعليم، 

م�شوارها الوظيفي فيها، ونتيجة لعملها 

معهد  يف  والناجح  واملخل�ص  الدوؤوب 

وزير  عليها  اقرتح  للمكفوفني  النور 

علي  الدكتور  اآنذاك  والتعليم  الرتبية 

حممد فخرو بالعمل على تاأ�شي�ص مدر�شة 

الأ�شتاذة بروين  خا�شة، وبالفعل عملت 

كازروين بهذا القرتاح.

ويف يونيو 1995م اأ�ش�شت الأ�شتاذة 

بروين كازروين مدار�ص املعارف احلديثة، 

املناهج  اأمريكية  وطنية  مدر�شة  وهي 

يف  بها  قامت  جولت  وبعد  واملقررات، 

مناهجها  ودرا�شة  العربية  الدول  بع�ص 

وا�شت�شارة خرباء دوليني متخ�ش�شني يف 

جمال التعليم مّت اختيار املنهج الأمريكي 

البكالوريا  ومناهج  الدرا�شية  للمقررات 

الدولية IB، واملدر�شة معتمدة من منظمة 

 ،MSA الأمريكية  الو�شطى  الوليات 

�شة من منظمة البكالوريا الدولية  وُمرخَّ

IB ووزارة الرتبية والتعليم.
ونتيجة لهذا اجلهد املتميز فقد ُكِرّمت 

الأ�شتاذة بروين كازروين من قبل الدولة 

ومن قبل موؤ�ش�شات تربوية اأخرى، منها 

التقديرية  الدولة  جائزة  على  ح�شولها 

قبل  من  1992م  عام  الوطني  للعمل 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه، وو�شام  �شلمان 

عام 2006م  الأوىل  الدرجة  من  الكفاءة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  قبل  من 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

حفظه اهلل ورعاه.

بروين  لالأ�شتاذة  التميز  هذا  واأمام 

التاريخ  يف  اإ�شافة  يكون  كازروين 

مملكة  يف  والتعليم  للرتبية  الوطني 

البحرين وحتديًدا يف ماأويته الأوىل.

بروين كازروين

تفقد اأعمال التو�سعة الرابعة مبحطة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي.. خلف:

م�ساعفة طاقة حمطة توبلي اال�ستيعابية ال�ستقبال التدفقات املتنامية

28 األف ات�سال مرئي خالل الربع االأول.. هيئة الكهرباء املاء:

تد�سني حزمة خدمات اإلكرتونية بينها االت�سال املرئي للم�سرتكني

»ال�سحة«: اإغالق 5 مطاعم خالل 190 زيارة مبختلف املحافظات

مديريات ال�سرطة توا�سل جهودها لتعزيز االلتزام باالإجراءات االحرتازية

الداخلية: ر�سد اأكرث من 79 األف خمالفة عدم لب�س كمامة الوجه

و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  قام 

البلديات والتخطيط العمراين املهند�ص 

ع�شام بن عبداهلل خلف بزيارة تفقدية 

ملحطة  الرابعة  التو�شعة  مل�شروع 

توبلي ملعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي، 

�شري  م�شتجدات  على  الطالع  بهدف 

العمل يف تنفيذ امل�شروع املذكور يرافقه 

كل من وكيل الوزارة ل�شوؤون الأ�شغال 

اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  املهند�ص 

ال�شحي  لل�شرف  امل�شاعد  والوكيل 

املهند�ص اإبراهيم ح�شن احلواج.

اأحد  امل�شروع  اإن  الوزير  وقال 

ال�شرتاتيجية  الوزارة  م�شاريع 

ال�شحي  ال�شرف  قطاع  يف  املهمة 

اأداء مركز توبلي  والذي �شي�شهم رفع 

اإنتاج  وزيادة  املعاجلة  املياه  لإنتاج 

اأعمال  يف  امل�شتخدمة  املعاجلة  املياه 

خالل  من  الزراعي  والتجميل  الري 

ال�شرف  مياه  تدفقات  ا�شتيعاب  اإىل 

املحطة  اإىل  الواردة  املتزايدة  ال�شحي 

والزيادة  العمراين  للتطور  نتيجة 

ال�شكانية، اإذ يهدف امل�شروع اإىل زيادة 

احلالية  للمحطة  ال�شتيعابية  الطاقة 

اإىل  لت�شل  مكعب  مرت  األف  من 200 

400 األف مرت مكعب يوميا.

ا�شتعرا�ص  مت  الزيارة،  وخالل 

بتنفيذ  البدء  مت  اإذ  امل�شروع،  مراحل 

ال�شحي  ال�شرف  ملياه  الناقل  اخلط 

بني غرفة التجميع للخطوط الرئي�شة 

 )Inlet Collection Chamber(
 Inlet( الرئي�شة  ال�شخ  وحمطة 

با�شتعمال   )Pumping Station
 Micro( الأنفاق  حفر  تقنية 

النفق  يتم حفر  Tunneling(، حيث 

خا�شة  اأنفاق  حفر  اآلة  با�شتعمال 

 ،)Tunnel Boring Machine(

لهذا  املخ�ش�شة  املوا�شري  دفع  ويتم 

ما  الناقل  اخلط  طول  يبلغ  اخلط، 

يقارب 400 مرت و قطرها 2.8 مرت، 

.GRP وهي م�شنعة من مادة

يقوم  الناقل  اخلط  هذا  واإن 

بتجميع جمموعة من خطوط ال�شرف 

خطا   12 عددها  والبالغة  ال�شحي 

ترتاوح اأقطارها من 350 اإىل 1100 

ال�شخ  حمطات  من  والقادمة  مم 

 ،C1،E1،F1،A1( املختلفة  الرئيية 

.)R1،D1

حمطة  بناء  امل�شروع  ويت�شمن 

املحطة  بجوار  جديدة  معاجلة 

احلالية، اىل جانب اإن�شاء غرفة جتميع 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  تدفقات  لكل 

بعمق 21 مرتا حتت الأر�ص، واإن�شاء 

 25.1 بعمق  رئي�شة  �شخ  حمطة 

تدفقات  ل�شتقبال  الأر�ص  حتت  مرت 

غرفة  من  ال�شحي  ال�شرف  مياه 

املعاجلة  وحدات  واإن�شاء  التجميع، 

الثنائية،  املعاجلات  ووحدات  الأولية 

اإن�شاء وحدات املعاجلة  اإىل  بالإ�شافة 

مر�شحات  وحدة  وت�شمل  الثالثية 

الأوزون  بغاز  التعقيم  ووحدة  الرمل 

الكلورين،  مبادة  التعقيم  ووحدة 

واإن�شاء حو�ص التوازن واإن�شاء وحدة 

هذا  تنفيذ  ويعترب  احلماأة.  حرق 

�شيمثل  والذي  ال�شرتاتيجي  امل�شروع 

قفزة نوعية يف اأداء وعمل مركز توبلي 

ملعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي، م�شريا 

اإىل اأن املحطة �شت�شتقبل التدفقات من 

مناطق خمتلفة من مملكة البحرين.

د�شن وزير �شوؤون الكهرباء واملاء 

الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  والرئي�ص 

واملاء وائل بن نا�شر املبارك جمموعة 

تقدميها  يتم  التي  اخلدمات  من 

للم�شرتكني من خالل مركز الت�شال، 

ومنها خدمة الت�شال املرئي عن طريق 

 )Skiplino( »�شكيبالينو«  تطبيق 

من  مبا�شرة  املوظفني  مع  والتوا�شل 

اإىل  ات�شال مرئي دون احلاجة  خالل 

احل�شور اىل مراكز اخلدمة.

عموم  اخلدمة  هذه  وت�شتهدف 

م�شرتكني الهيئة الراغبني يف التوا�شل 

واإجناز  اخلدمات  عن  لال�شتف�شار 

بالقيام  لهم  ت�شمح  اإذ  معامالتهم، 

وبني  املوظف  بني  املرئي  بالت�شال 

امل�شرتك لت�شهيل عملية التوا�شل عن 

للم�شرتكني  اآمنة  بيئة  وتوفري  بعد 

بالإجراءات  التزاما  واملوظفني، 

فريو�ص  انت�شار  من  للحد  الوقائية 

بالإ�شافة  امل�شتجد،  )كوفيد-19( 

ال�شم  التوا�شل مع  اإىل تد�شني خدمة 

�شرائح  من  الفئة  هذه  والبكم خلدمة 

املجتمع.

هيئة  جهود  باأن  الوزير  و�شرح 

توجيهات  على  بناء  واملاء،  الكهرباء 

احلكومة املوقرة، م�شتمرة يف تطوير 

تعد  اإذ  اإلكرتونيا،  املقدمة  خدماتها 

احلكومية  اجلهات  اأوىل  من  الهيئة 

املرئي  التوا�شل  خدمة  تد�شن  التي 

التطور  مع  متا�شيا  امل�شرتكني  مع 

عدة  يف  الهيئة  ت�شهده  التي  الرقمي 

جمالت، كتد�شني خدمة تقدمي طلبات 

خدمة  جديد،  عنوان  اىل  النتقال 

ال�شتف�شار  وخدمة  التيار،  ترجيع 

عن الطلبات اإلكرتونيا، بالإ�شافة اإىل 

بوابة  طريق  عن  التاأمني  دفع  خدمة 

احلكومة الإلكرتونية.

بن  نواف  ال�شيخ  قال  بدوه، 

التنفيذي  الرئي�ص  خليفة  اآل  اإبراهيم 

اإطالق  مت  اإنه  واملاء  الكهرباء  لهيئة 

توجيهات  مع  متا�شيا  اخلدمة  هذه 

عمل  وبرنامج  املوقرة  احلكومة 

الإجراءات  ت�شهيل  ب�شاأن  احلكومة 

وتلبية  ال�شاأن  هذا  يف  احلكومية 

اإذ  امل�شرتكني،  واحتياجات  رغبات 

عن  موعد  حجز  امل�شرتكني  باإمكان 

متجر  على  املتوافر  التطبيق  طريق 

)اأبل  الذكية  للهواتف  التطبيقات 

الق�شم  موظف  و�شيقوم  واأندرويد(، 

مرئيا  بامل�شرتك  بالت�شال  املخت�ص 

با�شتخدام التطبيق واإجناز معامالت 

امل�شرتك.

بوزارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأكدت 

زياراتها  تكثيف  موا�شلة  ال�شحة 

للتاأكد  القطاعات  كافة  على  التفتي�شية 

للحد  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  من 

عن  اأعلنت  حيث  كورونا،  فريو�ص  من 

حمافظات  خمتلف  من  مطاعم   5 اإغالق 

اأ�شبوع  ملدة  اإداريا  غلقا  البحرين  مملكة 

بالتن�شيق  وذلك  مطعما،   53 وخمالفة 

البحرين  وهيئة  الداخلية  وزارة  مع 

ر�شد  اإثر  وذلك  واملعار�ص،  لل�شياحة 

خمالفات لالإجراءات الحرتازية والتدابري 

الوقائية للحد من انت�شار فريو�ص كورونا 

)كوفيد-19( ال�شادرة من وزارة ال�شحة 

من خالل 190 زيارة تفتي�شية لعدد من 

املطاعم واملقاهي يوم اأم�ص الأول اجلمعة 

املوافق 21 مايو 2021.

املر�شودة  املخالفات  تنوعت  وقد   

بني اإدخال اأ�شخا�ص دون الـ18 عاما يف 

وح�شور  للمطاعم  الداخلية  امل�شاحات 

امل�شاحات  يف  متطعمني  غري  اأ�شخا�ص 

�شهادة  توافر  عدم  جانب  اإىل  الداخلية، 

واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف  التطعيم 

املطاعم  هذه  يف  الأ�شخا�ص  لبع�ص 

واملقاهي.

ملخالفة  نظرا  اإنه  الوزارة  وقالت   

وال�شرتاطات  لالإجراءات  املطاعم  تلك 

القرار  يف  عليها  املن�شو�ص  التنظيمية 

ب�شاأن   2020 ل�شنة   51 رقم  الوزاري 

ال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف 

انت�شار  ومنع  لحتواء  واملقاهي  املطاعم 

ور�شد  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�ص 

خمالفات للتعليمات ال�شادرة بهذا ال�شاأن، 

مت تطبيق القوانني حيال املطاعم املخالفة. 

ال�شبط  ماأموري  اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت 

هذه  خمالفة  ب�شبط  قاموا  الق�شائي 

املطاعم وغلقها اإداريا ملدة اأ�شبوع، متهيدا 

لتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بهذا 

ال�شاأن.

متت  التي  املحال  بقية  ب�شاأن  اأما   

مت  فقد  املحافظات،  كل  عليها يف  الرقابة 

لديهم  لوحظ  ممن  املحال  بع�ص  تنبيه 

الإجراءات  تطبيق بع�ص  اآلية  ق�شور يف 

فتم  للت�شحيح،  قابلة  هي  والتي 

ت�شحيحها يف احلال من قبل اأ�شحاب تلك 

املحال.

 واأكدت وزارة ال�شحة على ا�شتمرار 

الزيارات امليدانية مبعية اجلهات الرقابية 

و�شمان  رقابتها  لتكثيف  املخت�شة 

وممار�شتها  التجارية  املحال  فتح  عودة 

لأن�شطتها وفقا لالإجراءات املطلوبة منها، 

انت�شار  من  للحد  املهمة  الركائز  كاأحد 

للجميع،  ال�شالمة  وحفظ  الفريو�ص 

التجارية  املحال  على  الوزارة  متمنية 

واملرتادين التحلي بامل�شوؤولية يف اللتزام 

بالتدابري املطلوبة، كل ح�شب دوره، وذلك 

للتاأكد من تطبيق الربوتوكولت الوقائية 

�شرورة  على  الت�شديد  مع  وال�شحية، 

اللتزام بالحرتازات يف جميع هذه املحال 

التجارية واملطاعم للم�شاهمة يف احلد من 

انت�شار فريو�ص كورونا )كوفيد-19(.

ال�شرطة  مديريات  توا�شل 

بتعزيز  املعنية  الأمنية  والإدارات 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

كورونا  فريو�ص  انت�شار  من  للحد 

القرارات  جميع  لتطبيق  جهودها 

الوطني  الفريق  عنها  يعلن  التي 

الطبي للت�شدي لفريو�ص كورونا، كل 

اتخاذ  طريق  عن  اخت�شا�شه،  ح�شب 

املخالفني  حيال  القانونية  الإجراءات 

والقيام باحلمالت التوعوية، وحمالت 

من  وغريها  والتطهري،  التعقيم 

وجودها  خالل  من  وذلك  الإجراءات، 

يف خمتلف مناطق اململكة.

ال�شرطة  مديريات  واأكدت 

والإدارات الأمنية املعنية على �شرورة 

الإجراءات  بتطبيق  التام  اللتزام 

الفريق  عليها  يحث  التي  الحرتازية 

لفريو�ص  للت�شدي  الطبي  الوطني 

كورونا وعدم التهاون يف تطبيقها، اإذ 

اإن وعي الفرد عندما يتمثل يف تطبيق 

اأ�شباب  اأهم  من  يعد  القرارات  هذه 

وجتاوز  الفريو�ص  انت�شار  من  احلد 

اجلائحة.

ال�شرطة  مديريات  فاإن  بدورها، 

والإدارات  الأربع  املحافظات  يف 

اجلائحة،  بدء  منذ  املعنية،  الأمنية 

عدم  خمالفة   79034 بر�شد  قامت 

لب�ص كمامة الوجه يف الأماكن العامة، 

ومت اتخاذ 9188 اإجراء للحفاظ على 

والقيام  الجتماعي،  التباعد  معايري 

بـ10261 حملة توعوية.

قامت  املا�شي،  الأ�شبوع  وخالل 

ال�شمالية  املحافظة  �شرطة  مديرية 

بـ22 حملة توعوية، ور�شدت 616 

يف  الوجه  كمامة  لب�ص  عدم  خمالفة 

التجارية،  واملحال  العامة  الأماكن 

على  للحفاظ  اإجراء   13 واتخذت 

معايري التباعد الجتماعي.
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82% �رتفاع حاالت �لعناية �ملركزة يف �أ�سبوعني

�الأ�سبوع �الأ�سّد على �لبحرين.. 14.677 �ألف �إ�سابة جديدة.. و62 حالة وفاة

ح�شني �شبت:

ح�شيلة  اأعلى  املا�شي  الأ�شبوع  �شّجل 

اإ�شابات جديدة بفريو�س كورونا »كوفيد-19« 

يف البحرين، اإذ بلغت احل�شيلة 14677 حالة 

وذلك يف الفرتة )من 15 اإىل 21 مايو اجلاري(، 

بارتفاع مقداره 32% عن الأ�شبوع الذي �شبقه 

الذي كان قد �شّجل 11071 اإ�شابة جديدة.

قفزًة  املركزة  العناية  حالت  �شّجلت  كما 

اإىل %82  ت�شل  بن�شبة  ق�شري  وقت  يف  كبريًة 

خالل اأ�شبوعني فقط، اإذ كانت احلالت يف الثامن 

من مايو اجلاري 114 حالة فقط، وارتفعت يف 

الع�شرين من ال�شهر اجلاري اإىل 207 حالت.

 62 املا�شي  الأ�شبوع  الوفيات  عدد  وبلغ 

حالة وفاة، بينما كانت يف الأ�شبوع الذي �شبقه 

58 حالة وفاة.

اإىل  التي حتتاج  الإ�شابة  وارتفعت حالت 

عالج من 101 حالة نهاية الأ�شبوع قبل املا�شي 

 14 بتاريخ  ال�شحة  وزارة  اإح�شائية  )ح�شب 

مايو اجلاري( اإىل 349 حالة اأم�س الأول، وذلك 

بارتفاع مقداره 245% تقريًبا.

كما ارتفعت احلالت القائمة من 15.505 

األف اإ�شابة يف الرابع ع�شر من مايو اجلاري، اإىل 

19.835 األف حالة اأم�س الأول، بزيادة قدرها 

28% تقريًبا.

يف املقابل، ما زالت حملة التطعيمات ت�شهد 

اإقبالً كبرًيا، اإذ ح�شل على اجلرعة الأوىل خالل 

�شخ�س،  األف   45.277 املن�شرم  الأ�شبوع 

واجلرعة الثانية 51.917 األف �شخ�س.

وكان ع�شو الفريق الوطني الطبي الدكتور 

اأن  املا�شي،  اخلمي�س  اأو�شح،  قد  املانع  وليد 

الإح�شاءات بّينت اأن ن�شبة احلالت القائمة من 

بلغت  القائمة  احلالت  اإجمايل  من  البحرينيني 

من  القائمة  احلالت  ن�شبة  بلغت  بينما   ،%60

م�شيًفا   ،%42 )0-18عاًما(  �شن  من  الأطفال 

اأننا نحتاج اإىل وقفة جادة والتزاًما وعزمية ل 

تن�شب.

الدكتور  الوطني  الفريق  ع�شو  اأّكد  فيما 

مناف القحطاين اأن ن�شبة املتطعمني بكافة اأنواع 

اأ�شبوعني من اجلرعة  اأكملوا  التطعيمات الذين 

 ،%98 بلغت  بالفريو�س  ُي�شابوا  ومل  الثانية 

واأن 2% فقط من املتطعمني باجلرعتني واأكملوا 

وغالبيتهم  بالفريو�س،  اأ�شيبوا  اأ�شبوعني  مدة 

امل�شاحبة ومل  احلادة  الأعرا�س  من  ي�شكوا  مل 

تتطلب حالتهم العالج، و�شدد على اأهمية الإقبال 

على اأخذ التطعيمات التي متت اإجازتها ملا توفره 

من حماية بعد ما مت اإثبات فعاليتها وماأمونيتها 

ب�شرف النظر عن نوع التطعيم، واأ�شار اإىل اأن  

ن�شبة احلالت القائمة من املتطعمني الذين اأكملوا 

اأ�شبوعني بعد اجلرعة الثانية من احلا�شلني على 

تطعيم )�شينوفارم( وتطعيم )فايزر -بيونتيك( 

وتطعيم  )كوفي�شيلد-اأ�شرتازينكا(  وتطعيم 

)�شبوتنك( بلغت ما بني 1% اإىل 2% ، لفتاً اإىل 

اأنه مع الأخذ بعني العتبار اأعداد احلا�شلني على 

القائمة من  اأن ن�شب احلالت  كل تطعيم، نرى 

جًدا  متقاربة  التطعيمات  هذه  على  احلا�شلني 

التذكري  فاعليتها جميًعا، وجدد  يوؤكد  ما  وهو 

باأهمية اللتزام بالإجراءات الحرتازية بعد اأخذ 

التطعيم، فالتطعيم ي�شهم يف خف�س النت�شار 

وتخفيف حدة الأعرا�س يف حال الإ�شابة.

من  الوفيات  ن�شبة  اأن  القحطاين  واأكد 

الذين اأخذوا جرعتي التطعيم واأمتوا اأ�شبوعني 

منذ يناير 2021 لغاية 19 مايو 2021 من 

يف  فقط،   %6 بلغت  وفاة  حالة  جمموع 422 

 ،  %94 بلغت  املتطعمني  غري  ن�شبة  اأن  حني 

يوم  ت�شجيلها  مت  اإح�شائية  اآخر  اأن  اإىل  لفًتا 

اأنه من  اأم�س املوافق 19 مايو اجلاري ك�شفت 

8 حالت وفاة مت ت�شجيلها يوم اأم�س؛ 7 منهم 

غري متطعمني وجمعيهم لديهم اأمرا�س وظروف 

�شحية كامنة.

�جلو�ز�ت: ��ستقبال �ملر�جعني �سيقت�سر على 

�ملتطعمني و�ملتعافني ملن هم فوق 18 عاًما

بناًء على القرارات التي اأعلنها الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، تعلن 

�شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة اأنه ابتداًء من يوم غد الأحد املوافق 23 مايو 2021 

واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون  التابعة  اخلدمة  ملراكز  املراجعني  دخول  يقت�شر  �شوف 

والإقامة على احلا�شلني على التطعيم امل�شاد لفريو�س كورونا الذين اأمتوا )14( يوًما 

بعد اجلرعة الثانية واملتعافني من الفريو�س، وذلك من خالل اإبراز ال�شعار باللون الأخ�شر 

عرب تطبيق »جمتمع واعي«، وملن هم فوق الـ)18( عاًما فقط. 

اأحد  بزيارة  الراغبني  الكرام  ملراجعيها  والإقامة  �شوؤون اجلن�شية واجلوازات  وتنوه 

مراكز اخلدمة حجز موعد م�شبق عرب تطبيق )skiplino(، مع �شرورة اللتزام باملوعد 

فاإنه  املحدد  املوعد  دقائق من  اأو مرور 10  املحدد، ويف حال عدم متكنهم من احل�شور 

بالإمكان حجز موعد اآخر، وعند القدوم مبكًرا يرجى النتظار يف املركبة اإىل اأن يحني وقت 

املوعد.

اإىل مراكز  للح�شور  اإلكرتونًيا دون احلاجة  اإجناز معامالتهم  املراجعني  باإمكان  كما 

www.npra.( والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون  الإلكرتوين  املوقع  على  اخلدمة 

.)gov.bh

مبنا�سبة �حتفالهم بالن�سر وبح�سور حمافظ �ملحرق

جمعية منا�سرة فل�سطني تنظم وقفة ت�سامنية مع �لقد�س وغزة

ت�سوير: عبدعلي قربان

�النتهاء من �لت�ساميم �لتف�سيلية مل�سروع ر�سف �لطرق مبجمع 757.. »�الأ�سغال«:

 طرح م�سروع �سبكة �ل�سرف ور�سف �لطرق باجلنبية يف مناق�سة م�سرتكة

�شارة جنيب: 

وقفة  فل�شطني  منا�شرة  جمعية  نظمت 

حتت  وغزة  القد�س  مع  الت�شامنية  البحرين 

اأم�س  م�شاء  وذلك  نخذلكم«،  »لن  عنوان 

ال�شبت مبنطقة ال�شاية يف الب�شيتني. 

فل�شطني  منا�شرة  جمعية  رئي�س  وقال 

مل�شاركة  تاأتي  الوقفة  هذه  اإن  املري  عبداملنعم 

ولنوؤكد  بالن�شر،  احتفالهم  فل�شطني  اأهل 

لفل�شطني  اأوفياء  و�شنبقى  اأوفياء  كنا  اأننا 

دائما  فل�شطني  تكون  و�شوف  وق�شيتها، 

كي  وبناتنا  لأبنائنا  نورثها  التي  ق�شيتنا 

يورثوها لالأجيال القادمة.

هذه  يف  انت�شرت  فل�شطني  اأن  املري   واأكد 

وعظم  الت�شحيات،  فداحة  رغم  املعركة 

واأن  للطغيان،  تذعن  اأن  اأبت  لأنها  امل�شاب، 

واأثبتت  لأعدائها،  وحقوقها  مقد�شاتها  ت�شلم 

الن�شيان،  على  ع�شية  اأنها  جمددا  للعامل 

باأبنائها  لفل�شطني  فهنيئا  الطغيان،  على  ابية 

درب  على  �شمودهم  لهم  وهنيئا  الأبرار، 

العزة والفخار.

جلميع  اجلزيل  بال�شكر  املري   وتوجه 

اأفرادا  الت�شامنية  الوقفة  يف  امل�شاركني 

يف  وللم�شوؤولني  ون�شاء،  رجال  وجمعيات، 

على  املحرق  اأمن  ومديرية  الداخلية  وزارة 

تعاونهم، وملحافظ املحرق �شلمان بن عي�شى 

بن هندي على ح�شوره الوقفة الت�شامنية.

واأ�شدرت جمعية منا�شرة فل�شطني بيانا 

اجلميع  دعا  الت�شامنية  الوقفة  مبنا�شبة 

املعنوي  والدعم  املادي  البذل  موا�شلة  اإىل 

اأ�شكالها  بكل  والن�شرة  الإعالمي  والزخم 

واأن  فل�شطني،  ق�شية  العادلة  الق�شية  لهذه 

تتوا�شل اجلهود بالهمة والعزمية ول تتوقف 

بهذا النت�شار الأخري، ونحن نحتفل بانت�شار 

تعاىل  اهلل  لنعاهد  وغزة  القد�س  يف  اإخواننا 

اأن نبقى اأوفياء ما حيينا لأق�شانا ومقد�شاتنا 

فل�شطني  نن�شى  واأل  )�س(  نبينا  وم�شرى 

جتري  الدماء  دامت  ما  يوما  فل�شطني-  -كل 

يف عروقنا.

واأكد البيان اأن البحرين بتاريخها الطويل 

وامل�شرف مع فل�شطني لن تتنكر لإخوان الدين 

فل�شطني  تكون  و�شوف  والعروبة،  والعقيدة 

كي  وبناتنا  لأبنائنا  نورثها  التي  ق�شيتنا 

اإىل  تليها  والتي  القادمة  لالأجيال  يورثوها 

يوم التحرير والن�شر والفتح املبني.

اأو�شحت وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

ن�شره  ما  على  تعقيبا  العمراين  والتخطيط 

ب�شحيفة الأيام اأم�س الأربعاء املوافق 19 مايو 

البنية  خدمات  توفري  )طلب  حول   ،2021

لديها  باأن  اجلنبية(،  يف  ملجمع 575  التحتية 

برنامج  على  اأدرج  الطرق  لر�شف  م�شروعا 

و�شيتم   ،2022-2021 للعامني  الوزارة 

اجلهات  موافقة  على  احل�شول  بعد  التنفيذ 

مناق�شة  يف  لطرحه  متهيدا  الأخرى،  اخلدمية 

عامة بح�شب اجلدول الزمني للم�شروع.

كبريا  اهتماما  تويل  اأنها  الوزارة  واأكدت 

كافة،  املناطق  يف  التحتية  البنية  مب�شاريع 

نظرا لأهمية تلك امل�شاريع يف تلبية احتياجات 

امل�شتدامة  التنمية  يف  وامل�شاهمة  املواطنني 

ملناطق اململكة.

ومن جانبها �شرحت رئي�شة اللجنة املالية 

باملجل�س  ال�شابعة  الدائرة  وممثل  والقانونية 

البلدي ال�شمايل زينة جا�شم باأن جمل�س البلدي 

ال�شمايل يحر�س على املتابعة الدائمة مع وزارة 

الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

جميع  يف  اخلا�شة  اخلدمية  امل�شاريع  لتنفيذ 

دوائر املحافظة.

وقالت باأن املجل�س البلدي ال�شمايل قام منذ 

بداية الف�شل الت�شريعي بر�شد احتياجات جممع 

575 يف اجلنبية والتوا�شل املبا�شر مع الوزارة، 

الوزارة  بني  امل�شرتكة  اجلهود  هذه  اأثمرت  وقد 

واملجل�س البلدي، باإدراج م�شروع متكامل �شامل 

املتبقي  للجزء  ال�شحي  ال�شرف  �شبكة  لإن�شاء 

من املجمع ور�شف للطرق الرتابية به، و�شيتم 

طرحهما يف مناق�شة عامة م�شرتكة.

قامت  الأ�شغال  �شوؤون  باأن  واأردفت 

 575 جممع  من  اأجزاء  بتو�شيل  -م�شكورة- 

يف منطقة اجلنبية يف ال�شنوات ال�شابقة ب�شبكة 

ال�شرف ال�شحي، و�شيتم من خالل هذا امل�شروع 

ا�شتكمال تو�شيل ما يقارب 175 عقارا باملجمع 

اإجنازا  يعد  مما  ال�شحي،  ال�شرف  ب�شبكة 

ح�شريا للمنطقة و�شي�شهم ب�شكل كبري يف تلبية 

هذه اخلدمة احليوية للقاطنني الذي انتظروها 

منذ فرتة.

واأ�شافت باأن م�شروع ر�شف الطرق الرتابية 

يف املنطقة املذكورة ي�شمل اإن�شاء الطريق 7542 

والطرق املحيطة وبناء البنية التحتية، من اإن�شاء 

�شبكة لت�شريف مياه الأمطار، وحت�شني م�شتوى 

والعالمات  الإ�شارات  و�شع  وكذلك،  الإنارة، 

املرورية التنظيمية والتحذيرية الالزمة لتحقيق 

ال�شالمة املطلوبة. بالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن الوزارة 

�شتقوم  الطريق  ا�شتدامة  على  حر�شها  ومن 

بو�شع قنوات اأر�شية ل�شتخدامها من قبل دوائر 

اخلدمات م�شتقبال عند احلاجة لتو�شيل اخلدمة 

الطرق  حلفر  احلاجة  دون  اجلديدة  للعقارات 

اجلديدة.

و� �لدقة قبل �لن�سر بخ�سو�س �لو�سع �لطبي �لقحطاين: حترَّ

حممد بحر:

القحطاين  مناف  طبيب  املقدم   حث 

بامل�شت�شفى  املعدية  الأمرا�س  ا�شت�شاري 

للت�شدي  الوطني  الفريق  ع�شو  الع�شكري 

اجلميع  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

الن�شر، يف  قبل  الدقة  على �شرورة حتري 

ظل الظرف ال�شتثنائي الذي مير به البالد.

القحطاين:  مناف  طبيب  املقدم  وقال 

وعدم  الن�شر  قبل  الدقة  حتري  »اأهمية 

ن�شر اأي اأخبار تخ�س الو�شع الطبي بدون 

منها،  والتاأكد  الطبي  الفريق  اإىل  الرجوع 

حفاًظا على الروح املعنوية لدى املواطنني 

وعدم بث اخلوف والفزع ولإف�شاح املجال 

للفريق الطبي لالهتمام بواجباته الرئي�شة 

منطلق  من  وذلك  اجلهود،  ت�شتيت  وعدم 

ال�شراكة املجتمعية«.

مناف القحطاين

مو�جهة �جلائحة م�سوؤولية م�سرتكة.. �لكوهجي:

ن���ق���ف ����س���ًف���ا و�ح�����������ًد� م�����ع �ل����ف����ري����ق �ل���وط���ن���ي

م�شوؤولية  اأن  الكوهجي  حمد  النائب  اأكد 

م�شرتكة  م�شوؤولية  كورونا  جائحة  مواجهة 

�شًفا  الوقوف  اأهمية  على  م�شدًدا  اجلميع،  من 

واحًدا متما�شًكا خلف الفريق الوطني ملواجهة 

فريو�س كورونا وموا�شلة اللتزام بالإجراءات 

املخت�شة  اجلهات  حتددها  والتي  الحرتازية 

بناء على اإحدى الدرا�شات واملتغريات.

البحرين  فريق  اإن  الكوهجي  النائب  وقال 

عي�شى  بن  حمد  املفدى  امللك  جاللة  من  بدعم 

اآل خليفة وبقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  ال  حمد  بن  �شلمان 

لأجل  احرتافية  وبكل  جاهًدا  يعمل  الوزراء 

الفريق  اأن  موؤكًدا  العليا،  وامل�شلحة  الوطن 

الوطني يعمل ويتوا�شل مع خمتلف اجلهات يف 

كل الدول، وذلك ملتابعة املتغريات التي حت�شل 

مع هذا الوباء امل�شتجد.

وبني الكوهجي اأن عدم اللتزام بالتوجيهات 

من اجلهات املخت�شة يعيدنا اإىل نقطة ال�شفر، 

م�شدًدا على اأن احلفاظ على ال�شحة وال�شالمة 

ا  تبداأ من الفرد والأ�شرة قبل كل �شيء، خ�شو�شً

اأن الأرقام اأثبتت اأن اأغلب امل�شابني موؤخًرا هم 

من فئة اأقل من 18 �شنة.

حمد الكوهجي
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جواد حممد يف حديثه مع الزميل عبا�س ر�ضي

عن  الناجتة  الأ�شرار  تغطية  اإىل  يهدف  ال�شندوق   -

وجود  عدم  وهي  رئي�شة،  حالت   4 يف  املركبات  حوادث 

املت�شببة يف احلادث وقت وقوعه،  للمركبة  تاأميني  غطاء 

احلادث،  يف  املت�شببة  املركبة  هوية  من  التحقق  عدم  اأو 

اأو اإفال�س املوؤمن، اأو اإذا مل تكن هناك جهة اأخرى يتوّجب 

عليها اأداء التعوي�س مبقت�شى القوانني املعمول بها. 

للمت�شررين  تعوي�شات  دفع  اإىل  ال�شندوق  ويهدف 

من حوادث املركبات يف احلالت التي يغطيها ال�شندوق، 

البحرين  م�شرف  يبذلها  التي  للجهود  مكملة  كخطوة 

مملكة  يف  التاأمني  قطاع  وتطوير  تنظيم  يف  املركزي 

البحرينية،  التاأمني  جمعية  مع  وبالتن�شيق  البحرين، 

دول  من  الكثري  به  اأخذت  الذي  العاملي  للتوجه  وتدعيًما 

العامل عرب تطبيق اأف�شل املمار�شات الدولية، ما يعزز دور 

تقدمي  طريق  عن  املجتمع  اأفراد  حماية  يف  التاأمني  قطاع 

حوادث  مت�شرري  من  ي�شتحقه  ملن  املنا�شب  التعوي�س 

تعوي�س  على  احل�شول  من  يتمكنوا  مل  الذين  املركبات 

لأ�شباب خارجة عن اإرادتهم.

فيما  البحرينية  التاأمني  جمعية  دور  ما   ]

الب�ضيطة  للحوادث  التاأمني  �ضركات  مببا�ضرة  يتعلق 

للمركبات؟

التاأمني  جمعية  بني  امل�شرتكة  اجلهود  اأثمرت   -

وزير  قرار  �شدور  للمرور  العامة  والإدارة  البحرينية 

مبقت�شاه  مت  والذي   ،2021 يناير   18 بتاريخ  الداخلية 

التلفيات  وقائع  يف  التاأمني  عقد  بنود  تنفيذ  اإعهاد  تنظيم 

املت�شالح عليها اإىل �شركات التاأمني، دون الرجوع لالإدارة 

التاأمني للحوادث  ُتعد مبا�شرة �شركات  اإذ  للمرور،  العامة 

املنطقة  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  للمركبات  الب�شييطة 

وتطبيقها ُيعد خطوة رائدة ململكة البحرين.

املخت�شة  التاأمني  �شركات  تلتزم  القرار،  هذا  ومبوجب 

للمرور، وينبغي  العامة  الإدارة  عليها  توافق  اآلية  بو�شع 

على اأطراف احلادث اإخراج املركبات من الطريق اإذا كانت 

تعيق اأو تعطل حركة املرور اأو تعر�شها للخطر، وذلك حلني 

التاأمني املخت�شة، ما مل يكن  اإىل �شركة  اأو ت�شيريها  نقلها 

الطريق راجًعا  اإخراجها من  اأو  القدرة على حتريكها  عدم 

اإىل �شبب خارج عن اإرادتهم، ويجوز لهم ت�شوير احلادث 

لأعمال تقييم الأ�شرار من قبل �شركة التاأمني املخت�شة.

املبادرة  هذه  البحرينية  التاأمني  جمعية  �شّجعت  وقد 

اإيجابية  انعكا�شات  لها  �شيكون  اأنه  نرى  اإذ  بها،  ورحبت 

وان�شيابيتها،  املرورية  احلركة  م�شتويات  على  وا�شعة 

ف�شالً عن كونها ت�شهم يف �شرعة تقدمي اخلدمات وجودتها 

العامة  التاأمني والإدارة  التعاون بني �شركات  مبداأ  وتعزز 

للمرور.

اإطالق حملة  القادمة  الفرتة  اأن من ال�شروري يف  كما 

اجلديدة  بالإجراءات  املركبات  �شائقي  لتعريف  توعوية 

املتبعة، وتعمل الإدارة العامة للمرور حالًيا على التجهيز 

التاأمني  جمعية  مع  امل�شتمر  التن�شيق  خالل  من  لذلك 

تطبيق  قبل  �شتبداأ  التوعوية  احلملة  اأن  كما  البحرينية. 

القرار وذلك بتاريخ 21 يوليو 2021.

التي مت  اجلديدة  التاأمينية  املنتجات  اأبرز  [ هي 

طرحها يف ال�ضوق البحريني؟

متطلبات  تلبية  هي  التاأمني  �شركات  اأهداف  اأهم  اإن   -

منتجات  طرح  على  با�شتمرار  تعمل  ولذلك  العمالء، 

ناحية  من  احتياجاتهم  مع  لتتنا�شب  بعناية  م�شممة 

التاأمني  اأ�شواق  اإذ تتم درا�شة  التاأمينية وال�شعر،  التغطية 

لتحديد  دورية  ب�شورة  املتغرية  العمالء  واحتياجات 

ال�شوق  يالئم  وت�شميمها مبا  اجلديدة  التاأمينية  املنتجات 

التاأمني  جمعية  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  البحرينية، 

البحرينية تعمل وتتعاون با�شتمرار مع اجلهات احلكومية 

املركزي، وذلك  البحرين  راأ�شها م�شرف  والرقابية، وعلى 

لتقدمي منتجات جديدة وطرحها يف ال�شوق البحرينية.

طرح  الأخرية  الآونة  يف  ا  اأي�شً مت  اآخر،  جانب  من 

مبا  ال�شحي  للتاأمني  خمتلفة  مزايا  توفر  جديدة  منتجات 

ي�شمل تغطية �شد كوفيد-19، وكذلك طرحت منتجات يف 

جمال التاأمني على احلياة وتاأمني ال�شفر ت�شمل تغطية �شد 

كوفيد-19. 

التاأمني  جمعية  جهود  اأثمرت  ال�شياق،  هذا  ويف 

العقاري  التنظيم  موؤ�ش�شة  مع  وبالتعاون  البحرينية 

تد�شني »بولي�شة تاأمني املطور العقاري« التي تعزز الثقة 

مملكة  يف  عامًة  العقاري  للقطاع  التنظيمية  البيئة  يف 

البحرين.

توفري  يف  العقاري  املطور  تاأمني  بولي�شة  وت�شهم 

حماية  وتوفر  امل�شرتين،  حقوق  حلفظ  املنا�شبة  احللول 

يف  الأطراف  جميع  حقوق  وت�شمن  للم�شتثمرين  اأقوى 

القطاع  م�شتوى  من  ذلك  يرفع  وبالتايل  العقاري،  املجال 

العقاريني  املطورين  متويل  اإدارة  من  ويح�شن  العقاري 

ويزيد من فعالية عدد من املوؤ�ش�شات، مبا يف ذلك موؤ�ش�شة 

التنظيم العقاري و�شركات التاأمني.

ال�ضمان  تطبيق  بخ�ضو�س  نظرتكم  ما   ]

على  وتاأثريه  البحرين  مملكة  يف  الإلزامي  ال�ضحي 

�ضركات التاأمني؟

- جمعية التاأمني البحرينية �شاركت يف عدة اإجتماعات 

مع امل�شوؤولني يف املجل�س الأعلى لل�شحة ووزارة ال�شحة 

والذي  الإلزامي،  ال�شحي  التاأمني  حول  املقرتحات  لبحث 

فيه  ملا  التطبيق  هذا  واأهمية  اململكة،  يف  تطبيقه  �شيتم 

اإىل  يهدف  ال�شحي  ال�شمان  برنامج  اإن  العام.  ال�شالح 

للح�شول  عالية  ذات جودة  فعالة  توفري خدمات �شحية 

حقه  واأهمها  املري�س،  وكفالة حقوق  النتائج  اأف�شل  على 

الفر�شة  اإتاحة  اإىل  بالإ�شافة  اخلدمة،  مقدم  اختيار  يف 

والتكميلية  الأ�شا�شية  اخلدمات  لتقدمي  اخلا�س  للقطاع 

ك�شريك للقطاع العام. 

ومن املوؤكد اأن قانون ال�شمان ال�شحي �شيفتح املجال 

ال�شمان  لتطبيق  خدماتها  لتو�شيع  التاأمني  ل�شركات 

ال�شحي الإلزامي، كما �شيكون له مردود اإيجابي على قطاع 

خدماتها  تنويع  على  التاأمني  �شركات  و�شيحفز  التاأمني، 

عرب طرح منتجات للتاأمني �شد الأمرا�س والعجز. 

اإ�ضافة  هناك  من  هل  اللقاء،  هذا  ختام  يف   ]

توّدون الإ�ضارة اإليها؟

اأهمية  وعلى  اللقاء  هذا  اإجراء  على  اأ�شكركم   -

ومو�شوعية الأ�شئلة املطروحة، وختاًما اأود التاأكيد على اأن 

مملكة البحرين بجهودها قادرة على جتاوز اأزمة كورونا 

يف ظل توجيهات �شاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل، 

وحزم الدعم ال�شخية التي طرحتها حكومة مملكة البحرين 

الحرتازية  لالإجراءات  وفر�شها  املا�شي  العام  خالل 

احلكيمة  والإدارة  الطارئة،  املتغريات  بح�شب  املنا�شبة 

للت�شدي للجائحة بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

اىل  بالإ�شافة  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

املركزي  البحرين  م�شرف  به  يقوم  الذي  الدوؤوب  العمل 

من اأجل م�شاعدة ودعم ال�شركات، واملحافظة على م�شلحة 

القطاع املايل البحريني ب�شكل عام.
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كو�صيط هيكلي وتنظيمي الإدارة االكتتاب مع »كهرباء مزون«

»جمموعة البحرين الوطني« توقع اأول �صفقة متويل اإ�صامي
البحرين  بنك  جمموعة  اأعلنت   

الوطني، املكونة من بنك البحرين الوطني 

لأول  توقيعها  الإ�شالمي  البحرين  وبنك 

عقد متويل اإ�شالمي خارجي بنظام الإجارة 

وهي  مزون،  كهرباء  ل�شركة  الإ�شالمي 

القاب�شة  مناء  جمموعة  �شركات  اإحدى 

يف  املجموعة  دور  ويتمثل  العمانية، 

للت�شهيل  وتنظيمي  هيكلي  و�شيط  كونها 

الئتماين.

مت  الذي  العقد  قيمة  وبلغت 

العمانية  القاب�شة«  »مناء  مع  توقيعه 

وذلك  اأمريكي،  دولر   235،000،000

ل�شركة  الراأ�شمايل  الإنفاق  خطط  لتمويل 

»كهرباء مزون« لعام 2021، اإذ �شي�شمل 

�شبكة  م�شروعات  اأ�شا�شي  ب�شكل  التمويل 

الرتخي�س  مناطق  يف  الكهرباء  توزيع 

اخلا�شة بها يف �شلطنة ُعمان.

 هذا و�شيتم متويل الت�شهيل الئتماين 

وبت�شل�شل  الإ�شالمية  الإجارة  بنظام 

مرحلي ملدة عامني، وهو يعد اأول ت�شهيل 

ملجموعة  نوعه  من  اإ�شالمي  ائتماين 

باحل�شول  �شابقاً  قامت  والتي  مناء، 

جهة   12 من  ائتمانية  ت�شهيالت  على 

ممولة تنتمي لبنوك اإقليمية من البحرين 

اأي�شاً  قامت  كما  والمارات،  والكويت 

باإ�شدار �شندات دين يف اأ�شواق راأ�س املال 

اأول  من نوع RegS وa144 مبا يف ذلك 

�شكوك ملدة 10 �شنوات وذلك بقيمة 500 

مليون دولر اأمريكي يف عام 2017.

 وتعليًقا على هذا الإجناز، قال ه�شام 

للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الكردي 

وال�شتثمارية  امل�شرفية  اخلدمات   -

لل�شركات واملوؤ�ش�شات املالية يف جمموعة 

بنك البحرين الوطني: »ي�شر جمموعة بنك 

م�شانداً  و�شيطاً  كونها  الوطني  البحرين 

والعمل  امل�شورة  تقدمي  بدوره يف  ي�شاهم 

الئتماين  الت�شهيل  واإدارة  تنظيم  على 

للم�شاريع والقطاعات الهامة ا�شرتاتيجياً، 

يف  الكهرباء  توريد  قطاع  ذلك  وي�شمل 

ب�شكل  امل�شاهمة  يعني  ما  عمان،  �شلطنة 

ب�شلطنة  واأ�شا�شي  حيوي  قطاع  يف  عام 

يح�شب  اإجناز  وهو  ال�شقيقة  عمان 

للمجموعة«.

 واأ�شاف قائالً: »ب�شفتنا البنك الوطني 

�شلطنة  نعد  البحرين،  مملكة  يف  الرائد 

املنطقة،  يف  الرئي�شية  اأ�شواقنا  من  ُعمان 

كهرباء  ب�شركة  مع  بتعاوننا  نفخر  ولذا 

ال�شفقة،  هذه  يف  القاب�شة  ومناء  مزون 

ونعد جناحنا يف هذه ال�شفقة �شبيالً ميهد 

جمال  يف  املمولني  من  املال  راأ�س  جلذب 

يف  ال�شتثمار  يف  الإ�شالمية  الت�شهيالت 

البنى التحتية احليوية«.

 وبهذا ال�شدد، �شرح �شامل بن �شعيد 

التنفيذي  الرئي�س  الكمياين  �شعيد  اآل 

احل�شول  »يعترب  مزون:  كهرباء  ل�شركة 

الإجارة  بنظام  اإ�شالمي  متويل  اأول  على 

�شركة  م�شرية  يف  فارقة  عالمة  مبثابة 

بناء  يف  ذلك  ي�شهم  اإذ  مزون،  كهرباء 

عالقة م�شرفية جديدة للمجموعة، وفتح 

الت�شهيالت  من  املجموعة  ل�شتفادة  باب 

الإ�شالمية من املوؤ�ش�شات املالية الإقليمية 

الأ�شا�شية  البنية  م�شروعات  لتمويل 

ومن  ال�شلطنة«.   يف  الكهرباء  لتوزيع 

املايل  الرئي�س  الطفيل،  اأحمد  قال  جهته، 

بالدعم  »�شعدنا  القاب�شة:  مناء  ملجموعة 

التمويل  جهات  من  عليه  ح�شلنا  الذي 

هذه  وتعك�س  ال�شفقة،  لهذه  الإ�شالمية 

املمولة  اجلهات  هذه  اإميان  مدى  اخلطوة 

ب�شفافية وحوكمة الإطار التنظيمي لقطاع 

ثقتهم  وم�شتوى  ال�شلطنة  يف  الكهرباء 

التي  املتينة  والئتمانية  املالية  بالأ�ش�س 

يقوم عليها«.

ه�ضام الكردي

اأعلنت بور�شة البحرين عن اإطالق دليل اأف�شل املمار�شات يف جمال 

عالقات امل�شتثمرين لل�شركات املدرجة. ويهدف دليل عالقات امل�شتثمرين 

اإىل ت�شليط ال�شوء على اأهمية عالقات امل�شتثمرين وفاعلية تطبيق اأف�شل 

املمار�شات يف جمال عالقات امل�شتثمرين على اأداء ال�شركة وتناف�شيتها 

يف ال�شوق.

بن  خليفة  ال�شيخ  البحرين  لبور�شة  التنفيذي  الرئي�س  و�شرح 

جمال  يف  املمار�شات  اأف�شل  دليل  اإطالق  اإن  بقوله:  خليفة  اآل  اإبراهيم 

ممار�شات  اأهمية  تعزيز  نحو  اأخرى  خطوة  يعد  امل�شتثمرين  عالقات 

البحريني، وتعزيز حوكمة  املال  عالقات امل�شتثمرين اجليدة يف �شوق 

هذا  ويهدف  البحرين.  مملكة  يف  ال�شركات  لدى  وال�شفافية  ال�شركات 

الدليل اإىل بناء برامج فعالة وطويلة الأمد يف جمال عالقات امل�شتثمرين 

ال�شركة  بني  ب�شفافية  التوا�شل  يتيح  مما  املدرجة  ال�شركات  لدى 

وامل�شتثمرين واملحللني الأمر الذي يدعم الفعالية وال�شفافية.

اإدارة  جمل�س  وع�شو  الأعمال  وتطوير  الت�شويق  مدير  و�شرحت 

جمعية عالقات امل�شتثمرين يف ال�شرق الأو�شط مروة امل�شقطي بقولها: 

يف  البور�شة  جلهود  ا�شتكمالً  امل�شتثمرين  عالقات  دليل  اإطالق  ياأتي 

جمال دعم عالقات امل�شتثمرين بالتعاون مع جمعية عالقات امل�شتثمرين 

بال�شرق الأو�شط »مريا«.

»بور�صة البحرين« تطلق دليل عاقات امل�صتثمرين

ك�شف الأمني العام املكلف ملركز التحكيم التجاري لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية »دار القرار« نا�شر 

املقهوي عن ممثل جمل�س اإدارة املركز اجلديد ل�شلطنة عمان 

�شالح،  اآل  بن جمعة  ر�شا  املهند�س  ال�شابق  للممثل  خلفاً 

اإ�شتلم خطاب من غرفة جتارة و�شناعة  املركز  باأن  مبيناً 

يف  ع�شواً  الكا�شبي  حمد  بن  �شامل  بن  علي  بتعيني  عمان 

جمل�س اإدارة املركز ممثالً عن �شلطنة عمان.

 29 عن  تزيد  عملية  خربة  الكا�شبي  »ميتلك  وتابع 

القانونية بغرفة جتارة و�شناعة عمان،  الأعمال  عاًما يف 

ولديه ماج�شتري يف القانون )تخ�ش�س التحكيم التجاري( 

من جامعة جوبا بال�شودان، وهو مدير ال�شوؤون القانونية 

من  باللجان  الع�شويات  من  العديد  ولديه  عمان،  بغرفة 

جلنة  ع�شو  بالغرفة،  الت�شريعات  جلنة  ع�شو  اأهمها: 

املوارد الب�شرية بالغرفة، ع�شو جلنة ق�شايا العمل بوزارة 

وال�شناعة  التجارة  بوزارة  التظلمات  العمل، ع�شو جلنة 

الإفال�س  قانون  اإعداد  جلنة  ع�شو  الإ�شتثمار،  وترويج 

وال�شركات التجارية«.

واأ�شتطرد »كما اأنه حمامي غري متفرغ من العام 2006 

م�شتوى  على  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  و�شارك يف 

وجود  باأن  املقهوي  واعترب  ال�شلطنة«.  وخارج  ال�شلطنة 

�شخ�شية قانونية بهذا امل�شتوى وهذه اخلربة يف جمل�س 

اإدارة املركز يعترب مك�شباً يعتز فيه املركز، م�شيداً بالفرتة 

جمعة  بن  ر�شا  املهند�س  ال�شابق  الع�شو  فيها  مثل  التي 

التوفيق  له كل  املركز، متمنًيا  اإدارة  اآل �شالح يف جمل�س 

وال�شداد يف م�شريته املهنية والعملية.

الكا�صبي ممثًا ل�صلطنة عمان 

مبجل�ص اإدارة »دار القرار«

ت�شوير: حميد جعفر



باإ�شراف: عبدعلي قربان  Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

»رعاية الأمومة« يطلق »كوكبنا يف القلب«.. عالمة جتارية �شديقة للبيئة 

الأف�ضل  بتقدمي  الأمومة  رعاية  تلتزم 

اإطالق  عن  رعاية  وتعلن  اجلديدة،  لالأجيال 

للبيئة،  وال�ضديقة  امل�ضتدامة  التجارية  عالمته 

كوكبنا يف القلب. تعمل العالمة التجارية جنبا 

ال�ضامل  التجارية  العالمة  هدف  مع  جنب  اإىل 

لرعاية المومة، »ي�ضتحق كل طفل اأف�ضل بداية 

يف احلياة«. كوكبنا يف القلب تاأخذ هذا الغر�ض 

من العالمة التجارية اإىل ما هو اأبعد من املعنى 

كل  »منح  من خالل  وهو  اأكرب،  بعد  اإىل  املادي، 

طفل كوكبا اأف�ضل للح�ضول على اأف�ضل بداية يف 

احلياة«. 

كوكبنا يف القلب هي ماركة مالب�ض داخلية 

مع   وتعمل  الأمومة،  رعاية  و�ضممتها  اأن�ضاأتها 

تتبع  والتي  بعناية  خمتارة  م�ضنعة  �ضركات 

متاحة  املجموعة  ال�ضتدامة.  معايري  اأعلى  بدقة 

لالأعمار من 0 اإىل 14 عاما. يتم اإنتاج جمموعة 

كوكبنا يف القلب باأكملها بتاأثري �ضئيل اأو معدوم 

لي�ضت  وموارد  مواد  با�ضتخدام  البيئة،  على 

للبيئة  �ضديقة  بل  فح�ضب،  لالأطفال  �ضديقة 

ا.  اأي�ضً

يف  القلب،  يف  لكوكبنا  ال�ضامل  املبداأ 

املتعلقة  ومهامها  واأفرادها  وعملياتها  منتجاتها 

�ضعيدا  مكانا  كوكبنا  والكمال، هو جعل  بالأداء 

والذين  منتجاتها،  ي�ضتخدمون  الذين  لأولئك 

منتجات  تتوافر  ما.  يوما  الأر�ض  �ضريثون 

رعاية  متاجر  جميع  يف  القلب  يف  كوكبنا 

الأمومة و�ضنرتبوينت يف جممع الواحة اجلفري 

البحرين  �ضنرت  و�ضيتي  الرفاع  الواحة  وجممع 

على  الإنرتنت  عرب  اأو  وال�ضقية  مول  ومارينا 

www.Mothercarestores.com & www.

.centrepointstores.com

الهالل الأحمر البحريني ي�شارك 

يف ور�شة عمل دولية حول »املفاو�شات الإن�شانية«

الأحمر  الهالل  جمعية  �ضاركت 

البحريني يف ور�ضة عمل حول »املفاو�ضات 

قدرات  تعزيز  خاللها  جرى  الإن�ضانية«، 

جمال  يف  الإغاثية  املنظمات  يف  العاملني 

اجلهات  خمتلف  مع  التفاو�ض  تقنيات 

الفاعلة يف مناطق احتدام ال�ضراعات بهدف 

للمت�ضررين  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  اإي�ضال 

واملنكوبني باأق�ضى فاعلية ممكنة.

على  امل�ضاركني  تدريب  جرى  كما 

كيفية اجتياز العقبات البريوقراطية التي 

للم�ضاعدة  املحتاجني  اإىل  الو�ضول  جتعل 

الأو�ضاع  عن  اأمثلة  وتقدمي  �ضعبا،  اأمرا 

امل�ضاعدات يف  تقدمي  التي تعرتي  ال�ضائكة 

مع  مفاو�ضات  وتتطلب  الأحيان  من  كثري 

النزاع  اأطراف  فيها  مبا  خمتلفة  اأطراف 

جمعية  طرف  من  فيها  و�ضارك  امل�ضلح. 

الدكتورة  من  كل  البحريني  الأحمر  الهالل 

وعلي  الب�ضري  وحممد  جهرمي  نيلوفر 

اأمني،  فوزي  الدكتور  وقال  مدن.  اأحمد 

جلمعيات  الدويل  الحتاد  بعثة  رئي�ض 

لدول  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�ضليب 

له،  كلمة  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

اإىل هدف  الور�ضة تهدف للو�ضول  اإن هذه 

ل�ضمان  الإن�ضانية  للمفاو�ضات  �ضامل 

من  املت�ضررين  للمدنيني  املحايدة  احلماية 

النزاعات امل�ضلحة وغريهم من الأ�ضخا�ض 

على  القتال،  عن  عاجزين  اأ�ضبحوا  الذين 

النحو املن�ضو�ض عليه يف القانون الدويل 

وقانون  الإن�ضان  وقانون حقوق  الإن�ضاين 

الالجئني.

جامعة البحرين الطبية تعلن عن نتائج 

التجارب ال�شريرية الوطنية لعالج مر�شى »كوفيد19«

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  اأ�ضدرت 

 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة   - اإيرلندا 

ال�ضريرية  التجارب  نتائج   )Bahrain
التي  )كوفيد-19(  مر�ضى  لعالج  الوطنية 

دفاع  قوة  م�ضت�ضفى  مع  بالتعاون  اأجريت 

على  بناء  ال�ضحة  ووزارة   )BDF( البحرين 

حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  من  توجيهات 

الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

للت�ضدي  الوطني  الفريق  ورئي�ض  لل�ضحة 

واللواء   )19-COVID( كورونا  لفريو�ض 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�ضيخ  بروفي�ضور 

امللكية. الطبية  اخلدمات  قائد 

�ضحب  ال�ضريرية  التجارب  وتقت�ضي 

من  امل�ضادة  بالأج�ضام  الغنية  الدم  بالزما 

ومن  )كوفيد-19(  من  املتعافني  املتربعني 

ب�ضدة  يعانون  مري�ضا   20 يف  حقنها  ثم 

بنتائج  نتائجهم  مقارنة  ويتم  املر�ض  من 

البالزما  حقن  يتلقوا  مل  اآخرين  مري�ضا   20

ملعرفة اإذا كان لها تاأثري على حدة املر�ض.

قبل  من  ال�ضريرية  التجارب  اإجراء  ومت 

جامعة  من  بارزين  اأع�ضاء  ي�ضم  فريق 

�ضمري  الربوفي�ضور  وهم:  الطبية،  البحرين 

للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�ض  العتوم 

الطبية،  البحرين  جامعة   - اإيرلندا  يف 

كلية  رئي�ض  اأتكني  �ضتيفن  والربوفي�ضور 

والربوفي�ضور  والأبحاث،  العليا  الدرا�ضات 

يف  الإكلينيكي  الأ�ضتاذ  القحطاين،  مناف 

املعدية  الأمرا�ض  وا�ضت�ضاري  اجلامعة 

الدفاع  لوزارة  التابع  الع�ضكري  مب�ضت�ضفى 

فريو�ض  ملكافحة  الوطني  الفريق  وع�ضو 

كورونا.

ال�ضريرية  التجارب  نتائج  اأظهرت  ولقد 

الغنية  الدم  ببالزما  العالج  ا�ضتخدام  �ضالمة 

بني  طفيفا  اختالفا  وبينت  امل�ضادة  بالأج�ضام 

البالزما  حقن  اإعطاوؤهم  مت  الذين  املر�ضى 

تظهر  ولكن  يتلقوها  مل  الذين  واملر�ضى 

درا�ضة  اإجراء  اإمكانية  جممل  ب�ضكل  النتائج 

لأعلى  وفقا  بنجاح  النطاق  وا�ضعة  اأخرى 

البحرين. املعايري يف مملكة 

رئي�ض  العتوم،  �ضمري  الربوفي�ضور  قال 

اإيرلندا - جامعة  الكلية امللكية للجراحني يف 

الرعاية  بتطوير  :»القيام  الطبية  البحرين 

اأهم  من  العلمي  البحث  خالل  من  ال�ضحية 

 RCSI( الطبية  البحرين  جلامعة  الأولويات 

البحث  باأهمية  دائما  ونوؤمن   ،)Bahrain
لدعم  ومواردنا  معرفتنا  وتكري�ض  التعاوين 

الوباء  مكافحة  يف  البحرين  مملكة  جهود 

ال�ضحية على نطاق عاملي«. الرعاية  ودعم 

»الزياين لل�شيارات« تعلن عن متديد

 العرو�ض اخلا�شة ب�شهر رم�شان املبارك

عمالئها  تزويد  على  حر�ضها  �ضمن 

اأعلنت  والعرو�ض،  ال�ضفقات  باأف�ضل 

�ضركة الزياين لل�ضيارات، املوزع احل�ضري 

وفو�ضو  جي  واإم  ميت�ضوبي�ضي  ل�ضيارات 

عر�ضها  متديد  عن  البحرين،  مملكة  يف 

املبارك  رم�ضان  ب�ضهر  اخلا�ض  الرتويجي 

حتى تاريخ 31 مايو 2021. 

الرتويجي  العر�ض  هذا  وي�ضمل 

اخلا�ض، والذي يتم تنظيمه �ضنويا بالتزامن 

جمموعة  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  حلول  مع 

واحل�ضرية  ال�ضتثنائية  العرو�ض  من 

لعمالء �ضركة الزياين لل�ضيارات، وذلك مع 

ميت�ضوبي�ضي  من  جديدة  �ضراء  عملية  كل 

امل�ضتعملة  وال�ضيارات  وفو�ضو  جي  واإم 

الزياين  �ضركة  واأكدت  واملعتمدة.  املختارة 

لعدد  لل�ضماح  ياأتي  التمديد  اأن  لل�ضيارات 

العرو�ض  من  بال�ضتفادة  النا�ض  من  اأكرب 

والت�ضجيل  التاأمني  ت�ضمل  والتي  املذهلة 

من  بالعديد  للفوز  وفر�ضة  املجانيني، 

اأوبتك  هوبر  اأفالم  مثل  الأخرى،  اجلوائز 

املجانية،  ال�ضيانة  العازلة جمانا، وخدمة 

والوقود املجاين، واملزيد غريها.

القحطاينال�شيخ خالد بن علي مناف  العتومالربوفي�شور  �شمري  اأتكنيالربوفي�شور  �شتيفن  الربوفي�شور 

09فعاليات www.alayam.com 11733 الأحد 11 �ضوال  1442 ـ العدد

Sunday 23rd  May 2021 - No. 11733

بابكو تقيم حفلها ال�شنوي لتوزيع جوائز ال�شحة وال�شالمة والبيئة لعام 2020

)بابكو(  البحرين  نفط  �ضركة  اأقامت 

جوائز  لتوزيع  ال�ضنوي  حفلها  موؤخرا 

دوائر  على  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة 

تقديرا  وذلك   ،2020 لعام  ومقاوليها  بابكو 

لأدائهم املتميز واإجنازاتهم امللمو�ضة يف دعم 

اإبان  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  منظومة 

املا�ضي. العام 

وفق  حمدود  عدد  بح�ضور  احلفل  اأقيم 

التباعد  وقواعد  الحرتازية  الإجراءات 

الجتماعي.

املرئي  الت�ضال  بتقنية  كما مت بث احلفل 

ال�ضركة. وموظفي  م�ضوؤويل  من  للمعنيني 

اأن هذا احلفل ينطوي  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

اأهم  �ضمن  باعتباره  خا�ضة  اأهمية  على 

بابكو  اأجندة  يف  واملنا�ضبات  الفعاليات 

الفعالية  تلك  خالل  ويتم  العام،  مدار  على 

والبيئة،  وال�ضالمة  ال�ضحة  اأداء  ا�ضتعرا�ض 

ال�ضركة  دوائر  على  اجلوائز  وتوزيع 

يف  فعال  ب�ضكل  اأ�ضهموا  ممن  ومقاوليها 

يف  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  اأداء  اإثراء 

الدولية  املمار�ضات  اأف�ضل  وفق  بابكو  �ضركة 

املعمول بها يف هذا املجال.

اأعرب  املنا�ضبة،  هذه  على  وتعليقا 

الدكتور داوود ن�ضيف رئي�ض جمل�ض الإدارة 

عن  البحرين  نفط  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض 

يف  املتميز  ال�ضركة  باأداء  واعتزازه  فخره 

م�ضيدا  والبيئة،  وال�ضالمة  ال�ضحة  جمال 

ال�ضركة  به  ت�ضطلع  الذي  املحوري  بالدور 

والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  ثقافة  ترويج  يف 

يف ربوع مملكة البحرين وبلدان املنطقة.

التنفيذية،  الإدارة  دعم  اأن  واأو�ضح 

ف�ضال  واملقاولني،  بابكو  موظفي  والتزام 

الأمور  من  تعد  الإيجابية  م�ضاركتهم  عن 

ثقافة  تر�ضيخ  يف  والأ�ضا�ضية  اجلوهرية 

ال�ضالمة وال�ضحة والبيئة بني اأفراد املجتمع.

هذا  يف  النجاح  مقومات  اأن  على  واأكد 

بابكو،  �ضركة  يف  بالفعل  موجودة  املجال 

الفائزين  ومقاوليها  بابكو  دوائر  مهنئا 

ومثمنا  والبيئة،  وال�ضالمة  ال�ضحة  بجوائز 

اآمنة  عمل  بيئة  اإر�ضاء  يف  الفعال  دورها 

حافل  ا�ضتثنائي  عام  خالل  للبيئة  �ضديقة 

العامل. م�ضتوى  على  ال�ضعبة  بالتحديات 

حافظ  املهند�ض  األقى  جانبه،  ومن 

بالوكالة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  الق�ضاب 

رئي�ض م�ضروع حتديث م�ضفاة بابكو رئي�ض 

كلمة  وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  جلنة 

يف  بابكو  اأداء  خاللها  ا�ضتعر�ض  موجزة 

العام  اإبان  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  جمال 

املا�ضي.

والمتنان  ال�ضكر  بجزيل  وتوجه 

بدورهم  م�ضيدا  ومقاوليها،  بابكو  لدوائر 

والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  جمالت  دعم  يف 

يف  اإ�ضهامهم  جانب  اإىل   ،2020 عام  خالل 

كورونا  لفريو�ض  الت�ضدي  جهود  موؤازرة 

انت�ضاره بني  )كوفيد-19(، واحليلولة دون 

املجتمع. اأفراد 

بجهود  الإ�ضادة  متت  الفعالية،  وخالل 

تقديرا  بابكو،  يف  الأزمات  اإدارة  فريق 

اإر�ضاء  اأع�ضاء الفريق وتفانيهم يف  لإخال�ض 

مببادرات  الإ�ضادة  مت  كما  اآمنة،  عمل  بيئة 

وتوعيتهم  العاملني،  تثقيف  يف  الفريق 

الحرتازية  والإجراءات  العاملي  بالوباء 

بيئة  جعل  يف  ي�ضهم  مبا  اتباعها،  الواجب 

اآمنة وخالية من الأمرا�ض. العمل يف بابكو 

ومت اأي�ضا تقدير الدور الذي لعبه موظفو 

ذات  الأطراف  وجميع  ومقاولوها  بابكو 

�ضمان  يف  امل�ضفاة  حتديث  مب�ضروع  ال�ضلة 

مب�ضروعها  الت�ضغيل  عمليات  ا�ضتمرار 

توقف  اأي  دون  الأوقات  جميع  يف  الرئي�ضي 

العاملي. الوباء  بالرغم من تف�ضي 

الفائزين  تكرمي  مت  احلفل،  اأثناء  ويف 

تقديرا  والبيئة،  وال�ضالمة  ال�ضحة  بجوائز 

للتزامهم يف دعم مبادرات ال�ضالمة، وتعزيز 

اأف�ضل  تطبيق  عن  ف�ضال  امل�ضافة،  القيمة 

ونقلها  املجال،  هذا  يف  املهنية  املمار�ضات 

دورهم  جانب  اإىل  وي�ضر،  ب�ضهولة  لالآخرين 

مو�ضوعات  ومعاجلة  اإدارة  يف  الفعال 

اإبداعية  ب�ضورة  والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة 

ومبتكرة.

وقد مت تكرمي دوائر بابكو الفائزة بجوائز 

ال�ضحة وال�ضالمة والبيئة لعام 2020 على 

الآتي: النحو 

اإيقاف  دائرة   :1 رقم  الأخطار  فئة 

فئة  الكربى،  ال�ضيانة  واأعمال  الوحدات 

مراقبة  هند�ضة  دائرة   :2 رقم  الأخطار 

العمليات، فئة الأخطار رقم 3: دائرة التميز 

لت�ضغيلي. ا

�ضركة  فازت  املقاولني،  م�ضتوى  وعلى 

املقاولت  فئة  عن  العايل  من�ضور  اأحمد 

البحرين  �ضركة ووريل  فازت  بينما  الكبرية، 

ذ.م.م. عن فئة املقاولت ال�ضغرية.

كما مت تكرمي عدد من موظفي بابكو نظري 

دورهم امللمو�ض يف جمال ال�ضحة وال�ضالمة 

الت�ضدي  الإيجابية يف  وم�ضاركتهم  والبيئة، 

)كوفيد-19(. كورونا  لفريو�ض 

ن�شيف داوود 



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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يف هذه املرحلة الدقيقة التي منر بها، تت�ساعف امل�س�ؤولية 

التزامه  مدى  يف  نف�سه  منا  كل  لرياجع  فينا،  واحد  كل  على 

الت�عية بدًءا من الأ�سرة  بالحرتازات ال�سحية وامل�ساركة يف 

اأي معل�مة من غري م�سدر..  واملحيط الجتماعي وعدم ن�سر 

املنعطف  لي�ساهم اجلميع - كل من م�قعه - يف جتاوز هذا 

بعيًدا عن تبادل التهامات وتقاذف امل�س�ؤولية.

اأجلنا،  من  جهد  بكل  يعمل  ال�طني   الفريق 

الرتاخي  بالت�جيهات وعدم  اللتزام  وواجب علينا 

يف هذه املرحلة احل�سا�سة وعدم الت�سكيك يف اجله�د 

هذه  لتجاوز  مًعا  التكاتف  وقت  هذا  الكبرية،  ال�طنية 

الأزمة.
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ملك  حكم  حتت  بريدة  مدينة  دخ�ل   -  1908

ال�شع�دية عبدالعزيز اآل �شع�د.

1911 - الرئي�ص ويليام ه�ارد تافت يفتتح مكتبة 

ني�ي�رك العامة، وه� اأ�شخم بناء رخامي مت بناوؤه يف 

مدينة ني�ي�رك.

وذلك  اللبنانية،  اجلمه�رية  قيام  اإعالن   -  1926

بعد اإقرار جمل�ص املمثلني للد�شت�ر.

اأملانيا  جمه�رية  قيام  عن  الإعالن   -  1949

الحتادية.

1967 - الرئي�ص امل�شري جمال عبدالنا�شر يعلن 

اإغالق خليج العقبة يف وجه املالحة الإ�شرائيلية، وكان 

هذا الإغالق �شبًبا يف ن�ش�ب حرب 1967.

ال�شابع  العربية  القمة  م�ؤمتر  اأعمال  بدء   -  1989

ع�شر يف الدار البي�شاء والذي ح�شرته م�شر لأول مرة 

بعد املقاطعة العربية.

بدوري  الأملاين  مي�نخ  بايرن  نادي  ف�ز   -  2001

اأبطال اأوروبا للمرة الرابعة يف تاريخه بعد ف�زه على 

نادي فالن�شيا الإ�شباين بركالت الرتجيح.

2009 -  جملة دير �شبيغل الأملانية تن�شر تقريًرا 

يفيد ب�ج�د اأدلة ت�شري اإىل ت�رط حزب اهلل يف جرمية 

اغتيال رئي�ص وزراء لبنان الأ�شبق رفيق احلريري.

دوتريتي  رودريغ�  الفلبيني  الرئي�ص   -  2017

يعلن اإقامة الق�انني العرفية يف جزيرة مينداناو ب�شبب 

ال�شدامات الع�شكرية بني احلك�مة الفلبينية وجماعتي 

الغالبية  ذات  مراوي  مدينة  يف  �شياف  واأب�  م�اتي 

امل�شلمة.

مزاد على رحلة يف الف�ساء ب�سعر 2.4 مليون دوالر

للمغامرة  ال�شاعني  العامل  اأغنياء  من  الكثري  بها  يرغب  رحلة  للف�شاء،  ال�شفر 

وال�شتك�شاف، وتعمل ال�شركات الرائدة يف ا�شتك�شاف الف�شاء على ت�فري تلك الفر�شة 

حالًيا، حيث طرح للبيع باملزاد مقعد يف رحلة لب�شع دقائق اإىل الف�شاء يف �شاروخ 

تابع ل�شركة »بل� اأوريجني«، ويتجاوز �شعره 2.4 ملي�ن دولر.

وللراغبني يف ال�شتح�اذ على هذا املقعد املزايدة خالل �شهر واحد مببلغ اأعلى �شعًيا 

اإىل الف�ز بالتذكرة، ومن املقرر اأن تر�شل »بل� اأوريجني« اململ�كة للملياردير الأمريكي 

جيف بيزو�ص يف 20 ي�لي� اأول بعثة ب�شرية اإىل الف�شاء يف �شاروخ »ني� �شيربد«.

التي  اأوريجني«  »بل�  بح�شب  دولة،   136 من  اأكرث  من  �شخ�ص   5200 و�شارك 

ا الأربعاء اأن اأعلى عر�ص قدم خالل هذه املرحلة الأوىل بلغت قيمته 1.4  ك�شفت اأي�شً

مبلغ  بدفع  يتعهد  اأن  الآن ف�شاعًدا  م�شارك جديد من  ملي�ن دولر. وينبغي على كل 

اأعلى من اأكرب مبلغ معرو�ص يف وقت ت�شجيله، وفًقا لـ»ي�رو ني�ز«، وحدد العا�شر من 

ي�ني� املقبل م�عدا لإقفال باب املزايدات.

اعتقال فرن�سي اأجرى 27 األف 

ات�سال بال�سرطة خالل �سهرين

م�شايقته  يف  لال�شتباه  رجل  على  القب�ص  األقى 

لل�شرطة الفرن�شية، اإذ اأجرى 27 األف مكاملة هاتفية يف 

اأقل من �شهرين، وت�جه اإليه تهمة اإزعاج ال�شلطات، والتي 

ت�شمنت تعليقات جن�شية وم�شايقات للم�ش�ؤولت، الأمر 

العام يف لي�ن  املدعي  اأمام مكتب  اإىل مث�له  اأدى  الذى 

وفًقا مل�قع �شبكة ي�رو ني�ز.

اأن امل�شتبه به ات�شل بـ14  اأنه يزعم  واأفاد التقرير 

ق�شًما خمتلًفا من اأق�شام ال�شرطة والدرك يف جميع اأنحاء 

وقالت  ماي�،   18 و  اأبريل   7 بني  ما  الفرتة  البالد، يف 

»تعليقات  ت�شمنت  مكاملاته  من  العديد  اإن  ال�شرطة 

وحددت  تهينهن«،  واأحياًنا  للم�ش�ؤولت،  جن�شية 

ال�شلطات ما جمم�عه 34 �شحية.

واأو�شح التقرير اأن امل�شتبه به البالغ من العمر 47 

عاًما مت اعتقاله يف فندق بالقرب من لي�ن، يف ال�شاعات 

الأوىل من ي�م الأربعاء.

التي  الأوىل  املرة  هي  هذه  اإن  ال�شرطة  وقالت 

يتمكن�ن فيها من العث�ر على امل�شتبه به »الذي مل يكن 

معروًفا ب�شكل جيد« بالن�شبة لهم، واأ�شافت ال�شرطة بعد 

اإجراء تقييم نف�شي يف احلجز اأن حكم الرجل »مل يتاأثر« 

به  امل�شتبه  اأن ميثل  املقرر  من  باأفعاله، وكان  واعرتف 

اأمام مكتب املدعي العام يف لي�ن اجلمعة ملحاكمته.

وفاة »مبتكر االأرز الهجني« يف ال�سني عن 90 عاًما بيع ر�سالة بخط يد اآين�ستاين مقابل اأكرث من 1.2 مليون

ت�يف مهند�ص زراعي اعترب بطالً 

تط�ير  يف  مل�شاعدته  �شينًيا  ق�مًيا 

اأرز هجني واإزالة خماوف النق�ص يف 

الإمدادات الغذائية للماليني يف اأنحاء 

العامل، عن 90 عاًما، كما اأفادت وكالة 

»�شينخ�ا«.  اجلديدة  ال�شني  اأنباء 

ل�نغبينغ،  ي�ان  اإىل  الف�شل  ويع�د 

الأرز  بـ»مبتكر  ال�شني  يف  املعروف 

اأرز  �شاللة  اأول  زراعة  يف  الهجني«، 

هجني عالية الإنتاجية يف العامل عام 

.1973

وقالت »�شينخ�ا« اإن ي�ان ت�يف 

عا�شمة  ت�شانغ�شا،  يف  م�شت�شفى  يف 

اإقليم ه�نان، م��شحة اأنه كان يعاين 

من مر�ص غري حمدد.

اأن  ميكن  الذي  الهجني  والأرز 

ينتج 20% اأكرث مما تنتجه الأ�شناف 

التقليدية وفًقا خلرباء، متت زراعته 

ال�شني  يف  وا�شع  نطاق  على  لحًقا 

ومناطق زراعة الأرز ح�ل العامل.

ويعزى اإليه الف�شل يف امل�شاعدة 

يف تقلي�ص املخاوف املرتبطة بنق�ص 

التي  ال�شني  يف  الغذائية  الإمدادات 

يبلغ عدد �شكانها 1،4 مليار ن�شمة.

 16 باأن  »�شينخ�ا«  واأفادت 

الزراعية  الأرا�شي  من  هكتار  ملي�ن 

بالأرز  الآن  مزروعة  ال�شني  يف 

الهجني، اأو ما يعادل 57% من اإجمايل 

البالد،  يف  الأرز  زراعة  م�شاحة 

ملي�ن   80 اإطعام  على  ي�شاعد  ما 

�شخ�ص اإ�شايف كل عام.

يف  اآر«  »اآر  املزادات  دار  اأعلنت 

ب��شطن بال�ليات املتحدة، اجلمعة، 

علم  اأيق�نة  كتبها  ر�شالة  بيع 

يده  بخط  اآين�شتاين  األربت  الفيزياء 

اأكرث من 1.2 ملي�ن  يف مزاد مقابل 

دولر، اأي ح�ايل 3 اأ�شعاف ما كان 

مت�قًعا.

الر�شالة  يف  اآين�شتاين  ودون 

معادلته ال�شهرية »اإي = اإم �شي 2«، 

التي تعني اأن الطاقة ت�شاوي الكتلة 

ال�ش�ء،  �شرعة  مربع  يف  م�شروبة 

وهي معادلة غريت الفيزياء باإثبات 

الكتلة  واأن  مطلقا  لي�ص  ال�قت  اأن 

والطاقة مت�شاويتان.

�شفحة  من  امل�ؤلفة  والر�شالة 

باللغة  اليد  بخط  مكت�بة  واحدة، 

الفيزيائي  اإىل  وم�جهة  الأملانية 

ل�دفيك  الأمريكي  الب�لندي 

 26 تاريخ  وحتمل  �شيلرب�شتاين، 

اأكت�بر 1946.

ناقًدا  �شيلرب�شتاين  وكان 

نظريات  لبع�ص  معروًفا  ومناف�ًشا 

املحف�ظات  اأمناء  وقال  اأين�شتاين. 

اأين�شتاين«  »اأوراق  م�شروع  يف 

للتكن�ل�جيا  كاليف�رنيا  مبعهد 

واجلامعة العربية يف القد�ص، اإنه ل 

ي�جد �ش�ى 3 مناذج مماثلة اأخرى 

كتب  الذي  لآين�شتاين،  معروفة 

بخط  العامل  غريت  التي  املعادلة 

يده.

ت�ستمر عمليات 

التعاقد مع النج�م 

من اأجل الن�سمام 

لفريق عمل فيلم 

 ،Knives Out 2
حيث مت التعاقد مع 

النجمة العاملية كيت 

هد�س�ن، وذلك بعدما 

ان�سم م�ؤخًرا عدد من 

املمثلني الآخرين، وهم 

كاثرين هان، ديف 

باوتي�ستا، وجانيل 

م�ين، واإدوارد 

ن�رت�ن، بالإ�سافة 

اإىل النجم العائد 

دانيال كريج.

وفيما يبدو اأن �سناع 

 Knives Out فيلم

2 يح�سرون لعمل 
ق�ي، فما زال املخرج 

حتى الآن يكمل فريق 

العمل باأق�ى جن�م 

ه�لي�ود، حيث ان�سم 

اأي�ًسا لطاقم الفيلم، 

املمثل العاملي ليزيل 

اأودوم ج�ني�ر، الذي 

بداأ بالفعل التح�سري 

لبدء الت�س�ير ب�سكل 

جدي.

ال�سحة: ت�سجيل 2719 

اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 

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

عددها 17679 ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 2719 

حالة قائمة جديدة منها 877 حالة لعمالة وافدة، 

و37  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالت  و1805 

حالة   1815 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

اإىل 193337. وعدد احلالت القائمة حتت العناية 

199 حالة، واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي 

تلقي العالج 394 حالة يف حني اأن 20525 حالة 

و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة 

الذي بلغ 20724 حالة قائمة
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»الدفتر األصفر« ليس إثباتًا للحصول على التطعيم

المانع لـ                 : إبراز شهادة 
التطعيم مطبوعة حال تعذر الهواتف

أيمن شكل «

أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
د.وليــد المانع، في تصريــح لـ»الوطن«: أن 
»الوثيقــة الدالة على أخذ التطعيم في حال 
عدم توافر الهواتف الذكية، هي الشــهادة 

المطبوعة وليس الدفتر األصفر«.
 QR وأوضــح المانع أن »الشــهادة تتضمن
Code لكــي يتأكــد منها صاحــب المحل أو 
المســؤول عن التفتيش باألماكن المدرجة 
بقــرار وزيــرة الصحة، وهو مــا ال يتوافر في 
الدفتر األصفــر«، وقال: »ال بد من طباعتها 
من التطبيق إذا تعذر وجود الهاتف الذكي«.
واجهــوا  قــد  ومقيمــون  مواطنــون  وكان 

اعتراضــات مــن القائميــن علــى مراقبــة 
الدخول إلى بعض المجمعات والمؤسسات 
والمســاجد، في إثبات أخــذ التطعيم، حين 
قدموا الدفتــر الخاص بأخــذ التطعيمات، 
وتم رفضه كإثبات. وقال أبوأنس أحد سكان 
المحــرق والذي ال يســتخدم هاتفًا ذكيًا إنه 
توجه إلى أحد المساجد ألداء صالة الجمعة، 
وقام بإبراز الدفتر األصفر إلمام الجامع لكنه 
رفض إدخاله واالعتراف بالدفتر كدليل على 
أخذ التطعيم، فيما ذكر أحد المواطنين أنه 
ال يســتخدم الهواتف الذكية وحاول الدخول 
لمجمع تجاري مســتخدمًا الدفتــر األصفر، 
لكن تم رفضه وطلب منه المسؤول تقديم 
اإلثبــات عبــر تطبيــق »مجتمع واعــي« أو 
الشــهادة المطبوعة التي تثبت أخذ اللقاح، 

فقام بطباعة الشهادة الخضراء واالحتفاظ 
بها في حال تم رفض الدفتر األصفر.

وكانــت وزيــرة الصحة فائقــة الصالح قد 
 ،2021 57 لســنة  أصــدرت القــرار رقــم 
وتم نشــره فــي الجريدة الرســمية، بمنع 
دخــول غيــر الحاصليــن علــى التطعيم، 
أعمارهــم  أو مــن تقــل  المتعافيــن،  أو 
عــن 18 عامــًا، العديــد مــن األماكــن، 
أهمهــا المجمعات التجارية، والمنشــآت 
الرياضية، ومحال الحالقة والصالونات، أو 
الحصول على الخدمات الداخلية للمطاعم 
والمقاهــي، ويكون اإلثبات بإبراز الوثيقة 
الدالــة علــى ذلــك أو مــن خــالل تطبيق 
»مجتمــع واعي« أو غيره مــن التطبيقات 

المعتمدة.

بمعدل 93 جرعة لكل 100 شخص

 البحرين الثالثة عالميًا في التطعيم ضد »كورونا«
أيمن شكل «

كشــف آخر تصنيف لنســب التطعيم ضد فيروس 
كورونا )كوفيد 19( في الدول على مستوى العالم 
عن أن البحرين تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بعد 

دولة اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وتفوقــت البحرين على أوروبا فــي هذا التصنيف 
تايمــز«  »نيويــورك  صحيفتــا  ذكــرت  حيــث، 
و»فاينانشال تايمز« إن البحرين قدمت 93 جرعة 
تطعيم لــكل 100 شــخص، بنســبة 93%، فيما 
قدمــت اإلمارات 121 جرعة مــن لقاحات كورونا 
لــكل 100 شــخص، وإســرائيل 117 جرعة لكل 
100 شــخص، ثم أوروبا 92، وتشيلي في المركز 

الخامس بتسعين جرعة لكل 100 شخص.
ويعتمــد التصنيــف، الــذي يضــم مختلــف دول 
العالم، على البيانات التي يتم تقديمها من قبل 
الحكومات المحلية، ومقارنتها مع عدد سكان كل 

دولة.

وكان المقــدم طبيب مناف القحطاني استشــاري 
األمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، 
قد أشــار في مؤتمــر صحفي األربعــاء الماضي، 

إلــى أن عدد الذيــن حصلوا علــى الجرعة األولى 
مــن التطعيم فــي البحريــن قد بلــغ 861,398 
شخصًا، فيما بلغ عدد الذين أخذوا الجرعة الثانية 
657,975 شخصًا، وبلغ عدد الذين أخذوا جرعتي 
التطعيــم وأتمــوا أســبوعين مــن ثانــي جرعة 
558,669، الفتــًا إلى أنه بحلــول 1 يوليو 2021 
من المتوقع أن تصل نســبة المتطعمين الذين 
أكملوا أســبوعين مــن الجرعة الثانيــة إلى %78 
من عدد األشــخاص المؤهليــن للتطعيم، فيما 
من المتوقع أن تصل النســبة بحلــول 15 يوليو 
2021 إلى 87%، ونســبة الذين أخــذوا التطعيم 
وأتمــوا 14 يومــًا بعــد ثاني جرعــة 37.2% من 
إجمالي عدد السكان، ويشكلون 48.6% من عدد 
المؤهليــن للتطعيم، وأكد القحطاني أن نســبة 
الحاصليــن علــى الجرعــة األولى علــى األقل من 
مختلف التطعيمات حتــى اآلن 75% من مجموع 
المؤهلين للحصــول على التطعيم في المملكة، 

ما يقارب 57% من إجمالي عدد السكان.

 لقاح »سينوفارم« األسرع في حجز 
المواعيد و»استرازينيكا« يتذيل القائمة

ياسمينا صالح «

كشــف تطبيق مجتمع واعي عن وجود تباين في 
مواعيــد حجز التطعيمــات المتاحة في البحرين، 
حيــث كان تطعيــم »ســينوفارم« األســرع مــن 
بيــن التطعيمــات األربعــة، فيما جــاء تطعيم 

»أسترازينيكا« في ذيل قائمة حجز المواعيد.
وبين التطبيق أنه يوجد 4 أنواع من التطعيمات، 
هي سينوفارم، واسترازينيكا، وفايزر، وسبوتنيك، 
حيث يمكن الحصول على تطعيم سينوفارم خالل 
3 أيــام فقــط، ولقاح ســبوتنيك بعــد 24 يومًا، 
وتطعيــم فايزر بزمن يبلغ 30 يومــًا، وكان لقاح 
أسترازينيكا األكثر بعدًا في المواعيد بـ31 يومًا.

وأشــار التطبيق إلــى أهمية االلتــزام بالمواعيد 
واأليام واختيار التطعيم األنسب، حيث إن الفارق 
فــي األيام بيــن التطعيمــات يبيــن أن تطعيم 

سينوفارم هو األقل عددًا في األيام، وهو ما يميزه 
عن التطعيمات األخرى في سهولة الحصول عليه 

وعدم االنتظار طوياًل.
يذكــر أن وزارة الصحة أكدت في قرارات أنه يمنع 
دخــول غيــر المتطعميــن أو المتعافيــن أو من 
تقل أعمارهــم عن 18 عامًا العديد من األماكن، 
أهمها المجمعات التجارية، والمنشآت الرياضية، 
ومحــال الحالقــة والصالونــات، أو الحصول على 

الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي.
كمــا يمنــع دخولهم الهايبــر ماركت أو الســوبر 
ماركــت، أو الصيدليــات أو غيرها، إذا كانت داخل 
المجمعــات التجارية، حيث يكــون المنع لدخول 
المجمــع فقط، أمــا إن كان هــذه األماكن خارج 

المجمعات فيسمح لهم بدخولها.

كوثر العيد: أصبت بـ»كورونا« 
وتعافيت واللقاح يمنع أو يخفف األعراض

العامة  الصحة  استشارية  كشفت 
الصحة  أصدقــاء  رئيســة جمعية 
الدكتــورة كوثــر العيد عــن أنها 
بفيــروس كورونا،  أصيبت مؤخرًا 
على الرغم مــن أنها أخذت اللقاح 
المضاد، لكنها أضافت أن أعراض 
المرض كانت خفيفــة جدًا أو غير 
محسوســة نهائيــًا، معللــًة ذلك 

باألثر الفعال للقاح.
وأوضحت العيــد التي أنهت فترة 
الحجز المقررة بـ10 أيام وتعافت، 
أنه بحســب إحصائيــات المؤتمر 
الصحفــي للفريــق الوطنــي، فإن 
6% فقط من الذيــن تلقوا اللقاح 
أصيبــوا بالفيروس بينما النســبة 
الكبــرى المتبقيــة والبالغة %94 
من الذين لم يتلقوا اللقاح أصيبوا 

بالعدوى.
وقالت العيد: »من الخطأ االعتقاد 
أن اللقــاح يوفــر حماية تامة ضد 
اإلصابة بالفيــروس، لكنه يخفف 
من حدة األعــراض والمضاعفات 
والوفيــات كما يقلل من احتمالية 
نقــل العــدوى إلــى المخالطيــن 
كما حدث مــع عائلتــي الصغيرة 
المخالطة كلهــم نتائجهم كانت 

سلبية«.
وحــذرت العيــد من التهــاون في 
االحترازيــة  اإلجــراءات  تطبيــق 
بعد أخــذ اللقــاح، مؤكــدًة أنهم 

معرضــون لإلصابة ونقل العدوى 
حيث تتفاوت االستجابة المناعية 
بيــن األشــخاص، وقــد ال تتكون 
متلقــي  لــدى  كافيــة  المناعــة 
اللقــاح لحمايتهــم مــن اإلصابة 

بالفيروس.
وحثــت على ضــرورة أخــذ اللقاح 
وعــدم التشــكيك به وعدم نشــر 
باللقاحات  المتعلقــة  اإلشــاعات 
المختصــة  للمصــادر  واللجــوء 
والمرخصــة الســتقاء المعلومات 
عــدم  وأيضــًا  منهــا،  الصحيحــة 
كافــة  تطبيــق  فــي  التهــاون 
االحتــرازات الصحيــة وتطبيقهــا 
بحذافيرهــا واستشــعار خطــورة 
نقل وانتقال عدوى الفيروس على 

الدوام؛ فهــو الطريق نحو القضاء 
عليه.

األخيــرة  األرقــام  أن  وأوضحــت 
الحــاالت  عــدد  فــي  واالرتفــاع 
المكتشفة خالل األسبوع الماضي 
تنذر بالخطــر والرجوع إلى المربع 
األول، لــذا مــن الضــروري التقيد 
ولبــس  الصحيــة  باإلجــراءات 
االجتماعي  والتباعــد  الكمامــات 
وخاصة في محيط العائلة الكبيرة 
واالبتعاد قدر المستطاع عن كبار 

السن وأخذ اللقاح.
التــي يبذلهــا  وثمنــت الجهــود 
الفريــق الوطني الطبــي للتصدي 
للفيــروس، مــن أجــل توفير كل 
مــا يلزم مــن حمايــة إضافة إلى 
والعالجيــة  الصحيــة  الخدمــات 
للجميــع، مؤكدًة أهمية دعم هذه 
الجهــود من خالل تنفيذ توصيات 
الفريق، وتجنب أي تحليالت تصدر 

عن غير المختصين.
الجميــع  علــى  »إن  وقالــت: 
المقبلــة  للمرحلــة  االســتعداد 
التــي تتطلب بحســب تصريحات 
الفريق الوطني إعطاء جرعة ثالثة 
منشطة لمتلقي لقاح السينوفارم 
الصينــي مــن نفس اللقــاح أو أي 
لقــاح آخــر متوافر بحســب اختيار 
المواطــن والمقيــم، إضافــة إلى 
تلقيــح األطفال من ســن 12 إلى 

لجميــع  واالســتجابة  عامــًا،   17
الخطط الوطنية في هذ اإلطار«.

الفريــق  إحصائيــات  وبحســب 
الوطنــي، بلغ عدد الذيــن حصلوا 
على الجرعــة األولى من التطعيم 
861,398 شــخصًا، فيما بلغ عدد 
الثانيــة  الجرعــة  أخــذوا  الذيــن 
عــدد  وبلــغ  شــخصًا،   657,975
الذيــن أخــذوا جرعتــي التطعيم 
وأتموا أســبوعين من ثاني جرعة 

558,669 شخصًا.
المقبــل  يوليــو   1 وبحلــول 
المتوقــع أن تصــل نســبة  مــن 
أكملــوا  الذيــن  المتطعميــن 
أســبوعين مــن الجرعــة الثانيــة 
إلــى 78% مــن عــدد األشــخاص 
المؤهليــن للتطعيــم، فيمــا من 
المتوقع أن تصل النســبة بحلول 

15 يوليو إلى %87.
أخــذوا  الذيــن  نســبة  وبلغــت 
التطعيــم وأتمــوا 14 يومــًا بعد 
ثانــي جرعة 37.2% مــن إجمالي 
عدد الســكان، ويشــكلون %48.6 
مــن عــدد المؤهليــن للتطعيم، 
ونســبة الحاصليــن علــى الجرعة 
األولــى علــى األقــل مــن مختلف 
التطعيمــات حتــى اآلن 75% من 
مجموع المؤهليــن للحصول على 
التطعيم في البحريــن، ما يقارب 

57% من إجمالي عدد السكان.

د. كوثر العيد

»الصحة«: التوجه لـ»المعارض« 
حال ظهور النتيجة إيجابية 

لفحص »كورونا« السريع

أعلنت وزارة الصحة عن تعليمات إجراء االختبار الســريع 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(، وبحســب ما أعلنت الوزارة 
من خالل حســابها الرســمي عبر »تويتــر«، فإنه يجب 
في حال ظهور نتيجة إيجابيــة، اإلبالغ فورًا عن النتيجة 
مــن خالل تطبيــق مجتمع واعي، والتوجه مباشــرة إلى 
مركز الفحص من المركبات فــي مركز البحرين الدولي 
 ،PCR للمعارض والمؤتمرات إلجراء الفحص المختبري

دون الحاجة لالتصال بـ 444 واإلبالغ.
ودعــت الــوزارة، إلى حمل جهــاز الفحص الســريع بعد 
حفظــه في كيس شــفاف محكــم اإلغــالق، مؤكدة في 
الوقت نفســه أهمية أن يعزل الشــخص نفســه وعدم 

مخالطة اآلخرين وارتداء الكمام.

 األمين: نمو الطلب 
 على السفر 35٪ بالصيف..
وتركيا الوجهة المفضلة

حسن الستري «

جمعية  رئيــس  توقــع 
الســفر  مكاتــب 
البحرينية جهاد األمين، 
الســفر  حركة  »زيــادة 
خــالل الصيــف المقبل 
بنســبة 35% عن العام 
مرجحــًا  الماضــي«، 
أن  الوقت نفســه  فــي 
»تكون تركيــا الوجهة 

المفضلة«.
لـ»الوطــن«:  وقــال 
»مــع اســتمرار حمالت 

التطعيم حول العالم، كنا متفائلين أن نشــهد انفراجًا 
فــي حركة الســفر، ولكن ظهــور الســاللة الهندية من 
فيــروس كورونا ألقى بظالله على حركة الســفر، ولكنه 
لن يؤثر بشكل كبير، خصوصًا مع وجود دول تتجه لرفع 
حظر الســفر بعد إجــازة العيد مثل تركيا والســعودية، 
لذلك نتوقع زيادة حركة الســفر بنســبة 35% عما كانت 
عليه بالعــام الماضي، ولــوال ظهور الســاللة الهندية، 

لكانت النسبة أكبر«.
وحول الوجهات المتوقع اإلقبال عليها من المســافرين 
البحرينيين خالل الصيف المقبل، توقع األمين أن »تكون 
تركيا فــي الدرجة األولــى، وبعدها المملكــة المتحدة 

وجمهورية مصر العربية وجزر المالديف وغيرها«.
ونفــى قيام مســافرين بإلغــاء حجوزاتهم بعــد ظهور 
الســاللة الهندية من فيروس كورونا. وقال: »لم نشهد 
إغالق حجــوزات، وحركة الطائرات بيــن البحرين والهند 
هــي حركــة عمالة بالدرجــة األولى، وال زالت مســتمرة 
حتــى اليوم باالحترازات التي أعلــن عنها الفريق الطبي 

مؤخرًا«.

جهاد األمين
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»الجوازات«: استقبال المراجعين 
 المتطعمين والمتعافين 

فوق 18 عامًا من اليوم
أعلنت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة أنه ابت��داًء من اليوم 
سيقتصر دخول المراجعين لمراكز الخدمة التابعة لشؤون الجنسية 
والج��وازات واإلقامة على الحاصلين عل��ى التطعيم المضاد لفيروس 
كورون��ا الذين أتم��وا 14 يومًا بعد الجرعة الثاني��ة والمتعافين من 
الفيروس، من خالل إبراز الشعار باللون األخضر عبر تطبيق »مجتمع 
واعي«، ولمن هم فوق ال�18 عامًا فقط، وذلك بناًء على القرارات التي 

أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
وتنوه ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة لمراجعيها الراغبين في 
زي��ارة أحد مراكز الخدمة حجز موعد مس��بق عبر تطبيق skiplino مع 
ضرورة االلتزام بالموعد المحدد، وفي حال عدم تمكنهم من الحضور 
أو مرور 10 دقائق من الموعد المحدد فإنه باإلمكان حجز موعد آخر، 
وعن��د القدوم مبك��رًا يرجى االنتظار في المركبة إل��ى أن يحين وقت 

الموعد. 

 »الجمارك« تحصد جائزة دولية 
في تنفيذ بروتوكوالت الصحة ضد »كورونا«

ع��ن  الجم��ارك  ش��ؤون  أعلن��ت 
إحرازها جائ��زة التنفيذ واالمتثال 
لبروتوك��والت الصحة والس��المة 
والنظاف��ة الدولي��ة ض��د فيروس 
ألفض��ل  تمن��ح  والت��ي  كورون��ا 
اإلج��راءات  تطب��ق  مؤسس��ة 
االحترازية، وذلك بحسب المعايير 
التي أطلقتها  العالمي��ة،  الطبية 
 BUREAU( الش��ركة الفرنس��ية
بمعايير  المختص��ة   )VERITAS
الج��ودة العالمي��ة، حيث تس��لم 
رئي��س الجم��ارك الش��يخ أحم��د 
بن حم��د آل خليف��ة الجائزة من 
الرئيس التنفيذي لشركة BV في 
البحرين ذو الفق��ار حيدر بحضور 
مدي��ر خدم��ات توثي��ق األنظمة 

نعمان منور.
وأع��رب رئي��س الجمارك الش��يخ 
أحم��د ب��ن حم��د آل خليف��ة عن 
خالص شكره وتقديره لتوجيهات 
وزير الداخلية ودعمه وتش��جيعه 
للجه��ود التي تتخذه��ا الجمارك 
في مجال حماي��ة الصحة العامة 
وتأمي��ن حرك��ة التج��ارة وتوفير 
وتسهيل كافة الخدمات للعمالء، 
منوها إلى أن الفوز بهذه الجائزة 
الدولي��ة الرفيع��ة، يعك��س م��ا 
تتمتع به الجمارك من قدرات في 
مج��ال االرتقاء بالعم��ل وتطوير 
مس��تويات األداء، ويش��كل دافعًا 
لبذل مزي��د من الجهود ومواصلة 

مسيرة العطاء واإلنجاز.
الجم��ارك  رئي��س  واس��تعرض 
واإلج��راءات  الحثيث��ة  الجه��ود 
التي قامت  المستمرة  االحترازية 
بها ش��ؤون الجم��ارك طيلة فترة 

جائح��ة كورون��ا والت��ي تتضمن 
اتخ��اذ كافة اإلج��راءات للحد من 
انتشار فيروس كورونا بما يتواءم 
واستدامة العمل الجمركي. حيث 
تولت ش��ؤون الجمارك وفي وقت 
مبك��ر حج��م المس��ؤولية الت��ي 
تضطل��ع بها خاصة ف��ي المنافذ 
الجمركي��ة وقد كان ذلك يش��كل 
تحدي��ًا كبي��رًا ف��ي ظ��ل الجائحة  
مش��يرًا معالي��ه إل��ى أن ش��ؤون 
الجم��ارك س��ارعت إل��ى تش��كيل 
فريق لمتابعة العمل على تطبيق 
اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائية 
للحد من انتش��ار فيروس كورونا 
بما يتناسب وطبيعة عمل شؤون 

الجمارك.
وأض��اف الش��يخ أحم��د ب��ن حمد 
آل خليف��ة أن ش��ؤون الجم��ارك 

سارعت في إصدار دليل لإلجراءات 
واإلدارات  المناف��ذ  ف��ي  الوقائية 
الجمركية اس��تنادًا إل��ى القرارات 
واإلجراءات االحترازية الصادرة عن 
اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وتوجيهات وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، والت��ي 
تؤكد تعزيز االلت��زام باإلجراءات 
الوقائي��ة  والتدابي��ر  االحترازي��ة 
المطلوب��ة ف��ي إط��ار منظوم��ة 
متكاملة من األداء بهدف الحفاظ 

على الصحة والسالمة العامة.
وأع��رب عن بالغ ش��كره وتقديره 
ش��ؤون  ف��ي  العاملي��ن  لكاف��ة 
الجم��ارك ف��ي كاف��ة مواقعه��م 

وحرصهم  وكفاءتهم  لجهوده��م 
عل��ى القي��ام بدورهم الب��ارز في 
تنفي��ذ المه��ام الموكل��ة إليهم 
من خ��الل تعزي��ز حركة الس��فر 
ووقاية مملكة  والتجارة، وحماية 
البحري��ن م��ن الم��واد الممنوعة 
البرية  الحدود  والمقيدة، وتأمين 
والبحري��ة بما يس��هم  والجوي��ة 
الوطن��ي،  االقتص��اد  دع��م  ف��ي 
مؤك��دًا س��عي ش��ؤون الجمارك 
للتميز بالتنافس��ية والعدالة من 
خ��الل توفي��ر الس��المة واألم��ان 
لحركة التجارة والس��فر مع تعزيز 
االقتصادي،  النمو  في  مساهمتنا 
باإلضافة إلى تطوير الشراكة مع 
قط��اع األعمال ومختل��ف الجهات 
الحكومي��ة م��ن أج��ل التحس��ين 

المستمر لفاعلية أداء المهام.

13563 بالغًا لإلسعاف الوطني خاص بالفيروس

 مديريات الشرطة: 79 ألف مخالفة 
عدم لبس كمامة منذ اكتشاف »كورونا«

ف��ي  الش��رطة  مديري��ات  كش��فت 
المحافظات األرب��ع واإلدارات األمنية 
المعنية عن رصدها 79034 مخالفة 
عدم لبس كمامة الوجه في األماكن 
العام��ة منذ ب��دء الجائحة، مش��يرة 
إلى اتخ��اذ 9188 إجراًء للحفاظ على 
معايير التباع��د االجتماعي، والقيام 

ب�10261 حملة توعوية.
وتواصل مديريات الشرطة واإلدارات 
تعزي��ز  بجه��ود  المعني��ة  األمني��ة 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 
للح��د م��ن انتش��ار في��روس كورونا 
جهوده��ا لتطبي��ق كاف��ة الق��رارات 
الت��ي يعلن عنه��ا الفري��ق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا كل 
حس��ب اختصاصه، عن طريق اتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيال المخالفين 
والقيام بالحمالت التوعوية، وحمالت 
التعقي��م والتطهي��ر، وغيره��ا م��ن 
اإلجراءات، وذل��ك من خالل تواجدها 

في مختلف مناطق المملكة.
وأكدت مديريات الش��رطة واإلدارات 
األمنية المعنية على ضرورة االلتزام 
االحترازية  اإلج��راءات  بتطبيق  التام 
التي يح��ث عليه��ا الفري��ق الوطني 

الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا 
وعدم التهاون في تطبيقها، حيث إن 
وعي الفرد عندما يتمثل في تطبيق 
ه��ذه القرارات يعد من أهم أس��باب 
الحد من انتش��ار الفي��روس وتجاوز 
الجائح��ة. وخالل األس��بوع الماضي، 
المحافظة  قام��ت مديري��ة ش��رطة 
الشمالية ب�22 حملة توعوية، ورصد 
616 مخالف��ة ع��دم لب��س كمام��ة 
الوجه في األماكن العامة والمحالت 
التجاري��ة، واتخاذ 13 إج��راًء للحفاظ 
التباع��د االجتماعي.  عل��ى معايي��ر 
كما قامت مديرية ش��رطة محافظة 
ب���420 حمل��ة توعوية،  العاصم��ة 
ورصد 929 مخالفة عدم لبس كمامة 
الوجه، واتخاذ 15 إجراًء للحفاظ على 
معايير التباع��د االجتماعي. بدورها 
رص��دت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة 
المح��رق 1177 مخالف��ة عدم لبس 
كمام��ة الوجه، والقيام ب���21 حملة 
توعوي��ة، واتخاذ 12 إج��راًء للحفاظ 
على التباع��د االجتماعي. كما قامت 
مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية 
ب���27 حمل��ة توعوية، ورص��د 111 
مخالفة ع��دم لبس كمام��ة الوجه، 

واتخاذ 13 إجراًء للحفاظ على معايير 
التباعد االجتماعي. 

من جانبه��ا، قام��ت إدارة العمليات 
 290 برئاس��ة األمن الع��ام بتحرير 
مخالفة ع��دم ارتداء كمام��ة الوجه 
في األماكن العامة، واتخاذ 12 إجراًء 
للحف��اظ عل��ى التباع��د االجتماعي، 
وذل��ك ضم��ن جهوده��ا ف��ي دع��م 
المبذول��ة لتعزيز اإلجراءات  الجهود 
الوقائي��ة م��ن في��روس  والتدابي��ر 
كورون��ا، كما قام��ت إدارة العمليات 

بنش��ر دوري��ات النجدة ف��ي مختلف 
مناط��ق المملك��ة للقي��ام بدوره��ا 
وضمان س��رعة االستجابة عند تلقي 

أي بالغ.
كم��ا تلق��ى مركز اإلس��عاف الوطني 
بفي��روس  خاص��ًا  بالغ��ًا   13563
كورونا، والذي باشرها واستجاب لها 
واتخ��ذ اإلج��راءات الالزمة عن طريق 
فري��ق متخصص ومؤه��ل للتعامل 
مع هذه الحاالت، م��ن جانبها قامت 
إدارة النق��ل خالل األس��بوع الماضي 

بتحريك 889 آلية شملت نقل 1786 
حالة، بما مجموع��ه 34723 حركة، 

و97273 حالة منذ بداية الجائحة.
م��ن جانبه��ا، تق��وم اإلدارة العامة 
للدف��اع المدني ب��دور كبي��ر ومهم 
للح��د م��ن انتش��ار ه��ذا الفيروس، 
حيث أنه��ا قامت بتنفي��ذ 294123 
عملي��ة تطهي��ر وتعقي��م مختلف��ة 
الحكومي��ة  والمنش��آت  للمبان��ي 
والش��وارع والطرق��ات وغيره��ا، كما 
أنه��ا مس��تمرة ف��ي عقد ال��دورات 

الصحيحة  الط��رق  ح��ول  التدريبي��ة 
والتعقيم  التطهي��ر  لتنفيذ عمليات 
االحت��رازي ف��ي المباني والمنش��آت 
الحكومي��ة وأماكن العمل، وبلغ عدد 
الدورات التي نظمها الدفاع المدني 
373 دورة بمش��اركة 1187 ش��خصًا 
الخاصة،  والشركات  المؤسسات  من 
و1051 ش��خصًا من مختلف الجهات 
الحكومية، فيما بلغ عدد المتطوعين 
من��ذ ش��هر م��ارس الع��ام الماضي 

6134 متطوعًا.

 »العدل«: استثناء اإلجراءات 
القضائية من منع دخول غير 

المتطعمين والمتعافين
أعلن��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف، عن اس��تثناء 
الخاضعي��ن لإلج��راءات القضائي��ة، والحض��ور أم��ام المحاكم، من 
تعليم��ات من��ع دخول غي��ر المتطعمي��ن أو المتعافي��ن أو من تقل 
أعمارهم عن ال� 18 عامًا. وأش��ارت في تغريدة عبر حسابها الرسمي 
على »تويتر«، »بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي، واس��تنادًا 
إل��ى توجيهات جه��از الخدمة المدنية رقم 3 لس��نة 2021، بش��أن 
استقبال ودخول المراجعين لمراكز الخدمة والمكاتب الحكومية في 
ظل إجراءات الوقاية االحترازية من فيروس كورونا )كوفيد19(، فإنه 
فيما عدا اإلجراءات القضائية والحضور أمام المحاكم، يتعين اعتبارًا 
م��ن 21 مايو وحى 3 يونيو اقتصار دخول المراجعين لمراكز الخدمة 
والمكات��ب التابعة لل��وزارة على المتطعمين الذي��ن أتموا 14 يومًا 
بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خالل إبراز الشعار باللون األخضر 

عبر تطبيق »مجتمع واعي«، ولمن هم فوق ال� 18 عامًا فقط«.

إغالق 7 مطاعم ورصد 41 مخالفة 
لإلجراءات االحترازية خالل يومين

أك��دت إدارة الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصحة، 
مواصل��ة تكثي��ف زياراته��ا التفتيش��ية على 
كافة القطاعات للتأك��د من تطبيق اإلجراءات 
االحترازي��ة للح��د من في��روس كورون��ا، حيث 
أغلق��ت ي��وم الجمع��ة 5 مطاع��م بمختل��ف 
المحافظ��ات إداريًا لمدة أس��بوع ومخالفة 34 
مطعم��ًا من خالل 190 زيارة تفتيش��ية لعدد 
م��ن المطاع��م والمقاه��ي، فيم��ا أغلقت يوم 
الخميس مطعمين أس��بوعًا ومخالفة 7 آخرين 
خ��الل زي��ارة ش��ملت 58 مطعمًا ف��ي مختلف 

المحافظات.
وت��م تنفي��ذ الزي��ارات، بالتنس��يق م��ع وزارة 
الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، 
إث��ر رص��د مخالف��ات لإلج��راءات االحترازي��ة 
والتدابي��ر الوقائية للحد من انتش��ار فيروس 
كورونا )كوفيد19( الص��ادرة من وزارة الصحة 
م��ن خ��الل 190 زي��ارة تفتيش��ية لع��دد من 

المطاعم والمقاهي الجمعة.
وتنوعت المخالف��ات المرص��ودة، بين إدخال 
أش��خاص دون ال���18 عام��ًا ف��ي المس��احات 
الداخلي��ة للمطاع��م وحض��ور أش��خاص غي��ر 
متطعمي��ن ف��ي المس��احات الداخلي��ة، إل��ى 
جانب، عدم توافر شهادة التطعيم في تطبيق 
»مجتم��ع واع��ي« لبعض األش��خاص في هذه 

المطاعم والمقاهي.
وقال��ت ال��وزارة »إن��ه نظ��رًا لمخالف��ة تل��ك 
المطاعم لإلجراءات واالش��تراطات التنظيمية 
المنص��وص عليها في القرار ال��وزاري رقم 51 
الصحي��ة  االش��تراطات  2020 بش��أن  لس��نة 
الواج��ب تطبيقه��ا ف��ي المطاع��م والمقاهي 
الحتواء ومنع انتش��ار في��روس كورونا، ورصد 
مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم 

تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة«.
ولفت��ت ال��وزارة، إل��ى أن مأم��وري الضب��ط 
القضائي قاموا بضبط مخالفة هذه المطاعم 
وغلقه��ا إداريًا لمدة أس��بوع، تمهي��دًا التخاذ 

اإلجراءات اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.
أم��ا بش��أن بقية المح��ال التي تم��ت الرقابة 
عليها في كاف��ة المحافظات، تم تنبيه بعض 
المحالت مم��ن لوحظ لديهم قص��ور في آلية 

تطبي��ق بع��ض اإلج��راءات والتي ه��ي قابلة 
للتصحي��ح، فتم تصحيحها ف��ي الحال من قبل 

أصحاب تلك المحال.
الزي��ارات  اس��تمرار  الصح��ة،  وزارة  وأك��دت 
الميدانية بمعية الجه��ات الرقابية المختصة 
لتكثي��ف رقابته��ا وضمان عودة فت��ح المحال 
وفق��ًا  ألنش��طتها  وممارس��تها  التجاري��ة 
لإلج��راءات المطلوب��ة منه��ا، كأح��د الركائز 
المهم��ة للحد من انتش��ار الفي��روس وحفظ 

السالمة للجميع.
ودع��ت المح��ال التجاري��ة والمرتادي��ن، إلى 
التحلي بالمس��ؤولية ف��ي االلت��زام بالتدابير 
المطلوبة، كٌل بحسب دوره، للتأكد من تطبيق 
البروتوكوالت الوقائية والصحية، مع التشديد 
على ضرورة االلتزام باالحترازات في كافة هذه 
المح��ال التجاري��ة والمطاعم للمس��اهمة في 

الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال��ت »الصح��ة«، إن��ه »خالل زيارات مس��اء 
الخميس الماضي، تم التش��ديد على التوعية 
باإلجراءات االحترازية وقرارات الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا ذات الصلة 
والت��ي م��ن بينها اقتص��ار الس��ماح بالدخول 
الداخلي��ة  والقاع��ات  التجاري��ة  للمجمع��ات 
للمطاع��م والمقاه��ي عل��ى الحاصلي��ن على 

التطعي��م المضاد لفي��روس كورونا من خالل 
أخ��ذ جرعت��ي اللق��اح وم��رور أس��بوعين على 
الجرعة الثانية إلى جان��ب المتعافين والذين 
تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، إضافة إلى أهمية 
قي��اس درجة ح��رارة مرت��ادي ه��ذه المحالت 
وتقلي��ل الطاقة االس��تيعابية للمنش��آت إلى 
النس��بة المس��موحة، ووضع عالم��ات ألماكن 
الوقوف واالنتظار والحرص على تأمين التباعد 
االجتماعي ومنع التزاحم، وتوفير مس��تلزمات 
التعقي��م وتطهير األس��طح، ومتابعة تطبيق 
كافة التدابير الوقائية واالحترازية المطلوبة«.
ودعت الجمي��ع إلى مواصلة االلت��زام والتحلي 
ب��روح المس��ؤولية العالية، واإلب��الغ الفوري 
ع��ن أي مخالف��ات أو تج��اوزات يت��م رصدها، 
موضح��ة أن ه��ذه الخط��وات المهم��ة تأتي 
لتأمي��ن الصح��ة العامة وللتحقق م��ن التزام 
األفراد وأصح��اب المطاع��م والمقاهي وبقية 
العام��ة  بالصح��ة  العالق��ة  ذات  المح��الت 
باإلج��راءات االحترازية واالش��تراطات الصحية 
الواج��ب تطبيقه��ا، األم��ر الذي يع��د مرتكزًا 
هامًا للحد من انتش��ار الفيروس كورونا، حيث 
تتواصل الزي��ارات الميدانية ويتم بذل أقصى 
الجهود واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان صحة 

وسالمة الجميع.
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زيادة الطاقة االستيعابية إلى 400 ألف متر مكعب يوميًا

وزير األشغال: 2.5 مليون ساعة عمل 
دون إصابات بتوسعة محطة معالجة الصرف بتوبلي

ق��ال وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي عص��ام خلف إن��ه تم إنجاز 2.5 س��اعة من 
غير إصابات عمل بمش��روع التوسعة الرابعة لمحطة 
توبل��ي لمعالجة مي��اه الصرف الصحي، مش��ددًا على 
ضرورة االلتزام باشتراطات الصحة والسالمة المهنية 
ف��ي مواق��ع العمل واتخ��اذ كاف��ة التدابي��ر الوقائية 
وتطبيق معايير الس��المة خالل فت��رة تنفيذ األعمال 
بتنس��يق وإش��راف مهندس��ي الوزارة، لضمان سالمة 

العمال العاملين بالمشروع.
جاء ذلك خالل قيامه بزيارة تفقدية لمشروع التوسعة 
الرابعة لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، 
بهدف االطالع على مس��تجدات سير العمل في تنفيذ 
المشروع المذكور يرافقه كل من وكيل الوزارة لشؤون 
األش��غال أحمد الخي��اط والوكي��ل المس��اعد للصرف 

الصحي إبراهيم الحواج.
ال��وزارة  مش��اريع  أح��د  المش��روع  إن  خل��ف،  وق��ال 
االس��تراتيجية الهام��ة ف��ي قط��اع الص��رف الصحي 
والذي سيس��هم رف��ع أداء مركز توبلي إلنت��اج المياه 
المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المس��تخدمة 
في أعمال الري والتجميل الزراعي من خالل اس��تيعاب 
تدفقات مي��اه الصرف الصحي المتزاي��دة الواردة إلى 
المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة الس��كانية، 
حيث يهدف المش��روع إلى زيادة الطاقة االس��تيعابية 
للمحطة الحالية م��ن 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 

400 ألف متر مكعب يوميًا.
وخالل الزيارة، تم استعراض مراحل المشروع، فقد تم 
الب��دء بتنفيذ الخط الناقل لمي��اه الصرف الصحي بين 
 Inlet Collection« غرفة التجميع للخطوط الرئيس��ة
 Inlet Pumping« ومحطة الضخ الرئيسة »Chamber
 micro« باس��تعمال تقني��ة حف��ر األنف��اق »Station
tunneling«، حيث يتم حفر النفق باستعمال آلة حفر 
أنفاق خاصة »Tunnel Boring Machine«، ويتم دفع 
المواس��ير المخصصة له��ذا الخط، يبل��غ طول الخط 
الناق��ل م��ا يقارب 400 مت��ر و قطره��ا 2.8 متر وهي 

.GRP مصنعة من مادة
وأن ه��ذا الخ��ط الناقل يق��وم بتجمي��ع مجموعة من 
خط��وط الصرف الصح��ي والبالغ��ة عدده��ا 12 خطًا 
تتراوح إقطارها من 350 إلى 1100 مم والقادمة من 
 ,C1,E1,F1, A1« محطات الضخ الرئيس��ة المختلفة

.»R1, D1
ويتضمن المش��روع بناء محطة معالجة جديدة بجوار 
المحط��ة الحالية، إلى جانب إنش��اء غرفة تجميع لكل 
تدفق��ات مياه الص��رف الصحي بعم��ق 21 مترًا تحت 
األرض، وإنش��اء محطة ضخ رئيس��ة بعمق 25.1 متر 
تحت األرض الس��تقبال تدفقات مي��اه الصرف الصحي 
من غرفة التجميع، وإنش��اء وح��دات المعالجة األولية 
ووح��دات المعالجات الثنائي��ة، باإلضافة إلى إنش��اء 
وح��دات المعالجة الثالثية وتش��مل وحدة مرش��حات 
الرم��ل ووحدة التعقيم بغ��از األوزون ووحدة التعقيم 
بمادة الكلورين، وإنش��اء حوض التوازن وإنشاء وحدة 
حرق الحمأة ويعتبر تنفيذ هذا المشروع االستراتيجي 
وال��ذي س��يمثل قف��زة نوعية ف��ي أداء وعم��ل مركز 
توبل��ي لمعالجة مياه الصرف الصحي، مش��يرًا إلى أن 
المحطة ستستقبل التدفقات من مناطق مختلفة من 
المملكة. وأش��ار خل��ف إلى أن محطة الضخ الرئيس��ة 
إحدى أه��م مكون��ات مش��روع المرحل��ة الرابعة من 
توس��عة توبلي، حيث يتم تجميع مياه الصرف الصحي 
من مختلف مناط��ق المملكة في ه��ذه المحطة التي 
يق��ارب عمقها 26 مترًا، وأساس��ات هذه المحطة هي 
عبارة عن قاعدة من الخرسانة المسلحة بسمك 2.6 م 
وكمية الخرسانة المستخدمة في قاعدة محطة الضخ 
2,080 مترًا مكعبًا والمدة المستغرقة إلتمام العمل 

كانت 13 ساعة متواصلة.
وذكر أنه تم المباش��رة بتنفيذ مشروع مرادف ومكمل 
لمش��روع توس��عة محطة المعالجة أال وهو مش��روع 
إنش��اء عدد م��ن المبان��ي »مبنى المختب��رات، ومبنى 
الورش��ة، ومبن��ى إدارة المحط��ة ومبنى إدارة ش��ؤون 
الص��رف الصح��ي( وبتموي��ل م��ن الس��ادة الصندوق 

السعودي للتنمية.
يذكر أن المشروع ينفذ من قبل ائتالف شركات دبليو 
ت��ي أي تكنولوجي��ا المياه وش��ركة أزمي��ل للمقاوالت 
وشركة تيكتون للهندسة واإلنشاءات، وتشمل األعمال 
اإلنش��ائية للمحطة وبكلفة 78 ملي��ون دينار )تمويل 
سعودي وكويتي(، وأعمال التش��غيل والصيانة لمدة 
عش��ر س��نوات للمحطة القديمة والجدي��دة وبتمويل 
من قب��ل الحكومة، وأن أعمال الخدمات االستش��ارية 
واإلش��راف من قبل ائتالف كيو االستشاريين الدوليين 

وP2m برلين.

 محمد بن عبداهلل: تطوير خدمات مراكز 
العزل للتعامل مع مستجدات الوضع الصحي

وج��ه رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة 
رئيس الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
الفريق  )كوفي��د19(  لفي��روس كورون��ا 
طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل 
خليف��ة، التخاذ م��ا يلزم لتعزي��ز قدرات 
»قس��م  الطب��ي  الس��لمانية  مجم��ع 
الطوارئ« ومبنى »صحتي«، ومستشفى 
البحري��ن الدول��ي ومركز عالي الش��امل 
المخصص��ان لعالج ح��االت كورونا، في 
تطوي��ر الخدمات المقدم��ة وتوفير كل 
اإلمكاني��ات الالزمة للتعام��ل مع كافة 

مستجدات الوضع الصحي.
ج��اء ذلك، خ��الل قيامه بزي��ارة تفقدية 
أمس، إلى مجمع السلمانية الطبي وعدد 
من مراكز العزل والعالج في إطار حرصه 
لمس��توى  الميداني��ة  المتابع��ة  عل��ى 
الخدمات الصحي��ة المقدمة للمواطنين 
والمقيمي��ن في ظل االرتف��اع الملحوظ 

لعدد الحاالت القائمة لفيروس كورونا.
وثم��ن الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل 
خليف��ة، الدعم المتواص��ل والتوجيهات 
السديدة من لدن حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المف��دى، والمتابعة المس��تمرة 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، لكافة الجهود المبذولة 
لفري��ق البحري��ن الواح��د لتعزيز صحة 

وسالمة الجميع.
وأش��اد رئيس المجلس األعل��ى للصحة 
التي  الكبي��رة واالس��تثنائية  بالجه��ود 
يقوم بها كافة منتسبي القطاع الصحي، 
معربًا عن االعتزاز بالمواقف المش��رفة 
لل��كادر الطب��ي ال��ذي وضع نفس��ه في 
مقدم��ة الصف��وف ف��ي خدم��ة الوطن 
وأبنائه ف��ي كل الظروف ال س��يما خالل 
الجائح��ة، والت��ي أظه��رت بج��الء مدى 

التفان��ي واإلخ��الص والعم��ل ال��دؤوب 
والمتواص��ل م��ن أج��ل تقدي��م أفضل 
الخدم��ات للجميع وفق أفض��ل المعايير 

العالمية.
وشملت الزيارة مجمع السلمانية الطبي 
»قسم الطوارئ« ومبنى »صحتي«، حيث 
تضمنت الزيارة عددًا من مرافق المجمع 
لالطمئنان على س��ير تقدي��م الخدمات 
الصحية واالطالع على آخر التطورات في 
عالج المرض��ى عمومًا والحاالت القائمة 

لفيروس كورونا خصوصًا.   
كما قام بزيارة إلى مستش��فى البحرين 
الدولي ومركز عالي الشامل والمخصصان 
لعالج الحاالت القائمة لفيروس كورونا، 
بحضور عدد م��ن أعضاء الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا في إطار 
الجهود المبذولة والمس��تمرة للتصدي 
لهذا الفيروس، واستمع إلى شرح مفصل 
من قب��ل القائمين على المستش��فيات 
الثالث��ة ووج��ه معاليه التخ��اذ ما يلزم 

لتعزي��ز قدراتهم في تطوي��ر الخدمات 
المقدمة وتوفير كل اإلمكانيات الالزمة 

للتعام��ل مع كاف��ة مس��تجدات الوضع 
الصحي.

وأش��ار إلى أن البحرين، أنش��أت سلس��ة 
متكامل��ة م��ن مراك��ز الحج��ر الصح��ي 
والع��الج،  الع��زل  ومراك��ز  االحت��رازي 
والمخصصة الس��تقبال الحاالت القائمة 
بإصابته��م  والمش��تبه  والمخالطي��ن 
بالفيروس، وبالتوازي مع توس��يع نطاق 
للتطعيم واس��تمرار  الوطني��ة  الحمل��ة 
الفح��ص المكث��ف الذي تقوم ب��ه وزارة 

الصحة في مختلف مناطق المملكة.
وجدد دعوته إلى الجميع، لاللتزام التام 
بالق��رارات التنظيمي��ة وتطبي��ق كاف��ة 
اإلج��راءات االحترازي��ة الموصي بها من 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
المس��تجدات  والت��ي تواك��ب  كورون��ا، 
المحلية والدولية في هذا الش��أن بصفة 
مس��تمرة للحف��اظ على صحة وس��المة 
الجميع والعمل سويًا على عودة الحاالت 
إلى المس��تويات اآلمنة بما يس��هم في 
الس��ير نحو اله��دف الس��امي بالحد من 

هذه الجائحة.
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عرضت تجربة »تكافؤ الفرص« في »الشورى« ضمن محاضرة إلكترونية

الجيب: الملك الداعم األول للمرأة البحرينية 
واستراتيجيات »األعلى للمرأة« ضمان لتقدمها

نظم��ت لجن��ة تكافؤ الف��رص بمجلس الش��ورى 
محاض��رة إلكترونية لمنتس��بي األمان��ة العامة 
للمجل��س ح��ول »تجرب��ة لجنة تكاف��ؤ الفرص« 
باألمانة العامة للمجل��س قدمتها األمين العام 
المس��اعد لش��ؤون العاقات واإلع��ام والبحوث 

رئيسة لجنة تكافؤ الفرص فوزية يوسف الجيب.
وأش��ارت الجيب إل��ى أنه تفعيًا لخط��ط وبرامج 
المجلس األعلى للمرأة برئاس��ة صاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة 
قرينة عاهل الباد المفدى، وانطاقًا من الجهود 
والمبادرات الت��ي تتبناها المملكة في ظل النهج 
اإلصاح��ي لعاهل الب��اد المف��دى الداعم األول 
للم��رأة البحريني��ة، عل��ى صعي��د تق��دم المرأة 
البحريني��ة وتطبي��ق مب��دأ تكافؤ الف��رص، فإن 
األمانة العامة لمجلس الش��ورى ممثلة في لجنة 
تكافؤ الفرص تولي اهتمامًا بالغًا بمبدأ التكافؤ 

واإلنص��اف وع��دم التمييز في توف��ر الفرص في 
جميع المجاالت.

وأك��دت الجيب خ��ال المحاضرة أن ف��وز األمانة 
العام��ة بجائزة صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليفة لتق��دم المرأة 
البحرينية للعام 2020، والذي ُيعد إنجازًا يعكس 
المكانة التي تحظى بها المرأة البحرينية العاملة 
في مجلس الشورى، لم يأِت من فراغ، بل جاء نتيجة 
اإليمان المطلق بدور المرأة في مجلس الش��ورى، 
والدع��م واالهتم��ام الكبيري��ن اللذي��ن يوليهما 
رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح، والمستشار 
األمي��ن الع��ام للمجلس أس��امة العصف��ور، كما 
جاء الفوز نتيجة التنس��يق المستمر مع المجلس 
األعل��ى للم��رأة، والذي يحرص عل��ى تهيئة بيئة 
مثالية تحقق رؤية وأهداف تقدم المرأة وتطبيق 
مبادئ تكاف��ؤ الفرص وإدم��اج احتياجات المرأة 

العاملة في المجلس.
واس��تعرضت الجي��ب ف��ي المحاض��رة النصوص 
المتعلقة بتكافؤ الفرص في الدستور والميثاق، 
والفكرة من إنش��اء لجنة تكافؤ الفرص، موضحة 
المقص��ود بالت��وازن بي��ن الجنس��ين، وش��رحت 
مفه��وم إدم��اج احتياجات الم��رأة ف��ي التنمية، 
وكذلك تعريف لجن��ة تكافؤ الفرص والهدف من 

إنشائها والدور الذي تقوم به.
كم��ا قدم��ت الجيب ع��دة مح��اور تتعل��ق بلجنة 
تكاف��ؤ الفرص بمجلس الش��ورى واختصاصاتها 
واس��تراتيجية عمله��ا، وتناول��ت دور المجل��س 
األعلى للمرأة كجهة استش��ارية وكمرجع رس��مي 
ل��كل ما يتعلق بش��ؤون الم��رأة البحرينية، ودور 
اللجنة التنس��يقية بي��ن المجلس األعل��ى للمرأة 
والسلطة التشريعية إلدماج احتياجات المرأة في 

التنمية.

 دالل الزايد: »تشريعية الشورى«
 قدمت 58 رأيًا قانونيًا

كشفت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بمجلس الش��ورى دالل الزايد، أن اللجنة بحثت خال 
دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس 
10 تش��ريعات محال��ة إل��ى اللجنة بصف��ة أصلية، 
فيم��ا نظرت في 58 تش��ريعًا وقدمت بش��أنها آراًء 
وماحظات قانونية، ورفعتها إلى اللجان المختصة 
بدراس��تها في المجلس.وأوضحت، أن اللجنة عقدت 

35 اجتماعًا خال دور االنعقاد الثالث.
وأكدت الزايد أنَّ التقرير الذي أعدته اللجنة بش��أن 
التدابي��ر التش��ريعية المطلوب��ة لتعزي��ز األم��ن 
الغذائ��ي في البحرين، يعتبر إنج��ازًا كبيرًا تفخر به 
اللجنة، خصوصًا بعد موافقة المجلس على التقرير 
والتوصي��ات الت��ي رفعته��ا اللجن��ة بش��أن األمن 
الغذائ��ي، مبين��ة أّن اللجنة خصص��ت 14 اجتماعًا 
لمناقش��ة موضوع األمن الغذائي، واجتمعت بأكثر 
من 27 مس��ؤواًل وممثًا عن جهات رسمية وأهلية 
معنية.ونّوه��ت إلى أّن أعضاء اللجن��ة حرصوا على 
تفعيل عدد م��ن التوصيات، وخصوص��ًا المرتبطة 
بالجان��ب التش��ريعي، ومن بينها توجي��ه عدٍد من 
األس��ئلة للوزراء، إلى جانب تقديم االقتراح بقانون 
بشأن إنش��اء الهيئة العامة لألمن الغذائي، والذي 
تم��ت الموافق��ة علي��ه وإحالته للحكوم��ة لصوغه 
كمشروع قانون، ليأخذ دورته التشريعية المحددة.

وبّينت أنَّ التش��ريعات التي ناقش��تها اللجنة هي: 
المرس��وم بقانون رقم )26( لس��نة 2020 بتعديل 
المادة )173( من المرسوم بقانون رقم )45( لسنة 
2002 بش��أن الائح��ة الداخلي��ة لمجل��س النواب، 
ومش��روع قان��ون بتعديل بعض أحكام المرس��وم 
بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى 
والنواب - المع��د في ضوء االقتراح بقانون المقدم 

من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض 
أح��كام المرس��وم بقان��ون رقم )14( لس��نة 2002 
بشأن مباش��رة الحقوق السياسية والمعد في ضوء 

االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
وذك��رت أن اللجن��ة نظ��رت ف��ي االقت��راح بقانون 
بتعدي��ل ن��ص الم��ادة )21( م��ن قان��ون محكمة 
التمييز الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )8( لس��نة 
1989، وتعديات��ه، والمق��دم م��ن األعضاء: دالل 
الزاي��د، عل��ي العرادي، جميل��ة س��لمان، واالقتراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
)26( لس��نة 2000 بش��أن إجراءات دعاوى اكتساب 
األس��ماء واأللقاب وتعديلها، والمقدم من األعضاء 

ع��ادل المعاودة، دالل الزايد، حم��د النعيمي، جواد 
حسين، وصباح الدوس��ري.وأفادت الزايد، أن اللجنة 
بحث��ت أيضًا خال دور االنعق��اد الثالث قرار مجلس 
النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع 
قان��ون بتعدي��ل الم��ادة )18( من قان��ون الخدمة 
المدنية الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )48( لسنة 
2010 والمعد بن��اًء على االقت��راح بقانون المقدم 
من مجلس النواب، ومش��روع قان��ون بإلغاء الفقرة 
الثاني��ة من الم��ادة )326( من قان��ون المرافعات 
المدنية والتجارية الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 
)12( لسنة 1971 والمعد بناًء على االقتراح بقانون 
»بصيغته المعدلة« المقدم من مجلس الش��ورى، 
إلى جانب مشروع قانون رقم بتعديل المادة )327( 
من قان��ون المرافعات المدني��ة والتجارية الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم )12( لسنة 1971، والمعد 
بن��اًء عل��ى االقت��راح بقان��ون المقدم م��ن مجلس 
النواب.وأضافت أن اللجنة ناقش��ت االقتراح بقانون 
بإضافة مادة برقم )2( مكررًا إلى قانون اإلثبات في 
المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون 
رقم )14( لس��نة 1996، والمقدم من األعضاء: علي 
الع��رادي، حم��د النعيمي، يوس��ف الغتم، س��بيكة 
الفضالة، نانس��ي خض��وري، وقرار مجل��س النواب 
بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون 
باس��تبدال الم��ادة األولى م��ن المرس��وم بقانون 
رقم )2( لسنة 2001، بش��أن تملك غير البحرينيين 
للعق��ارات المبني��ة واألراض��ي والمع��د بن��اًء على 
االقتراح بقانون »بصيغت��ه المعدلة« المقدم من 
مجلس النواب. ونّوه��ت الزايد إلى أن اللجنة رفعت 
جميع تقاريرها بش��أن الموضوع��ات التي نظرتها، 

واتخذ المجلس قرارات بشأنها.

 زينب عبداألمير: 
اجتماع مع وزيرة الصحة غدًا 

لبحث تعيين الممرضين
هدى عبدالحميد  «

أك��دت النائب زين��ب عبداألمير ل�»الوطن« أن��ه »إنطاقًا من 
الم��ادة 23 م��ن دس��تور البحرين الت��ي تؤكد عل��ى عاقات 
التع��اون بين الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذي��ة تقدمت 
بخطاب لوزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح أوضحت فيه 
االجتماع مع ع��دد كبير من الممرضين والممرضات من أبناء 
الوط��ن، مطالبة بتعيينهم ف��ي وزارة الصحة خصوصًا وأنهم 
من الكفاءات وذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال ولكن 
لم نتلق ردًا إال أنه تم االتفاق على عقد اجتماع يوم اإلثنين«. 
وأوضح��ت لقد »قابلن��ا 80 خريج تمري��ض وممرضين منهم 
عاطلون ومنهم من يعملون في ش��ركات إسناد بنظام »أوت 
س��ورس« ولديهم طلبات توظيف لدى ال��وزارة ولكن لم يتم 
االلتف��ات إليه��ا وفوجئ الممرض��ون البحرينيون باس��تقالة 
عدد م��ن الممرضين الهنود من ش��ركات »إس��ناد« ألنه تم 
توظيفهم بالوزارة عن طريق إعانات مرسلة بالواتساب عبر 
جروبات آسيوية وتجاهلت العاملين المتطوعين في الصفوف 
األمامية«، الفتة إلى أن »اإلعانات مازالت متداولة والتوظيف 
مس��تمر وأتمنى أن يكون اجتماعن��ا مع الوزيرة قبل أن يكون 

قد تم ملء الشواغر ومازال هناك فرصة لتوظيفهم«.
وأكدت زين��ب عبداألمير »دعمها الكامل ومواصلة الجهد من 
أجل إزالة الظلم الذين ش��عروا به أبناء الوطن المخلصين من 

الكوادر الطبية«.

تقديرًا لتميز دوائرها وموظفيها وإنجازاتهم الملموسة

 »بابكو« تنظم حفلها السنوي لتوزيع 
جوائز الصحة والسالمة والبيئة 2020

نظم��ت ش��ركة نف��ط البحري��ن »بابك��و« 
جوائ��ز  لتوزي��ع  الس��نوي  حفله��ا  مؤخ��رًا 
الصحة والس��امة والبيئة على دوائر بابكو 
2020، وذل��ك تقدي��رًا  ومقاوليه��ا لع��ام 
ألدائه��م المتمي��ز وإنجازاتهم الملموس��ة 
في دعم منظومة الصحة والسامة والبيئة 
إبان الع��ام الماضي، بحض��ور عدد محدود 
وفق اإلج��راءات االحترازي��ة وقواعد التباعد 
االجتماع��ي، حي��ث تم ب��ث الحف��ل بتقنية 
االتص��ال المرئي للمعنيين من مس��ؤولي 

وموظفي الشركة.
يش��ار إلى أن هذا الحفل ينطوي على أهمية 
خاص��ة باعتب��اره ضم��ن أه��م الفعالي��ات 
والمناس��بات ف��ي أجن��دة بابكو عل��ى مدار 
العام، ويتم خال تلك الفعالية استعراض 
أداء الصح��ة والس��امة والبيئ��ة، وتوزي��ع 
الجوائز على دوائر الشركة ومقاوليها ممن 
أسهموا بش��كل فعال في إثراء أداء الصحة 
والس��امة والبيئ��ة في ش��ركة بابكو وفق 
أفضل الممارس��ات الدولي��ة المعمول بها 

في هذا المجال. 
الرئي��س  اإلدارة  مجل��س  رئي��س  وأع��رب 
التنفي��ذي لش��ركة نف��ط البحري��ن داوود 
نصيف ع��ن فخره واعت��زازه بأداء الش��ركة 
المتميز في مجال الصحة والسامة والبيئة، 
مش��يدًا بال��دور المحوري ال��ذي تضطلع به 
الش��ركة في ترويج ثقافة الصحة والسامة 
والبيئة ف��ي ربوع مملك��ة البحرين وبلدان 

المنطقة. 
وأوض��ح أن دع��م اإلدارة التنفيذية، والتزام 
موظف��ي بابك��و والمقاولي��ن، فض��ًا عن 
مش��اركتهم اإليجابي��ة تع��د م��ن األم��ور 
الجوهري��ة واألساس��ية في ترس��يخ ثقافة 
أف��راد  بي��ن  والبيئ��ة  والصح��ة  الس��امة 
المجتم��ع. وأكد على أن مقومات النجاح في 
ه��ذا المجال موج��ودة بالفعل في ش��ركة 
بابك��و، مهنئ��ًا دوائ��ر بابك��و ومقاوليه��ا 

الفائزين بجوائز الصحة والسامة والبيئة، 
ومثمنًا دورها الفعال في إرس��اء بيئة عمل 
آمن��ة صديق��ة للبيئة خال عام اس��تثنائي 
حاف��ل بالتحدي��ات الصعبة على مس��توى 
العال��م. م��ن جانب��ه، ألقى نائ��ب الرئيس 
التنفيذي بالوكالة رئيس مش��روع تحديث 
مصفاة بابكو رئيس لجن��ة البيئة والصحة 
والس��امة حاف��ظ القص��اب كلم��ة موجزة 
اس��تعرض خاله��ا أداء بابك��و ف��ي مجال 
الصح��ة والس��امة والبيئ��ة إب��ان الع��ام 
الماض��ي. وتوجه بجزيل الش��كر واالمتنان 
لدوائر بابك��و ومقاوليها، مش��يدًا بدورهم 
في دعم مجاالت الصحة والس��امة والبيئة 
خال عام 2020، إلى جانب إس��هامهم في 
م��ؤازرة جهود التص��دي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19(، والحيلولة دون انتش��اره بين 

أفراد المجتمع. 
وخال الفعالية، تم اإلش��ادة بجهود فريق 
إدارة األزم��ات في بابكو، تقدي��رًا إلخاص 
أعض��اء الفري��ق وتفانيهم في إرس��اء بيئة 
عم��ل آمن��ة، كم��ا تم اإلش��ادة بمب��ادرات 

الفري��ق في تثقي��ف العاملي��ن، وتوعيتهم 
بالوب��اء العالم��ي واإلج��راءات االحترازي��ة 
الواجب اتباعها، بما يس��هم في جعل بيئة 
العمل في بابكو آمنة وخالية من األمراض. 
وت��م أيضًا تقدير الدور ال��ذي لعبه موظفو 
بابك��و ومقاولوه��ا وجمي��ع األط��راف ذات 

الصلة بمشروع تحديث المصفاة في ضمان 
اس��تمرار عملي��ات التش��غيل بمش��روعها 
الرئيس��ي في جميع األوق��ات دون أي توقف 

بالرغم من تفشي الوباء العالمي. 
وأثن��اء الحفل، تم تكري��م الفائزين بجوائز 
الصحة والسامة والبيئة، تقديرًا اللتزامهم 

في دعم مبادرات الس��امة، وتعزيز القيمة 
أفض��ل  تطبي��ق  ع��ن  فض��ًا  المضاف��ة، 
الممارسات المهنية في هذا المجال، ونقلها 
لآلخرين بس��هولة ويسر، إلى جانب دورهم 
الفع��ال ف��ي إدارة ومعالج��ة موضوع��ات 
الصحة والس��امة والبيئة بص��ورة إبداعية 
ومبتك��رة. وق��د ت��م تكري��م دوائ��ر بابكو 
الفائ��زة بجوائز الصحة والس��امة والبيئة 

لعام 2020 على النحو التالي: 
فئ��ة األخطار رقم 1: دائ��رة إيقاف الوحدات 
وأعمال الصيانة الكب��رى، فئة األخطار رقم 
2: دائ��رة هندس��ة مراقب��ة العمليات، فئة 
األخط��ار رق��م 3: دائرة التميز التش��غيلي. 
وعلى مستوى المقاولين، فازت شركة أحمد 
منصور العال��ي عن فئة المقاوالت الكبيرة، 
بينما فازت ش��ركة وورلي البحرين عن فئة 

المقاوالت الصغيرة. 
كم��ا ت��م تكريم ع��دد من موظف��ي بابكو 
نظير دوره��م الملموس ف��ي مجال الصحة 
والس��امة والبيئة، ومش��اركتهم اإليجابية 

في التصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(.

الكاسبي ممثاًل لسلطنة عمان 
بمجلس »دار القرار« خلفًا لجمعة

كش��ف األمين الع��ام المكلف لمرك��ز التحكيم التج��اري لدول 
مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربي��ة »دار الق��رار« ناصر 
المقه��وي عن ممث��ل مجل��س إدارة المركز الجديد لس��لطنة 
عمان خلف��ًا للممثل الس��ابق رضا آل صالح، مبين��ًا أن المركز 
اس��تلم خطابًا من غرفة تجارة وصناعة عمان بتعيين علي بن 
سالم بن حمد الكاس��بي عضوًا في مجلس إدارة المركز ممثًا 

عن سلطنة عمان.
وتاب��ع: »يمتلك الكاس��بي خب��رة عملي��ة تزيد ع��ن 29 عامًا 
في األعم��ال القانونية بغرف��ة تجارة وصناعة عم��ان، ولديه 
ماجس��تير في القانون )تخصص التحكيم التجاري( من جامعة 
جوبا بالس��ودان، وهو مدير الش��ؤون القانونية بغرفة عمان، 
ولديه العديد م��ن العضويات باللجان من أهمها: عضو لجنة 
التش��ريعات بالغرفة، وعضو لجنة الموارد البش��رية بالغرفة، 
وعض��و لجن��ة قضاي��ا العم��ل ب��وزارة العم��ل، وعض��و لجنة 
التظلمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج االس��تثمار، وعضو 

لجنة إعداد قانون اإلفاس والشركات التجارية«.
واس��تطرد: »كما أنه محاٍم غير متفرغ منذ عام 2006 وشارك 
في العديد من الندوات والمؤتمرات على مس��توى الس��لطنة 
وخ��ارج الس��لطنة«، معتب��رًا أن وجود ش��خصية قانونية بهذا 
المس��توى وهذه الخبرة في مجلس إدارة المركز يعتبر مكسبًا 
يعتز به المركز، مشيدًا بالفترة التي مثل فيها العضو السابق 
المهن��دس رضا بن جمعة آل صالح ف��ي مجلس إدارة المركز، 
متمنيًا له كل التوفيق والسداد في مسيرته المهنية والعملية.
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قطرة وقت

قرار تصفيد شيطان »الجزيرة«
النهج التحريضي الذي تمارس��ه قن��اة »الجزيرة« القطرية 
ضد مملكة البحرين ليس قرارها، فهي ليست إال جهة تنفذ 
التعليم��ات التي تأتيها »من ولي أمرها«، والعاملون فيها 
يعلمون جيدًا أن أي تأخي��ر في التنفيذ يعتبر تقصيرًا، وأي 
تقصير ج��زاؤه العذاب الش��ديد، وأهون العذاب وأبس��طه 

الطرد من قطر وتشويه السمعة.   
ه��ذا باختصار حال ه��ذه القن��اة التي س��تظل أداة في يد 
مالكيه��ا الذين من المؤس��ف أنه��م ال يزال��ون يعتقدون 
ب��أن بإمكانهم ل��ّي أيدي الدول وفرض م��ا يريدون فرضه 
عبرها، غير منتبهين إلى أّن للعالم عقاًل وقدرة على الفهم 
والتمييز وأن لآلخرين أيضا قدراتهم التي يمكنهم بها الرد 

عليهم وعلى كل مسيء.  
وألن األوامر صدرت »من فوق« لإلساءة إلى مملكة البحرين 
ل��ذا فإن ه��ذه القناة لن تعدم وس��يلة لتحقيق ذلك، وهذا 
يعني أنه��ا إن لم تجد من يعينها على اإلس��اءة من أمثال 
أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »حقوقيي��ن ومناضلين«، 
الذين يزودونها بالمعلومات الخاطئة ويعتمدون المبالغة 
وال تعبر إال عن مستواهم فإنها تجتهد وتؤلف من عندها، 

غير آبهة لمن قد يقول عنها إنها كاذبة.
الي��وم تنش��ر ه��ذه القن��اة األكاذيب ع��ن مرك��ز اإلصالح 
والتأهي��ل ف��ي البحرين وتق��ول ما ال يمك��ن تصديقه عن 
أح��وال النزالء فيه وعن تفش��ي في��روس »كورونا« بينهم، 
وعندم��ا يتبين لها أن ما قالته ل��م يصدقه أحد أو لم يكن 
ل��ه التأثير المطلوب فإنها ستنش��ر أكاذيب أخرى وتختلق 
القصص التي تعتق��د أنها يمكن أن تثير الناس وتؤلبهم 

على الحكم.
هذه القناة ستس��تمر ف��ي هذا النهج التحريضي وس��تظل 
تنف��ذ األوامر التي تصلها من »أربابه��ا« كي ترضيه وكي 
تحافظ على أرزاق منتسبيها. أما »أربابها« فسيظل ملتزما 
بنهجه الش��يطاني ولن يتوقف عن هذا إال إن اس��تعاد في 
غفل��ة من الزمن عقله أو بعضًا من��ه، وهو ما يتوفر الكثير 

من األدلة على أنه من المستحيالت.
تصفيد ش��يطان »الجزيرة« يتحقق إن تم تصفيد ش��يطان 

قطر.
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رأيي المتواضع

ننتظر »رؤية ما بعد كورونا«!!
كان م��ن المفت��رض أن أكم��ل نقاش��اتي ع��ن التغي��رات 
اإليجابي��ة التي عودتك��م عليها لخيرات رمض��ان المبارك، 
ونس��تهل حديثنا بأن نبارك للبحرين حكومة وش��عبًا بعيد 
الفط��ر المبارك، ونكت��ب بكل حب وطاق��ة إيجابية ما كان 
متوقع��ًا م��ن تأثير افتت��اح جس��ر الملك فهد حت��ى ليلة 
افتتاحه في 17 مايو 2021 عن��د الواحدة فجرًا، والذي كان 
يترقبه الش��ارع البحريني بكل حفاوة، حتى شاءت األقدار أن 

تتغير الخطة وفقًا للحقائق التي شاهدناها جميعًا.
بالتأكي��د، أن��ا بين مس��ارين مهمي��ن، إما محاولة س��حب 
أقص��ى أنفاس��ي وأكت��ب بإيجابي��ة مطلق��ة وأصطف بين 
طابور المشجعين ألصحاب »العرضة والليوة« أو أقف وقفة 
صراحة وأسجل موقفًا صريحًا وواضحًا لعله أجدى لهذا البلد 

الخير والذي حملنا مسؤولية كبيرة، ونحن أهل لها.
م��ازال امتعاض��ي وس��بب كتابت��ي لمقالت��ي ه��ذه هدفًا 
اقتصاديًا بش��كل صريح، حيث من الواض��ح أن اآلمال التي 
كانت معلقة على افتتاح الجس��ر كأرق��ام حقيقية لم تؤِت 
نتائجها بس��بب ق��رار المملك��ة العربية الس��عودية عدم 
السماح لمن دون ال�18 عامًا والحاصلين على جرعة تطعيم 
واح��دة، بالدخ��ول إل��ى البحرين، وه��ي ق��رارات لحكومتي 
مملكة البحرين والمملكة العربية الس��عودية مطلق الحق 
ف��ي تطبيقها، حتى لو ضد آمالنا لم��ا فيه مصلحة البلدين 
وكما هو شائع »الشيوخ ابخص منا« وما زلت أكررها وبقوة، 
وهو ليس بالطاعة المس��لوبة إال أنه إيمان عميق نابع من 

قلب.
إن االصطف��اف، لحين تغير القرارات، لربما لن يغير ش��كل 
االقتص��اد قريبًا، بس��بب تخوف الناس من الس��فر حتى لو 
كانت مملكة البحرين مع المملكة العربية الس��عودية في 
نظ��ام البلد الموحد، إال أن هذا هو الواقع، ومن غير الصحيح 
وض��ع آمال عاطفية عريضة بداًل من إيجاد حلول اقتصادية 
بديل��ة م��ع إيمان��ي المطلق برؤي��ة 2030، حي��ث يتطلب 
الوض��ع، من وجهة نظ��ري، رؤية إنقاذ عاجلة الس��تقطاب 
رؤوس أموال سريعة ودفع عجلة المشاريع التنموية بنظام 
الكوتا »PPP«، وهي نص ترويجي لمشاريع حكومية بنظام 
مشاركة األرباح مع الشركات الممولة وهو نظام االستثمار 

الدارج عالميًا حاليًا.
نح��ن اليوم ال نعان��ي أي قصور ف��ي البرام��ج أو الصناديق 
االس��تثمارية، إال أنني أضع كل مس��ؤولية مس��تقبلنا على 
وج��وه المس��ؤولين الالمع��ة، بحي��ث ال ننتظر مت��ى تولد 
االس��تثمارات، أو متى تقرر القدوم إلى المملكة وخصوصًا 

أننا بلد صغير وبإمكانيات متواضعة.
ل��ذا، أوج��ه ندائي ومناش��دتي إلى صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، ب��أن يتم فتح األب��واب لرؤوس 
األموال الغربية والشرقية واالستفادة من الخسارة األوروبية 
واألمريكية، بما أن البحرين مركز مهم بين الشرق األوسط، 
وهو رجل صاحب رؤية سديدة وحكيمة، حتى ال ينهار نظام 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة والتي ضخت الحكومة 
فيه ع��ن طريق »تمكين« مليارات الدنانير ونحن س��اهمنا 

أيضًا ببنائه.

* بتول شبر – سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

»بسكم تفلسف« يرحمكم اهلل
وضع اس��تثنائي يعيش��ه العالم أجم��ع، فهذا الفيروس الذي انتش��ر في 
أواخر ديس��مبر من العام 2019، استوطن جميع بلدان العالم، ليس هذا 

وحسب، بل إنه أخذ في التحور والتطور، وبات يباغتنا بصور متعددة. 
ي��رى الجميع الجهود الوطنية المبذولة منذ ب��دء الجائحة حتى يومنا هذا 
في التصدي لهذا الوباء والحد من انتش��اره، وهاهو فريق البحرين الطبي 
يعم��ل ليل نه��ار دون كل��ل وملل في إدارة ه��ذه األزمة الصحي��ة، بينما 
يعم��ل ولي عهدنا، س��مو رئيس الوزراء، بكل جد واقت��دار على إدارة هذا 
الملف وتبعاته بتوجيهات ملكية س��امية أعطت األولية لصحة المواطن 

والمقيم. 
ومع كل هذه الجهود، ومس��توى الش��فافية العالية، مازلنا نشهد بعض 
األش��خاص »المتفلس��فين« المنتش��رين بينن��ا، ويتحدث��ون بأس��لوب 
»الجهلة«، فيفتون فيما ليس لهم به علم، وتكون مصادرهم في العادة 

»سمعت« و»يقولون« و»يقال«!!
على س��بيل المثال ال الحصر، حدثتني إحداه��ن قائلة: »في حالة الجرعة 
الثالثة المنش��طة، هل س��تأخذين نفس اللقاح الذي تلقيته س��ابقًا في 
الجرعتين األولى والثانية؟« فأجبتها: »سأنتظر توجيهات الفريق الوطني 
الطب��ي، وس��أتقيد بتوجيهاتهم«، فقالت ل��ي: يقول��ون إن اللقاح الذي 
أخذته س��ابقًا »أي في الجرعة األولى والثانية«، غير فعال!! فقلت لها: ما 
هو مصدرك وراء هذه المعلومة؟ فقالت لي »يقولون«، فسألتها: من هم 

الذين يقولون؟؟ هل هم أطباء أو خبراء في مجال مكافحة الفيروس��ات؟ أم 
هم من ذوي الخلفي��ة الطبية على أقل تقدير. فأجابت: ال أعلم.. فأنهيت 
الحوار وأنا أتس��اءل في نفسي، لَم نستمع لإلشاعات ونتأثر بها ونساهم 

في نقلها؟! لَم ال نثق بقرارات فريق البحرين الطبي وحسب؟!

* رأيي المتواضع: 
هن��اك عدد كبير من األش��خاص الذين يخرجون لن��ا يوميًا وهم ينتقدون 
سياس��ة الفري��ق الوطني الطب��ي وكأنهم جالس��ون في غرف��ة التحكم، 
ويتواصل��ون م��ع المنظم��ات الصحي��ة، ومطلع��ون عل��ى ما يج��ري في 
المنظم��ات الصحية!! أرجوكم بال تفلس��ف، فالفري��ق الوطني الطبي هم 

المسؤولون، وكلنا ثقة في قراراتهم. 
ولنتذك��ر بأن فري��ق البحرين الف��ذ، والفريق الوطني الطب��ي الفذ، تحت 
قيادة ومتابعة ولي عهدنا، س��مو رئيس الوزراء، هم فريق احترافي، وهو 
ال يريد منا اآلن س��وى التقييد وااللتزام بالتوجيهات. كما أنه يستحق منا 
كل الدعم والمس��اندة ال س��يما أنه��م يصلون الليل بالنه��ار من أجل أن 
ننعم نح��ن بالصحة والعافي��ة، ولنتذكر بأنهم لم يعرف��وا طعم الراحة 
منذ ما يقارب 18 ش��هرًا، هجروا أهله��م وأبناءهم والتزموا مواقع عملهم 
متحدين الصعاب من أجلنا، أفال يس��تحقون منا الش��كر واالمتنان والثقة 

بهم وبقراراتهم؟! وهذا هو أقل ما نقوم به في ظل هذه الجائحة.

القوقاز والصراع اإلقليمي والدولي
في عام 1922 ضم االتحاد الس��وفيتي -آنذاك - 
كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان باإلضافة إلى 
األقاليم القوقازية والت��ي تمتد بين بحر قزوين 
شرقًا والبحر األس��ود غربًا إليه، من أجل توسعه 
مجال��ه األمني واإلس��تراتيجي، وقد عمد االتحاد 
السوفيتي منذ ذلك الوقت إلى وضع إستراتيجية 
الهدف منها التقس��يم العش��وائي لجمهوريات 
وأقاليم ومناط��ق القوقاز بغرض تفتيت الوحدة 
الجغرافي��ة القوقازية وللقضاء على فرص الثورة 
أو التم��رد م��ن أج��ل قط��ع التواص��ل التاريخي 
لش��عوب ه��ذه المناط��ق، لما تمثل م��ن موقع 
إس��تراتيجي وجيوسياسي وحلقة وصل بين آسيا 

وأوروبا.
وم��ع تفكك االتحاد الس��وفيتي ف��ي عام 1991 
استقلت كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان بينما 
بقي��ت األقالي��م القوقازية تحت مظل��ة االتحاد 
الروس��ي، والذي أدى إلى تقليص الدور الروس��ي 
في هذه المنطقة، وأصبح��ت العديد من القوى 
اإلقليمي��ة والعالمية تتطلع إل��ى تحقيق مكانة 
جيوسياس��ية له��ا على هذه المنطق��ة ومنطقة 
أوروس��يا إجمااًل، وعليه فإن الروس عازمون على 
إع��ادة تثبيت موقعهم ابت��داء من الجمهوريات 

المستقلة وخاصة في جورجيا.
مهم��ا  اقتصادي��ًا  واقع��ًا  المنطق��ة  وتش��كل 
باعتباره��ا منطقة ج��وار لبحر قزوي��ن التي هي 
م��ن المناطق الحيوية بم��ا تمتلكه من الثروات 
ومن أهمها النفط والغاز فضاًل عن خطوط نقل 
الطاقة التي تمتد من بحر قزوين عبر دول إقليم 
القوقاز وجورجيا بشكل خاص وخط نقل الطاقة 

الممتد من أذربيجان إلى تركيا.

ويرى الروس أن اإلقلي��م يمثل منطقة جغرافية 
إس��تراتيجية من أجل ضم��ان حدودها الجنوبية 
وأمنها اإلس��تراتيجي كغيرها من الدول الكبيرة 
الت��ي لها نف��س الطموح، والتي طالما ش��كلت 
منطق��ة عازل��ة م��ا بي��ن الج��زء الش��مالي من 
القوقاز وحلف النات��و، كما أبدوا امتعاضهم من 
التدخ��الت األمريكي��ة م��ن أجل الس��يطرة على 
الدول المستقلة وتسعى بكل الوسائل الممكنة 
إلى التشبث بإطاللتها على البحر األسود، كما أن 
أي تدخ��ل من أي دولة يمثل تهديدًا خطيرًا على 
األمن القومي الروس��ي ولمصالحها االقتصادية 
فيها والذي يس��يطر على المجال اإلس��تراتيجي 
واالقتص��ادي فيها وال��ذي يس��تطيع أن يتحكم 
بمق��درات أوروب��ا، وتكمن األهمية العس��كرية 
للمنطقة بمثابة الحزام األمني المحيط بروس��يا 
والت��ي تتمتع بعالقات متمي��زة مع دول اإلقليم 
وذلك من خالل إنشاء قواعد عسكرية مطلة على 
البحر األس��ود مم��ا أدى إلى امتع��اض الواليات 
المتحدة األمريكية وأوروبا لما يمثله من تهديد 

جغرافي وإستراتيجي واقتصادي.
واحتلت المنطقة مكانة بارزة في اإلس��تراتيجية 
األمريكية وأصبحت المحور الجغرافي السياس��ي 
ال��ذي تنطل��ق من��ه إس��تراتيجية االحت��واء من 
جدي��د ألن نظرية االحت��واء لم تفق��د أهميتها 
بع��د انتهاء الحرب الب��اردة إذ وصلت المواجهة 
الجيوستراتيجية بين روس��يا والواليات المتحدة 
األمريكي��ة والصي��ن إل��ى مس��توى جدي��د من 
التناف��س وخاصة فيم��ا يتعلق بم��وارد الطاقة 
وطرق نقلها ومكافحة اإلره��اب وإقامة القواعد 
العس��كرية في دول المجال األوراس��ي، ومن هنا 

كثفت الواليات المتحدة وجودها العس��كري في 
المنطق��ة وب��دأت التع��اون العس��كري مع دول 
المنطقة المس��تقلة وأعلن��ت أن منطقة القوقاز 
وبحر قزوين منطقة مصالح إس��تراتيجية حيوية 
له��ا، وأخ��ذت تلعب دورًا نش��يطًا في الش��ؤون 
السياسية واالقتصادية وبذل كل الجهود الحتواء 
التنافس الجديد حول المنطقة ومع تش��كيل أي 
تحالف سياس��ي، كما يرى األمريكان أن س��يطرة 
ال��روس على جورجيا س��وف يقلص من نفوذهم 

في تلك المنطقة. 
كم��ا أن األت��راك لديه��م أطم��اع تاريخي��ة في 
اإلقليم لما يمثله من عمق إستراتيجي وجغرافي 
وديمغراف��ي لهم، وهم يرون م��ن دعوة األرمن 
للروس للوجود عسكريًا مرة أخرى على حدودهم 
خطوة ته��دد األمن القوم��ي التركي، وهم على 
اس��تعداد إل��ى التعاون م��ع الوالي��ات المتحدة 
من أجل توس��يع منطقة نفوذها ش��مااًل باتجاه 
منطق��ة القوق��از، وس��تقوم الوالي��ات المتحدة 
بمس��اعدة تركيا ف��ي زي��ادة قدراته��ا البحرية 
والجوية لتمثل تحديًا للروس في البحر األس��ود، 
كما تسعى تركيا لبسط نفوذها االقتصادي عبر 
التع��اون في مد خط األنابي��ب الذي يربط بين 

أذربيجان وتركيا.
وس��وف تش��هد الس��نوات المقبل��ة مزي��دًا من 
التوت��رات السياس��ية والعس��كرية بي��ن الدول 
اإلقليمية وخاصة بين روسيا من جهة والواليات 
المتح��دة األمريكي��ة وتركيا وأوروب��ا من جهة 
أخرى بغرض بسط نفوذهم على أقليم القوقاز، 
لم��ا تمثله المنطق��ة من أهمية عل��ى الصعيد 

السياسي واالقتصادي واإلستراتيجي.

هل من حلول أخرى؟!
الوفيات تزيد في اآلونة األخيرة باإلضافة إلى اإلصابات اليومية بسبب 
فيروس كورونا، وفي الجانب اآلخر تمضي جهود الدولة لمواجهة هذا 
التفش��ي، وذلك عبر قرارات جديدة يفرضها الوضع الحالي، لربما فيها 

تقييد أكثر عن األيام السابقة لكنها مطلوبة لحماية المجتمع. 
المش��كلة الت��ي يراها كثير م��ن الناس تتمثل في اإلصاب��ات اليومية 
ونس��بة ارتفاعه��ا ومحاولة البحث عن األس��باب الت��ي أدت إلى ذلك، 
وهل هي بس��بب الرحالت القادمة من الخارج أم بس��بب فتح عديد من 
المرافق، بيد أن التوضيحات الرس��مية تش��ير إلى أرقام ونس��بة تثبت 
أن الزي��ادة نتيجة للمخالطات وعدم تطبيق اإلجراءات االحترازية داخل 
األس��ر، في مقابل أن المرافق المختلفة مفتوح��ة للمتطعمين فقط 
ما يعني أن نس��بة اإلصاب��ة فيها يجب أن تكون متدني��ة إن لم تكن 

معدومة. 
الناس بدؤوا ينتقدون وهذا مرجعه التخوف والقلق، ومن أفقده فيروس 
كورونا ش��خصًا عزيزًا ال بد من أن يعتري��ه الخوف؛ إذ نحن نتحدث عن 
أرواح تذهب بش��كل يومي، وفي هذا الشأن ال حول وال قوة إال باهلل، إذ 
أقصى أمنيات الشخص أال يتضرر أي إنسان، وأن يأتي يوم نتخلص فيه 

من كورونا لألبد وتعود حياتنا طبيعية بأجواء آمنة. 
باألم��س تفاعل مع��ي عدد م��ن المواطنين بش��أن المق��ال المعني 
بجه��ود مكافحة الفيروس وبعضهم طرح أفكارًا يرى -بحس��ب وجهة 
نظره الش��خصية- أنها قد تس��اعد في عملية احتواء الفيروس وتقليل 
اإلصابات منها على س��بيل المثال تقنين الرح��الت الجوية، وباألخص 
م��ن ال��دول التي انتش��ر فيها الفيروس بش��كل كبي��ر وبعضها تأكد 
تفش��ي الفيروس المتحور فيه، وبعضهم رأى أن االضطرار إلى تطبيق 
حظر جزئي أو حتى كلي لمدة أس��بوعين قد يكون أحد الحلول لتخفيف 

ح��دة اإلصابات، في حين أعلن البع��ض تفهمهم ضرورة الحرص على 
وضع االقتصاد البحريني ألنه عصب الحياة بالنس��بة إلى جميع الناس، 
لكن شريطة الحفاظ على سالمة الناس ومنع أي فرصة لالختالطات أو 

التجمعات الكبيرة. 
وفي هذه النقط��ة األخيرة تتمركز األفكار التي تقود إلى حلول ممكنة 
وله��ا فاعلية، إذ لألمانة النقد س��هل جدًا للواقع لو كل منا رأى أن رأيه 
هو الصواب وأن الحل الذي يملكه هو المتضمن طوق النجاة، في حين 
أن الدولة جندت لجان��ًا وفرقًا ووزارات وآالفًا يعملون من أجل التصدي 
لهذه الجائحة، ما يعني أن كل األفكار ال بد من أن تلم بجميع الجوانب 
التي قد تخفى على األفراد، إذ على المستوى الفردي قد ال نعلم بكافة 
التفاصي��ل المعنية بالعمليات وهنا ال بد من الثق��ة بإجراءات الدولة 
وخاص��ة أنها على امتداد ع��ام ونصف حفظت البلد وأمن��ت لنا حياتنا 
بطريقة لم تشمل صعوبة أو إغالقًا بل تسهيالت عديدة في المقابل. 
الي��وم حينم��ا تتعقد األمور ونجد أنفس��نا أمام وض��ع صعب ال بد من 
أن نتمثل جميعنا بمس��ؤوليتنا تجاه هذا الوطن، فنحن جزء من الحل 
والمعالجة والمساعدة لجهود الدولة، ليس الوقت لنتحول إلى سلبيين 
ب��ل لواقعيي��ن ومنصفي��ن، إذ بالفعل نح��ن أمام أزم��ة وهناك حلول 
نجح��ت وهناك أوضاع تعق��دت، وبالتالي الدور المطلوب هو اإلس��ناد 
والمساعدة ال التشكيك وإلقاء الالئمة، هناك من يمكنه فعل كثير من 
خ��الل التوعية المجتمعية ونصح الناس، وهناك من يمكنه على األقل 
القيام بأهم تصرف يس��اعد الدولة ف��ي جهودها، أال وهو الجلوس في 

المنزل محتاطًا ومبتعدًا عن المخالطات واألوساط المكتظة. 
وفق اهلل جهود المخلصين لحماية الوطن وأهله، وألهمنا أفضل السبل 

لدعم هذه الجهود، وحفظ الجميع من كل شر ومكروه.



وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  أفصـــح 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
مقتـــرح  وجـــود  عـــن  خلـــف  عصـــام 
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  لـــدى 
العمراني الستحداث تصنيف زراعي 
االســـتثمارية  الزراعيـــة  لألراضـــي 
للقطـــاع  دعمـــا  وذلـــك  )AGI(؛  برمـــز 
الزراعـــي وتشـــجيعا وتحفيـــزا لمالك 
تلـــك األراضـــي للحفاظ علـــى الرقعة 

الزراعية في مملكة البحرين.
وقـــال إن المحافظـــة علـــى األراضي 
الزراعيـــة من األولويـــات التي تعمل 
وكالـــة  فـــي  ممثلـــة  الـــوزارة  عليهـــا 
الزراعـــة والثروة البحريـــة، بالتعاون 

والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة  مـــع 
العمراني؛ وذلك ألهمية تلك األراضي 
ســـواء الرتباطهـــا باألمـــن الغذائي أو 
الرتباطها بمهنة الزراعة والتي تعتبر 
موروثـــا حضاريـــا واقتصاديـــا مهمـــا 

للمملكة.
وأشـــار إلـــى أنه وفي ســـبيل الحفاظ 
الزراعيـــة  األراضـــي  مخـــزون  علـــى 
بمملكـــة البحريـــن تم تشـــكيل فريق 
هيئـــة  مـــن  كل  مـــن  مشـــترك  عمـــل 
العمرانـــي  والتطويـــر  التخطيـــط 
الزراعـــة  بوكالـــة  الزراعـــة  وشـــؤون 
والثـــروة البحريـــن، مـــن أجـــل إعداد 
دراسة بشأن الوضع الحالي لألراضي 
الزراعيـــة فـــي المملكـــة، وقـــد تم من 

خـــالل ذلك الفريق المشـــترك تحديد 
األراضي الصالة للزراعة، بحيث يتم 
تصنيف تلك األراضـــي ووضعها في 

خارطة واحدة تمثل جميع األراضي 
الزراعية في المملكة.

والثـــروة  الزراعـــة  وكالـــة  أن  وذكـــر 

لجنـــة  خـــالل  مـــن  تقـــوم  البحريـــة 
متخصصة بدراســـة طلبات األراضي 
لممارســـة األنشـــطة الزراعيـــة، إذ من 

خالل تلك اللجنة تم وضع اقتراحات 
ومعايير محددة لممارســـة األنشـــطة 
الزراعية ســـواء من قبـــل المزارعين 
أو المســـتثمرين، بحيـــث يتـــم التأكد 
من االستغالل األمثل لتلك األراضي 
فـــي المحالت الزراعيـــة، كما أن ذات 
اللجنـــة منـــوط بهـــا دراســـة الطلبات 

المتعلقة بتغيير التصنيف الزراعي.
واختتـــم الوزيـــر خلفـــب بـــأن جهود 
الحفـــاظ على ما تبقـــى من األراضي 
الزراعيـــة في المملكـــة متحققة على 
أرض الواقع ومســـتمرة، وأن الجهود 
المعنيـــة  الجهـــات  بهـــا  تقـــوم  التـــي 
باألراضي الزراعية تأتي جميعها في 

سبيل تحقيق ذلك.

القطاع الصحي يقوم بجهود كبيرة واستثنائية
قام رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد 19( الفريق طبيب الشـــيخ 
محمد بن عبدهللا آل خليفة بزيارة تفقدية 
أمس إلـــى مجمع الســـلمانية الطبي وعدد 
مـــن مراكز العزل والعالج في إطار حرصه 
على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات 
الصحيـــة المقدمة للمواطنيـــن والمقيمين 
في ظل االرتفـــاع الملحوظ لعدد الحاالت 
القائمـــة لفيـــروس كورونـــا. وفي مســـتهل 
الزيـــارة، ثمـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفة الدعـــم المتواصل والتوجيهات 
الســـديدة مـــن لدن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
والمتابعة المســـتمرة من ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، لكل 
الجهـــود المبذولة لفريـــق البحرين الواحد 

لتعزيز صحة وسالمة الجميع.
وفي الزيارة أشـــاد رئيس المجلس األعلى 

للصحـــة بالجهـــود الكبيـــرة واالســـتثنائية 
القطـــاع  منتســـبي  كل  بهـــا  يقـــوم  التـــي 
الصحـــي، معربـــًا عـــن االعتـــزاز بالمواقـــف 
المشـــرفة للـــكادر الطبي الذي وضع نفســـه 
فـــي مقدمة الصفـــوف في خدمـــة الوطن 
وأبنائـــه فـــي كل الظـــروف ال ســـيما خالل 
جائحة فيـــروس “كورونـــا” والتي أظهرت 
بجـــالء مـــدى التفاني واإلخـــالص والعمل 
الـــدؤوب والمتواصـــل مـــن أجـــل تقديـــم 
أفضـــل الخدمـــات للجميـــع وفـــق أفضـــل 

المعايير العالمية.
وشـــملت زيـــارة مجمـــع الســـلمانية الطبي 
إذ  “صحتـــي”،  ومبنـــى  الطـــوارئ(  )قســـم 
تضمنـــت الزيارة عددا مـــن مرافق المجمع 
لالطمئنـــان علـــى ســـير تقديـــم الخدمـــات 

الصحيـــة واالطـــالع على آخـــر التطورات 
والحـــاالت  عمومـــًا  المرضـــى  عـــالج  فـــي 

القائمة لفيروس كورونا خصوصًا.
كما قام بزيارة لمستشفى البحرين الدولي 
ومركز عالي الشـــامل والمخصصان لعالج 
الحاالت القائمة لفيـــروس كورونا )كوفيد 
أعضـــاء  مـــن  عـــدد  بحضـــور  وذلـــك   ،)19
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
المبذولـــة  الجهـــود  إطـــار  فـــي  كورونـــا 

الفيـــروس،  لهـــذا  للتصـــدي  والمســـتمرة 
قبـــل  مـــن  مفصـــل  شـــرح  إلـــى  واســـتمع 
القائمين على المستشفيات الثالثة ووجه 
معاليـــه التخـــاذ ما يلـــزم لتعزيـــز قدراتهم 
فـــي تطويـــر الخدمـــات المقدمـــة وتوفيـــر 
كل اإلمكانيـــات الالزمـــة للتعامل مع كافة 

مستجدات الوضع الصحي.
وأشـــار إلـــى أن مملكـــة البحريـــن أنشـــأت 
سلســـة متكاملة من مراكز الحجر الصحي 

والعـــالج،  العـــزل  ومراكـــز  االحتـــرازي 
والمخصصـــة الســـتقبال الحـــاالت القائمة 
بإصابتهـــم  والمشـــتبه  والمخالطيـــن 
بالفيـــروس، وبالتـــوازي مع توســـيع نطاق 
واســـتمرار  للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة 
الفحـــص المكثـــف الـــذي تقـــوم بـــه وزارة 
الصحـــة فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة، 
التـــام  لاللتـــزام  للجميـــع  دعوتـــه  مجـــددًا 
كل  وتطبيـــق  التنظيميـــة  بالقـــرارات 

اإلجـــراءات االحترازيـــة الموصـــي بها من 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
المســـتجدات  تواكـــب  والتـــي  كورونـــا، 
المحليـــة والدوليـــة في هذا الشـــأن بصفة 
مســـتمرة للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة 
الجميع والعمل ســـويًا على عودة الحاالت 
إلـــى المســـتويات اآلمنـــة بمـــا يســـهم فـــي 
الســـير نحو الهدف السامي بالحد من هذه 

الجائحة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

رئيس “األعلى للصحة” 
يجدد الدعوة للجميع لاللتزام 
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جانب من إحدى المزارع في البحرين )أرشيفية(عصام خلف

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

بمجلـــس  الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  نظمـــت 
الشـــورى محاضـــرة إلكترونيـــة لمنتســـبي 
األمانة العامة للمجلس حول “تجربة لجنة 
تكافـــؤ الفـــرص” باألمانة العامـــة للمجلس 
قدمتهـــا األميـــن العـــام المســـاعد لشـــؤون 
العالقات واإلعالم والبحوث رئيسة لجنة 

تكافؤ الفرص فوزية الجيب.
وأشـــارت الجيب إلـــى أنه تفعيـــاًل لخطط 
وبرامـــج المجلـــس األعلى للمرأة برئاســـة 
الملكـــي  الســـمو  العاهـــل صاحبـــة  قرينـــة 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
وانطالًقـــا مـــن الجهـــود والمبـــادرات التي 
تتبناهـــا المملكة في ظل النهج اإلصالحي 
لعاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، الداعم األول للمرأة 

المـــرأة  تقـــدم  صعيـــد  علـــى  البحرينيـــة، 
البحرينيـــة وتطبيـــق مبدأ تكافـــؤ الفرص، 
فإن األمانة العامة لمجلس الشورى ممثلة 
في لجنة تكافؤ الفرص تولي اهتماًما بالًغا 
بمبـــدأ التكافـــؤ واإلنصاف وعـــدم التمييز 

في توفر الفرص في جميع المجاالت.
وأكـــدت الجيب خـــالل المحاضرة أن فوز 
األمانـــة العامـــة بجائـــزة صاحبـــة الســـمو 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
آل خليفـــة لتقـــدم المـــرأة البحرينية للعام 
2020، والـــذي ُيعد إنجـــاًزا يعكس المكانة 
التي تحظى بها المـــرأة البحرينية العاملة 
في مجلس الشورى، لم يأِت من فراغ، بل 
جـــاء نتيجـــة اإليمان المطلق بـــدور المرأة 
فـــي مجلس الشـــورى، والدعـــم واالهتمام 
الكبيريـــن اللذيـــن يوليهمـــا رئيس مجلس 

العـــام  واألميـــن  الصالـــح،  علـــي  الشـــورى 
للمجلس المستشـــار أســـامة العصفور، كما 
جـــاء الفوز نتيجة التنســـيق المســـتمر مع 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، والـــذي يحرص 
علـــى تهيئـــة بيئـــة مثاليـــة تحقـــق رؤيـــة 
وأهـــداف تقـــدم المـــرأة وتطبيـــق مبـــادئ 
تكافـــؤ الفرص وإدمـــاج احتياجات المرأة 

العاملة في المجلس.
واســـتعرضت فـــي المحاضـــرة النصـــوص 
المتعلقـــة بتكافـــؤ الفـــرص فـــي الدســـتور 
والميثاق، والفكرة من إنشـــاء لجنة تكافؤ 
الفـــرص، كما أوضحـــت المقصود بالتوازن 
بيـــن الجنســـين، وشـــرحت مفهـــوم إدماج 
احتياجـــات المـــرأة فـــي التنميـــة، وكذلـــك 
تعريف لجنـــة تكافؤ الفـــرص والهدف من 

إنشائها والدور الذي تقوم به.

كمـــا قدمـــت الجيـــب عـــدة محـــاور تتعلق 
بلجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بمجلـــس الشـــورى 
عملهـــا،  واســـتراتيجية  واختصاصاتهـــا 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  دور  وتناولـــت 
كجهة استشـــارية وكمرجع رسمي لكل ما 

يتعلـــق بشـــؤون المـــرأة البحرينيـــة، ودور 
اللجنـــة التنســـيقية بيـــن المجلـــس األعلى 
إلدمـــاج  التشـــريعية  والســـلطة  للمـــرأة 

احتياجات المرأة في التنمية.
المســـاندة  الخدمـــات  إلـــى  وأشـــارت 

المقدمة للمـــرأة العاملة في األمانة العامة 
للعامليـــن  العـــددي  والتوزيـــع  بالمجلـــس، 
فيها، واختتمت الجيب المحاضرة بعرض 
المناصـــب القياديـــة فـــي األمانـــة العامـــة 
بمجلـــس الشـــورى، والتـــي حققـــت المرأة 
 ،2020 العـــام  فـــي   % 48.6 نســـبة  فيهـــا 
وكذلك استعرضت إصدارات لجنة تكافؤ 
الفرص والنشـــرات الفصلية التي تصدرها 

وتوثق من خاللها إنجازات اللجنة.
تفعيـــاًل لخطـــة  المحاضـــرة  هـــذه  وتأتـــي 
عمل لجنـــة تكافؤ الفـــرص باألمانة العامة 
للمجلـــس، والتـــي تهدف إلى نشـــر الوعي 
بعمل اللجنة ودورها بين منتسبي األمانة 
العامـــة خاصـــة فـــي مجـــال تعزيـــز مبادئ 
تكافـــؤ الفـــرص والتـــوازن بين الجنســـين 

وإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

ــورى” ــ ــشـ ــ الـ “أمـــــانـــــة  ــادة  ــ ــي ــ ــق ــ ب ــاء  ــ ــس ــ ــن ــ ال تـــمـــثـــيـــل  نـــســـبـــة   %  48.6

ــة ــ ــاري ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــة االس ــ ــ ــي ــ ــ ــزراع ــ ــ ــف لــــــأراضــــــي ال ــيـ ــنـ ــصـ اســـــتـــــحـــــداث تـ

الجيب: جاللة الملك الداعم األول للمرأة و “األعلى” منصة لنجاحها

استحـداث تصنيـف لألراضـي الزراعيــة االستثماريـة

فوزية الجيب تعرض تجربة لجنة تكافؤ الفرص بمجلس الشورى

أكــدت      اختصاصيــة   الصحــة   والســامة   المهنيــة   مهــا   آل   شــهاب أن   العالــم   أجمع   علــى   تميز   مملكــة   البحرين   في  
 التعامــل   مــع   جائحــة   كورونــا   منذ   بدايتها،   وأن   الفريق   الوطني   بقيادة   صاحب   الســمو   الملكي   األمير   ســلمان   بن  
 حمــد   آل   خليفــة   ولــي   العهــد   رئيــس   الوزراء   يقــدم   نموذًجا   متفردا   في   العمــل   باحترافية   علمية   عالية   المســتوى  
 لحماية   صحة   وسامة   المواطنين   والمقيمين   على   أرض   مملكتنا   الحبيبة   من   خال   استراتيجية   استباقية   في  

 التصدي   للوباء   وتوفير   اللقاحات   المعتمدة   والفعالة . 

وأضافـــت   أنـــه   ال   شـــك   أن  
 التحديـــات   المصاحبـــة   لتحـــور  
 هذا   الفيروس   وســـرعة   انتشاره  
 تخلـــق   ضغوطـــا   نفســـية   علـــى  
 الجميـــع   مـــن   دون   اســـتثناء  
 بدرجـــات   متفاوتـــة   وألســـباب  

 عدة،   منهـــا   تغيير   النمط   المعتاد  
 للحيـــاة   االجتماعيـــة،   والقلـــق  
 مـــن   احتمـــاالت   اإلصابـــة   وفقد  
 المقربيـــن،   كمـــا   أن   هنـــاك   مـــن  
 يعانـــي   مـــن   صدمـــة   مـــا   بعـــد  
 اإلصابة   باإلضافـــة   إلى   التبعات  

 االقتصادية . 
وشددت   آل   شهاب   على   ضرورة  
 الحفاظ   على   الصحة   الجسدية  
 بتعزيز   الجهاز   المناعي   وااللتزام  
 بالتدابيـــر   الوقائية   بالتوازي   مع  
 المحافظة   على   الرفاه   النفســـي  

 بالتأقلـــم   مع   ضغوطـــات   الحياة  
 والتمكـــن   مـــن   تحقيـــق   الـــذات  
 ومن   اإلنتاج   المثمر   والمساهمة  

 في   بناء   المجتمع    . 
وأشـــارت   إلـــى   أن   مملكـــة  
 اجتازت   العديـــد   من   الصعوبات  
 فـــي   ســـبيل   التصـــدي   لهـــذه  
 الظـــروف   االســـتثنائية   التـــي  
 يعيشـــها   العالـــم   أجمـــع،   مـــن  
 خـــالل   تســـخير   كل   اإلمكانيات  
 البشـــرية   واالقتصادية   للتصدي  
 لجائحـــة   كورونـــا،   ومـــن   هـــذا  

 المنطلق   نشـــيد   بجهـــود   الكوادر  
 الطبيـــة   المخلصـــة   ونقـــدر   عاليا  
 عملهـــم   الـــدؤوب   وتفانيهـــم  
 لحمايـــة   المجتمـــع،   والتحلـــي  
 بـــروح   المســـؤولية   الوطنية   من  
 خالل   االلتـــزام   الجـــاد   بالتدابير  
 االحترازية   التي   يضعها   الفريق  
 الوطنـــي   للتصـــدي   لجائحـــة  
 كورونـــا   واإلقبـــال   علـــى   أخـــذ  
 اللقاح،   وهذا   هو   الســـبيل   لعودة  
 الحيـــاة   الطبيعيـــة   ودفـــع   عجلة  

 اإلنتاج   والتنمية . 

ــد   رئـــــــيـــــــس   الــــــــــــــــوزراء ــ ــ ــه ــ ــ ــع ــ ــ ــو  ولـــــــــــي   ال ــ ــ ــم ــ ــ  بــــــقــــــيــــــادة   س

آل شهاب:  العالم أجمع على تميز البحرين في التعامل مع كورونا

مها   آل   شهاب

محرر الشؤون المحلية

رئيس المجلس األعلى للصحة يقوم بزيارة تفقدية لمجمع السلمانية الطبي وعدد من مراكز العزل والعالج



“الصحة”: حمالت تفتيشية على 58 مطعًما
أعلنـــت إدارة الصحـــة العامـــة عن إغـــاق مطعمين 
غلقـــا إداريا لمدة أســـبوع ومخالفة عـــدد 7 مطاعم، 
للتصـــدي  االحترازيـــة  لإلجـــراءات  مخالفتهـــا  إثـــر 
بالتنســـيق  وذلـــك  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة  وزارة  مـــع 
والســـياحة، وهيئـــة البحرين للســـياحة والمعارض، 
حيـــث تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات الازمة إلحالـــة هذه 

المطاعم للجهات القانونية.
جـــاء ذلـــك خال الزيـــارة التفتيشـــية التي قـــام بها 
مفتشـــو إدارة الصحـــة العامة وبالتعـــاون مع وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة  الداخليـــة ووزارة 
متمثلـــة بإدارة التفتيش، في إطار تكثيف الزيارات 
التفتيشـــية والتـــي تهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن التـــزام 
المنشآت باالشتراطات الصحية والقرارات األخيرة 

المنصـــوص عليها، حيث شـــملت هـــذه الزيارات 58 
مطعما في مختلف المحافظات.

وبينـــت الـــوزارة أنـــه نظـــًرا لمخالفـــة تلـــك المطاعم 
لإلجـــراءات واالشـــتراطات التنظيميـــة المنصوص 
عليهـــا فـــي القـــرار الـــوزاري رقـــم 51 لســـنة 2020 
تطبيقهـــا  الواجـــب  الصحيـــة  االشـــتراطات  بشـــأن 
فـــي المطاعـــم والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، ورصـــد مخالفـــات 
تطبيـــق  تـــم  الشـــأن،  بهـــذا  الصـــادرة  للتعليمـــات 
القوانيـــن حيال المطاعم المخالفـــة، ولفتت الوزارة 
إلـــى أن مأمـــوري الضبط القضائي قاموا بالتنســـيق 
مـــع مأمـــوري الضبـــط القضائـــي بـــوزارة الداخليـــة 
متمثلـــة  والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 
بـــإدارة التفتيش، وتم ضبـــط مخالفة هذه المطاعم 
وغلقهـــا إدارًيـــا لمـــدة أســـبوع. وقالـــت، إنـــه خـــال 

زيارات مســـاء الخميس المنصرم تم التشديد على 
التوعية باإلجـــراءات االحترازية وقـــرارات الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ذات 
الصلـــة والتـــي من بينهـــا اقتصار الســـماح بالدخول 
للمجمعـــات التجاريـــة والقاعـــات الداخلية للمطاعم 
والمقاهـــي علـــى الحاصليـــن على التطعيـــم المضاد 
لفيـــروس كورونـــا مـــن خال أخـــذ جرعتـــي اللقاح 
ومرور أســـبوعين علـــى الجرعة الثانيـــة إلى جانب 
المتعافيـــن والذيـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 18 عامـــا، 
إضافة إلى أهمية قياس درجة حرارة مرتادي هذه 
المحات وتقليل الطاقة االســـتيعابية للمنشآت إلى 
النسبة المسموحة، ووضع عامات ألماكن الوقوف 
واالنتظار والحرص على تأمين التباعد االجتماعي 
ومنع التزاحم، وتوفير مستلزمات التعقيم وتطهير 
األســـطح، ومتابعة تطبيـــق كافة التدابيـــر الوقائية 

واالحترازيـــة المطلوبـــة. أمـــا بشـــأن بقيـــة المحـــال 
التـــي تمـــت الرقابـــة عليهـــا فـــي كافـــة المحافظات، 
فقـــد تـــم تنبيه بعض المحـــات ممن لوحـــظ لديهم 
قصـــور فـــي آليـــة تطبيق بعـــض اإلجـــراءات والتي 
هـــي قابلـــة للتصحيح، فتـــم تصحيحها فـــي الحال 
مـــن قبل أصحـــاب تلك المحال، داعيـــة الجميع إلى 
مواصلة االلتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية، 
واإلبـــاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم 
رصدهـــا، موضحـــة أن هذه الخطـــوات المهمة تأتي 
لتأميـــن الصحة العامة وللتحقق مـــن التزام األفراد 

وأصحـــاب المطاعم والمقاهي وبقية المحات ذات 
العاقـــة بالصحـــة العامـــة باإلجـــراءات االحترازية 
واالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، وهو األمر 
الـــذي يعد مرتكـــزا مهما للحد من انتشـــار الفيروس 
كورونـــا، حيث تتواصـــل الزيـــارات الميدانية ويتم 
بـــذل أقصى الجهـــود واتخـــاذ اإلجـــراءات الازمة؛ 

لضمان صحة وسامة الجميع.
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العيد: أصبت بكورونا وتعافيت واللقاح يمنع أو يخفف األعراض
عــائــلــتــي أفــــــــــراد  مـــــن  ألي  ــتـــقـــل  ــنـ يـ لـــــم  ــروس  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ

كشـــفت استشـــارية الصحة العامة رئيسة 
جمعيـــة أصدقـــاء الصحة كوثـــر العيد أنها 
أصيبـــت مؤخرا بعـــدوى فيـــروس كورونا 
رغـــم أنهـــا أخـــذت اللقـــاح المضـــاد، لكنهـــا 
أضافـــت أن أعراض المـــرض كانت خفيفة 
جـــدا أو غير محسوســـة نهائيا، معللًة ذلك 

باألثر الفعال للقاح. 
وأوضحـــت العيد التـــي أنهت فترة الحجر 
المقررة بعشرة أيام وتعافت، أنه وبحسب 
للفريـــق  الصحافـــي  المؤتمـــر  إحصـــاءات 
الوطنـــي هناك فقط 6 % مـــن الذين تلقوا 
اللقاح أصيبوا بالمرض، بينما النسبة األكبر 
المتبقيـــة مـــن المصابيـــن )94 %( هـــم من 
الذيـــن لم يتلقوا اللقاح وأصيبوا بالعدوى، 
وأن مـــن الخطـــأ االعتقاد أن اللقـــاح يوفر 
بفيـــروس  اإلصابـــة  ضـــد  تامـــة  حمايـــة 
كورونـــا، لكنـــه يخفف من حـــدة االعراض 

والمضاعفـــات والوفيـــات كما أنه يقلل من 
احتماليـــة نقل العدوى إلى المخالطين كما 
حدث مع عائلتي الصغيرة المخالطة كلهم 

نتائجهم كانت سلبية ولله الحمد.
وحـــذرت العيـــد مـــن التهاون فـــي تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة بعـــد أخـــذ اللقاح 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا، مؤكـــدة أنهـــم 
العـــدوى،  ونقـــل  لإلصابـــة  معرضـــون 
بيـــن  المناعيـــة  االســـتجابة  تتفـــاوت  إذ 
األشـــخاص وقد ال تتكون المناعة الكافية 
لدى ملتقي اللقـــاح لحمايتهم من اإلصابة 
بالفيـــروس. وحثـــت العيـــد متابعيها على 
ضـــرورة أخـــذ اللقـــاح وعدم التشـــكيك به 
وعدم نشر الشـــائعات المتعلقة باللقاحات 
واللجـــوء للمصادر المختصـــة والمرخصة 
بالبلد الستقاء المعلومات الصحيحة منها 
وأيضا عدم التهـــاون بتطبيق االحترازات 
الصحيـــة بحذافيرها واستشـــعار خطورة 

علـــى  الفيـــروس  عـــدوى  وانتقـــال  نقـــل 
الـــدوام، فهـــو الطريق نحو القضـــاء عليه، 
موضحـــة أن األرقـــام األخيـــرة واالرتفـــاع 
خـــال  المكتشـــفة  الحـــاالت  عـــدد  فـــي 
األســـبوع الماضي تنـــذر بالخطر والرجوع 
إلـــى المربع األول، لذا من الضروري التقيد 

باإلجـــراءات الصحيـــة ولبـــس الكمامـــات 
والتباعد االجتماعي خصوصا في محيط 
العائلـــة الكبيرة واالبتعاد قدر المســـتطاع 

عن كبار السن وأخذ اللقاح.
ونوهت العيد بالجهود التي يبذلها الفريق 
الوطنـــي المعني بالتصدي لجائحة كورونا 
مـــن أجـــل توفيـــر كل مـــا يلزم مـــن حماية 
مـــن هذا الفيـــروس إضافة إلـــى الخدمات 
مؤكـــدة  للجميـــع،  والعاجيـــة  الصحيـــة 
أهميـــة دعم هذه الجهـــود من خال تنفيذ 
توصيـــات الفريـــق، وتجنب أيـــة تحليات 

تصدر عن غير المختصين. 
وقالت إن على الجميع االستعداد للمرحلة 
المقبلـــة التي تتطلب بحســـب تصريحات 
ثالثـــة  جرعـــة  إعطـــاء  الوطنـــي  الفريـــق 
منشـــطة لمتلقي لقاح ســـينوفارم الصيني 
مـــن نفس اللقـــاح أو أي لقاح آخـــر متوافر 

حسب اختيار المواطن والمقيم.

كوثر العيد
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بناًء على القـــرارات التي أعلن 
عنهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبي 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي 
الجنســـية  شـــؤون  أعلنـــت 
أنـــه  واإلقامـــة  والجـــوازات 
ابتداًء من اليوم األحد ســـوف 
المراجعيـــن  دخـــول  يقتصـــر 
لمراكز الخدمة التابعة لشؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة 
على الحاصليـــن على التطعيم 
كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
بعـــد  يومـــا   14 أتمـــوا  الذيـــن 
والمتعافيـــن  الثانيـــة  الجرعـــة 
من الفيروس، وذلك من خال 
إبـــراز الشـــعار باللـــون األخضر 
عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع واعي”، 
ولمـــن هـــم فـــوق الــــ)18( عامـــا 

فقط.
الجنســـية  شـــؤون  وتنـــوه 

واإلقامـــة  والجـــوازات 
بزيـــارة  الراغبيـــن  لمراجعيهـــا 
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عـــدم تمكنهـــم مـــن الحضور أو 
مـــرور 10 دقائـــق مـــن الموعـــد 
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المراجعيـــن  بإمـــكان  أنـــه  كمـــا 
إلكترونيـــا  معاماتهـــم  إنجـــاز 
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مراكـــز الخدمـــة علـــى الموقـــع 
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“الجوازات”: مراكز الخدمة تستقبل المحصنين فقط

مديريات الشرطة: ماضون بمخالفة المستهترين وتنفيذ حمالت التوعية والتعقيم
واإلدارات  الشـــرطة  مديريـــات  تواصـــل 
االلتـــزام  إطـــار  فـــي  المعنيـــة،  األمنيـــة 
باإلجـــراءات االحترازيـــة للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، جهودهـــا لتطبيق جميع 
القـــرارات التي يعلن عنهـــا الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا كل حسب 
اختصاصه، عـــن طريق اتخـــاذ اإلجراءات 
والقيـــام  المخالفيـــن  حيـــال  القانونيـــة 
بالحمـــات التوعويـــة، وحمـــات التعقيـــم 
والتطهيـــر، وغيرها من اإلجـــراءات، وذلك 
من خـــال حضورهـــا في مختلـــف مناطق 

المملكة.
واإلدارات  الشـــرطة  مديريـــات  وأكـــدت 
التـــام  االلتـــزام  المعنيـــة ضـــرورة  األمنيـــة 
بتطبيق اإلجراءات االحترازية التي يحث 
عليهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
فـــي  التهـــاون  وعـــدم  كورونـــا  لفيـــروس 

تطبيقهـــا، إذ إن وعـــي الفـــرد عندما يتمثل 
فـــي تطبيـــق هـــذه القـــرارات يعد مـــن أهم 
أســـباب الحد من انتشار الفيروس وتجاوز 

الجائحة.
وقامت مديريات الشرطة في المحافظات 
األربـــع واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة ومنـــذ 
بـــدء الجائحة برصـــد 79034 مخالفة عدم 
لبس كمامة الوجه في األماكن العامة، وتم 
اتخـــاذ 9188 إجـــراًء للحفـــاظ على معايير 
 10261 بـــــ  والقيـــام  االجتماعـــي،  التباعـــد 

حملة توعوية.
وخـــال األســـبوع الماضي، نفـــذت مديرية 
حملـــة   22 الشـــمالية  المحافظـــة  شـــرطة 
توعوية، وتم رصد 616 مخالفة عدم لبس 
كمامة الوجه في األماكن العامة والمحات 
التجارية، واتخـــاذ 13 إجراًء للحفاظ على 
معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي. كمـــا قامـــت 
مديرية شـــرطة محافظـــة العاصمة بـ 420 
حملـــة توعويـــة، ورصـــد 929 مخالفة عدم 

لبـــس كمامـــة الوجـــه، واتخـــاذ 15 إجـــراًء 
للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي.

بدورها رصـــدت مديرية شـــرطة محافظة 
المحـــرق 1177 مخالفـــة عدم لبـــس كمامة 
توعويـــة،  حملـــة   21 بــــ  والقيـــام  الوجـــه، 
واتخـــاذ 12 إجـــراًء للحفـــاظ علـــى التباعد 
االجتماعـــي. كمـــا قامـــت مديريـــة شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبية بــــ 27 حملة توعوية، 
ورصـــد 111 مخالفـــة عـــدم لبـــس كمامـــة 
الوجـــه، واتخـــاذ 13 إجـــراًء للحفـــاظ على 

معايير التباعد االجتماعي.
العمليـــات  إدارة  قامـــت  ناحيتهـــا،  مـــن 
برئاســـة األمـــن العام بتحريـــر 290 مخالفة 
عـــدم ارتـــداء كمامـــة الوجـــه فـــي األماكن 

العامـــة، واتخـــاذ 12 إجـــراًء للحفـــاظ على 
التباعـــد االجتماعـــي، ضمـــن جهودهـــا في 
دعم الجهـــود المبذولة لتعزيـــز اإلجراءات 
والتدابيـــر الوقائيـــة مـــن فيـــروس كورونا، 
كمـــا قامـــت إدارة العمليات بنشـــر دوريات 
النجـــدة في مختلف مناطق المملكة للقيام 
بدورهـــا وضمـــان ســـرعة االســـتجابة عنـــد 

تلقي أي باغ.
كمـــا تلقى مركز اإلســـعاف الوطني 13563 
والـــذي  كورونـــا،  بفيـــروس  خاصـــا  باغـــا 
باشـــرها واســـتجاب لها واتخذ اإلجراءات 
متخصـــص  فريـــق  طريـــق  عـــن  الازمـــة 
ومؤهـــل للتعامـــل مـــع هـــذه الحـــاالت، من 
جانبهـــا قامـــت إدارة النقل خال األســـبوع 
الماضـــي بتحريـــك 889 آليـــة شـــملت نقـــل 
1786 حالـــة، بما مجموعـــه 34723 حركة، 

و97273 حالة منذ بداية الجائحة.

المنامة - وزارة الداخلية

الحد من انتشار الفيروس 
مسؤوليتكم... فال تتهاونوا

المنامة - وزارة الداخلية

أحرزت شؤون الجمارك جائزة التنفيذ 
الصحـــة  لبروتوكـــوالت  واالمتثـــال 
ضـــد  الدوليـــة  والنظافـــة  والســـامة 
فيـــروس كورونـــا، التي تمنـــح ألفضل 
مؤسسة تطبق االجراءات االحترازية 
وذلك حسب المعايير الطبية العالمية، 
BU- )والتي أطلقتها الشركة الفرنسية 

REAU VERITAS( المختصة بمعايير 
الجودة العالمية. 

وتســـلم رئيس الجمارك الشـــيخ أحمد 
بن حمد آل خليفة الجائزة من ذوالفقار 
 BV حيـــدر الرئيـــس التنفيذي لشـــركة
فـــي مملكـــة البحريـــن بحضـــور نعمان 

منور مدير خدمات توثيق االنظمة.
وبمناسبة تحقيق هذا اإلنجاز العالمي، 

أعرب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة 
عن خالص شكره وتقديره لتوجيهات 
وتشـــجيعه  ودعمـــه  الداخليـــة  وزيـــر 
للجهـــود التـــي تتخذهـــا الجمـــارك في 
مجـــال حماية الصحـــة العامة وتأمين 
حركة التجارة وتوفير وتسهيل جميع 
الخدمـــات للعمـــاء، منوهـــا بـــأن الفوز 
بهذه الجائزة الدولية الرفيعة، يعكس 
مـــا تتمتـــع بـــه الجمـــارك مـــن قـــدرات 
فـــي مجـــال االرتقـــاء بالعمـــل وتطوير 
مســـتويات األداء، ويشكل دافعا لبذل 
مزيد مـــن الجهـــود ومواصلة مســـيرة 

العطاء واإلنجاز.
الحثيثـــة  الجهـــود  واســـتعرض 
المســـتمرة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
التي قامت بها شؤون الجمارك طوال 

فترة جائحـــة كورونـــا، والتي تتضمن 
اتخـــاذ جميـــع اإلجـــراءات للحـــد مـــن 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا بمـــا يتواءم 
و اســـتدامة العمـــل الجمركـــي. وتولت 
شـــؤون الجمـــارك وفـــي وقـــت مبكـــر 
حجـــم المســـؤولية التـــي تضطلـــع بهـــا 
خصوصا فـــي المنافـــذ الجمركية وقد 
كان ذلـــك يشـــكل تحديـــا كبيـــرا فـــي 
ظـــل الجائحة، مشـــيرا إلى أن شـــؤون 
الجمـــارك ســـارعت إلى تشـــكيل فريق 
لمتابعة العمل على تطبيق اإلجراءات 
االحترازية والوقائية للحد من انتشار 
فيروس كورونا بما يتناســـب وطبيعة 

عمل شؤون الجمارك.
وأضاف أن شـــؤون الجمارك ســـارعت 
في إصدار دليل لإلجـــراءات الوقائية 

الجمركيـــة  واإلدارات  المنافـــذ  فـــي 
اســـتنادا إلـــى القـــرارات واإلجـــراءات 
اللجنـــة  عـــن  الصـــادرة  االحترازيـــة 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
وتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
خليفـــة، والتـــي تؤكـــد تعزيـــز االلتزام 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الوقائيـــة المطلوبة فـــي إطار منظومة 
متكاملـــة مـــن األداء بهـــدف الحفـــاظ 

على الصحة والسامة العامة.
وأعـــرب الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــد آل 
خليفة عن بالغ شـــكره وتقديره لجميع 
العامليـــن فـــي شـــؤون الجمـــارك فـــي 

مختلف مواقعهم لجهودهم وكفاءتهم 
وحرصهـــم على القيـــام بدورهم البارز 
فـــي تنفيـــذ المهـــام الموكلـــة إليهم من 
خـــال تعزيـــز حركة الســـفر والتجارة، 
وحمايـــة ووقاية مملكـــة البحرين من 
المـــواد الممنوعـــة والمقيـــدة، وتأميـــن 
الحـــدود البرية والجوية والبحرية بما 
يســـهم فـــي دعـــم االقتصـــاد الوطني، 

مؤكـــدا ســـعي شـــؤون الجمـــارك إلـــى 
التميز بالتنافســـية والعدالة من خال 
توفير السامة واألمان لحركة التجارة 
والســـفر مع تعزيز مساهمتنا في النمو 
تطويـــر  إلـــى  باإلضافـــة  االقتصـــادي. 
الشـــراكة مع قطاع األعمـــال ومختلف 
الجهات الحكومية من أجل التحسين 

المستمر لفعالية أداء المهام.

أحمــد بن حمــد: التقديــر الدولــي دافــع لمزيد مــن اإلنجاز

“الجمارك” تخطف جائزة البروتوكوالت الصحية ضد “كورونا”
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إداريا طوال أسبوع
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لـــم تكـــن عشـــرة أيـــام ســـهلة تلـــك التـــي مرت 
علينا جميعا وســـببت حالة من الذعر والخوف 
وحبـــس لألنفـــاس ليـــس فقـــط للمقيميـــن في 
فلســـطين، إنمـــا لمـــن يتابعـــون الموقـــف كامال 
برمتـــه، حاالت تهجير قســـري جديـــدة تذكرنا 
بمـــاض أليـــم، بحق مغتصب، صـــور القتلى من 
األطفـــال والنســـاء والكثيـــر مـــن األمـــور التي 

تضرب إنسانيتنا في أعماقها.
الـــكل متألـــم حقـــا، الـــكل يبحـــث عـــن ســـالم 
حقيقـــي، ولو لم تكن بادرة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي في الوساطة والضغط على الواليات 
المتحـــدة وإســـرائيل لوقف إطالق النـــار لكان 
العدوان الغاشـــم على الفلســـطينيين مســـتمرا 

دون هوادة.

فـــي  وعمقهـــا  بثقلهـــا  مصـــر  عظيمـــة  نعـــم 
المنطقة،عظيمـــة بجيشـــها وأجهزتهـــا األمنية، 
عظيمـــة بطاقمها الطبي الـــذي لم يتوان لحظة 
عـــن الدخول إلى أرض المعركة ونقل الجرحى 
إلـــى األراضي المصريـــة لمعالجتهم، هذه مصر 
العروبـــة أوال، مصـــر التاريخ والحضـــارة ولكل 

عربي حق بها.

ومضة:

أضحكتنـــي كثيرا تصريحات وزيـــر الخارجية 
اللبنانـــي الذي تنحى عن منصبه بعد أن وصف 
دول الخليج بأنهم بدو، وهو تشـــريف ووســـام 
فخـــر خال أن يكـــون المرء عربيـــا بدويا قبليا، 

فنعم الرجال هم، فرسول األمة كان من قريش 
وأغلـــب األنبياء كانـــوا من البـــدو ممن يرعون 
الغنم، تخســـر الدول الكثيـــر بكلمة واحدة غير 

مدروسة تنم عن القليل من الوعي والفهم.
ومضـــة ثانيـــة.. باإلشـــارة إلى معانـــي الكلمات 
والحرب من خـــالل الكالم والملـــف اإلعالمي، 
فقـــد لفـــت نظري اســـتخدام وســـائل التواصل 
بشـــكل كبير من الجانب اإلسرائيلي، بل إتقان 
أغلـــب قـــادة األجهزة هنـــاك عددا مـــن اللغات، 
واألهم من ذلك تواصلهم المباشـــر عبر وسائل 
التواصـــل االجتماعـــي مـــع صنـــاع الـــرأي مـــن 
نجـــوم ومطربين ومؤثرين في الوطن العربي، 
وهـــو نمـــط يجب االلتفـــات إليـــه واالهتمام به 

خصوصا في إدارة األزمات.

الرئيس السيسي يمثلني
لـــن ينســـى العالم اآلن، وغـــدًا، وبعد عقود طويلـــة، الموقف البطولي 
لفخامـــة الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي الـــذي طوى بحكمته 
وذكائـــه وأبويتـــه الحرب الدائـــرة في األراضي الفلســـطينية، وأوجد 
هدنة مهمة، صانت وحفظت الدماء من السكب والهدر في الشوارع 

والطرقات وتحت األنقاض.
هذا الموقف الذي تبلور على أرض الواقع بعد إيفاده وفدين أمنيين 
لتـــل أبيـــب والمناطق الفلســـطينية، امتـــداد طبيعي لمواقـــف الدولة 
المصريـــة الشـــهمة، تجاه قضايا العرب والمســـلمين، وأثرها الحاســـم 
فـــي نزع فتيـــل النزاعات والخالفـــات، تمامًا كما هو ديدن شـــقيقتنا 

الكبرى المملكة العربية السعودية.
وقـــد اســـتبق الرئيـــس السيســـي مبادرته هـــذه، بتقديـــم حزمة دعم 
مالية إلعادة إعمار مدينة غزة قوامها نصف مليار دوالر، بالرغم من 
التحديـــات االقتصاديـــة الجمة التي تواجهها مصـــر، واآلثار المدمرة 

لفيروس كورونا.
هـــذا هو ديدن مصـــر منذ البدايـــات، ال تتخلى عن أقرانها وأشـــقائها 
العرب والمسلمين، خصوصًا الفلسطينيين، ومن تبع قضيتهم العادلة 
فيمـــا بعـــد، من الجئين من بلدان شـــقيقة عانت التشـــطير والتفتيت 
والتمزيق، كاليمن والعراق وســـوريا، حيث لـــم تتردد مصر بفتح كل 
األبواب لهم ومنحهم الحق في الســـكن والعمل والتنقل بحرية تامة 
علـــى أراضيها أســـوة بأبنائهـــا المصريين، هذه هي مصـــر التي نحبها 

ونعشقها ونهيم بها.
مواقـــف فخامـــة الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي تجـــاه شـــعبنا فـــي 
فلسطين، ليست مبتدعة أو جديدة، إنما هي امتداد لشهامة ونخوة 
الشـــعب المصري، والذي يرى العرب والمسلمون أنهم جزء من مصر، 

ومن حضارتها، ودماء أبنائها.
حيـــن تعالـــت الهتافـــات فـــي غـــزة “هللا أكبـــر، تحيـــا مصـــر، صاحبـــة 
القضية، وعاش السيسي” بعد إطالق الهدنة غير المشروطة بعد 11 
يومًا من القصف اإلســـرائيلي، وبعد أن صـــرح الرئيس األميركي جو 
بادين بأنه “تحدثت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومصر 
أبلغتنـــا بموعد وقف إطالق النار فـــي غزة”، تأكد العالم والمتربصون 
والحاقـــدون أن أرض الكنانـــة كانـــت وال تـــزال بقوتهـــا دولـــة عظمى 
صانعـــة للحـــدث والمواقف بالمنطقة، بل أضحـــت أكثر من ذلك اآلن 

وبكثير.

تبقى القلوب متعانقة
تدفق آالف الزائرين على جسر الملك فهد مع الساعات األولى الفتتاحه 
للدخول إلى مملكة البحرين، وذلك عقب قرار المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة الســـماح لمواطنيها بالســـفر، وشـــهدت الحركـــة المرورية على 
الجســـر كثافًة كبيرة قبل افتتاح الجســـر بساعات، ترافق ذلك مع حملة 
شـــعبية كبيرة دشـــنتها هيئة البحرين للســـياحة وشـــهدت تفاعالً شعبًيا 
كبيـــًرا بعنـــوان “ولهنـــا عليكـــم”، وذلـــك للترحيب باألشـــقاء، كما شـــهدت 
البحريـــن تعليـــق األعـــالم الحمـــراء والخضـــراء والزينة واألضـــواء في 

الشوارع والطرقات واألبراج.
فعـــالً “ولهنـــا عليكـــم”، فالســـعوديون ليســـوا ضيوفـــًا، بل هم أهـــل الدار، 
فليـــس مجيؤهـــم للبحريـــن إال كمن خرج مـــن دار في بيتـــه ليدخل إلى 
دار أخـــرى، ومهمـــا باعدتنا المســـافات والظروف تبقـــى القلوب متعانقة 
مترابطـــة ال يفرقهـــا أي عارض أو حاقد، فعمق ومتانة العالقة والروابط 
بيـــن الســـعودية والبحريـــن ومقدار التواصـــل والمحبة الـــذي يربط بين 

شعبيهما يمتد إلى سنين طويلة جدًا.
منعتنا اإلجراءات االحترازية عنهم بغلق الشـــريان الحيوي الرابط بيننا 
جـــراء فيـــروس كورونا، لكن مـــا إن تقرر فتحه حتى تدفـــق اآلالف، إنه 

شوق اللقاء وقوة التعاضد والتالحم.
عالقـــة فريـــدة تؤكد حســـن الجوار وحجـــم المصاهرة ووشـــائج القربى 
والمصيـــر المشـــترك، عالقـــات ليســـت وليدة اليـــوم بل ترجـــع إلى ماٍض 

عريق.
دعواتنـــا أن تعود الحياة كما كانت، وتعود فرحة التواصل والتالقي مع 
أهلنا وأحبائنا ومعانقتهم، وندعوا هللا أن يحصننا ويحمينا، توكلنا على 
الحي الذي ال يموت أن يصرف عنا هذا الوباء بلطفه إنه على كل شيء 

قدير.

عظيمة يا مصر

منظمـــة العفـــو الدوليـــة لـــم تســـمع بعـــد عـــن األم 
الفلســـطينية التـــي قـــررت أن تنام هـــي وأوالدها 
وأســـرتها جميعـــا في غرفـــة واحدة لكـــي تضمن 
أال يمـــوت أحـــد ويبقـــى اآلخـــر فيحزن مـــن بقي 
حيـــا على من قتلتـــه صواريخ إســـرائيل الظالمة، 
لو كانـــت هذه هي الصورة الوحيـــدة المؤلمة في 
فلســـطين لكانـــت كافيـــة لتحريك هـــذه المنظمة 
وغيرهـــا مـــن المنظمـــات التـــي أشـــبعتنا تقاريـــر 
وتنديـــدات عن حقوق اإلنســـان وحقوق الشـــواذ 

والعنف الجنسي ضد المرأة.
مئات الصور البشعة وعشرات األطفال القتلى لم 
يحركوا مشـــاعر منظمة العفو الدولية التي تقوم 

بتوثيق كل عطسة تعطســـها الحكومات وتستند 
إلـــى كالم يكتبه لها بعـــض الخارجين عن القانون 
في بالد العرب وتعلن أنها وثقت كذا وكذا وتعبر 
عـــن قلقهـــا البالـــغ بســـبب التضييـــق علـــى حريـــة 
التعبيـــر هنا أو هناك، لم تنطق بكلمة حول جرائم 
الحرب التي ترتكبها قوات االحتالل اإلســـرائيلي 
بحق الفلســـطينيين الذين لم يرتكبوا شيئا سوى 

أنهم رفضوا ترك بيوتهم. 
المشـــاهد البشـــعة التـــي يراها العالم تؤكـــد لنا أن 
شـــعارات منظمات حقوق اإلنســـان ليســـت حتى 
كلمـــات حـــق يـــراد بها باطـــل، لكنها كلمـــات باطل 

يراد بها باطل. 

كيف نصدق مـــا تقولون بعد هذا الصمت المريب 
حـــول قتل مئـــات المدنيين بـــال رحمـــة؟! لماذا ال 
تقومـــون بتوثيق عشـــرات القتلى مـــن األطفال؟ 
هل أنشـــئت منظمتكـــم و”أخواتها” فقـــط لتوثيق 
أحوال المنبوذين وشذاذ اآلفاق في بالد العرب؟
كـــم أديبـــا ســـيكتب عـــن قصـــة رعـــب األم التـــي 
وجـــدت نفســـها أمام خياريـــن إمـــا أن تموت هي 
وكل أوالدهـــا، أو أن يمـــوت البعض منهم ويموت 
البعـــض اآلخـــر كمـــدا عليهم، إنهـــا أم تختـــار بين 
المـــوت والموت، فهل هنـــاك فنان يريد أن يتفوق 
على بيكاســـو، صاحب لوحة “غورنكا” التي يراها 

العالم أبشع صورة حتى اآلن.

“أمنيستي إنترناشيونال” وأخواتها ما تزال صامتة

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

للتواصل: 17111483

الضبط والربط في معركتنا ضد كورونا
فـــي عالـــم العســـكرية هناك مصطلح شـــهير هـــو “الضبط والربـــط” أثناء 
المعركة، وااللتزام بتوجيهات الضباط والقادة لضمان جماعية التصرف 
والحركـــة، ومعركتنـــا مع فيـــروس كورونا تشـــبه إلى حد كبيـــر المعركة 
العســـكرية التي تحتاج إلى معنويات عالية وااللتزام بتوجيهات القادة 
والشـــجاعة والتضحيـــة والفداء، ثـــم ينتهي الصبر والكفـــاح إلى النصر، 
وقـــد دون التاريخ لشـــعب البحريـــن تجارب كثيرة امتحـــن فيها والقى 

فيها المحن فصبر وصمد حتى وافاه النصر وكان نصرا عظيما.
أرقـــام كثيـــرة ذكرهـــا الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
يـــوم الخميس الماضي، وقرارات مهمة من شـــأنها تقليل اإلصابات مثل 
منـــع مـــن هم أقـــل من 18 ســـنة من دخـــول المجمعـــات والمطاعم ودور 
الســـينما، وكذلـــك حصـــر الحضـــور مـــن المراجعين فـــي مراكـــز الخدمة 
والمكاتـــب الحكومية على المتطعمين الذين أتموا 14 يوما بعد الجرعة 
الثانية والمتعافين ولمن هم فوق 18 عاما فقط، والتشـــجيع على قصر 

التجمعات الخاصة على 6 أشخاص فقط. 
هنـــاك مواطنـــون أحكمـــوا الدرايـــة بثقافـــة االلتـــزام وفنونـــه وأصبحوا 

مثـــل الجندي في المعركة بدقته وبراعته وشـــجاعته وأمانته والبســـالة 
والثبـــات، فمنـــذ بدايـــة أزمـــة كورونـــا وهـــم يتبعـــون تعليمـــات الفريـــق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا حاملين أروع صور وخصائص 
المقاتليـــن فـــي ســـاحة المعركـــة، بينمـــا هناك آخـــرون ال يمتلكـــون القوة 
والروح العسكرية والتخلف يطن في آذانهم، ومازالوا يؤمنون بالخرافة 
الرائجـــة بأن األمـــراض واألوبئة تنتهي من تلقاء نفســـها وال تحتاج من 
المواطـــن والمقيـــم كل هـــذا الكـــد والجهد والعـــرق، لهذا نراهـــم في نوم 
عميق وخدر لذيذ وســـبات مريح دون أدنى إحساس بالمسؤولية، وهم 

بذلك يشبهون الجندي غير المستعد للمواجهة في المعركة.
المعـــارك الحربيـــة تخســـرها بســـبب أخطـــاء فـــي القيـــادة واالنضبـــاط، 
والبحريـــن وللـــه الحمـــد ســـارت علـــى اســـتراتيجية ناجحة خالل ســـير 
معركـــة كورونـــا ومازالت تقـــوم بجهود عمالقـــة وقـــدرات خارقة، وكل 
ما نحتاجه الســـتكمال النصر توحيد الصفوف والســـواعد والقلوب، ألن 

قتال كورونا “بااللتزام” حق وواجب من أجل الوطن.
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