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الحكومة  وبرنامج عمل  البحرين 2030  رؤية  أهداف  ضمن 
والــعــمــل عــلــى إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص فــي تــقــديــم الــخــدمــات، 
ــار تــوجــيــهــات وزيــــر الــداخــلــيــة بــإســنــاد خــدمــة الفحص  وفـــي إطــ
أول  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  افتتحت  الــخــاص،  للقطاع  الــفــنــي 
شركة  يتبع  الثقيلة  للمركبات  مخصص  الفني  للفحص  مركز 
الشيخ  العميد  رعاية  وذلك تحت  وأوالده،  المؤيد  يوسف خليل 
لـــإدارة  الــعــام  الــمــديــر  خليفة  آل  عــبــدالــوهــاب  بــن  عبدالرحمن 
إدارة  الــعــقــيــد محمد مــحــمــود مــديــر  لــلــمــرور وبــحــضــور  الــعــامــة 
الــمــوارد  إدارة  مــديــر  البنخليل  مــحــمــد  والــعــقــيــد  الــتــراخــيــص، 

البشرية، وممثلي الشركة وعدد من المسؤولين في الجانبين.
ــأول مـــركـــز مــخــصــص لــلــمــركــبــات  ــ ــأتـــي افــتــتــاح الــمــركــز كـ ويـ
ويتسع  سترة  منطقة  في  ويقع  المملكة  مستوى  على  الثقيلة 
الفني  الفحص  استمرار  مــع  الثقيلة،  المركبات  أنـــواع  لجميع 
اإلدارة  وأكدت  المعتادة.  بمواعيده  للمرور  العامة  اإلدارة  بمبنى 

الخاص  القطاع  مــع  التعاون  فــي  مستمرة  أنها  للمرور  العامة 
كجهة منظمة للمراكز الفنية بهدف توفير الخدمات في جميع 
الــمــقــدمــة ألصــحــاب  الــخــدمــة  ، لتسهيل  الــمــمــلــكــة  مــحــافــظــات 
وتقديم  اإلنــجــاز  ســرعــة  وضــمــان  والثقيلة  الخفيفة  المركبات 
وبما  للمرور  العامة  لــإدارة  الجودة  معايير  مع  تتناسب  خدمة 
الفاحصين  تأهيل  خــال  مــن  وذلــك  الجمهور،  تطلعات  يحقق 
الفنيين والعاملين في القطاع الخاص بدورات تدريبية تقدمها 
تــقــدم مــديــر مــجــمــوعــة يــوســف خليل  لــهــم. مــن جــهــتــه،  اإلدارة 
المؤيد وأوالده السيد محمد المؤيد بالشكر إلى اإلدارة العامة 
الفحص  مــركــز  الفــتــتــاح  تسهيات  مــن  تقديمه  تــم  لما  لــلــمــرور 
الخدمات  والــذي يتم من خاله تقديم   ، التابع للشركة  الفني 
للمرور  العامة  اإلدارة  معايير  مــع  المتناسبة  األجــهــزة  بــأحــدث 
التي تشرف على العمل من خال مكتب تابع لها ويقدم فيه عدد 

من الخدمات المرورية.

}  د. الشيخة رنا آل خليفة خال لقاء د. محمد مبارك.

} وزير العدل ي�ستقبل نائب ال�سفير الأمريكي.
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ال�����م�����ل�����ك ي����ه����ن����ئ رئ���ي�������س 

اإري���ت���ري���ا ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال 

بعث حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
أسياس  الــرئــيــس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  الــمــفــدى  الــبــاد  عــاهــل 
باده،  استقال  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  إريتريا،  دولــة  رئيس  أفورقي 
الصحة  موفور  له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن  فيها  جالته  أعــرب 

والسعادة  بهذه المناسبة الوطنية.

يهن���ئ  ال���وزراء  رئي����س  العه���د  ول���ي 

الرئي����س االإريت���ري بذكرى اال�س���تقال

بعث  صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، وذلك بمناسبة ذكرى استقال 
باده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له موفور الصحة 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. 

عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
الخارجية،  وزيــر  الزياني،  راشــد  بن 
مــايــو  الــــمــــوافــــق 23  أمـــــس األحــــــد 
الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  بــمــقــر  2021م، 
أستاذ  ميلوني،  ألبرتو  البروفيسور 
ورئـــيـــس كــرســي الــيــونــســكــو لــشــؤون 
الـــتـــعـــدديـــة الـــديـــنـــيـــة والــــســــام فــي 
جـــامـــعـــة بـــولـــونـــيـــا بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة 
زيارته  بمناسبة  وذلــك  اإليطالية، 
اللقاء،  وخــال  البحرين.  لمملكة 
بالبروفيسور  الخارجية  وزير  رحب 
بالمستوى  منوًها  ميلوني،  ألبرتو 
ــات الــــصــــداقــــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـــمـــتـــمـــيـــز لـ
ــاون الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن مــمــلــكــة  ــعــ ــتــ والــ
اإليطالية  والــجــمــهــوريــة  البحرين 
من شمول  به  تتسم  وما  الصديقة 

وتطور على مختلف المستويات.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وأشـــــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الـ
بـــاالهـــتـــمـــام الــــــذي تـــولـــيـــه جــامــعــة 
التي  للدراسات  اإليطالية  بولونيا 
الدينية  الــتــعــدديــة  بــقــضــايــا  تــعــنــى 
والــــســــام، مـــنـــوًهـــا بــأهــمــيــة تــعــزيــز 

بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 
الجانبين  فــي  المختصة  الــجــهــات 
في كل ما من شأنه تعزيز الحريات 
والتعايش  التسامح  وقيم  الدينية 
واحترام اآلخر، مؤكًدا حرص مملكة 
البحرين على ترسيخ تلك المبادئ 
بفضل  العالمية  المجتمعات  فــي 
صاحب  لحضرة  الحكيمة  الــرؤيــة 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المفدى،  الــبــاد  عاهل  خليفة،  آل 
العاقات  بتعزيز  جالته  واهتمام 
وإرساء  العالم  بين شعوب  األخوية 
دعــائــم الــســام واألمــــن واالزدهـــــار. 
من جهته، أعرب البروفيسور ألبرتو 
مملكة  بزيارة  سعادته  عن  ميلوني 
مــمــلــكــة  أن  ــًحــــا  مــــوضــ الـــبـــحـــريـــن، 
ــه فــي  الـــبـــحـــريـــن مـــثـــال يـــحـــتـــذى بــ
والتعددية  التسامح  مــبــادئ  تعزيز 
المملكة  بموقف  مــنــوًهــا  الــديــنــيــة، 
ــاه حـــمـــايـــة الـــحـــريـــات  الــــراســــخ تـــجـ
الــديــنــيــة، وبــإنــجــازاتــهــا فـــي مــجــال 
ــراز  ــ تــعــزيــز الــتــعــايــش الــســلــمــي وإبـ

والتعايش،  والتسامح  السام  قيم 
دوام  الــبــحــريــن  لــمــمــلــكــة  مــتــمــنــًيــا 

التقدم واالزدهار. 
وأوضــــــح الـــبـــروفـــيـــســـور ألــبــرتــو 
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ مــــيــــلــــونــــي حـــــــــرص الــ
رئاستها  تــكــون  أن  على  اإليــطــالــيــة 

هـــذا   G20 الـــعـــشـــريـــن  لــمــجــمــوعــة 
مختلف  على  ومثمرة  فاعلة  العام 
إلـــــى أن مــديــنــة  ــًرا  ــيـ ــشـ ــد، مـ ــعـ الـــصـ
بولونيا اإليطالية سوف تستضيف 
القيم  منتدى  أكتوبر  2021م،  فــي 
الدينية في إطار رئاسة الجمهورية 

اإليـــطـــالـــيـــة لــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
.G20

الشيخ  الــدكــتــور  الــلــقــاء  حضر 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة، وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية، 
ــاوال أمــــــــادي، ســفــيــرة  ــ والـــســـفـــيـــرة بــ

مملكة  لدى  اإليطالية  الجمهورية 
أروى  الدكتورة  والسفيرة  البحرين، 
حقوق  قطاع  رئيس  السيد،  حسن 
والسيد  الخارجية،  بــوزارة  اإلنسان 
ــيـــس قــطــاع  أحـــمـــد الــقــريــنــيــس، رئـ

الشؤون األوروبية. 

وزير الخارجية ي�ستقبل رئي�س كر�سي اليون�سكو ل�سئون التعددية الدينية 

بنت  فائقة  األســتــاذة  شــاركــت 
وزيــرة الصحة في  سعيد الصالح 
ـــ)55(  ــ أعـــمـــال الــــــدورة الـــعـــاديـــة الــ
الــعــرب  الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس 
عبر  افتراضيا  التنفيذي  ومكتبه 
بمشاركة  المرئي  االتصال  تقنية 

الوفود من الدول األعضاء.
وقـــــــــــد نـــــــاقـــــــش االجــــــتــــــمــــــاع 
الـــــمـــــواضـــــيـــــع الــــــمــــــدرجــــــة عـــلـــى 
الــدورة  اجتماعات  أعــمــال  جــدول 
ــة الـــــــــــــــــ)55( لــلــمــجــلــس  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ الــ
ومـــكـــتـــبـــه الـــتـــنـــفـــيـــذي، وتــضــمــن 
وآلية  عربية  استراتيجية  مشروع 
لقاحات  على  للحصول  تنفيذها 

ــد-19، وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ كـ
ــر  ــيـ ــوفـ ــتـ ــان الـ ــمــ ــضــ الــــمــــبــــذولــــة لــ
على  للقاحات  الــعــادل  والــتــوزيــع 
مناقشة  تــم  كما  العربية.  الـــدول 
الوطنية  الــخــبــرات  تــبــادل  مــجــال 
كورونا  لفيروس  االستجابة  حول 
باإلضافة  »كوفيد-19«  المستجد 
ــابـــة  ــتـــجـ إلـــــــى الــــحــــاجــــة إلـــــــى اسـ
متعددة األطراف لما بعد جائحة 

كوفيد-19.
ــــرق جـــــــدول االجـــتـــمـــاع  ــــطـ وتـ
إلـــى بــنــد مــشــروع االســتــراتــيــجــيــة 
ــة لــــــمــــــوازنــــــة صـــديـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
لـــلـــصـــحـــة. كـــمـــا تـــضـــمـــن مـــشـــروع 

وزراء  لمجلس  الــمــوحــدة  الكلمة 
الــصــحــة الـــعـــرب أمــــام الــــــدورة الـــ 
لمنظمة  الــعــامــة  لــلــجــمــعــيــة   74
الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، والــمــجــلــس 
الصحية،  لاختصاصات  العربي 
ــيـــات الــرقــابــة  ــالـــة آلـ حــيــث تـــم إحـ
إلى  للمجلس  واإلداريــــة  المالية 
الهيئة العليا للمجلس للدراسة.

وتـــــضـــــمـــــن جــــــــــــدول أعـــــمـــــال 
االجتماع أيًضا األحوال الصحية 
فــــــي األراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الــمــحــتــلــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس 
ــوري  ــســ الـــشـــرقـــيـــة والــــــجــــــوالن الــ
الوزاري  المجلس  وقرار  المحتل، 

بشأن   290 رقــم  للسياحة  العربي 
دعــم إعــادة إطــاق وإنــعــاش قطاع 
ــدول  ــ ــة والـــســـفـــر فــــي الــ ــاحـ ــيـ الـــسـ
العربية، حيث تقرر تشكيل فريق 
عمل فني برئاسة جمهورية مصر 
المتخصصين  وعضوية  العربية، 
ــيـــة األعــــضــــاء  مــــن الــــــــدول الـــعـــربـ
واألمـــــــــانـــــــــة الــــفــــنــــيــــة لـــمـــجـــلـــس 
لــوضــع  ــرب،  ــ ــعـ ــ الـ الـــصـــحـــة  وزراء 
ــراءات  ــ اســتــراتــيــجــيــة لــتــوحــيــد إجـ
ــاد الــتــطــعــيــمــات  ــمـ ــتـ تــســجــيــل واعـ
واستخدامها داخل الدول العربية 
السياحة  حركة  بتنشيط  تسمح 

العربية.

ال��ل��ق��اح��ات ل��ت��وف��ي��ر  ع��رب��ي��ة  ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ي��ن��اق�����س��ون  ال��ع��رب  ال�����س��ح��ة  وزراء 

»المرور« تفتتح اأول مركز للفح�س الفني للمركبات الثقيلة ب�سترة
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــــر الـــــعـــــمـــــل والــ
بن محمد علي  السيد جميل  االجتماعية، 
األعــمــال  ســيــدات  جمعية  رئيسة  حــمــيــدان، 
جناحي،  يوسف  أحــام  السيدة  البحرينية، 
إصـــدار  مــن  أهــدتــه نسخة  وقـــد  فــي مكتبه، 
الجمعية »20 عامًا من النجاح«، الذي يسرد 
بالصور التوثيقية أهم األنشطة والفعاليات 
الــتــي نظمتها  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
في  تأسيسها  منذ  الجمعية  فيها  وشــاركــت 
الدور  على  أثنى حميدان  وقد   .2000 العام 
األعمال  سيدات  جمعية  به  تضطلع  الــذي 
اقتصاديًا  المرأة  وتمكين  لدعم  البحرينية 
ــا لـــلـــمـــواطـــنـــات  ــهـ ــانـ ــتـــضـ ــًا، واحـ ــيــ ــتــــمــــاعــ واجــ
الــــرائــــدات وخـــاصـــة صــاحــبــات الــمــشــروعــات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، مـــؤكـــدًا أن الــدعــم 
الــمــرأة مــن قبل الحكومة  بــه  الــذي تحظى 
في  اســهــم  واألهــلــيــة  المهنية  والــجــمــعــيــات 

االقتصادية  التنمية  في  بمشاركتها  الدفع 
الــقــرارات  صناعة  فــي  رئيسيًا  فــاعــًا  لتكون 
ــاج وحـــركـــة  ــ ــتـ ــ الـــتـــنـــمـــويـــة ودفــــــع عــجــلــة االنـ

االقتصاد في الباد.
بالتعاون  جناحي  ــادت  أشـ جانبها،  مــن 
الـــقـــائـــم بــيــن الــجــمــعــيــة والــــــــــوزارة، مــؤكــدة 
ــدات األعـــــمـــــال الـــبـــحـــريـــنـــيـــات  ــ ــيـ ــ حــــــرص سـ
ــاءات الــوطــنــيــة من  ــفـ ــكـ عــلــى اســتــقــطــاب الـ
ــات، وذلـــــــك لــلــثــقــة  ــنــ ــواطــ ــمــ الـــخـــريـــجـــات الــ
عملهن،  في  وتميزهن  النسائية  بالعناصر 
في  الــــوزارة  ببرامج  الــوقــت  ذات  فــي  مشيدة 
مــجــال تــأهــيــل اإلنــــاث الــبــاحــثــات عــن عمل 
ومراعاة  المهنية  التخصصات  مختلف  في 
ظروفهن وإطاق المبادرات النوعية وتوفير 
إدماجهن  بــهــدف  لهن  المشجعة  الــحــوافــز 
القطاع  بمنشآت  اإلنتاجية  القطاعات  في 

الخاص. 

وزي�����ر ال��ع��م��ل ي�����س��ي��د ب�����دور »���س��ي��دات 

اقت�ساديا ال��م��راأة  تمكين  ف��ي  االأع���م���ال« 

والشؤون  العدل  وزيــر  آل خليفة  علي  بن  الشيخ خالد  استقبل 
اإلســامــيــة واألوقــــاف أمـــس، الــســيــدة مــارجــريــت نـــاردي نــائــب سفير 

الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين.
بين  القائمة  الثنائية  العاقات  استعراض  اللقاء  وجرى خال 
االهتمام  ذات  الــمــوضــوعــات  مــن  عــدد  وبــحــث  الصديقين،  البلدين 

المشترك في المجال العدلي.

وزي������ر ال����ع����دل ي��ب��ح��ث م����ع ن��ائ��ب

ال�سفير االأمريكي الملفات العدلية الم�ستركة

لشؤون  الــعــام  الــمــديــر  جمعة  مــبــارك  محمد  الــدكــتــور  استقبل 
عيسى  بــمــديــنــة  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  بــمــقــر  بمكتبه  الـــمـــدارس 
رئيس  نائب  خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  الدكتورة 
خــال  تــم  حــيــث  للمجلس،  الــعــام  األمــيــن  الــعــالــي  التعليم  مجلس 
قطاعي  بين  الــشــراكــة  تعزيز  ومناقشة  الــتــعــاون  سبل  بحث  الــلــقــاء 
واألهــــداف  الــبــرامــج  تحقيق  يــخــدم  بــمــا  الــعــالــي  والتعليم  التعليم 
التعليمية.  المؤسسات  بين  المنشود  التكامل  ويحقق  الحكومية، 
مشروع  إنجاز  يخدم  بما  المشترك  التنسيق  على  االتــفــاق  تم  كما 
تطوير الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم بما يشمله ذلك 

من تطوير لجميع القطاعات التعليمية.

الع���ام  التعلي���م  بي���ن  التع���اون  تن�س���يق 

والعال���ي لتحقي���ق االأه���داف الم�س���تركة

} جانب من اللقاء.

} وزيرة ال�سحة خالل م�ساركتها في اجتماع وزراء ال�سحة العرب.

} وزير العمل يلتقي رئيسة جمعية سيدات األعمال البحرينية

} بدء العمل بمركز الفحص الفني للمركبات الثقيلة بسترة.

اللجنة  توجيهات  مع  تماشيًا 
ــاًء عــلــى تــوصــيــة  ــنــ الــتــنــســيــقــيــة وبــ
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
ــيـــروس كــــورونــــا )كــــوفــــيــــد-19(،  ــفـ لـ
ــؤون الـــطـــيـــران الــمــدنــي  ــ أعــلــنــت شـ
تعليق دخول المسافرين القادمين 
القائمة  على  المدرجة  الــدول  من 
الــحــمــراء، وهـــي الــهــنــد وبــاكــســتــان 
وســيــريــانــكــا وبــنــغــاديــش ونــيــبــال 
ــات الـــجـــويـــة  ــ ــرحـ ــ ــلـــى جـــمـــيـــع الـ عـ
بــــدًءا مــن الــيــوم االثــنــيــن 24 مايو 
من  الـــقـــادمـــون  فــيــهــم  بــمــن   ،2021
ــذه الــــــــدول الــــذيــــن ســيــدخــلــون  ــ هــ
ويستثنى  مــؤقــت،  بشكل  المملكة 
مـــن ذلــــك الـــمـــواطـــنـــون وأصـــحـــاب 
تـــأشـــيـــرات اإلقــــامــــة الـــســـاريـــة فــي 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن حـــيـــث يــجــب 
عــلــيــهــم تــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي 
االحــــــــــتــــــــــرازي عــــــشــــــرة أيـــــــــــام فـــي 
المخصصة  األمــاكــن  أو  مساكنهم 
لــلــحــجــر الــصــحــي الــمــرخــصــة من 
قـــبـــل الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
كما  الصحية،  والــخــدمــات  المهن 
إبــراز شــهــادة فحص  منهم  يتطلب 
)PCR( معتمدة قبل الصعود إلى 
الــطــائــرة والــفــحــص عند الــوصــول 

وبعد عشرة أيام من الوصول.
أمـــا الــمــســافــرون الــمــطــعــمــون 
من  القادمين  المطعمين  غير  أو 
الدول غير المدرجة على القائمة 
تطبيق  عليهم  فــيــجــب  الــحــمــراء، 
ــي االحـــــــتـــــــرازي  ــحــ ــصــ ــر الــ ــجــ ــحــ الــ
أو  فــي مساكنهم  أيـــام  عــشــرة  مـــدة 
ــن الــمــخــصــصــة الــمــرخــصــة  ــاكـ األمـ
لــلــحــجــر الــصــحــي، وإبــــــراز شــهــادة 
بحسب  مــعــتــمــدة   )PCR( فــحــص 
الطائرة،  صعود  قبل  االشتراطات 
ــراء الــفــحــص عند  ــ إلـــى جــانــب إجـ
ــــول وبـــعـــد عـــشـــرة أيــــــام مــن  ــــوصـ الـ
من  القادمون  ويستثنى  الــوصــول. 
الدول غير المدرجة على القائمة 

الحمراء:
الــحــجــر  مـــتـــطـــلـــبـــات  ــن  ــ مـ  -1
والفحوصات:  االحترازي  الصحي 
ــعــــمــــون الــــــذيــــــن يـــحـــمـــلـــون  الــــمــــطــ
الــــشــــهــــادات الـــمـــعـــتـــمـــدة مــــن قــبــل 
تم  الــتــي  الــــدول  أو  الــصــحــة  وزارة 
لديها  التطعيم  شــهــادات  اعــتــمــاد 
تم  أو  الصحة  ــرة  وزيـ قـــرار  بحسب 
توقيع اتفاقيات متبادلة لاعتراف 

بشهادات التطعيم معها.
الــحــجــر  مـــتـــطـــلـــبـــات  ــن  ــ مـ  -2

المطعمون  ــتـــرازي:  االحـ الــصــحــي 
التطعيم  شهادات  يحملون  الذين 
المتحدة  ــات  الـــواليـ مــن  ــادرة  الـــصـ
األمــريــكــيــة، وبــريــطــانــيــا، واالتــحــاد 

ــا،  ــيــ ــتــــرالــ األوروبـــــــــــــي، وكـــــنـــــدا، وأســ
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــ ــوريـ ــ ــنــــدا، وكـ ــوزلــ ــيــ ونــ
والـــيـــابـــان، وســـنـــغـــافـــورة. يـــذكـــر أّن 
الـــــــدول الـــمـــدرجـــة عـــلـــى الــقــائــمــة 

ــتــــم إضـــــافـــــة الـــــــدول  ــراء يــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
تقييم  بــحــســب  مــنــهــا  ــا  ــهـ ــتـ إزالـ أو 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
ــق الــمــعــايــيــر  ــا وفــ لـــفـــيـــروس كــــورونــ

الـــخـــاصـــة بـــذلـــك مـــن حــيــث مــدى 
انتشار الفيروس في الدول، وستتم 
وتحديثها  القائمة  هــذه  مــراجــعــة 
بشكل دوري بحسب المستجدات. 

الطيران المدني: تعليق دخول القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء 
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  صـــرح الــوكــيــل الــمــســاعــد 
ــاريـــع الـــبـــنـــاء والـــصـــيـــانـــة  لـــمـــشـ
بـــــــــــــــــوزارة األشـــــــــغـــــــــال وشــــــــــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
الــمــهــنــدس الــشــيــخ مــشــعــل بن 
تــم  بــــأنــــه  خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــحـــمـــد 
االنتهاء من مشروع إنشاء مركز 
ــة وتــســلــيــمــه  ــويـ ــبـــة الـــجـ الـــمـــراقـ
لوزارة المواصالت واالتصاالت.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع 
في إطار تقديم الدعم للجهات 
الحكومية المختلفة في تنفيذ 
بـــرامـــجـــهـــا مـــــن خــــــالل إعــــــداد 
ــيـــم واإلشــــــــــــراف عــلــى  ــامـ ــتـــصـ الـ
الخدمية  الــمــشــروعــات  تنفيذ 
الخاصة  الحكومية  والــمــبــانــي 
بهم، حيث يعد المشروع التابع 
بوزارة  المدني  الطيران  لشؤون 
ــواصـــالت واالتــــصــــاالت من  ــمـ الـ
أحــــدث مــراكــز مــراقــبــة الــحــركــة 
الجوية بالمنطقة، ويعتبر نقلة 
نوعية في مجال الحركة الجوية 
فــــي أجــــــــواء الـــمـــمـــلـــكـــة، وذلــــك 
المواصالت  وزارة  خطة  ضمن 
واالتــــــصــــــاالت لـــتـــطـــويـــر قــطــاع 
ــي بــشــكــل  ــامـ ــنـ ــتـ ــمـ الــــطــــيــــران الـ
مـــســـتـــمـــر واســــتــــجــــابــــة الزديـــــــاد 

الحركة الجوية العابرة ألجواء 
المملكة، إضافة إلى المساعدة 
البحرينية  الــكــوادر  تأهيل  فــي 
الـــحـــركـــة  إدارة  ــاالت  ــ ــجـ ــ مـ ــي  ــ فـ
الــجــويــة الــمــخــتــلــفــة، فــهــو أحــد 
ــــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
تسعى  الــتــي  البحرين  لمملكة 
ومكانة  دور  لتعزيز  من خاللها 
في  المتميز  الــريــادي  المملكة 
مجال المالحة الجوية إقليمًيا 
تنويع  فــي  والمساهمة  ــا،  ودولــًي
االقتصاد  ودعم  الدخل  مصادر 
لــتــحــقــيــق رؤيــــة 2030  الــوطــنــي 

لمملكة البحرين.
ــل الــمــســاعــد  ــيـ ــوكـ وقــــــال الـ
ــاء والــصــيــانــة  ــنـ ــبـ لـــمـــشـــاريـــع الـ
ــه تــــم تــنــفــيــذ الــمــبــنــى عــلــى  ــ انـ
مترا   3120 تبلغ  بناء  مساحة 
رئيسية  ويــضــم صــالــة  مــربــعــا، 
والــمــعــدات  تجهيزاتها  بــكــامــل 
لمراقبة  والحديثة  المتطورة 
ــة، بـــاإلضـــافـــة  ــويـ ــجـ الـــحـــركـــة الـ
ــة لــلــمــعــدات  ــرفـــة خـــاصـ ــــى غـ إلـ
واألنظمة،  لألجهزة  المشغلة 
ومجموعة من المرافق التابعة 

للمبنى. 
ــد تـــم تــصــمــيــم الــمــبــنــى  وقــ

مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة 
ــنـــدســـة  الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي هـ
 Aeroport de« الــمــطــارات 
 »Paris Ingenierie- ADPI
وفق أحدث المعايير الهندسية 
ليهيئ  دولــًيــا  عليها  المتعارف 
للمراقبين  مناسبة  عمل  بيئة 
جميع  فيها  تــتــوافــر  الــجــويــيــن 
ألداء  الــــحــــديــــثــــة  ــل  ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ الــ
خدمات متميزة وعلى مستوى 
ــاٍل مـــن مــعــايــيــر الـــجـــودة في  عــ
السالمة والكفاءة ووفًقا ألعلى 
القياسية  والــقــواعــد  المعايير 
الطيران  منظمة  عن  الــصــادرة 
ــذلــــك  ــــي الـــــــدولـــــــي، وكــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ
للرحالت  االقتصادي  السلوك 
لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران ومــشــغــلــي 
الطائرات التي تستخدم إقليم 

البحرين لمعلومات الطيران.
الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه تمت 
ترسية المشروع من قبل مجلس 
على  والــمــزايــدات  المناقصات 
)شـــركـــة الــجــمــيــل لــلــمــقــاوالت( 
دينارا   2.461.967 تبلغ  بكلفة 
ــد  )مــلــيــونــان وأربـــعـــمـــائـــة وواحــ
وسبعة  وتسعمائة  ألفا  وستون 

وستون ديناًرا(.

االن��ت��ه��اء م��ن اإن�����ش��اء م��رك��ز ال��م��راق��ب��ة 

اللللجلللويلللة وتلل�للصللللليللملله للللللمللوا�للصللات

} مركز المراقبة الجوية.

  أكد الدكتور ماجد بن علي 
النعيمي وزير التربية والتعليم 
أن الوزارة قد نجحت في تقديم 
والتسهيالت  الدعم  أوجــه  كافة 
لــعــدد 147 طــالــبــا وطــالــبــة من 
ــان بــمــخــتــلــف  مـــرضـــى الــــســــرطــ
بالمدارس  التعليمية  المراحل 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، خـــــــــالل الـــــعـــــام 
 ،2021/2020 الــجــاري  الــدراســي 
ــوام  ــ ــتــــدت 7 أعـ بـــعـــد تـــجـــربـــة امــ
ــة، مــنــذ الـــعـــام الـــدراســـي  ــيــ دراســ
بإدراجهم  وذلــك  2014-2015م، 
ضمن الطلبة ذوي االحتياجات 
ــة الـــــذيـــــن تــــوفــــر لــهــم  ــاصــ ــخــ الــ
مناسبة  تعليمية  برامج  الــوزارة 

لظروفهم الصحية.
إلــى أن إدراج  الــوزيــر  ــار  وأشـ
هـــذه الــفــئــة مــن الــطــلــبــة ضمن 
ــة الــــخــــاصــــة قــد  ــيـ ــربـ ــتـ ــات الـ ــئــ فــ
جــــاء تــحــقــيــًقــا لـــرؤيـــة ورســـالـــة 
الـــــــوزارة الــمــتــمــثــلــة فـــي ضــمــان 
ــيــــع،  ــمــ ــلــــجــ ــم لــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ حــــــــق الـ
من  للتعلم  للقابلين  وتــوفــيــره 
الـــخـــاصـــة  ــاجــــات  ــيــ ــتــ االحــ ذوي 

وتمكينهم  فــئــاتــهــم،  بــمــخــتــلــف 
مــــن االلـــتـــحـــاق بــالــتــعــلــيــم فــي 
نهج  وفــق  الحكومية،  الــمــدارس 
جــــامــــع ســـلـــس مـــســـتـــمـــر يــلــبــي 
حاجاتهم،  ويشبع  متطلباتهم، 
ــــي تـــنـــوع اســـتـــعـــداداتـــهـــم  ــراعـ ــ ويـ
ــق  ــم وقــــــدراتــــــهــــــم، وفــ ــهــ ــولــ ــيــ ومــ
معايير نوعية للتميز والجودة، 
ليضاف ذلك إلى تجربة مملكة 
الــبــحــريــن الـــنـــاجـــحـــة، بــشــهــادة 
أهــــم الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة في 
ــان الــــخــــدمــــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــمــ ضــ
لجميع  وشــامــل  منصف  بشكل 

مستحقيها.
الجهود  أن  الــوزيــر  وأضـــاف 
المبذولة لهذه الفئة من الطلبة 
قــد اســتــمــرت بكل كــفــاءة خالل 
لجائحة  االستثنائية  الظروف 
كورونا )كوفيد-19(، إذ تم وضع 
الخدمات  لتقديم  ميسرة  آلية 
ــان،  ــســــرطــ ــى الــ ــرضــ لــلــطــلــبــة مــ
تـــراعـــي الـــحـــالـــة الـــفـــرديـــة لكل 
طـــــالـــــب، وهـــــــي تـــشـــمـــل إعـــــــداد 
ــة بـــإشـــراف  ــيـ ــلـ ــات داخـ ــانـ ــتـــحـ امـ

مــديــر الـــمـــدرســـة، مـــع الــمــرونــة 
فـــي مــوعــد االخــتــبــار بــاالتــفــاق 
وولـــــي  ــة  ــ ــدرسـ ــ ــمـ ــ الـ إدارة  ــيــــن  بــ
الطالب  لظروف  مراعاًة  األمــر، 
الــصــحــيــة، إلــــى جـــانـــب تــقــديــم 
في  للطالب  شفوية  امتحانات 
ــال تــعــذر تــقــديــم امــتــحــانــات  حــ
ــة  ــ ــ ــة، واحــــــتــــــســــــاب درجـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
التقويم التكويني في حال عدم 
مـــقـــدرة الـــطـــالـــب عــلــى تــقــديــم 

والمرونة  النهائية،  االمتحانات 
فـــي أســـالـــيـــب مــتــابــعــة الــطــالــب 
فــــي عــمــلــيــة الــتــعــلــم عــــن بــعــد، 
وخاصًة في التكليفات والمهام، 
أي  تنفيذ  إمــكــانــيــة  دراســــة  مــع 
وضع  يتطلبها  أخـــرى  خــدمــات 

الطالب الصحي.
وتــــــــشــــــــمــــــــل الــــــــخــــــــدمــــــــات 
للطلبة  المقدمة  والتسهيالت 
مــــرضــــى الــــســــرطــــان: إمــكــانــيــة 
ـــات فـــي  ــ ــانــ ــ ــحـــ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــــقـــــديـــــم االمـ
الـــلـــجـــان الـــخـــاصـــة، وتــخــفــيــض 
الــــــمــــــوضــــــوعــــــات فـــــــي الــــــمــــــادة 
الــــــــدراســــــــيــــــــة، وتــــقــــلــــيــــل عـــــدد 
ــواد الــدراســيــة،  ــمـ الـــمـــقـــررات والـ
أساسية  مــواد  بأربعة  واالكتفاء 
األســاســي  التعليم  مــرحــلــة  فــي 
)الــلــغــة الــعــربــيــة، الــريــاضــيــات، 
الــلــغــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، الـــعـــلـــوم(، 
ــــب الـــمـــصـــاب  ــالـ ــ ــــطـ ــاء الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وإعـ
بمرض السرطان من المساقات 
التطبيقية اإلثرائية في مرحلة 
الــتــعــلــيــم الــــثــــانــــوي، وتـــحـــويـــل 
المواد العملية إلى مواد نظرية، 

الطالب  رغبة  على  بــنــاًء  وذلــك 
وولـــي أمـــره، واإلعــفــاء مــن مــادة 
ــة، بــحــيــث  ــيــ ــاضــ ــريــ الـــتـــربـــيـــة الــ
العالية للطالب  الدرجة  تعطى 
فـــي مـــــادة الـــريـــاضـــة، ويـــمـــارس 
يسمح  التي  الرياضية  األلعاب 
وتقديم  المعالج،  الطبيب  بها 
الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي والـــمـــســـانـــدة 
الــتــربــويــة، وتــقــديــم الــمــعــيــنــات 
والوسائل المساندة، حيث توفر 
الوزارة للطلبة مرضى السرطان 
رقمية،  نظارات طبية، سماعات 
ــاة  كـــرســـيـــا مـــتـــحـــركـــا، مــــع مـــراعـ
الغياب  تــكــرر  حــال  فــي  الطالب 
لـــظـــروف صــحــيــة، حــيــث يكفي 
ــي يـــوضـــح  ــبــ ــر طــ ــريــ ــقــ وجـــــــــود تــ

اإلصابة بالمرض.
كما يستفيد هؤالء الطلبة 
نظام  تطبيق  فــي  الــمــرونــة  مــن 
ــوي، بــحــســب  ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــويـــم الـ
الحالة الفردية لكل طالب، مع 
بعثات  على  الحصول  إمكانية 
ــا لـــهـــم عــلــى  دراســـــيـــــة، تــشــجــيــًع

مواصلة الدراسة الجامعية.

ا�صتفادوا من برامج االحتياجات الخا�صة.. وزير التربية:
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} وزير التربية.

ــز الــبــحــريــن  ــركـ ــي تــجــمــع مـ ــتـ ــاًء عـــلـــى الـــشـــراكـــة الـ ــنــ بــ
مع  »دراســـات«  والطاقة  والدولية  االستراتيجية  للدراسات 
البحرين،  مملكة  فــي  اإلنــمــائــي  المتحدة  األمـــم  بــرنــامــج 
كوفيد- لجائحة  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثــار  لدراسة 
19 في المملكة، أصدر مركز »دراسات« ورقة بحٍث بعنوان: 
البحرين«،  مملكة  في  القروض  ســداد  تأجيل  آثــار  »تقييم 
الــعــبــيــدلــي، ُتحلل  ُعــمــر  ــداد ســـارة بهمن والــدكــتــور  مــن إعــ
للبحرينيين،  الــقــروض  ســـداد  بتأجيل  األولــيــن  الــقــراريــن 
والصادرين عن مصرف البحرين المركزي تباعا في شهري 
مارس وسبتمبر 2020م، بناًء على ُمقابالت ُأجريت مع 100 

أسرة بحرينية.

القروض  ســداد  تأجيل  أن  إلــى  البحث  ورقــة  وتوصلت 
األسر  ُمساعدة  في  أسهم  2020م(،  مــارس  تأجيل  )خــاصــًة 
الناجمة  المالية  التحديات  على  التغلب  في  البحرينية 
وزيــادة  المدخول  تراجع  فيها  بما  كوفيد-19،  جائحة  عن 
المصروفات، وهو األمر الذي بث الطمأنينة في أوساطها.

ــرار تــأجــيــل الــســداد  ــ ــة الــبــحــث أنـــه لـــوال إقـ ــــدت ورقــ وأكـ
تقليل  توليفة من  كثيرة العتماد  أسر بحرينية  الضطرت 
المالية،  إلدارة شؤونها  الُمدخرات  واستنزاف  المصروفات 
التخلف عن السداد  ومن بينها نسبة صغيرة كانت تعتزم 

لوال قرار التأجيل.
المالية  الــقــوة  عامل  كــان  فقد  البحث  ورقــة  وبحسب 

تأجيل  لقرار  لدعمها  الُمحدد  األهــم  العامل  هو  لألسرة 
والنسبة  مدخولها  على  قياسا  منه،  واستفادتها  الــســداد 
وقد  القروض.  لسداد  الشهري  مدخولها  من  الُمخصصة 
ذات األقساط  الدخل  إثر ذلك األسر ُمنخفضة  استقبلت 
الُمرتفعة نبأ تأجيل السداد بارتياٍح شديد، واستفادت منه 

إلى حٍد كبير.
ويشار إلى أنه قد تم إجراء االستطالع الُمتعلق بورقة 
الثانية  الــفــتــرة  انــقــضــاء  قبل  2020م،  نوفمبر  فــي  البحث 
لتأجيل السداد، حيث أعربت عينة الدراسة عن أملها في 
مصرف  أقرها  التي  الفترة  وهــي  ثالثة،  سماح  فترة  إقــرار 

البحرين المركزي في يناير 2021م.

في ورقة بحث حول �آثار جائحة »كوفيد-19«

قلرار تاأجيلل �صلداد القرو�لض بلثَّ الطماأنينلة فلي اأو�صلاط الأ�صلر البحرينيلة

أن  الــنــواب  أكــد مجموعة من 
حضرة  بــقــيــادة  الــبــحــريــن  مملكة 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حمد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
الدعم  كل  قدمت  المفدى  البالد 
والـــمـــســـانـــدة لــكــافــة الــمــواطــنــيــن 
اقتصاديًا  واحتوتهم  والمقيمين 
يوم  أول  منذ  واجتماعًيا  وصحًيا 
»كوفيد 19« على  الــوبــاء  فيه  حــّل 
أراضــيــهــا، وبــذلــت مــن أجـــل ذلــك 
جـــهـــودًا جــبــارة فــي ســبــيــل تذليل 
الــنــاتــجــة عـــن تفشي  الــصــعــوبــات 
ــه مــع  ــ ــــروس والــــتــــصــــدي لـ ــايـ ــ ــفـ ــ الـ
العامة  المصلحة  على  الحفاظ 

للمواطنين.
ــال كـــل مـــن الـــنـــواب »عــلــي  ــ وقـ
اســــحــــاقــــي، د.هــــشــــام الــعــشــيــري، 
فاضل السواد، محمود البحراني، 
أحــمــد الــعــامــر، عــمــار آل عــبــاس« 
فــي بــيــان لــهــم أمــــس  إن الــفــريــق 
الوطني الطبي الذي يعمل ضمن 
فــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة صــاحــب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء قدم كل ما بوسعه للوطن 
الكفاءة  وبمنتهى  وللمواطنين، 
احترافيًا  أداء  وأظهر  والشفافية، 
عمل  على  حــرص  حيث  متميزا، 
الدول  من جميع  أكثر  فحوصات 
المجاورة وبنسبة تزيد عن األلف 
بــالــمــائــة مـــن تــلــك الــمــوصــى بها 
من ِقبل منظمة الصحة العالمية 
السكاني  والــتــعــداد  تــتــالءم  الــتــي 

لمملكة البحرين.
وأضافوا انه إن دّل ذلك على 
شــــيء فــإنــمــا يــــدل عــلــى الــتــمــكــن 
واالقتدار في التعاطي مع األزمة، 
تـــوصـــاًل لــحــلــهــا عــبــر إحــصــائــيــات 
ــام واقــعــيــة ودقــيــقــة، إذ ليس  ــ وأرقـ
مملكة  إن  الـــقـــول  الــمــبــالــغــة  مـــن 
الـــبـــحـــريـــن تـــفـــوقـــت عـــالـــمـــيـــًا فــي 
للشعب  ودعــمــهــا  عطائها  ســخــاء 

وللمقيمين.
ــة  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ الــ أن  وأكـــــــــــــــدوا 
ــروج مــن  ــخــ ــلــ ــة الـــــيـــــوم لــ ــركـ ــتـ ــشـ مـ
األزمة الناتجة عن تفشي فيروس 
الممكن  مـــن  فــلــيــس  كـــوفـــيـــد-19، 
الــتــعــويــل عــلــى جــهــة مــعــيــنــة في 
الــتــشــافــي الــتــام مــن الــفــيــروس أو 
بــل هي  تقليص عــدد اإلصـــابـــات، 
مسؤولية وطن بأسره يتكاتف فيه 
األدوار  فــي  التكامل  إذ  الجميع، 
الفريق  جهود  بين  المطلوب  هو 
في  المجتمعي  والــوعــي  الــطــبــي، 
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلــتــزام 
والـــوقـــائـــيـــة، وتـــلـــقـــي الـــلـــقـــاحـــات، 

المجتمعية،  الــمــنــاعــة  لتحقيق 
بــر األمـــان وتعود  إلــى  حتى نصل 

الحياة الطبيعية.
وأعـــربـــوا عـــن دعــمــهــم بشكل 
ــيـــف الــبــحــريــنــيــيــن  ــتـــوظـ دائــــــــم لـ
ــي كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات، الســيــمــا  فــ
ــيــــن  ــوعــ ــتــــطــ ــمــ الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن الــ
أروع األمــثــلــة في  الــذيــن ســطــروا 
الــتــضــحــيــة واإلخـــــالص مــن أجــل 
»كلنا  قائلين  والمجتمع،  الوطن 
ثــقــة بـــأن الــقــيــادة والــحــكــومــة لن 
تــغــفــل عـــن أي خــطــوة تــســهــم في 
تــحــقــيــق االســــتــــقــــرار الــوظــيــفــي 
ــتــــفــــادة  لـــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن واالســ
ذلك،  أجــل  من  الفرص  كافة  من 
تفرض  الوطنية  المسؤولية  وان 
للقيام  الــطــبــي  الــفــريــق  مــســانــدة 
الوضع  استتباب  لتحقيق  بــدوره 
الــصــحــي، وعـــدم الــدخــول فــي أية 
أن  مشاحنات سياسية من شأنها 

تعيق عمل الفريق الوطني«.
ــائـــب الــثــانــي  ــنـ ــد الـ ــ بـــــــدوره أكـ
زايد  النواب علي  لرئيس مجلس 
بــــاإلجــــراءات  الــتــمــســك  عــــدم  أن 
االجتماعي  والتباعد  االحترازية 
وقرارات اللجنة التنسيقية سوف 
المربع األول  إلى  البحرين  يعيد 
وسوف تضيع جميع الجهود التي 
الرسمي  الجانب  في  اتخاذها  تم 
الــذي  للمجتمع  بالنسبة  وحتى 
قـــدم كــثــيــرا مـــن الــتــضــحــيــات من 
ــزام وتــقــلــيــل األعـــــداد  ــتــ ــل االلــ أجــ

اليومية.
وأضاف ان المجتمع نجح في 
أكثر من مرحلة في ذلك ولكن ما 
يؤسف ان الحاالت بدأت بالزيادة 
بــســبــب الــتــجــمــعــات الــعــائــلــيــة في 
شهر رمضان الكريم وعيد الفطر، 
تتسبب  الــعــائــلــيــة  فــالــتــجــمــعــات 
بنسبة 70% من اإلصابات بينما 
ــل مـــن %2،  إصــــابــــات الــــخــــارج أقــ
ولــكــن الــبــعــض مــصــر عــلــى خلط 
ووضــع  الــواقــع  وتزييف  الحقائق 
هذه التفسيرات غير العلمية على 
شــمــاعــة اإلهـــمـــال والــتــراجــع عن 

اإلجراءات وأهمية االلتزام بها.
ــاع  ــ اســـتـــمـــرار األوضـ ــر ان  ــ وذكـ
ــيـــة ســـــوف يــتــســبــب بــغــلــق  ــالـ الـــحـ
نــشــاطــات تــجــاريــة قــد يــتــأثــر بها 
القطاع  في  العاملون  المواطنون 
الخاص، ويتسبب بخسائر مادية 
سوف تؤدي إلى خسارة مواطنين 
حدث  كما  التجارية  لنشاطاتهم 
في بداية الجائحة، الفتا الى إن 
بأكثر  الكبير  االقــتــصــادي  الــدعــم 
وجميع  ديــنــار  مــلــيــارات   4.3 مــن 

الـــجـــهـــود الـــتـــي تــمــت عــلــى أرض 
ــواقـــع ولــمــســهــا الــجــمــيــع ســوف  الـ
تضيع دون فائدة وقد ننتقل إلى 
ــدًا ال يــحــمــد  ــ ــة جــ مـــرحـــلـــة حـــرجـ
عـــقـــبـــاهـــا، لـــذلـــك االلـــــتـــــزام بــكــل 
تفاصيل إجراءات فريق البحرين 
هــــو الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــالنــتــهــاء 
على  الصعبة  المرحلة  هــذه  مــن 

الجميع.
ــلــــي زايـــــد  ووجــــــــه الــــنــــائــــب عــ
ــر الـــــجـــــزيـــــل إلـــــــــى فــــريــــق  ــ ــكـ ــ ــــشـ الـ
التنسيقية  والــلــجــنــة  الــبــحــريــن 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع 
الـــطـــبـــي والــــصــــفــــوف األمـــامـــيـــة 
ووزارتــــــــــــي الـــصـــحـــة والـــداخـــلـــيـــة 
ــيــــع الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  وجــــمــ
ومـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
ــن يــبــذلــون  ــذيــ والـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الــ
أقصى طاقة لهم من أجل خدمة 
يقابله  أن  يجب  الــذي  المجتمع 

باالحترام والتقدير وااللتزام.
رئــيــس لجنة  أكــد  مــن جانبه 
ــة والـــــدفـــــاع  ــيــ ــارجــ ــؤون الــــخــ ــ ــشــ ــ الــ
واألمن الوطني المهندس محمد 
السيسي البوعينين »ان ما يجرى 
اليوم من محاولة تسييس لملف 
جــائــحــة كــورونــا عــبــر بــث مقاطع 
ــادة بث  إعـ أو  البحرين  مــن خـــارج 
مشاهد مصورة من أحداث قديمة 
ــاوالت عـــابـــثـــة مــــن أجـــل  ــحــ هــــي مــ
الجائحة، مطمئًنا  تسييس ملف 
الــجــمــيــع بــــــ»ان الـــوضـــع الــصــحــي 
ــا  ــيــــد جـــــــدا ذلـــــــك وفـــقـ الـــــعـــــام جــ
الميداني،  االســتــقــراء  لــمــؤشــرات 
وما نراه على ارض الواقع، والتي 
أكــــدت عــلــى ان الـــوضـــع الــصــحــي 

العام تحت السيطرة«.
السيسي »من  الــنــائــب  وحـــذر 
الشائعات  خــلــف  االنـــجـــرار  مغبة 
تـــداولـــهـــا خـــصـــوصـــا وان  وإعــــــــادة 

تــلــك الــمــحــاوالت تــســعــى جــاهــدة 
الستغالل البعض ممن قد ينجر 
خــلــف تــلــك الــشــائــعــات الــتــي قد 
ــرر وبــلــبــلــة  ــبـ تــخــلــق قــلــقــا غـــيـــر مـ
تـــعـــرقـــل عـــمـــل الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي، 
وذلك في محاولة لضرب الجهود 
ــة الــــمــــشــــكــــورة لـــفـــريـــق  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
بسفينة  أرســــت  والــتــي  الــبــحــريــن 
الــبــحــريــن لــبــر األمـــــان مــنــذ بــدء 

تفشي الجائحة«.
ــرورة  ــع بــــضــ ــيـ ــمـ ــجـ ــب الـ ــالـ وطـ
ــد ضــــد تــلــك  ــوحــ ــتــ ــاتـــف والــ ــكـ ــتـ الـ
الـــشـــائـــعـــات ومــطــلــقــيــهــا وتــعــزيــز 
الوطني والذي  الفريق  الثقة في 
حــكــمــة  بـــكـــل  األزمـــــــــة  هــــــذه  ادار 
ــدار، عــبــر تــطــبــيــق اجـــــراءات  ــتــ واقــ
ــيـــزة وعـــمـــلـــيـــات  ــتـــمـ ــة مـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ احـ
تقتضيه  مــا  وفـــق  ممنهج  اغـــالق 
وان  خصوصا  العامة  المصلحة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وفــــرت الــلــقــاح 
افراد  لكل  ومتساو  بشكل مجاني 
تفرقة  دون  البحريني  المجتمع 
أفــضــل سبل  لــتــحــقــيــق  تــمــيــيــز  او 

الوقاية للجميع«.
الشائعات  موجة  وأضــاف »ان 
ــي بــــــات يــالحــظــهــا  ــتــ ــرة الــ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
الجميع جاءت لهدم تلك الجهود 
وادخـــــال الــمــواطــن والــمــقــيــم في 
قلق مستمر وخلق بلبلة يستفيد 
منها كل من يحاول التكسب من 
مــعــانــاة الــجــمــيــع، وذلـــك عــبــر كل 
ــة الــمــمــكــنــة،  ــيـ ــائـــل اإلعـــالمـ الـــوسـ
نـــكـــون  ان  الـــــــى  ــاج  ــتــ نــــحــ ــــك  ــذلـ ــ لـ
حريصين في استقاء المعلومات 
الــــصــــحــــيــــحــــة مــــــــن مـــــصـــــادرهـــــا 
الشائعات  تلك  ورصــد  الموثوقة 

ذاتيا وعدم تداولها«.
الــنــائــب عمار  أكــد  مــن جهته 
ــيــــس الــلــجــنــة  أحــــمــــد الـــبـــنـــاي رئــ
النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان، 
عــضــو لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  ــواب،  ــ ــنــ ــ الــ

االنــجــازات  تحقيق  فــي  مستمرة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، وكـــتـــابـــة اســـمـــهـــا فــي 
مع  تعاملها  خـــالل  مــن  الــتــاريــخ، 

جائحة فيروس كورونا.
أن احتالل مملكة  إلى  وأشار 
عالميا  الثالثة  المرتبة  البحرين 
فيروس  ضــد  التطعيم  نسب  فــي 
كـــــورونـــــا، بــحــســب آخـــــر تــصــنــيــف 
ــد فـــيـــروس  لــنــســب الــتــطــعــيــم ضــ
ــا، مــن خـــالل تــقــديــمــهــا 93  ــورونـ كـ
شخص،   100 لكل  تطعيم  جرعة 
على  واضــــح  دلــيــل   ،%93 بنسبة 
بذلتها  الــتــي  العظيمة  الــجــهــود 
ــذلـــك عــلــى  الــمــمــلــكــة مــتــفــوقــة بـ

العديد من الدول العالمية.
ــذا  هــ أن  ــاي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ وأضـــــــــــاف 
ــاكــــورة عــمــل امــتــد  ــو بــ ــاز هـ االنــــجــ
ــــن ســـنـــة ونــــصــــف ســـنـــة،  ــر مـ ــثــ ألكــ
الكثير  خاللها  البحرين  قــدمــت 
من التضحيات، في سبيل حفظ 
أمن وسالمة المجتمع البحريني 
ــراد مـــن تــبــعــات هــذا  ــ وصــحــة األفــ
مواطن  بين  التمييز  دون  الــوبــاء 

أو مقيم.
ــل فــئــات  وأشــــــاد بــمــســاهــمــة كـ
المجتمع البحريني وتكاتفهم مع 
البحرين، للحد من أضرار  فريق 
الجائحة، بدءا من المرابطين في 
الصفوف األمامية، والمتطوعين 
بمختلف القطاعات، والمشاركين 
في التجارب السريرية، مما مكن 
البحرين من تحصين وحماية كل 
تقييد  دون  أرضــهــا،  على  األفــــراد 
الوعي  على  والــتــعــويــل  حركتهم, 

المجتمعي.
فــــريــــق  أبــــــــطــــــــال  أن  وأكــــــــــــد 
السمو  صــاحــب  بقيادة  البحرين 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  ال خــلــيــفــة 
قــصــص  أروع  ســــطــــروا  الـــــــــــوزراء، 
الــتــضــحــيــة واإليــــثــــار، الســتــدامــة 
ســـيـــر الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة فــي 
عــالوة  وجـــه،  أكــمــل  على  المملكة 

عـــلـــى وضـــــع اســـــم الـــبـــحـــريـــن فــي 
ــقـــدمـــة الـــــــــدول الـــعـــالـــمـــيـــة فــي  مـ
الــجــائــحــة كونها  لــهــذه  الــتــصــدي 
المجال،  بهذا  الرائدة  الــدول  من 
بــإدارة  به  يحتذي  نموذجا  وباتت 

األزمات عالميا.
بــــــدوره أشـــــاد الـــنـــائـــب أحــمــد 
صـــبـــاح الــســلــوم بــالــدعــم الــكــبــيــر 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة لــقــيــامــهــا بــكــل 
االحترازية  واإلجــراءات  التدابير 
لمواجهة جائحة فيروس كورونا، 
اتــخــاذه  تــم  مــا  على  والمحافظة 
مــســبــًقــا مـــن خـــطـــوات فـــي سبيل 

استقرار الوضع الصحي.
الملكية  التوجيهات  أن  وذكر 
ــرة  الـــــســـــامـــــيـــــة مـــــــن لـــــــــدن حــــضــ
صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
الــحــزم  بتنفيذ  الــمــفــدى  الـــبـــالد 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة كــــان لها 
من  التخفيف  فــي  الــبــالــغ  األثـــر 
اآلثـــار االقــتــصــاديــة مــع الحفاظ 
عــلــى الــنــمــو الــمــســتــدام، وهـــو ما 
الصغيرة  للمؤسسات  دعًما  شكل 
والــــمــــتــــوســــطــــة بــــشــــكــــل خــــــاص، 
ــا يـــتـــطـــلـــب ضــــــــــرورة الـــعـــمـــل  مــــمــ
ــعـــدالت اإلصـــابـــة  عــلــى خــفــض مـ
وااللــــــتــــــزام الــــتــــام بــالــتــعــلــيــمــات 
الــــصــــادرة مـــن الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
كورونا  فيروس  لمكافحة  الطبي 
الطبية  الطواقم  للتخفيف على 
من جهة وكذلك المحافظة على 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة بــمــا ال 
يؤثر بشكل سلبي على اقتصادنا 

الوطني.
يبذلها  التي  بالجهود  وأشــاد 
األمامية  الصفوف  في  العاملون 
لمواجهة جائحة فيروس كورونا، 
تقديم  نــحــو  المستمر  وسعيهم 
ــات الــعــالجــيــة مـــن أجــل  الـــخـــدمـ
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  ســالمــة 
وقـــيـــامـــهـــم بــــدورهــــم عـــلـــى أكــمــل 
ــاالت  ــحـ ــه فــــي ظــــل ازديــــــــاد الـ ــ وجـ

المملكة  شهدتها  الــتــي  القائمة 
فـــــي األيـــــــــام الـــمـــاضـــيـــة تـــــزايـــــًدا 
اإلصــابــات  مستوى  فــي  ملحوًظا 
ــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــل الــــــطــــــواقــــــم الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وتـ
فـــي سبيل  الــمــضــاعــفــة  الــجــهــود 
استقرار الوضع الصحي والعودة 
الــتــدريــجــيــة إلـــى الــســيــطــرة على 
المعدالت  وفــق  الصحي  الــوضــع 

السابقة.
ــلــــوم أن  ــائــــب الــــســ ــنــ وقـــــــال الــ
للطواقم  الــكــامــل  الــدعــم  تقديم 
الصفوف  في  والعاملين  الطبية 
األمــامــيــة وتــقــديــم الــحــافــز لهم 
بــمــواصــلــة هـــذه الــجــهــود هــو أمــر 
ــن أجـــــــل الـــتـــحـــفـــيـــز  ــ ــوب مــ ــلــ ــطــ مــ
لحجم  وتــقــديــًرا  لــهــم  المستمر 
سبيل  فــي  وأوقــاتــهــم  تضحياتهم 

مواجهة الجائحة.
وشــــــدد عـــلـــى الـــــــدور الــكــبــيــر 
الــذي يقوم بــه األطــبــاء والــكــوادر 
ــي تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة  ــ ــيـــة فـ ــبـ الـــطـ
الــصــحــيــة، وهـــو مــا اتــضــح بشكل 
ــالل جــــائــــحــــة فــــيــــروس  ــ ــ ــيـــر خـ ــبـ كـ
العاطلون  األطباء  وأثبت  كورونا 
ــذه  ــدة هــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ مـــكـــانـــتـــهـــم فــــــي مـ
كــل  اتــــــخــــــاذ  ويـــــجـــــب  الجهود, 
الـــخـــطـــوات مـــن أجــــل الــنــظــر في 
مكافأتهم وتوظيفهم، مشيًرا إلى 
أن إطالق جاللة الملك المفدى 
وسام األمير سلمان بن حمد هو 
ــــدور الـــذي  تــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الـ

يقوم به األطباء.
في السياق ذاته أشاد مجلس 
ــالــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة  الــــــشــــــورى بــ
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــبــذلــهــا الــفــريــق 
الوطني الطبي لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد- 19(، واإلجراءات 
والــــتــــوجــــيــــهــــات الـــــــصـــــــادرة عــنــه 
للتصدي للجائحة والتي تعكس 
ــة للوضع  مــتــأنــيــة ومـــدروسـ ــة  رؤيــ
ــراهـــن بــمــا مـــن شــأنــه اإلســهــام  الـ
لكل  المملكة  تــجــاوز  ســرعــة  فــي 
بسبب  بها  تمر  الــتــي  الــتــحــديــات 

هذه الجائحة.
له  بيان  في  المجلس,  وعبر 
الفريق  بقرارات  ثقته  عن  أمــس، 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا، تفعياًل لتوجيهات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى 
المفدى بشأن اتخاذ كل ما يلزم 
للحفاظ على سالمة المواطنين 
المملكة،  أرض  على  والمقيمين 
من  ومــبــاشــرة  مستمرة  بمتابعة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن تقديره للمستوى 
يبديه  الــــذي  األداء  مــن  الــرفــيــع 
الـــعـــامـــلـــون فـــي الــحــقــل الــطــبــي، 
األمامية  الصفوف  في  خصوصا 
للتصدي للجائحة، مؤكدا أهمية 
تـــعـــاون الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
اإلجــــراءات  لتنفيذ  والتنفيذية 
الالزمة للتصدي لهذه الجائحة 
ــاء،  ــ ــوبــ ــ ــن انــــتــــشــــار الــ ــ ــد مــ ــ ــحــ ــ والــ
والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــقــطــاعــات 
االقــتــصــاديــة ومــســانــدتــهــا، داعــيــًا 
لاللتزام  والمقيمين  المواطنين 
ــريــــق الـــوطـــنـــي  ــفــ ــهـــات الــ ــيـ ــتـــوجـ بـ
الطبي، باعتبار القضاء على هذه 
مسؤولية  المملكة  في  الجائحة 

الجميع.
ــورى  ــ ــشــ ــ ــلــــس الــ ــجــ ــن مــ ــ ــمــ ــ وثــ
ــة الــــتــــي يـــتـــصـــف بــهــا  ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ الـ
الفريق الوطني الطبي في إطالع 
الــمــواطــنــيــن عــلــى كـــل الــتــقــاريــر 
المتعلقة  والمعلومات  والبيانات 
فيروس  حول  المستجدات  بآخر 
كـــــورونـــــا فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بالحمالت  مشيدًا  مهنية،  وبكل 
اإلعالمية والمؤتمرات الصحفية 
الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا الــــفــــريــــق مــن 
أجـــــل نـــشـــر الـــثـــقـــافـــة والـــتـــوعـــيـــة 
بالبحرين  للوصول  المجتمعية 

إلى مرحلة آمنة ومستقرة.
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وشـــــــــــــــدد خــــــــــــال اإليــــــــجــــــــاز 
ــذي  ــ ــ ــــي الـ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ اإلعــــــــامــــــــي الـ
نــّظــمــه مــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي 
الملكية  المؤسسة  مــع  بالتعاون 
لألعمال اإلنسانية ضمن سلسلة 
تعقد  التي  الحكومية  اإليجازات 
عــبــر االتـــصـــال الــمــرئــي، عــلــى أّن 
عمل المؤسسة الملكية لألعمال 
منهجية  وفــــق  يــســيــر  اإلنــســانــيــة 
مؤكدا  مــدروســة،  وعملية  علمية 
مشروعها  تــواصــل  الــمــؤســســة  أن 
اإلنساني من خال العمل بأسلوب 
إداري يقوم على النظريات ومنها 
نــظــريــات كــريــمــوك وهـــرم الشباب 
ومــوســيــف، حــيــث تــجــّســد نــظــرّيــة 
موسيف كل األمور أمام الشخص 
التحفيز  عــلــى  تــعــتــمــد  بــطــريــقــة 
مـــن خــــال اإلشــــــارة إلــــى طــريــقــة 
العمل، انطاًقا من الرؤية ومروًرا 
بالتنفيذ ووصواًل إلى المراجعة، 
ــاز األعـــمـــال  مـــّمـــا أســـهـــم فـــي إنـــجـ

باحترافية عالية وإتقان كبير.
ــدم الــســّيــد خـــال اإليــجــاز  وقـ
ــة  ــســ ــؤســ ــمــ نــــــبــــــذة عـــــــن نــــــشــــــأة الــ
إلى  تطرق  كما  تطورها،  ومراحل 
عــــدد الــمــســتــفــيــديــن مـــن األيــتــام 
ــّفــــل بــهــم  ــكــ واألرامــــــــــــــل الـــــذيـــــن تــ
مبيًنا  الـــمـــفـــدى،  الــمــلــك  جــالــة 
الــفــئــات الــمــســتــفــيــدة مـــن بــرامــج 
ــواع الــرعــايــة التي  الــمــؤســســة، وأنــ
المساهمة  سبيل  فــي  لهم  تــقــدم 
ــي رفـــــع وعـــــي وثـــقـــافـــة األبـــنـــاء  فــ
العلمية  بمستوياتهم  واالرتـــقـــاء 
واالجــتــمــاعــيــة، كــمــا قــــّدم شــرًحــا 
التنموية  المشاريع  عــن  مفّصًا 
في شتى  المؤسسة  تنفذها  التي 

مجاالت الرعاية واإلغاثة.
ــة  ــالـ ــفـ كـ بــــــرامــــــج  إّن  وقــــــــــال 
تــشــمــل تقديم  واألرامــــــل  ــتـــام  األيـ
والتعليمية،  الــنــفــســيــة،  الــرعــايــة 
والــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة، والــــمــــعــــيــــشــــيــــة، 
ــة، واالجــتــمــاعــيــة لــهــذه  والــصــحــّي
الشريحة إضافة إلى المساعدات 

مــن  أن  مـــضـــيـــًفـــا  ــة،  ــيــ ــمــ ــوســ ــمــ الــ
التي  واألنــشــطــة  الــبــرامــج  جملة 
ــة، اإلفــــطــــار  ــمــــؤســــســ ــا الــ ــهـ ــقـــدمـ تـ
ــفــــل  ــام، والــــحــ ــ ــتــ ــ ــأليــ ــ الـــــســـــنـــــوي لــ
الــســنــوي لــلــمــتــفــوقــيــن، والــحــفــل 
الـــســـنـــوي لـــلـــقـــرقـــاعـــون، والـــــورش 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــأليـــتـــام واألرامـــــــــل، 
واأليـــــام الــتــرفــيــهــيــة، إضـــافـــة إلــى 
الخيرية  مــدريــد  ريـــال  أكــاديــمــيــة 
الــتــي تــهــدف إلــــى تــعــزيــز وصــقــل 
وتــطــويــر الـــمـــهـــارات االجــتــمــاعــيــة 
مع  عاقاتهم  وتحسين  للطاب 
اآلخـــريـــن ودمــجــهــم مــع أقــرانــهــم 
ونـــشـــر الــتــعــلــيــم لــجــمــيــع شــرائــح 

المجتمع عبر لعب كرة القدم.
ــّلـــق بـــالـــمـــشـــاريـــع  ــعـ ــتـ وبــــمــــا يـ
التنموية أوضح الدكتور مصطفى 
السّيد أّن من أبرز هذه المشاريع، 
ناصر  كمركز  الريادية،  المشاريع 
بنك  المهني،  والتدريب  للتأهيل 
لذوي  الــزراعــي  المشروع  األســـرة، 
ــة، ريــــاض  ــاصـ ــخـ ــيـــاجـــات الـ ــتـ االحـ

األطفال.
وبشأن المشاريع االستثمارية 
المؤسسة  وتديرها  نفذتها  التي 
قال  اإلغــاثــيــة،  لألعمال  الملكية 
استراتيجية  ووفــق  المؤسسة  إّن 
ورؤيــــــة شــمــولــيــة بــعــيــدة الـــمـــدى، 
نفذت مشروع الحد االستثماري، 
مـــشـــروع الـــجـــســـرة االســـتـــثـــمـــاري، 
الــخــيــر 1 و2 و3،  أبــــراج  ومـــشـــروع 
المشاريع لرفع  حيث جاءت هذه 
المستوى المعيشي للمستفيدين 
مـــن بـــرامـــج الــمــؤســســة، ولــتــنــويــع 
وإدامة الموارد المالية للمؤسسة.

ــور مــصــطــفــى  ــتــ ــدكــ وأشــــــــار الــ
ــى الــــدور الــكــبــيــر الــذي  الــســّيــد إلـ
)فينا  الوطنية  الحملة  به  قامت 
الشيخ  والتي أطلقها سمو  خير( 
ناصر بن حمد آل خليفة، والقت 
ــن الــمــواطــنــيــن  ــًرا مــ ــيـ ــبـ إقــــبــــااًل كـ
ــال  ــ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن والــــتــــّجــــار ورجــ
األعـــمـــال والــبــنــوك والــمــؤســســات 

المصرفية والشركات والجمعيات، 
ــتــــي نـــتـــج عــنــهــا حــصــيــلــة مــن  والــ
التبرعات بقيمة 100 مليون دوالر 
أمريكي، ساهمت في دعم العديد 
متناهية  المشاريع  أصــحــاب  مــن 
ــر الــبــحــريــنــيــة إلــى  ــ الــصــغــر واألسـ
وتوفير  الغارمين  مساعدة  جانب 
للتعليم  اآللـــي  الــحــاســب  أجــهــزة 
مبادرات  إلــى  باإلضافة  ُبعد،  عن 
ــســــال  ــات، والــ ــامــ ــمــ ــكــ صـــنـــاعـــة الــ
وتقديم  األدويــة  وتوزيع  الغذائية 
والــتــواصــل  الطبية،  االســتــشــارات 
لاطمئنان  المكفولة  األســر  مــع 

على أحوالهم.
وبـــمـــا يــتــعــّلــق بــالــمــســاعــدات 
الــخــارجــيــة والــمــشــاريــع اإلغــاثــيــة 
الــتــي قــدمــتــهــا الــمــؤســســة لــلــدول 
من  بتوجيه  والصديقة  الشقيقة 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الفخري  الرئيس  المفدى  الباد 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــألعـــمـــال 
اإلنسانية، وبمتابعة وإشراف سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
استعرض أبرز المشاريع التنموية 
التي نفذتها مملكة البحرين في 
دولة فلسطين، والمملكة األردنية 
ــة، وجــــمــــهــــوريــــة مــصــر  ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ الـ
اليمنية،  والــجــمــهــوريــة  الــعــربــيــة، 
والجمهورية  السودان،  وجمهورية 
الصومال  وجــمــهــوريــة  اللبنانية، 
باكستان  وجــمــهــوريــة  االتــحــاديــة، 
اإلســـامـــيـــة، وجـــمـــهـــوريـــة تــركــيــا، 
وجمهورية  الفلبين،  وجــمــهــوريــة 

نيبال االتحادية.
التي  المشاريع  السّيد  وبّين 
فلسطين  فــي  الــمــؤســســة  نفذتها 

ــّزة، والــتــي  وتــحــديــًدا فــي قــطــاع غــ
ــات مــن  ــنـ شـــمـــلـــت إرســــــــال 4 شـــحـ
واإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات 
والــطــبــيــة إلــــى الـــقـــطـــاع، وتــأهــيــل 
وذلـــك  شــخــص،   1.400 وتـــدريـــب 
ــيــــب  ــركــ مــــــن خــــــــال تـــصـــنـــيـــع وتــ
ومعالجة  لــهــم،  صناعية  أطـــراف 
ـــّزة في  غــ قـــطـــاع  ــن  مـ 100 جـــريـــح 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
طاب   5 ودعـــم  وتمويل  العربية، 
جامعية  بمنح  القطاع  أبناء  من 

لدراسة تخصص الطب.
أنشأت  المؤسسة  أن  وأضــاف 
ــز مــمــلــكــة  ــركــ ــاع غــــــــّزة مــ ــطــ ــي قــ ــ فـ
فـــي منطقة  الــصــحــي  الــبــحــريــن 
ــــس، ومـــكـــتـــبـــة مــمــلــكــة  ــونـ ــ خــــــان يـ
ــورة،  ــاخــ ــفــ ــبـــحـــريـــن فــــي حــــي الــ الـ
ومدرسة مملكة البحرين في حي 
الـــزيـــتـــون، ومـــدرســـة الــمــنــامــة في 
المؤسسة  نــفــّذت  كما  الــهــوى،  تــل 
أعمال توسعة في مدرسة جباليا، 
وأعادت إعمار مركز حي الشابورا 
تجهيز  عــلــى  وعــمــلــت  الـــصـــحـــي، 
المختبرات العلمية في الجامعة 
ــأحــــدث  ــة فـــــي غـــــــــّزة بــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ اإلسـ
األجــهــزة والــمــعــدات، إضــافــة إلــى 
إنـــشـــاء مــكــتــبــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
في القدس الشريف بالتعاون مع 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

.UNDP
العام للمؤسسة  وذكر األمين 
أّن  اإلنــســانــيــة  لــألعــمــال  الملكية 
الــمــؤســســة أنــشــأت مــجــمــوعــة من 
المملكة  في  اإلنسانية  المشاريع 
إغاثة  بهدف  الهاشمية،  األردنــيــة 
ودعــــم الــاجــئــيــن الــســوريــيــن في 
مملكة  مــجــمــع  وهــــي  الــمــمــلــكــة، 

مملكة  مجمع  العلمي،  البحرين 
مملكة  مــركــز  السكني،  البحرين 
الــبــحــريــن لـــإبـــداع، وجــمــيــع هــذه 
الــمــشــاريــع فـــي مــخــيــم الــزعــتــري 
من  اآلالف  مــئــات  يقطنه  الــــذي 

الاجئين السوريين.
الـــكـــبـــيـــر  الــــــعــــــدد  إّن  وقــــــــــال 
األردن  فـــي  الــســوريــيــن  لــاجــئــيــن 
دفع المؤسسة إلنشاء المزيد من 
المشاريع اإلغاثية، ومنها مجمع 
مملكة البحرين السكني، ومكتبة 
مملكة البحرين، في مخيم األزرق 
اآلالف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ يـــضـــم  والـــــــــذي 
مــن الــاجــئــيــن الــســوريــيــن أيــًضــا، 
مملكة  ــة  ــدرسـ مـ ــاء  ــشـ إلنـ ــة  ــافـ إضـ
الــبــحــريــن األســاســيــة لــلــبــنــات في 
مملكة  ومــدرســة  إربــــد،  محافظة 
نصير  أبــو  منطقة  فــي  البحرين 

في العاصمة األردنية عّمان.
وبــــــخــــــصــــــوص الـــــمـــــشـــــاريـــــع 
جمهورية  فــي  تنفيذها  تــم  الــتــي 
العام  األمين  قال  العربية،  مصر 
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــألعـــمـــال 
نــّفــذت  الــمــؤســســة  إّن  اإلنــســانــيــة، 
للتعليم  متخصصة  مدرسة  بناء 
االبتدائية  للمرحلتين  األساسي 
الشرقية،  بمحافظة  واإلعــداديــة 
فــي محافظة  مركز صحي  وبــنــاء 
الــبــحــيــرة بـــالـــتـــعـــاون مـــع األزهــــر 

الشريف.
أرسلت  المؤسسة  أّن  وأوضــح 
متتالية  شــحــنــات   3 الــيــمــن  إلــــى 
بــلــغ 1.000 طن  إجــمــالــي  وبــــوزن 
مـــن الـــمـــواد اإلغـــاثـــيـــة والــطــبــّيــة، 
بالتعاون مع مركز الملك سلمان 
لـــإغـــاثـــة واألعــــمــــال اإلنــســانــيــة، 
المساعدات  مــن  شحنة  وأرســلــت 
كما  لــلــســودان،  العاجلة  اإلغاثية 
ــأت مـــركـــز مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــشـ أنـ

الــنــبــات بجامعة  وعــلــوم  ألبــحــاث 
ــة إلرســـــــــال  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــوم، إضـ ــ ــ ــرطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
للجمهورية  إنــســانــيــة  مــســاعــدات 
اللبنانية بعد حادث انفجار مرفأ 

بيروت.
ــهـــوريـــة الـــصـــومـــال  وفـــــي جـــمـ
إّن  الـــــســـــّيـــــد،  قـــــــال  ــة  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ االتــ
أرســلــت 220 طــًنــا من  الــمــؤســســة 
الــمــســاعــدات اإلغـــاثـــيـــة، وأنــشــأت 
ــبـــحـــريـــن  ــكـــة الـ ــلـ مـــســـتـــشـــفـــى مـــمـ
الـــتـــخـــصـــصـــي، ومـــجـــمـــع مــمــلــكــة 
الــــبــــحــــريــــن الــــعــــلــــمــــي- جـــامـــعـــة 
إلى  وأرسلت  الوطنية،  مقديشيو 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســامــيــة 
وبـــــوزن إجــمــالــي 220  5 شــحــنــات 
طـــًنـــا مـــن الــبــطــانــيــات والــســجــاد 
الـــبـــاســـتـــيـــكـــي، إلغــــاثــــة ضــحــايــا 
الــــفــــيــــضــــانــــات الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الــجــمــهــوريــة، إضـــافـــة إلنـــشـــاء 10 
وحدات لتنقية مياه الشرب، حيث 
ــالـــون من  ــدة 20 جـ ــ تــنــتــج كـــل وحـ

المياه يومًيا.
الــــمــــؤســــســــة  أّن  وأضـــــــــــــــاف 
المساعدات  من  طن   100 أرسلت 
اإلغـــاثـــيـــة إلــــى جــمــهــوريــة تــركــيــا، 
إلغـــاثـــة ضــحــايــا الــــزلــــزال الـــذي 
 100 وأرســلــت  الجمهورية،  ضــرب 
طـــن مـــن الـــمـــســـاعـــدات اإلغــاثــيــة 
ــهــــال األحـــمـــر  ــع الــ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الـــبـــحـــريـــنـــي لـــمـــســـاعـــدة ضــحــايــا 
الــفــيــضــانــات الـــتـــي تــعــرضــت لها 
جمهورية الفلبين، و150 طًنا من 
اإلغاثية  والمواد  اإلغاثية  المواد 
الطبية،  ــهـــزة  واألجـ والــبــطــانــيــات 
وإنقاذ  إرسال فريق بحث  وكذلك 
البحرين  دفــاع  قــوة  مــع  بالتعاون 
ــزلـــزال  ــاثـــة ضــحــايــا الـ ــــك إلغـ وذلـ
الــــذي ضــــرب جــمــهــوريــة الــنــيــبــال 
اتفاقية  عــن  نــاهــيــك  االتــحــاديــة، 

الــتــرتــيــبــات اإلداريــــــــة الــمــتــعــّلــقــة 
اإليـــبـــوال متعدد  بـــــإدارة صـــنـــدوق 
ــاء مـــــع بــــرنــــامــــج األمـــــم  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
الــمــتــحــدة اإلنـــمـــائـــي فـــي الـــقـــارة 

اإلفريقية.
وشدد األمين العام للمؤسسة 
على  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
المؤسسة  تجاوب  أداء وسرعة  أّن 
وتــنــفــيــذهــا لــلــبــرامــج والــمــشــاريــع 
ــادة وتــفــاعــًا  ــ ــة، لــقــي إشــ ــيـ ــاثـ اإلغـ
إقليمًيا ودولًيا واسًعا، حيث حّلت 
في   2015 ــام  عـ الــبــحــريــن  مملكة 
وخــلــيــجــًيــا  ــا  عــربــًي األول  الــمــركــز 
مـــن منّظمة  الــعــطــاء  فـــي مــؤشــر 
كاف الدولية، كما نالت المؤسسة 
فــي عــام 2017 جــائــزة الــريــادة في 
ــائـــزة  مـــجـــال رعـــايـــة األيــــتــــام، وجـ
األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 

لألسر المنتجة.
وتــــقــــديــــًرا لـــــــدور الــمــؤســســة 
الــمــلــكــيــة لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة، 
ــاثـــة ومــســاعــدة  وجـــهـــودهـــا فـــي إغـ
إّن  ــال  ــ ــ قـ ــنــــكــــوبــــة،  الــــمــ ـــوب  ــعـ ـــشــ الـ
ــام 2019  ــي عــ نـــالـــت فـ الــمــؤســســة 
ــل مـــؤســـســـة خــيــريــة  ــائــــزة أفـــضـ جــ
عربية في الوطن العربي من قبل 
االتحاد الدولي للمنجزين العرب 
المؤسسة  نــالــت  كــمــا  ــة،  ــارقــ واألفــ
في عام 2020 جائزة سمو الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة للعمل 
الطبية  الكوادر  »تكريم  التطوعي 
فــي الــصــفــوف األمــامــيــة«، وأيــًضــا 
جـــائـــزة األمـــيـــر مــحــمــد بـــن فهد 
ألفضل أداء خيري »نحو مستقبل 
أفضل للعمل الخيري المؤسسي 

في الوطن العربي«.
السيد  مــصــطــفــى  د.  وكــشــف 
الصناعة  وزارة  مع  التفاوض  عن 

للحصول  والــســيــاحــة  والـــتـــجـــارة 
الستغالها  صناعية  أراض  على 
فـــي مــشــاريــع ريـــــادة أعـــمـــال تــعــود 
بالفائدة على أبناء المؤسسة من 
األيتام من خال استثمار األفكار 
واالبــتــكــارات لــديــهــم قــائــا »نحن 
نعطي اليتيم الفرصة كي يصبح 
مليونيرا، من خال توفير أفضل 
التي تساعده  الازمة  اإلمكانيات 

على تحقيق ذلك«.
وردا عــلــى ســــؤال مــن »أخــبــار 
المؤسسة  جــهــود  بــشــأن  الخليج« 
في  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــ ــقـ ــ دعـــــم األشـ
ــد د.  ــ ــذه الـــمـــرحـــلـــة، أكــ ــ ــــال هــ خــ
مــمــلــكــة  أن  ــد  ــيــ ــســ الــ مـــصـــطـــفـــى 
ــريـــن مــــعــــروفــــة بــمــواقــفــهــا  ــبـــحـ الـ
الفلسطينية،  للقضية  الــداعــمــة 
أكبر  من  المفدى  الملك  وجالة 
الداعمين لألشقاء الفلسطينيين 
إلــى  الــمــحــافــل، الفــتــا  فــي جميع 
أنـــه يتطلع إلـــى الــســفــر إلـــى غــزة 
المرحلة  الفتتاح  وقــت  أقــرب  في 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مــــشــــروع الـــمـــدرســـة 
ــز الــــصــــحــــي والـــمـــكـــتـــبـــة  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ والـ
البحرينية في غزة، باإلضافة إلى 
الفلسطينيين  الــطــلــبــة  مــتــابــعــة 
فـــي تخصصات  يـــدرســـون  الـــذيـــن 
ــا مـــــن أوجـــــه  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ ــــب بــ ــــطـ الـ
المؤسسة  تتابعها  التي  الــصــرف 
الملكية لألعمال اإلنسانية لدعم 

األشقاء في فلسطين.
السيد  مصطفى  د.  وتــحــدث 
بصدد  الملكية  المؤسسة  أن  عن 
إنـــشـــاء ريــــاض لــألطــفــال األيــتــام 
للتعليم  الــســابــقــة  الــمــرحــلــة  فــي 
التأهيلي  الــفــراغ  لسد  االبتدائي 

لهذه الفئة العمرية.

خلل الإيجاز الحك�مي لمركز الت�سال ال�طني.. الأمين العام للم�ؤ�س�سة الملكية للأعمال الإن�سانية:

بر�مج وم�ش��اريع من�عة للم�ؤ�ش�ش��ة ��ش��تفادت منها �ش��ريحة كبيرة محليا و�إقليميا ودوليا
ن����ت����ف����او�����ض ل���ت���خ�������س���ي�������ض اأرا������������ض ����س���ن���اع���ي���ة ل����خ����دم����ة اأب������ن������اء ال���م����ؤ����س�������س���ة ال��م��ل��ك��ي��ة

اإلنسانية  لألعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين  أشاد 
الدكتور مصطفى السّيد باالهتمام الكبير الذي يوليه حضرة 
آل خليفة عاهل  عــيــســى  بــن  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة  صــاحــب 
مثمًنا  البحرين،  مملكة  في  واألرامـــل  لأليتام  المفدى  الباد 
دعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ومشاريع  ببرامج  واهتمامه  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
سمو  بقيادة  ومــنــّوًهــا  اإلنسانية،  لألعمال  الملكية  المؤسسة 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
محلًيا  وريــادتــهــا  المؤسسة  لعمل  الــشــبــاب  وشـــؤون  اإلنــســانــيــة 

وإقليمًيا ودولًيا.

اســتــقــبــل الــســفــيــر تــوفــيــق 
وزارة  وكـــيـــل  الــمــنــصــور  أحـــمـــد 
القنصلية  للشؤون  الخارجية 
واإلدارية، أمس األحد، بمكتبه 
السير  الــخــارجــيــة،  وزارة  بمقر 
التنفيذي  المدير  بيكيت،  تــوم 
ــات  ــدراسـ ــلـ لــلــمــعــهــد الــــدولــــي لـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي الـــشـــرق 
بـــحـــضـــور   ،)IISS( األوســــــــــط 
ــبــــدالــــســــام  الــــســــيــــد طــــــــال عــ
ــام شــــؤون  ــ ــر عـ ــديـ ــاري مـ ــ ــــصـ األنـ

وزارة الخارجية. 
وخـــــــــــال الــــــلــــــقــــــاء، أشـــــــاد 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
الــقــنــصــلــيــة واإلداريـــــــــة بـــالـــدور 
الـــــــبـــــــارز الــــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بــه 
ــي لـــلـــدراســـات  ــ ــدولـ ــ الـــمـــعـــهـــد الـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي الـــشـــرق 
األوســــــــط فــــي مــــجــــال تــنــظــيــم 
ــات،  ــديــ ــتــ ــنــ ــمــ ــرات والــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــه مــــن مــســتــوى  ــيـ ــل إلـ ــ ــا وصـ ــ ومـ
إعــداد  مجال  في  ومهّم  متميز 
الدراسات واألبحاث السياسية، 
تطوير  مواصلة  أهمية  مــؤكــًدا 
ــائـــي  ــنـ ــثـ وتــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الـ

وزارة  بين  المشترك  والتنسيق 
بما يحقق  والمعهد  الخارجية 
األهداف والمصالح المشتركة، 
كــل  الـــمـــعـــهـــد  إلدارة  مـــتـــمـــنـــًيـــا 

التوفيق والنجاح.
ــه، ثـــمـــن الــســيــر  ــبـ ــانـ مــــن جـ
تــــوم بــيــكــيــت الـــتـــعـــاون الــفــعــال 
الــخــارجــيــة  وزارة  بــيــن  الــقــائــم 

والــمــعــهــد الــــدولــــي لـــلـــدراســـات 
ــا إلـــى  ــ ــًتـ ــ ــيــــة، الفـ ــتــــراتــــيــــجــ االســ
التعاون  بهذا  االرتــقــاء  ضـــرورة 
ــات أرحـــــــــب بــمــا  ــويــ ــتــ ــســ إلـــــــى مــ

يــحــقــق األهــــــداف والــتــطــلــعــات 
لمملكة  مــتــمــنــًيــا  الــمــشــتــركــة، 
التقدم  الــمــزيــد مــن  الــبــحــريــن 

والمنعة واالزدهار.

وكيل �لخارجية لل�ش�ؤون �لقن�شلية ي�شيد بالعالقة مع معهد �لدر��شات �ال�شتر�تيجية

ــى فــعــالــيــات  ــ ــيــــوم أولــ ــبـــدأ الــ تـ
الخاص  اإلنــســان  حقوق  برنامج 
ــن الــــعــــام، بــعــنــوان  ــ بـــضـــبـــاط األمــ
»الـــمـــعـــايـــيـــــــر الـــحـــقـــوقـــيـــة لــلــعــمــل 
ــذي يــنــظــمــه )عــن  ــ الـــشـــرطـــي« والــ
للتنمية  الــبــحــريــن  مــعــهــد  بــعــد( 
الملكية  واألكــاديــمــيــة  السياسية 
محاضرات   8 ويتضمن  للشرطة، 
ــهـــدف تــســلــيــط  ولــــمــــدة 4 أيـــــــام، بـ
الضوء على المعايير والتشريعات 
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة 

لحقوق اإلنسان. 
وأكدت األستاذة إيمان فيصل 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــديــ ــمــ ــي، الــ ــاحــ ــنــ جــ
لـــمـــعـــهـــد الــــبــــحــــريــــن لــلــتــنــمــيــة 
القائمة  الــشــراكــة  ان  السياسية، 
بــيــن الــمــعــهــد واألكــاديــمــيــة، تأتي 

ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــرامـــج 
ــــى رفـــع  والـــفـــعـــالـــيـــات الـــهـــادفـــة إلـ
اإلنــســان  بحقوق  الــوعــي  مستوى 
الـــعـــام، موضحة  ــن  األمــ لــضــبــاط 
الحقوقية  »المعايير  برنامج  أن 
يــنــفــذ بشكل  الـــشـــرطـــي«  لــلــعــمــل 
موضوعاته  تــطــويــر  ويــتــم  ســنــوي 
ــتـــجـــدات   ــسـ ــمـ ــا يـــتـــفـــق مـــــع الـ ــمــ بــ

المحلية والدولية.
وأضافت جناحي أن البرنامج 
ــيـــخ الــمــعــايــيــر  ــى تـــرسـ ــ يـــســـعـــى إلــ
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة 
لــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان فـــــي الـــعـــمـــل 
قواعد  تطبيق  لضمان  الشرطي، 

الرقابة والشفافية.
ــت أنــــه ســيــتــم إطـــاع  ــافــ وأضــ
الــمــشــاركــيــن عــلــى الــمــســتــجــدات 

فـــي الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات ذات 
الـــعـــاقـــة بــحــقــوق اإلنــــســــان مثل 
وقانون  البديلة  العقوبات  قانون 
ــيـــة لــألطــفــال  الـــعـــدالـــة اإلصـــاحـ

وحمايتهم من سوء المعاملة.

لل�ش�رطة«  �لملكي�ة  و»�الأكاديمي�ة  �ل�شيا�ش�ية«  »�لتنمي�ة 

يطلقان برنامج حق�ق �الإن�شان �لخا�ص ب�شباط �الأمن �لعام

} إيمان جناحي .

} د. مصطفى السيد .

. IISS وكيل الخارجية للشؤون القنصلية خال استقبال المدير التنفيذي لمعهد {

كمال  سوسن  د.  النائب  دعــت 
إلـــــى تــطــبــيــق إجــــــــــراءات مــتــعــددة 
تضمن تسيير المنظومة الصحية 
أزمـــات، ومــن بينها فرض  مــن دون 
غــرامــة عــن كــل يــوم تأخير فحص 
كورونا للمخالطين، بسبب الحاجة 
إلى مواجهة سلوكيات التراخي في 
وارتفاع  الصحية  األزمة  ظل طول 

أعداد المصابين بالجائحة. 
وقالت إنه مع طول عمر األزمة 
الصحية بدأ البعض بالتراخي في 
تطبيق اإلجراءات االحترازية، وال 
ضير في أن نتقدم بتوجيه الفريق 
الــطــبــي ولــفــتــه إلــــى اتـــخـــاذ بعض 
سهوًا  تسقط  قد  التي  اإلجـــراءات 
منه رغم ضرورتها وأهميتها، ذلك 
لتقويم عمل الفريق، وسد ثغراته، 

ودعم أهدافه.

يتأخر  مـــن  هــنــاك  ان  وبــّيــنــت 
عن الذهاب إلى فحص كورونا عند 
إخباره من قبل الفريق الطبي بأنه 
تأخير  فيتعمد  المخالطين،  مــن 
الوقت  اســتــغــال  بحجة  الفحص 
إلنـــجـــاز مــهــامــه قــبــل الــحــجــر، مع 
لــقــربــه من  بــضــرورة حــجــره  تيقنه 
الوقت  هذا  يعد  بينما  المصابين، 
ــات انــتــشــار الـــعـــدوى،  ــ مـــن أشـــد أوقـ
وســبــبــًا فـــي ارتـــفـــاع أعـــــداد حـــاالت 

اإلصابة.
الــــدعــــوة  ــذه  ــ ــ هـ ان  وأضــــــافــــــت 
المجتمع  أفـــراد  كــل  إلــى  الصادقة 
الــبــحــريــنــي الــــواعــــي والـــمـــعـــطـــاء، 
ــزام والـــتـــكـــاتـــف،  ــ ــتـ ــ لــمــضــاعــفــة االلـ
ــًا مـــن مـــبـــادئ الــمــصــلــحــة  ــطـــاقـ انـ
الوطنية السامية، ومساندًة لجهود 
لمواجهة  الطبي  الوطني  الفريق 

جائحة كورونا، ورغبًة في مواجهة 
سلوكيات التراخي من قبل البعض 
الصحية،  االحــتــرازات  تطبيق  فــي 
المجتمع  وعـــي  ــادة  ــ زيـ عـــن  فــضــًا 
والحجر  الفحص  تأخير  بخطورة 

الصحي.

�ل���ن���ائ���ب ���ش������ش��ن ك���م���ال ت���ط���ال���ب ب��ت��غ��ري��م 

�ل��م��خ��ال��ط��ي��ن �ل��م��ت��اأخ��ري��ن ع���ن ف��ح�����ص ك���رون��ا 

} د. سوسن كمال .

اجتمع الدكتور الشيخ عبداهلل بن 
أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية 
وزارة  بمقر  أمــس  السياسية،  للشؤون 
ــة، مــــع الـــســـيـــد طــــه مــحــمــد  ــيـ ــارجـ الـــخـ
لدى  فلسطين  دولة  سفير  عبدالقادر، 

مملكة البحرين.
ــتـــمـــاع أكــــد الــدكــتــور  وخـــــال االجـ
بــن أحــمــد آل خليفة  الــشــيــخ عــبــداهلل 
ــبـــحـــريـــن الــثــابــتــة  مــــواقــــف مــمــلــكــة الـ
والــمــعــلــنــة تــجــاه دعـــم حــقــوق الشعب 
الفلسطيني الشقيق، مشيًدا بالجهود 
الــعــربــيــة والــدولــيــة الــتــي ســاهــمــت في 
ــزة،  ــي قـــطـــاع غــ ــار فــ ــنــ وقـــــف إطــــــاق الــ
وحل  المنشود  األمـــن  إلعـــادة  تمهيًدا 
لــقــرارات  وفــًقــا  الفلسطينية  القضية 
المجتمع  ــًيـــا  داعـ الـــدولـــيـــة،  الــشــرعــيــة 

ــه  ــاتـ ــيـ ــؤولـ ــسـ الــــــدولــــــي إلـــــــى تـــحـــمـــل مـ
اإلنسانية واألخاقية لحماية وتمكين 
الشعب الفلسطيني وتكثيف المساعي 
الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز الـــســـام الــشــامــل 
الــشــرق األوســـط  والـــدائـــم فــي منطقة 

لصالح جميع شعوبها.
ــة  ــ ــه، ثـــمـــن ســـفـــيـــر دولـ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
فلسطين لدى مملكة البحرين الجهود 
الــفــاعــلــة والــمــتــواصــلــة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
القضية  لــمــســانــدة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
المستويات  كــافــة  عــلــى  الفلسطينية 
مؤكدا  الدولية،  المحافل  جميع  وفــي 
الـــدول  فــي طليعة  تــأتــي  الــمــمــلــكــة  أن 
الفلسطيني  الشعب  لحقوق  الداعمة 
لمملكة  مــتــمــنــًيــا  ــة،  ــادلـ ــعـ الـ وقــضــيــتــه 

البحرين دوام التقدم واالزدهار. 

وكيل �لخارجية لل�ش�ؤون �ل�شيا�شية ي�ؤكد دعم �لبحرين لحق�ق �ل�شعب �لفل�شطيني

} وكيل الخارجية للشؤون السياسية خال استقبال السفير الفلسطيني .



الــتــعــلــم  إدارة  ــر  ــديـ مـ ســالــمــيــن  نـــجـــم  ــال  ــ قـ
أن  »بـــيـــبـــا«  الـــعـــامـــة  اإلدارة  بــمــعــهــد  والـــتـــطـــويـــر 
الــمــعــهــد ســيــواصــل تــنــفــيــذ بــرامــجــه ومــشــاريــعــه 
الــرامــيــة إلـــى االرتـــقـــاء بــالــعــمــل الــحــكــومــي في 
الوطنية  األجندة  يحقق  بما  البحرين،  مملكة 
والرؤى الحكومية التي تلبي تطلعات وطموحات 
الــوطــن والــمــواطــنــيــن، مــن خـــال الــتــركــيــز على 
المخرجات التدريبية التي من شأنها رفع كفاءة 
على  بالتالي  سينعكس  مما  الوطنية  الــكــوادر 
بمناسبة  ذلك  الحكومية. جاء  الخدمات  جودة 
لــبــرنــامــج  »بــيــبــا«  الــعــامــة  اإلدارة  مــعــهــد  ــاق  إطــ

خدمة العماء في نسخته الثالثة.
العماء  خــدمــة  بــرنــامــج  إن  سالمين  وقـــال 
المؤسسات  مع  المتعاملين  رضا  تحقيق  يضع 
مــن خال  وذلــك  أهــدافــه،  رأس  الحكومية على 

تـــقـــديـــم خــــّطــــة تـــدريـــبـــيـــة مــتــكــامــلــة تـــثـــمـــر فــي 
ومــهــارات مقدمي  كــفــاءة  رفــع  عــن  فترتها  نهاية 
الصفوف  العام في  القطاع  كوادر  الخدمات من 
إلى  يسعى  البرنامج  أن  إلــى  مشيًرا  األمــامــيــة، 
الــخــدمــات  وجــــــودة  األداء  بــمــســتــوى  االرتــــقــــاء 
لمقدمي  المهنية  الـــقـــدرة  وتــعــزيــز  الــحــكــومــيــة 
الــخــدمــات بــشــكــل مــبــاشــر مـــن خـــال تــزويــدهــم 
بأفضل الممارسات والمهارات في مجال خدمة 
العماء.وأضاف سالمين أن معهد اإلدارة العامة 
بناًء  العماء  برنامج خدمة  تصميم  على  عمل 
للعاملين  الفعلية  التدريبية  االحتياجات  على 
ــى أن  ــ ــرًا إلـ ــيـ ــة الـــعـــمـــاء، مـــشـ ــدمـ ــال خـ ــجـ فــــي مـ
الــبــرنــامــج يــشــتــمــل عــلــى الــتــدريــب االفــتــراضــي 
مهارات  على  تركز  التي  التطبيقية  والتكليفات 
ــــع مــخــتــلــف  ــعــــال مـ ــفــ ــل الــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ االتـــــصـــــال والـ

بمسؤولية  الــعــمــل  عــلــى  ــدرة  ــقـ والـ الــشــخــصــيــات 
طريقة،  بأفضل  الحكومية  المؤسسة  لتمثيل 
هذا إضافة إلى متابعة المنتمين للبرنامج عبر 
التقييم المستمر بما يحقق أقصى استفادة من 

القدرات المكتسبة. 
العامة  اإلدارة  معهد  أن  سالمين  وأوضــــح 
يــتــلــقــى طــلــبــات الــتــرشــيــح لــانــضــمــام لــبــرنــامــج 
في  الّتدريب  مسؤولي  قبل  من  العماء  خدمة 
الجهات الحكومّية عبر نظام التسجيل الخاص 
www. للمعهد ــتـــرونـــي  ــكـ اإللـ الـــمـــوقـــع  عـــلـــى 
المزيد  معرفة  يمكن  حيث   ،bipa.gov.bh
حـــول تــفــاصــيــل الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي مــن خــال 
البريد  على  العامة  اإلدارة  معهد  مع  التواصل 
و  أ  a s k @ b i p a . g ov . b h  : ني و لكتر إل ا

االتصال على الرقم: 17383833.

كتب: وليد دياب
كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية 
والــقــانــونــيــة الــنــائــب فــاضــل الـــســـواد عن 
على  اعضائها  بإجماع  اللجنة  موافقة 
بتحويل  الـــدســـتـــوري  الــتــعــديــل  مــقــتــرح 
الخدمات الصحية إلى مجانية، مضيفا 
مواطن  لكل  ان  الــى  يهدف  المقترح  ان 
المجانية،  الصحية  الــرعــايــة  فــي  الحق 
وتكفل  العامة،  بالصحة  الــدولــة  وتعنى 
مختلف  بإنشاء  والعاج  الوقاية  وسائل 
ــمــــؤســــســــات  ــيـــات والــ ــفـ ــتـــشـ أنــــــــــواع الـــمـــسـ

الصحية.
المؤتمر  خــال  السواد  النائب  وذكــر 
الصحفي الذي عقده أمس، الستعراض 
ــازات واعـــمـــال لــجــنــة الـــشـــؤون  ــجــ ــم إنــ أهــ
التشريعية والقانونية خال دور االنعقاد 
الثالث من الفصل التشريعي الخامس، 
اجـــتـــمـــاعـــًا   34 عـــقـــدت  قــــد  الـــلـــجـــنـــة  ان 
رفــعــت  الــمــنــصــرم،  االنـــعـــقـــاد  خــــال دور 

رأي   101 رفــعــت  فيما  تــقــريــرًا،   30 فيها 
إليها بصفة  حول الموضوعات المحالة 
المراسات  عــدد  بلغ  فيما  أصلية،  غير 

الصادرة عن اللجنة 217 مراسلة.
ــات  ــوعــ ــوضــ ــمــ الــ عــــــــدد  أن  واضـــــــــــاف 
بلغ  أصلية  بصفة  اللجنة  إلى  المحالة 
فيما  منها،   29 انــجــاز  تــم  مــوضــوعــا،   52
موضحًا  الموضوعات،  بقية  دراســة  تتم 
تعديل  اقــتــراح  تتضمن  الموضوعات  أن 
بــقــانــون، 12 مشروعا  مــرســوم  الــدســتــور، 
بــقــانــون تــم انــجــاز 5 مــنــهــا، 17 اقــتــراحــا 
بــقــانــون تــم انــجــاز 5 مــنــهــا، 20 اقــتــراحــا 

برغبة تم إنجاز 17 منها.
وحول أهم الموضوعات التي انتهت 
الــلــجــنــة مـــن دراســـتـــهـــا، قــــال الـــســـواد إن 
المرسوم  بشأن  تقريرها  رفعت  اللجنة 
بتعديل   2020 لسنة   )26( رقـــم  بــقــانــون 
بــقــانــون  الـــمـــرســـوم  مــــن   )173( الــــمــــادة 
الــائــحــة  بــشــأن   2002 لــســنــة   )54( رقـــم 
ــواب، ومـــشـــروع  ــنــ الــداخــلــيــة لــمــجــلــس الــ

قــانــون  مــن   )11( الــمــادة  بتعديل  قــانــون 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة الـــصـــادر بــالــمــرســوم 
ومشروع   ،2010 لسنة   )48( رقــم  بقانون 

قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 
)11( من قانون الخدمة المدنية الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 2010، 
بقانون  االقتراحين  على  بناًء  ان  )الُمعدَّ
من  مــيــن  الــمــقــدَّ الــمــعــّدلــة«  »بصيغتهما 
ــنــــواب، إلــــى جــانــب الــمــرســوم  مــجــلــس الــ
بتعديل   2019 لسنة   )23( رقـــم  بــقــانــون 
المدنية  الــخــدمــة  قــانــون  أحــكــام  بــعــض 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 
2010، الذي يهدف إلى تعديل التدّرج في 
توقيعها  التي يجوز  التأديبية  الجزاءات 
على الموظف الحكومي، وذلك من خال 
إلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل مع 
خــصــم الـــراتـــب، وإضـــافـــة جـــزاء الخصم 
من الراتب من دون وقف العمل، وتافي 
الــنــقــص الــتــشــريــعــي بــشــأن الــمــخــالــفــات 
التي يشترك فيها موظفون من شاغلي 
الوظائف الُعليا وغيرهم من الموظفين، 
فيما  المدنية  الخدمة  أنظمة  وتطوير 

ق بالمساءلة التأديبية. يتعلَّ
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محميد احملميد

أول السطر:
هّم  وكــل  شغل  كل  إلكترونية،  حسابات  هناك 
على  السلبي  والتعليق  االســتــيــاء  نشر  أصحابها 
أي  يـــــرون  وال  شـــــيء،  أي  يــعــجــبــهــم  ال  أمــــــر..  أي 
دائما  أنهم  ويرون  الدولة..  به  تقوم  إيجابية فيما 
عــلــى حـــق، والــبــاقــي عــلــى خــطــأ.. هـــؤالء أصبحوا 
ونقد  بناء  أدوات  و»تحلطم« فقط، ال  معاول هدم 
إيجابي.. أسماؤهم معروفة، وتحركاتهم مكشوفة، 
ويفرحون بكل )اليك وإعجاب(.. ويعملون )بلوك( 
على أي رد أو تعليق يخالف آراءهــم، ومعلوماتهم 

السطحية، وكتاباتهم الخاطئة.

حتية للحسابات التي ترفض نشر 
الشائعات:

مــســاء الــجــمــعــة تـــم نــشــر عـــبـــارة غــيــر سليمة 
فـــي حــســاب »الــتــويــتــر« لــــــوزارة الـــصـــحـــة.. ومــســاء 
يـــوم الــجــمــعــة كــذلــك انــتــشــرت صـــور وفــيــديــوهــات 
وال  اجــتــمــاعــي  تــبــاعــد  دون  مــن  بــشــريــة  لتجمعات 
»التويتر«  حساب  أن  تبين  ثم  وقائية..  احــتــرازات 
تــعــرض لعملية اخـــتـــراق، كما  الــصــحــة قــد  ــوزارة  لــ
الــتــي تــم تــداولــهــا  تبين أن الــصــور والــفــيــديــوهــات 

قديمة جدا.
االلــكــتــرونــيــة وحــســابــات  الــمــواقــع  مــن  الكثير 
حسها  من  انطاقا  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
إلــى  ســارعــت  المجتمعية،  ومسؤوليتها  الــوطــنــي 
نــشــر بــيــان وزارة الــصــحــة بـــأن الــحــســاب مــخــتــرق، 
ونبهت المتابعين لذلك، وتستحق هذه الحسابات 
الفاعل  دورهــا  والتقدير على  الشكر  كل  والمواقع 
حسابات  بــخــاف  المجتمعي،  الــوعــي  تــعــزيــز  فــي 
أخــــرى نــشــرت »الــتــغــريــدة الــمــفــبــركــة«، ولـــم تكلف 

نفسها نشر النفي والواقعة الصحيحة.
تحية للحسابات التي ترفض نشر الشائعات، 
عضوا  باعتبارها  ومسؤوليتها،  دورهــا  وتحترم  بل 
كذلك  لها  تحية  البحرين«..  »فريق  ضمن  فاعا 
ألنها نشرت تغريدة عضو الفريق الوطني الطبي 
النشر،  الــدقــة قبل  »تــحــري  إلــى  يــدعــو فيها  الــتــي 
بدون  الطبي  الوضع  تخص  أخبار  أي  نشر  وعــدم 
وذلك  منها،  والتأكد  الطبي  الفريق  إلــى  الــرجــوع 

المواطنين،  لـــدى  المعنوية  الــــروح  عــلــى  حــفــاظــا 
للفريق  المجال  والفزع، لفسح  الخوف  بث  وعدم 
الطبي لاهتمام بواجباته الرئيسية، وعدم تشتيت 
الجهود، وذلك من منطلق الشراكة المجتمعية«. 

ــحـــت أن  تــحــيــة أيـــضـــا لــلــحــســابــات الـــتـــي أوضـ
المتداول في ساحل كرباباد.. قديم، وأن  الفيديو 
الفيديو المتداول في ساحل المالكية.. قديم هو 
اآلخر، وأن الصور المتداولة للعمالة األجنبية في 
والــجــوامــع..  المساجد  وقـــرب  بــاألســواق  المنامة 
قــديــمــة كــذلــك. مــثــل هـــذه الــحــســابــات الــتــي تقوم 
بواجبها الوطني تستحق اإلشادة والتشجيع، بدال 
دون  مــن  أي خبر  تــتــورع عــن نشر  مــن حسابات ال 
التحقق منه، بحجة »السبق اإلعامي«، والحصول 
الــدعــم اإلعــانــي من  أكــثــر، وتــنــال  عــلــى متابعين 

جهات عديدة، منها جهات رسمية ولألسف..!!
الفريق الوطني الطبي يواجه تحديات كثيرة، 
المضللة  والمنابر  أكثر،  وتضحيات  ويبذل جهودا 
وأصــــوات الــجــمــاعــات الــمــغــرضــة فــي الــخــارج تبث 
سمومها ومعلوماتها الخاطئة، وبياناتها المسيئة، 
ولــديــنــا هــنــا بــعــض الــحــســابــات الــتــي تــــروج لتلك 
المعلومات والبيانات، وهي ال تقل سوءا وال ضررا 

عما تقوم به قناة »الجزيرة القطرية«.
ــتـــصـــة رصــــد  ــلــــى الــــجــــهــــات الـــمـــخـ نـــتـــمـــنـــى عــ
ــر الـــشـــائـــعـــات  ــى نـــشـ ــ ــتــــي تـــعـــمـــد إلــ الـــحـــســـابـــات الــ
والمعلومات الخاطئة، واتخاذ إجراءاتها القانونية 
ضدها، واستدعاء صاحب أي حساب وموقع يضر 
باألمن المجتمعي، وتخويف الناس وترويعهم، وبث 
المغالطات ضد الوطن ومؤسساته، والتشكيك في 

الجهود المخلصة.
آخر السطر:

عن هوس  »لنتوقف  الرجاء..  كل  مع  للبعض 
النشر، ومرض السبق، لزيادة التفاعل والمتابعين، 
ولعب دور المحقق والخبير، والتسرع بنشر كل ما 
يصل، بحجة وعبارة »كما وصلني«.. كم أتمنى أن 
تكون همة وفزعة التفاعل والتسابق لنشر اإلساءة 
ــار الــمــضــلــلــة والـــشـــائـــعـــات، بــنــفــس الــهــمــة  ــبــ واألخــ
اإلعامي  وطني«..  إنجاز  يصلك  عندما  والفزعة 

يوسف محمد. 

malmahmeed7@gmail.com

تحية للح�سابات التي 

ترف�ض ن�سر ال�سائعات

عبداهلل  بنت  فــوزيــة  بــرئــاســة 
ــواب -  ــنـ زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـ
رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة 
الــبــحــريــن،  بمملكة  الــبــرلــمــانــيــة 
في  البرلمانية  الشعبة  تــشــارك 
أعمال الجمعية الـ 142 لاتحاد 
واالجتماعات  الدولي  البرلماني 
ذات الصلة، والمزمع إقامتها عن 
ُبعد خال الفترة من 24 إلى 27 

مايو 2021م.
ــة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ويـــــــــضـــــــــم وفــــــــــــــد الـ
الــبــرلــمــانــيــة الــمــشــارك كـــا مــن: 

األول  الــــنــــائــــب  ــرو  ــ ــــخـ فـ ــال  ــ ــمـ ــ جـ
جميلة  الشورى،  مجلس  لرئيس 
لرئيس  الــثــانــي  الــنــائــب  ســلــمــان 
محمد  النائب  الــشــورى،  مجلس 
السيسي البوعينين رئيس لجنة 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والـ
عبداهلل  النائب  الوطني،  واألمــن 
الــنــواب،  ــذوادي عــضــو مجلس  ــ الـ
ــو مـــجـــلـــس  ــ ــــضـ ــة رمـــــــــــزي عـ ــ ــالــ ــ هــ
الـــشـــورى، الــنــائــب فــاطــمــة عباس 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، عــلــي  عــــضــــو مـــجـ
الشورى،  مجلس  عضو  الــعــرادي 

والمستشار راشد محمد بونجمة 
األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــنــواب 
-أمـــيـــن ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 

للشعبة البرلمانية.
ــرى  ــجــ ــ ُت أن  ــرر  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ ومـــــــن 
مناقشة تفاعلية حول الموضوع 
العام الذي يحمل عنوان »التغلب 
ــاء الــــيــــوم وبــــنــــاء غــد  ــ ــوبـ ــ عـــلـــى الـ
إذ من  الــبــرلــمــانــات«،  أفــضــل: دور 
المشاركون  أن يسلط  المفترض 
فـــــــي الــــــنــــــقــــــاش الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
المتمثلة  الــرئــيــســيــة  الـــجـــوانـــب 

في »المكونات الرئيسية لمرحلة 
االنــتــعــاش وفــــرص الــتــقــدم نحو 
ــر، إمــكــانــيــة  ــ ــــضـ ــاد األخـ ــتــــصــ االقــ
الـــوصـــول إلــــى الــلــقــاح بــاعــتــبــاره 
التعاون  وتــجــديــد  عــامــة،  منفعة 
ــوار  ــ ــحـ ــ الـــمـــتـــعـــدد األطــــــــــراف والـ
لمواجهة التحديات العالمية بما 
المحتملة في  األوبــئــة  ذلــك  فــي 
تتم  أن  ُيرجح  فيما  المستقبل«، 
مــنــاقــشــة عـــدد مــن الــمــوضــوعــات 
الــحــيــويــة الــمــهــمــة األخــــــرى في 

اجتماعات اللجان المختلفة.

ــيــــوم اإلثـــنـــيـــن جــلــســات  ــاء الــ تــنــطــلــق مـــسـ
الذي   2021 للعام  اإلقليمي  الصحي  المؤتمر 
برعاية  الشبابية  الــخــالــديــة  جمعية  تنظمه 
فــخــريــة مـــن عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس 
مــجــلــس الــــشــــورى، وذلـــــك تــحــت شـــعـــار »نــحــو 
مستقبل آمن« عبر قناة البث االفتراضية على 

.Zoom تطبيق
وأشـــــاد عــلــي بـــن صـــالـــح الـــصـــالـــح، رئــيــس 
مــجــلــس الــــشــــورى، بــالــجــهــود الـــتـــي تـــقـــوم بها 
مـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع الــــمــــدنــــي، والـــتـــزامـــهـــا 
ــة  ــ بــالــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة تـــجـــاه بــحــث ودراسـ
انتشار  بعد  ظهرت  التي  الصحية  التحديات 
ــا )كـــوفـــيـــد 19( عــلــى مــســتــوى  كــــورونــ جــائــحــة 
االستفادة  ومجاالت  سبل  في  والنظر  العالم، 

منها.
ــورى إلــــى أّن  ــشــ وأشــــــار رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــات والــنــقــاشــات  ــ ــدراسـ ــ الــجــهــود الــبــحــثــيــة، والـ
ــبــــراء والــمــخــتــصــيــن فــي  الــعــلــمــيــة بـــيـــن الــــخــ
وضع  شأنها  من  الطبية،  المجاالت  مختلف 
رؤى وتصورات طموحة لمستقبل آمن صحًيا 
تقودها  التي  المبادرات  أن  مؤكًدا  واجتماعًيا، 
مؤتمرات  لعقد  المدني  المجتمع  منظمات 
مــتــخــصــصــة تــشــكــل مـــســـانـــدة لــلــجــهــود الــتــي 
التصدي  سبيل  فــي  البحرين  مملكة  تبذلها 

لجائحة كورونا.
وأشاد بحرص جمعية الخالدية الشبابية 
من  والمتخصصين  األطــبــاء  استقطاب  على 
لبحث  وذلــك  البحرين،  مملكة  وخـــارج  داخــل 

المنظومة  لــتــعــزيــز  ومــطــلــوبــة  مــهــمــة  مــحــاور 
الصحية في مملكة البحرين.

إبــراهــيــم  الــخــالــديــة  رئــيــس جمعية  وقـــال 
راشد النايم: إن هذا المؤتمر الذي يقام يومي 
المساهمة  إلى  الجاري، يهدف  25 مايو   -  24
فـــي تــحــســيــن الــمــســتــقــبــل الــصــحــي اإلقــلــيــمــي 
ــن لـــه مـــن خـــال تعظيم  ــم الــطــريــق اآلمــ ورســ
االستفادة من الخبرات والتجارب التي مازالت 

البشرية تخوضها مع جائحة »كوفيد-19«.
علمية  جلسات  ثماني  المؤتمر  ويتضمن 
يشارك فيها نخبة من األطباء المتخصصين 
من مملكة البحرين وكل أرجاء الوطن العربي. 
ويتناول ثمانية محاور مقسمة بالتساوي على 

يومين.

رئي�سة مجل�ض النواب ت�سارك في اأعمال الجمعية الـ 142 لالتحاد البرلماني الدولي

انطالق الموؤتمر ال�سحي الإقليمي الأول برعاية رئي�ض مجل�ض ال�سورى اليوم

طالب رئيس لجنة الشكاوى 
الــــعــــمــــالــــيــــة بــــــاالتــــــحــــــاد الــــحــــر 
لــنــقــابــات عــمــال الــبــحــريــن أحمد 
باتخاذ  المعنية  الجهات  فقيهي 
اإلجراءات الازمة لسرعة صرف 
البحرينيين  العمال  مستحقات 
واألجانب المفصولين والمنتهية 
رواتــبــهــم،  والــمــتــأخــرة  تعاقداتهم 
الصادر بها أحكام قضائية واجبة 
تنفيذ  تــأخــر  أن  مـــؤكـــدًا  الــنــفــاذ، 
تــلــك األحــكــام يــؤثــر عــلــى عــوائــل 
وكـــذلـــك عــلــى سمعة  بــحــريــنــيــة، 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن الــحــقــوقــيــة 
السامية  الملكية  والــتــوجــيــهــات 
اإلنسانية  واحــة  البحرين  بجعل 

والحقوق والحريات.
من  العديد  إن  فقيهي  وقــال 
واألجــانــب  البحرينيين  الــعــمــال 
الــبــســطــاء يــلــجــؤون إلـــى االتــحــاد 
الحر طلبًا للعون في رفع دعاوى 
ــيــــة ضــــــد أصــــــحــــــاب عــمــل  ــالــ عــــمــ
يرفضون دفع حقوقهم األساسية 
من  تعسفيا  بفصلهم  ويــقــومــون 
وهــو  مــســتــحــقــاتــهــم،  ســـــداد  دون 
مــا يــضــع الــعــامــل األجــنــبــي أمــام 
عن حقوقه  التنازل  إما  خيارين، 
وإمــا  بــدونــهــا،  البحرين  ومــغــادرة 

البقاء بدون مصدر رزق حتى يتم 
وعــادة  المستحقات،  تلك  صــرف 
ما يأخذ هذا األمر مدة تتجاوز 6 
أشهر، ويعول أصحاب العمل على 
عــــدم قــــدرة الــعــامــل عــلــى تحمل 
ــاء لــلــمــطــالــبــة  ــقـ ــبـ مــــصــــروفــــات الـ
بحقوقهم.كما ناشد رئيس لجنة 
العدل  وزارة  العمالية  الــشــكــاوى 
الــصــادرة  األحــكــام  تنفيذ  متابعة 
المستضعفة،  الفئة  تلك  بــشــأن 
ــزي وآلــيــة  ــركـ ــمـ مـــع الـــمـــصـــرف الـ
الــخــصــم مـــن حـــســـابـــات الــمــنــفــذ 
مــعــظــم  أن  وخــــــاصــــــة  ضــــــدهــــــم، 

يجهلون  البسطاء  العمال  هؤالء 
بتحصيل  الــخــاصــة  اإلجــــــــراءات 
بين  والــمــتــابــعــة  مــســتــحــقــاتــهــم، 
األحــكــام،  تنفيذ  وإدارة  الــبــنــوك 
الفتًا إلى أن االتحاد الحر يتولى 
كــــل اإلجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة مــن 
رفــع دعــاوى من خــال المحامي 
فقيهي  الحر.وأكد  االتحاد  وكيل 
يــقــوم  ــزي  ــركــ ــمــ الــ الـــمـــصـــرف  أن 
بالتعميم على حسابات أصحاب 
األعـــمـــال الــمــنــفــذ ضـــدهـــم، لكن 
تــحــدث مــشــكــلــة فـــي تــنــفــيــذ تلك 
بنكية  حـــســـابـــات  عــلــى  ــام  ــكــ األحــ
لديها أكثر من مطالبة في دعاوى 
ما  تجارية،  ومديونيات  وقــروض 
أجـــدر بدفع  يضيع حــق مــن هــم 
ــــرف آخــــر،  قـــبـــل أي طـ حــقــوقــهــم 
أولويات  قائمة  ذيل  في  ويضعهم 
ــع الــمــطــالــبــات الــبــنــكــيــة على  دفــ
المنفذ ضده.وكشف رئيس لجنة 
الشكاوى العمالية باالتحاد الحر 
ــارب 9 دعــــاوى  ــقـ ــا يـ ــن وجـــــود مـ عـ
أحكامها  تنفيذ  يتم  لم  قضائية 
و2021،   2020 عـــــامـــــي   خـــــــال 
لـــشـــركـــات كــبــيــرة مــطــالــبــة بــدفــع 
في  وتماطل  بسيطة،  مستحقات 

الدفع.

الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
أمس  الخارجية،  بـــوزارة  مكتبه  فــي  الخارجية،  وزيــر 
الوزير  سلم  الذي  ماسايوكي،  مياموتو  السيد  األحد 
لدى  معيًنا  لليابان  سفيًرا  اعتماده  أوراق  من  نسخة 

مملكة البحرين.
وخال اللقاء، رحب وزير الخارجية بسفير اليابان 
بالمستوى  مــشــيــًدا  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى  المعين 
المتميز الذي وصلت إليه العاقات الثنائية القائمة 
بين مملكة البحرين واليابان الصديقة، والتي تشهد 
حرص  مؤكًدا  كافة،  المستويات  على  مستمًرا  تطوًرا 
مملكة البحرين على تعزيز عاقات التعاون واالرتقاء 
المشتركة  التطلعات  يلبي  بما  أوســـع  آفـــاق  إلــى  بها 
للبلدين والشعبين الصديقين ويعود بالنفع والخير 
عليهما، متمنًيا للسفير كل التوفيق والنجاح في أداء 
مملكة  لــدى  لباده  كسفير  الدبلوماسي  عمله  مهام 

ماسايوكي  مياموتو  السيد  عبر  جانبه،  البحرين.من 
عن سعادته بتقديم نسخة من أوراق اعتماده كسفير 
معين لباده لدى مملكة البحرين، منوًها بالعاقات 
البحرين  مملكة  بــيــن  الــقــائــمــة  المتنامية  الثنائية 
تطلعه  عــن  معرًبا  الــمــجــاالت،  فــي مختلف  والــيــابــان 
إلـــى مــزيــد مــن الــنــمــاء والــتــقــدم فــي مــســار الــعــاقــات 
متمنًيا  الــصــديــقــيــن،  الــبــلــديــن  تــربــط  الــتــي  الثنائية 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار. 
أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ  الدكتور  اللقاء،  حضر 
السياسية،  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة  آل 
الخارجية  وزارة  المنصور وكيل  والسيد توفيق أحمد 
للشؤون القنصلية واإلدارية، والسيد طال عبدالسام 
الخارجية، والسيد  وزارة  شــؤون  عام  مدير  األنصاري 
صــــاح مــحــمــد شــهــاب، الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر إدارة 

المراسم والمؤتمرات.

التحاد الحر يطالب الجهات المعنية ب�سرعة �سرف 

م�ستحقات العمال ال�سادرة بحقهم اأحكام ق�سائية

مـــن  ن�ســـخة  يت�ســـلم  الخارجيـــة  وزيـــر 

المعيـــن اليابـــان  �ســـفير  اعتمـــاد  اأوراق 

العامة  الــصــحــة  إدارة  ــدت  أكـ
تكثيف  مــواصــلــة  الصحة  بــــوزارة 
جميع  على  التفتيشية  زياراتها 
مـــن تطبيق  لــلــتــأكــد  الــقــطــاعــات 
للحد  ــة  ــرازيــ ــتــ االحــ اإلجـــــــــراءات 
أعلنت  كورونا، حيث  فيروس  من 
مـــن مختلف  مــطــاعــم   3 ــــاق  إغـ
محافظات مملكة البحرين غلًقا 
أســبــوع ومخالفة 35  مــدة  ــا  إداريــ
وزارة  مــــع  بــالــتــنــســيــق  مـــطـــعـــًمـــا، 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــئــ ــيــ الــــداخــــلــــيــــة وهــ
ــك  لــلــســيــاحــة والــــمــــعــــارض، وذلــ
لــإجــراءات  رصــد مخالفات  إثــر 
الوقائية  والــتــدابــيــر  االحــتــرازيــة 
كورونا  فيروس  انتشار  للحد من 
)كــوفــيــد-19( الــصــادرة مــن وزارة 
ــارة  ــ زيـ  139 ــــال  خـ مــــن  الـــصـــحـــة 
ــن الــمــطــاعــم  تــفــتــيــشــيــة لـــعـــدد مـ

والمقاهي يوم 21 مايو 2021م.
ــوعـــت الـــمـــخـــالـــفـــات  ــنـ ــد تـ ــ وقــ
أشخاص  إدخــال  بين  المرصودة 
من دون الـ18 عاما في المساحات 
الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــطــاعــم وحـــضـــور 
ــاص غـــيـــر مــطــعــمــيــن فــي  ــ ــخـ ــ أشـ
المساحات الداخلية، إلى جانب، 
التطعيم في  تــوافــر شــهــادة  عــدم 
لبعض  واعـــي«  »مجتمع  تطبيق 

األشـــخـــاص فـــي هــــذه الــمــطــاعــم 
والــمــقــاهــي، وكـــذلـــك عــــدم تــوفــر 

معقمات ومقياس للحرارة.
وقــــالــــت الــــــــــوزارة إنـــــه نـــظـــًرا 
إلـــــى مـــخـــالـــفـــة تـــلـــك الــمــطــاعــم 
لــــــــــإجــــــــــراءات واالشـــــــتـــــــراطـــــــات 
عليها  الــمــنــصــوص  التنظيمية 
ــرار الــــــــــــوزاري رقــــــم 51  ــ ــقــ ــ ــي الــ ــ فـ
االشــتــراطــات  بــشــأن   2020 لسنة 
في  تطبيقها  الــواجــب  الصحية 
الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي الحـــتـــواء 
ــيــــروس كـــورونـــا  ــار فــ ــتـــشـ ومـــنـــع انـ
مخالفات  ورصـــد  )كـــوفـــيـــد-19(، 
الشأن،  بهذا  الصادرة  للتعليمات 
ــن حـــيـــال  ــيــ ــوانــ ــقــ تـــــم تـــطـــبـــيـــق الــ
الـــمـــطـــاعـــم الـــمـــخـــالـــفـــة، ولــفــتــت 
ــوزارة إلــى أن مــأمــوري الضبط  الـ
القضائي قاموا بضبط مخالفة 
هذه المطاعم وغلقها إدارًيا مدة 
أسبوع، تمهيًدا التخاذ اإلجراءات 

اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.
أما بشأن بقية المحال التي 
جميع  فــي  عليها  الــرقــابــة  تــمــت 
ــات، فـــقـــد تــــم تــنــبــيــه  ــافـــظـ ــمـــحـ الـ
بـــعـــض الـــمـــحـــات مـــمـــن لــوحــظ 
آلــيــة تطبيق  لــديــهــم قــصــور فـــي 
بعض اإلجراءات والتي هي قابلة 

في  تصحيحها  فتم  للتصحيح، 
ــال مـــن ِقـــبـــل أصـــحـــاب تلك  الـــحـ

المحال.
وأكدت وزارة الصحة استمرار 
الـــــــزيـــــــارات الـــمـــيـــدانـــيـــة بــمــعــيــة 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة الــمــخــتــصــة 
ــان  ــ ــمـ ــ ــا وضـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ لـــتـــكـــثـــيـــف رقـ
عـــــودة فــتــح الـــمـــحـــال الــتــجــاريــة 

ومـــمـــارســـتـــهـــا أنـــشـــطـــتـــهـــا وفـــقـــًا 
ــراءات الـــمـــطـــلـــوبـــة مــنــهــا،  ــ ــإجــ ــ لــ
كــإحــدى الــركــائــز الــمــهــمــة للحد 
ــيـــروس وحــفــظ  ــفـ مـــن انـــتـــشـــار الـ
ــة لـــلـــجـــمـــيـــع، مــتــمــنــيــًة  ــســــامــ الــ
ــوزارة مـــن الــمــحــال الــتــجــاريــة  ــ ــ الـ
بالمسؤولية  التحلي  والمرتادين 
في االلتزام بالتدابير المطلوبة، 

للتأكد  وذلـــك  دوره،  بحسب  كـــٌل 
مــــــن تـــطـــبـــيـــق الـــــبـــــروتـــــوكـــــوالت 
الوقائية والصحية، مع التشديد 
على ضرورة االلتزام باالحترازات 
فــي كــل هـــذه الــمــحــال الــتــجــاريــة 
والمطاعم لإسهام في الحد من 
)كوفيد- كــورونــا  فــيــروس  انتشار 

.)19

الحترازيـة الإجـراءات  لمخالفتهـا   35 ومخالفـة  مطاعـم   3 اإغـالق 

}  مفت�صو وزارة  ال�صحة خالل تحرير المخالفات للمطاعم.

رئي�س ت�شريعية النواب:

ال�سحية الخدمات  بمجانية  الد�ستوري  التعديل  على  الموافقة 
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} وزير الخارجية خالل  ا�صتقبال �صفير اليابان الجديد لدى المملكة.

} أحمد فقيهي.

}  فاضل السواد.

ــالء ــم ــع ــج خـــدمـــة ال ــام ــرن ــب ــة ل ــث ــال ــث ــخــة ال ــس ــ� ــن ــق ال ــل ــط »بـــيـــبـــا« ي

} رئيس مجلس الشورى.

} رئيسة مجلس النواب

} نجم سالمين.



أول/  تـــشـــريـــن  حــــــرب  بـــعـــد 
فـــاجـــأت  ــي  ــتــ الــ  1973 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ
ــــدر  ــيـــة، أصـ ــيـــونـ الـــــدولـــــة الـــصـــهـ
ــن كـــبـــار الــصــحــفــيــيــن  ســبــعــة مــ
اإلســرائــيــلــيــيــن الـــذيـــن شــاركــوا 
عنوان  حمل  كتابا  الــحــرب  فــي 
»الــتــقــصــيــر«. وقـــد رصـــد هــؤالء 
ــك الــــكــــتــــاب كــــل نــقــاط  ــ فــــي ذلــ
تــؤدي إلى  كــادت  التي  التقصير 
لجنة  شكلت  حــيــث  هزيمتهم، 
ــات« عقب  ــرانـ »أجـ بــاســم  سميت 
الحرب للتحقيق في االتهامات 
التي وجهها مؤلفو الكتاب إلى 

القيادات خالل الحرب.
ــيــــوم، أيـــضـــا، ثــمــة أســبــاب  الــ
مــــا حــــدث/  أن  تـــثـــبـــت  عــــديــــدة 
يحدث في فلسطين التاريخية، 
أشبه  البحر، هو  إلى  النهر  من 
الجليد  بــــرأس جــبــل  يــكــون  مـــا 
ــى  ــ ــرا إلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــو مـ ــفــ ــطــ الـــــــــــذي يــ
ــلــــي« فــي  ــيــ »الـــتـــقـــصـــيـــر اإلســــرائــ
جوانب أولية رصدها صحفيون 
وخبراء وسياسيون إسرائيليون:

الـــــــمـــــــواقـــــــف  تـــــــبـــــــايـــــــن   )1
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة حـــيـــال مـــا حــدث 
إربــاك  حالة  ما عكس  بالقدس 
سياسي على المستوى الرسمي، 
خــــــاصــــــة بــــســــبــــب عـــــــــدم عـــمـــل 
اإلسرائيلية  السياسية  القيادة 
بنصيحة »الشاباك« الذي حذر 
من استمرار السكوت/ وتشجيع 
ــــي فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــد اإلسـ ــعـ ــتـــصـ الـ
القدس والتغاضي عن تجاوزات 
»المستوطنين«  المستعمرين/ 
في حي الشيخ جراح والمسجد 
األقـــصـــى وغـــيـــرهـــمـــا، مـــع عــدم 
الحقيقية  للقيمة  حساسيتهم 
أعين  فــي  الدينية  للمقدسات 
شهر  في  خاصة  الفلسطينيين 
رمــــضــــان الــــمــــبــــارك، مــــا تــرتــب 
اقتحامات ومواجهات في  عليه 
واالعــتــداءات  المسجد  محيط 
على المصلين، في ظل النشوة 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــابــــت رئـ ــي أصــ ــتـ الـ
نتنياهو(  )بنيامين  اإلسرائيلي 
ومؤيدوه واستباحتهم كل شيء.

وادي  حـــــي  اســــتــــهــــداف   )2
متاعب«  »صندوق  شكل  الجوز، 
للدولة الصهيونية بما أثاره من 
ذكريات نكبة 1948. هذا، مضافا 
إلــى مخطط االحــتــالل إلقامة 
مشروع سياحي وتجاري وسكني 
ضــخــم فـــي الــحــي الـــواقـــع على 
شمالي  متر   200 مــن  أقــل  بعد 
وذلك ضمن  األقصى  المسجد 
للمدينة  التهويدي  المخطط 
الـــمـــقـــدســـة، فـــضـــال عــــن إقـــامـــة 
الفائقة  التكنولوجيا  منطقة 
إخالء  عبر  السيليكون(  )وادي 
وهدم نحو 200 مبنى »صناعي« 

مملوك لفلسطينيين.
فــتــجــلــى  األفـــــــــــدح،  ــــــــا  أمَّ  )3

ــر الـــــــــمـــــــــزدوج  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــــــي الـ
وأيضا  االستخباراتي  األمــنــي/ 
اللذين  اإلســرائــيــلــي  الــســيــاســي 
أخـــــذا عــلــى حــيــن غـــــرة، فــرغــم 
الــــتــــوقــــعــــات االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
اإلســرائــيــلــيــة بــإمــكــانــيــة دخـــول 
ــاع غـــــــــزة إلـــــــــى الــــمــــعــــركــــة  ــ ــطــ ــ قــ
نـــــصـــــرة لــــلــــقــــدس واألقــــــصــــــى، 
فــــإن الــمــســتــوى الــســيــاســي في 
ــة الــصــهــيــونــيــة لـــم يــأخــذ  الـــدولـ
بــــذلــــك، مـــتـــواكـــبـــا مــــع تــقــصــيــر 
ــة الــعــلــيــا  ــيـ ــنـ الـــمـــســـتـــويـــات األمـ
حين لم تتوقع »انتهاء مفعول« 
القائمة  الــردع  معادلة  نظرية/ 
عــلــى كــــون الـــقـــوة اإلســرائــيــلــيــة 
للقوة  عــالج  أفضل  هي  الهائلة 
فرغم  المحدودة.  الفلسطينية 
ــلـــة  ــويـ ــوات الــــحــــصــــار الـــطـ ــ ــنــ ــ ســ
لـــلـــقـــطـــاع، فـــوجـــئ الــمــســتــويــان 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي والــــــعــــــســــــكــــــري 
بمدى  العالم(  )بــل  الصهيوني 
حققته  الـــذي  النسبي  الــتــطــور 
الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الفلسطينية  الصواريخ  نوعية 
التقصير  اتــضــح  كما  وعــددهــا. 
ــي تــضــخــيــم فــعــالــيــة »الــقــبــة  فــ
الحديدية« )التي دشنتها الدولة 
إلبعاد   )2011 عــام  الصهيونية 
الفلسطينية،  الصواريخ  خطر 
)نتنياهو  اعتبرها  طالما  التي 
وغيره( صواريخ عبثية أو مثيرة 

للضحك!!
4( من المؤكد أن معظم قادة 
»إسرائيل« وقعوا في حالة قصر 
نظر وقصور في الفهم السياسي 
حين  الفلسطينيين  لطبيعة 
مــمــثــل  ــرة«  ــ ــاهـ ــ »ظـ أن  ــدوا  ــقـ ــتـ اعـ
الحركة اإلسالمية الجنوبية في 
عرب 48 )منصور عباس( وحالة 
وكأنها  يعيشها  الــتــي  األســرلــة 
»تجسيد« لحال فلسطينيي 48، 
يشكل  الــمــذكــور  أن  مفترضين 
ما  ومتجاهلين  عــامــة«،  »حــالــة 

استثاروه من غضب علني ودفين 
ــوال الــســنــيــن الــمــاضــيــة من  ــ طـ
فلسطينيي  مع  تعاملهم  خالل 
خـــامـــس،  ــور  ــ ــابـ ــ طـ ــهــــم  ــأنــ وكــ  48
ناهيك عن تعاظم ذلك الغضب 
الصهيونية  الــدولــة  أقـــرت  منذ 
»قانون القومية«. وبذلك جاءت 
توحد  حين  الكاملة  المفاجأة 
إلــى  الــنــهــر  مــن  الفلسطينيون 
انــتــفــاضــة مشتركة  فـــي  الــبــحــر 
فلسطينيو/  إليهم  وانــضــم  بــل 

الشتات/ المنفى.
في  التقصير  تجلى  كما   )5
للجيل  »إســــرائــــيــــل«  فــهــم  عــــدم 
وبــالــذات  الجديد  الفلسطيني 
فــــــي الـــــــقـــــــدس، الـــــــــذي يــعــيــش 
األرض  وســـــلـــــب  ــاد  ــ ــهــ ــ ــطــ ــ االضــ
والــقــتــل... الــخ، والـــذي لــم يعد 
ــيــــة  ــوة االحــــتــــاللــ ــ ــقــ ــ يـــخـــشـــى الــ
ــزام بــقــواعــد  ــتــ نــاهــيــك عـــن االلــ
التنسيق  وجـــود  عـــدم  أو  وجـــود 
ــــذي لم  ــر الـ ــ ــو األمـ األمـــنـــي، وهــ
يكسر »حاجز الخوف« لدى أهل 
فحسب،  التاريخية«  »فلسطين 
بل أمدهم بروح دفاعية/ قتالية 

أذهلت القاصي والداني.
بـــالـــقـــوة  ــرار  ــ ــتــ ــ االغــ أدى   )6
لـــــدى الــمــســتــويــيــن الــســيــاســي 
والــعــســكــري اإلســرائــيــلــيــيــن إلــى 
ــاوز  ــجـ ــة وبـــالـــتـــالـــي تـ ــرسـ ــغـــطـ الـ
ــام  ــل الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء أمـ كـ
مواقع  قــوة  متجاهلين  الــعــالــم 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي الــتــي  الــ
فضحت االنتهاكات اإلسرائيلية 
وأوصــلــتــهــا إلـــى مــخــتــلــف بــقــاع 
العالم خالقة قوة ضغط هائلة 

ضد »إسرائيل«.
ــادة  ــ قــ ــئ  ــ ــوجـ ــ فـ وتـــــالـــــيـــــا،   )7
ــاع وكـــثـــافـــة  ــســ ــاتــ »إســـــرائـــــيـــــل« بــ
الــتــأيــيــد والـــتـــضـــامـــن الــشــعــبــي 
العالمي  اإلســـالمـــي/  الــعــربــي/ 
مــــع الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــحــيــث شــمــل الــنــشــطــاء وكــبــار 
وصــوال  المشهورين  المبدعين 
ــع مـــن يــهــود  إلـــى قــطــاعــات أوســ
الــعــالــم وبــخــاصــة فــي الــواليــات 
ــر  الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة، األمــ
الذي اضطر قيادة هذه األخيرة 
ــنـــح »أولــــــويــــــة« لـــلـــصـــراع  إلـــــى مـ
بعد  اإلسرائيلي  الفلسطيني/ 
الفلسطينية  القضية  عادت  أن 
إلى الصدارة على شاشة الرادار 
العالمي، وبعد أن كانت »اإلدارة 
األمريكية« )ومعها باقي العالم 
ــل ومـــعـــظـــم الــعــربــي  ــي بــ ــربـ ــغـ الـ
الــرســمــي( قــد اخـــتـــاروا تجاهل 
ملف الحقوق األساسية للشعب 

العربي الفلسطيني.

اإ�س�رائيل؟ ف�ي  »التق�سي�ر«  مل�ف  ُيفت�ح  ه�ل 

وق�����ف اإط��������اق ال����ن����ار ل���ي�������س ح��ا

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

القصف  مــن  يــومــا  أحــد عشر  مــدى  على 
الـــمـــدمـــر الـــــــذي مـــارســـتـــه قـــــــوات االحــــتــــالل 
»اإلسرائيلي« ضد قطاع غزة وأدى إلى إحداث 
كــارثــة إنــســانــيــة فــي الــقــطــاع بــعــد أن تعمدت 
قوات االحتالل استهداف المنشآت المدنية، 
الصحية منها والسكنية والطرق والممتلكات 
الـــعـــامـــة كــــالــــمــــدارس والــــمــــرافــــق الــصــحــيــة 
الفلسطينيون  استقبل  الخاصة،  واألمـــالك 
فجر يوم الجمعة الماضي باألهازيج واألغاني 
الــوطــنــيــة، إمـــا تــعــبــيــرا عــمــا يــعــتــبــرونــه نصرا 
المتكافئة  غير  الــمــواجــهــة  هــذه  فــي  حققوه 
فيه  أول صــبــاح تصمت  كــونــه  وإمـــا  عــســكــريــا 
ــوات االنـــفـــجـــارات وتــخــتــفــي مـــن ســمــائــه  ــ أصــ
أسراب الطائرات الحربية »اإلسرائيلية« التي 
ــزة من  ــرب تــدمــيــر غــ ــاركـــت بــكــثــافــة فـــي حــ شـ
الــتــي وصلت  الــجــويــة  الــغــارات  خــالل تكثيف 
في يوم واحد إلى أكثر من مائة غارة بقنابل 
وصواريخ دقيقة وشديدة االنفجار والتدمير.
مــــســــؤولــــو ســـلـــطـــات االحـــــتـــــالل خـــرجـــوا 
كبيرة  نسبة  حققت  »إســرائــيــل«  أن  لــيــؤكــدوا 
جدا من أهداف عملياتها العسكرية في غزة، 
الهمجي  العدوان  ذلك ألن  وهم محقون في 
أســفــر عن  الــقــطــاع  على  الـــذي شنه جيشهم 
شبه  تدميرا  للقطاع  التحتية  البنية  تدمير 
كامل وزرعت قواتهم الرعب والخوف في قلوب 
ونفوس أطفال ونساء وشيوخ القطاع وقتلت 
الصورة  بهذه  اآلالف،  وأصابت  المئات  منهم 
تــكــون »إســـرائـــيـــل« قــد حــقــقــت نــصــرهــا الــذي 
مواطنيها،  أوســاط  في  وتروجه  عنه  تتحدث 

لكنها على أرض الواقع لم تحقق ذلك.
»إسرائيل« ومنذ اليوم األول لعدوانها على 
المعلن  هدفها  عن  تتحدث  كانت  غــزة  قطاع 
وهو القضاء على قدرة الفصائل الفلسطينية 
والبلدات  المدن  استهداف  على  القطاع  في 
»اإلســرائــيــلــيــة« بــالــقــذائــف والـــصـــواريـــخ، وهــو 
هذه  إن  إذ  تحقيقه  في  فشلت  الــذي  الهدف 
القذائف والصواريخ استمرت في اإلطالق من 

القطاع رغم كثافة الضربات والغارات الجوية 
وعـــمـــلـــيـــات االســـتـــطـــالع الــــجــــوي الــمــتــطــورة 
تكافؤ  وبمقياس  »اإلسرائيلي«،  الجانب  لدى 
والفصائل  »إســرائــيــل«  بين  العسكرية  الــقــوة 
الفلسطينية في قطاع غزة، فإن قبول األولى 
انتصارا عسكريا،  يعد  ال  النار  إطــالق  بوقف 

بل هزيمة سياسية بالدرجة األولى.
»اإلســرائــيــلــي« خسرت  االحــتــالل  سلطات 
غــزة خسارة  من جــراء جرائمها األخــيــرة في 
سياسية على المستوى الداخلي والخارجي، 
في  وإنــمــا  فقط،  العربي  المحيط  فــي  ليس 
القضية  كسبت  حين  فــي  الــدولــي،  المحيط 
واسعا  وتــأيــيــدا  سياسيا  زخــًمــا  الفلسطينية 
الوطنية والدولية، بل  في مختلف المحافل 
إن هذه االعــتــداءات الوحشية وحــدت الشارع 
الفلسطيني في األراضي المحتلة بعد عدوان 
والمواطنين   1967 عــام  يونيو  مــن  الخامس 
عملية  مــن  ينجوا  لــم  الــذيــن  الفلسطينيين 
عام  »إسرائيل«  إنشاء  قبل  الواسعة  التشريد 

.1948
محل  اآلن  بــاتــت  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
اهتمام الرأي العام العالمي، بشقيه الشعبي 
إلى  التي تدعو  وتزايدت األصوات  والرسمي، 
إنــهــاء الــوضــع الــقــائــم مــن خـــالل إيــجــاد حل 
الدولية،  الشرعية  قرارات  يقوم على  سياسي 
من  العديد  إن  بــل  الدولتين،  حــل  وتــحــديــدا 
مــســؤولــي الـــــدول الـــمـــؤيـــدة والـــداعـــمـــة بــقــوة 
حل  أهمية  عــن  علنا  يتحدثون  لــ»إسرائيل« 
ونظرتهم يضع  رؤيتهم  وفق  الدولتين كحل، 
حدا لسفك الدماء، وهذه حقيقة باتت أكثر 
بما  تقريبا،  العالم  دول  لدى جميع  سطوعا 
المتحدة األمريكية  الواليات  داخل  في ذلك 
ذاتــهــا حــيــث يــتــحــرك الــجــنــاح الــتــقــدمــي في 
الحزب الديمقراطي األمريكي بقوة من أجل 
حشد الدعم األمريكي لهذا التوجه العالمي.
الحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة أمام 
ــدوان األخــيــر  ــعـ الــجــمــيــع تــتــلــخــص فـــي أن الـ

الفلسطيني  الشعب  وعــلــى  غــزة  قــطــاع  على 
في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، لم 
إطالق  فوقف  األخير،  يكون  ولــن  األول  يكن 
النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية 
المعتدي، ال يعدو كونه  وبضغط دولي على 
محطة مؤقتة، ما لم يعمل المجتمع الدولي 
ومؤسساته على استئصال األسباب التي أدت 
إلى استمرار الصراع على مدى أكثر من سبعة 
الفلسطيني،  الــشــعــب  خــاللــهــا  كــابــد  عــقــود، 
الهمجية  الممارسات  ويالت  آخر،  بعد  جياًل 

لسلطات االحتالل والمستوطنين.
تعمد  وإن  الجميع،  يعرفه  الــذي  السبب 
ــاولـــة طـــمـــســـه، ال  بــعــضــهــم تــجــاهــلــه أو مـــحـ
الفلسطينية  الــمــنــظــمــات  ــود  وجــ فــي  يــكــمــن 
الـــمـــســـلـــحـــة، ســـــــواء فــــي قــــطــــاع غـــــزة أو فــي 
في  وإنــمــا  المحتلة،  الفلسطينية  األراضــــي 
اســتــمــرار االحــتــالل »اإلســرائــيــلــي« لــأراضــي 
المستمرة  الــتــهــويــد  وســيــاســة  الفلسطينية 
لهذه األراضي وفي مقدمتها مدينة القدس 
الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الــخــصــوصــيــة  ذات 
ــى إصــــــــــرار ســــلــــطــــات االحــــتــــالل  ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
تضييق  سياسة  ممارسة  على  »اإلسرائيلي« 
الفلسطينيين  الــمــواطــنــيــن  عــلــى  الــخــنــاق 
ومصادرة أمالكهم بما فيها بيوتهم السكنية 

وأراضيهم الزراعية.
وقف إطالق النار ليس حال، هذه حقيقة 
فإن  الجميع،  أمام  وماثلة  بل  واضحة،  باتت 
الــمــقــدمــة من  وفـــي  الـــدولـــي،  المجتمع  كـــان 
دولــة  الوثيقة مــع  الــعــالقــة  ــدول ذات  الـ ذلــك 
االحتالل والداعمة لها، فإذا كانت هذه الدول 
أن  األبــريــاء عليها  دمــاء  حريصة على حقن 
وسلطتها إلحــقــاق  ــا  دورهــ وتــمــارس  تــتــدخــل 
الحق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني 
العنصري  الفصل  وسياسة  االحتالل  وإنهاء 
الــتــي تــمــارســهــا ســلــطــات االحـــتـــالل، مــن دون 
ــاء األبـــريـــاء تــنــزف وعــرضــة  ذلـــك ستبقى دمـ

للسفك بين فترة وأخرى.
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الــعــالــم، فإن  يــغــزو  كــورونــا  بـــدأَ  منذ أن   P
ــاَط الــبــشــريــَة لــم يــهــدأ بعد  الــقــلــَق الـــذي أحــ
بـــل وتـــصـــاعـــد، رغــــم مـــــرور مـــا يـــقـــارب الــعــام 
»ووهان«  العام، منذ ظهوره األول في  ونصف 
البحرين قد استطاعت أخذ  وكانت  الصين! 
كل االحتياطات واإلجراءات لتفادي انتشاره، 
في  ازداد  فقد  فعل،  شــاء  ومــا  اهلل  قــدّر  ولكن 
اليومية حتى  اآلونة األخيرة عدُد اإلصابات 
الوفيات  عــدد  وازداد  الــــ3000 مــصــاب،  قــاربــت 
حتى تــجــاوز فــي األيـــام األخــيــرة الــــ15 حالة 
وفاة، وتضاربت األخبار والتحليالت حول هذا 
التزايد، خاصة أن األرقام ارتفعت رغم كثافة 
الحملة في التطعيم باللقاحات المختلفة!، 
مـــا جــعــل الــنــظــام الــصــحــي يــتــحــمــل أعـــــداًدا 
وأعباًء غير متوقعة وربما فوق طاقة الكوادر، 
الماضية  الفترة  خــالل  حياتها  كرست  التي 
ــات  ــابــ ــاء، لـــمـــواجـــهـــة اإلصــ ــ ــوبـ ــ ــور الـ ــهـ مـــنـــذ ظـ
في  الثقيلة  واإلصـــابـــات  الــطــارئــة  والــحــاالت 

العناية المركزة!
الــلــقــاح  P إذا كـــان اإلقـــبـــال كــثــيــًفــا عــلــى   
الطبي،  الفريق  لجنة  تصريحات  تقول  كما 
فهل  منتظم،  بشكل  مــؤتــمــراتــه  يعقد  الـــذي 
ــي االلـــــتـــــزام بـــــاإلجـــــراءات  هـــنـــاك تـــســـاهـــل فــ
األخرى من جانب المواطنين والمقيمين؟! 
)هل اإلجــراءات االحترازية تتكامل مثاًل مع 
أم أن هناك مظاهر الختراقها، بما  بعضها( 
يــخــالــف إجــــــراءات الــتــجــمــعــات واالخـــتـــالط، 

فيما اإلصابات متزايدة؟!
P هــنــاك قــلــق مــتــزايــد لــيــس الــيــوم فقط 
الوباء  أيًضا من  وإنما  كورونا وخطورته،  من 
)الفطر  حيث  الهند،  فــي  المنتشر  الجديد 
األســــود( أكــثــر خــطــورة وعــــدوى! وهـــو عــدوى 
ــادرة تــأتــي مـــن الــتــعــرض لــعــفــن يــوجــد في  ــ نـ
خاصة  الطبيعي  والسماد  والنباتات  التربة 

بعد انتشاره في عدد من الواليات بشكل غير 
طبيعي!

 SKY ــاء فـــي تــقــريــر لـــ)عــربــيــة وحــيــث جــ
بالكورونا  عالقة  لــه  أن  إلــى  أشــار   ،)NEWS
الهند  في  الجثث  وبحرق  منه،  والمتعافين 
وأن %50  كورونا،  الكثيرة من  الوفيات  جراء 
العين،  أو  الــفــك  إزالـــة  الــحــاالت يتطلب  مــن 

حيث موطن اإلصابات به!
وأنـــه مــرض )مــعــٍد( ويــصــطــاد خــاصــة من 
المصابين  إن  وحــيــث  ضعيفة،  مناعة  لــديــه 
تــكــون مناعتهم  مــنــه،  والــمــتــعــافــيــن  بــكــورونــا 
ضعيفة بعد التعافي وخطورته تكمن في أنه 
والرئتين  والمخ  األنفية  الجيوب  على  يؤثر 
إلى جانب اإلصابة في العين والفك!، ولذلك 

فإن الوباء الخطير الجديد ينتشر بينهم!.
الــبــحــريــن  يــحــفــظ  أن  اهلل  نـــدعـــو  أوال   P
وأهـــلـــهـــا مـــن كـــل شــــّر ومـــــرض ووبـــــــاء، وعــلــى 
بــإجــراءات  االلــتــزام  والمقيمين  المواطنين 
التباعد وعدم االختالط، خاصة بالنسبة إلى 
من لم يأخذ اللقاح، وعلى الجهات الرسمية 

أن تلتزم بعض أجهزتها بتلك اإلجراءات.
المراحل  أخطر  تكون  قد  المرحلة  هــذه 
حتًما  التي  الصغيرة،  مملكتنا  إلى  بالنسبة 
ال تــحــتــمــل كـــل هــــذا الـــعـــدد مـــن اإلصـــابـــات 
بتكامل  )المطالبة  فــإن  ولــذلــك  والــوفــيــات، 
كــل اإلجـــــراءات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة( هي 
والعباد  الــبــالد  يحفظ  بما  شعبية  مطالبة 
وبــاء  الــذي لحقه  الــوبــاء الخطير،  مــن هــذا 
آخــر هــو أكــثــر خــطــورة وهــو »الفطر األســـود« 
بـــدوره لالنتشار في  مــعــٍد فهو مــرشــح  وألنـــه 

العالم.
اللهم احفظ البحرين وأهلها وأنت خير 
ارفع  اللهم  الراحمين..  أرحــم  وأنــت  حافًظا 

البالء عن كل العالم..

بقلم: 
 د. أسعد عبدالرحمن } 

خالل كلمة ألقاها عبر تقنية االتصال 
ــام قــمــة مــواجــهــة تــحــدي نقص  الــمــرئــي أمـ
العاصمة  في  عقدت  التي  إفريقيا  تمويل 
الفرنسية باريس في الثامن عشر من مايو 
سلمان  بن  محمد  األمير  سمو  قــال   2021
ولــــي عــهــد الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
عجلة  دفـــع  فــي  مــحــوري  دور  للمملكة  أن 
الــتــنــمــيــة وتـــعـــزيـــز االســـتـــثـــمـــار فـــي الـــقـــارة 
آلــيــات، األولـــى:  أربـــع  اإلفريقية مــن خــالل 
لمجموعة  رئاستها  خالل  المملكة  إطالق 
خدمة  مدفوعات  لتعليق  مبادرة  العشرين 
الدخل  منخفضة  اإلفريقية  للدول  الدين 
والـــتـــي أدت إلــــى تــوفــيــر ســيــولــة عــاجــلــة لـ 
فقرًا،  األشــد  الـــدول  مــن  إفريقية  دولــة   73
التي  الــمــشــروعــات  إجــمــالــي  أن  والــثــانــيــة: 
قــدمــهــا صــنــدوق االســتــثــمــارات الــعــامــة في 
مليارات   4 بلغ  اإلفريقية  للدول  المملكة  
دوالر، والثالثة: حرص المملكة على الحد 
من تأثير التغير المناخي على دول القارة 
ــد فــقــرًا وذلــــك مــن خــالل  اإلفــريــقــيــة األشــ
مــبــادرة »الــشــرق األوســـط األخــضــر« والتي 
شجرة  مليار   50 من  أكثر  زراعــة  تستهدف 
وتــشــمــل الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول اإلفــريــقــيــة، 
ــم مـــالـــي يــبــلــغ 100  والـــرابـــعـــة: تــقــديــم دعــ
ــاب وتحسين  ــ يـــورو لــمــحــاربــة اإلرهـ مــلــيــون 

القدرات األمنية للدول اإلفريقية.
تسليط  تعيد  السعودية  الجهود  تلك 
المملكة  استراتيجية  على  مجددًا  الضوء 
تجاه القارة اإلفريقية والتي تتجاوز األبعاد 
االقـــتـــصـــاديـــة، صــحــيــح أن الـــدعـــم الــمــالــي 
بسبب  بالغة  أهمية  يكتسب  الـــدول  لتلك 
تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى اقــتــصــادات 
مليار  المملكة  خصصت  وقــد  الـــدول  تلك 
دوالر خالل القمة لتلك الدول لتخطي آثار 
التداعيات  إلــى  بــاإلضــافــة  الجائحة،  تلك 
االقتصادية للصراعات المزمنة سواء داخل 
المملكة  أن  إال  بينها،  فيما  أو  الــدول  تلك 
قد أدركت ومنذ وقت مبكر أهمية دعم أمن 
الــدور  وتفعيل  اإلفريقية  الـــدول  واســتــقــرار 
لثالثة  القارة   تلك  تجاه قضايا  السعودي 
أسباب األول: تغير مفهوم األمن اإلقليمي 
ذاته إذ لم يعد دول الجوار بل جوار الجوار 
وهو ما تمثله الدول اإلفريقية عمومًا وفي 
بؤرتها دول القرن اإلفريقي، والثاني: عولمة 
الــتــهــديــدات األمــنــيــة، فــفــي ظــل عـــدم قــدرة 
على  السيطرة  على  الــدول  تلك  من  بعض 
اإلرهابية  الجماعات  انتقال  فــإن  حــدودهــا 
من تلك الدول نحو شبه الجزيرة العربية 
الخليج  دول  ألمـــن  مــبــاشــرًا  تــهــديــدًا  يــعــد 
نحو  عــلــى  المملكة  وأمـــن  عــمــومــًا  الــعــربــي 
خاص، والثالث: احتدام الصراع والتنافس 
اإلفريقية  القارة  تجاه  اإلقليمي-العالمي 
عمومًا وفي منطقة القرن اإلفريقي خاصة 
بما يمكن معه القول أن ثمة سباقًا وتنافسًا 
محمومًا لترسيخ العديد من القوى نفوذها 
مفاصل  أحــد  تعد  التي  المنطقة  تلك  في 
التقاء األمن اإلقليمي مع نظيره العالمي.

ــنـــاعـــات فــقــد  ــًا مــــن تـــلـــك الـــقـ وانــــطــــالقــ
اتــخــذت الــســيــاســة الــســعــوديــة تــجــاه الــقــارة 
اإلفريقية أبعادًا مؤسسية من خالل أمرين 

ــا: تــعــيــيــن الــســفــيــر أحــمــد  ــمـ ــهـ مــهــمــيــن أولـ
في  اإلفريقية  للشؤون  الــدولــة  وزيــر  قطان 
المملكة  مــبــادرة  وثانيهما:   ،2018 فــبــرايــر 
الدول  مجلس  بتأسيس  السعودية  العربية 
البحر  عــلــى   المطلة  واإلفــريــقــيــة  العربية 
األحــمــر وخــلــيــج عـــدن يــنــايــر 2020 والـــذي 
يــضــم إلـــى جــانــب الــمــمــلــكــة كـــال مـــن مصر 
واألردن وإريتريا واليمن والسودان وجيبوتي 
والصومال, والشك أن ذلك المجلس يعكس 
إعادة تعريف لمفهوم القرن اإلفريقي ذاته 
بحيث يتجاوز البعد الجغرافي، بما يعنيه 
نهج  تبني  على  المملكة  حــرص  مــن  ذلــك 
ــــدول اإلفــريــقــيــة في  ــم تــجــاه الـ ــ شــامــل ودائـ
أمن  بين  الجيواستراتيجي  االرتــبــاط  ظــل 
ترجمته  تمت  الذي  النهج  ذلك  الجانبين، 
على أرض الواقع من خالل سياسات متوازية 
فيه  تتنامى  الــذي  الــوقــت  ففي  ومتكاملة, 
بشكل  إفريقيا  في  السعودية  االستثمارات 
نزع  على  المملكة  حرصت  فقد  ملحوظ، 
فتيل األزمات من خالل الوساطة في بعض 
بين  السعودية  الوساطة  وأهمها  النزاعات 
توقيع  عن  أسفرت  والتي  وإريتريا  إثيوبيا 
اتــفــاقــيــة جـــدة لــلــســالم بــيــن الــجــانــبــيــن في 
الــوســاطــة  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،2018 سبتمبر 
بين  التوتر  لتخفيف  اإلماراتية  السعودية 
فضاًل   ،2021 يناير  فــي  وإثــيــوبــيــا  الــســودان 
عن  التفاعل مع ترتيب النفوذ في منطقة 
القرن اإلفريقي التي تشهد وجود 19 قاعدة 
المستويين  على  دولة   16 تديرها  عسكرية 
اإلقليمي والعالمي، فوقفًا للتقرير السنوي 
لمعهد ستكهولم ألبحاث السالم عام 2019 
فــقــد تـــم االتـــفـــاق بــيــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وجيبوتي عام 2016 إلنشاء قاعدة 
البحرية  الــقــوات  لــدعــم  ســعــوديــة  عسكرية 

السعودية المتواجدة في خليج عدن. 
وفـــي تـــصـــوري أن الــســيــاســة الــســعــوديــة 
اإلفريقية  القارة  تجاه  عمومًا  والخليجية 
ليس  المستقبل  فــي  تــنــامــيــًا  تشهد  ســـوف 
الدول  بين  المشترك  التاريخ  بسبب  فقط 
الــمــنــظــومــة  دول  مــــن  ــعـــض  وبـ اإلفـــريـــقـــيـــة 
المشتركة  المصالح  بسبب  أو  الخليجية 
الــمــتــعــددة وإنـــمـــا فـــي ظـــل مـــا يــطــلــق عليه 

»نقاط التماس االستراتيجي« بين الخليج 
ــد الــمــصــيــر  ــؤكــ ــا يــ ــمـ الــــعــــربــــي وإفـــريـــقـــيـــا بـ

المشترك.
الــخــلــيــج  دول  ــات  ــ ــالقـ ــ عـ غــــــــرار  وعــــلــــى 
الــعــربــي مــع الــــدول األخــــرى فــإنــه يــجــب أن 
أخرى  جهود  الرسمية  الجهود  مع  تــتــوازى 
ــواء مــن خــالل   عــلــى الــمــســتــوى الــشــعــبــي ســ
أو  البرلمانية  للصداقة  جمعيات  تأسيس 
المدني  المجتمع  بين مؤسسات  الحوارات 
فــي الــجــانــبــيــن، بــاإلضــافــة إلـــى دور مــراكــز 
القارة  قضايا  تكون  أن  يجب  والــتــي  الفكر 

اإلفريقية جزًءا من مجال عملها.
قــــد أضــحــى  الــخــلــيــجــي  إن االهـــتـــمـــام 
ــرورة يــجــب أن تــتــرجــم فــي وضـــع الــقــارة  ضــ
اإلفريقية ضمن الشراكات اإلقليمية لدول 
الــشــراكــات  تــلــك  الــعــربــي ومــأســســة  الخليج 
إطـــالق حـــوار استراتيجي  ربــمــا مــن خـــالل 
ســنــوي يــســتــهــدف تــقــيــيــم مــســار الــعــالقــات 
ومناقشة سبل تطويرها، أو تخصيص قمة 
خليجية-إفريقية تعقد كل عامين للغرض 

ذاته.
وفي تقديري أن تنامي الدور السعودي 
تجاه قضايا القارة اإلفريقية في ضوء ما 
تمت اإلشــارة إليه من قناعات وآليات لن 
اإلفريقية  والــدول  المملكة  ينعكس على 
فــحــســب وإنـــمـــا مـــن مــنــظــور اســتــراتــيــجــي 
أشــــمــــل ســـــوف يـــحـــقـــق عـــــدة أمـــــــور مــنــهــا 
اإلقليمي  ــن  األمـ منظمات  أدوار  تفعيل 
ومــنــهــا االتـــحـــاد اإلفــريــقــي لــيــتــكــامــل مع 
التعاون  به مجلس  الــذي يضطلع  الــدور 
باعتبارهما من منظمات  ذاته  الوقت  في 
ــن اإلقــلــيــمــي الــتــي ربــمــا تــكــون أكــثــر  األمــ
ــلــــول لـــلـــصـــراعـــات  ــلـــى إيــــجــــاد حــ قـــــــدرة عـ
اإلقــلــيــمــيــة، فـــضـــاًل عـــن إعــــــادة الــتــأكــيــد 
ــــددًا عـــلـــى الـــــــدور الــــــذي تــنــهــض بــه  ــــجـ مـ
تلك  داخـــل  المحورية  اإلقليمية  الــقــوى 
التي  الفرص  إلى  باإلضافة  التنظيمات، 
وجهة  كــونــهــا  اإلفــريــقــيــة  ــدول  الــ تتيحها 
لــالســتــثــمــارات الــخــلــيــجــيــة عــمــومــًا وفــي 
األمــــن الـــغـــذائـــي عــلــى نــحــو خــــاص وهــي 
القضية التي توليها دول الخليج العربي 
أهمية بالغة في الوقت الراهن، والشك أن 
فرص  من  بها  ما  بقدر  اإلفريقية  القارة 
فإنها ترتب تحديات في الوقت ذاته األمر 
ــادة تــعــريــف الــمــصــالــح  ــ ــذي يــتــطــلــب إعـ الــ
القارة  تلك  دول  تجاه  واألدوار  واآللــيــات 
للعالقات  التقليدي  اإلطـــار  يتجاوز  بما 
المتمثل في المساعدات المالية فحسب.

والخالصة االستراتيجية للمقال أنه 
في الوقت الذي حاولت فيه بعض القوى 
اإلقليمية إيجاد جبهات جديدة للصراع 
مــــن خـــالل  الـــعـــربـــي  الـــخـــلـــيـــج  دول  مــــع 
تــوظــيــف الــتــوتــرات فــي الــقــرن اإلفــريــقــي 
والـــقـــارة اإلفــريــقــيــة عــمــومــًا فـــإن الـــدول 
الــخــلــيــجــيــة عــمــومــًا والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية على نحو خاص قد أدركت أنه 
بل  مواجهتها  يجب  تحديات  ثمة  ليس 

فرص يتعين اقتناصها.
خبير في قضايا األمن اإلقليمي   {  

الخليجي

اإف�ريق��يا.. ت�ج��اه  ال�سع��ودية  اال�ستراتيج��ية 

االقت�سادي�ة الم�سال�ح  تتج�اوز  متكامل�ة  �س�راكة 

بقلم: 
 د. أشرف محمد كشك } 
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جاللة �مللك �ملفدى يهنئ رئي�س دولة �أريرتيا

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

اأريرتيا، وذلك  اأفورقي رئي�س دولة  اأ�شيا�س  الرئي�س  اإىل فخامة  تهنئة  اهلل ورعاه برقية 

مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده، اأعرب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور 

ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

�سمو ويل �لعهد رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء يهنئ رئي�س دولة �أريرتيا

بعث �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س اأ�شيا�س اأفورقي رئي�س دولة اأريرتيا، 

له  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  فيها  �شموه  اأعرب  بالده،  ا�شتقالل  ذكرى  وذلك مبنا�شبة 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

 عبد�هلل بن �أحمد: مو�قف �لبحرين ثابتة 

ومعلنة جتاه دعم حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني

اجتمع الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد 

اآل خليفة، وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون 

اخلارجية،  وزارة  مبقر  اأم�س،  ال�شيا�شية، 

دولة  �شفري  عبدالقادر،  حممد  طه  مع 

فل�شطني لدى مملكة البحرين.

ال�شيخ  الدكتور  اأكد  االجتماع،  وخالل 

مواقف  على  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

جتاه  واملعلنة  الثابتة  البحرين  مملكة 

ال�شقيق،  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  دعم 

التي  والدولية  العربية  باجلهود  م�شيًدا 

قطاع  يف  النار  اإطالق  وقف  يف  �شاهمت 

وحل  املن�شود  االأمن  الإعادة  متهيًدا  غزة، 

الق�شية الفل�شطينية وفًقا لقرارات ال�شرعية 

حتمل  اإىل  الدويل  املجتمع  داعًيا  الدولية، 

حلماية  واالأخالقية  االإن�شانية  م�شوؤولياته 

وتكثيف  الفل�شطيني  ال�شعب  ومتكني 

اإىل تعزيز ال�شالم ال�شامل  امل�شاعي الرامية 

والدائم يف منطقة ال�شرق االأو�شط ل�شالح 

جميع �شعوبها.

فل�شطني  دولة  �شفري  ثمن  جانبه،  من 

الفاعلة  اجلهود  البحرين  مملكة  لدى 

البحرين  مملكة  تبذلها  التي  واملتوا�شلة 

كافة  على  الفل�شطينية  الق�شية  مل�شاندة 

الدولية،  املحافل  جميع  ويف  امل�شتويات 

الدول  طليعة  يف  تاأتي  اململكة  اأن  موؤكًدا 

الفل�شطيني،  ال�شعب  حلقوق  الداعمة 

البحرين  ململكة  متمنًيا  العادلة،  وق�شيته 

دوام التقدم واالزدهار.

لقاء مع �سفري دولة فل�سطني لدى اململكة

�لغتم: رفع كفاءة �ل�سباط وتطوير �أد�ئهم للقيام بو�جبهم على �أكمل وجه

»خفر �ل�سو�حل« تفتتح دورة �سباط �ل�سطح �لر�بعة

افتتح العميد جا�شم حممد الغتم نائب 

ال�شطح  �شباط  دورة  ال�شواحل  خفر  قائد 

البحري  التدريب  بجناح  املنعقدة  الرابعة 

قيادة  منت�شبي  من  �شابًطا   14 مب�شاركة 

خفر ال�شواحل، واحلر�س الوطني، و�شالح 

تقام  والتي  البحريني،  امللكي  البحرية 

االحرتازية  االإجراءات  جميع  اتخاذ  بعد 

ال�شحية  واالإر�شادات  الوقائية  والتدابري 

الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�شادرة 

للت�شدي لفريو�س كورونا.

نائب  األقى  االفتتاح  حفل  م�شتهل  ويف 

اإىل  فيها  اأ�شار  كلمة  ال�شواحل  خفر  قائد 

امل�شار  �شمن  تعترب  والتي  الدورة  اأهداف 

كفاءتهم  رفع  بهدف  لل�شباط  التاأهيلي 

اأكمل  على  بواجبهم  للقيام  اأدائهم  وتطوير 

وجه.

 12 ملدة  ت�شتمر  التي  الدورة  وتنق�شم 

النظرية  املرحلة  مرحلتني،  اإىل  اأ�شبوًعا 

والتي ت�شمل مواد قانون قوات االأمن العام، 

وقانون  اجلنائية،  االإجراءات  وقانون 

والتفتي�س،  ال�شبط  واإجراءات  العقوبات، 

�شلوك  ومدونة  االإن�شان،  وحقوق 

اجلمهور،  مع  التعامل  وكيفية  ال�شرطة، 

الوثائق  واأمن  االأمنية،  التقارير  وكتابة 

وتنظيم  الوقت  اإدارة  وكيفية  واملعلومات، 

العمل، ومهارات االإلقاء والعر�س.

اجلانب  فتتناول  الثانية،  املرحلة  اأما 

العملي  التدريب  ي�شمل  والذي  العملي 

ونظم  البحرية،  وال�شالمة  الزوارق،  على 

ونظام   ،)GSS( اجلغرافية  املعلومات 

جنم، وفك وتركيب والرماية على ال�شالح، 

واعرتا�س  اجلرمية،  م�شرح  ومعاينة 

خفر  مع  بالتعاون  ال�شفن  وتفتي�س 

ال�شواحل االأمريكي.

وح�شر االفتتاح اآمر ال�شوؤون االإدارية، 

واآمر جناح التدريب البحري.

وزير �خلارجية يت�سلم ن�سخة من �أور�ق �عتماد �ل�سفري �لياباين
ا�شتقبل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين، 

اخلارجية،  بوزارة  مكتبه  يف  اخلارجية،  وزير 

مياموتو  مايو2021م،   23 املوافق  االأحد  اأم�س 

اأوراق  من  ن�شخة  الوزير  �شلم  الذي  ما�شايوكي، 

اعتماده �شفرًيا لليابان معيًنا لدى مملكة البحرين.

اللقاء، رحب وزير اخلارجية ب�شفري  وخالل 

م�شيًدا  البحرين،  مملكة  لدى  املعني  اليابان 

العالقات  اإليه  و�شلت  الذي  املتميز  بامل�شتوى 

واليابان  البحرين  مملكة  بني  القائمة  الثنائية 

كل  على  م�شتمًرا  تطوًرا  ت�شهد  والتي  ال�شديقة، 

على  البحرين  مملكة  حر�س  موؤكًدا  امل�شتويات، 

اآفاق  اإىل  بها  واالرتقاء  التعاون  عالقات  تعزيز 

للبلدين  امل�شرتكة  التطلعات  يلبي  مبا  اأو�شع 

واخلري  بالنفع  ويعود  ال�شديقني  وال�شعبني 

التوفيق والنجاح يف  عليهما، متمنًيا لل�شفري كل 

لدى  لبالده  ك�شفري  الدبلوما�شي  عمله  مهام  اأداء 

مملكة البحرين.

عن  ما�شايوكي  مياموتو  عرب  جانبه،  من 

اعتماده  اأوراق  من  ن�شخة  بتقدمي  �شعادته 

ك�شفري معني لبالده لدى مملكة البحرين، منوًها 

مملكة  بني  القائمة  املتنامية  الثنائية  بالعالقات 

معرًبا  املجاالت،  خمتلف  يف  واليابان  البحرين 

عن تطلعه اإىل مزيد من النماء والتقدم يف م�شار 

البلدين ال�شديقني،  التي تربط  الثنائية  العالقات 

متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  اللقاء،  ح�شر 

اأحمد اآل خليفة، وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون 

املن�شور، وكيل وزارة  اأحمد  ال�شيا�شية، وتوفيق 

وطالل  واالإدارية،  القن�شلية  لل�شوؤون  اخلارجية 

وزارة  �شوؤون  عام  مدير  االأن�شاري،  عبدال�شالم 

قطاع  رئي�س  القريني�س،  واأحمد  اخلارجية، 

ال�شوؤون االأوروبية.

وزير �خلارجية ي�سيد بدور جامعة بولونيا �لإيطالية

بن  الدكتور عبداللطيف  ا�شتقبل 

را�شد الزياين، وزير اخلارجية، اأم�س 

اخلارجية،  وزارة  مقر  يف  االأحد، 

ميلوين،  األربتو  الربوفي�شور 

اليون�شكو  كر�شي  ورئي�س  اأ�شتاذ 

وال�شالم  الدينية  التعددية  ل�شوؤون 

باجلمهورية  بولونيا  جامعة  يف 

زيارته  مبنا�شبة  وذلك  االإيطالية، 

ململكة البحرين.

وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

األربتو  بالربوفي�شور  اخلارجية 

املتميز  بامل�شتوى  منوًها  ميلوين، 

القائمة  ال�شداقة والتعاون  لعالقات 

واجلمهورية  البحرين  مملكة  بني 

به  تت�شم  وما  ال�شديقة  االإيطالية 

خمتلف  على  وتطور  �شمول  من 

امل�شتويات.

اخلارجية  وزير  واأ�شاد 

جامعة  توليه  الذي  باالهتمام 

التي  للدرا�شات  االإيطالية  بولونيا 

الدينية  التعددية  بق�شايا  تعنى 

تعزيز  باأهمية  منوًها  وال�شالم، 

بني  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 

يف  اجلانبني  يف  املخت�شة  اجلهات 

احلريات  تعزيز  �شاأنه  من  ما  كل 

والتعاي�س  الت�شامح  وقيم  الدينية 

واحرتام االآخر، موؤكًدا حر�س مملكة 

املبادئ  تلك  تر�شيخ  على  البحرين 

يف املجتمعات العاملية بف�شل الروؤية 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  احلكيمة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، عاهل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

العالقات  بتعزيز  جاللته  واهتمام 

واإر�شاء  العامل  االأخوية بني �شعوب 

دعائم ال�شالم واالأمن واالزدهار.

الربوفي�شور  اأعرب  جهته،  من 

بزيارة  �شعادته  عن  ميلوين  األربتو 

اأن مملكة  مو�شًحا  البحرين،  مملكة 

البحرين مثال يحتذى به يف تعزيز 

مبادئ الت�شامح والتعددية الدينية، 

الرا�شخ  اململكة  مبوقف  منوًها 

الدينية،  احلريات  حماية  جتاه 

تعزيز  جمال  يف  وباإجنازاتها 

التعاي�س ال�شلمي واإبراز قيم ال�شالم 

والت�شامح والتعاي�س، متمنًيا ململكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

األربتو  الربوفي�شور  واأو�شح 

ميلوين حر�س اجلمهورية االإيطالية 

ملجموعة  رئا�شتها  تكون  اأن  على 

فاعلة  العام  هذا   G20 الع�شرين 

ومثمرة على خمتلف ال�شعد، م�شرًيا 

االإيطالية  بولونيا  مدينة  اأن  اإىل 

اأكتوبر  يف  ت�شت�شيف  �شوف 

يف  الدينية  القيم  منتدى  2021م، 

االإيطالية  اجلمهورية  رئا�شة  اإطار 

.G20 ملجموعة الع�شرين

ال�شيخ  الدكتور  اللقاء،  ح�شر 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل 

اأمادي،  باوال  وال�شفرية  ال�شيا�شية، 

لدى  االإيطالية  اجلمهورية  �شفرية 

الدكتورة  وال�شفري  البحرين،  مملكة 

قطاع  رئي�س  ال�شيد،  ح�شن  اأروى 

اخلارجية،  بوزارة  االإن�شان  حقوق 

قطاع  رئي�س  القريني�س،  واأحمد 

ال�شوؤون االأوروبية.

�لتقى جمعية �سيد�ت �لأعمال �لبحرينية.. حميد�ن: 

دعم �حلكومة للمر�أة دفعها للم�ساركة يف تنمية �لقت�ساد ودفع عجلة �لإنتاج
والتنمية  العمل  وزير  التقى 

االجتماعية، جميل بن حممد علي 

جناحي،  يو�شف  اأحالم  حميدان، 

االأعمال  �شيدات  جمعية  رئي�شة 

وقد  مكتبه،  يف  البحرينية، 

اإ�شدار اجلمعية  اأهدته ن�شخة من 

الذي  النجاح«،  من  عاًما   20«

اأهم  التوثيقية  بال�شور  ي�شرد 

االقت�شادية  والفعاليات  االأن�شطة 

نظمتها  الــتــي  واالجــتــمــاعــيــة 

منذ  اجلمعية  فيها  و�شاركت 

العام 2000. تاأ�شي�شها يف 

الدور  اأثنى حميدان على  وقد 

�شيدات  جمعية  به  ت�شطلع  الذي 

ومتكني  لدعم  البحرينية  االأعمال 

واجتماعًيا،  اقت�شادًيا  املــراأة 

الرائدات  للمواطنات  واحت�شانها 

امل�شروعات  اأ�شحاب  وخا�شة 

اأن  موؤكًدا  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

من  املراأة  به  حتظى  الذي  الدعم 

قبل احلكومة املوقرة واجلمعيات 

يف  �شاهم  ــة  ــي واالأهــل املهنية 

التنمية  يف  مب�شاركتها  الدفع 

رئي�ًشا  فاعالً  لتكون  االقت�شادية 

التنموية  القرارات  �شناعة  يف 

وحركة  االإنــتــاج  عجلة  ــع  ودف

البالد. االقت�شاد يف 

جناحي  اأ�شادت  جانبها،  من 

اجلمعية  بني  القائم  بالتعاون 

�شيدات  حر�س  موؤكدة  والوزارة، 

على  البحرينيات  االأعـــمـــال 

الوطنية  الكفاءات  ا�شتقطاب 

وذلك  املواطنات،  اخلريجات  من 

الن�شائية  بالعنا�شر  للثقة 

يف  م�شيدة  عملهن،  يف  ومتيزهن 

يف  الــوزارة  بربامج  ذاته  الوقت 

الباحثات  ــاث  االإن تاأهيل  جمال 

التخ�ش�شات  عن عمل يف خمتلف 

ظروفهن  ومــراعــات  املهنية 

النوعية  املــبــادرات  واإطـــالق 

لهن  امل�شجعة  احلوافز  وتوفري 

القطاعات  يف  اإدماجهن  بهدف 

القطاع  مبن�شاآت  االإنــتــاجــيــة 

اخلا�س.

وزيرة �ل�سحة ت�سارك يف �أعمال �لدورة �لعادية �لـ)55( ملجل�س وزر�ء �ل�سحة �لعرب

تبادل �خلرب�ت �لوطنية حول �ل�ستجابة لفريو�س كورونا

وزيرة  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  �شاركت 

ال�شحة يف اأعمال الدورة العادية الـ)55( ملجل�س 

وذلك  التنفيذي،  ومكتبه  العرب  ال�شحة  وزراء 

مب�شاركة  املرئي  االت�شال  تقنية  عرب  افرتا�شًيا 

الوفود من الدول االأع�شاء.

على  املدرجة  املوا�شيع  االجتماع  ناق�س  وقد 

الـ)55(  العادية  الدورة  اجتماعات  اأعمال  جدول 

م�شروع  وت�شمن  التنفيذي،  ومكتبه  للمجل�س 

على  للح�شول  تنفيذها  واآلية  عربية  ا�شرتاتيجية 

املبذولة  اجلهود  وتوحيد  )كوفيد-19(،  لقاحات 

على  للقاحات  العادل  والتوزيع  التوفري  ل�شمان 

تبادل  جمال  مناق�شة  متت  كما  العربية.  الدول 

لفريو�س  اال�شتجابة  حول  الوطنية  اخلربات 

اإىل  باالإ�شافة  )كوفيد-19(  امل�شتجد  كورونا 

احلاجة ال�شتجابة متعددة االأطراف ملا بعد جائحة 

)كوفيد-19(.

م�شروع  بند  اإىل  االجتماع  جدول  وتطرق 

لل�شحة.  �شديقة  ملوازنة  العربية  اال�شرتاتيجية 

كما ت�شمن م�شروع الكلمة املوحدة ملجل�س وزراء 

للجمعية   74 الـ  الدورة  اأمام  العرب  ال�شحة 

العامة ملنظمة ال�شحة العاملية، واملجل�س العربي 

اآليات  اإحالة  ال�شحية، حيث متت  لالخت�شا�شات 

الهيئة  اإىل  للمجل�س  واالإدارية  املالية  الرقابة 

اأعمال  جدول  وت�شمن  للدرا�شة.  للمجل�س  العليا 

االأرا�شي  يف  ال�شحية  االأحوال  ا  اأي�شً االجتماع 

الفل�شطينية املحتلة، مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية 

واجلوالن ال�شوري املحتل، وقرار املجل�س الوزاري 

اإعادة  دعم  ب�شاأن   )290 )رقم  لل�شياحة  العربي 

اإطالق واإنعا�س قطاع ال�شياحة وال�شفر يف الدول 

برئا�شة  فني  فريق عمل  ت�شكيل  تقرر  اإذ  العربية، 

املتخ�ش�شني  وع�شوية  العربية،  م�شر  جمهورية 

من الدول العربية االأع�شاء واالأمانة الفنية ملجل�س 

وزراء ال�شحة العرب، لو�شع ا�شرتاتيجية لتوحيد 

اإجراءات ت�شجيل واعتماد التطعيمات وا�شتخدامها 

حركة  بتن�شيط  ت�شمح  العربية  الدول  داخل 

ال�شياحة العربية.
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تنظمه جمعية اخلالدية برعاية رئي�س جمل�س ال�شورى: 

انطالق جل�شات املوؤمتر ال�شحي الإقليمي الأول اليوم 

تنطلق م�شاء اليوم الثنني جل�شات املوؤمتر 

تنظمه  الذي   2021 للعام  الإقليمي  ال�شحي 

فخرية  برعاية  ال�شبابية  اخلالدية  جمعية 

جمل�س  رئي�س  ال�شالح  �شالح  بن  علي  من 

م�شتقبل  »نحو  �شعار  حتت  وذلك  ال�شورى، 

تطبيق  على  الفرتا�شية  البث  قناة  عرب  اآمن« 

.»Zoom«

وقال رئي�س جمعية اخلالدية اإبراهيم را�شد 

النامي: اإن هذا املوؤمتر الذي يقام يف الفرتة من 

اإىل امل�شاهمة  25 مايو اجلاري، يهدف   –  24

ور�شم  الإقليمي  ال�شحي  امل�شتقبل  يف حت�شني 

ال�شتفادة  تعظيم  خالل  من  له  الآمن  الطريق 

من اخلربات والتجارب التي ما زالت الب�شرية 

تخو�شها مع جائحة »كوفيد-19«.

علمية  جل�شات  ثماين  املوؤمتر  ويت�شمن 

ي�شارك فيها نخبة من الأطباء املتخ�ش�شني من 

العربي.  الوطن  اأرجاء  وكافة  البحرين  مملكة 

ويتناول ثمانية حماور مق�شمة بالت�شاوي على 

يومني.

للموؤمتر  الأول  اليوم  جل�شات  وتدير 

رئي�شة  معروف  ن�شرين  الإعالمية  الأ�شتاذة 

هي:  حماور  اأربعة  وتتناول  البحرين،  اإذاعة 

»حوكمة واإدارة الأزمات ال�شحية« ويقدمه د. 

التمري�س  علوم  اأ�شتاذ  النواجدة  �شامر خ�شر 

امل�شاعد،  احليوي  الإح�شاء  واأ�شتاذ  امل�شاعد 

املليجي  اأمين  د.  ويقدمه«  ُبعد  عن  »التطبيب 

والرتميم،  التجميل  جــراحــة  ا�شت�شاري 

»التقنيات النا�شئة يف قطاع الرعاية ال�شحية« 

جراحة  ا�شت�شاري  �شالح  جمال  د.  ويقدمه 

للطب  البحرينية  اجلمعية  رئي�شة  العظام 

الريا�شي والعلوم الريا�شية، اأما املحور الرابع 

ال�شحية«  اخلدمات  تقدمي  عمليات  »تنظيم 

ال�شكري  ا�شت�شاري  الدفرت  اأ�شعد  د.  فيقّدمه 

والغدد ال�شم.

للموؤمتر  الثاين  اليوم  جل�شات  تدير  بينما 

اإذاعة  يف  برامج  ومقدمة  معدة  البناء  اآلء  اأ. 

اأخــرى  حمــاور  اأربعة  وتتناول  البحرين، 

ال�شحية«  وامل�شتلزمات  الأدوية  »توفري  هي: 

خمت�شة  طبيبة  عبداهلل  عفاف  د.  وتقّدمه 

ال�شحية«  الب�شرية  »املوارد  ال�شكري،  مبر�س 

ويتحدث فيه د. الهادي اأحمد اأبو عجيلة باحث 

ال�شحية،  والإداريــة  ال�شيدلنية  العلوم  يف 

ويتناوله  النف�شي«  والدعم  النف�شية  »ال�شحة 

املجتمع  طب  اأخ�شائي  دروي�س  �شيف  د. 

لل�شحة  الإمـــارات  جمعية  با�شم  املتحدث 

»املجالت  فيدر�س  الثامن  املحور  اأما  العامة، 

اجلامعية  للدرا�شة  التخ�ش�شية  ال�شحية 

ال�شهلي  جناة  د.  وتقّدمه  امل�شتقبل«  لطلبة 

متخ�ش�شة يف الطب ال�شيني والتغذية.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن املوؤمتر يقام بتنظيم 

والراعي  لال�شت�شارات،  اجلودة  حلول  واإدارة 

العلمي له م�شت�شفى ال�شالم التخ�ش�شي الذي 

تقنية  وبرعاية  للم�شاركني،  �شهادات  �شيمنح 

من قبل �شبائك للتعليم والتدريب، اأما الراعي 

اإىل  بالإ�شافة  الأيام  له فهو �شحيفة  الإعالمي 

رعايته من قبل �شركة �شما بحرين كارد التي 

جلميع  ال�شحية  للرعاية  �شما  بطاقة  �شتقدم 

املوؤمتر  باملوؤمتر. وح�شور جل�شات  امل�شاركني 

جمانية.

رئي�س جمل�س ال�شورى

مدير عام املدار�س ا�شتقبل نائب رئي�س جمل�س التعليم العايل

تعزيز ال�شراكة بني قطاعي التعليم والتعليم العايل

جمعة  مبارك  حممد  الدكتور  ا�شتقبل 

يف  مبكتبه  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير 

مقر وزارة الرتبية والتعليم مبدينة عي�شى 

الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج 

التعليم  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

العايل الأمني العام للمجل�س، حيث مت خالل 

اللقاء بحث �شبل التعاون ومناق�شة تعزيز 

والتعليم  التعليم  قطاعي  بني  ال�شراكة 

العايل مبا يخدم حتقيق الربامج والأهداف 

بني  املن�شود  التكامل  ويحقق  احلكومية، 

املوؤ�ش�شات التعليمية. 

امل�شرتك  التن�شيق  على  التفاق  مت  كما 

الهيكلة  تطوير  م�شروع  اإجناز  يخدم  مبا 

مبا  والتعليم  الرتبية  لــوزارة  املوؤ�ش�شية 

القطاعات  جلميع  تطوير  من  ذلك  ي�شمله 

التعليمية.

اختيار نظام »النور�س« لإ�شدار ت�شاريح الطائرات من بني 1270 م�شروًعا  

املوا�شالت حت�شد جائزة القمة العاملية ملجتمع املعلومات 
عــاملــي جــديــد،  اإجنــــاز  يف 

ممثلة  البحرين  مملكة  ح�شدت 

والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة 

ملجتمع  العاملية  القمة  جائزة 

املعلومات WSIS( 2021( التي 

املتحدة  الأمم  مظلة  حتت  تقام 

لالت�شالت،  ــدويل  ال والحتـــاد 

وزارة  فيها  �شاركت  والــتــي 

بنظام  والت�شالت  املوا�شالت 

لإ�شدار  الإلكرتوين  »النور�س« 

امل�شروع  الطائرات  ت�شاريح 

الفائز عن فئة البيئة الإلكرتونية 

حيث   ،E-Environment
�شمن  امل�شاركة  ــذه  ه جـــاءت 

التي  ــــوزارة  ال اإ�شرتاتيجية 

�شاحب  ح�شرة  ــة  روؤي ترتجم 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة 

خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه 

نحو  التحرك  يف  ـــاه  ورع اهلل 

للروؤية  وتنفيًذا  الرقمي  القت�شاد 

�شاحب  بقيادة  القت�شادية 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، والتي 

بالغ  ال�شديدة  لتوجيهاتهم  كانت 

البحرين  مملكة  نيل  يف  ــر  الأث

قبل  مــن  العاملي  التقدير  هــذا 

الدويل  ــاد  والحت املتحدة  الأمم 

لالت�شالت.

نظام  ــار  ــي ــت اخ مت  حــيــث 

 1270 �شمن  »الــنــور�ــس« 

اإىل  وتاأهله  عامليًة  م�شاركًة 

املرحلة النهائية يف ابريل 2021 

ت�شويت  مرحلة  اجتياز  بعد 

فرق  قبل  من  واختياره  اجلمهور 

وُيعد  بالتقييم.  املعنية  اخلرباء 

ملجتمع  العاملية  القمة  منتدى 

�شنوي  جتمع  اأكــرب  املعلومات 

تكنولوجيا  ملجتمع  العامل  يف 

اأجل  من  والت�شالت  املعلومات 

التنمية.

وزير  �شرح  املنا�شبة  وبهذه 

املهند�س  املوا�شالت والت�شالت، 

كمال بن اأحمد حممد: »نفخر بهذا 

اإىل  ي�شيف  الذي  العاملي  الإجناز 

�شجالت مملكة البحرين يف جمال 

املعلومات  وتقنية  الت�شالت 

هذا  يف  الرائدة  مكانتها  ويوؤكد 

املجال. وياأتي فوز نظام النور�س 

ملجتمع  العاملية  القمة  بجائزة 

عن   )WSIS(  2021 املعلومات 

لرتباط  الإلكرتونية  البيئة  فئة 

تنفيذ  دعم  يف  ومتيزه  النظام 

خطوط  �شيما  ول  القمة  نــواجت 

عمل القمة الداعمة لتحقق اأهداف 

حّول  حيث  امل�شتدامة؛  التنمية 

اخلا�شة  العمل  بيئة  النظام 

اإىل  الطريان  وجدولة  بت�شاريح 

بيئة الكرتونية ب�شكل كامل.

الإجناز  هذا  اأن  على  اأّكد  كما 

العاملي ي�شلط ال�شوء على التميز 

الذي ت�شعى اإليه الوزارة لتطوير 

مت  حيث  خدماتها.  تقدمي  �شبل 

لإ�شدار  النور�س  نظام  تد�شني 

يف  ــاً  ــي اآل الــطــائــرات  ت�شاريح 

وقد   ،2018 فرباير  �شهر  مطلع 

امللتقى  يف  التميز  جائزة  ح�شد 

اإذ   ،2019 عــام  يف  احلكومي 

نوعه  من  الأول  الربنامج  يعترب 

تطويره  مت  وقد  املنطقة  دول  يف 

ب�شكل كامل داخلًيا من قبل فريق 

اإدارة  يف  ممثل  بحريني  عمل 

النقل  واإدارة  املعلومات  تقنية 

اجلوي ب�شوؤون الطريان املدين.

وكيل اخلارجية لل�شوؤون القن�شلية ي�شتقبل املدير 

التنفيذي للمعهد الدويل للدرا�شات ال�شرتاتيجية

اأحمد  توفيق  ال�شفري  ا�شتقبل 

اخلارجية  وزارة  وكــيــل  املن�شور، 

يوم  ـــة،  والإداري القن�شلية  لل�شوؤون 

2021م،  مايو   23 املوافق  الأحد  اأم�س 

ال�شري  اخلارجية،  وزارة  مبقر  مبكتبه 

للمعهد  التنفيذي  املدير  بيكيت،  توم 

يف  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  ــدويل  ال

طالل  بح�شور   ،)IISS( الأو�شط  ال�شرق 

�شوؤون  عام  مدير  الأن�شاري،  عبدال�شالم 

وزارة اخلارجية.

وزارة  وكيل  اأ�شاد  اللقاء،  وخــالل 

والإدارية  القن�شلية  لل�شوؤون  اخلارجية 

املعهد  به  ي�شطلع  الذي  البارز  بالدور 

يف  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  ــدويل  ال

تنظيم  ــال  جم يف  ــط  ــش الأو� الــ�ــشــرق 

اإليه  و�شل  وما  واملنتديات،  املوؤمترات 

اإعداد  متميز ومهم يف جمال  م�شتوى  من 

موؤكًدا  ال�شيا�شية،  والأبحاث  الدرا�شات 

تطوير  موا�شلة  اأهمية  على  �شعادته 

والتن�شيق  الثنائي  التعاون  وتعزيز 

واملعهد  اخلارجية  وزارة  بني  امل�شرتك 

امل�شرتكة،  وامل�شالح  الأهداف  يحقق  مبا 

التوفيق  كــل  املعهد  لإدارة  متمنًيا 

والنجاح.

بيكيت  توم  ال�شري  ثّمن  جانبه،  من 

وزارة  بــني  القائم  الفعال  التعاون 

للدرا�شات  الــدويل  واملعهد  اخلارجية 

ال�شرتاتيجية، لفًتا اإىل �شرورة الرتقاء 

مبا  اأرحب  م�شتويات  اإىل  التعاون  بهذا 

امل�شرتكة،  والتطلعات  الأهــداف  يحقق 

التقدم  من  املزيد  البحرين  ململكة  متمنًيا 

والزدهار. واملنعة 

العلوي: احلفاظ على �شوق عمل م�شتقر 

يحفظ حقوق جميع اأطراف العمل

اأدى 13 مفت�ًشا من قطاع ال�شبط القانوين بهيئة 

�شعادة  اأمام  القانوين  الق�شم  العمل  �شوق  تنظيم 

العلوي  عبدالعزيز  جمال  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

العدل  وزير  قرار  مبوجب  وذلك  املا�شي،  اخلمي�س 

وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف رقم 45 ل�شنة 2021 

ب�شاأن تخويل بع�س موظفي هيئة تنظيم �شوق العمل 

لأحكام  وتنفيًذا  الق�شائي،  ال�شبط  ماأموري  �شفة 

قانون ب�شاأن هيئة تنظيم �شوق العمل رقم 19 ل�شنة 

2006 ب�شاأن التفتي�س على اخلا�شعني لأحكام قانون 

الرئي�س  نائب  بح�شور  وذلك  العمل،  �شوق  تنظيم 

لل�شبط القانوين الدكتور خالد حممد عبدالرحمن.

فريق  اأع�شاء  العلوي  وجه  الق�شم  اأداء  وبعد 

الأمانة  درجات  باأعلى  مهامهم  تنفيذ  اإىل  التفتي�س 

القانونية  املبادئ  وتثبيت  تنظيم  اأطر  �شمن  والدقة 

يف التعامل مع العمالة الوافدة داخل ال�شوق املحلية.

وزارة الإعالم تنعى نواف الذوادي

الزميل  من�شوبيها،  وجميع  الإعالم  وزارة  نعت 

التن�شيق  اأخ�شائي  الـــذوادي،  عبدالعزيز  نــواف 

اإىل  انتقل  الذي  الريا�شية  البحرين  بقناة  واملتابعة 

بالعطاء  حافلة  م�شرية  بعد  ال�شبت  اأم�س  ربه  جوار 

والإجناز والإخال�س والتفاين يف العمل.

و�شادق  التعازي  باأحر  الإعالم  وزارة  وتتقدم 

داعية  الإعالمية،  والأ�شرة  الفقيد  اأ�شرة  اإىل  املوا�شاة 

املوىل عز وجل اأن يتغّمده بوا�شع رحمته ور�شوانه، 

اأهله وذويه جميل  ويلهم  ف�شيح جناته  ي�شكنه  واأن 

ال�شرب وح�شن العزاء.
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اأكدوا �ضرورة التقّيد باالإجراءات االحرتازية.. فعاليات وطنية:

نوار املطوع

روان الع�صفور

عبداهلل عا�صور

هدى املهدي

احلارث بو�صيبع

د. لولوة بودالمة

اأن�س حممد

بوعي�ضى« يا  فيك  ثقة  »كلنــــا 
حممد بحر:

باالإجراءات  والتقيّد  املخت�صة  ال�صادرة من اجلهات  بالقرارات  التقيد  اأهمية  اأكدت فعاليات وطنية على 

االحرتازية واحلذر من االن�صياق وراء ال�صائعات، اأو االأخبار املزيفة، يف هذا الظرف اال�صتثنائي الذي متر به 

البالد، والذي يتطلب تكاتف اجلهود الر�صمية واملجتمعية للق�صاء على جائحة كورونا.

ال�صمو امللكي  البحرين بقيادة �صاحب  واأ�صادوا يف حديثهم لل�صحيفة باجلهود املبذولة من قبل فريق 

االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، واأجمعوا اأن فريق البحرين 

الطبي والفني والتقني �صّطروا اأروع معاين العطاء.

عبداهلل  نوار  ثّمن  جهته،  من 

الوطني  الفريق  جهود  املطوع 

كورونا  لفايرو�س  للت�شدي 

بقيادة  )كوفيد-19(  امل�شتجد 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

واملكت�شبات  باالإجنازات  منوها 

مواجهة  يف  البحرين  حققتها  التي 

اأثرها  على  وحظيت  اجلائحة، 

ورفيعة  مو�شعة  دولية  باإ�شادات 

االحتفاء  هذا  ليعك�س  امل�شتوى، 

اجلهود  وقيمة  حجم  االأممي 

املرموقة  املكانة  املبذولة ويعرب عن 

البحرين  مملكة  اليها  و�شلت  التي 

بف�شل هذه اجلهود.

يف  مطلقة  ثقة  املطوع  واأبدى 

موا�شلة  على  الوطني  الفريق  قدرة 

من  املزيد  وحتقيق  النجاحات 

للجائحة،  الت�شدي  يف  االجنازت 

م�شددا على �شرورة حتلي املواطنني 

جهود  دعم  يف  امل�شوؤولية  بروح 

يف  وامل�شاهمة  الوطني  الفريق 

بكافة  االلتزام  عرب  وذلك  اإجناحها، 

ال�شادرة  والتعليمات  االإجراءات 

عن الفريق الوطني، واملبادرة باأخذ 

والتقيد  والتطعيمات،  اللقاحات 

يف  االحرتازية  االإجراءات  بتطبيق 

اليومية. املمار�شات 

على  يجب  اأنه  املطوع:  واأ�شاف 

جهود  يثمن  اأن  ومقيم  مواطن  كل 

الدولة وي�شع يده يف يدها وي�شهم 

هذه  مكافحة  يف  اإيجابية  م�شاهمة 

مرورا  بالتوعية  بدًءا  اجلائحة 

اإىل  و�شوالً  باالإجراءات  بالتقيد 

ب�شرورة  وتذكريهم  االآخرين  حّث 

الدور  باأهمية  وتوعيتهم  االلتزام 

مكافحة  يف  املجتمع  يلعبه  الذي 

اجلائحة. هذه 

وقال عبداهلل عا�شور مرَّ عاٌم وعدة 

�شهور على ظهور جائحة كورونا يف 

اململكة، عام وعدة �شهور على ت�شدر 

فريق البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

حفظه اهلل ال�شفوف االأمامية للت�شدي 

وملواجهة فريو�س كورونا.

فريق  قام  الفرتة  هذه  وخالل 

�شحية  باجراءات  البحرين 

من  �شخمة،  وتوعوية  واقت�شادية 

جلميع  املجاين  والعالج  الفح�س 

البحرين،  يف  واملقيمني  املواطنني 

عن  والتعليم  العمل  نظام  وتطبيق 

ُبعد، ودفع رواتب العاملني يف القطاع 

التي  القرارات  من  وغريها  اخلا�س، 

وم�شلحة  �شحة  ل�شالح  و�شعت 

املواطن بالدرجة االأوىل.

هذا  ظل  ويف  عا�شور:  واأ�شاف 

الذي  الع�شيب  اال�شتثنائي  الظرف 

متر به اململكة، يجب توحيد اجلهود 

االأجدر  فهم  البحرين  فريق  خلف 

االأمان،  بر  اإىل  البحرين  لقيادة 

االحرتازية،  االجراءات  وتطبيق 

ال�شائعات،  ن�شر  عن  واالبتعاد 

والفزع،  اخلوف  وبث  والتجمعات، 

و�شرورة حتري الدقة قبل الن�شر.

وقّدم عبداهلل عا�شور حتية اإجالل 

واإكبار لالأبطال الذين ت�شلحوا بعظم 

اأوال وبالواجب الوطني ثانيا  االأمانة 

وبا�شت�شعار امل�شوؤولية ثالًثا وعملوا 

بكل ت�شحية، فكنا جنل�س يف املنازل 

نهار  ليل  يواجهون  الوباء  اإىل  وهم 

بكل اإخال�س وتفان.

بعد  بو�شيبع  عادل  احلارث  وقال 

االنت�شار  على  ون�شف  عام  قرابة  مرور 

كورونا  فريو�س  جلائحة  العاملي 

وب�شكل  جديد  من  تربز  )كوفيد-19(، 

ال�شمو  �شاحب  وحنكة  حكمة  وا�شح 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

للت�شدي  الوطنية  للجهود  قيادته  يف  اهلل 

املواطن  �شحة  جعلت  التي  للفريو�س، 

الغالية  مملكتنا  اأر�س  على  واملقيم 

كربى  ا�شادات  ونالت  ق�شوى  اأولوية 

�شيما  ال  املختلفة  الدولية  املنظمات  من 

منها.  ال�شحية 

وبرغم امل�شتجدات اإال اأن العمل الطبي 

فريق  به  يقوم  الذي  والتقني  والفني 

اإدارة حتدي جائحة كورونا  البحرين يف 

مملكة  فا�شتطاعت  ناجحة،  بوترية  ي�شري 

للعامل  تقدم  اأن  خالله  من  البحرين 

امنوذًجا فريًدا يف االعتماد على الذات من 

ناحية الكوادر الوطنية املوؤهلة، وتر�شيخ 

ويف  الطبي  االبتكار  يف  جديدة  مفاهيم 

اإدارة االأزمات الطبية وال�شحية وت�شخري 

بروح  العمل  خالل  من  والطاقات  املوارد 

العمل  من�شات  كافة  عرب  الواحد  الفريق 

احلكومي.

التحلي  اإىل  اجلميع  بو�شيبع  ودعا 

وراء  االجنراف  وعدم  امل�شئولية  بروح 

اأ�شوات تاأجيجية تريد النيل من مكت�شبات 

وطنية �شاخمة، فمجتمعنا جمتمع واٍع ال 

الداعية  االأ�شوات  خلف  االن�شياع  يقبل 

باجلهود  والت�شكيك  الثقة  لزعزعة 

البحرين  فريق  قدمها  التي  املخل�شة 

على  اأكد  كما  للجائحة،  االأول  اليوم  منذ 

امل�شادر  من  املعلومات  ا�شت�شقاء  �شرورة 

بكافة  كامل  ب�شكل  وااللتزام  الر�شمية 

على  حفاًظا  الوقائية  ال�شحية  االإجراءات 

العزيز،  اأنف�شهم و�شالمة جمتمعنا  �شالمة 

واأن يحفظ  الوباء  يرفع عنا  اأن  اهلل  داعًيا 

البحرين واأهلها من كل مكروه.

فيما عرّبت د. لولوة بودالمة عن 

الفريق  طواقم  امتنانها جلميع  فائق 

بكل جهد  تعمل  التي  الطبي  الوطني 

عامليا  اجلائحة  هذه  تف�شي  بدء  منذ 

ت�شحياتهم  مقدرة  هذا،  يومنا  حتى 

الفايرو�س  هذا  مواجهة  يف  املتمثلة 

وجها لوجه من خالل عملهم املبا�شر 

مع امل�شابني واملر�شى، باالإ�شافة اإىل 

بعدهم عن اأهلهم واأبنائهم طيلة هذه 

جميع  باأن  موؤكدة  الطويلة،  الفرتة 

على  واملقيمني  البحرين  مواطني 

عظيم  يحملون  الطيبة  االأر�س  هذه 

االمتنان جلهودهم الوا�شحة.

اأن  على  البودالمة  اأكدت  كما 

�شاحب  بتوجيهات  البحرين  مملكة 

عهدنا  ويل  وقيادة  امللك  اجلاللة 

امللف  هذا  يقودون  وزرائنا  رئي�س 

بكل حكمة واحرتافية، حتى ا�شحت 

البحرين اأحد اأف�شل الدول يف احتواء 

معها،  والتعامل  اجلائحة  هذه 

املتقدمة يف  العاملية  املراتب  واحتلت 

اجلهوزية ون�شب التطعيم.

ودعت البودالمة جميع املواطنني 

من  امل�شوؤولية  حتمل  على  واملقيمني 

خالل اتباع تو�شيات الفريق الوطني 

ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  والتي  الطبي 

ن�شب  من  التقليل  يف  فعال  ب�شكل 

انت�شار الفريو�س.

لال�شتماع  اجلميع  ودعت  كما 

الر�شمية  واالأرقام  التوجيهات  اإىل 

الطبي  الوطني  الفريق  من  ال�شادرة 

مروجي  وراء  االن�شياق  وعدم 

الوطني  الفريق  وا�شفة  االإ�شاعات، 

بال�شفافية  يتحلى  باأنه  الطبي 

مع  التعامل  يف  واملرونة  وال�شرعة 

هذه اجلائحة.

روان  قالت  مت�شل  �شياق  ويف 

التي  الوطنية  اإن اجلهود  الع�شفور: 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  يقودها 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، هي مرتكزات 

النجاح يف مواجهة فريو�س كورونا، 

الفريق  روح  بف�شل  حتقق  ما  فكل 

كبري  ب�شكل  اأ�شهم  والذي  الواحد، 

املواطنني  و�شالمة  �شحة  حفظ  يف 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

مملكة  اإن  بالقول:  وا�شتدركت 

من  فريدة  جتربة  قدمت  البحرين 

كورونا  فريو�س  مواجهة  يف  نوعها 

االحرتازية  اإجراءاتها  خالل  من 

غرفة  تفعيل  من  انطالًقا  املدرو�شة 

هذه  باكورة  اآتت  والتي  العمليات، 

املدرو�شة،  واالإجراءات  القرارات 

ر�شد  يف  اجلهود  بعدها  وتوالت 

مع  والتوا�شل  الالزمة  االحتياجات 

التزام  مع  احلكومية  اجلهات  كافة 

احلقائق  نقل  يف  التامة  ال�شفافية 

للجميع، مما اأ�شهم يف حتقيق نتائج 

اإيجابية ا�شادت بها املنظمات الدولية.

على  املجتمع  الع�شفور  ودعت 

كما  الوطنية  بامل�شوؤولية  التحلي 

العهد به، واأن نكون �شركاء لتجاوز 

اتباع  عرب  اال�شتثنائي،  الظرف  هذا 

اجلهات  من  ال�شادرة  التعليمات 

عجلة  ا�شتمرارية  اأجل  من  املعنية، 

احلياة الطبيعية مع اإمكانية اخلروج 

الالزمة،  املعي�شية  احلاجات  لق�شاء 

اأبنائها  بجهود  البحرين  و�شتوا�شل 

نتائج  من  حتقق  ما  على  البناء 

على  الق�شاء  يتم  حتى  اإيجابية 

الفريو�س نهائًيا.

ثقة مْطلقة يف الفريق الوطني

حتية اإجلل واإكبار للأبطال

البحرين بحاجة اإىل تكاتف جمتمعياإدارة فريق البحرين ناجحة

ال لل�ضائعات.. واأوقفوا التجمعات

نقّدر ت�ضحيات الفريق الوطني الطبي

البحرين قّدمت اأمنوذًجا يف مواجهة الـ»كورونا«

وقال اأن�س حممد: نثق يف قيادة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء وفريق البحرين للملف 

ال�شحفي ومواجهة اجلائحة من خالل اخلطط واالإجراءات اال�شتباقية، واأثبتت البحرين مقدرتها 

على مواجهة كافة التحديات وال�شعاب، االأمر الذي �شهد له القا�شي والداين ونالت به اإ�شادات اأكرب 

الهيئات واملنظمات ال�شحية العاملية، وبذلت اململكة الغايل والنفي�س من اأجل املواطن واملقيم على 

حد �شواء، فارتفاع حاالت االإ�شابات اجلديدة لن ين�شف جهودهم.

و�شالمة  و�شحة  اأمن  على  احلفاظ  اأجل  من  ال�شاعة  مدار  على  م�شتمرة  اجلهود  واأ�شاف: 

من خالل  تكاتف جمتمعي  اإىل  بحاجة  واالأمر  املرحلية،  االإجراءات  من خالل  واملقيمني  املواطنني 

املرحلة،  هذه  �شنتجاوز  باأننا  ثقة  وكلنا  لل�شائعات،  والت�شدي  االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام 

و�شنعود اإىل حياتنا الطبيعية.

وفريق  الر�شيدة  للقيادة  العرفان  وعظيم  اجلزيل  ال�شكر  بتقدمي  حديثه  حممد  اأن�س  وختم   

البحرين على جهودهم حلماية احلا�شر وتاأِمني امل�شتقبل وقال: مهما قلنا ومهما فعلنا لن نوفيكم 

حقكم على جهودكم اجلبارة و�شرند اجلميل لكم.

وحّذرت هدى املهدي من االن�شياق وراء ال�شائعات واالأخبار جمهولة امل�شدر خالل هذه الفرتة 

نفو�س  يف  والرعب  اخلوف  بث  وحماولة  ال�شحي  الو�شع  لتهويل  ي�شعى  فالبع�س  الع�شيبة، 

املواطنني واملقيمني.

االحرتازية،  االإجراءات  تطبيق  خالل  من  الطبي،  الوطني  الفريق  جهود  م�شاندة  اإىل  ودعت 

اأن تطبيق هذه االحرتازات من �شاأنها  اإذ  والتوقف عن التجمعات العائلية، واخلروج لل�شرورة، 

تقنني انت�شار الفريو�س، وبالتايل تقلي�س اأعداد االإ�شابات والوفيات.

وقالت املهدي: نحن فخورون باإجنازات فريق البحرين بقيادة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، فمنذ اليوم االأول لت�شجيل اأول اإ�شابة بفريو�س كورونا يف البحرين، مل يهداأ بال ومل يكل 

اأو ميل فريق البحرين، عن القيام بواجبهم االإن�شاين.
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من  النيل  اإىل  ت�شعى  التي  الن�شاز  االأ�شوات  الوقت  ذات  يف  راف�شني 

االلتفاف  على �شرورة  وموؤّكدين  اإجنازاته،  من  والتقليل  الوطني  الفريق 

ال�شعبي حول الفريق وكل ما يتخذه من قرارات.

و�شهدت و�شائل التوا�شل االجتماعي تفاعًل كبرًيا مع دعوات التفاعل 

ال�شعبي الكبري. 

وكتب ع�شو الفريق الوطني مناف القحطاين عقب احلملة: »احلمد هلل، 

املعاين  اأكرب  طّياتها  بني  لكنها حتمل  احلروف  قليلة  كلمات جندها  هناك 

واأعمقها«.

فريق  قرارات  يف  الثقة  متام  »نثق  حممد:  جيهان  املغردة  وكتبت 

هذا  مع  التعامل  يف  واالحرتافية  امللحوظة  جهودكم  ون�شكر  البحرين، 

لن  املحبطة  للأبواق  ونقول  يعينكم،  اهلل  لهم  ونقول  القاتل  الفايرو�س 

تنالوا من الفكر احلّر الذي عا�س قرابة 16 �شهًرا منبهًرا بذلك االإجناز غري 

امل�شبوق«.

وكتبت املغردة اأم حم�شن: »وطني كبري وقادر اأن يتجاوز هذه االأزمة، 

وطني اإن �شاء اهلل كل اأزمة يخرج منها �شامل غامن وهذه االأزمة اإن �شاء اهلل 

بنعّديها باإذن الواحد االأحد، و�شكًرا لكم يا اأبطال البحرين«.

وكتبت املغردة هدى اآل حممود: »تاج الرا�س فريق البحرين من اأكرب 

من فيهم اإىل اأ�شغر عامل �شابر جماهد ومتطوع الأجل اأهله ونا�شه وبلده«.

االأيام  ب�شحيفة  اخلا�س  البو�شت  املناعي  ابراهيم  املحامي  وو�شع 

فريق  الأع�شاء  قائًل: »حتّية  االأمامية وكتب  ال�شفوف  العاملني يف  ل�شكر 

البحرين.. ت�شفيق.. كل التقدير واالحرتام لفريق البحرين الطبي«.

وكتب املغرد عبداهلل ال�شاعر: » يحاول البع�س جتاهل فريق  البحرين 

فريق  اإال  �شيء  كل  مع  ت�شامنوا  يعقوب،  نف�س  يف  غاية  الأجل  الوطني 

البحرين ولكن نقولها وب�شوت مرتفع، كلنا مت�شامنون مع فريق البحرين 

الوطني، �شكًرا لكم.. لوالكم لكان حالنا كما الدول التي هزمها الوباء، �شكًرا 

جلميع الكوادر ال�شفوف االأمامية«.

القحطاين،  مناف  الدكتور  العهد،  ويل  » �شمو  العب�شي:  حممد  وكتب 

باقة من كل مرادفات  اإليكم  ال�شحي  املجال  البحرين والعاملني يف   فريق 

حرًبا  وخ�شتم  اأيامكم  وجمهود  حياتكم  كر�شتم  �شكًرا،  التقدير،  ومعاين 

ال�شكر  اأعينكم،  يف  االإرهاق  وراأينا  بجهد  عملتم  والأجل  البحرين  الأجلنا 

وحده ال يويف، بّي�شتوا وجه البحرين«.

من جانبه، كتب املغرد �شامل امل�شيفر: » منوذج اإدارة االأزمة يف البحرين 

اأمر يدعو للفخر واالعتزاز ولي�س من االإن�شاف ان نقلل من حجم املجهود 

يف  حالة  اأول  بداية  منذ  اجلائحة  مكافحة  يف  البحرين  لفريق  املبذول 

به  قام  ما  تقدير  علينا  ويجب  جًدا  عالية  قيمة  االإن�شاف  قيمة  البحرين، 

الفريق واالبتعاد عن الت�شكيك واالزدراء  فريق البحرين«.

فيما كتب االإعلمي املذيع علي ح�شني: »البع�س يقول من حّقنا ننتقد 

ون�شاأل ونعرّب، كلم �شحيح حمد منعكم، لكن حني تقول له فقط ال تت�شّرع 

بع�س  راجع  الر�شمية،  م�شادرها  من  املعلومات  خذ  االإ�شاعات،  ن�شر  يف 

تعلم،  ال  فيما  تفتي  ال  بتجّرد وم�شداقية،  املجتمع  و�شلوكيات  �شلوكياتك 

ا من حّقي اأن اأعرّب«. اتهمك، اإنك فقط تدافع، عزيزي هذا راأيي واأي�شً

العمل..  واأماكن  وامل�شت�شفيات..  وال�شاحات..  املنازل..  من  حار..  رمزي  ت�شفيق 

و�شتّى املحافل.

حتيّة عظيمة رفعتها البحرين بكاّفة فئاتها اإىل »فريق عظيم«.. بذل اأق�شى ما لديه يف 

�شبيل �شالمة الوطن و�شّحة جميع مواطنيه واملقيمني فيه.

اإنها ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء يوم اأم�س الأحد.. حيث الدعوة التي اأطلقتها �شحيفة 

الأمري  امللكي  ال�شمو  بقيادة �شاحب  العتيد  الوطني  فريقنا  اإىل  التحيّة  لتوجيه  »الأيام« 

حرارة  امتزجت  حيث  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الت�شفيق مع الت�شريحات وامل�شاركات ال�شادقة التي عّب عنها املواطنون واملقيمون يف 

الوطنية  تقّدمها كوادرنا  التي  الكبرية  بالت�شحيات  احتفاًء  التوا�شل الجتماعي  و�شائل 

املخل�شة يف ال�شفوف الأمامية للت�شّدي لفريو�س كورونا »كوفيد-19«.

الجتماعي  التوا�شل  برملانيني ون�شطاء يف و�شائل  ذلك، ت�شريحات من  ترافق مع 

ومواطنني وم�شوؤولني اأّكدوا خاللها على دعمهم املطلق لقرارات الفريق الوطني الطبّي، 

وثقتهم الكاملة فيما يتّخذه من قرارات حكيمة يف �شوء املعلومات والبيانات املتاحة لديه 

وامل�شلحة العاّمة.

ت�صفيق حار تفاعلاً مع دعوة »             «

ا لكم البحرين توّجه التحّية اإىل »الفريق الوطني«: �صكراً

كوادر طبيّة يف الفريق الوطني الطبي.. اختارت اأن ت�شكر »الأيام« على مبادرتها عب اإر�شال �شورها من »الداخل«.. حيث ال�شفوف الأمامية للت�شّدي لكورونا
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وافقنا على مر�شوم »�شوابط املناق�شة العامة« دون �شغط من اأي جهة.. رئي�س ت�شريعية النواب:

املوافقة على تعديل د�شتوري لإ�شافة ن�س يحدد مبداأ جمانية اخلدمات ال�شحية

املر�شوم  على  املوافقة  على  بالت�شويت  يتعلق  وفيما 

بقانون اخلا�ص ب�شوابط املناق�شة العامة، قال ال�شواد:»ال 

اللجنة  باملوافقة يف  اللجنة  اأع�شاء  بع�ص  قام  ملاذا  اأعلم 

لهم، يف  يرجع  االأمر  وهذا  اجلل�شة،  الرف�ص يف  ثم  ومن 

اللجنة ننظر اإىل املو�شوع ب�شفة اأ�شلية، اأو�شت اللجنة 

باملوافقة وهناك نواب وافقوا يف اللجنة وتغريت مواقفهم 

اأن املر�شوم جاء د�شتورًيا  يف اجلل�شة«. واأ�شاف ال�شواد 

اأي جهة للموافقة على  اأي �شغط من  واأنه مل يكن هناك 

وافق  اأنه  موؤكًدا  العامة،  املناق�شة  اأحكام  تعديل  مر�شوم 

على املر�شوم بقناعة تامة واأن النواب مل يجردوا اأنف�شهم 

من �شالحية املناق�شة العامة، واأن هذه املعلومة خاطئة.

على  والالئحة مل حتتوي  الد�شتور  اإن  ال�شواد  وقال 

اأحكام لتنظيم عملية املناق�شة العامة، ويعتقد اجلميع اأن 

املناق�شة العامة و�شيلة �شغط، ففي مناق�شة وزير الرتبية 

والن�شف  التا�شعة  يف  اجلل�شة  وبــداأت  حتدث  اجلميع 

ومل  تداخل،  الكل  م�شاًء  الثامنة  حتى  وا�شتمرت  �شباًحا 

يح�شل اأي �شيء بالرغم من حتدث اجلميع.

وتابع رئي�ص اللجنة قوله باأن هناك من تفوه بكلمات 

الرتبية  وزير  مناق�شة  خالل  منا�شبة  وغري  ترتقي  ال 

اأبقى على مبداأ  اأن املر�شوم  ومل تكن هناك نتيجة، موؤكًدا 

املناق�شة العامة.

ولفت اإىل اأن ا�شتمرار املناق�شة لفرتة طويلة ت�شل اإىل 

12 �شاعة لي�ص مبداأ �شحًيا، فيما اأن املر�شوم جاء ل�شبط 

العملية حيث حدد املتداخلني والوقت وهذا ما مينع تكرار 

الكالم واملناق�شات وعدم اإ�شاعة وقت املجل�ص واحلكومة.

الع�شرة  امل�شاركني  يجعل  املر�شوم  تعديل  اأن  واأكد 

يتطرقون اإىل زوايا خمتلفة من مو�شوع املناق�شة العامة، 

كافية  دقائق  اخلم�ص  �شالحياتنا  عن  نتنازل  مل  نحن 

الإي�شال الفكرة من العدد والوقت.

ال�شواد  ا�شتغرب  املحاماة،  بقانون  يتعلق  وفيما 

مهاجمة بع�ص النواب للقانون بالرغم من عدم مناق�شته 

قانون  اأن  اإىل  م�شرًيا  واالأ�ش�ص،  املبادئ  مناق�شة  او حتى 

املحاماة جاء كمقرتح �شوري يف 2008 وورد اإىل جمل�ص 

النواب يف 2012 وبقي طوال هذه الفرتة وحاول النواب 

حتريك هذا امل�شروع.

اجلانب احلكومي  ال�شواد:»هناك طموح من  واأ�شاف 

اللجنة  متكامل،  قانون  اإيجاد  يف  املحامني  والزمالء 

وزارة  من  رد  اأي  نتلَقّ  مل  القانون،  يف  واجتهدت  بذلت 

العدل وال�شوؤون االإ�شالمية«. واأ�شار اإىل اأن اللجنة عقدت 

اجتماعات اأ�شبوعية للقانون، ومت �شحبه بطلب من وزير 

وله  مبدع  �شخ�ص  وهو  العدل  بوزير  واجتمعنا  العدل 

نظره خمتلفة و�شنحاول اإخراج القانون ب�شورة خمتلفة.

اإىل  املحالة  املو�شوعات  اأن عدد  اللجنة  وذكر رئي�ص 

 29 اإجناز  مت  مو�شوًعا،   52 بلغ  اأ�شلية  ب�شفة  اللجنة 

اأن  مو�شًحا  املو�شوعات،  بقية  درا�شة  يتم  فيما  منها، 

ومر�شوًما  الد�شتور،  تعديل  اقرتاح  تت�شمن  املو�شوعات 

و17  منها،   5 اإجناز  مت  بقانون  م�شروًعا  و12  بقانون، 

اقرتاًحا بقانون مت اإجناز 5 منها، و20 اقرتاًحا برغبة مت 

اإجناز 17 منها.

من  اللجنة  انتهت  التي  املو�شوعات  اأهــم  وحــول 

ب�شاأن  تقريرها  رفعت  اللجنة  اإن  ال�شواد  قال  درا�شتها، 

املادة  بتعديل   2020 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  املر�شوم 

)173( من املر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2002 ب�شاأن 

الالئحة الداخلية ملجل�ص النواب، وم�شروع قانون بتعديل 

باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  من   )11( املادة 

بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وم�شروع قانون بتعديل 

املدنية  اخلدمة  قانون  من   )11( املادة  من  الثانية  الفقرة 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010.

كما قامت اللجنة بدرا�شة م�شروع قانون بتعديل املادة 

االأوىل من املر�شوم بقانون رقم )40( ل�شنة 1999 ب�شاأن 

متلك مواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 

والذي  البحرين،  مملكة  يف  واالأرا�شي  املبنية  للعقارات 

التعاون  جمل�ص  دول  مواطني  متلك  تنظيم  اإىل  يهدف 

للعقارات املبنية واالأرا�شي يف مملكة البحرين، بحيث تكون 

بعد موافقة وزير العدل وال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف يف 

للقواعد  ووفًقا  العمراين،  التخطيط  يحددها  التي  املناطق 

واالإجراءات التي حتددها اللجنة العليا للتخطيط العمراين 

وي�شدر ب�شاأنها قرارات من الوزير املخت�ص.

ا  ويف ال�شياق ذاته بني ال�شواد اأن اللجنة در�شت اأي�شً

عدًدا من املو�شوعات املهمة، ومنها املر�شوم بقانون رقم 

)23( ل�شنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام قانون اخلدمة 

املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

الذي يهدف اإىل تعديل التدرج يف اجلزاءات التاأديبية التي 

قانون  املوظف احلكومي، وم�شروع  يجوز توقيعها على 

بتعديل املادة االأوىل من املر�شوم بقانون رقم )40( ل�شنة 

التعاون لدول  ب�شاأن متلك مواطني دول جمل�ص   1999

مملكة  يف  واالأرا�شي  املبنية  للعقارات  العربية  اخلليج 

دول  مواطني  متلك  تنظيم  اإىل  يهدف  والذي  البحرين 

مملكة  يف  واالأرا�شي  املبنية  للعقارات  التعاون  جمل�ص 

قانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل  قانون  وم�شروع  البحرين، 

حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 

1989 املرافق للمر�شوم رقم )9( ل�شنة 2020، وم�شروع 

الق�شائية  ال�شلطة  قانون  اأحكام  بع�ص  بتعديل  قانون 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 املرافق 

بتعديل  والقرتاح   ،2021 ل�شنة   )31( رقم  للمر�شوم 

د�شتور مملكة البحرين.

غالب اأحمد: 

قال رئي�س �للجنة �لت�ضريعية و�لقانونية �لنائب فا�ضل �ل�ضو�د �إن �للجنة تلقت 121 مو�ضوًعا ب�ضفة غري �أ�ضلية، حيث �أجنزت منها 104 مو�ضوعات، 

تنوعت بني 12 مر�ضوًما بقانون، و33 م�ضروًعا بقانون، و8 قر�ر�ت ملجل�س �ل�ضورى، و68 �قرت�ًحا بقانون، م�ضريً� �إىل �أن �للجنة عقدت 34 �جتماًعا 

خالل دور �النعقاد �ملن�ضرم، رفعت فيها 30 تقريًر�، فيما رفعت �للجنة 101 ر�أي حول �ملو�ضوعات �ملحالة �إليها ب�ضفة غري �أ�ضلية، فيما بلغ عدد 

�ملر��ضالت �ل�ضادرة عن �للجنة 217 مر��ضلة.

و�أ�ضار �ل�ضو�د خالل موؤمتر �ضحايف عقد ال�ضتعر��س �أهم �إجناز�ت و�أعمال �للجنة خالل دور �النعقاد �لثالث من �لف�ضل �لت�ضريعي �خلام�س، �إىل 

�أن �للجنة تلقت مقرتًحا بقانون لتعديل د�ضتوري مقدم من قبل �لنو�ب، ومت �لبت يف �أحد �ملقرتحات، و�ملقرتح �الآخر مل ترد فيه ردود �جلهات �ملخت�ضة.

وذكر �ل�ضو�د �أن �للجنة و�فقت على تعديل د�ضتوري بتحديد جمانية �خلدمات �ل�ضحية يف �لد�ضتوري كمبد�أ و��ضح، �إذ �إن �لن�س �حلايل ين�س على 

�أن �لدولة تكفل �خلدمات �ل�ضحية ومل حتدد مبد�أ �ملجانية.

وو�ضف �ل�ضو�د تفاعل �لنو�ب يف �للجنة بالفاعل حيث حر�س �الأع�ضاء على �اللتز�م، و�أن �لغيابات كانت باأعذ�ر �ضو�ء كانت الرتباطات ب�ضبب 

�لعمل �أو م�ضائل �ضحية، وح�ضور �الأع�ضاء مثمر يف �الجتماعات.

يف ورقة بحث حول اآثار جائحة »كوفيد19-«

قرار تاأجيل القرو�س بث الطماأنينة يف الأ�شر البحرينية
البحرين  مركز  جتمع  التي  ال�شراكة  على  بناًء 

والدولية  اال�شرتاتيجية  قة للدرا�شات  لطا ا و

»درا�شات« مع برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي يف مملكة البحرين، لدرا�شة 

واالقت�شادية  االجتماعية  االآثــار 

جلائحة »كوفيد-19« يف اململكة، 

اأ�شدر مركز »درا�شات« ورقة بحث 

بعنوان: »تقييم اآثار تاأجيل �شداد 

البحرين«،  مملكة  يف  القرو�ص 

من اإعداد �شارة بهمن والدكتور 

القرارين  حتلل  العبيديل،  عمر 

االأولني بتاأجيل �شداد القرو�ص 

عن  وال�شادرين  للبحرينيني، 

املركزي  البحرين  م�شرف 

مار�ص  �شهري  يف  تباعاً 

و�شبتمرب 2020، بناًء على 

 100 مع  اأجريت  مقابالت 

اأ�شرة بحرينية. 

القرو�ص  �شداد  تاأجيل  اأن  اإىل  البحث  وتو�شلت ورقة 

-خا�شة تاأجيل مار�ص 2020- �شاهم يف م�شاعدة االأ�شر 

املالية  التحديات  على  التغلب  يف  البحرينية 

جائحة  عــن  الناجمة 

فيها  »كوفيد-19«، مبا 

وزيادة  املدخول  تراجع 

االأمر  وهو  امل�شروفات، 

يف  الطماأنينة  بث  الذي 

اأو�شاطها.

البحث  ورقــة  ــدت  واأك

اأنه لوال اإقرار تاأجيل ال�شداد 

بحرينية  اأ�شر  ال�شطرت 

من  توليفة  العتماد  كثرية 

وا�شتنزاف  امل�شروفات  تقليل 

�شوؤونها  الإدارة  املــدخــرات 

ن�شبة  بينها  ــن  وم املالية، 

التخلف  تعتزم  كانت  �شغرية 

عن ال�شداد لوال قرار التاأجيل.

خالل ا�شتقبال د. حمزة �شفرية اإيطاليا وم�شوؤولة باجلامعة الإيطالية

جامعتا البحرين وبولونيا ت�شتعر�شان التعاون الأكادميي

البحرين  جامعة  رئي�ص  ا�شتقبل 

االأ�شتاذ الدكتور ريا�ص يو�شف حمزة، 

جمهورية  �شفرية  اأم�ص،  مكتبه  يف 

اأوال  البحرين  مملكة  لدى  اإيطاليا 

موؤ�ش�شة  مدير  من  كل  ومعها  اأمادي، 

للدرا�شات  والع�شرين  الثالث  جون 

األبريتو  الدكتور  االأ�شتاذ  الدينية 

ميللوين، واالأ�شتاذة يف ق�شم الدرا�شات 

القانونية يف جامعة بولونيا ورئي�شة 

القانون الد�شتوري املقارن يف جامعة 

�شوزانا  الدكتورة  االأ�شتاذة  بولونيا 

مان�شيني. 

اجلامعة  رئي�ص  وا�شتعر�ص 

والــوفــد  االإيــطــالــيــة  ال�شفرية  مــع 

اجلامعة  كليات  بــرامــج  ــق  ــراف امل

رئي�ص  قدم  كما  م�شاريعها.  ــرز  واأب

اجلامعة لل�شفرية عر�شا عن خططها 

االأكادميية  واهتماماتها  التطويرية 

والبحثية. 

وعر�ص اجلانب االإيطايل ما يخ�ص 

اجلامعة،  يف  االأكادميية  الــربامــج 

يف  القانونية  الدرا�شات  وباالأخ�ص 

ا�شتعرا�ص  مت  كما  بولونيا،  جامعة 

جماالت التعاون بني اجلانبني لتبادل 

والطلبة،  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء 

وتدري�ص اللغتني االإيطالية والعربية، 

والتعاون على �شعيد البحث العلمي 

والربامج االأكادميية امل�شرتكة.

جامعة  جانب  من  اللقاء  وح�شر 

عميد  باأعمال  القائم  من  كل  البحرين 

حممد  �شالح  الدكتور  احلقوق  كلية 

اجلودة  �شمان  مكتب  ومديرة  اأحمد، 

وفاء  الدكتورة  احلقوق  كلية  يف 

جا�شم الوايف، كما ح�شره من اجلانب 

االإيطايل امل�شاعدة التنفيذية لل�شفرية، 

لورا بيتو.

 �لنائب فا�ضل �ل�ضو�د 

النتهاء من اتفاقيتني للخدمات اجلوية.. خارجية ال�شورى:

اإجناز 14 ت�شريًعا لتعزيز حظر غ�شل الأموال ومكافحة الإرهاب
اأنهت جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع واالأمن 

الت�شريعات  جميع  ال�شورى  مبجل�ص  الوطني 

عقدتهم  اجتماًعا   11 خالل  وذلك  اإليها،  املحالة 

الف�شل  مــن  الثالث  االنعقاد  دور  يف  اللجنة 

م�شروًعا   13 خاللها  اأجنزت  اخلام�ص،  الت�شريعي 

حظر  ب�شاأن  واحــد  بقانون  ومر�شوًما  لقانون، 

والذي  االإرهاب،  ومتويل  االأموال  غ�شل  ومكافحة 

تعزيز  اإىل  الهادفة  الدولية  اجلهود  ملواكبة  يهدف 

ومتويل  االأمــوال،  غ�شل  ومكافحة  حظر  اإجــراءات 

عرب  لــالأمــوال  امل�شروع  غري  والنقل  ـــاب،  االإره

ال�شامل. الدمار  اأ�شلحة  انت�شار  احلدود، ووقف 

و�شملت م�شروعات القوانني التي اأقرتها اللجنة 

واأحالتها اإىل مكتب املجل�ص، م�شروع قانون حماية 

اإىل  يهدف  والذي  االإرهابية،  االأعمال  من  املجتمع 

اجلرائم  يف  الهاربني  على  الت�شرت  ظاهرة  من  احلد 

عليهم،  حمكوًما  اأو  متهمني  كانوا  �شواء  االإرهابية 

اإرهابية  بجرائم  قيامهم  دون  للحيلولة  وذلــك 

ارتكبوه  ما  �شاأن  يف  العقاب  من  اإفالتهم  اأو  اأخرى 

ب�شاأن  قانون  م�شروع  جانب  اإىل  جــرائــم،  من 

اجلنائية،  االإجراءات  قانون  اأحكام  بع�ص  تعديل 

وم�شروعني لقانون باإ�شافة مواد جديدة اإىل قانون 

التجارية  العالمات  نظام  قانون  وكذلك  العقوبات، 

العربية. اخلليج  لدول  التعاون  لدول جمل�ص 

اأجنزتها  التي  القوانني  م�شاريع  ت�شمنت  كما 

ومعاهدات  اتفاقيات   8 االنعقاد  دور  خالل  اللجنة 

االتفاقية  �شملت  اأخرى،  ودول  البحرين  مملكة  بني 

الف�شاء  يف  املطلقة  االأج�شام  بت�شجيل  املتعلقة 

الزئبق،  ب�شاأن  ميناماتا  واتفاقية  اخلــارجــي، 

املحافظة  معاهدة  اإىل  البحرين  مملكة  وان�شمام 

الفطرية،  احليوانات  من  املهاجرة  االأنــواع  على 

وكذلك الت�شديق على النظام االأ�شا�شي ملركز العمل 

البحرين  وان�شمام  االإ�شالمي،  التعاون  ملنظمة 

ال�شلطات  بني  االأطــراف  متعددة  االتفاقية  اإىل 

ذات  الدول  بني  التقارير  تبادل  ب�شاأن  املخت�شة 

مملكة  حكومة  بني  االتفاقية  جانب  اإىل  ال�شلة، 

ب�شاأن  ال�شوي�شري  الفيدرايل  واالحتاد  البحرين 

بال�شرائب  يتعلق  فيما  ال�شريبي  االزدواج  اإزالة 

والتجنب  التهرب  ومنع  املال  وراأ�ص  الدخل  على 

عن  ف�شال  اإليها،  املرافق  والربوتوكول  ال�شريبي 

اجلوية. اخلدمات  اتفاقية 

فقد  اجلوية  اخلدمات  باتفاقيات  يتعلق  وفيما 

االأوىل بني حكومة مملكة  اتفاقيتني،  اللجنة  اأجنزت 

واالأخرى  االإيطالية،  اجلمهورية  وحكومة  البحرين 

جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني 

املالديف.
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�سمن �سل�سلة االإيجازات االإعالمية احلكومية التي ينظّمها مركز االت�سال الوطني.. ال�سيد:

م�سروع لبناء خمترب لدرا�سة االأوبئة بتكلفة 3.5 مليون دينار

اخلريية  املوؤ�ش�شة  م�شاريع  اأبرز  عن  ال�شيد  وك�شف 

امللكية يف البحرين وهي بناء خمترب لدرا�شة الأوبئة بتكلفة 

دينار  املليون  ون�شف  ماليني  »ثالثة  دينار  مليون   3.5

بحريني، اإىل جانب بناء رو�شة »اأم نا�شر« لالأيتام مبنطقة 

احلنينية، كما ان هناك م�شروًعا اآخر لبناء رو�شة اخرى يف 

منطقة ريا�ض املحرق.

املوؤ�ش�شة  ميزانية  حول  »الأيام«  �شوؤال  على  رّده  ويف 

مفتوحة  املوؤ�ش�شة  ميزانية  باأن  ال�شيد  اأكد  امللكية  اخلريية 

وهي مقدمة اأ�شا�ًشا من جاللة امللك املفدى، موؤكًدا ان جميع 

م�شاريع املوؤ�ش�شة قائمة اىل جانب تلك املقدمة للدعم والإغاثة 

واأنها مل تتاأثر بجائحة كورونا.

لـ11  الدعم  تقدم  امللكية  اخلريية  املوؤ�ش�شة  اإن  وقال   

األف يتيم واأرملة، م�شرًيا اإىل ان املوؤ�ش�شة قامت ب�شراء اأ�شهم 

مليوين  بقيمة  الأيتام  ل�شالح  ال�شيف  عقارات  من  اإ�شافية 

دينار.

تتعامل مع 215 مركًزا طبًيا،  املوؤ�ش�شة  ان  اىل  واأ�شار 

م�شرًيا اىل ان بع�ض العالجات تكلف 16 الف دينار، واأنها 

مع  للتعامل  الو�شط  ال�شرق  يف  مركز  اول  على  حتتوي 

اليتيم من بدايته ومع رحلة احلياة املختلفة.

املوؤ�ش�شة  ن�شاأة  عن  نبذة  الإيجاز  خالل  ال�شّيد  وقّدم   

ومراحل تطورها، كما تطرق اإىل عدد امل�شتفيدين من الأيتام 

والأرامل الذين تكّفل بهم جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

مبيًنا الفئات امل�شتفيدة من برامج املوؤ�ش�شة، واأنواع الرعاية 

التي تقدم لهم يف �شبيل امل�شاهمة يف رفع وعي وثقافة الأبناء 

والرتقاء مب�شتوياتهم العلمية والجتماعية، كما قّدم �شرًحا 

الً عن امل�شاريع التنموية التي تنفذها املوؤ�ش�شة يف �شتى  مف�شّ

جمالت الرعاية والإغاثة.

تقدمي  ت�شمل  والأرامل  الأيتام  كفالة  برامج  »اإّن  وقال: 

الرعاية النف�شية، التعليمية، التنموية، املعي�شية، ال�شحّية، 

والجتماعية لهذه ال�شريحة، اإ�شافة اإىل امل�شاعدات املو�شمية، 

م�شيًفا اأن من جملة الربامج والأن�شطة التي تقدمها املوؤ�ش�شة، 

الإفطار ال�شنوي لالأيتام، احلفل ال�شنوي للمتفوقني، احلفل 

والأرامل،  لالأيتام  التدريبية  الور�ض  للقرقاعون،  ال�شنوي 

اخلريية  مدريد  ريال  لأكادميية  اإ�شافة  الرتفيهية،  الأيام 

التي تهدف اإىل تعزيز و�شقل وتطوير املهارات الجتماعية 

للطالب وحت�شني عالقاتهم مع الآخرين ودجمهم مع اأقرانهم 

ون�شر التعليم جلميع �شرائح املجتمع عرب لعب كرة القدم«.

ومبا يتعلّق بامل�شاريع التنموية اأو�شح الدكتور م�شطفى 

ال�شّيد اأّن من اأبرز هذه امل�شاريع، امل�شاريع الريادية، كمركز 

امل�شروع  الأ�شرة،  بنك  املهني،  والتدريب  للتاأهيل  نا�شر 

الزراعي لذوي الحتياجات اخلا�شة، ريا�ض الأطفال.

وتديرها  نفذتها  التي  ال�شتثمارية  امل�شاريع  وب�شاأن 

املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإغاثية، قال ال�شيد: »اإّن املوؤ�ش�شة 

نفذت  املدى،  بعيدة  �شمولية  وروؤية  ا�شرتاتيجية  ووفق 

ال�شتثماري،  اجل�شرة  م�شروع  ال�شتثماري،  احلد  م�شروع 

وم�شروع اأبراج اخلري 1 و2 و3، حيث جاءت هذه امل�شاريع 

املوؤ�ش�شة،  برامج  من  للم�شتفيدين  املعي�شي  امل�شتوى  لرفع 

ولتنويع واإدامة املوارد املالية للموؤ�ش�شة«.

الذي  الكبري  الدور  اإىل  ال�شّيد  الدكتور م�شطفى  واأ�شار 

�شمو  اأطلقها  والتي  خري(  )فينا  الوطنية  احلملة  به  قامت 

من  كبرًيا  اإقبالً  ولقت  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

والبنوك  الأعمال  ورجال  والتّجار  واملقيمني  املواطنني 

والتي  واجلمعيات،  وال�شركات  امل�شرفية  واملوؤ�ش�شات 

نتج عنها ح�شيلة من التربعات بقيمة 100 مليون دولر 

امل�شاريع  اأ�شحاب  من  العديد  دعم  يف  اأ�شهمت  اأمريكي، 

م�شاعدة  جانب  اإىل  البحرينية  والأ�شر  ال�شغر  متناهية 

ُبعد،  عن  للتعليم  الآيل  احلا�شب  اأجهزة  وتوفري  الغارمني 

بالإ�شافة اإىل مبادرات �شناعة الكمامات، وال�شالل الغذائية 

وتوزيع الأدوية وتقدمي ال�شت�شارات الطبية، والتوا�شل مع 

الأ�شر املكفولة لالطمئنان على اأحوالهم، موؤكًدا باأن احلملة 

مل تتاأثر بجائحة كورونا واأنها م�شتمرة يف تقدمي الدعم.

ومبا يتعلّق بامل�شاعدات اخلارجية وامل�شاريع الإغاثية 

التي قدمتها املوؤ�ش�شة للدول ال�شقيقة وال�شديقة بتوجيه من 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

الرئي�ض الفخري للموؤ�ش�شة  البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

امللكية لالأعمال الإن�شانية، ومبتابعة واإ�شراف �شمو ال�شيخ 

امل�شاريع  اأبرز  ال�شيد  ا�شتعر�ض  اآل خليفة،  بن حمد  نا�شر 

 40 تبلغ  والتي  البحرين  مملكة  نفذتها  التي  التنموية 

الن�شانية  امل�شاعدات  اإن�شانية يف 11 دولة �شملت  مبادرة 

والغاثية، منها ان�شاء مدار�ض وم�شت�شفيات ومراكز �شحية 

وانتاج وحدات ملياه ال�شرب، وحفر اآبار املياه وبناء منازل 

اململكة  فل�شطني،  دولة  يف  التعليمي  والتمويل  وخميمات 

اجلمهورية  العربية،  م�شر  جمهورية  الها�شمية،  الأردنية 

اللبنانية،  اجلمهورية  ال�شودان،  جمهورية  اليمنية، 

باك�شتان  جمهورية  الحتادية،  ال�شومال  جمهورية 

جمهورية  الفلبني،  جمهورية  تركيا،  جمهورية  الإ�شالمية، 

نيبال الحتادية.

وبنّي ال�شّيد امل�شاريع التي نفذتها املوؤ�ش�شة يف فل�شطني 

وحتديًدا يف قطاع غّزة، والتي �شملت اإر�شال 4 �شحنات من 

امل�شاعدات الإن�شانية والإغاثية والطبية اإىل القطاع، وتاأهيل 

وتدريب 1400 �شخ�ض، وذلك من خالل ت�شنيع وتركيب 

اأطراف �شناعية لهم، ومعاجلة 100 جريح من قطاع غّزة 

ودعم  ومتويل  العربية،  م�شر  جمهورية  م�شت�شفيات  يف 

اأبناء القطاع مبنح جامعية لدرا�شة تخ�ش�ض  5 طاّلب من 

الطب.

واأ�شاف باأّن املوؤ�ش�شة اأن�شاأت يف قطاع غّزة مركز مملكة 

مملكة  ومكتبة  يون�ض،  خان  منطقة  يف  ال�شحي  البحرين 

البحرين يف حي الفاخورة، ومدر�شة مملكة البحرين يف حي 

الزيتون، ومدر�شة املنامة يف تل الهوى، كما نفّذت املوؤ�ش�شة 

اأعمال تو�شعة يف مدر�شة جباليا، واأعادت اإعمار مركز حي 

العلمية  املختربات  على جتهيز  ال�شحي، وعملت  ال�شابورا 

واملعدات،  الأجهزة  باأحدث  غّزة  الإ�شالمية يف  اجلامعة  يف 

ال�شريف  القد�ض  يف  البحرين  مملكة  مكتبة  لإن�شاء  اإ�شافة 

.UNDP بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

خديجة العرادي:

اأ�صاد االأمني العام للموؤ�ص�صة امللكية للأعمال االإن�صانية الدكتور م�صطفى ال�صيّد باالهتمام الكبري الذي يوليه ح�صرة �صاحب 

البحرين مثمنًا دعم  البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه للأيتام واالأرامل يف مملكة  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�صى  اجلللة 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء واهتمامه بربامج وم�صاريع املوؤ�ص�صة 

امللكية للأعمال االإن�صانية، ومنّوًها بقيادة �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال االإن�صانية و�صوؤون 

ال�صباب لعمل املوؤ�ص�صة وريادتها حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

و�صّدد ال�صيد خلل االإيجاز االإعلمي احلكومي الذي نّظمه مركز االت�صال الوطني بالتعاون مع املوؤ�ص�صة امللكية للأعمال 

االإن�صانية �صمن �صل�صلة االإيجازات احلكومية التي تعقد عرب االت�صال املرئي، على اأّن عمل املوؤ�ص�صة امللكية للأعمال االإن�صانية 

ي�صري وفق منهجية علمية وعملية مدرو�صة، موؤكًدا على اأن املوؤ�ص�صة توا�صل م�صروعها االإن�صاين من خلل العمل باأ�صلوب اإداري 

يقوم على النظريات ومنها نظريات كرميوك وهرم ال�صباب ومو�صيف، حيث جت�ّصد نظرّية مو�صيف كل االأمور اأمام ال�صخ�س 

بطريقة تعتمد على التحفيز من خلل االإ�صارة اإىل طريقة العمل، انطلًقا من الروؤية ومروًرا بالتنفيذ وو�صوالً اإىل املراجعة، مّما 

�صاهم يف اإجناز االأعمال باحرتافية عالية واإتقان كبري.

م�����������س�����ت�����م�����رة  واحل���������م���������ل���������ة  خ���������������ر«  »ف��������ي��������ن��������ا  م��������ي��������زان��������ي��������ة  دوالر  م��������ل��������ي��������ون   100
 ب���رام���ج وم�������س���اري���ع م���ن���ّوع���ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ا����س���ت���ف���ادت م��ن��ه��ا ���س��ري��ح��ة ك���ب���رة حم��ل��ًي��ا واإق���ل���ي���م���ًي���ا ودول���ًي���ا

احل����ن����ي����ن����ي����ة يف  ن��������ا���������س��������ر«  »اأم  رو�����������س����������ة  م������ن������ه������ا  اأن�������������������س���������اأ  ل�����������الأي�����������ت�����������ام..  رو������������س�����������ات 

ُي�ستثنى منهم املواطنون واأ�سحاب التاأ�سرات ال�سارية.. »الطران املدين«: 

تعليق دخول القادمني من الهند وباك�ستان و�سريالنكا وبنغالدي�ش ونيبال
على  وبناًء  التن�شيقية  اللجنة  توجيهات  مع  متا�شًيا 

كورونا  لفريو�ض  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  تو�شية 

دخول  تعليق  املدين  الطريان  �شوؤون  اأعلنت  )كوفيد-19(، 

احلمراء،  القائمة  على  املدرجة  الدول  من  القادمني  امل�شافرين 

وهي: الهند وباك�شتان و�شرييالنكا وبنغالدي�ض ونيبال على 

جميع الرحالت اجلوية بدًءا من اليوم الإثنني 24 مايو 2021، 

اململكة  �شيدخلون  الذين  الدول  هذه  من  القادمون  فيهم  مبا 

ب�شكل موؤقت، وي�شتثنى من ذلك املواطنون واأ�شحاب تاأ�شريات 

عليهم  يتوجب  حيث  البحرين،  مملكة  يف  ال�شارية  الإقامة 

اأيام يف م�شاكنهم  تطبيق احلجر ال�شحي الحرتازي لع�شرة 

اأو الأماكن املخ�ش�شة للحجر ال�شحي املرخ�شة من قبل الهيئة 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، كما يتطلب منهم 

للطائرة  ال�شعود  قبل  معتمدة   )PCR( فح�ض  �شهادة  اإبراز 

والفح�ض عند الو�شول وبعد ع�شرة اأيام من الو�شول.

من  القادمني  املتطعمني  غري  اأو  املتطعمني  امل�شافرين  اأما 

عليهم  فيتوجب  احلمراء،  القائمة  على  املدرجة  غري  الدول 

تطبيق احلجر ال�شحي الحرتازي ملدة ع�شرة اأيام يف م�شاكنهم 

اأو الأماكن املخ�ش�شة املرخ�شة للحجر ال�شحي، واإبراز �شهادة 

�شعود  قبل  ال�شرتاطات  بح�شب  معتمدة   )PCR( فح�ض 

الطائرة، اإىل جانب اإجراء الفح�ض عند الو�شول وبعد ع�شرة 

اأيام من الو�شول.

القائمة  املدرجة على  الدول غري  القادمون من  وُي�شتثنى 

احلمراء من متطلبات احلجر ال�شحي الحرتازي والفحو�شات: 

ال�شهادات املعتمدة من قبل وزارة  الذين يحملون  املتطعمون 

ال�شحة اأو الدول التي مت اعتماد �شهادات التطعيم لديها بح�شب 

قرار وزيرة ال�شحة اأو مت توقيع اتفاقيات متبادلة لالعرتاف 

ب�شهادات التطعيم معها.

الحرتازي:  ال�شحي  احلجر  متطلبات  من  ُي�شتثنى  كما 

من  ال�شادرة  التطعيم  �شهادات  يحملون  الذين  املتطعمون 

الأوروبي،  والحتاد  وبريطانيا،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

واليابان،  اجلنوبية،  وكوريا  ونيوزلندا،  واأ�شرتاليا،  وكندا، 

و�شنغافورة.

يذكر اأن الدول املدرجة على القائمة احلمراء يتم اإ�شافتها 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  تقييم  بح�شب  اإزالتها  اأو 

لفريو�ض كورونا وفق املعايري اخلا�شة بذلك من حيث مدى 

القائمة  هذه  مراجعة  و�شتتم  الدول،  يف  الفريو�ض  انت�شار 

وحتديثها ب�شكل دوري بح�شب امل�شتجدات.
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جدد تقديره لأفراد الفريق امللكي على جهودهم

نا�شر بن حمد ي�شيد بفوز الإمارات بلقب بطولة العامل للقدرة يف اإيطاليا

بيزا )اإيطاليا( – املكتب االإعالمي:

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  قدم 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

الفريق  قائد  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية 

اإىل  والتربيكات  التهاين  للقدرة،  امللكي 

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

العربية  االمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل 

ال�شمو  �شاحب  واإىل  ال�شقيقة  املتحدة 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ 

للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

�شاحب  واإىل  االإمارات،  بدولة  امل�شلحة 

مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

العربية  االمارات  دولة  رئي�س  نائب 

املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 

بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واإىل 

دبي، مبنا�شبة  عهد  مكتوم ويل  اآل  را�شد 

االأول  باملركزين  االإمارات  فر�شان  فوز 

التي  للقدرة  العامل  بطولة  يف  والثاين 

اأقيمت يف مدينة بيزا االإيطالية مب�شاركة 

80 فار�ًشا وفار�شة ميثلون 32 دولة من 

خمتلف دول العامل.

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وبارك 

الكتبي  �شامل حمد  الفار�س  اإىل  اآل خليفة 

وامليدالية  االأول  املركز  على  بح�شوله 

�شعيد  من�شور  الفار�س  واإىل  الذهبية، 

الفار�شي احلائز على املركز الثاين، م�شرًيا 

اهتمام  يرتجم  االإنتاج  هذا  اأن  اإىل  �شموه 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 

را�شد اآل مكتوم ودعمهما امل�شتمر لريا�شة 

القدرة.

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأعرب 

بح�شول  �شعادته  بالغ  عن  خليفة  اآل 

والثاين،  االأول  املركزين  على  االإمارات 

االإمارات  دولة  فوز  »اإن  �شموه:  وقال 

ململكتنا  فوًزا  يعترب  العامل  بطولة  بلقب 

الغالية يف ظل العالقة املتينة التي تربط 

�شعداء  اإننا  حيث  ال�شقيقني،  البلدين  بني 

اللقب خليجي والذي يوؤكد ما  باأن يكون 

اخلليجية  القدرة  ريا�شة  اإليه  و�شلت 

وقدراتها الهائلة يف البطوالت العاملية«.

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وجدد 

الفريق  فر�شان  اإىل  تقديره  خليفة  اآل 

وم�شاركة  �شموه  بقيادة  للقدرة  امللكي 

وعبدالرحمن  ورائد حممود  مريزا  جعفر 

اإىل  الزايد ومنال فخراوي، م�شرًيا �شموه 

امللكي  الفريق  حققها  التي  االأهداف  اأن 

�شي�شعى ملوا�شلة ترجمتهما يف البطوالت 

القادمة.

اإ�شبانيا يف �شدارة الفرق

االأول  املركز  اإ�شبانيا  منتخب  واحتل 

املركز  يف  وجاء  الفرق،  مناف�شات  يف 

الثاين منتخب الربازيل، ومنتخب فرن�شا 

يف املركز الثالث.

وجرى التتويج �شباح اأم�س يف قرية 

البطولة مبدينة بيزا االإيطالية.

الفار�شة  اأعربت 

ـــراوي  ـــخ ـــال ف ـــن م

فخرها  ــغ  ــال ب عــن 

بالدعم  واعــتــزازهــا 

الذي قدمه  الالحمدود 

�شمو ال�شيخ نا�شر بن 

حمد اآل خليفة لها يف 

موؤكدة  العامل،  بطولة 

ا�شتفادة  حققت  اأنها 

دعم  من  جــًدا  كبرية 

وتعليماته  �شموه 

امل�شتمرة.

ـــت مــنــال  ـــال وق

ــدر اهلل  فــخــراوي: »ق

اأن تعر�س  االأخرية لوال  وما �شاء فعل، كنت قريبة من املرحلة 

اجلواد الإ�شابة قبل الدخول يف املرحلة، اأعتقد اأن املناف�شة كانت 

قوية جدا، وقيادة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة كان لها 

االأثر االإيجابي الكبري بالن�شبة لنا كفر�شان«.

امل�شاركة  ظل  يف  و�شعبة  قوية  كانت  »املناف�شة  واأ�شافت: 

املراحل  اإن  حيث  البطولة،  يف  العامل  فر�شان  وتواجد  الوا�شعة 

يف  اأهــداف  عدة  حتقيق  من  ومتكنا  ال�شعوبة  غاية  يف  كانت 

امل�شاركة وهلل احلمد«.

اال�شتحقاقات  قبل  الفريق  وان�شجام  احتكاك  »زاد  وتابعت: 

اململكة  ا�شم  رفع  يف  جهودنا  نبذل  اأن  دائًما  وتطلعاتنا  القادمة 

عالًيا يف كل املحافل«.

اأكد اأحمد جناحي، 

امللكي  الفريق  مدرب 

الفريق  اأن  للقدرة، 

من  مكا�شب  حقق 

بطولة  يف  امل�شاركة 

م�شرًيا  للقدرة،  العامل 

�شمو  قيادة  اأن  اإىل 

ال�شيخ نا�شر بن حمد 

�شاهمت يف  خليفة  اآل 

اأهداف  عدة  حتقيق 

ولعبت  للفريق 

زيادة  يف  بارًزا  دوًرا 

اأمام  الفر�شان  احتكاك 

فر�شان العامل.

وو�شع  البطولة  امللكي  الفريق  »دخل  جناحي:  اأحمد  وقال 

عديدة  مكا�شب  واأمامنا  بع�شها  حتققت  اإذ  اأهداف،  عدة  اأمامه 

للقدرة البحرينية يف املحافل القادمة، حيث �شاعفت هذه امل�شاركة 

ا اأن البطولة �شهدت م�شاركة  ان�شجام واحتكاك الفر�شان خ�شو�شً

وا�شعة من فر�شان العامل«.

�شتكون  املناف�شة  اأن  ندرك  »كنا  جناحي:  اأحمد  واأ�شاف 

�شعبة ودائًما ما ي�شعى الفريق امللكي لتحقيق النتائج االإيجابية، 

واأن هذه امل�شاركة �شتكون دافًعا مميًزا للفريق قبل اال�شتحقاقات 

القادمة التي ياأتي يف مقدمتها مهرجان ويند�شور والذي ناأمل اأن 

نوا�شل فيه حتقيق اأهدافنا«.

فخراوي: فخورة بدعم نا�شر بن حمد

جناحي: حققنا مكا�شب من البطولة

رقم بحريني جديد ب�شباق 10 اآلف مرت

جومبــــا وباليــــو يتاأهــــالن لأوملبيــــاد طوكيــــو 2020
الرقم  جومبا«  »اأيوني�س  العداءة  حققت 

التاأهيلي الأوملبياد طوكيو 2020 بعدما اأحرزت 

اأقيم يف  الذي  ماراثون ميالنو  الثالث يف  املركز 

اإيطاليا موؤخًرا بزمن 2:23:10 �شاعة.

»هيوت  االأثيوبية  العداءة  وكانت 

بزمن  االأول  املركز  حققت  قد  جيبريكيدان« 

الكينية  العداءة  جاءت  بينما  �شاعة   2:19:35

بزمن  الثاين  املركز  يف  موجتا«  »را�شيل 

2:22:50 �شاعة ويعترب الرقم املوؤهل لالأوملبياد 

هو 2:29:30 �شاعة.

وتاألقت »اأيوني�س جومبا« البالغة من العمر 

التاأهل  بطاقة  لتخطف  ال�شباق  يف  عاًما   27

االأوملبية عن جدارة وا�شتحقاق،  االألعاب  لدورة 

فيما كان اأف�شل زمن حققته هو 2:24:27 �شاعة 

يف �شباق روتردام عام 2017.

و�شاركت يف ماراثون ميالنو 33 عداءة من 

خمتلف اأنحاء العامل ومل تتمكن خم�شة منهن من 

اإكمال ال�شباق.

العداء  جناح  فقد  االآخر  الطرف  وعلى 

بطاقة  خطف  يف  االآخر  هو  بااليو«  »بريهانو 

اأحرز  بعدما   2020 طوكيو  الأوملبياد  التاأهل 

للرجال  مرت  اآالف   10 �شباق  يف  الثاين  املركز 

يف ملتقى الت�شيك الدويل واأنهى م�شافة ال�شباق 

بزمن 27:07:49 دقيقة لي�شجل رقما بحرينيا 

جديدا، بينما فاز باملركز االأول العداء االأوغندي 

بزمن  ال�شباق  م�شافة  اأنهى  الذي  »كمبليمو« 

االإيطايل  العداء  جاء  فيما  دقيقة،   26:33:93

»ليا�س اأوين« يف املركز الثالث بزمن 27:45:81 

دقيقة من اأ�شل ت�شعة مت�شابقني.

وا�شتطاع »بريهانو بااليو« البالغ من العمر 

لالأوملبياد  التاأهيلي  املعيار  يجتاز  اأن  عاًما   25

27:28:00 دقيقة بعدما �شجل الرقم البحريني 

قدراته  عن  ليربهن  دقيقة   27:07:49 اجلديد 

للرجال  مرت  اآالف   10 �شباق  يف  العالية 

مع  االأوملبياد  يف  القوية  للم�شاركة  وجاهزيته 

�شفوة عدائي العامل.

االحتاد  اإدارة  جمل�س  ع�شو  اأكد  وقد  هذا 

ورئي�س  املايل  االأمني  القوى،  الألعاب  البحريني 

نا�شر،  بدر  العامة  والعالقات  االإعالم  جلنة 

والعداء  جومبا«  »اأيوني�س  العداءة  تاأهل  اأن 

 2020 طوكيو  اأوملبياد  اإىل  بيالو«  »بريهانو 

وما  البحرينية  االألعاب  اأم  قاعدة  متانة  يعك�س 

تزخر به من عنا�شر متميزة قادرة على حتقيق 

االأرقام التاأهيلية.

واأ�شاف: »اإن تاأهلهما يعترب ا�شتكماالً لقائمة 

لالأوملبياد  تاأهلوا  الذين  والعداءات  العدائني 

الكبرية وما يتمتعون به  ليربهنوا عن قدراتهم 

من اإمكانات متميزة بف�شل دعم ومتابعة رئي�س 

جمل�س اإدارة االحتاد حممد عبداللطيف بن جالل 

من  لهم  االحتاد  وفره  وما  املنتخبات  وجلنة 

رعاية واهتمام متوا�شل«.

وتابع: »منذ اأوملبياد ريو 2016 وحتى االآن 

اأمًرا  االأوملبياد  اإىل  البحرين  عدائي  تاأهل  اأ�شبح 

طبيعًيا، حيث اإن قائمة املتاأهلني بلغت اأكرث من 

30 عداء وعداءة ولكن جلنة املنتخبات تعمد اإىل 

االأمر  املناف�شة.  على  القادرين  العدائني  اختيار 

اأوملبياد طوكيو  م�شاركتنا يف  ينطبق على  ذاته 

2020، الأن االآمال والتطلعات ترنو اإىل حتقيق 

ميدالية اأوملبية جديدة بعد الذهبية والف�شية يف 

اأوملبياد ريو 2016، ولكن ذلك لن يكون باالأمر 

ال�شعبة  والتحديات  الظروف  ظل  يف  ال�شهل 

التي مير بها جميع عدائي العامل يف ظل جائحة 

جنومنا  من  نتطلع  فاإننا  ذلك،  ومع  كورونا. 

�شمعة  وت�شريف  الظروف  تلك  على  التغلب 

األعاب القوى البحرينية«.

بريهانو بااليو �أيوني�س جومبا

بدر نا�صر حممد

�لطاقم �لطبي 

الطاقم بذل جهوًدا بارزة يف تاأمني �شالمة البعثة

توجيهات نا�شر بن حمد تتوج جمهود الطاقم الطبي للفريق امللكي
حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  اأثمرت 

االإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

و�شوؤون ال�شباب قائد الفريق امللكي، مبرافقة طاقم 

عن  اإيطاليا،  يف  للقدرة  امللكي  الفريق  لبعثة  طبي 

�شموه على  اإطار حر�س  االأهداف يف  كامل  حتقيق 

اأفراد الفريق وتفادًيا لفريو�س  تاأمني �شالمة جميع 

كورونا، نظًرا لالأو�شاع الراهنة التي متر بها دول 

العامل.

عمل طبي على مدار ال�شاعة قدمه الطاقم الطبي 

املكون باإ�شراف الدكتور فار�س ذو الفقار نور الدين، 

ممر�شني،  و4  اأحمد  خالد  �شلمان  الدكتور  وي�شم 

ثابت  وقا�شم  طه  وحممد  اخليل  حممد  اأحمد  وهم: 

الر�شيد وجومي ماثيو.

من  البعثة  مغادرة  قبل  الطبي  الطاقم  واجتهد 

اإيطاليا، وتوا�شلت  اإىل  البحرين يف طريقها  مملكة 

اجلهود منذ اللحظة االأوىل التي و�شل فيها الفريق 

اإىل بيزا االإيطالية عرب عمل دوؤوب ومتقن وتن�شيق 

م�شتمر بني الطاقم والبعثة البحرينية.

فحو�شات  اإجراء  على  الطبي  الطاقم  وحر�س 

اإ�شافة  يومي،  ب�شكل  البعثة  اأفراد  جلميع  كورونا 

اإىل املوظفني يف الفندق. واأعرب الدكتور فار�س ذو 

الفقار عن �شكره وتقديره اإىل �شمو ال�شيخ نا�شر بن 

حمد اآل خليفة على متابعة �شموه امل�شتمرة وحر�س 

للبعثة  الطبية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  �شموه 

البحرينية، وهو ما يوؤكد حر�س �شموه على تاأمني 

�شالمة اأفراد البعثة كافة.
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 »المرور«: افتتاح أول مركز 
فحص للمركبات الثقيلة بسترة

البحرين تحصد جائزة  »القمة 
العالمية« عبر نظام »النورس« 

اإللكتروني

رئيس كرسي اليونسكو للتعددية 
الدينية: البحرين مثال يحتذى في 

التسامح والتعايش
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الزبارة كانت رمزًا ومركزًا للتعددية الثقافية والفكرية والدينية والمذهبية 

 سياسة الدولة الخليفية دفعت القبائل 
والحرفيين إلى الهجرة للزبارة للعمل واالستقرار

من��ذ تأس��يس الزبارة على يد الش��يخ محم��د بن خليف��ة الكبير، أراد 
حكامها أن تكون رم��زًا ومركزًا للتعددية الثقافية والفكرية والدينية 
والمذهبي��ة. وكان له��ذه السياس��ة بال��غ األث��ر في هج��رة القبائل 
والحرفيين إلى الزبارة من أجل العمل واالستقرار، وتوافد عليها جموع 

من مختلف األصول والطوائف.
ويق��ول محمد التاجر: »فقد عم��رت بهم الزب��ارة وازدهرت بنوع من 
الحض��ارة والعم��ران وتس��ابق الناس لس��كناها م��ن البحرين وقطر 
والكوي��ت وعم��ان«.  ونظ��رًا ألهمية الصناع��ات الحرفي��ة التقليدية 
والتي تش��كل عصب االقتصاد في حقبة تأسيس الدولة الخليفية في 
الزبارة، فقد اتسمت سياسة الدولة بتشجيع ورعاية توافد العديد من 
الفئات التي يحتاجها المجتمع في الزبارة لممارسة األنشطة الحيوية 

المتنوعة. 
ومن أبرز الش��واهد التاريخية على اس��تفادة الزبارة من رعاية الدولة 
للصن��اع المهرة في مختلف القطاعات، اإلب��داع في التصميم والبناء، 
سواء للمباني والقالع أو لألسطول البحري الضخم. فقد كان الحرفيون 
ف��ي تل��ك الحقبة التاريخي��ة عبارة ع��ن مجموعة من األس��ر توارثت 

الحرفة والصناعة التقليدية أبًا عن جد. 

تشمل الهند وباكستان وسيريالنكا وبنغالديش ونيبال

 »شؤون الطيران«: تعليق دخول القادمين
إلى البحرين من دول »القائمة الحمراء«

أعلن��ت ش��ؤون الطي��ران المدن��ي تعلي��ق دخول 
المس��افرين القادمي��ن م��ن ال��دول المدرجة على 
القائمة الحمراء وهي الهند وباكستان وسيريالنكا 
وبنغالدي��ش ونيبال عل��ى جميع الرح��الت الجوية 
ب��دءًا م��ن الي��وم، بما فيه��م القادم��ون من هذه 
ال��دول الذين س��يدخلون المملكة بش��كل مؤقت، 
ويس��تثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات 
اإلقامة الس��ارية في المملكة حيث يتوجب عليهم 

تطبي��ق الحج��ر الصحي االحترازي لعش��رة أيام في 
مس��اكنهم أو األماك��ن المخصص��ة للحجر الصحي 
المرخص��ة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة 
فح��ص )PCR( معتم��دة قب��ل الصع��ود للطائرة 

والفح��ص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول. 
وعن المس��افرين المتطعمين أو غير المتطعمين 
القادمي��ن من الدول غي��ر المدرجة عل��ى القائمة 
الحم��راء، أوضحت أنه يتوجب عليهم تطبيق الحجر 

الصحي االحترازي لمدة 10 أيام. 

 السيد: بناء مصانع 
وتخصيص أسهم لأليتام

هدى عبدالحميد  «

الع��ام  األمي��ن  كش��ف 
الملكي��ة  للمؤسس��ة 
لألعمال اإلنسانية الدكتور 
أن  الس��يد  مصطف��ى 
المؤسسة تتجه للتفاوض 
مع وزارة الصناعة والتجارة 
لتوفير أرض لبن��اء مصانع 
األيت��ام  فيه��ا  يتمل��ك 
أس��همًا ، موضح��ًا أن هذه 
الرؤية تأت��ي وفقا لنظرية 

تم تطويرها تس��مى »ه��رم النجاح« وهي عب��ارة عن تقوية 
المحتاجين من الفقراء عبر توفير أساس��يات الحياة والتدريب 

والتعليم وتوفير فرص العمل.

د. مصطفى السيد

قطاع النفط والغاز يتصدر بـ289.2 مليون دينار

ترسية 528 مناقصة بـ606.9 مليون 
دينار في الربع األول من العام الجاري

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تحقيق نمو في 
عملياته بالربع األول من العام الجاري، حيث تم ترس��ية 
528 مناقص��ة ومزاي��دة بقيمة ب� 606.9 ملي��ون دينار، 
بزيادة تقّدر ب� 23.4% من حيث قيم المناقصات المرساة، 
بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 والذي 
تم��ت فيه ترس��ية 421 مناقصة ومزاي��دة بقيمة بلغت 
492 ملي��ون دينار. وتص��ّدر قطاع النف��ط والغاز قائمة 
الترس��يات من حيث قيم المناقصات المرس��اة بإجمالي 
يقدر ب��� 289.2 مليون دينار، يليه قطاع الطيران بحوالي 
144.4 ملي��ون دينار، كما بلغ إجمال��ي قيمة المناقصات 
المرس��اة في قطاع اإلنش��اءات واالستش��ارات الهندسية 

الخدم��ات  قط��اع  يلي��ه  دين��ار،  ملي��ون   73.3 بقيم��ة 
والمزايدات واالس��تثمار بقيمة ب��� 55 مليون دينار، فيما 
بلغ��ت القيمة اإلجمالية للمناقصات المرس��اة في قطاع 
الم��واد والمعدات 45.1 مليون دينار. وقال الش��يخ نايف 
بن خال��د آل خليفة إن المجلس تمكن م��ن التعامل مع 
التحديات التي رافقت انتش��ار كورونا )كوفيد19( باقتدار 
بفضل األتمتة الش��املة لجميع عملياته، لضمان كفاءة 
العمل واستدامته، بفضل تفعيل خطة الطوارئ المعدة 
مس��بقًا وتطويره��ا بما يت��الءم مع التدابي��ر واإلجراءات 
الوقائية الموصى به��ا من قبل الفريق الوطني للتصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد19(. الشيخ نايف بن خالد ٓال خليفة

آخر تحديث - 9:00 مساًء
23 مايو 2021

(الجرعة األولى)

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

تطبيق الحجر الصحي االحترازي على القادمين من جميع الدول
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ليلة تخرج 
بحرينية 

استثنائية 
في »البيان«

3177 إصابة جديدة 
بـ»كورونا« والوفيات ترتفع إلى 820 
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الصالح تشارك »عن بعد« في أعمال الدورة 
العادية الـ55 لمجلس وزراء الصحة العرب

توحيد الجهود المبذولة لضمان 
توفير لقاح »كورونا« وتوزيعه بعدالة
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 وزراء الصحة العرب: 
توحيد التطعيمات لتنشيط السياحة العربية

شــاركت وزيرة الصحة فائقــة الصالح في أعمال الــدورة العادية الـ55 لمجلس 
وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي وذلك افتراضيًا عبر تقنية االتصال المرئي 

بمشاركة الوفود من الدول األعضاء.
وناقــش االجتمــاع المواضيــع المدرجــة على جدول أعمــال اجتماعــات الدورة 
العادية الـ55 للمجلس ومكتبه التنفيذي، وتضمن مشــروع استراتيجية عربية 
وآلية تنفيذهــا للحصول على لقاحات كورونا، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان 
التوفيــر والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، إلى جانب مناقشــة مجال 
تبادل الخبرات الوطنية حول االســتجابة لفيروس كورونــا باإلضافة إلى الحاجة 

إلى استجابة متعددة األطراف لما بعد جائحة.
وتطرق جدول االجتماع إلى بند مشــروع االستراتيجية العربية لموازنة صديقة 
للصحــة. كمــا تضمن مشــروع الكلمة الموحــدة لمجلــس وزراء الصحة العرب 
أمــام الــدورة الـــ 74 للجمعية العامــة لمنظمة الصحــة العالميــة، والمجلس 
العربي لالختصاصــات الصحية، حيث تم إحالة آليات الرقابــة المالية واإلدارية 

للمجلس للهيئة العليا للمجلس للدراســة. كما تضمــن جدول أعمال االجتماع 
أيضًا األحوال الصحية في األراضي الفلســطينية المحتلــة، بما في ذلك القدس 
الشــرقية والجوالن الســوري المحتل، وقــرار المجلس الوزاري العربي للســياحة 
رقم 290 بشــأن دعم إعادة إطالق وإنعاش قطاع الســياحة والســفر في الدول 
العربيــة، حيث تقرر تشــكيل فريق عمل فني برئاســة جمهورية مصر العربية، 

وعضوية المتخصصين من الدول العربية األعضاء واألمانة الفنية لمجلس وزراء 
الصحة العرب، لوضع اســتراتيجية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات 

واستخدامها داخل الدول العربية تسمح بتنشيط حركة السياحة العربية.

الحجر الصحي االحترازي لغير المتطعمين من جميع الدول

 »شؤون الطيران«: تعليق دخول القادمين 
إلى البحرين من دول »القائمة الحمراء«

أعلنت شؤون الطيران المدني تعليق دخول المسافرين 
القادميــن من الــدول المدرجــة على القائمــة الحمراء 
وهي الهند وباكستان وســيريالنكا وبنغالديش ونيبال 
على جميع الرحــالت الجوية بدءًا من اليــوم االثنين 24 
مايو 2021، بمــا فيهم القادمون من هذه الدول الذين 
ســيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويســتثنى من ذلك 
المواطنــون وأصحــاب تأشــيرات اإلقامة الســارية في 
المملكــة حيــث يتوجب عليهــم تطبيق الحجــر الصحي 
االحتــرازي لعشــرة أيــام فــي مســاكنهم أو األماكــن 
المخصصــة للحجر الصحــي المرخصة من قبــل الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب 
منهم إبراز شهادة فحص )PCR( معتمدة قبل الصعود 
للطائــرة والفحــص عند الوصول وبعد عشــرة أيام من 

الوصول.
المتطعميــن  أو غيــر  المتطعميــن  المســافرون  أمــا 
القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، 
فيتوجــب عليهم تطبيق الحجر الصحــي االحترازي لمدة 
عشــرة أيــام فــي مســاكنهم أو األماكــن المخصصــة 
 )PCR( المرخصــة للحجر الصحي، وإبراز شــهادة فحص
معتمدة بحسب االشــتراطات قبل صعود الطائرة، إلى 

جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشــرة أيام من 
الوصول.

ويستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة 
الحمراء:

1- من متطلبــات الحجر الصحي االحترازي والفحوصات: 
المتطعمون الذين يحملون الشــهادات المعتمدة من 
قبــل وزارة الصحة أو الــدول التي تم اعتماد شــهادات 
التطعيم لديها بحســب قرار وزيــرة الصحة أو تم توقيع 

اتفاقيات متبادلة لالعتراف بشهادات التطعيم معها.
2- من متطلبات الحجر الصحي االحترازي: المتطعمون 

الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من الواليات 
المتحــدة األمريكيــة، وبريطانيــا، واالتحــاد األوروبي، 
وكندا، وأســتراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، 

وسنغافورة.
يذكر أّن الدول المدرجة على القائمة الحمراء يتم إضافة 
الــدول أو إزالتهــا منها بحســب تقييم الفريــق الوطني 
الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا )كوفيــد19( وفق 
المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشــار الفيروس 
فــي الدول، وســتتم مراجعــة هذه القائمــة وتحديثها 

بشكل دوري بحسب المستجدات.

»الصحة«: إغالق 3 مطاعم 
ومخالفة 35 في 139 زيارة بالمحافظات

أعلنــت إدارة الصحة العامة بــوزارة الصحة عن إغالق 
3 مطاعم من مختلــف محافظات المملكة غلقًا إداريًا 
لمدة أسبوع ومخالفة 35 مطعمًا، بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية وهيئة البحرين للســياحة والمعارض، وذلك 
إثر رصــد مخالفات لإلجــراءات االحترازيــة والتدابير 
الوقائية للحد من انتشــار فيروس كورونا )كوفيد19( 
الصــادرة مــن وزارة الصحــة مــن خــالل 139 زيارة 

تفتيشية لعدد من المطاعم والمقاهي أمس.
وتنوعــت المخالفات المرصودة بين إدخال أشــخاص 
دون الـــ18 عامًا في المســاحات الداخليــة للمطاعم 

وحضــور أشــخاص غيــر متطعميــن في المســاحات 
الداخلية، إلى جانب، عدم توافر شهادة التطعيم في 
تطبيــق »مجتمع واعي« لبعض األشــخاص في هذه 
المطاعــم والمقاهــي، وكذلك عدم توفــر معقمات 

ومقياس للحرارة.
وقالــت الــوزارة إنــه نظــرًا لمخالفة تلــك المطاعم 
المنصــوص  التنظيميــة  واالشــتراطات  لإلجــراءات 
عليها في القرار الوزاري رقم 51 لســنة 2020 بشــأن 
االشــتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهي الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، ورصد 

مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق 
القوانين حيال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى 
أن مأمــوري الضبط القضائــي قاموا بضبط مخالفة 
هــذه المطاعم وغلقهــا إداريًا لمدة أســبوع، تمهيدًا 

التخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.
أما بشــأن بقية المحال التــي تمت الرقابة عليها في 
كافة المحافظات، فقد تم تنبيه بعض المحالت ممن 
لوحظ لديهم قصور في آلية تطبيق بعض اإلجراءات 
والتي هي قابلــة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال 

من قبل أصحاب تلك المحال.

السعودية: 60 ألف حاج الموسم الجاري ومراجعة ما يستجد الحقًا 

أصحاب حمالت: 500 حاج بحريني لموسم 1442هـ
أيمن شكل «

أصــدرت المملكة العربية الســعودية البروتوكوالت واإلجــراءات الخاصة بالحج 
للعام 1442هـ، وحددت العدد المسموح به بـ60 ألف حاج من جميع دول العالم 
مع مراجعة ما يســتجد الحقا حيال األوضاع الوبائيــة، فيما دعا أصحاب حمالت 
في البحرين، وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية، للتواصل من أجل زيادة نســبة 
البحريــن، متوقعين أال يتجــاوز عدد الحجاج البحرينييــن 500 حاج ضمن العدد 
المصرح به. وأشــارت البروتوكوالت إلى ما استجد هذا العام من توفر اللقاحات 
الفعالــة والمعتمــدة ضد وباء فيــروس كورونــا )كوفيد19(، وقالــت إن الفئة 
العمرية المســموح لها بأداء فريضة الحج هذا العام من بين 18 إلى 60 ســنة، 
وتكــون الحالة الصحية بخلو المرشــحين من األمراض المزمنــة الحادة والتأكد 
مــن عدم  خضوعهم لغســيل الكلى أو اإلصابة بأمــراض مزمنة اقتضت دخول 
المستشــفى خالل األشــهر الســتة الســابقة، مع تقرير طبي يثبت أنهم بصحة 

جيدة كجزء من متطلبات الحصول على تصريح أداء فريضة الحج.
وعلى جميع الحجاج تقديم شــهادة فحص PCR قبل القدوم للسعودية بنتيجة 
سالب من مختبر موثوق من دولة الحجاج ال يتجاوز 72 ساعة، وأن يكون الحجاج 
قد تلقوا كامــل الجرعات من لقاحات كورونا )كوفيــدـ19( المعتمدة بالمملكة 
العربيــة الســعودية ويتطلب مــن جميع الحجاج إبراز شــهادة تثبــت ذلك يتم 
تصديقها من الجهات الصحية الرســمية في بالدهم، وأال تقل المدة بين تلقي 

الجرعــة األخيرة الجرعة الثانية مــن لقاح ذي جرعتين أو الجرعة األولى من لقاح 
ذي جرعة واحدة والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوما.

وأشــارت البروتوكــوالت إلى إجــراءات خاصة بمقرات ســكن الحجــاج، بتطبيق 
إجراءات الفرز البصري والحراري عند الدخول لمقرات سكن الحجاج وعند تنقلهم، 
وتخصيص مقرات ســكن بفنادق مكة والمدينة مطابقة لالشــتراطات الصحية 
المعمــول بها مــن وزارة الســياحة والحج والجهــات المعنية األخــرى، مع عدم 
التجمــع في صــاالت الفنادق والطعام ومنــع البوفيهات المفتوحة، كما ســيتم 

تطبيق الحجر المؤسســي لثالثة أيام عن الوصول للمملكة، وتفويج الحجاج بما 
يضمن التباعد المكاني واستحداث خيام ونقط فرز عن طريق المشاعر ومنطقة 

رمي الجمرات ومحطات القطار والمبيت في منى والعمائر السكنية والخيام.
من جانبه، وصف جاســم أبل رئيس حملة المواســم للحج والعمرة االشتراطات 
بالممتازة والتي تمثل حماية للحجاج، وقال إنه ســيكون موســم حج آمن، لكنه 
ألمــح إلى حجم العــدد المصرح به لجميع الحجاج مــن دول العالم، وهو 60 ألف 
حاج فقط، وأكد أن المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم تفويج العمرة 
خالل شــهر رمضان الماضي، وشــهد الحرم المكي أعدادا كبيرة من المعتمرين 
خاصة في األيام العشــر األواخر. وأكد أبل على قدرة المملكة العربية السعودية 
على استيعاب نصف مليون حاج مع تطبيق نفس االشتراطات والتدابير الصحية 
التي وضعتها لخطة الحج لهذا العام، وقال إن نصيب البحرين في كوتة موسم 
هــذا العــام ربما لن تتجاوز 500 حاج، مما ســيحرم عددا كبيــرا من المواطنين 
للعام الثاني على التوالي، حيث لم تستقبل السعودية حجاجا من خارج المملكة 

العام الماضي، بسبب جائحة كورونا )كوفيد19(.
لكــن محمود الكاظم صاحب شــركة الكاظم للحج والعمــرة، ألقى بالعبء على 
وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف، وقال: »نحن معنيون بقرارات وزارة 
العدل، وال يوجد قرار واضح من شــؤون الحج في الوزارة بشــأن ما سيتم اتخاذه 
من إجراءات في الجانب البحريني لهذا الموســم«، ولفت أيضا إلى قضية اللقاح 

الصيني غير المعتمد من قبل المملكة العربية السعودية.

محمود الكاظمجاسم أبل



المنامة - بنا

البحرين تهنئ 
رئيس أريتريا

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  وولــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة برقيتي تهنئة إلى 
رئيس دولة أريتريا أسياس أفورقي، 
بمناسبة ذكرى استقالل بالده، أعربا 
فيهما عن أطيب تهانيهما وتمنياتهما 
لــه مــوفــور الصحة والــســعــادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

ــم التعايـــش والســـام ــيخ قيـ حـــرص بحرينـــي علـــى ترسـ

الزياني: عالقاتنا مع إيطاليا تتسم بالشمول والتطور

اســـتقبل وزير الخارجيـــة، عبداللطيف 
وزارة  بمقـــر  األحـــد،  أمـــس  الزيانـــي، 
كرســـي  ورئيـــس  أســـتاذ  الخارجيـــة، 
اليونســـكو لشـــؤون التعدديـــة الدينية 
بولونيـــا  جامعـــة  فـــي  والســـام 
البروفيســـور  اإليطاليـــة،  بالجمهوريـــة 
ألبرتو ميلوني، وذلك بمناســـبة زيارته 

لمملكة البحرين.
وخـــال اللقاء، رحب وزيـــر الخارجية 
بالبروفيســـور ألبرتـــو ميلونـــي، منوًهـــا 
بالمســـتوى المتميز لعاقـــات الصداقة 
والتعاون القائمة بيـــن مملكة البحرين 
والجمهوريـــة اإليطاليـــة الصديقة وما 
تتســـم بـــه مـــن شـــمول وتطـــور علـــى 

مختلف المستويات.
باالهتمـــام  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
الذي توليـــه جامعة بولونيـــا اإليطالية 
للدراسات التي تعنى بقضايا التعددية 
بأهميـــة  منوًهـــا  والســـام،  الدينيـــة 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن الجهـــات المختصة فـــي الجانبين 
فـــي كل مـــا من شـــأنه تعزيـــز الحريات 
والتعايـــش  التســـامح  وقيـــم  الدينيـــة 

واحتـــرام اآلخر، مؤكـــًدا حرص مملكة 
البحريـــن علـــى ترســـيخ تلـــك المبادئ 
في المجتمعات العالمية بفضل الرؤية 
الحكيمـــة لعاهل الباد صاحب الجالة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة،  الملـــك حمـــد 
العاقـــات  بتعزيـــز  جالتـــه  واهتمـــام 
األخويـــة بيـــن شـــعوب العالم وإرســـاء 

دعائم السام واألمن واالزدهار.
من جهته، أعرب ميلوني عن ســـعادته 
بزيـــارة مملكـــة البحريـــن، موضًحـــا أن 
مملكـــة البحريـــن مثال يحتـــذى به في 
والتعدديـــة  التســـامح  مبـــادئ  تعزيـــز 

المملكـــة  بموقـــف  منوًهـــا  الدينيـــة، 
الراسخ تجاه حماية الحريات الدينية، 
وبإنجازاتها في مجال تعزيز التعايش 
الســـلمي وإبراز قيم السام والتسامح 
والتعايـــش، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

دوام التقدم واالزدهار.
وأوضـــح البروفيســـور ألبرتـــو ميلوني 
حـــرص الجمهورية اإليطاليـــة على أن 
العشـــرين  لمجموعـــة  رئاســـتها  تكـــون 
G20 هـــذا العـــام فاعلـــة ومثمـــرة على 
مختلـــف الصعد، مشـــيًرا إلى أن مدينة 
بولونيا اإليطالية سوف تستضيف في 

أكتوبـــر 2021م، منتـــدى القيم الدينية 
في إطار رئاســـة الجمهورية اإليطالية 

.G20 لمجموعة العشرين
حضر اللقـــاء، الدكتور الشـــيخ عبدهللا 
وزارة  وكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
ســـفيرة  أمـــادي،  بـــاوال  والســـفيرة 
مملكـــة  لـــدى  اإليطاليـــة  الجمهوريـــة 
أروى  الدكتـــورة  والســـفير  البحريـــن، 
الســـيد، رئيـــس قطاع حقوق اإلنســـان 
بـــوزارة الخارجية، وأحمـــد القرينيس، 

رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

المنامة - وزارة الخارجية
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المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون السياسية، الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، بمقـــر 
وزارة الخارجيـــة، مـــع ســـفير دولـــة 
فلســـطين لدى مملكـــة البحرين طه 

عبد القادر.
الشـــيخ  أكـــد  االجتمـــاع،  وخـــال 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
الثابتـــة  البحريـــن  مملكـــة  مواقـــف 
والمعلنة تجاه دعم حقوق الشـــعب 
مشـــيًدا  الشـــقيق،  الفلســـطيني 
التـــي  والدوليـــة  العربيـــة  بالجهـــود 
ســـاهمت في وقف إطاق النار في 
قطـــاع غـــزة، تمهيـــًدا إلعـــادة األمن 
المنشـــود وحل القضية الفلسطينية 
وفًقـــا لقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، 
داعًيـــا المجتمع الدولـــي إلى تحمل 
مســـؤولياته اإلنســـانية واألخاقية 

لحماية وتمكين الشعب الفلسطيني 
إلـــى  الراميـــة  المســـاعي  وتكثيـــف 
تعزيز الســـام الشـــامل والدائم في 
لصالـــح  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة 

جميع شعوبها.
دولـــة  ســـفير  ثمـــن  جانبـــه،  مـــن 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  فلســـطين 
الجهـــود الفاعلـــة والمتواصلـــة التي 

لمســـاندة  البحريـــن  مملكـــة  تبذلهـــا 
كافـــة  علـــى  الفلســـطينية  القضيـــة 
المســـتويات وفـــي جميـــع المحافل 
الدوليـــة، مؤكـــًدا أن المملكـــة تأتـــي 
فـــي طليعة الـــدول الداعمة لحقوق 
وقضيتـــه  الفلســـطيني،  الشـــعب 
العادلـــة، متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن 

دوام التقدم واالزدهار.

موقف البحرين ثابت حيال القضية الفلسطينية
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميل حميدان، رئيسة جمعية سيدات 
األعمـــال البحرينية، أحام جناحي، في 
مكتبـــه، وقد أهدته نســـخة مـــن إصدار 
الجمعيـــة “20 عاًمـــا من النجـــاح”، الذي 
يســـرد بالصور التوثيقية أهم األنشـــطة 
والفعاليـــات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
التـــي نظمتها وشـــاركت فيهـــا الجمعية 
منـــذ تأسيســـها فـــي العـــام 2000. وقـــد 
أثنى حميدان علـــى الدور الذي تضطلع 
به جمعية ســـيدات األعمـــال البحرينية 
اقتصاديـــًا  المـــرأة  وتمكيـــن  لدعـــم 
للمواطنـــات  واحتضانهـــا  واجتماعيـــًا، 
الرائدات وخاصة أصحاب المشروعات 
أن  مؤكـــدًا  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
الدعـــم الـــذي تحظى به المـــرأة من قبل 
الحكومـــة والجمعيات المهنية واألهلية 
ساهم في الدفع بمشاركتها في التنمية 

االقتصاديـــة لتكـــون فاعاً رئيســـيًا في 
صناعة القـــرارات التنموية ودفع عجلة 
االنتـــاج وحركـــة االقتصـــاد فـــي الباد. 
مـــن جانبها، أشـــادت جناحـــي بالتعاون 
القائـــم بيـــن الجمعية والـــوزارة، مؤكدة 
حـــرص ســـيدات األعمـــال البحرينيـــات 
على اســـتقطاب الكفاءات الوطنية من 
الخريجـــات المواطنـــات، وذلـــك للثقـــة 

بالعناصر النسائية وتميزهن في عملهن، 
مشيدة في ذات الوقت ببرامج الوزارة 
فـــي مجال تأهيل اإلنـــاث الباحثات عن 
عمل في مختلـــف التخصصات المهنية 
ومراعات ظروفهـــن وإطاق المبادرات 
المشـــجعة  الحوافـــز  وتوفيـــر  النوعيـــة 
لهـــن بهـــدف إدماجهـــن فـــي القطاعـــات 

اإلنتاجية بمنشآت القطاع الخاص.

حميدان: المرأة فاعل رئيس في صناعة القرارات التنموية

وزراء الصحة العرب يناقشون التوزيع العادل للقاحات
شاركت وزيرة الصحة فائقة الصالح في 
أعمـــال الـــدورة العاديـــة الــــ )55( لمجلس 
وزراء الصحـــة العرب ومكتبـــه التنفيذي 
وذلـــك افتراضيـــا عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
الـــدول  مـــن  الوفـــود  بمشـــاركة  المرئـــي 

األعضاء.
وقد ناقش االجتماع المواضيع المدرجة 
علـــى جـــدول أعمـــال اجتماعـــات الدورة 
ومكتبـــه  للمجلـــس   )55( الــــ  العاديـــة 
التنفيذي، وتضمن مشـــروع استراتيجية 
عربيـــة وآليـــة تنفيذهـــا للحصـــول علـــى 
لقاحـــات كوفيـــد 19، وتوحيـــد الجهـــود 
المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل 
للقاحـــات علـــى الـــدول العربيـــة. كمـــا تم 
مناقشـــة مجال تبـــادل الخبرات الوطنية 
الكورونـــا  لفيـــروس  االســـتجابة  حـــول 
المســـتجد “كوفيـــد 19-” باإلضافـــة إلـــى 

الحاجة إلى اســـتجابة متعددة األطراف 
لما بعد جائحة كوفيد19-.

بنـــد  إلـــى  االجتمـــاع  جـــدول  وتطـــرق 
مشـــروع االســـتراتيجية العربية لموازنة 
صديقـــة للصحـــة. كمـــا تضمـــن مشـــروع 

الكلمـــة الموحدة لمجلـــس وزراء الصحة 
العرب أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة 
والمجلـــس  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
العربـــي لاختصاصـــات الصحيـــة، حيث 
تـــم إحالة آليات الرقابة المالية واإلدارية 

للمجلس للهيئة العليا للمجلس للدراسة.
االجتمـــاع  أعمـــال  جـــدول  وتضمـــن 
أيضـــًا األحـــوال الصحيـــة فـــي األراضـــي 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  المحتلـــة،  الفلســـطينية 
الســـوري  والجـــوالن  الشـــرقية  القـــدس 
المحتل، وقـــرار المجلس الوزاري العربي 
للســـياحة رقـــم 290 بشـــأن دعـــم إعـــادة 
إطاق وإنعاش قطاع الســـياحة والســـفر 
فـــي الـــدول العربية، حيث تقرر تشـــكيل 
فريـــق عمل فني برئاســـة جمهورية مصر 
مـــن  المتخصصيـــن  وعضويـــة  العربيـــة، 
الـــدول العربية األعضـــاء واألمانة الفنية 
لمجلـــس وزراء الصحـــة العـــرب، لوضـــع 
اســـتراتيجية لتوحيد إجراءات تسجيل 
واعتماد التطعيمات واســـتخدامها داخل 
الـــدول العربيـــة تســـمح بتنشـــيط حركة 

السياحة العربية.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة العدل

اســـتقبل وزير العدل والشؤون اإلســـامية واألوقاف، الشيخ خالد بن 
علـــي آل خليفة أمس، نائب ســـفير الواليات المتحـــدة األميركية لدى 

مملكة البحرين مارجريت ناردي.
وجرى خال اللقاء اســـتعراض العاقات الثنائية القائمة بين البلدين، 
وبحـــث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام المشـــترك فـــي المجال 

العدلي.

التعاون العدلي مع أميركا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اســـتقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني صباح أمس 
ســـفير مملكـــة ماليزيـــا لدى مملكـــة البحرين أجوس ســـليم بن حاجي 

يوسف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وبهذه المناســـبة، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن إشـــادته بالجهود 
الطيبة التي بذلها الســـفير في فترة عمله، مثنًيا في الوقت ذاته على 
كل اإلســـهامات التـــي قامـــت بهـــا الســـفارة في ســـبيل تعزيـــز التعاون 
االقتصادي بين البحرين وماليزيا الصديقة، والتي كان لها األثر البالغ 
فـــي رفع معـــدالت التبادل التجاري بين البلدين واســـتحداث مجاالت 

وآفاق أوسع للتعاون بينهما في مختلف األصعدة.
كمـــا نـــوه الوزير إلى أهمية الخطـــوات التي يقوم بهـــا القطاعين العام 
والخاص في كا البلدين من أجل تثبيت هذه العاقات وتعزيزها في 
كافـــة األصعدة وبمـــا يخدم ويصب في صالح شـــعبي البلدين، مؤكًدا 
فـــي هذا الصـــدد عمق العاقـــات القائمة بين مملكـــة البحرين ومملكة 

ماليزيا.

استحداث مجاالت أوسع 
للتعاون مع ماليزيا

الزياني يتسلم أوراق اعتماد السفير الياباني
اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، في مكتبه بوزارة الخارجية، 
الـــذي  ماســـايوكي،  مياموتـــو  أمـــس، 
ســـلم الوزير نسخة من أوراق اعتماده 
مملكـــة  لـــدى  معيًنـــا  لليابـــان  ســـفيًرا 

البحرين.
وخـــال اللقاء، رحب وزيـــر الخارجية 
بســـفير اليابـــان المعيـــن لـــدى مملكـــة 
البحريـــن، مشـــيًدا بالمســـتوى المتميز 
الـــذي وصلت إليـــه العاقـــات الثنائية 
القائمـــة بين مملكة البحريـــن واليابان 
الصديقة، والتي تشهد تطوًرا مستمًرا 
على كافـــة المســـتويات، مؤكًد حرص 
مملكـــة البحريـــن على تعزيـــز عاقات 
آفـــاق  إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء  التعـــاون 

أوســـع بما يلبـــي التطلعات المشـــتركة 
للبلديـــن والشـــعبين الصديقين ويعود 
بالنفـــع والخير عليهما، متمنًيا للســـفير 
كل التوفيـــق والنجـــاح فـــي أداء مهام 
لبـــاده  كســـفير  الدبلوماســـي  عملـــه 

لدى مملكـــة البحرين. مـــن جانبه، عبر 
ماسايوكي عن سعادته بتقديم نسخة 
معيـــن  كســـفير  اعتمـــاده  أوراق  مـــن 
لبـــاده لـــدى مملكـــة البحريـــن، منوًها 
بالعاقـــات الثنائية المتناميـــة القائمة 

بيـــن مملكـــة البحريـــن واليابـــان فـــي 
مختلـــف المجـــاالت، معرًبا عـــن تطلعه 
إلى مزيد من النماء والتقدم في مسار 
العاقـــات الثنائية التـــي تربط البلدين 
الصديقيـــن، متمنًيـــا لمملكـــة البحرين 

دوام التقدم واالزدهار.
حضـــر اللقاء، الدكتور الشـــيخ عبدهللا 
وزارة  وكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
السياســـية،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
وزارة  وكيـــل  المنصـــور،  وتوفيـــق 
القنصليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
واإلداريـــة، وطـــال األنصـــاري، مديـــر 
عام شـــؤون وزارة الخارجية، وصاح 
إدارة  مديـــر  بأعمـــال  القائـــم  شـــهاب، 

المراسم والمؤتمرات.



تماشيا مع توجيهات اللجنة التنسيقية 
وبنـــاًء على توصيـــة الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيد - 19(، أعلنت شـــؤون الطيران 
المســـافرين  دخـــول  تعليـــق  المدنـــي 
القادميـــن مـــن الـــدول المدرجـــة على 
القائمة الحمراء، وهي الهند وباكستان 
ونيبـــال  وبنغالديـــش  وســـيريالنكا 
علـــى جميـــع الرحـــالت الجويـــة بـــدًءا 

مـــن اليـــوم االثنيـــن 24 مايـــو الجاري، 
بمـــن فيهـــم القادمين من هـــذه الدول 
بشـــكل  المملكـــة  ســـيدخلون  الذيـــن 
مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون 
وأصحاب تأشـــيرات اإلقامة الســـارية 
فـــي مملكـــة البحريـــن حيـــث يتوجب 
الصحـــي  الحجـــر  تطبيـــق  عليهـــم 
االحترازي لعشـــرة أيام في مســـاكنهم 
أو األماكن المخصصة للحجر الصحي 
المرخصـــة مـــن قبـــل الهيئـــة الوطنية 

لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحية، 
كما يتطلب منهم إبراز  شهادة فحص 
)PCR( معتمدة قبـــل الصعود للطائرة 
والفحـــص عند الوصول وبعد عشـــرة 

أيام من الوصول.
أمـــا المســـافرون المتطعمـــون أو غيـــر 
الـــدول  مـــن  القادميـــن  المتطعميـــن 
غيـــر المدرجـــة على القائمـــة الحمراء، 
الحجـــر  تطبيـــق  عليهـــم  فيتوجـــب 
الصحـــي االحترازي لمدة عشـــرة أيام 

في مســـاكنهم أو األماكـــن المخصصة 
وإبـــراز  الصحـــي،  للحجـــر  المرخصـــة 
شهادة فحص )PCR( معتمدة بحسب 
االشـــتراطات قبل صعود الطائرة، إلى 
جانـــب إجـــراء الفحص عنـــد الوصول 

وبعد عشرة أيام من الوصول.
ويســـتثنى القادمـــون من الـــدول غير 
المدرجـــة علـــى القائمـــة الحمـــراء من 
متطلبـــات الحجر الصحـــي االحترازي 
الذيـــن  المتطعمـــون  والفحوصـــات: 

يحملون الشـــهادات المعتمدة من قبل 
وزارة الصحة أو الدول التي تم اعتماد 
شـــهادات التطعيم لديها بحسب قرار 
وزيـــرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات 
متبادلة لالعتراف بشـــهادات التطعيم 
معها، ومن متطلبـــات الحجر الصحي 
الذيـــن  المتطعمـــون  االحتـــرازي: 
يحملون شـــهادات التطعيـــم الصادرة 
األمريكيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات  مـــن 
األوروبـــي،  واالتحـــاد  وبريطانيـــا، 

وكندا، وأســـتراليا، ونيوزلندا، وكوريا 
الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.

يذكر أّن  الدول المدرجة على القائمة 
الحمراء يتم إضافـــة الدول أو أزالتها 
منهـــا بحســـب تقييم الفريـــق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق 
المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى 
انتشـــار الفيروس في الدول، وســـتتم 
مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل 

دوري بحسب المستجدات.

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

تعليق دخول القادمين للبحرين من الهند وباكستان وسيريالنكا وبنغالديش ونيبال
الســـارية المواطنيـــن وأصحـــاب تأشـــيرات اإلقامـــات  اليـــوم... باســـتثناء  بـــدًءا مـــن 
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مخالفة 35 مطعًما وإغالق 3 لمدة أسبوع
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  أكـــدت 
زياراتهـــا  تكثيـــف  مواصلـــة  الصحـــة 
التفتيشـــية على كافة القطاعـــات للتأكد 
من تطبيق اإلجـــراءات االحترازية للحد 
مـــن فيـــروس كورونا، حيـــث أعلنت عن 
إغـــالق 3 مطاعم من مختلف محافظات 
مملكة البحرين غلًقا إداريًا لمدة أســـبوع 
ومخالفة 35 مطعًما، بالتنسيق مع وزارة 
للســـياحة  البحريـــن  وهيئـــة  الداخليـــة 
والمعـــارض، وذلـــك إثـــر رصـــد مخالفات 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  لإلجـــراءات 
فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة 
كورونـــا )كوفيد19-( الصـــادرة من وزارة 
الصحة مـــن خالل 139 زيارة تفتيشـــية 
لعدد من المطاعم والمقاهي يوم الجمعة 

المنصرم.
وقـــد تنوعت المخالفـــات المرصودة بين 

إدخـــال أشـــخاص دون الــــ 18 عامـــًا في 
المســـاحات الداخليـــة للمطاعم وحضور 
أشـــخاص غير متطعمين في المساحات 
الداخلية، إلى جانب، عدم توافر شـــهادة 
التطعيـــم فـــي تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” 
لبعـــض األشـــخاص فـــي هـــذه المطاعـــم 
والمقاهـــي، وكذلـــك عدم توفـــر معقمات 

ومقياس للحرارة.
وقالـــت الـــوزارة إنـــه نظـــًرا لمخالفة تلك 
واالشـــتراطات  لإلجـــراءات  المطاعـــم 
التنظيميـــة المنصـــوص عليها فـــي القرار 
بشـــأن   2020 لســـنة   51 رقـــم  الـــوزاري 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعـــم والمقاهي الحتـــواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، 
للتعليمـــات الصـــادرة  ورصـــد مخالفـــات 
بهذا الشـــأن، تـــم تطبيـــق القوانين حيال 
المطاعـــم المخالفة، ولفتت الـــوزارة إلى 

قامـــوا  القضائـــي  الضبـــط  مأمـــوري  أن 
بضبـــط مخالفـــة هـــذه المطاعـــم وغلقها 
التخـــاذ  تمهيـــًدا  أســـبوع،  لمـــدة  إدارًيـــا 
بهـــذا  والقانونيـــة  اإلداريـــة  اإلجـــراءات 

الشأن.
أما بشأن بقية المحال التي تمت الرقابة 
عليهـــا فـــي كافـــة المحافظـــات، فقـــد تم 
لوحـــظ  ممـــن  المحـــالت  بعـــض  تنبيـــه 
لديهـــم قصـــور فـــي آليـــة تطبيـــق بعـــض 
اإلجراءات والتي هـــي قابلة للتصحيح، 
فتـــم تصحيحهـــا فـــي الحـــال مـــن قبـــل 
أصحـــاب تلـــك المحـــال. وأكـــدت وزارة 
الميدانيـــة  الزيـــارات  اســـتمرار  الصحـــة 
المختصـــة  الرقابيـــة  الجهـــات  بمعيـــة 
لتكثيـــف رقابتهـــا وضمـــان عـــودة فتـــح 
المحال التجارية وممارســـتها ألنشـــطتها 
وفقـــًا لإلجراءات المطلوبة منها، كإحدى 
الركائز المهمة للحد من انتشار الفيروس 

وحفظ السالمة للجميع، متمنيًة الوزارة 
والمرتاديـــن  التجاريـــة  المحـــال  علـــى 
االلتـــزام  فـــي  بالمســـؤولية  التحلـــي 
بالتدابيـــر المطلوبـــة، كٌل بحســـب دوره، 
وذلـــك للتأكد من تطبيـــق البروتوكوالت 
الوقائيـــة والصحيـــة، مـــع التشـــديد على 
فـــي  باالحتـــرازات  االلتـــزام  ضـــرورة 
كافـــة هذه المحـــال التجاريـــة والمطاعم 
للمســـاهمة في الحد من انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد19-(.

المنامة - وزارة الصحة

إدخال أشخاص 
دون 18 عاًما 

وآخرين غير 
متطعمين
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الرفاع - مركز دراسات

بنـــاًء على الشـــراكة التي تجمع 
للدراســـات  البحريـــن  مركـــز 
والدوليـــة  االســـتراتيجية 
والطاقة “دراســـات” مع برنامج 
األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي فـــي 
مملكة البحرين، لدراســـة اآلثار 
واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
فـــي  كوفيـــد19-  لجائحـــة 
المملكة، أصدر مركز “دراسات” 
ورقـــة بحـــٍث بعنـــوان: “تقييـــم 
آثار تأجيل ســـداد القروض في 
مملكـــة البحريـــن”، مـــن إعـــداد 
األستاذة ســـارة بهمن والدكتور 
ُعمـــر العبيدلي، ُتحلـــل القرارين 
األولين بتأجيل سداد القروض 

عـــن  للبحرينييـــن، والصادريـــن 
مصرف البحرين المركزي تباعًا 
فـــي شـــهري مـــارس وســـبتمبر 
ُمقابـــالت  علـــى  بنـــاًء  2020م، 
أجريت مع 100 أسرة بحرينية. 
وتوصلت ورقـــة البحث إلى أن 
تأجيل ســـداد القروض )خاصًة 
تأجيـــل مارس 2020م(، ســـاهم 
في ُمســـاعدة األســـر البحرينية 
فـــي التغلـــب علـــى التحديـــات 
عـــن جائحـــة  الناجمـــة  الماليـــة 
تراجـــع  فيهـــا  بمـــا  كوفيـــد19-، 
المدخول وزيـــادة المصروفات، 
وهـــو األمر الذي بـــث الطمأنينة 

في أوساطها.

وأكـــدت ورقـــة البحـــث أنه لوال 
إقرار تأجيل الســـداد الضطرت 
أســـر بحرينيـــة كثيـــرة العتمـــاد 
توليفة من تقليـــل المصروفات 
إلدارة  الُمدخـــرات  واســـتنزاف 
بينهـــا  ومـــن  الماليـــة،  شـــؤونها 
تعتـــزم  كانـــت  صغيـــرة  نســـبة 
التخلـــف عن الســـداد لـــوال قرار 

التأجيل.
البحـــث فقـــد   وبحســـب ورقـــة 
كان عامل القوة المالية لألسرة 
الُمحـــدد  األهـــم  العامـــل  هـــو 
لدعمهـــا لقـــرار تأجيـــل الســـداد 
واســـتفادتها منـــه، قياســـًا على 
مدخولهـــا والنســـبة الُمخصصة 

مـــن مدخولهـــا الشـــهري لســـداد 
القـــروض. وقـــد اســـتقبلت إثـــر 
ذلـــك األســـر ُمنخفضـــة الدخـــل 
نبـــأ  الُمرتفعـــة  األقســـاط  ذات 
تأجيل الســـداد بارتياٍح شـــديد، 

واستفادت منه إلى حٍد كبير.
ويشـــار إلـــى أنـــه قد تـــم إجراء 
بورقـــة  الُمتعلـــق  االســـتطالع 
البحث في نوفمبر 2020م، قبل 
انقضـــاء الفتـــرة الثانية لتأجيل 
أعربـــت عينـــة  الســـداد، حيـــث 
الدراســـة عـــن أملهـــا فـــي إقرار 
فترة ســـماح ثالثة، وهي الفترة 
التـــي أقرهـــا مصـــرف البحرين 

المركزي في يناير 2021م.

ــة ــ ــي ــ ــال ــ ــم ــ ــى الـــــتـــــحـــــديـــــات ال ــ ــلـ ــ إعـــــــانـــــــة األســـــــــــر لـــلـــتـــغـــلـــب عـ

تقييـــم آثـــــار تأجيـــل ســداد القـــروض بالبحريـــن
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المتطوعون... تضحيات عظيمة وجهود استثنائية
جهـــود كبيرة واســـتثنائية ينهض بهـــا الفريق الوطني للتصـــّدي لجائحة كورونا، 
وتضحيـــات عظيمـــة لهم تســـتحق اإلكبار والتقديـــر، فحيـــن كان الخطر محدقا 
بالجميـــع كانـــت المبـــادرة بالتطـــوع أمـــرا حتميا، فهـــرع المئات فـــي كل المواقع 
كالحجـــر الصحـــّي ومواقع الفحص المختلفة وغيرها، فاســـتحقوا بذلك التقدير 
الكبير، وَســـّرنا بالطبع أن يشـــيد وكيل وزارة الصحة بالمتطوعين، خصوصا من 
هم في الصفوف األمامية الذين سطروا أروع األمثلة في العطاء، وبالتالي فإّن 
لهـــم األولوية في التوظيف بما يتناســـب مـــع مؤهالتهم وخبراتهـــم في القطاع 
الصحـــّي، ورغـــم التطمينات الصادرة عن الوزارة بأّن الكوادر الوطنية لها الخيار 
األول والفرص الوظيفية إال أنهم فوجئوا بإحالل آخرين في مواقع كانوا األحق 

واألجدر بها.
وأســـعدتنا اســـتجابة عدد من أعضاء المجلـــس النيابّي مع اإلخـــوة المتطوعين 
بمطالبتهـــم بوضـــع آليـــة واضحـــة لالســـتفادة مـــن المتطوعين ضمـــن الصفوف 
األماميـــة لمكافحـــة جائحـــة كورونـــا منـــذ مـــا يزيـــد علـــى ســـنة ونصـــف الســـنة 
بتوظيفهـــم أو تقديـــم مكافـــآت لهم بالنظر إلـــى أّن تضحياتهم تفـــوق ما يقدمه 
أي مـــن المتطوعين اآلخرين في أي مجال آخر معرضين حياتهم للخطر في أي 
وقت، وغني عن الذكر أّن شـــبابنا من الجنســـين كانوا دوما على أهبة االستعداد 
وفي أشد األوقات لنداءات الّدولة، وتطوع العشرات منهم ينم عن روح وطنية 
عالية، وأتذكر أّن أحد المتطوعين من العاملين في التمريض كان قد تقاعد منذ 
أمـــد قصيـــر بعد عناء ســـنوات وبخالف ما قـــد يتبادر إلى األذهـــان بالركون إلى 
الراحـــة فإنـــه آثر إال أن يلتحق بالصفوف األمامية في فترة عمل قياســـية تمتد 

إلى 12 ساعة متواصلة.
ورغـــم أّن المتطوعيـــن يدركـــون أّن تواجدهم فـــي األمام يعني أنهـــم في دائرة 
الخطر، لكننّي أستذكر ما صّرحت به إحدى الطبيبات المتطوعات وهي تمارس 
مهمتهـــا فـــي الحجـــر الصحـــي فـــي الحد الـــذي يبعد عـــن منطقة ســـكنها ثالثين 
دقيقة.. تقول “شـــعرت كما لو أنني درســـت السنوات الســـبع في كلية الطب من 
أجـــل هـــذه اللحظة، ولم يكن أمامي ســـوى خيار التطوع لخدمة شـــعبي وبلدي، 
وكان هدفـــي شـــفاء كل مريـــض من كورونـــا، ما جعل والدي فخـــورا بّي”، حيث 

تقضي الطبيبة مريم من 8 إلى 12 ساعة في اليوم تطوعا.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

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

للتواصل: 17111483

آخر نبضات عناق الراتب كامال
ســـيكون راتـــب هـــذا الشـــهر آخـــر راتـــب كامـــل سيســـتلمه رب األســـرة 
المســـتفيد مـــن قـــرار توقيف القـــروض مرتين بســـبب جائحـــة كورونا، 
حيـــث تضاعفـــت القوة الشـــرائية وتحققـــت مكاســـب اقتصادية جراء 
توقيف القروض الشـــخصية، وكانت هنـــاك حركة ملحوظة في تركيبة 
وطريقـــة الصـــرف العائلـــي واألولويـــات والبرامج واآلليـــات، لكن كيف 
ســـيكون وضع المواطن خصوصا أصحاب الدخول المحدودة بدءا من 
الشـــهر القادم، حيث ســـتنفجر فـــي وجهه مرة أخـــرى براكين القروض، 
وســـتلوح البنـــوك ومختلـــف الجهات علـــى رأســـه بعصاة الدفـــع وكأنها 
تسيره إلى المشنقة، كما أن التجار سيتعاملون معه بضراوة هذه المرة 
وسيفترســـونه باألســـعار وســـيضغطون بقـــوة على مـــكان الجرح حتى 

النزيف.
ســـيكون هذا الشـــهر آخر نبضات عناق “الراتب كامال” دون اســـتقطاع، 
وبعـــده ســـتختفي البهجـــة وســـيعود رب األســـرة إلى حمـــل أطنان من 
الديون “والبالوي” التي ســـينتج عنها حتمـــا تذبذب حاد في المزاجية، 
وهـــذه أخطـــر األزمـــات الحرجة، ألنها ستســـير إلـــى جانب مع مشـــكلة 

كورونـــا والمـــد والجـــزر الذي يتعـــرض لـــه المجتمع واألنمـــاط الجديدة 
فـــي الحيـــاة التي نتجـــت عنها أيضا اختـــالالت هيكليـــة عمقت مظاهر 
التحديـــات والمخاطر، وطالما أن أزمة كورونا مســـتمرة وجالســـة معنا 
كعندليـــب الخـــراب، مـــن الطبيعـــي أن تطير أشـــواق المواطن البســـيط 
ولهفته إلى دورة ثالثة من توقيف القروض متحمال بفرح أية رسوم أو 
أرباح تفرضها البنوك طالما هو واقع تحت الحصار أصال وكالسمكة في 

حوض الزجاج ال يمكن أن تخرج منه إال وهي ميتة.
ال يتســـع المقام الستعراض ومناقشـــة جميع العوامل التي سيتأثر منها 
المواطـــن البســـيط جراء عودة دوران عجلة القـــروض وتمزيقها حياته 
وإدخاله أفران المعاناة، لكننا كمواطنين نتمنى أن تستمر هذه الظاهرة 
االســـتثنائية )توقيف القروض( للحفاظ على اســـتقرار األسرة وتحريك 
األســـواق لغايـــة أن يزيد ويشـــد المجتمع من صالبتـــه وتنخفض أرقام 
اإلصابـــات إلى مســـتويات ال تشـــكل قلقا مثـــل اآلن، فنحن ال نتكلم عن 
رخـــاء مفاجئ للمواطن، إنما عن مرحلة مؤقتة تفرض بعض الحاجات 

واألساسيات التي تهم المجتمع ككل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــذا “الميثـــاق الغليـــظ” الـــذي يتبوأ مكانـــة مهمة في مســـيرة العالقـــات االجتماعية 
لجميع التجمعات اإلنســـانية على حد ســـواء؛ ُعّد واحدًا من أسمى العقود التي ُتبرم 
بيـــن شـــركاء تلـــك العالقات – من الرجـــل والمرأة بـــوطٍء أو دون وطٍء، هذا الميثاق 
الغليظ الُمســـّمى الزواج الذي ُيعطي ِوفق شـــرعة السماء وشروطها حّقًا شرعيًا لكلٍّ 
من الرجل باعتباره “زوجًا” والمرأة باعتبارها “زوجة” حّق االســـتمتاع المباح باآلخر 
علـــى الوجه المشـــّرع الـــذي صّيرته تلك الســـنن الغّراء باشـــتراط اإليجـــاب والقبول 
واإلشهار؛ أضحى السبيل اليتيم الذي فرضه الكبير المتعال من أجل التوالد والتكاثر 
واالســـتمرار الســـليم في ظـــل تباين الدهـــور واألزمـــان واختالف الّنحـــل والمذاهب 
وتنّوع النعوت والمسميات واستيفاء الشروط واألركان في الصداق والوالية حسب 
مقاصـــده المتفاوتـــة ومعاييـــره النســـبية، ووفـــق ضوابطـــه وأصوله الدينيـــة وُأطره 

وحدوده القانونية.
بطبيعة الحال، تنتفي “قدّسية” هذا االتحاد الزوجي المتكامل إذا ما تعّرض لهتك 
الُمهلكات ونوبات الملل وقالقل التفاهم وهّزات اإلشكاالت النفسية وغياب الوداد 
وفقدان الولع وقصور االهتمام المتبادل ومزعزعات التواصل العاطفي ومتطلبات 
العالقـــة الثابتـــة، إلـــى جانب منعطفات اإلشـــكال الصحي والبدنـــي وآالمه المزمنة 
وُمعيقاتـــه العقليـــة واضطراباتـــه المؤثرة، بل إّن قداســـة هذه المؤسســـة الزوجية 
تتقهقـــر ســـريعًا إذا ما تلطخت بذنـــب “الخيانة” التي ُتحوّلها جحيمـــًا ال ُيطاق بعد 
أْن كانـــت نعيمـــًا مرغوبـــًا ألمور عالقـــة، ُأهِملت فيهـــا أدوار العواطـــف التي تنتقص 

العطـــاء المحمود ورســـّخْت فيهـــا براثن العار التـــي ُتعّمق التفـــكك المذموم وترفع 
من منســـوب األلم والدمار وتأنيب الضمير وتعميق التصارع وتقويض أسس هذه 
المؤسســـة المقدّســـة. من جانب آخر، تتوالى األمثلة الحية لعشـــرات الحاالت من 
األّمهـــات الالئـــي يعتصر قلبهن ألمـــًا بعد أْن أثمرت عشـــرتهّن الزوجية، بنين وبنات 
تشـــاركوا فيها مرارة األلم وجحيم الحياة لشريك أجاد فنون اإلخالل بالمسؤولية 
وإشـــاعة الخيانة وتشـــويه السمعة التي زادت منســـوبها كثرة السهر حتى ساعات 
الفجر األولى في المقاهي والفنادق دون أدنى احترام للمبادئ الّســـمحة أو مراعاٍة 

لألصول المتعارفة! 

نافلة:

بين الفينة واألخرى، تتعرض المؤسســـة الزوجية التي تحمل هالة من القداســـة إلى 
“رشـــقات” من رصاص مســـموم، بعد أْن تلعب “موبقات” الخيانة أدوارها في عفافها 
- مـــن الرجل والمرأة على حّد ســـواء – في ظل “بعَثـــرة” العالقات العابرة و”ُمجافاة” 
االعتبارات االجتماعية التي تنبذ االســـتثمار في السعادة الزوجية واإلشباع الحالل 
حيـــن يعيـــش الرجل بطالً من خالل تداخل عالقاته المتعددة، أو حين تعيش المرأة 
أدوار االنتقـــام والتنـــازل عن االمتيـــاز االجتماعي، إلى حيث تنتهـــي بأبغض الحالل 
حين تكون الزوجة علتها، أو قد تســـتمر بالمشـــاكل حين يكون الزوج ســـببها بعد أْن 

تؤثر فيها بعض النساء الصبر على قساوة المجتمع.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“خيانٌة” بال شروط!

بلداننا الخليجية اليوم بفضل من هللا عز وجل تتصدر مؤشرات التنمية البشرية 
علـــى مســـتوى العالـــم، بينما مـــن يناصبنـــا العداء غارقـــون في مســـتنقع الكراهية 
والحقد، وتمني زوال ما وهبنا هللا سبحانه وتعالى من النعم والخيرات الوافرة.

وبالرغـــم مـــن صعوبة حيـــاة الصحـــراء، بلهيبها الحـــارق ومائها الشـــحيح لم يكن 
أجدادنا الماضون متذمرين من أسلوب حياتهم القاسي، أو حاقدين على ما كانت 
عليه الدول األخرى من نعم واستقرار، ولعل هذه النوايا الطاهرة كانت سببا فيما 
وهبنا هللا من رغد العيش وبحبوحته، هذا الماضي الذي أحاطت به القســـوة من 
كل جانـــب، مـــن قلـــة المال وتفشـــي األمراض والمـــوت لم نعامله علـــى أنه وصمة 
ينبغـــي أن ُتنســـى، وعـــار نطأطئ من أجله رؤوســـنا، وندســـها في التـــراب كصنيع 
النعـــام، بـــل نذكره كما وقع، بما فيه مـــن صعوبات، ونفاخر به بنقصه وعثراته، وال 
نتنكر له ونجحده، بل نكتبه في مناهجنا الدراســـية ليســـتقر في أذهان األجيال، 

ونعلقه على ُجدران بيوتنا ومؤسساتنا صورًا وذكريات بال حرج وال إنكار.
بلداننا الخليجية كانت ومازالت ســـندًا لكل محتاج، نقولها حكاية للواقع ورســـما 

للحدث ال منًّا وال أذى، واألرقام تشهد بذلك، ُمنطلقنا شيمتنا العربية األصيلة التي 
تحتم علينا مســـاعدة الغريق، وعون المحتاج، ونصرة الملهوف، والتاريخ شـــاهد 
صـــادق على كثير من المواقف الرائدة الواعدة التي وقفتها دول مجلس التعاون 
الخليجي مع الكثير من الدول وشعوبها حتى إن أبدى بعضهم غير ذلك، وأنكر ما 
ال ُينكر، فنور الشـــمس ال ُيغّطى بغربال، وال يؤخذ من حســـود وال كاره قوال حقا، 

وال يعود كالمه عليه بخير حتى يغير ما في نفسه. 
وهكذا من كان في نفســـه شـــيء من أدواء القلوب، يسوؤه ما يراه من النعم عند 
غيـــره، وربما تمنى زوالها، وبلداننا الخليجية تنعم بالخيرات والتطور، بفضل هللا 
ثم بفضل حكامنا وقادتنا - أطال هللا في أعمارهم - الذين يســـعون جاهدين إلى 
تأليـــف القلـــوب حتى كأنها ُخلقت في جســـد واحد، علـــى أرض واحدة، يحُب كل 
واحـــد منـــا لآلخر أكثـــر مما يحبه لنفســـه، وال نـــزال بفضل هللا فـــي تصاعد ونمو، 
نزداد في كل يوم بســـطة في المال والفضل والخيرات. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

عباس العمران

ديار البدو... هنا الشهامة واألصالة والوفاء

قُب األزواج.. شقاٌء اختياري! تعُّ

ى رسالًة على هاتفه المحمول أو انخرط في حواٍر  ُتراقُب تعابيَر وجهه كلما تلقَّ
على برنامج الواتس آب، وتتفحُص مالبسه للكشف عن آثاٍر لجريمٍة لْم ُترتكب 
إال فـــي دماغهـــا المزدحـــم بالســـيناريوهات والصور، وقد تشـــتمُّ مالبَســـه للتأكد 
مـــن أنهـــا ال تفوُح برائحٍة نســـائيٍة بأيِّ شـــكٍل من األشـــكال، وقـــد ال تكتفي بذلك 
وحســـب، لكنها تتجـــاوُز حدودها بتحميِل برامج للتعقِب فـــي جوالها، ودوَن أْن 
ُيدرك تصطاده أينما ذهب وتضبطه بالجرم المشـــهود حقيقًة كان ذلك أو خياالً 

نسجته وحدها في ُمخيلتها الُمتَعبة ال غير.
ة، وانغماٌس في الهم والخوِف والترقب والغيرة المريضة  شـــقاٌء ال داعي له البتَّ
َب خلفه وتحفَر تحت  التي ال ُتؤذي سواها، وحرٌي بها أْن تدعُه وشأنه، ال أْن ُتنقِّ
قدميه للبحث عن آثاِر خيانٍة، أو الكتشـــاِف أخرى أو أخريات في حياة زوجها، 
ـــها الهادئ وخســـارِة زوٍج قد  ماذا لو كان ذلك صحيحًا، لِم تلهُث نحو خراِب ِعشِّ
يكـــوُن انجرَّ فعالً لنزوٍة عابرة، ســـيعوُد بعدها لرشـــده عاجـــالً أو آجال؟ لَِم تجلُب 
بعُض النســـاء الشـــقاَء والتعاسة لنفسها بالشـــك والغيرِة العمياء في حين يجدُر 

بها أْن تكوَن عمياَء بكماَء صماء عن نزواِت رُجِلها لتحيا بسعادة؟
ضـــون للجـــذِب واإلغراء من  وال نقـــوُل إنَّ الرجـــاَل خونـــٌة بالمجمـــل، لكنهم ُمعرَّ
اصون”  الخارج، وعليه فإنَّ الصورَة النمطية الراســـخة عن الرجال هي أنهم “بصَّ
ال تمـــأُل عيونهـــم امـــرأٌة واحـــدة، هذه الصـــورُة، باإلضافـــة لفقداِن بعض النســـاء 
ثقتهـــنَّ بذواتهن، نتيجَة عدِم تقدير أزواجهن لهـــن باألقوال أو األفعال، تقودان 
تلك الزوجات للخوِف من دخوِل أخرى في حياة أزواجهن. في نهايِة المطاف ال 
تمتلُك المرأُة الرجل، كما ال يمتلُك الرجُل المرأة، فقد ُخلقوا جميعا أحرارًا، وعلى 
الزوجـــة أْن تعَي أنَّ أســـاليَب المراقبِة التي تجتهُد في تطويرها، ليســـت ســـوى 
معـــول لهدِم بيت الزوجيِة الذي يجب أْن يقوَم على االحتراِم المتبادل وحســـن 
المعاملـــة والحـــب والثقة؛ فلتدْع الزوجاُت أزواجهن دون قيـــوٍد أو رقابة، فتلك 
القيـــوُد وتلك الرقابـــُة تجعلهم يقاومـــون الهيمنَة والتحكم، ليخرجـــوا من مركِز 
الزوجية الطارِد إلى محيطِه الجاذب، فالممنوع مرغوب. ثم لماذا ُتغِلُق النســـوُة 
على رجاالِت حياتهن باألقفال وُتوجُه عدساِت الرقيب نحوهم وكأنهم ال شبيه 
لهـــم بالكـــون وال نظير، ظنًا منهن أنهن قادرات علـــى منعهم من معرفة أخرى أو 
االقتراِن بها، وينسيَن أنَّ الرجَل يفعل ما يريد إذا قرر ذلك. نصحيتي لهذا النوع 
مـــن النســـاء، ِثْقَن بأنفســـكنَّ وتحلَّيَن بالقوة وتوقفَن عن جلـــِد ذواتُكنَّ وتعذيبها 
بالشك الفارغ والغيرة القاتلة التي ُتْشقيكنَّ ليس إال، وتشغلكن بالبحث وتقصي 
ى أنواع  تحركات أزواجكن، بدَل أْن تشـــغلَن أنفســـكن بتهيئة عش الزوجية بشتَّ

الراحِة والسعادة.

هدى حرم
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