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البحري�ن فري�ق  ت�ص�رف  تح�ت  اإمكانياته�ا  كل  ت�ص�ع  الدول�ة 

جه�ود جبارة للك�وادر الطبية والإداري�ة لحماية المجتمع

الملك يدعو اإلى التكاتف.. البحرين �ستتخطى الجائحة اإلى بر الأمان

ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  أعــــــرب حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــالـ
الحزن  بالغ  عــن  المفدى  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
واألســــى عــلــى ضــحــايــا وبـــاء كــورونــا الــمــتــجــدد، مــعــبــًرا عن 
مواساته ألهلهم وذويهم، سائًا المولى سبحانه وتعالى أن 
دعا  كما  ويسكنهم فسيح جناته،  بواسع رحمته  يتغمدهم 
الباري جل وعا أن يمن على المصابين بالصحة والعافية 

والشفاء العاجل.
وأكد جالته إثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية 

التكاتف خــال هذه  األربــعــاء ضــرورة  أمــس  اجتماعها  في 
المحنة التي تعمُّ العالم، مطمئًنا المواطنين والمقيمين 
بر  إلى  الجائحة  البحرين سوف تتخطى هذه  بأّن مملكة 
األمان إن شاء اهلل وأن الدولة تضع إمكانياتها كافة تحت 
تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي 
انتشار  تــداعــيــات  لمحاربة  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 

المرض وتحقيق األمن واألمان للجميع.
وأشـــــاد جــالــتــه بــالــجــهــود الـــجـــبـــارة والــمــشــكــورة لكل 

العاملين والعامات من الكوادر الطبية واإلداريــة على ما 
الوباء.  آثار  والتخفيف من  المجتمع  يقومون به لحماية 

حفظ اهلل البحرين وشعبها من كل مكروه.
نائب  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  وكــان 
تــــرأس االجــتــمــاع 382 للجنة  ــوزراء قــد  ــ الــ رئــيــس مــجــلــس 
أعــضــاء  بــحــضــور  ُبــعــد،  عــن  أمـــس  الــــذي عــقــد  التنسيقية 

اللجنة.
)التفاصيل ص2) 

البحري�ن تع�ود اإلى الإغالق.. قرارات حازمة للحد من انت�س�ار كورونا
وال�صواطئ وال�صالونات  والمقاهي  والمطاعم  التجارية  والمحالت  المجمعات  اإغالق 

%70 تطبيق �صيا�صة العمل من المنزل على كل الجهات الحكومية بن�صبة 

ا�ص�تثناء ال�ص�وبر مارك�ت ومح�ال بيع الخ�ص�راوات والأ�ص�ماك واللح�وم والمخابز

تكثيف ا�ص�تخدام الفح�ض ال�ص�ريع.. وخف�ض �ص�عره اإلى 2.5 دينار

من�ع اإقام�ة المنا�س�بات والموؤتم�رات والمنا�س�بات الخا�س�ة ف�ي المن�ازل

الكتف�اء بالتعُلّ�م عن ُبعد.. وال�س�تمرار في اإجراءات الم�س�افرين القادمي�ن اإلى البحرين

ا�س�تمرار عمل محطات الوقود والموؤ�س�س�ات ال�سحية الخا�سة والبنوك ومحال ال�سرافة

اإل�زام�ي��ة الفح���ص ال�سري��ع لم�وظف��ي الجه�ات الحكومي�ة دوري�ا
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ــو  ــمــ ــســ ثـــــــّمـــــــن صـــــــاحـــــــب الــ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء عــالــًيــا الــثــقــة 
الـــمـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــضــرة 
الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــدى بـــالـــجـــهـــود  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الــــــبــــــاد الـ
ــاء فــريــق  الـــوطـــنـــيـــة لـــكـــل أعــــضــ

الــبــحــريــن، مــنــوهــًا بــأن اإلشـــادة 
باعثًا  شكلت  السامية  الملكية 
ــزٍم مـــتـــجـــدد وإصــــــــــراٍر أكــبــر  ــعــ لــ
ــبــــحــــريــــن عــلــى  لـــــــدى فــــريــــق الــ
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــات فــ ــبــ ــثــ ــي بــ ــمــــضــ الــ
الخطط التي ُوضعت لمختلف 
مـــســـارات الــتــعــامــل مــع فــيــروس 
من  والحد  )كوفيد-19(  كورونا 
بحب  مفعمة  بــــروٍح  تــداعــيــاتــه، 

التحدي واألمل، والتزاٍم راسخ  
بانجاء هذه المرحلة في الحد 
من انتشار الفيروس بنجاح بما 
يسهم في حفظ صحة وسامة 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 
سموه  معربًا  البحرين.  مملكة 
عــن خــالــص تــعــازيــه ومــواســاتــه 
ــر الـــمـــتـــوفـــيـــن جـــــراء  ــ ــ لــــكــــل أسـ
مـــضـــاعـــفـــات فــــيــــروس كــــورونــــا، 

الصبر  يلهمهم  أن  اهلل  داعـــيـــًا 
الحاالت  على  ويمن  والــســلــوان 
العاجل.وقال  بالشفاء  القائمة 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
ــا نـــعـــاهـــد جــــالــــة الــمــلــك  ــ ــّنـ ــ إنـ
الــــمــــفــــدى إخــــــاًصــــــا وواجـــــًبـــــا 
بــكــل عــزيــمــٍة  عــلــى أن نــســتــمــر 
تطلعات  تحقيق  على  ــرار  وإصــ

الــمــفــدى،  الــمــلــك  ورؤى جــالــة 
حــتــى نــتــجــاوز جــائــحــة فــيــروس 
الجميع  وينعم  بنجاح  كــورونــا 
الغالي بتمام  على أرض وطننا 
الــصــحــة والــعــافــيــة، مــنــوهــًا بــأن 
ــنــــاء  ــلـــصـــة ألبــ الــــجــــهــــود الـــمـــخـ
على  مستمرٌة  البحرين  مملكة 
كل صعيد ولن يثنيها عن بلوغ 
مهما طال  تحٍد  أي  مقاصدها 

بــالــكــوادر  كــبــيــرة  فثقتنا  أمــــده، 
ــم مـــقـــّدرة  ــودهـ ــهـ الـــوطـــنـــيـــة، وجـ

ومحل اعتزاٍز دائًما. 
إلــى أن فريق  وأشـــار ســمــوه 
البحرين في كل مراحل العمل 
بالتوجيهات  يسترشد  الوطني 
ثــابــٍت  كــنــهــٍج  الــســامــيــة  الملكية 
وباعٍث نحو اإلنجاز في مختلف 

الظروف والتحديات.
)التفاصيل ص3)

 } جالة الملك.

ولي العهد رئي�ص الوزراء: نعاهد الملك ال�ستمرار  بكل عزيمة حتى تجاوز الجائحة

 } سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

المرحل�ة تحدي�ات  مواجه�ة  عل�ى  وقدرته�ا  الوطني�ة  بالك�وادر  كبي�رة  ثقتن�ا 

)التفاصيل ص2)



ــه بـــالـــجـــهـــود  ــتـ ــالـ وأشـــــــــاد جـ
ــورة لـــكـــل  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــــــجــــــبــــــارة والــ
الكوادر  العاملين والعامات من 
ــى مــا  ــلــ الــــطــــبــــيــــة واإلداريــــــــــــــــة عــ
المجتمع  لحماية  بــه  يــقــومــون 
ــاء.  ــوبــ ــن آثــــــار الــ والـــتـــخـــفـــيـــف مــ
حفظ اهلل البحرين وشعبها من 

كل مكروه.
الــشــيــخ محمد  وكـــــان ســمــو 
نـــائـــب  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــارك  ــ ــبـ ــ مـ ــن  ــ بـ
ترأس  الــوزراء قد  رئيس مجلس 

االجتماع 382 للجنة التنسيقية 
ــعــــد،  ــ ــقــــد أمـــــــس عـــــن ُب الـــــــــذي عــ
بحضور أعضاء اللجنة. وقد أكد 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
كباقي  كورونا  فيروس  تحدي  أن 
التحديات يتطلب عزًما متجدًدا 
لـــلـــنـــجـــاح فــــي تـــــجـــــاوزه، ومــهــمــا 
طــــال أمــــد هــــذا الـــتـــحـــدي فــإنــه 
سينجلي،  واإلصــــــرار  بــالــعــزيــمــة 
المملكة  بــه  مــا تمر  بــأن  مــنــوًهــا 
التعامل  مــن  مهمة  مرحلة  مــن 

)كوفيد-19(،  كورونا  فيروس  مع 
ــًدا مـــن الـــحـــذر مع  ــزيـ يــتــطــلــب مـ
ــزام الــتــام بــكــل اإلجـــــراءات  ــتـ االلـ
الصادرة  والتعليمات  االحترازية 
عــــن الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
ــــروس كـــــورونـــــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــتــــصــــدي لـ ــلــ لــ
والــجــهــات كــونــه عــنــصــر الــنــجــاح 
في كافة المراحل، وأكد سموه أن 
تأتي  والمقيم  المواطن  سامة 
تحقيًقا  ــات  ــويـ األولـ طليعة  فــي 
صاحب  حضرة  وتطلعات  لــرؤى 

الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
منوًها بأهمية استمرار الجهوزية 
لـــدى كــافــة الــجــهــات التــخــاذ كل 
تحفظ صحة  الــتــي  اإلجـــــراءات 
لتوجيهات  وفًقا  وذلــك  الجميع 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وشــــــدد ســـمـــوه عـــلـــى أهــمــيــة 
المجتمع  أفــــراد  كــافــة  مــواصــلــة 

فيها  بــدأت  التي  الوتيرة  بنفس 
الــمــمــلــكــة بــالــتــصــدي لــلــفــيــروس 
عـــبـــر االلـــــتـــــزام الــــواعــــي والـــــذي 
كـــان ســبــًبــا رئــيــســًيــا فـــي تحقيق 
االنتشار،  مــن  اآلمــنــة  المعدالت 
ــع مـــواطـــنـــيـــن  ــيــ ــمــ ــجــ داعـــــــًيـــــــا الــ
في  التهاون  عــدم  إلــى  ومقيمين 
االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
ــادرة بــالــتــســجــيــل ألخـــذ  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
المنشطة  والــجــرعــة  الــتــطــعــيــم 
المجتمع  تعريض  يتم  ال  حتى 

ــع ضــــــرورة اســتــمــرار  لــلــخــطــر، مـ
الوطنية  بــالــمــســؤولــيــة  الــتــحــلــي 
والشخصية من أجل تجاوز هذه 
الفيروس  مواجهة  من  المرحلة 
بنجاح، وليتمكن الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
والعاملون في الصفوف األمامية 
الذين يبذلون جهوًدا استثنائية 
مـــن أجــــل ســـامـــة الــجــمــيــع من 
تــحــقــيــق الـــخـــطـــط الــمــوضــوعــة 

لألمن الصحي للمجتمع.

وبـــنـــاء عــلــى الـــعـــرض الـــذي 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  قــدمــه 
ــــروس كـــــورونـــــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــتــــصــــدي لـ ــلــ لــ
ــد-19( بـــرئـــاســـة الــفــريــق  ــيــ ــوفــ )كــ
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
الــمــجــلــس  رئــــيــــس  خـــلـــيـــفـــة  آل 
الفريق  رئــيــس  للصحة  األعــلــى 
ــلـــتـــصـــدي  الـــــوطـــــنـــــي الــــطــــبــــي لـ
ــا فــقــد تــقــرر ما  لــفــيــروس كـــورونـ

يلي:
1- رفع الطاقة االستيعابية 

لعدد جرعات التطعيم اليومية.
ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ تــــكــــثــــيــــف   -2
تحديد  بهدف  السريع  الفحص 

الحاالت القائمة.
الــبــروتــوكــوالت  تــحــديــث   -3
الحاالت  مع  بالتعامل  الخاصة 

القائمة والمخالطين.
قــابــلــة  إجــــــــراءات  اتـــخـــاذ   -4
ــلـــق  ــغـ لـــــلـــــمـــــراجـــــعـــــة تــــتــــعــــلــــق بـ
واستثناء  واألنشطة  القطاعات 
بعض القطاعات األساسية بدًءا 
ليًا  عــشــرة  الثانية  الساعة  مــن 
 27 الــمــوافــق  الخميس  يـــوم  مــن 
عشرة  الــثــانــيــة  ــى  إلـ  2021 مــايــو 
الموافق  الخميس  يوم  من  ليًا 

10 يونيو 2021 وهي كالتالي:
ــة  ــطــ ــشــ األنــ كــــــافــــــة  ــق  ــ ــلـ ــ غـ  -

التجارية )غير األساسية(.
 - منع األنشطة الرياضية.

 - غلق المدارس والمؤسسات 
التعليمية والتدريبية.

ــنـــزل فــي  ــمـ - الـــعـــمـــل مــــن الـ
القطاع العام بنسبة %70.

- منع المناسبات الخاصة.
ــع اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل فــي  ــ مـ
ــق  الــــقــــطــــاعــــات األســـــاســـــيـــــة وفــ
ــــن إجـــــــــراءات  ــم اتـــــخـــــاذه مـ ــ ــا تـ ــ مـ
واشــــتــــراطــــات ســـابـــقـــة. ونـــوهـــت 
اللجنة التنسيقية بأهمية اتباع 
واإلجــراءات  للتعليمات  الجميع 
للتصدي  الـــصـــادرة  االحـــتـــرازيـــة 
ــا، وأهــمــيــة قيام  لــفــيــروس كـــورونـ
األســري  بحث محيطه  فــرد  كــل 
والــــمــــجــــتــــمــــعــــي بــــالــــمــــشــــاركــــة 
ــل  ــراحـ ــة مـ ــافــ اإليـــجـــابـــيـــة فــــي كــ

التصدي للجائحة.
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�إثر �لبيان �ل�سادر عن �للجنة �لتن�سيقية في �جتماعها �أم�س..

المل���ك ي�ؤك���د �ض���رورة التكات���ف خ���ال ه���ذه المحن���ة الت���ي تع���م العال���م

      الدول��ة ت�ض��ع اإمكانياته��ا تح��ت ت�ض��رف فري��ق البحري��ن بقي��ادة

المر����ض تداعي���ات  لمحارب���ة  ال����زراء  رئي����ض  العه���د  ول���ي 

و�لأ�����س����ى  �ل����ح����زن  ب���ال���غ  ع����ن  ي���ع���رب  �ل���ع���اه���ل       

ع����ل����ى �����س����ح����اي����ا وب����������اء ك�������ورون�������ا �ل���م���ت���ج���دد

لكل  وال��م�����ض��ك���رة  ال��ج��ب��ارة  ب��ال��ج��ه���د  ي�����ض��ي��د  ج��ال��ت��ه      

ال��ع��ام��ل��ي��ن وال���ع���ام���ات م���ن ال���ك����ادر ال��ط��ب��ي��ة والإداري������ة

نائ��ب رئي���س مجل���س �ل��وزر�ء: تح��دي كورون��ا يتطل��ب عزم��ا متج��دد� للنج��اح ف��ي تج��اوزه

المرحل���ة تتطل���ب مزي���دا م���ن الحذر م���ع اللت���زام الت���ام ب���كل الإج���راءات الحترازي���ة والتعليمات 

على أثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية في اجتماعها 
أمس أعرب حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عــاهــل الــبــاد الــمــفــدى عــن بــالــغ الــحــزن واألســـى على 
ــاء كــورونــا الــمــتــجــدد، مــعــبــًرا عــن مــواســاتــه ألهلهم  ضــحــايــا وبـ
بواسع  يتغمدهم  أن  وتعالى  سبحانه  المولى  سائًا  وذويــهــم، 
أن  وعــا  الــبــاري جل  دعــا  كما  ويسكنهم فسيح جناته،  رحمته 

يمن على المصابين بالصحة والعافية والشفاء العاجل.
وأكد جالته ضرورة التكاتف خال هذه المحنة التي تعمُّ 
البحرين  مملكة  بــأّن  والمقيمين  المواطنين  مطمئًنا  العالم 
بــر األمـــان إن شــاء اهلل وأن  إلــى  ســوف تتخطى هــذه الجائحة 
البحرين  فــريــق  تــصــرف  تــحــت  كــافــة  إمكانياتها  تــضــع  الــدولــة 
بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ــان  ــن واألمـ لــمــحــاربــة تــداعــيــات انــتــشــار الــمــرض وتحقيق األمـ

للجميع.

�ل������دع������وة �إل��������ى �ل�����م�����ب�����ادرة ب���ال���ت�������س���ج���ي���ل لأخ��������ذ �ل���ت���ط���ع���ي���م و�ل���ج���رع���ة

ل���ل���خ���ط���ر �ل����م����ج����ت����م����ع  ت�����ع�����ري�����������س  ي�����ت�����م  ل  ح�����ت�����ى  �ل����م����ن���������س����ط����ة 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية

} جالة الملك.

ب���اأن و�ل��م��ق��ي��م��ي��ن  �ل��م��و�ط��ن��ي��ن  ي��ط��م��ئ��ن  ج��ال��ت��ه       

�لبحري��ن �س��وف تتخط��ى ه����ذه �لجائح��ة �إل��ى ب��ر �لأم��ان

أكـــد الــســيــد عــلــي بــن محمد 
الــــرمــــيــــحــــي وزيـــــــــر اإلعـــــــــــام أن 
ــة الـــســـامـــيـــة  ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ الـ
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
وما حملته من مضامين  الباد، 
والمقيمين  للمواطنين  مطمئنة 
ومؤمنة  -بعد اهلل عز وجل- بعزم 
تجاوز جائحة  على  الوطن  أبناء 
كــورونــا، تعكس حــرًصــا أبــوًيــا من 
ــلـــك الــــمــــفــــدى عــلــى  ــمـ ــة الـ جــــالــ
صحة وسامة أبنائه المواطنين 
ــن وطـــمـــأنـــتـــهـــم فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ
مـــخـــتـــلـــف الــــــمــــــواقــــــف، وعـــــزًمـــــا 
بمسيرة  الــمــضــي  عــلــى  مــتــجــدًدا 

الوطن المباركة بثقة وتفاؤل إلى 
األمام دائًما.

وشـــدد وزيـــر اإلعـــام على أن 
تــأكــيــد جـــالـــة الــمــلــك الــمــفــدى 
كافة  إمكانياتها  تضع  الدولة  أن 
تـــحـــت تـــصـــرف فـــريـــق الــبــحــريــن 
الملكي  الــســمــو  بــقــيــادة صــاحــب 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
انتشار  الوزراء لمحاربة تداعيات 
الملكية  الــثــقــة  يــؤكــد  الــجــائــحــة، 
ــتـــي يــولــيــهــا جــالــتــه  الـــغـــالـــيـــة الـ
صاحب  بقيادة  البحرين  لفريق 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
استطاع  والـــذي  الــــوزراء،  مجلس 

الــمــنــجــزات  مــن  الــعــديــد  تحقيق 
ــدة الـــتـــي طـــالـــت مــخــتــلــف  ــ ــرائـ ــ الـ
ــاالت ووصـــــلـــــت بــمــمــلــكــة  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
ــبــــحــــريــــن إلـــــــى الـــــــريـــــــادة عــلــى  الــ
الــــدولــــي، كــمــا يعكس  الــمــســتــوى 
ــه  ــائـ ــنـ ــلــــك ألبـ ــمــ ــة الــ ــ ــــالـ دعـــــــم جـ
األمامية  الصفوف  في  العاملين 
هذه  ظل  في  المميزة  وجهودهم 
الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة الــعــابــرة 

بإذن اهلل تعالى.
وأعـــــــــرب وزيـــــــر اإلعـــــــــام عــن 
الـــفـــخـــر واالعــــــتــــــزاز بـــمـــا تــحــقــق 
حضارية  منجزات  مــن  للمملكة 
ــّكـــنـــت  ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات وطـ ــبــ ــســ ــتــ ــكــ ومــ
البحرين بحكمة حضرة صاحب 

الجالة الملك وحكومة جالته 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
تــجــاوز  الــعــزيــز مــن  وعـــزم شعبها 
وثبات  بقوة  التحديات  مختلف 

ومنعة.
وزارة  أن  اإلعــــام  وزيـــر  وأكـــد 
ستبقى  منتسبيها  وكـــل  اإلعــــام 
ــلـــك  كــــمــــا عــــهــــدهــــا جـــــالـــــة الـــمـ
المفدى وسمو ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء داعـــًمـــا أســاســًيــا 
للجهود  ــرآة  ومـ البحرين  لفريق 
يوالي  التي  المتكاملة  الوطنية 
بذلها أبناء البحرين في مختلف 

القطاعات.

تعك�ض  ال��م��ف��دى  ال��م��ل��ك  ج��ال��ة  ت���ج��ي��ه��ات  الإع�����ام:  وزي���ر 

ح��ر���ض��ا اأب����ي���ا ع��ل��ى ���ض��ح��ة و���ض��ام��ة ال����ط���ن وال��م��ج��ت��م��ع

} وزير اإلعام.

شـــــارك الــعــقــيــد عــبــدالــعــزيــز عــبــدالــرحــمــن 
البحرين  مطار  شرطة  مديرية  مدير  الــدوســري 
المنافذ  ألمن  العامة  اإلدارة  عن  ممثًا  الدولي 
أمن  لمسئولي  والثاثين  الــرابــع  االجــتــمــاع  فــي 
الــمــطــارات والـــزيـــارات الــمــيــدانــيــة بـــدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر 
تقنية االتصال المرئي باألمانة العامة لمجلس 
الرياض،  العربية بمدينة  الخليج  التعاون لدول 
الدول  ممثلي  المطارات  أمن  مسئولي  بمشاركة 

األعضاء.
مديرية شرطة  مدير  نقل  االجتماع  وخال 
مطار البحرين الدولي تحياته للمشاركين وتقدم 
بخالص الشكر واالمتنان لوزراء الداخلية بدول 
مجلس التعاون على اهتمامهم الدائم وجهودهم 
الحثيثة في دعم مسيرة العمل األمني الخليجي 

المشترك.
ــاع تـــنـــفـــيـــذ قـــــــــرارات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وقـــــــد تـــــنـــــاول االجـ
الــتــعــاون، وعــدد  بــــدول مــجــلــس  الــداخــلــيــة  وزراء 
األمــن  مــعــايــيــر  بــرفــع  المتعلقة  الــمــواضــيــع  مــن 

الخبرات  وتبادل  الطيران،  مجال  في  والسامة 
من  الطيران،  وسامة  أمن  في مجال  التدريبية 
ــادة الــجــهــود ووضـــع الخطط والــبــرامــج  خــال زيـ
المشترك في  التعاون األمني  التي تضمن سبل 

أمن المطارات بدول المجلس.

م��دي��ر ���ض��رط��ة ال��م��ط��ار ي�����ض��ارك ف��ي اج��ت��م��اع 

م�����ض��ئ���ل��ي اأم�����ن ال���م���ط���ارات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ي��ن

} مدير شرطة المطار.
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ــن  ــركــ اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الــ
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 
فــي الــقــيــادة الــعــامــة صــبــاح أمــس 
المقدم  2021م  مايو   26 األربــعــاء 
العسكري  الملحق  كــرن  أليستير 
فــي مملكة  الــجــديــد  الــبــريــطــانــي 
البحرين، بمناسبة تعيينه، وذلك 
بـــحـــضـــور الـــفـــريـــق الــــركــــن ذيــــاب 
بـــن صــقــر الــنــعــيــمــي رئــيــس هيئة 

األركان.
القائد  الــلــقــاء رحـــب  وخـــال 
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الــــــعــــــام لـــــقـــــوة دفـــــــــاع الـ
البريطاني  الــعــســكــري  بالملحق 
المرافق، متمنيًا  والوفد  الجديد 
له دوام التوفيق والسداد في مهام 

بعاقات  مشيدًا  الجديدة،  عمله 
الــصــداقــة الــتــاريــخــيــة الــمــتــمــيــزة 
الـــتـــي تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وبــالــتــعــاون 
الصديقين  البلدين  بين  القائم 
ــمــــجــــاالت، مــنــهــا مــا  فــــي شـــتـــى الــ
والتعاون  الخبرات  بتبادل  يتعلق 

في المجال العسكري.
ــلـــواء الــركــن  حــضــر الــلــقــاء الـ
حــســن محمد ســعــد مــديــر ديـــوان 
الــقــيــادة الــعــامــة، والـــلـــواء الــركــن 
الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة 
مــــديــــر الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــســـلـــيـــح، 
واللواء الركن طيار الشيخ محمد 
مـــديـــر  خـــلـــيـــفـــة  آل  ســـلـــمـــان  بـــــن 

التعاون العسكري.

الــشــيــخ خليفة بن  الــركــن  الــمــشــيــر  اســتــقــبــل 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بــالــقــيــادة الــعــامــة صــبــاح أمــس األربــعــاء 26 مايو 
كــوبــر  ــورد  ــرادفــ بــ تــشــارلــز  بــحــري  الــفــريــق  2021م 
البحرية  للقوات  جــديــدًا  قــائــدًا  تعيينه  بمناسبة 
قائدًا لألسطول  المركزية  القيادة  في  األمريكية 
بن صقر  ذيــاب  الركن  الفريق  الخامس، بحضور 

النعيمي رئيس هيئة األركان.
دفاع  لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء  وخــال 
الــبــحــريــن بــقــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة األمــريــكــيــة 
الخامس  األســطــول  قــائــد  المركزية  الــقــيــادة  فــي 

ــه دوام  لــ ــرافــــق، مــتــمــنــيــًا  ــمــ الــ الـــجـــديـــد والــــوفــــد 
التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة، وأشاد 
بالعاقات القائمة بين مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األمريكية وما تشهده تلك العاقة من 
تطور ونماء على كافة األصعدة، وخاصة المجال 

العسكري.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد 
غانم  الركن  واللواء  العامة،  القيادة  ديــوان  مدير 
األركـــان  هيئة  رئــيــس  مساعد  الفضالة  إبــراهــيــم 
يوسف  محمد  بحري  الــركــن  والــلــواء  للعمليات، 

العسم قائد ساح البحرية الملكي البحريني.

تــحــت رعــايــة كــريــمــة مــن ســمــو الــشــيــخ ناصر 
الــمــلــك  ــن حـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة مـــمـــثـــل جــــالــــة  ــ بـ
الــشــبــاب، سينطلق  ــؤون  لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشــ
السنوي  المؤتمر  أعمال  جــدول  الخميس  اليوم 
لــلــتــوســتــمــاســتــرز الــعــالــمــيــة لــلــقــطــاع 20 ديــتــاك 
ودولــــــة  ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ مــمــلــكــة  ــم  يـــضـ الـــــــذي   2021
الــكــويــت، بــمــشــاركــة أبــطــال الــخــطــابــة مــن أنــديــة 
التوستماسترز في كل من مملكة البحرين ودولة 

الكويت الشقيقة.
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــاه الـ ــايـ ــنـ ــي ثـ ويـــضـــم الـــمـــؤتـــمـــر فــ
لعمالقة  القيمة  والمحاضرات  التدريبية  الورش 
باإلضافة  واإلنجليزية  العربية  باللغة  الخطابة 
النهائيات  إلى  المؤهلة  النهائية  المسابقات  إلى 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي الــخــطــب الــعــالــمــيــة، 
ويستضيف المؤتمر شخصيات مؤثرة من مملكة 
الــديــري  الــدكــتــورة حــوريــة عــبــاس  البحرين وهــم 
للتنمية  الــبــحــريــن  معهد  أمــنــاء  مجلس  »عــضــو 
 2001 لعام  العالمي  الخطابة  وبطل  السياسية«، 
وخبير مهارات الخطابة دارين الكروا من المملكة 
 »TED« المتحدة، والخطيب الفكاهي في برنامج
بيتا جونسون من جمهورية النيبال، ومن المتوقع 
أن يتجاوز الحضور عبر البث االفتراضي أكثر من 
1000 مشارك على مدى الثاث أيام من 27 حتى 

29 مايو 2021.
»الرئيس  القشار  ياسر  التوستماسترز  وعبر 
امتنانه  وعظيم  شكره  عــن  للمؤتمر«  التنفيذي 
ــى ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة،  إلــ
لدعمه ورعايته الكريمة لهذا الحدث المهم الذي 
تستضيفه مملكة البحرين في ظروف استثنائية، 
وهذا إن دل فإنما يدل على دعمه الكبير للشباب 

البحريني لكسب مهارات التواصل والقيادة واألثر 
اإليجابي الذي سيعود من هذا المؤتمر.

تدعم  كبير  كوكبة  هــنــاك  أن  »الــقــشــار«  وأكـــد 
خليفة،  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  مــشــروع 
كشركة نفط البحرين وشركة الخليج للصناعات 
الوطنية  الــبــحــريــن  غـــاز  الــبــتــروكــيــمــاويــة وشــركــة 
ومــجــمــوعــة الـــحـــواج وحــلــويــات حــســيــن شــويــطــر، 
لدعم  ناصر  الشيخ  لترسيخ مشروع سمو  وذلــك 
مواهبهم  وصــقــل  البحرينية  الشبابية  الـــكـــوادر 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  ــيـــل قـــــــادر عـ ــاراتــــهــــم وبــــنــــاء جـ ــهــ ومــ

التحديات في كافة المحافل الدولية.

الم�ص�ير خليف�ة بن اأحمد ي�ص�يد بعالقات ال�صداق�ة المتميزة مع بريطانيا

ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ي�����ص��ت��ق��ب��ل ال���ق���ائ���د 

ال��ج��دي��د ل��ل��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة

ن���ا����ص���ر ب�����ن ح���م���د ي����رع����ى ان���ط���الق 

ف��ع��ال��ي��ات م��وؤت��م��ر ال��ت��و���ص��ت��م��ا���ص��ت��رز ال��ي��وم

} القائد العام خال استقبال القائد الجديد للقوات البحرية األمريكية .

} القائد العام خال لقاء الملحق العسكري البريطاني الجديد .

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  ثّمن 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
عـــالـــًيـــا الــثــقــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة لــحــضــرة صــاحــب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــالــة 
فريق  أعضاء  لكل  الوطنية  بالجهود  المفدى  الباد 
البحرين، منوهًا بأن اإلشادة الملكية السامية شكلت 
باعثًا لعزٍم متجدد وإصراٍر أكبر لدى فريق البحرين 
على المضي بثبات في تنفيذ الخطط التي ُوضعت 
لمختلف مسارات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد-

19( والحد من تداعياته، بروٍح مفعمة بحب التحدي 
ــل، والـــتـــزاٍم راســـخ  بــانــجــاء هـــذه الــمــرحــلــة في  واألمــ
الــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس بــنــجــاح بــمــا يــســهــم في 

في  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  وســامــة  حــفــظ صــحــة 
مــعــربــًا ســمــوه عــن خــالــص تعازيه  الــبــحــريــن.  مملكة 
ـــراء مــضــاعــفــات  ــر الــمــتــوفــيــن جــ ــه لــكــل أســ ــاتـ ــواسـ ومـ
فيروس كورونا، داعيًا اهلل أن يلهمهم الصبر والسلوان 

ويمن على الحاالت القائمة بالشفاء العاجل.
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  وقــال 
المفدى  الملك  جــالــة  نعاهد  إنــّنــا  ــوزراء  الــ مجلس 
وإصــرار  عزيمٍة  بكل  نستمر  أن  على  وواجًبا  إخاًصا 
المفدى،  الملك  جالة  ورؤى  تطلعات  تحقيق  على 
وينعم  بنجاح  كــورونــا  فــيــروس  جائحة  نتجاوز  حتى 
بــتــمــام الصحة  الــغــالــي  عــلــى أرض وطــنــنــا  الــجــمــيــع 
والعافية، منوهًا بأن الجهود المخلصة ألبناء مملكة 

عن  يثنيها  ولــن  صعيد  كــل  على  مستمرٌة  البحرين 
فثقتنا  أمـــده،  طــال  مهما  تــحــٍد  أي  مقاصدها  بــلــوغ 
الــوطــنــيــة، وجــهــودهــم مــقــّدرة ومحل  بــالــكــوادر  كبيرة 

اعتزاٍز دائًما. 
وأشــــــار ســـمـــوه إلــــى أن فـــريـــق الــبــحــريــن فـــي كل 
مراحل العمل الوطني يسترشد بالتوجيهات الملكية 
السامية كنهٍج ثابٍت وباعٍث نحو اإلنجاز في مختلف 

الظروف والتحديات.
البحرينية  الكوادر  به  أن ما تحظى   وأكد سموه 
من تقديٍر يأتي انعكاًسا لعطائهم الامحدود في كل 
بإذن  البحرين  والــذي من خاله ستبقى  المجاالت، 
اهلل وكما عهدناها دومًا شامخًة، وما تحدي فيروس 

متكاتفين  ســنــتــجــاوزه  اســتــثــنــائــي  ــرٌف  ظــ إال  كـــورونـــا 
المفدى، مشيرًا  الملك  متاحمين على نهج جالة 
التعامل مع فيروس  إلى أن هذه المرحلة من  سموه 
ثقة  على  فإننا  بالتحديات،  مليئة  كانت  وإن  كورونا، 
من تجاوزها بروح أبناء البحرين والمقيمين المليئة 
بحب الوطن والسعي الدائم للبذل والعطاء من أجل 

أمنه وأمانه.
ــّز وجــــل أن يــحــفــظ جــالــة  ســـائـــًا ســـمـــوه اهلل عــ
الملك المفدى وينعم عليه بموفور الصحة والسعادة 
وأبناءها  البحرين  مملكة  يحفظ  وأن  العمر،  وطــول 
في ظل قيادة جالته وهم ينعمون بالخير والصحة 

والعافية. 

ولي العهد رئي�س الوزراء يثمن الثقة الملكية بجهود الفريق الوطني

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ل����ع����زم ب������اع������ث  ال����م����ل����ك����ي����ة  الإ������������ش�����������ادة  اأن  اأك������������د 

ك������ورون������ا م����ك����اف����ح����ة  ت����ن����ف����ي����ذ خ�����ط�����ط  ف�������ي  م�����ت�����ج�����دد   

في ختام الموؤتمر ال�شحي الإقليمي الأول برعاية رئي�س ال�شورى

المطالب��ة بت�ص��جيع ال�ص��تثمار ف��ي بن��اء ال�صناع��ات الطبي��ة وتطوي��ر من�ص��ات التطبي��ب ع��ن ُبع��د
المؤتمر  أعــمــال  الــثــاثــاء  مساء  اختتمت 
نظمته  الـــذي   2021 للعام  اإلقليمي  الصحي 
جمعية الخالدية الشبابية برعاية فخرية من 
علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، 
تحت شعار »نحو مستقبل آمن« وذلك عبر قناة 

.Zoom  البث االفتراضية على تطبيق
متضمنًا  ختاميًا  بــيــانــًا  المؤتمر  وأصـــدر 
إلـــــى تــحــســيــن  تـــرمـــي  ــة  ــيـ ــًا وتـــوصـ ــراحــ ــتــ 16 اقــ
الطريق  ورســم  اإلقليمي  الصحي  المستقبل 

اآلمــــن لـــه مـــن خــــال تــعــظــيــم االســـتـــفـــادة من 
ــازالـــت الــبــشــريــة  الــخــبــرات والـــتـــجـــارب الــتــي مـ
إلى  داعيا  »كــوفــيــد-19«،  جائحة  مع  تخوضها 
قدراتها  وتعزيز  الصحية  المنظومات  حوكمة 
لــلــتــعــامــل والـــتـــصـــدي بــشــكــل أفـــضـــل لـــألزمـــات 
أطر  من خال صناعة  المستقبلية،  الصحية 
واسعة،  مجتمعية  مؤسسية  مشاركة  تتضمن 
في  للصحة  عليا  إنشاء مجالس  وبما يضمن 
كــل دولــــة، فــضــًا عــن مــجــالــس طــبــيــة تضبط 

أخاقيات المهنة وتعمل على تطويرها.
المستمر  الحكومات  باهتمام  أوصــى  كما 
بتوافر االحتياطات الطبية الوطنية والمحلية 
المستقبلية،  الـــطـــوارئ  لــحــاالت  المخصصة 
تشجيع االستثمار في بناء الصناعات الطبية 
الـــمـــتـــقـــدمـــة والــــــواعــــــدة، كـــهـــنـــدســـة األنــســجــة 
ــه الــحــكــومــات  ــيـ ــيـــويـــة، وتـــوجـ ــبـــاعـــة الـــحـ والـــطـ
لاستفادة  العاجية  والمراكز  والمستشفيات 
مــن ذلــك ودعــمــه، إنــشــاء جــهــات مستقلة غير 

وبرقابة  أخاقية،  وقواعد  شفافية  ذات  ربحية 
توفير  عــمــلــيــات  تنسيق  مهمة  تــتــولــى  عــلــيــهــا، 
األدويــــــــة والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، وتــقــتــصــر 
الــتــســعــيــر  عــمــلــيــات  إدارة  عـــلـــى  صــاحــيــاتــهــا 
الــحــكــومــات ســوق  إنــشــاء  الـــمـــوارد،  وتخصيص 
لــلــمــســتــلــزمــات الـــطـــبـــيـــة واألدويــــــــــة وتــمــويــلــه 
دون  الــســوق  هــذا  يعمل  أن  شريطة  باستمرار، 
ليتحول بساسة  الــعــاديــة،  ــات  األوقــ فــي  قــيــود 
أثــنــاء  طــارئــة  تسعير  منظومة  اســتــخــدام  إلـــى 

األزمات.
ــدار  ــى اســـتـــحـــداث عــمــلــة طــبــيــة تـ ــا إلــ ــ ودعـ
فــي حالة  بــهــا  لــاســتــعــانــة  مــن جــهــة مستقلة 
ــوارئ، مـــع تــوســيــع نــطــاق اســتــخــدام هــذه  الــــطــ
في  بــه  معمول  هــو  كما  اإلمــكــان،  قــدر  العملة 
المثال، توزيع  أوروبــا على سبيل  جميع أنحاء 
عــلــى نحو  األرواح  الــازمــة إلنــقــاذ  اإلمـــــدادات 
أكــثــر عــــداًل وفــعــالــيــة عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، 
ويــنــبــغــي لــلــمــنــظــمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة أن 

تصمم منصة لتنسيق توزيع اإلمدادات الطبية 
العجز بشكل يضمن  أوقــات  والمستلزمات في 
إنـــشـــاء وتــطــويــر منصات  الـــعـــدل والــشــفــافــيــة، 
تضمن  ُبـــعـــد،  عـــن  للتطبيب  وطــنــيــة  ــرامـــج  وبـ
الحصول على خدمات  والمراجعين  للمرضى 
طــبــيــة مــمــيــزة، وضـــمـــان الــمــحــافــظــة الــكــامــلــة 
لخصوصية معلومات المرضى أثناء استخدام 
مــنــصــات الــتــطــبــيــب عـــن ُبـــعـــد، وخــصــوصــًا مع 

التقدم التقني المستقبلي.

 أكد علي بن صالح الصالح، 
ــــس مـــجـــلـــس الــــــــشــــــــورى، أن  ــيـ ــ رئـ
الــرســالــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة من 
لـــــدن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
خليفة عاهل الباد المفدى وما 
مــضــامــيــن مطمئنة  مـــن  حــمــلــتــه 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن بــقــدرة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـــجـــاوز 
من   ،)19 )كوفيد  كــورونــا  جائحة 
والمسؤولية  اإلرادة  تعزيز  شأنها 
التكاتف  على  والتأكيد  الوطنية، 
بين  الجهود  وتضافر  والتعاضد، 
الجميع من أجل الوصول إلى بر 
الصحي  األمــن  وتحقيق  األمـــان، 

والمجتمعي.
رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس   وأعـــــــــــــرب 
الشورى عن الفخر واالعتزاز بما 
بقيادة  البحرين  مملكة  تحققه 
جالة الملك المفدى، من تميز 
للجائحة،  الــتــصــدي  فــي  وريـــــادة 
الملك  جالة  بتوجيهات  مشيدا 
الـــمـــفـــدى، وتــأكــيــد جــالــتــه على 
ــات مــن  ــيـ ــانـ ــكـ ــة اإلمـ ــافـ تــســخــيــر كـ

وتــجــاوز  الجائحة،  محاربة  أجــل 
تداعياتها.

ــلـــك  ــمـ الـ جـــــالـــــة  أن  وذكــــــــــر 
المفدى هو الراعي األول والداعم 
والــمــســانــد لــكــل مــا يــحــفــظ أمــن 
والمقيمين،  المواطنين  وسامة 
مقدرا عاليا ما يوليه جالته من 
اهتمام ومتابعة مستمرة لكل ما 
لمملكة  والــتــقــدم  الرفعة  يحقق 
الــبــحــريــن، وبــمــا يــجــســد قــيــادتــه 
النبيلة  األبوية  والروح  الحكيمة، 

التي يتسم بها جالته.
وأشـــــــاد بـــالـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة 
التنسيقية  اللجنة  تبذلها  التي 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــــوزراء، ومــتــابــعــتــهــا الــمــســتــمــرة 
لــكــل الـــتـــطـــورات والــمــســتــجــدات 
ــا  ــ ــورونـ ــ ــــروس كـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ
)كـــوفـــيـــد-19(، مــنــوهــا بــالــقــرارات 
واإلجراءات التي تصدرها اللجنة 
التنسيقية من أجل الحفاظ على 
صحة وسامة جميع المواطنين 

والمقيمين.
الــمــخــلــص  الــعــمــل  إن  وقـــــال 
الــــذي يــقــوم بـــه فــريــق الــبــحــريــن 
الملكي  الــســمــو  بــقــيــادة صــاحــب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
واإلصــرار  الثابتة،  العزيمة  يؤكد 
قوية  وطنية  بـــإرادة  المضي  على 
لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة، مـــؤكـــدا أن 
الــتــفــانــي واإلخــــــاص وروح  قــيــم 
الــبــذل والــعــطــاء الــتــي تــمــتــاز بها 

الــطــواقــم الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة 
واإلداريــــــــة واألمـــنـــيـــة تــبــعــث على 
أسمى  وتعكس  واالعــتــزاز،  الفخر 
لمملكة  واالنــتــمــاء  الــــوالء  ــور  صـ

البحرين وقيادتها الحكيمة.
البحرين  مملكة  أن  وأضـــاف 
تطبيق  في  ومازالت سباقة  كانت 
والتدابير  االحترازية،  اإلجراءات 
ــار  ــتـــشـ ــد مـــــن انـ ــلـــحـ ــة لـ ــيــ ــائــ ــوقــ الــ
فيروس كورونا، كما أنها تعتبر من 
أوائـــل الـــدول الــتــي حــرصــت على 
للتطعيم،  وطنية  حملة  إطـــاق 
وتــــوفــــيــــر عـــــــدد مـــــن الـــلـــقـــاحـــات 
والمقيمين  للمواطنين  مــجــانــا 
مؤكدا  ومتكافئة،  عــادلــة  بــصــورة 
الوطنية  الجهود  في  اإلسهام  أن 
من  يتطلب  للفيروس  للتصدي 
اللقاح،  ألخــذ  الــمــبــادرة  الجميع 
واالستمرار في تطبيق اإلجراءات 
ذلــك جــزءا  الــوقــائــيــة، حيث يعد 

أساسيا للقضاء على الجائحة.
الــقــرارات  تطبيق  أن  وأوضـــح 
الصادرة  والتعليمات  واإلجــراءات 
للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  عـــن 

للجائحة يعتبر مسؤولية وطنية 
ومجتمعية، الفتا إلى أن كل فرد 
فـــي الــمــجــتــمــع يــعــد واحــــــدا من 
الــبــحــريــن، وجـــزءا أساسيا  فــريــق 
في نشر الوعي، والحث على أخذ 
يــشــكــل حماية  الــــذي  الــتــطــعــيــم، 

للفرد واألسرة والمجتمع.
الشورى  رئيس مجلس  وبّين 
بــيــن  والــــتــــكــــاتــــف  الـــــتـــــعـــــاون  أن 
والمقيمين،  المواطنين  جميع 
الـــقـــرارات سيؤتي  وااللـــتـــزام بــكــل 
الجائحة،  على  بالقضاء  ثــمــاره 
التي  المرموقة  المكانة  وترسيخ 
وصـــلـــت إلــيــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ فــــي مــــجــــال الــ
ــة، ســائــا  ــيـ ــعـــاجـ ــات الـ ــدمــ ــخــ والــ
يــتــغــمــد  أن  وجــــــل  ـــز  عــ ــى  ــولــ ــمــ الــ
بواسع  »كــورونــا«  فــيــروس  ضحايا 
جناته،  فسيح  ويسكنهم  رحمته، 
بالصحة  المصابين  على  ويــمــن 
والــعــافــيــة والــشــفــاء الــعــاجــل، وأن 
ويديم  البحرين  مملكة  يحفظ 
عــلــيــهــا األمــــــن واألمــــــــان بــقــيــادة 

جالة الملك المفدى.

رئي�س ال�صورى: طماأنة جاللة الملك للمواطنين تعزز الإرادة الوطنية لت�جاوز كورونا 

وزير  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  تسلم 
الــمــرئــي،  اإللــكــتــرونــي  االتـــصـــال  عــبــر  أمـــس،  الخارجية, 
نسًخا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين 
أحمد  توفيق  السفير  بمشاركة  البحرين،  مملكة  لــدى 
القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  الــمــنــصــور، 
رئيس  بأعمال  القائم  شهاب،  محمد  وصــاح  واإلداريـــة، 

المراسم.
 وقد تسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد 
السيد كريسبن توغا مافودزا، سفير جمهورية زيمبابوي 

المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت.
وتــســلــم وزيــــر الــخــارجــيــة كــذلــك نــســخــة مـــن أوراق 
المعين  كمبوديا  هان، سفير مملكة  السيد هون  اعتماد 

لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت.
اعتماد  أوراق  من  نسخة  الخارجية  وزيــر  تسلم  كما 
السيد خوسيه لويس ساليناس مونتيس، سفير جمهورية 

بيرو المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
بالسفراء  الخارجية  وزيــر  رحــب  االجتماع   وخــال 
تــقــديــره  عــن  مــعــرًبــا  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى  المعينين 
البحرين  مملكة  بين  القائمة  الصداقة  عــاقــات  لعمق 
تعزيز  على  البحرين  مملكة  حــرص  مــؤكــًدا  وبــلــدانــهــم، 
العاقات الثنائية واالرتقاء بها إلى مستويات أوسع بما 
كل  لهم  متمنًيا  الجميع،  على  والمنفعة  بالخير  يعود 

التوفيق والسداد.
بتقديم  اعتزازهم  عن  السفراء  أعــرب  جانبهم  من 
نسخة من أوراق اعتمادهم إلى وزير الخارجية، مشيدين 
بمسار العاقات الثنائية المتميزة بين بلدانهم ومملكة 
البحرين والتي تستند على أسس من االحترام والتقدير 
العاقات  تلك  تنمية  على  الحرص  مؤكدين  المتبادل، 
المجاالت،  فــي مختلف  أرحـــب  آفـــاق  إلــى  بها  واالرتــقــاء 

متمنين لمملكة البحرين دوام الرفعة واالزدهار.

وزي��ر الخارجي��ة يت�ص��لم ن�ص��خا م��ن اأوراق اعتم��اد ع��دد م��ن ال�ص��فراء

} وزير الخارجية يتسلم اوراق اعتماد سفير مملكة كمبوديا .

} رئيس مجلس الشورى.



ــال الـــمـــؤتـــمـــر  ــ ــ ــــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ جـــ
الـــصـــحـــفـــي الــــــذي عـــقـــده الــفــريــق 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني 
في  أمــس  ظهر  بعد   ،)19- )كوفيد 
مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الــطــبــيــة بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري 
ــن آخــــــر مـــســـتـــجـــدات  ــ ــلـــحـــديـــث عـ لـ

فيروس كورونا.
استعرض  المؤتمر،  بداية  في 
الــدكــتــور ولــيــد الــمــانــع وكــيــل وزارة 
ــريـــق الــوطــنــي  ــفـ الـــصـــحـــة عـــضـــو الـ
كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي  الطبي 
ــقـــرارات  ــددًا مـــن الـ ــ ــيـــد-19( عـ ــوفـ )كـ
من  الحد  فــي  تسهم  التي  المهمة 
يجب  والتي  كورونا  فيروس  انتشار 
المقبلة  الفترة  خال  بها  االلتزام 

للوصول إلى الهدف المنشود.
اللجنة  أن  إلـــى  الــمــانــع  وأشــــار 
الفريق  تــوصــيــات  وفــق  التنسيقية 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
كـــورونـــا اتـــخـــذت عـــدة قـــــرارات كلها 
تــهــدف إلــــى دعــــم وتــعــزيــز الــجــهــود 
وهي  للجائحة،  للتصدي  الوطنية 

كما يلي:
االستيعابية  الــطــاقــة  رفـــع   -1
لعدد جرعات التطعيم اليومية إلى 
31 ألفا من خال 31 مركزا موزعة 

على كافة مناطق البحرين.
الفحص  استخدام  تكثيف   -2
الــســريــع بــهــدف تــحــديــد الــحــاالت 
القائمة من خال السماح للقطاع 
الخاص باستيراد الفحص السريع 
مــــن شــــركــــات أخــــــرى مــعــتــمــدة مــن 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
ــات الـــصـــحـــيـــة، وخـــفـــض  ــ ــــدمـ ــــخـ والـ
ســعــر الــبــيــع عــلــى الــصــيــدلــيــات من 
3 دنـــانـــيـــر إلــــى ديـــنـــاريـــن، وخــفــض 
إلـــــــى 2.5  ــراء  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ ــر  ــعــ ــقــــف ســ ســ
الكبيرة  للشركات  والــســمــاح  ديــنــار، 
بــــشــــراء الـــفـــحـــص بــســعــر ديـــنـــاريـــن 
إلزامية  مع  الحكومة،  مخزون  من 
الفحص السريع لموظفي الجهات 
األساسية  والــقــطــاعــات  الحكومية 
التي لن تغلق في المرحلة المقبلة 

دوريًا.
ــوالت  ــوكــ ــروتــ ــبــ الــ تـــحـــديـــث   -3
الــخــاصــة بــالــتــعــامــل مـــع الــحــاالت 
الــقــائــمــة والــمــخــالــطــيــن مــن خــال 
ــول الــــخــــاص  ــ ــوكـ ــ ــروتـ ــ ــبـ ــ تــــحــــديــــث الـ
بــالــحــاالت الــقــائــمــة والــــذي يوجب 
فور  المنزلي  العزل  تطبيق  عليهم 
بالفيروس  إصابتهم  نتيجة  ظهور 
من خال فحص )PCR( وااللتزام 
بتعليمات العزل من قبل المعنيين، 
التوجه  عليهم  يــتــوجــب  ال  بحيث 
إال  والعاج  التشخيص  مراكز  إلى 
ــادة أو  ــ ــراض حـ ــ ــود أعــ ــ ــال وجـ فـــي حــ
أمراض مزمنة أو ما يوجب العرض 
على الفريق الطبي لتقييم حالتهم 
خاصية  تفعيل  وســيــتــم  الــصــحــيــة، 
الــحــالــة الــقــائــمــة الـــتـــي تــســتــوجــب 
تطبيق  فــورا من خــال  لهم  العزل 
الحاجة  دون  مــن  واعــــي«  »مجتمع 
لــلــتــوجــه إلــــى مـــراكـــز الــتــشــخــيــص 
ــواصــــل مــع  ــتــ ــتـــم الــ ــيـ والـــــعـــــاج، وسـ
فما  عــامــًا   50 العمر  مــن  البالغين 

فوق من قبل وزارة الصحة.
كــمــا تـــم تــحــديــث الــبــروتــوكــول 
يتوجب  إذ  بالمخالطين  الــخــاص 
عــلــيــهــم تــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي 
ــم  ــهــ ــافــ ــشــ ــتــ االحـــــــــــتـــــــــــرازي فــــــــــور اكــ
وتفعيل  قائمة  لحالة  مخالطتهم 
ــي فــي  ــحــ ــر الــــصــ ــجــ ــحــ ــة الــ ــيــ ــاصــ خــ
ــي« مـــن قبل  ــ تــطــبــيــق »مــجــتــمــع واعـ
تسجيل  سيتم  إذ  الــعــامــة،  الصحة 
العمر  مــن  البالغين  المخالطين 
والــذيــن ظهرت  فــوق  عــامــا فما   50
عــلــيــهــم األعـــــــــراض لــلــفــحــص فــي 

بداية الحجر ونهاية الحجر )اليوم 
العاشر(، أما المخالطون الذين ال 
تظهر عليهم أعراض والبالغون من 
تطبيق  فــيــتــم  دون  فــمــا   49 الــعــمــر 
ــورًا ويــجــب الــفــحــص في  الــحــجــر فــ
عليهم  ظهرت  إذا  أو  العاشر  اليوم 
لـــدى جميع  أعــــراض، وســيــكــون  أي 
ــم رصــدهــم  ــن تـ ــذيـ الــمــخــالــطــيــن الـ
مـــن قــبــل الــصــحــة الــعــامــة الــخــيــار 
من  الــخــاص  القطاع  فــي  للفحص 
سيتم  معتمدة  مستشفيات  خــال 

إعانها.
ــار الــمــانــع إلـــى أنـــه سيتم  ــ وأشـ
االستيعابية  الــطــاقــة  فــي  الــتــوســع 
لــلــحــاالت الــمــتــوســطــة والــحــرجــة، 
ــيـــف  ــوظـ ــتـ وإعــــــــطــــــــاء األولـــــــــويـــــــــة لـ
المواطنين من أطباء أو ممرضين 
وفق التخصصات المطلوبة وصرف 
مـــكـــافـــآت الــمــتــطــوعــيــن الــعــامــلــيــن 
للتصدي  الوطنية  الجهود  ضمن 
لــلــفــيــروس، وإســـنـــاد نــقــل الــحــاالت 
ــاع الـــخـــاص،  ــقـــطـ ــى الـ ــ الـــطـــارئـــة إلـ
444 على  االتـــصـــال  مــركــز  وحــصــر 

الخدمات األساسية فقط.
تحديث  أن  إلــى  المانع  ولــفــت 
مع  بالتعامل  الخاصة  ــراءات  اإلجــ
الـــحـــاالت الــقــائــمــة والــمــخــالــطــيــن 
يأتي بناء على ما تم التوصل إليه 
من إحصائيات دقيقة بأن الغالبية 
أو  القائمة  الــحــاالت  مــن  العظمى 
الــمــخــالــطــيــن ال يــتــطــلــب وضــعــهــم 
أو حــتــى  الــــعــــاج  تـــلـــقـــي  الـــصـــحـــي 

المتابعة الطبية المباشرة.
ــاقــــة  الــــطــ أن  ــع  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الـ وأكــــــــــد 
االستيعابية للفحص والتشخيص 
ــعـــاج مــتــوافــرة وتــفــوق  ــعـــزل والـ والـ
ولكن  الــقــائــم،  الــوضــع  يتطلبه  مــا 
كـــان مــن أجـــل التسهيل  الــتــحــديــث 
عــــلــــى الـــمـــخـــالـــطـــيـــن والــــــحــــــاالت 
الــقــائــمــة وتـــوجـــيـــه جـــهـــود الــفــريــق 
التي  لــلــحــاالت  أكــبــر  بشكل  الطبي 

تتطلب المتابعة الطبية الدقيقة.
إنــنــا جميًعا من  الــمــانــع  وقـــال 
فريق  ضــمــن  ومقيمين  مــواطــنــيــن 
نحن  نستمر  أن  ويــجــب  البحرين، 
وأن  نستطيع  مـــا  بــكــل  مــًعــا  وأنـــتـــم 
نتعاون في هذه الفترة االستثنائية 
بحذافيرها  االحــــتــــرازات  بتطبيق 
بإذن  المنشودة  األهــداف  وسنحقق 
الــجــائــحــة  ــذه  هــ نـــتـــجـــاوز  وأن  اهلل، 
بــتــكــاتــف وتـــاحـــم، كــمــا تــعــودنــا في 

مختلف التحديات.
ــن جـــانـــب آخـــــر اســتــعــرضــت  مــ
وزارة  وكيل  الــدوســري  أحمد  إيمان 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة 
الـــــــقـــــــرارات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــطـــاع 
الـــتـــجـــاري مــــجــــددة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ــزام تـــلـــك الـــمـــحـــات  ــ ــتــ ــ ضـــــــــرورة الــ
واألســـــــــــــــــــواق بـــــكـــــافـــــة الـــــــــقـــــــــرارات 
واإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة الــســاريــة 
المفعول في هذا الشأن للحد من 

انتشار الفيروس.
من جهة أخرى أوضح المقدم 
القحطاني استشاري  طبيب مناف 
بالمستشفى  الــمــعــديــة  األمـــــراض 
الــعــســكــري عــضــو الــفــريــق الــوطــنــي 
كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي  الطبي 
تــــســــاؤالت مـــن األهــمــيــة  أن هـــنـــاك 
بـــمـــكـــان أن يـــتـــم تــبــيــانــهــا حـــتـــى ال 
تــتــكــون مــفــاهــيــم خــاطــئــة قـــد تــؤثــر 
للتصدي  الــوطــنــيــة  الــجــهــود  عــلــى 
لــفــيــروس كـــورونـــا، أولـــهـــا بــشــأن ما 
يثار حــول أن عــدم اإلغــاق المبكر 
ــان  ــار كـ لـــلـــمـــنـــافـــذ وخــــاصــــة الــــمــــطــ
أعــداد اإلصابات  زيــادة  وراء  السبب 
أن  القحطاني  وأكـــد  المملكة،  فــي 
الــنــتــائــج الــيــومــيــة تــبــيــن أن مــعــدل 
االنتشار األعلى هو من المخالطة 

قــادمــا من  ولــيــس  المجتمع  داخـــل 
ــارج بــيــنــمــا أعــــــــداد الــــحــــاالت  ــ ــخـ ــ الـ

القادمة من الخارج محدودة.
أمــــــــا بـــــشـــــأن كــــــــون الـــمـــمـــلـــكـــة 
إال  التطعيمات  فــي  الـــدول  تتصدر 
ــاع،  ــفـ ارتـ فـــي  ــزال  ــ تـ الـــحـــاالت ال  أن 
ومحدودة فاعلية تطعيم سينوفارم 
األعــداد  أن  إلــى  القحطاني  فــأشــار 
الــكــبــيــرة لــلــحــاالت الــقــائــمــة الــتــي 
تستوجب  آخــر  بعد  يــومــًا  تتصاعد 
من كل شخص التزامه باإلجراءات 
ــــي  ــراخـ ــ ــتـ ــ االحـــــــتـــــــرازيـــــــة وعـــــــــــدم الـ
ــع حـــرصـــه عــلــى  ــي تــطــبــيــقــهــا، مــ فــ
الــحــصــول عــلــى الــتــطــعــيــم، كــمــا أن 
جميع التطعيمات المستخدمة قد 
بعين  ــذ  األخـ مــع  فاعليتها  أثــبــتــت 
االعتبار أعداد الحاصلين على كل 
الــحــاالت  نسب  أن  نــرى  إذ  تطعيم، 
هذه  على  الحاصلين  من  القائمة 

التطعيمات متقاربة جًدا.
ولفت القحطاني إلى أن نسبة 
المطعمين  مــن  القائمة  الــحــاالت 
ــيــــن بــعــد  ــبــــوعــ الـــــذيـــــن أكــــمــــلــــوا أســ
الــجــرعــة الــثــانــيــة مـــن الــحــاصــلــيــن 
وتطعيم  )سينوفارم(  تطعيم  على 
ــيـــم  ــعـ )فـــــايـــــزر-بـــــيـــــونـــــتـــــيـــــك( وتـــطـ
وتطعيم  )كوفيشيلد-أسترازينكا( 
)سبوتنك( بلغت ما بين 1% و%2.

وحــــــــــــــول أهــــــمــــــيــــــة الـــــجـــــرعـــــة 
ــانـــي أن  ــقـــحـــطـ الـــمـــنـــشـــطـــة ذكــــــر الـ
الـــهـــدف مــنــهــا هـــو زيــــــادة الــمــنــاعــة 
المضادة  األجــســام  إنــتــاج  وتحفيز 
اكتساب  في  تساعد  التي  والخايا 
المناعة لمحاربة الفيروس، كما أن 
بنسبة  تغطي  التطعيمات  معظم 

كبيرة الساالت المتحورة.
وبالنسبة إلى تطعيم األطفال 
ــه لــــهــــم، أوضـــــح  ــتـ ــيـ ــونـ ــأمـ ومــــــــدى مـ
أثــبــتــت  الــــدراســــات  أن  الــقــحــطــانــي 
مأمونيته، ومن المهم جدا أن يتم 
تحصين األطفال، فبحسب األرقام 
الفترة  خــال  البحرين  مملكة  في 
األخيرة فإنهم يمثلون نسبة عالية 
من المصابين، كما أنه من الممكن 
لعدوى  أساسيا  مــصــدرا  يكونوا  أن 
العائلة  في  لهم سواء  المخالطين 

أو المدرسة.
السريع  الــرد  أسباب عدم  وعن 
على المكالمات الواردة على الرقم 
444 أو تأخر خدمات اإلسعاف، قال 
 444 االتصال  مركز  إن  القحطاني 
التي  المتميزة  الــمــراكــز  أحــد  يعد 
تقدم الدعم التام للجهود الوطنية 
كورونا  فــيــروس  لجائحة  للتصدي 
أفــضــل  وفــــق  وذلـــــك   ،)19 )كـــوفـــيـــد 
الــمــواصــفــات والــمــعــايــيــر، إذ يــوفــر 
مــركــز االتـــصـــال خــدمــة الــــرد على 
لــغــات مختلفة،  بــعــدة  الــمــكــالــمــات 
المتابعة  أنه من خال  إلى  مشيرا 
ــات فـــــإن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــ ــائــ واإلحــــصــ
ضغطًا  يسبب  الــــواردة  المكالمات 
ويمكن   444 االتـــصـــال  مــركــز  عــلــى 
عــلــى اإلجـــابـــة عنها من  الــحــصــول 
أو  واعــــي«  »مــجــتــمــع  تطبيق  خـــال 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي الــتــابــع لـــوزارة 
healthalert.gov. الــصــحــة 
الجميع  تــعــاون  إلـــى  ونــتــطــلــع   bh
فـــي ذلــــك، بــشــكــل مــســتــمــر، وسيتم 
لمركز  االستيعابية  الــطــاقــة  زيـــادة 

االتصال لمواكبة الطلب.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى خـــدمـــات 
اإلسعاف فبين القحطاني أن ذلك 
عبر  حــالــة  كــل  تقييم  بحسب  يــتــم 
ــوارد، وهــنــاك بــرتــوكــول  ــ االتــصــال الـ
مــوضــوع بــهــذا الــخــصــوص وال يتم 
اإلسعاف ألية حالة،  إرســال  تأخير 
وإنما تكون وفق األولوية من حيث 

وضع الحالة الصحية للشخص.
ــل عــــــدد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ وعــــــــــــن عــــــــــــدم تـ
أعداد  لتقليل  اليومية  الفحوصات 
الــمــصــابــيــن لــفــت الــقــحــطــانــي إلــى 
تــتــم من  الــيــومــيــة  أن الــفــحــوصــات 
أجل الوصول السريع إلى الحاالت 
والهدف  عاجها،  وسرعة  القائمة 
الـــرئـــيـــس مـــن إجــــــراء الــفــحــوصــات 
الحفاظ  هــو  يومي  بشكل  الكبيرة 
الــحــاالت  تــركــت  فـــإذا  األرواح،  على 
تتبع  أو  رصــــد  دون  مـــن  الــقــائــمــة 
لــلــمــخــالــطــيــن فـــمـــن الـــمـــمـــكـــن أن 
ــادة الــوفــيــات،  يــتــســبــب ذلـــك فـــي زيـــ
ومـــا يــهــم هــو الــتــعــامــل مــع الــوضــع 
بمثل ما يجب وبعيًدا عن أية طرق 

دقيقة  غير  إحصائيات  تعكس  قــد 
تسبب زيادة الخطر على المجتمع.

ــادة فــي  ــ ــزيــ ــ وبــــشــــأن أســــبــــاب الــ
ــن مــضــاعــفــات  ــيــــات مــ أعـــــــداد الــــوفــ
الــفــيــروس أوضــــح الــقــحــطــانــي أنــه 
في حال زيادة الحاالت المتوسطة 
والحرجة تزداد أعداد الوفيات، إلى 
جانب تأخر توجه الحاالت القائمة 
إلـــى مــراكــز الــفــحــص والـــعـــاج فــور 
اكــتــشــافــهــم األعـــــراض، إضــافــة إلــى 
بالفيروس  الــتــحــورات  بعض  وجــود 

الذي يواجهه العالم.
يثار حول  ما  إلى  بالنسبة  أما 
وصـــول الــفــطــر األســــود أو األبــيــض 
أن  القحطاني  فذكر  المملكة  إلــى 
تصيب  أنواعها  بجميع  الفطريات 
األشخاص ذوي المناعة الضعيفة، 
وهــــــي فــــطــــريــــات لـــيـــســـت بـــجـــديـــدة 
ومـــوجـــودة فـــي الــســابــق، ونــشــهــدهــا 
فـــــي حــــــــاالت جـــــــدا بـــســـيـــطـــة مــثــل 
الــســكــري  أو  الـــســـرطـــانـــات  أمـــــراض 
غير المنتظم، وهذه الفطريات قد 
تسبب االلتهابات، وأنواع الفطريات 
ــوع مــن  ــ نــ نـــشـــهـــد أي  ــم  ــ كـــثـــيـــرة، ولــ

الحاالت في البحرين.
أن  الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي  وأضـــــــــــــــاف 
الــفــطــر األبـــيـــض أيـــضـــًا يــعــّد نــوعــًا 
يسبب  أن  يــمــكــن  الـــفـــطـــريـــات  مـــن 
أن تكون  الــمــمــكــن  الــتــهــابــات، ومـــن 
أعـــضـــاء  ــي  ــ فـ تـــنـــتـــشـــر  أو  بـــســـيـــطـــة 
يـــــحـــــصـــــل ألي  وقـــــــــــد  الـــــــجـــــــســـــــم، 
المركزة  العناية  يــدخــلــون  مــرضــى 
طويلة  لمدة  بمضادات  ويعالجون 
أو يستخدمون أدوية تقلل المناعة، 
ــإن عـــاج الفطر  ــا عــن الــعــاج فـ أمـ
األبيض يكاد يكون أسهل من عاج 

الفطر األسود.
واخــتــتــم الــقــحــطــانــي حــديــثــه 
ــة اســـتـــقـــاء  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ بـــالـــتـــأكـــيـــد عـ
ــات الـــطـــبـــيـــة مـــــن أهــــل  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
الرسمية  والــمــصــادر  االخــتــصــاص 
والـــحـــرص عــلــى تــحــري الـــدقـــة في 
ــال الــمــعــلــومــات خــال  ــ نــقــل أو إرسـ

هذه المرحلة.
ــتـــورة  ــت الـــدكـ ــالـ مــــن جــهــتــهــا قـ
ــة  ــاريــ ــشــ ــتــ جـــمـــيـــلـــة الــــســــلــــمــــان اســ

ــعـــديـــة واألمــــــــراض  ــمـ األمـــــــــراض الـ
ــنـــيـــة بـــمـــجـــمـــع الــســلــمــانــيــة  ــبـــاطـ الـ
ــو الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي  ــبـــي عـــضـ الـــطـ
كورونا:  لفيروس  للتصدي  الطبي 
هّمنا  منكم،  كأفراد  نخاطبكم  إننا 
هّمكم، وهدفنا هدفكم، وواجبنا أن 
شفافية،  بكل  الــواقــع  إليكم  ننقل 
مختلف  فــي  معكم  شفافيتنا  ألن 
الظروف هي التي تسهم في الدفع 
بــكــل الــجــهــود نــحــو حــفــظ ســامــة 

الجميع.
ــان الــتــأكــيــد  ــمـ ــلـ ــسـ وجــــــــددت الـ
ــرورة اســتــقــاء الــمــعــلــومــات  ــ عــلــى ضـ
ــي  ــنـ ــوطـ الـــطـــبـــيـــة مـــــن الــــفــــريــــق الـ
البيانات  عــلــى  واالعــتــمــاد  الــطــبــي، 
الصادرة منه ومن الجهات الرسمية 
التي  الشائعات  نشر  عن  واالبتعاد 
ــلــــع لـــدى  ــهــ ــــوف والــ ــخـ ــ ــد تـــثـــيـــر الـ ــ قـ
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن مــن دون 

داٍع.
ضــرورة  إلــى  السلمان  ــارت  وأشــ
االستمرار في أخذ التطعيم لكونه 
آمًنا؛ وهذا مثبت طبًيا وبالدراسات 
الــحــمــايــة ويقلل  يــوفــر  إذ  ــام  ــ واألرقـ
األعـــــــراض  أو  ــة  ــ ــابـ ــ االصـ ــيـــة  ــانـ ــكـ إمـ
إلى  الجميع  داعــيــة  اإلصــابــة،  عند 
اإللكتروني  الموقع  عبر  التسجيل 
الـــتـــابـــع لــــــــوزارة الـــصـــحـــة لــلــجــرعــة 
توفر  التطعيم، فهي  المنشطة من 
وأيًضا تتعامل مع  حماية إضافية، 
بعض تحورات الفيروس، كما دعت 
أبنائهم  تسجيل  إلى  األمــور  أولياء 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن 12 
و17 عاًما والمبادرة بأخذ التطعيم 
الــمــضــاد لــلــفــيــروس حــفــاًظــا على 

صحتهم وسامتهم.
ــان الـــجـــمـــيـــع  ــمــ ــلــ ــــت الــــســ ــثـ ــ وحـ
عــلــى ضــــرورة االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 
الوقائية، من  والتدابير  االحترازية 
االجتماعي  التباعد  معايير  أهمها 
ــات عـــنـــد الـــخـــروج  ــامـ ــمـ ــكـ ولـــبـــس الـ
ــى جــانــب  لـــلـــحـــاالت الـــضـــروريـــة، إلــ
العائلية  التجمعات  عــن  االبــتــعــاد 
الخاصة واختصارها فقط على  أو 
األسرة الواحدة في نفس المسكن، 
واتـــــخـــــاذ اإلجـــــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 

الوقائية الازمة عند مخالطة كبار 
المزمنة  األمـــراض  ومــرضــى  السن 
لتجنب  الواحد  البيت  داخــل  حتى 
احــتــمــالــيــة نــقــل الــفــيــروس إلــيــهــم، 
وأهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار غـــســـل الــيــديــن 
بالماء والصابون وتعقيمهما جيدًا، 
بمعايير  والتقيد  الكمامات،  ولبس 
ــاعــــد االجــــتــــمــــاعــــي وتـــجـــنـــب  ــبــ ــتــ الــ
االقبال  إلــى  باإلضافة  التجمعات، 

على أخذ التطعيم.
حديثها  الــســلــمــان  واخــتــتــمــت 
الجميع،  مــســؤولــيــة  الــبــحــريــن  بـــأن 
ــلـــى الــجــمــيــع ضــــــرورة االلـــتـــزام  وعـ
بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة والــقــرارات 
ــا عـــلـــى ســـامـــة  ــاًظــ ــفــ الــــــصــــــادرة حــ

وصحة المواطنين والمقيمين.
وردا على تساؤالت الصحفيين 
وكـــيـــل  الــــمــــانــــع  ــد  ــ ــيـ ــ ولـ د.  أوضـــــــــح 
ارتـــفـــاع  أســـبـــاب  أن  الــصــحــة  وزارة 
أعــــــداد اإلصــــابــــات تـــعـــود إلــــى عــدم 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة  ــ ــاإلجـ ــ الــتــقــيــد بـ
والتجمعات على المستوى العائلي 
إلــى  تــصــل  بــنــســبــة  أو األصـــــدقـــــاء، 
إلى  باإلضافة  اإلصابات  من   %70

العوامل األخرى.
وبشأن الوفيات، أشار د. المانع 
إلى أن نسبة الوفيات إلى الحاالت 
ــازالــــت  ــبـــحـــريـــن مــ ــائـــمـــة فــــي الـ الـــقـ
مـــن أدنــــى الــنــســب عــلــى الــمــســتــوى 
الـــعـــالـــمـــي والــــتــــي تـــصـــل إلـــــى أقـــل 
مع  ــزد  تــ لـــم  أنـــهـــا  أي  من%0.35، 
األعــــداد الــمــصــابــة، الفــتــا إلـــى أننا 
البحرين  فــي  الــفــحــوصــات  نــجــري 
عدد  أكبر  لتغطية  أوســع  بشمولية 
من المواطنين والمقيمين، وهو ما 
يساعدنا في الوصول إلى الحاالت 
القائمة حتى ما قبل أن تصل إلى 
بحيث  مضاعفة  أو  حــرجــة  حـــاالت 
تزيد نسبة الوفيات، مشددا على أن 
يسهم  الترصد  في  المملكة  منهج 

في المحافظة على أرواح الناس.
وأكد أن الفريق الوطني يتابع 
نسبة االنتشار والطاقة االستيعابية 
وغيرها من المؤشرات التي تتحكم 
في القرارات واإلجراءات، الفتا إلى 
أن بعض اإلجراءات المتخذة اليوم 

هي نفسها ما تمت في بداية ظهور 
نجاحها  أثــبــتــت  والـــتـــي  الــجــائــحــة 
وقــلــصــت مــن أعــــداد اإلصـــابـــات في 

حينها.
ــتــــمــــرار الــتــفــتــيــش،  وحــــــول اســ
وكيل  الدوسري  أحمد  إيمان  أكدت 
والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة 
ــه ســــوف يــتــم تــكــثــيــف الــحــمــات  أنــ
ــة عـــــلـــــى الــــمــــحــــات  ــيــ ــشــ ــيــ ــتــ ــفــ ــتــ الــ
ــواق  ــ الــصــنــاعــيــة والـــتـــجـــاريـــة واألســ
ــد  ــأكــ ــتــ لـــضـــبـــط الـــمـــخـــالـــفـــيـــن والــ
ــن تـــطـــبـــيـــق جـــمـــيـــع اإلجــــــــــراءات  ــ مـ
ــن انـــتـــشـــار  ــ االحـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــحـــد مـ
ــرق الــمــعــنــيــة  ــفــ الــــفــــيــــروس عـــبـــر الــ
التي تضم وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة ووزارة الصحة.
وبشأن أهمية تطعيم األطفال، 
قال د. مناف القحطاني إن حصول 
األطـــفـــال عــلــى الــتــطــعــيــمــات ســوف 
يــســهــم فـــي الـــوصـــول إلـــى الــمــنــاعــة 
صعود  أن  إلى  مشيرا  المجتمعية، 
ــرة اإلصـــــابـــــات بـــيـــن األطـــفـــال  ــيــ وتــ
البحرين  مستوى  على  مزعج  أمــر 
والعالم، الفتا إلى أنه بادر بتسجيل 
بناء  اللقاح  على  للحصول  أبنائه 
الــتــي تثبت صحة  الـــدراســـات  عــلــى 
الــفــيــروس ال يــفــرق بين  ذلـــك، ألن 
ــل جــنــســيــة  ــامــ حــ أو  ــغ  ــ ــالـ ــ وبـ طـــفـــل 

معينة.
الــســلــمــان  جــمــيــلــة  د.  ــفــــت  ونــ
وقت  فــي  التطعيم  أخــذ  أن  شائعة 
ــيـــروس يــــــؤدي إلـــى  ــفـ ــالـ ــة بـ ــ ــابـ ــ اإلصـ
الــفــيــروس  مــضــاعــفــات، ألن وجــــود 
المناعة،  جهاز  ينشط  الجسم  في 

والتطعيم يقوم بنفس المهمة.
ولــيــد  د.  الـــخـــتـــام وجـــــه  وفـــــي 
قائا:  الجميع  إلــى  رســالــة  المانع 
من حقك أن تفخر بنفسك عندما 
أن  حقك  ومن  بمسؤوليتك،  تلتزم 
تفخر بقيادتك في مملكة البحرين، 
أولويتها صحتك، من  التي جعلت 
الوطني  بالفريق  تفخر  أن  حقك 
الـــــــذي يـــتـــعـــب لــــراحــــتــــك، ونــعــمــل 
بشفافية ونتخذ قرارات مبنية على 
معلومات وبخطط تفعل بذكاء من 

دون تخبط.
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ق������رارات م�����ش��ددة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����ش��ار ف��ي��رو���س ك���ورون���ا

)كوفيد- كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  أعلن 
وبناء  التنسيقية  اللجنة  موافقة  وأخــذ  العرض  بعد  أنــه   )19
الخميس  اليوم  بــدًءا من  تقرر  والمعطيات،  المستجدات  على 
 2021 مايو   27 الــمــوافــق  ليًا  عشرة  الثانية  الساعة  تمام  فــي 
إلى يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ليًا الموافق 
10 يونيو 2021 اتخاذ عدد من القرارات قابلة للمراجعة، وهي 

كالتالي:
- إغاق المجمعات والمحات التجارية.

على  أنشطتها  واقــتــصــار  والــمــقــاهــي،  الــمــطــاعــم  إغــــاق   -
تقديم األطعمة فقط من خال الطلبات الخارجية والتوصيل.

- إغاق المراكز الرياضية وصاالت التربية البدنية وبرك 
السباحة والشواطئ واأللعاب الترفيهية.

- إغاق دور السينما وكل صاالت العرض التابعة لها.
- منع إقامة المناسبات والمؤتمرات.

- منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية.
- إغاق محات الحاقة والصالونات ومحات السبا.

- منع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل.
الجهات  كــافــة  على  الــمــنــزل  مــن  العمل  سياسة  تطبيق   -

الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.
ُبــعــد بجميع  عــن  ــم  بــالــتــعــُلّ واالكــتــفــاء  الــحــضــور  تعليق   -
المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض األطفال والمراكز 
التدريب،  ومعاهد  ومراكز  الحضانات  ودور  التأهيلية،  والــدور 

ويستثنى من ذلك الحضور لامتحانات الدولية.
- االســــتــــمــــرار فــــي اإلجـــــــــراء الـــحـــالـــي الـــمـــتـــبـــع الـــخـــاص 

بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.
كــمــا نـــوه الــفــريــق الــوطــنــي للتصدي لــفــيــروس كــورونــا إلــى 

استمرار العمل في القطاعات األساسية التالية:
ــرادات والــبــقــاالت،  ــبـ - الــهــايــبــر مـــاركـــت، الــســوبــر مـــاركـــت، الـ

ومحال بيع الخضراوات واألسماك واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
- المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  من  تعميم  بها  يصدر  التي  الصحية 

المهن والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، والتي ال يتصل 
نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

- المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
قطع  ومحال  المركبات  وصيانة  تصليح  وكــراجــات  ورش   -

الغيار.
- قطاع اإلنشاءات والصيانة.

- المصانع.
- محال االتصاالت.

- الصيدليات.

ال����ف����ري����ق ال����وط����ن����ي ي�������ش���ح���ح ال���م���ف���اه���ي���م 

ال�����خ�����اط�����ئ�����ة.. وي���������رد ع����ل����ى ال�������ش���ائ���ع���ات

ال�����س�����ي�����ن�����م��ا  ودور  وال���م�����������ق�������اه���ي  وال����م���������ط����اع����م  ال���م���ج���م���ع���ات  اإغ����������اق 

و����س���ال���ون���ات ال��ح��اق��ة وال���م���راك���ز ال��ري��ا���س��ي��ة وال�������س���واط���ئ والأل����ع����اب ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة
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محميد احملميد

**أول السطر:
بـــشـــأن االتـــحـــاد الـــمـــركـــزي الــجــديــد ألحــد 
المشاريع السكنية العقارية، وفرض رسوم على 
كالم  أيـــام..  بعد  اجتماع  عقد  وطــلــب  الــمــالك، 
وتفسيرات  كبير،  عديدة.. حديث  وأسئلة  كثير، 
ومــعــلــومــات  الــبــعــض،  يتناقلها  أخــبــار  مــثــيــرة.. 
غــريــبــة.. والــمــوضــوع وصـــل لــلــمــحــاكــم.. نتمنى 
ــور بــشــكــل عــلــنــي وقــانــونــي بكل  ــ أن تــتــضــح األمـ
شفافية.. مــن أجــل بــيــان حــقــوق كــل األطـــراف، 
عالقة،  والحكاية  غامضة،  المسائل  تــزال  ال  إذ 
ونخشى من تداعياتها.. ومنا إلى هيئة التنظيم 

العقاري مع كل الشكر.
**للعلم فقط:

فتح تخصص جامعي  مــوضــوع  وصــل  أيــن 
ــتـــرول فـــي الــبــحــريــن؟  ــبـ فـــي مـــجـــال هــنــدســة الـ
في  الصخري  النفط  المخزون من  أن  وخاصة 
مليار   80 بحوالي  يقدر  البحرين  خليج  حقل 
برميل، وتم وضع خطة إعداد شاملة لبناء فريق 
وتطوير  اكتشاف  مجاالت  في  متخصص  عمل 
حقول النفط والغاز.. ونأمل أن يتم االستعداد 

المستقبلي من اآلن. 
**البحرين بخير.. وستبقى دائما بخير:

من  لجميع  الكريم  واألب  القائد  بحكمة 
الـــبـــحـــريـــن، جـــاءت  يــعــيــش عــلــى أرض مــمــلــكــة 
حضرة  لــدن  مــن  السامية  الملكية  التوجيهات 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
لتبث الطمأنينة واالرتياح، وتجدد الثقة والعزم، 
كافة  القادرة على تجاوز  الوطنية  اإلرادة  وتعزز 
تحت  الدولة  إمكانيات  كافة  ووضــع  التحديات، 
السمو  صاحب  بقيادة  البحرين  فريق  تصرف 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 

اهلل.
قرارات اللجنة التنسيقية جاءت لمصلحة 
الوطن والجميع، وهي قرارات استثنائية لفترة 
األمــان  بــر  إلــى  ونــصــل  سنتجاوزها  استثنائية، 
الذي ضحى  الوطن  بأن  ونثق  تعالى،  بإذن اهلل 

بكل شيء من أجل شعبه، لن يتخلى عنهم في 
كل الظروف، وهذا مبعث التفاؤل واالطمئنان.

منقطع  وحــرص  كبير،  استثنائي  باهتمام 
الفريق  قــرارات  العام أمس  الــرأي  تابع  النظير، 
ــــالل الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي  ــنـــي الـــطـــبـــي خـ الـــوطـ
الـــمـــنـــقـــول مـــبـــاشـــرة بــخــمــس لــــغــــات، ذلـــــك أن 
ــحـــرص والـــتـــرقـــب كــانــت مــعــروفــة  االهـــتـــمـــام والـ
أســبــابــه وهــواجــســه ودواعـــيـــه فـــي ظـــل الــرعــايــة 
المتواصلة والجهود الحثيثة للدولة، من أجل 
ــة الــجــمــيــع مـــن فــيــروس  ضـــمـــان صــحــة وســـالمـ

كورونا.
بكل شفافية«..  الحدث  قلب  »المواطن في 
المؤتمر  في  حديثه  المانع  وليد  د.  بــدأ  هكذا 
ــرد  ــرارات، والــ ــ ــقـ ــ الــصــحــفــي، مـــن خــــالل بـــيـــان الـ
اإلجــراءات  من  العديد  وكشف  الشائعات،  على 
الـــجـــديـــدة.. ونــثــق بــأنــنــا جــمــيــعــا قــــــادرون على 
صياغة قصة نجاح بحرينية جديدة، وكلنا فخر 
بخير..  فالبحرين  الحكيمة..  بقيادتنا  واعتزاز 

وستبقى دائما بخير.
**مالحظة واجبة:

قــانــون الــكــشــف عــن الــذمــة الــمــالــيــة الــذي 
تشريع   ،2010 عــام  البحرين  مملكة  فــي  صــدر 
حضاري رفيع لتعزيز الشفافية في دولة القانون 
والمؤسسات.. أتمنى من الهيئة المعنية تذكير 
الــــرأي الــعــام بــمــهــامــهــا واخــتــصــاصــاتــهــا، وربــمــا 

بعض أعمالها ونتائجها. 
**آخر السطر:

حينما قرأت خبر توقيع مذكرة تفاهم بين 
الشركات  وإحــدى  االقتصادية  التنمية  مجلس 
الستثمار 30 مليون دوالر في الرعاية الصحية 
حديث  تذكرت  البحرين..  مملكة  في  والتعليم 
أحد كبار االقتصاديين بأن: ))الشاب البحريني 
التنفيذي  الــرئــيــس  حــمــيــدان،  إبــراهــيــم  خــالــد 
»مخه  االقتصادية،  التنمية  لمجلس  الجديد 
النجاحات  المزيد من  وسوف يحقق  نظيف«.. 
واإلنجازات((.. مع تمنياتنا لألخ خالد حميدان 

بالتوفيق والنجاح في مهمته الوطنية. 

malmahmeed7@gmail.com

البحرين بخير.. 

و�ستبقى دائما بخير

تقوم  الــتــي  بالجهود  وأشـــادت 
ــرئـــاســـة صــاحــب  بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة بـ
ــيــــر ســلــمــان  الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  آل خــلــيــفــة  بـــن حــمــد 
رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة 
االقتصادية  بــاألوضــاع  والــنــهــوض 
باعتباره  للمواطن  واالجتماعية 
عماد التنمية وغايتها، منوهة بما 
توليه الحكومة برئاسة سموه من 
حرص مستمر على  التنسيق مع 
السلطة التشريعية، خاصة خالل 
المتزامنة  االستثنائية  الــظــروف 
مع تفشي جائحة كورونا )كوفيد – 
19(، حيث اتسم العمل المشترك 
بـــاالســـتـــجـــابـــة الـــســـريـــعـــة والـــتـــي 
في  وفعالة  متقدمة  نتائج  أثمرت 

التصدي للوباء وتطويق تداعياته 
وآثاره على مختلف المستويات.

كــلــمــة لرئيسة  جـــاء ذلـــك فــي 
مجلس النواب خالل ترؤسها وفد 
المشارك  في  البرلمانية  الشعبة 
لــالتــحــاد   142 الــجــمــعــيــة  أعـــمـــال 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، والــتــي ركــزت 
ــيـــف مــن  ــفـ ــتـــخـ ــوع »الـ ــ ــوضـ ــ عـــلـــى مـ
اآلثــــــار الــســلــبــيــة لــلــجــائــحــة على 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق اإلنــســان 
التي  الرئيسة  وتحديد اإلجراءات 
يــجــب عــلــى الــبــرلــمــانــات اتــخــاذهــا 
الستعادة الثقة في الديمقراطية«.
ويــضــم الـــوفـــد الـــمـــشـــارك كال 
مـــن جـــمـــال فـــخـــرو الــنــائــب األول 
جميلة  الــشــورى،  مجلس  لرئيس 
ســلــمــان الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 

محمد  الــنــائــب  الـــشـــورى،  مجلس 
لجنة  رئيس  البوعينين  السيسي 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الــذوادي  عبداهلل  النائب  الوطني، 
رمزي  هالة  النواب،  عضو مجلس 
عــضــو مــجــلــس الــــشــــورى، الــنــائــب 
ــــاس عــــضــــو مــجــلــس  ــبـ ــ ــة عـ ــمــ فــــاطــ
ــرادي عــضــو  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــواب، عــــلــــي الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
مجلس الشورى، والمستشار راشد 
ــن الـــعـــام  ــيــ مــحــمــد بــونــجــمــة االمــ
لمجلس النواب-أمين سر اللجنة 

التنفيذية للشعبة البرلمانية .

النواب  رئيسة مجلس  وأكــدت 
تــتــخــذ من  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
ــان مــســارا  ــســ مــعــايــيــر حـــقـــوق اإلنــ
ثابتا لعملها في مختلف الظروف 
ــأن الــحــفــاظ  إليــمــانــهــا الــمــطــلــق بـ
هو  وترسيخها  الحقوق  هذه  على 
مـــبـــدأ أصـــيـــل يــعــكــس مــــدى تــطــور 
حقيقية  ضمانة  وتقدمها  الـــدول 
مشيرة  الــتــنــمــيــة،  مــســيــرة  لتعزيز 
بحقوق  المملكة  اهــتــمــام  أن  إلــى 
االنسان اتضح من خالل التدابير 
خالل  اتخذتها  التي  ــراءات  واإلجــ

الـــجـــائـــحـــة، والــــتــــي حــــرصــــت مــن 
ــلـــى تــوجــيــهــات  ــا وبــــنــــاء عـ ــهـ خـــاللـ
أفضل  تقديم  على  سامية  ملكية 
الــــخــــدمــــات الــــعــــالجــــيــــة، وتـــوفـــيـــر 
والمقيمين  الــلــقــاح  للمواطنين 
ــواء، وهــو األمـــر الــذي  على حــد سـ
عزز الثقة في إجــراءات الحكومة، 
األزمة  قدرتها على مواجهة  وأبرز 
ــان هــدفــهــا  ــ ــ بــتــمــكــن واقــــــتــــــدار، وكـ
األسمى وال يزال هو ضمان صحة 
اســتــثــنــاء  دون  الــجــمــيــع  ــة  وســـالمـ
انطالقا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
الحضاري  االنساني  منهجها  من 

الراسخ واألصيل.
وقالت: »إن العالم يمر بواحدة 
من أعقد وأصعب التحديات خالل 
الــمــاضــيــة جــــراء جائحة  الــعــقــود 
ُتْلِق بآثارها  كورونا، فالجائحة لم 
الصحية  الــرعــايــة  مــجــاالت  عــلــى 
فحسب، بل امتدت لتلقي بظاللها 
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن الـ عــ
المختلفة، وهو األمر الذي يحتم 
والحكومات معًا،  البرلمانات  على 
العمل على التقليل من تلك اآلثار 
عـــلـــى الـــمـــجـــاالت الــديــمــقــراطــيــة 
ــة، والــــســــعــــي لــضــمــان  ــيــ ــانــ ــســ واإلنــ
تحقيق  نــحــو  الــخــطــى  مـــواصـــلـــة 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 

العالمية«.

رئي�سة مجل�س النواب اأمام االتحاد البرلماني الدولي:

تع��اون ال�س��لطتين حق��ق نتائ��ج متقدم��ة ف��ي الت�س��دي لجائح��ة كورون��ا

االإن�سان حقوق  بمبادئ  التام  االلتزام  في  متميزا  نموذجا  قدمت  البحرين 

أكــــــــــــــــــــدت الــــــمــــــؤســــــســــــة 
أن  اإلنسان  الوطنية لحقوق 
فـــي مملكة  الــتــطــعــيــم  خــطــة 
البحرين يتم تنفيذها بشكل 
ــيــــق ومــــهــــنــــي، ومـــتـــوافـــقـــة  دقــ
اإلنــســان  حــقــوق  معايير  مــع 
الدولية، معربة عن ارتياحها 
ــأن إجــــــــــــــراءات الـــصـــحـــة  ــ ــشـ ــ بـ
ــبــــعــــة فــي  ــتــ ــة الــــمــ ــ ــالمــ ــ ــســ ــ والــ
الــمــمــلــكــة وذلـــــك مـــن خــالل 
ــة  ــ ــرازيــ ــ ــتــ ــ اإلجــــــــــــــــــراءات االحــ
وتوفير  تطبيقها،  يتم  الــتــي 
التطعيمات  أنــــواع  مختلف 
والــمــراكــز  المستشفيات  فــي 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، وذلـــــــــــــك بــــنــــاء 
عــلــى خــطــة كــامــلــة وشــامــلــة 

ومدروسة.
الصادر  البيان  في  وجــاء 

عن المؤسسة الوطنية: تتابع 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
اإلنـــــــســـــــان اســـــتـــــمـــــرار قـــيـــام 
للتطعيم  الــوطــنــيــة  الحملة 
)كوفيد- كورونا  ضد فيروس 
أنـــواع  تــوفــيــر جميع  فــي   )19
لجميع  وذلـــك  التطعيمات، 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
سيما  وال  ــواء،  ــ ســ ــٍدّ  ــ حـ عــلــى 
لــألشــخــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
من األمــراض المزمنة وكبار 
مؤكدة  اإلعــاقــة،  وذوي  السن 
من خالل متابعتها الحثيثة 
لمراحل التطعيم، بأن خطة 
التطعيم يتم تنفيذها بشكل 
ــيــــق ومــــهــــنــــي، ومـــتـــوافـــقـــة  دقــ
اإلنــســان  حــقــوق  معايير  مــع 

الدولية.

ــــرب الـــمـــؤســـســـة  ــعـ ــ كـــمـــا ُتـ
إجــراءات  ارتياحها بشأن  عن 
المتبعة  والــســالمــة  الــصــحــة 
فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة وذلـــــــــك مــن 
خالل اإلجــراءات االحترازية 
وتوفير  تطبيقها،  يتم  الــتــي 
التطعيمات  أنــــواع  مختلف 
والــمــراكــز  المستشفيات  فــي 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، وذلـــــــــــــك بــــنــــاء 
عــلــى خــطــة كــامــلــة وشــامــلــة 
ــة، وكـــذلـــك الــقــيــام  ــ ــدروسـ ــ ومـ
المواطنين  اختيار  بتسهيل 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن لــــنــــوع الـــلـــقـــاح 
الحصول  فــي  يرغبون  الــذي 
ــول إلــى  عــلــيــه، بــهــدف الـــوصـ
وتقليل  المكتسبة،  المناعة 
والسيطرة  اإلصــابــات  أعـــداد 

على هذا الفيروس.

تــحــت رعــايــة الــدكــتــورة مريم 
عــــــذبــــــي الـــــجـــــالهـــــمـــــة الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
تبدأ  الصحية،  والخدمات  المهن 
األول  الــمــؤتــمــر  فــعــالــيــات  الـــيـــوم 
بتنظيم  والــطــفــل  الـــمـــرأة  لصحة 
ــن أديــوكــيــشــن بــــالس بــالــتــعــاون  مـ
للنساء  الــمــلــكــي  المستشفى  مــع 
األول من  يعتبر  واألطــفــال، حيث 
عبر  المملكة  مستوى  على  نوعه 
الــمــرئــي عــن بعد  االتــصــال  تقنية 
وخارج  داخــل  من  واسعة  بمشاركة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن تـــحـــت شـــعـــار: 
مثمر«  لمستقبل  ــدة  ــ واعـ ــة  »بـــدايـ

ويستمر حتى 29 مايو الحالي.
وأعربت الدكتورة مريم عذبي 
للجهود  تقديرها  عــن  الجالهمة 
الــــبــــارزة الــتــي تــبــذلــهــا أديــوكــيــشــن 
بالس والمستشفى الملكي للنساء 
واألطفال، مؤكدة ان المؤتمر يعزز 
مكانة مملكة البحرين في تنظيم 

ــات الــصــحــيــة  ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ مــخــتــلــف الـ
الكبرى.

ــنـــة الــمــنــظــمــة  ــلـــجـ ــت الـ ــ ــهـ ــ وأنـ
ــر، كــــــل االســــــتــــــعــــــدادات  ــمــ ــؤتــ ــمــ ــلــ لــ
والــتــجــهــيــزات، حــيــث أكـــد الــدكــتــور 
ــام  ــعــ أمــــيــــن عـــــبـــــداهلل الــــمــــديــــر الــ
الــلــجــنــة  أن  ــــالس  بــ ألديـــوكـــيـــشـــن 
الـــمـــنـــظـــمـــة وضـــــعـــــت خـــطـــوطـــهـــا 
أنه  للمؤتمر، وخصوصًا  العريضة 
ســاعــة معتمدة   20 لــمــدة  ســيــكــون 
ــنـــيـــة لــتــنــظــيــم  مــــن الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
المهن والخدمات الصحية »نهرا«، 
مــشــيــرًا إلـــى أن اعــتــمــاد الــســاعــات 
في  كبيرة  إيجابية  خــطــوة  يعتبر 
طــريــق تــحــقــيــق كــامــل االســتــفــادة 
األكـــــاديـــــمـــــيـــــة لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 

المؤتمر.
وأوضـــــــــح أمــــيــــن عـــــبـــــداهلل أن 
المؤتمر الذي سيقام تحت شعار: 
مثمر«  لمستقبل  ــدة  ــ واعـ ــة  »بـــدايـ
ســيــحــمــل فـــي طــيــاتــه الــعــديــد من 

األكــاديــمــيــة  التعليمية  الــجــوانــب 
ــال  ــفــ الــمــتــعــلــقــة بـــالـــنـــســـاء واألطــ
وسيخدم شريحة كبيرة من الفئة 
الطبي،  الــجــانــب  فــي  المستهدفة 
عبر  ســيــقــام  الــمــؤتــمــر  أن  مــبــيــنــًا 
بعد  الــمــرئــي عــن  االتــصــال  تقنية 
وسيشهد مشاركة واسعة من داخل 

وخارج مملكة البحرين.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد روهــــيــــت 
التنفيذي  الــرئــيــس  سريفاستافا 
ــكـــي لــلــنــســاء  ــلـ ــمـ لــلــمــســتــشــفــى الـ
مـــن  ســــلــــســــلــــة  أن  واألطـــــــــــفـــــــــــال 
االجتماعات التي عقدتها اللجنة 
الــمــنــظــمــة فـــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة 
تهدف إلى رفع وتيرة االستعدادات 
المثالية للمؤتمر من أجل تحقيق 

كامل النجاح.
إن  سريفاستافا  روهيت  وقــال 
صحة المرأة والطفل من أولويات 
ــي لــلــنــســاء  ــكـ ــلـ ــمـ الـــمـــســـتـــشـــفـــى الـ
ــال وســيــســهــم فـــي تــقــديــم  ــفــ واألطــ

في  المتحدثين  من  مميزة  أوراق 
إلى  الذين وصل عددهم  المؤتمر 
أكثر من 31 متحدثًا من عدة دول 

من مختلف دول العالم.
سريفاستافا  روهــيــت  وأوضـــح 
ســيــشــهــدهــا  مـــنـــاقـــشـــات  عــــــدة  أن 

الـــمـــؤتـــمـــر مـــثـــل أمـــــــراض الــنــســاء 
ووالدة  الـــوالدة  وبعد  قبل  والــمــرأة 
الــــمــــرأة الــطــبــيــعــيــة والــقــيــصــريــة 
ــى  ــ ــة الــــــــمــــــــرأة إضـــــــافـــــــة إلـ ــ ــحــ ــ وصــ
لألطفال  الــفــرعــيــة  الــتــخــصــصــات 
وصـــــحـــــة األطـــــــفـــــــال واألطــــــفــــــال 
حديثي الوالدة فضاًل عن جراحة 
األطفال وغيرها، مبينًا أن اللجنة 
ــراج  ــ ــى إخـ ــ الــمــنــظــمــة ســتــســعــى إلـ

المؤتمر بأفضل صورة تنظيمية.
وسيشمل حفل االفتتاح كلمة 
راعـــــي الــمــؤتــمــر الـــدكـــتـــورة مــريــم 
روهيت  للسيد  وكلمة  الجالهمة 
للمستشفى  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر 
الملكي للنساء واألطفال، وفيديو 
ــن الــمــســتــشــفــى، ولــكــمــة  قــصــيــر عـ
ــور حــــاتــــم شــــوقــــي رئـــيـــس  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الـــدكـــتـــور سهيل  الــمــؤتــمــر وكــلــمــة 
الــمــؤتــمــر، ثم  نــائــب رئــيــس  شعيب 

ستبدأ جلسات المؤتمر العلمية.

أكـــــدت فـــوزيـــة بــنــت عـــبـــداهلل زيـــنـــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
التوجيهات  أن  البرلمانية،  للشعبة  التنفيذية  اللجنة  رئيسة 
الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
الــقــاعــدة  الــمــفــدى، تــشــكــل  الــبــالد  بــن عــيــســى آل خليفة عــاهــل 
السلطتين  بــيــن  الــوثــيــق  الــتــعــاون  عليها  يــرتــكــز  الــتــي  المتينة 
التشريعية والتنفيذية، وذلك في إطار ديمقراطي عصري يدعم 
حــقــوق االنــســان والــحــريــات العامة ويــرســخ أســس دولـــة القانون 
البحريني  باإلنسان  لالرتقاء  طموحة  رؤيــة  وفــق  والمؤسسات، 

وتنميته وتحسين أوضاعه على المستويات كافة.

} رئيسة مجلس النواب.

الوطنية لحقوق الإن�سان: خطة التطعيم في البحرين

الدولي��ة الإن�س��ان  م��ع معايي��ر حق��وق  تتواف��ق 

برعاية الدكتورة مريم الجالهمة

الي���وم والطف���ل  الم���راأة  ل�سح���ة  الأول  الموؤتم���ر  فعالي���ات  انط���اق 

} د. مريم الجالهمة.

»العمل«: تعليق الح�سور بالمراكز والدور التاأهيلية 

ودور الح�سانات ومراكز ومعاهد التدريب الخا�سة

تعليق  ب�����س��اأن  تعميما  ت�����س��در  »ال��ت��رب��ي��ة« 

التعليمية ال��م��وؤ���س�����س��ات  اإل����ى  ال���ذه���اب 

انـــطـــالقـــا مــــن مــســؤولــيــاتــهــا 
األمنية ودورها في تعزيز السالمة 
الوطنية  الجهود  وضمن  العامة، 
للتصدي لتداعيات جائحة كورونا 
والعمل على تحقيق أمن وسالمة 
كـــافـــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
الــتــزامــهــا  الــداخــلــيــة  وزارة  تــؤكــد 
ــهـــات الــمــلــكــيــة  ــيـ ــتـــوجـ بــتــنــفــيــذ الـ
السامية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
البيان  إثر  المفدى،  البالد  عاهل 
التنسيقية  الــلــجــنــة  عــن  الـــصـــادر 
في اجتماعها أمس، والعمل على 
القانون في كافة المجاالت  إنفاذ 
الــتــي حـــددهـــا فــريــق  الــصــلــة  ذات 
صاحب  بقيادة  الوطني  البحرين 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الــوزراء، حيث من المقرر 
والـــمـــحـــال  الــمــجــمــعــات  ــدأ  ــبـ تـ أن 
اإلغــالق  ــرارات  قـ تنفيذ  التجارية 
الثانية  الساعة  تمام  في  الصادرة 
عشرة لياًل من اليوم الخميس 27 
الثانية  الساعة  حتى   2021 مايو 
 10 الخميس  يــوم  من  لياًل  عشرة 

يونيو 2021.
أن  الــداخــلــيــة  وزارة  تــؤكــد  وإذ 
الظروف الحالية تستدعي التزام 
الــجــمــيــع مــــن أفـــــــراد ومـــؤســـســـات 
بمسؤولياته الوطنية التي تتطلب 
الــتــقــيــد بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
وتطبيقها بالشكل المطلوب ووفق 
أعــلــى مــســتــويــات الــدقــة مــن أجــل 
توضح  المجتمع،  وسالمة  صحة 
أن جميع إداراتها المعنية ماضية 
بمسؤوليتها  الــنــهــوض  فــي  قــدمــا 
بدء  منذ  بحملها  تشرفت  والــتــي 

الجائحة حتى اليوم.
وفــــــــي هــــــــذا اإلطــــــــــــار قـــامـــت 
مديريات الشرطة في المحافظات 
المعنية  األمنية  واإلدارات  األربــع 

تاريخ  حتى  الجائحة  بــدء  ومــنــذ 
اإلجــراءات  باتخاذ   2021 مايو   25
مخالفة   80230 حيال  القانونية 
ــه فــي  ــ ــوجـ ــ عــــــدم لـــبـــس كـــمـــامـــة الـ
واتـــخـــاذ 9222  الـــعـــامـــة،  األمـــاكـــن 
إجـــــــراء لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــعــايــيــر 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، والــقــيــام بــ 

10601 حملة توعوية.
الــفــتــرة مــن 21 حتى  وخـــالل 
الــجــاري، قــامــت مديرية  25 مــايــو 
شــرطــة الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة بــ 
 903 ورصــــدت  تــوعــويــة،  حملة   15
مخالفات عدم لبس كمامة الوجه 
فـــي األمـــاكـــن الــعــامــة والــمــحــالت 
ــراءات  ــ الــتــجــاريــة، واتـــخـــذت 9 إجـ
لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــايــيــر الــتــبــاعــد 
قــامــت مديرية  كــمــا  االجــتــمــاعــي. 
ــة بـــ  ــعـــاصـــمـ شــــرطــــة مـــحـــافـــظـــة الـ
ورصــــد 703  تــوعــويــة،  217 حــمــلــة 
مخالفات عدم لبس كمامة الوجه، 
واتخاذ 10 إجراءات للحفاظ على 

معايير التباعد االجتماعي.
ــة  ــرطـ ــة شـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ورصـــــــــــدت مـ
مخالفة   223 الــمــحــرق  محافظة 
ونفذت  الــوجــه،  كمامة  لبس  عــدم 

78 حــمــلــة تــوعــويــة، مـــع اتـــخـــاذ 4 
معايير  عــلــى  للحفاظ  إجـــــراءات 
قامت  كما  االجــتــمــاعــي،  التباعد 
ــة  ــافـــظـ ــمـــحـ ــة شـــــرطـــــة الـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ مـ
الــجــنــوبــيــة بــــ 30 حــمــلــة تــوعــويــة، 
ــدم لبس  ورصــــدت 97 مــخــالــفــة عـ
كمامة الوجه، واتخذت 9 إجراءات 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــايــيــر الــتــبــاعــد 

االجتماعي.
إدارة  ــامــــت  قــ جـــهـــتـــهـــا،  ــن  ــ ومــ
ــــن الــعــام  الــعــمــلــيــات بــرئــاســة األمـ
ارتـــداء  عــدم  265 مخالفة  بــرصــد 
العامة  األماكن  في  الوجه  كمامة 
الجهود  دعــم  فــي  ضمن جــهــودهــا 
الـــمـــبـــذولـــة لـــتـــعـــزيـــز اإلجـــــــــراءات 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة مــن فــيــروس 
كورونا، كما نشرت دوريات النجدة 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق الــــبــــالد 
سرعة  ضمان  فــي  بــدورهــا  للقيام 

االستجابة عند تلقي أي بالغ.
كـــمـــا تــلــقــى مـــركـــز اإلســـعـــاف 
الوطني منذ بدء الجائحة 14500 
بالغ خاص بجائحة كورونا، حيث 
باشرها واتخذ اإلجراءات الالزمة 
ــق مــتــخــصــص  ــ ــريـ ــ ــق فـ ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ عــ

ومؤهل للتعامل مع هذه الحاالت، 
بـ  النقل  إدارة  آلــيــات  قــامــت  فيما 
نقل  خــاللــهــا  تـــم  حـــركـــات   35406

98641 حالة منذ بدء الجائحة.
في ذات السياق، تتابع اإلدارة 
في  دورهــا  المدني  للدفاع  العامة 
الحد من انتشار الفيروس، حيث 
بتنفيذ  الجائحة  بدء  منذ  قامت 
وتعقيم  تطهير  عمليات   301106
مــخــتــلــفــة لــلــمــبــانــي والـــمـــنـــشـــآت 
الــحــكــومــيــة والـــشـــوارع والــطــرقــات 
ــة عــقــد  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ وغـــــيـــــرهـــــا، مــــــع مـ
الطرق  حــول  التدريبية  الــــدورات 
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
ــرازي  ــتـ الــتــطــهــيــر والــتــعــقــيــم االحـ
في المباني والمنشآت الحكومية 
وأماكن العمل، وبلغ عدد الدورات 
 373 المدني  الدفاع  نظمها  التي 
من  شخًصا   1187 بمشاركة  دورة 
الخاصة،  والــشــركــات  الــمــؤســســات 

مــخــتــلــف  مـــــن  ــا  ــًصــ شــــخــ و1051 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، فــيــمــا بلغ 
عدد المتطوعين منذ شهر مارس 

العام الماضي 6134 متطوًعا.
وامتدت جهود وزارة الداخلية 
في مجال تنفيذ قرارات وتوصيات 
الفريق الوطني الطبي إلى إنهاء 
الخدمات للمواطنين والمقيمين 
الحاجة  دون  إلكتروني من  بشكل 
إلى الحضور الشخصي، وفي حال 
حجز  يتم  الحضور  األمــر  تطلب 
التباعد  مواعيد مسبقة لتحقيق 
ــع االزدحــــــــــام.  ــنــ ــاعــــي ومــ ــمــ ــتــ االجــ
المراجعين  دخـــول  قصر  تــم  كما 
الحاصلين  على  الخدمة  لمراكز 
لفيروس  المضاد  التطعيم  على 
بــعــد  ــا  ــ ــوًمـ ــ يـ  14 وأتـــــمـــــوا  كـــــورونـــــا 
الــجــرعــة الــثــانــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
المتعافين من الفيروس، ومن هم 

فوق 18 عاًما فقط.

اتخاذ االإجراءات القانونية حيال 80230 »مخالفة كمامة«

»الداخلية«: اللتزام بالإجراءات الحترازية واجب وطني قبل اأن يكون التزاما

} جانب من الحمالت التوعوية لوزارة الداخلية.

التي  الــقــرارات  بــنــاًء على 
أعلنها الفريق الوطني الطبي 
لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
ــعـــرض  ــعـــد الـ )كـــــوفـــــيـــــد-19( بـ
التنسيقية،  اللجنة  وموافقة 
والتنمية  العمل  وزارة  أعلنت 
الحضور  تعليق  االجتماعية 
واالكـــتـــفـــاء بــالــتــعــلــم عـــن ُبــعــد 
فــــي جــمــيــع الـــمـــراكـــز والــــــدور 
الــحــضــانــات  ودور  الــتــأهــيــلــيــة 
ــتـــدريـــب  ومـــــراكـــــز ومــــعــــاهــــد الـ
ــوزارة،  ــ الــمــرخــصــة مـــن قــبــل الــ
الحضور  ذلـــك  مــن  ويستثنى 
لـــــالمـــــتـــــحـــــانـــــات الــــــدولــــــيــــــة، 
وذلــــك خـــالل الــفــتــرة مــن يــوم 

الــخــمــيــس فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
الثانية عشرة لياًل الموافق 27 
يونيو 2021 إلى يوم الخميس 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــاعــ ــســ ــام الــ ــمــ ــي تــ ــ فـ
يونيو   10 الموافق  لياًل  عشرة 
الـــقـــرار،  لـــهـــذا  ــًا  ــقــ ووفــ  .2021
فإنه تطبق سياسة العمل من 
بالنسبة   %70 بنسبة  المنزل 
اإلداريـــة  الهيئات  أعــضــاء  إلــى 
بتلك  والــفــنــيــة  والــتــعــلــيــمــيــة 

المؤسسات.
الـــعـــمـــل  وزارة  وتـــــــؤكـــــــد 
أهمية  االجتماعية  والتنمية 
االلـــــتـــــزام بــجــمــيــع الــــقــــرارات 
الصادرة في ظل هذه الظروف 

االستثنائية، وضرورة استمرار 
أعـــــضـــــاء الــــهــــيــــئــــات اإلداريــــــــــة 
بتطبيق  والفنية  والتعليمية 
والتعليمات  جميع االجــراءات 
مسبًقا  الـــصـــادرة  االحـــتـــرازيـــة 
مــــن قـــبـــل الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي، 
بــمــا فـــي ذلـــك االســـتـــمـــرار في 
العمل وتطبيق  تعقيم مقرات 
وغيرها  االجتماعي،  التباعد 
من اإلجراءات الالزمة لتوفير 
انتشار  من  والوقاية  الحماية 
فــيــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(، 
ــواء العمل  تــوفــيــر أجــ وضــمــان 
الـــصـــحـــيـــة، والــــحــــفــــاظ عــلــى 

صحة وسالمة الجميع.

لدعم  التنسيقية  اللجنة  لــقــرارات  تنفيذا 
لــلــتــصــدي لجائحة  الــوطــنــيــة  الــجــهــود  وتــعــزيــز 
فيروس كورونا »كوفيد-19«، أعلنت وزارة التربية 
المؤسسات  إلــى  الطلبة  ذهــاب  تعليق  والتعليم 
ذلك  ويشمل  والــخــاصــة،  الحكومية  التعليمية 
رياض األطفال، والمدارس، ومؤسسات التعليم 
وذلــك  التعليمية،  والمعاهد  والــمــراكــز  العالي، 
يــوم االحـــد 30 مــايــو 2021، ولمدة  اعــتــبــارا مــن 
ــرار، عــلــى أن  ــقـ أســبــوعــيــن مـــن تـــاريـــخ تــطــبــيــق الـ

يستمر تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلبة 
تبقى  ما  الستكمال  اإللكترونية  األنظمة  عبر 
 ،2021-2020 ــي  ــدراســ الــ ــام  ــعـ الـ مــتــطــلــبــات  مـــن 
التعليمية  الهيئات  أعــضــاء  عمل  مــواصــلــة  مــع 
التعليمية  الــمــؤســســات  فــي  والــفــنــيــة  ــة  ــ واإلداريــ
وأن   ،%70 المنزل  من  عمل  بنسبة  الحكومية 
الكفيلة باعتماد وإصدار  اتخاذ اإلجــراءات  يتم 
نتائج الطلبة وشهاداتهم حسب المعمول به في 

نهاية كل عام دراسي.



الشيخ  أول  الفريق  لتوجيهات  تنفيذًا 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
الحسن  حسن  بن  طــارق  الفريق  ومتابعة 
العملية  تــطــويــر  فـــي  الـــعـــام  رئــيــس األمــــن 
الــتــدريــبــيــة، ودعــمــهــا فــي شتى الــمــجــاالت، 
ومـــد جــســور الــتــواصــل مـــن داخــــل وخـــارج 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مـــجـــاالت الــتــدريــب 
ــبــــرات، افــتــتــحــت  ــارب والــــخــ ــتـــجـ لـــتـــبـــادل الـ
الزايد  محمد  عبداهلل  اللواء  رعاية  تحت 
ــام، وبـــحـــضـــور  ــ ــعــ ــ نــــائــــب رئــــيــــس األمــــــــن الــ
نـــاردي الــقــائــم بأعمال  الــســيــدة مــارغــريــت 
ــات الـــمـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة  ــ ــواليـ ــ ــارة الـ ــفــ ســ
البحرية  الــقــوات  وممثلي  المملكة،  لــدى 
بمملكة  األمــريــكــيــة  الــمــركــزيــة  بــالــقــيــادة 
البحرين، ورشة عمل »العمليات اإلنسانية« 
بالقيادة  البحرية  الــقــوات  تنظمها  الــتــي 
إدارة  مــع  بالتنسيق  األمــريــكــيــة  الــمــركــزيــة 
التدريب بوزارة الداخلية، بمشاركة ضباط 
البحرين،  دفـــاع  وقـــوة  الداخلية  وزارة  مــن 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
بمملكة  األمريكية  المركزية  القيادة  ومن 

الــبــحــريــن. وأشــــار الـــلـــواء عــبــداهلل محمد 
الزايد نائب رئيس األمن العام إلى أن ورشة 
العمل تهدف إلى تطوير المهارات وتبادل 

الخبرات األمنية، مؤكدًا أهمية التعاون في 
شتى مجاالت التدريب سعيًا للوصول الى 
لتطوير  والكفاءة  الجودة  مستويات  أعلى 

الكوادر البشرية، معربًا عن شكره وتقديره 
المتحدة  الواليات  سفارة  بأعمال  للقائم 
ــوات الــبــحــريــة  ــقــ ــيـــة، ومــمــثــلــي الــ ــكـ االمـــريـ
بمملكة  االمــريــكــيــة  الــمــركــزيــة  بــالــقــيــادة 
البحرين على اهتمامهم وسعيهم لتطوير 
ــع الـــكـــفـــاءات بــمــا يــســهــم في  ــدرات ورفــ ــقـ الـ
األمنية.  األجهزة  لمنسوبي  األداء  فاعلية 
الــبــرامــج  مختلف  الــورشــة  هـــذه  وتتضمن 
التي من شأنها صقل مهارات  والمواضيع 
الضباط وإكسابهم قدرات جديدة تؤهلهم 
لخوض تجارب واقع العمل، حيث تشتمل 
على محاضرات في المساعدات اإلنسانية 
ــقـــدرة  ــاالت الـــــكـــــوارث، الـ ــ ــة فــــي حــ ــ ــاثـ ــ واإلغـ
االســتــجــابــة  ــدرات  ــ قـ الــــطــــوارئ،  إدارة  عــلــى 
ــكــــوارث واألزمـــــــــــات، الـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد  ــلــ لــ
الــحــيــاة مــن األمــــراض الــمــعــديــة، الصحة 
المعدية،  األمـــراض  في  والــطــوارئ  العامة 
واألنظمة  الطارئة  الــحــاالت  فــي  اإلنــعــاش 
الــجــراحــيــة، وغــيــرهــا مــن الــتــمــاريــن وورش 
العمل والبرامج التدريبية حول العمليات 

اإلنسانية.
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كتب: فاضل منسي
تصوير - محمود بابا

الدين سماحة السيد عبداهلل  بادر رجل 
الــغــريــفــي بـــأخـــذ الــجــرعــة الــتــنــشــيــطــيــة من 
التطعيم المضاد لفيروس كورونا مساء أمس 
ودعا  للمعارض،  الدولي  البحرين  مركز  في 
المجتمع  أفــراد  الخليج« جميع  »أخبار  عبر 

ــبــــادرة بـــأخـــذ الــتــطــعــيــم والـــجـــرعـــة  ــــى الــــمــ إلـ
الـــمـــنـــشـــطـــة مـــنـــه لـــحـــفـــظ صـــحـــة وســـامـــة 
الجميع، وذلك حتى تعود الحياة إلى سابق 
الوطني  الفريق  جهود  عاليا  مثمنا  عهدها، 
ــي الــصــفــوف  الـــطـــبـــي والـــــكـــــوادر الـــعـــامـــلـــة فــ
األمـــامـــيـــة، مـــؤكـــدا ضـــــرورة الـــتـــزام الــجــمــيــع 
ــادرة مـــن الــفــريــق الــوطــنــي  بـــالـــقـــرارات الــــصــ
الطبي، من خال وقف التجمعات وااللتزام 

التام بجميع ما يصدر من المختصين.
ــدي  ــ ــى أيــ ــلــ ــد عــ ــشــ وقـــــــــال الــــغــــريــــفــــي: نــ
هذا  في  الصحي  الجهاز  وعلى  المسؤولين 
وسامة  صحة  على  يسهرون  الذين  الوطن 
ــار. ودعـــــــا الـــغـــريـــفـــي  ــ ــهـ ــ ــل نـ ــيـ ــن لـ ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
المجتمع إلى اتخاذ المزيد من االحترازات 
وعــــدم الـــتـــهـــاون، حــيــث إن هـــذه الــمــســؤولــيــة 
المساهمة  الجميع  مــن  تستدعي  الوطنية 

الجميع،  وســامــة  صحة  على  الحفاظ  فــي 
أجله  مــن  نسهر  أن  أمــانــة يجب  الــوطــن  وأن 
رجال  من  المبذولة  الجهود  جميع  وتقدير 
الـــوطـــن الــمــخــلــصــيــن. وأوضـــــح أن االلـــتـــزام 
مــســؤولــيــة ديــنــيــة وشــرعــيــة ووطــنــيــة، مــؤكــدا 
ضرورة تقليل جميع التجمعات في المنازل 
والــمــســاجــد والــمــآتــم حــتــى ال نــعــرض أرواح 

الناس للخطر.

} السيد عبداهلل الغريفي يأخذ الجرعة التنشيطية من التطعيم المضاد لكورونا.

كورون�ا تطعي�م  م�ن  التن�ش�يطية  الجرع�ة  ياأخ�ذ  الغريف�ي  عب�داهلل  ال�ش�يد 

ووطنية دي��ن��ي��ة  م�����س���ؤول��ي��ة  االل���ت���زام  ال��خ��ل��ي��ج«:  ل���»اأخ��ب��ار  وي��ق���ل 

} نائب رئيس األمن العام خال افتتاح  ورشة عمل »العمليات اإلنسانية«.

نائ��ب رئي���س االأم��ن الع��ام يفتت��ح ور�س��ة عم��ل »العملي��ات االإن�س��انية«

كتب وليد دياب: 
ــائـــب أحـــمـــد األنـــــصـــــاري رئـــيـــس لــجــنــة  ــنـ كـــشـــف الـ
النواب لم يصله حتى اآلن  الخدمات، عن ان مجلس 
والنشر،  والطباعة  الصحافة  قانون  تعديات  مشروع 
قائا ان اللجنة لم تتسلم مشروع القانون وأنه بمجرد 
اللجنة  ان  مضيفا  دراســـتـــه،  فــي  ــورا  فـ ســتــبــدأ  تسلمه 
واإلعاميين  للصحفيين  القانون  هــذا  أهمية  تــدرك 
فور  القانون  هذا  لمناقشة  األولوية  ستكون  وبالتالي 
وصوله، نافيا ما يشاع بأن سبب تأخر قانون الصحافة 

هو النواب.
الصحفي  المؤتمر  خــال  األنــصــاري  النائب  وأكــد 
الذي عقده أمس الستعراض إنجازات لجنة الخدمات 
الـــثـــالـــث مــن  ــاد  ــقـ ــعـ ــــال دور االنـ ــواب خـ ــنــ الــ بــمــجــلــس 
في  مستمرة  اللجنة  ان  الخامس،  التشريعي  الفصل 
الــبــرلــمــانــيــة من  عملها واجــتــمــاعــاتــهــا خـــال االجــــازة 
اجل استكمال الموضوعات غير المنجزة وعلى رأسها 
العام والخاص، كاشفا عن  قانون التقاعد للقطاعين 
بدء مناقشة القانون في أول اجتماع للجنة بتاريخ 6 

يونيو.
الــحــكــومــة بسحب  تــقــوم  فــكــرة ان  الــنــائــب  ونــفــى 
الــلــجــنــة ستتأنى  ان  إلـــى  مــشــيــًرا  بــقــانــون،  الــمــشــروع 
بالنسبة  أهميته  إلـــى  نــظــًرا  الــقــانــون  هـــذا  دراســــة  فــي 
وقتها  ستأخذ  وبالتالي  المواطنين  من  كبير  لقطاع 
فـــي مــنــاقــشــتــه ألن االســتــعــجــال قـــد يــــؤدي إلــــى ضــرر 
عدة  مع  تواصلت  اللجنة  ان  إلــى  الفتا  للمتقاعدين، 
المدني  المجتمع  جمعيات  مثل  آرائهم  ألخــذ  جهات 

في  الــنــواب  آراء  على  كما حصلت  الــعــمــال  واتـــحـــادات 
الحكومة  مع  اجتماعات  عدة  عقدت  كما  الشأن،  هذا 
التأمين  إلـــى هيئة  الــتــســاؤالت  الــعــديــد مــن  رفـــع  وتـــم 
االجتماعي وإلى الحكومة وتم الرد على بعضها وفي 

انتظار باقي الردود.
وأوضح أن لجنة الخدمات تلقت رأي لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية بشأن قانون التقاعد، كما تلقت 
عدة  ابــرزت  التي  التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي  أيضا 

ان هناك  فيها شبهة عدم دستورية، مبينا  ترى  نقاط 
بعض التحفظات من قبل اللجنة على بعض النقاط 
ومن  بقانون،  المشروع  فــي  تعديلها  المطلوب  الست 
وتخفيض  السنوية  الــزيــادة  هو  التحفظات  تلك  أبــرز 

المعاش التقاعدي.
األســاســي  الــنــواب هدفهم  وبــاقــي  اللجنة  ان  وأكـــد 
األول  بالمقام  والمتقاعدين  المشتركين  هو مصلحة 
ثم العمل على ديمومة الصناديق، معربا عن امله في 
الجميع  تــرضــي  الحكومة  مــع  تــوافــقــات  إلــى  التوصل 
في هذا الشأن، منوها بالتفاهم القائم بين الحكومة 
إلى  يدها  وتمد  الحكومة مستعدة،  ان  قائا  والنواب، 
النواب ويكفي انها جاءت بهذا األمر من خال مشروع 
بقانون وليس مرسوم بقانون، وبالتالي يمكن التعديل 
النواب.  والتوافق مع مجلس  عليه من خال االتفاق 
وذكر النائب أحمد االنصاري رئيس لجنة الخدمات ان 
األجانب  إلدخــال  الحكومة  إلى  خطابا  رفعت  اللجنة 
رد  انتظار  فــي  اللجنة  وأن  التقاعدية  الصناديق  فــي 
كبيرة  بصورة  سيفيد  االمــر  هــذا  ان  مؤكدا  الحكومة، 

جدا الصناديق.
اللجنة  النفسية قال رئيس  وبشأن قانون الصحة 
انـــه تـــم االنــتــهــاء مــنــه، مــضــيــفــا انـــه كـــان هــنــاك فـــراغ 
تشريعي في مجال الصحة النفسية وأن هذا القانون 
والتقييم  بالفحص  العاقة  ذات  األمـــور  جميع  نظم 
قائا  المرضى،  حقوق  ويحفظ  العاج،  وبروتوكوالت 
القطاع  لهذا  كبيرة  فائدة  له  سيكون  القانون  هــذا  ان 

في البحرين وخارجها.

رئي�س لجنة الخدمات: قان�ن ال�سحافة لم ي�سل اإلى مجل�س الن�اب حتى االآن!
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} النائب أحمد األنصاري.

استقبل األستاذ عبدالعزيز 
العامة  الهيئة  رئيس  الدعيلج، 
لـــلـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي بــالــمــمــلــكــة 
العربية السعودية، الشيخ حمود 
خــلــيــفــة، سفير  آل  عـــبـــداهلل  بـــن 
الــريــاض،  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
العلوي،  وليد  الكابتن  وبحضور 
نائب الرئيس التنفيذي لطيران 

الخليج.
ــاء، أعــــــرب  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ  وخــــــــــال الــ
األســـتـــاذ عــبــدالــعــزيــز الــدعــيــلــج 
للعاقات  وتقديره  اعــتــزازه  عــن 
األخــويــة الــراســخــة الــتــي تجمع 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
به  تمتاز  وما  السعودية  العربية 
بالدور  مشيًدا  وقـــوة،  متانة  مــن 
الــــرائــــد لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن في 

قطاع الطيران والخدمات.
 مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد ســفــيــر 
المملكة  لــدى  البحرين  مملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى عمق 

ــات األخـــــويـــــة الــمــتــيــنــة  ــاقــ ــعــ الــ
والشعبين  البلدين  تجمع  التي 
الــشــقــيــقــيــن ومــــا تــتــســم بـــه من 
وشــــــائــــــج الـــــقـــــربـــــى والـــمـــصـــيـــر 
تعزيز  سبل  مستعرًضا  الواحد، 
إلى  بها  والــدفــع  الــعــاقــات  تلك 

آفاق أوسع في جميع المجاالت 
بما يعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين الشقيقين.
 كـــمـــا جـــــرى خـــــال الــلــقــاء 
استعراض عدد من الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ال����ط����ي����ران ال�������س���ع����دي���ة 

ي�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ل����دى ال��ري��ا���س

} رئيس هيئة الطيران السعودية خال استقبال سفير البحرين.

} الوزير خلف خال زيارة لمنطقة االستزراع السمكي.

نجح الباحثون في المركز الوطني لاستزراع 
وزارة االشغال  البحرية في  والثروة  الزراعة  بوكالة 
انتاج  في  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
 2021 االســتــزراع  الميد خــال موسم  صغار سمك 
النوع المتميز في السوق  من تفقيس وتربية هذا 
ــــك عــبــر تــقــنــيــات مــتــقــدمــة فـــي هــذا  الــمــحــلــي وذلـ

المجال.
وأوضـــــــــح خـــلـــف خــــــال الــــــزيــــــارة الـــمـــيـــدانـــيـــة 
بمعية  حــيــان  رأس  بمنطقة  السمكي  لــاســتــزراع 
أبو  نبيل  الدكتور  البحرية  والــثــروة  الــزراعــة  وكيل 
البحرية  الثروة  إدارة  الفتح والقائم بأعمال مدير 
سمكي  اســتــزراع  وأخــصــائــي  ياسر  عمار  المهندس 
ــويـــخ  أن »االســــــــواق الــمــحــلــيــة شــهــدت  بـــســـام الـــشـ
النوع  هــذا  من  المعروضة  الكميات  في  انخفاضا 
ان  ويــتــوقــع  الماضيين  العقدين  خــال  الــمــيــد(   (
ــر االيــجــابــي  يــكــون إلنــتــاجــه وتــســويــقــه محليا االثـ
الــكــبــيــر عــلــى االســـعـــار نــتــيــجــة اســـتـــخـــدام اعـــاف 
التكاليف من مكونات متوفرة  عضوية ومنخفضة 
النوع  هــذا  انــتــاج  يجعل  مما  البحرية  البيئة  فــي 
التي تستخدم  السمكية  المزارع  ممكنا في جميع 

الماء العذب أو المالح«.
وقال الوزير خلف »أن ادراج االنواع والساالت 
االســـتـــزراع  عــمــلــيــات  فــي  االســـمـــاك  مــن  المحسنة 
على المدى الطويل ولتطبيق ونجاح استراتيجية 
االمن الغذائي يتطلب القيام بالعديد من االبحاث 
تفريخها  يمكن  التي  الساالت  والتجارب النتقاء 
الحرارة  ذات  الطبيعية  الظروف  تحمل  وتستطيع 
القيام  تــم  »قــد  أنــه  مضيفا  العاليتين«  والملوحة 
وأدت  الماضيين  العامين  طــوال  المتطلبات  بهذه 
الى نجاح باهر يحمل اسم مملكة البحرين كمنتج 
في  المحلية  االسماك  إلصبعيات  الصدارة  يحتل 

المحافل اإلقليمية«.

وأكـــد الــوزيــر خــلــف أن اهــتــمــام الـــــوزارة بملف 
األمن الغذائي، يأتي انطاقًا من التوجيه الملكي 
الــســامــي لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
المفدى، خال  الباد  آل خليفة عاهل  بن عيسى 
التشريعي  الفصل  الثاني من  االنعقاد  دور  افتتاح 
أكتوبر  فــي  والـــنـــواب  الــشــورى  لمجلسي  الــخــامــس 
2019، حيث وّجه جالته لوضع مشروع استراتيجي 

لإلنتاج الوطني للغذاء.
الــــوزارة ممثلة فــي وكالة  »تــتــركــز جــهــود  وقـــال 
التوجيهات  تنفيذ  فــي  البحرية  والــثــروة  الــزراعــة 
مجال  في  الوطنية  القدرات  تطوير  على  الملكية 
الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة اإلنتاج 
المحلي، فضًا عن تقديم المحّفزات والتسهيات 
في  وبخاصة  المهن  أصحاب  على خبرة  للحفاظ 

مجاالت األمن الغذائي«.
البحرية  والثروة  الزراعة  وكيل  قال  من جهته 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  فــي 
نجاح  إن جهود  الفتح  أبو  نبيل  الدكتور  العمراني 
المركز الوطني لإلستزراع »ستثمر عن تطور عجلة 
االنتاج  في  نوعية  نقلة  واحـــداث  السمكي  االنــتــاج 
االســتــمــرار  نتيجة  وذلـــك  االســمــاك  مــن  االقليمي 
ــواع الــتــجــاريــة مــن البيئة  ــ فــي ســيــاســة اضــافــة االنـ
المحلية التي يمكنها تحقيق توازن في التنافسية 
ــع مــــعــــدالت الـــربـــحـــيـــة فــــي مــقــابــل  ــ الـــتـــجـــاريـــة ورفــ
من  الــمــســتــوردة  االســمــاك  مــن  الضخمة  الكميات 
االستزراع  مشروع  أن  وبّين  العالم«.  دول  مختلف 
زيــادة  فــي  الحديثة  األســالــيــب  أحــد  يعد  السمكي 
الــمــحــلــي فــي تحقيق االكــتــفــاء  مــســاهــمــة اإلنـــتـــاج 
الــتــي تشكل مــصــدرًا مهمًا  الــذاتــي مــن األســمــاك 
للغذاء في مملكة البحرين، إلنتاج أنواع مختلفة 
والــصــافــي والسبيطي  الــهــامــور  مــن األســمــاك مثل 

والشعم والسكن والشقر وغيرها.

م���رة  الأول  ال���م���ي���د  ا�����س����ت����زراع  ب�����دء 

ف������ي ت������اري������خ م���م���ل���ك���ة ال���ب���ح���ري���ن

حــصــل الـــمـــزيـــد مـــن أعــضــاء 
هـــيـــئـــة الـــــتـــــدريـــــس فــــــي جـــامـــعـــة 
شـــهـــادات  عـــلـــى  الـــدولـــيـــة   AMA
ــًة مــــن مــؤســســة  ــيــ الـــزمـــالـــة الــــدولــ
والـــتـــي   Advance HE UK
التعليم  بأكاديمية  سابقًا  ُتــعــرف 
 HEA-UK الــبــريــطــانــيــة  الــعــالــي 
بــعــد نــجــاحــهــم وتــأهــلــيــهــم إلطـــار 
في  المعتمدة  المهنية  المعايير 
التعلم  لدعم  المتحدة  المملكة 
والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي. فــقــد أكــــد أعـــضـــاء هيئة 
الــتــدريــس فــي الــجــامــعــة الــدكــتــور 
نعمان محمد مساعد عميد كلية 
كالوكاج  لينا  والدكتورة  الهندسة 
والدكتورة سوزيت  البحوث  مديرة 
ــي مــركــز  ــز رئـــيـــس قـــســـم فــ ــديـ ــالـ فـ
زمالة  نالوا  الذين  العام  التعليم 
الشهادة  هــذه  أن  االكاديمية  هــذه 
تكون  ســـوف  الــمــتــقــدمــة  المهنية 
ــذل الــمــزيــد  الــحــافــز لــهــم عــلــى بــ
فعالة  أساليب  لتبني  الجهد  من 
وتقديم  والــتــعــلــم  التعليم  لــدعــم 
تعليم عالي الجودة للطلبة، حيث 
دوليا  اعترافا  الشهادة  هــذه  توفر 

مرموقا بكفاءة األستاذ الجامعي 
األمــر  العالي  التعليم  مجال  فــي 
بصورة  يسهم  أن  شأنه  مــن  الــذي 
إيجابية وفعالة في تحقيق أقصى 
المقررات  من  للطالب  االستفادة 
المستمر  والــتــحــســيــن  الــدراســيــة 
ــة  ــعـ ــامـ ــي جـــــــــودة وكـــــــفـــــــاءة الـــجـ ــ فــ
االرتـــقـــاء  وجـــهـــود  الــطــلــبــة  وأداء 

بمستوياتهم وقدراتهم.
كما تم منح كل من الدكتورة 
جــيــنــا آن جــــون والـــســـيـــدة إســــراء 
عــــبــــدالــــعــــزيــــز والـــــســـــيـــــدة مـــريـــم 
حسن  فاطمة  والــســيــدة  السلمان 
مشرفة مراقبة مركز الوثائق وهم 
جميعًا من أعضاء هيئة التدريس 
والمالية  العلوم اإلداريــة  في كلية 
هذا  سيوفر  حيث  الزمالة  شهادة 
االعــــتــــراف لــهــم فـــرصـــة لــتــطــويــر 
قدراتهم التدريسية والتعرف على 
وســـائـــل مــســتــحــدثــة فـــي مــجــاالت 
ــي لــلــتــعــامــل مــع  ــالـ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ

شرائح متنوعة من الطلبة.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــدكــتــور 
الهندسة  كــلــيــة  أحــمــد مــن  هــشــام 
كلية  والدكتور جيندرا شانكر من 

عــلــوم الــحــاســوب قــد تــم منحهما 
ــة  ــالـ فــــي الـــســـابـــق شـــــهـــــادات الـــزمـ
هيئة  أعضاء  قــام  كما  المتقدمة، 
 AMA تدريس آخرون في جامعة
الزمالة  على  للحصول  بالتقديم 
البريطانية  األكــاديــمــيــة  هــذه  مــن 
ــــع خــطــط  الــــمــــرمــــوقــــة تــــواكــــبــــًا مـ
وتأتي  الجانب.  هذا  في  الجامعة 
جهود الجامعة في تشجيع أعضاء 
ــة بــمــخــتــلــف  ــيــ ــمــ ــاديــ الـــهـــيـــئـــة األكــ
الــكــلــيــات وتــوفــيــر فـــرص الــتــدريــب 
المستمر لهم إيمانًا من الجامعة 
األســاتــذة  قــــدرات  تــطــويــر  بأهمية 
ــات  ــهـ ــتـــوجـ ــاشـــى مـــــن الـ ــمـ ــتـ بـــمـــا يـ
ــار  ــســ ــمــ ــي هـــــــــذا الــ ــ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة فـ
االرتقاء  على  المباشرة  وتأثيراته 
ومستويات  التعليمية  بالعملية 
أداء المؤسسة التعليمية والطلبة 
على حد ســواء، كما يأتي تماشيًا 
تــوجــيــهــات وخـــطـــط مجلس  مـــع 
التعليم العالي وأمانته العامة في 
المتواصل  التأهيل  أهمية  تأكيد 
للقائمين على العملية التعليمية 
واالرتـــــقـــــاء بــمــســتــويــات الــتــعــلــيــم 

العالي في المملكة.

اأ�ساتذة من جامعة AMA يح�سل�ن على �سهادات

البريطانية العالي  التعليم  اأكاديمية  من  الزمالة 

ـــام بـــن  ــ ـــشـ ــ ــخ هـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ أشـــــــــــاد الـ
محافظ  خليفة  آل  عبدالرحمن 
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة بــإســهــامــات 
البنك األهلي المتحد الفاعلة في 
خدمة المجتمع من خال دعمه 
المجتمعية  والبرامج  للمشاريع 
ــهـــوده فـــي تــعــزيــز  الـــتـــي تــعــكــس جـ
ــدأ الـــــشـــــراكـــــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــ ــبـ ــ مـ
مسيرة  ودعــم  الوطني  واالنــتــمــاء 
بالنفع  يعود  بما  والنماء  التطور 
معرًبا  والمواطنين،  الوطن  على 
ــزازه وتــقــديــره بــالــشــراكــة  ــتـ عــن اعـ
ــة مـــــــع الـــبـــنـــك  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــم الـــذي  ــدعـ األهـــلـــي الــمــتــحــد والـ
يــولــيــه الــبــنــك لــمــشــاريــع وبــرامــج 

المحافظة التنموية.

ــــال اســتــقــبــال  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
الـــمـــحـــافـــظ الـــســـيـــد واجــــــد خـــان 
رئــــيــــس الــــخــــدمــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة 
ــي الـــبـــنـــك األهـــلـــي  ــ لـــلـــشـــركـــات فـ
خال  اســتــعــرض  حيث  المتحد، 
الــلــقــاء أبــــرز األنــشــطــة والــبــرامــج 
خال  المحافظة  نظمتها  الــتــي 
ــاضـــي، والـــتـــي تــمــيــزت  ــمـ الـــعـــام الـ
مع  لتتناسب  والشمولية  بالتنوع 
مختلف رغبات المجتمع، إضافة 
إلى عدد من الخطط والمشاريع 
ــيــــة الــــــتــــــي تـــســـعـــى  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ الــــمــــســ
بهدف  تنفيذها  إلــى  المحافظة 
تطوير الخدمات العامة لألهالي 
بالعاصمة  للنهوض  منها  سعًيا 
ــود الـــحـــكـــومـــيـــة فــي  ــهـ ــجـ ودعــــــم الـ

وتحسين  التحتية  البنية  تطوير 
ــا  ــًنـ ــمـ ــثـ ــوى الــــمــــعــــيــــشــــة، مـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
والتي  للبنك  النبيلة  الــعــطــاءات 
ســاهــمــت فـــي تــنــفــيــذ الــمــحــافــظــة 
والمشاريع  الــبــرامــج  مــن  للعديد 

التنموية.
واجــد  السيد  أكــد  جهته  مــن 
ــنــــك الـــمـــســـتـــمـــر  ــبــ خـــــــان دعـــــــم الــ
ــة لـــرعـــايـــة  ــمـ ــاصـ ــعـ لـــمـــحـــافـــظـــة الـ
ــادرات  ــبــ ــمــ مــخــتــلــف الـــبـــرامـــج والــ
لخدمة  المحافظة  تقدمها  التي 
ومباشر،  فــعــال  بشكل  المجتمع 
لها  المشهود  الــجــهــود  سيما  وال 
في مكافحة انتشار فيروس كوفيد 

)19( والتوعية حوله.

محاف��ظ العا�سم��ة ي�س��يد باإ�س��هامات »البن��ك االأهل��ي المتح��د« في خدم��ة المجتمع

} محافظ العاصمة لدى استقبال رئيس الخدمات المصرفية.

ك���رون��ا  ل��ت�����ج��اوز  ال���ط��ن��ي��ة  االإرادة  ت��ع��زز  ل��ل��م���اط��ن��ي��ن  ال��م��ل��ك  ج��ال��ة  ط��م��اأن��ة  ال�����س���رى:  رئ��ي�����س 

} رئيس مجلس الشورى.



واتــخــاذ  بتعقيمها  الــقــيــام  وتـــم 
المطلوبة.  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
رجالي  تدليك  محل  ــارة  زيـ تــم  كما 
بسبب  احترازيًا  غلقًا  وغلقه  واحــد 
كورونا  لفيروس  قائمة  حالة  وجــود 

ألحد العاملين.
كما أعلن قسم مراقبة األغذية 
بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
ــن قـــيـــامـــه يــــــوم أمــــــس الـــثـــاثـــاء  ــ عـ
بـ 80 زيارة  الموافق 25 مايو 2021م 
 14 مخالفة  خالها  تــم  تفتيشية، 
اإلجـــراءات  مخالفتها  إثــر  مطعمًا 
ــة لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
كورونا )كوفيد-19( وذلك بالتنسيق 
البحرين  وهيئة  الداخلية  وزارة  مع 
للسياحة والمعارض حيث تم اتخاذ 
اإلجـــــــــراءات الــــازمــــة إلحـــالـــة هــذه 

المطاعم الى الجهات القانونية.
التفتيشية  الزيارات  وتأتي هذه 
الصحة  إدارة  مفتشو  بها  قــام  التي 
العامة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، 
في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية 

التزام  التأكد من  إلى  تهدف  والتي 
الصحية  بــاالشــتــراطــات  الــمــنــشــآت 
والــــــقــــــرارات األخــــيــــرة الــمــنــصــوص 

عليها، في مختلف المحافظات.
ــًرا  ـــظــ ــت الـــــــــــــــوزارة أنــــــــه نـ ـــنــ ـــيـ وبـ
ــم  ــاعـ ــمـــطـ ــلــــك الـ الـــــــى مــــخــــالــــفــــة تــ
واالشتراطات  اإلجــراءات  والمحال 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
الـــــوزاري رقـــم 51 لسنة  الـــقـــرار  فــي 
الصحية  االشتراطات  بشأن   2020
الـــواجـــب تــطــبــيــقــهــا فـــي الــمــطــاعــم 
انتشار  ومــنــع  والــمــقــاهــي الحـــتـــواء 
ورصد  )كوفيد-19(،  كورونا  فيروس 
ــادرة  مـــخـــالـــفـــات لــلــتــعــلــيــمــات الــــصــ
القوانين  تطبيق  تــم  الــشــأن،  بــهــذا 
حــيــال الــمــطــاعــم الــمــخــالــفــة، وتــم 
التوعية باإلجراءات  التشديد على 
ــرارات الــتــي أعلن  ــقـ االحــتــرازيــة والـ
ــنــــي الــطــبــي  ــفــــريــــق الــــوطــ عـــنـــهـــا الــ

للتصدي لفيروس كورونا.
ــيـــه بــعــض  ــبـ ــنـ إلـــــــى ذلـــــــك تـــــم تـ
المحات ممن لوحظ لديهم قصور 

اإلجــــراءات  تطبيق بعض  آلــيــة  فــي 
فتم  للتصحيح،  قــابــلــة  هــي  والــتــي 
تــصــحــيــحــهــا فــــي الــــحــــال مــــن قــبــل 
ــاب تـــلـــك الــــمــــحــــال، داعـــيـــة  ــ ــحـ ــ أصـ
ــزام  ــتــ ــة االلــ ــلـ الــجــمــيــع إلـــــى مـــواصـ
العالية،  المسؤولية  بروح  والتحلي 
مخالفات  أي  عن  الفوري  واإلبــاغ 
تــجــاوزات يتم رصــدهــا، موضحة  أو 
أن هــــذه الـــخـــطـــوات الــمــهــمــة تــأتــي 
وللتحقق  العامة  الصحة  لتأمين 
ــاب  ــ ــحـ ــ ــن الــــــتــــــزام األفــــــــــــراد وأصـ ــ مــ
ــة  ــيـ ــقـ ــي وبـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الــــمــــطــــاعــــم والـ
بــالــصــحــة  الــعــاقــة  ذات  الــمــحــات 
ــتـــرازيـــة  الـــعـــامـــة بـــــاإلجـــــراءات االحـ
واالشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة الـــواجـــب 
ــــذي يعد  ــر الـ ــ ــو األمـ تــطــبــيــقــهــا، وهــ
مـــرتـــكـــزًا هـــامـــًا لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
الــفــيــروس كـــورونـــا، حــيــث تــتــواصــل 
الـــــزيـــــارات الـــمـــيـــدانـــيـــة ويـــتـــم بـــذل 
ــراءات  اإلجـ واتــخــاذ  الجهود  أقصى 
الــــازمــــة لـــضـــمـــان صـــحـــة وســـامـــة 

الجميع.
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بشاحنة  سيارته  اصطدمت  أن  بعد  بحريني  شاب  نجا 
إلــى شــارع  الــمــؤدي  الــكــوبــري  كبيرة كانت تسير أمــامــه فــوق 
الشيخ خليفة بن سلمان وكادت سيارته أن تسقط من أعلى 

الكوبري لوال العناية اإللهية.
كان شاب بحريني يقود سيارته في الساعة التاسعة من 

صباح أمس على الكوبري المؤدي إلى شارع الشيخ خليفة 
الــمــرور  بأنظمة  والتقيد  االنــتــبــاه  عــدم  وبسبب  سلمان  بــن 
الحديدي  بالسياج  ثم  ومــن  أمامه  تسير  بشاحنة  اصطدم 
أعلى الكوبري وكادت سيارته تسقط من أعلى الكوبري لوال 
عناية اهلل، نتج الحادث تضرر المركبتين إحداهما بتلفيات 

كبيرة من دون وقوع إصابات.
وقام  النجدة  دوريــة شرطة  الحادث حضرت  وقــوع  وفــور 
أفرادها بتسهيل سير المركبات لحين وصول شرطة المرور 
الجهات  وفتحت  الحادث،  موقع  من  المركبتين  إزاحــة  وتم 

الرسمية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

نجاة قائد �سيارة بحريني ا�سطدم ب�ساحنة وكاد ي�سقط من اأعلى الكوبري

  رفضت المحكمة اإلدارية الكبرى دعوى 
التنفيذية  اللجنة  بــعــزل  طالبت  قضائية 
الحالية الفاعلة للمدرسة الهندية وتعيين 
كأعضاء جــدد في  وآخــريــن  الــدعــوى  مقيم 
األساسي  للنظام  طبقا  التنفيذية  اللجنة 
إجـــراء  مــؤقــت لحين  ولـــو بشكل  لــلــمــدرســة 
أن  إلى  المحكمة  أشارت  االنتخابات، حيث 
القوة القاهرة التي تمر بها المملكة تجعل 
مـــن االســتــحــالــة عــقــد اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة 
وفي ظل غياب  للمدرسة خاصة  العمومية 
آلـــيـــة مـــحـــددة تــتــفــق والـــتـــدابـــيـــر الــمــقــررة 
ــنـــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي  ــفـــريـــق الـــوطـ مــــن الـ
سامة  يضمن  نحو  وعلى  كورونا  لفيروس 
المشاركين في تلك االنتخابات، كما أشارت 
اســتــمــرار  تقتضي  الــحــالــة  طبيعة  أن  إلـــى 
حتى  األمـــور  تسيير  فــي  الحالي  المجلس 
الجمعية  لدعوة  المناسبة  الظروف  تتهيأ 
الــعــمــومــيــة لــانــعــقــاد وإجـــــــراء انــتــخــابــات 
مجلس إدارة جديد للمدرسة وهو ما ايدته 
السلطة المختصة  الــوزارة باعتبارها  أيضا 

باألشراف والرقابة.
ــع دعـــــــواه مــوضــًحــا  ــ ــان الـــمـــدعـــي رفـ ــ وكــ
للمدرسة  العمومية  بالجمعية  عضو  أنــه 
أمر احد طلبتها وهو ما يخوله حق  وولي 
مجلس  انتخابات  فــي  والترشح  االنتخاب 

الــتــنــفــيــذيــة(، وقـــد ســبــق له  )الــلــجــنــة  إدارة 
في  اإلدارة  مجلس  انتخابات  فــي  الترشح 
بعد  الــتــرتــيــب  فـــي  جــــاء  2017 حــيــث  عــــام 
ــاء الـــفـــائـــزيـــن بــعــضــويــة الــمــجــلــس  ــضــ األعــ
المجلس  ذلـــك  فــتــرة  أن  ــح  وأوضــ الــحــالــي، 
انتهت بمضي مدة الثاث سنوات من تاريخ 
انتخابه في 2017/10/31 وقد طلب إجراء 
انتخابات جديدة وفقا لائحة التنفيذية اال 
ان طلبه قوبل بالرفض بحجة عدم إمكانية 
إجراء االنتخابات نظًرا إلى ظروف جائحة 
)فـــيـــروس كـــورونـــا(، وذلــــك بــالــرغــم مــن انــه 
كان باإلمكان البدء في العملية االنتخابية 
واالستعداد لها قبل عقد االجتماع السنوي 
ألولياء األمور حتى في ظل تلك الجائحة 

إال ان طلبه قوبل بالرفض.
المدعي  كــان  لما  انــه  المحكمة  وقالت 
قد أقام دعواه يطلب فيها إجراء االنتخابات 
أسرع وقت  الجديدة في  التنفيذية  اللجنة 
ممكن طبقا لما نص عليه النظام األساسي 
ــيـــاديـــة  ــالــــطــــرق االعـــتـ لـــلـــمـــدرســـة وذلـــــــك بــ
المعلوم  مــن  كــان  لما  إنــه  إال  لانتخابات، 
للكافة انه نظًرا إلى تفشي وانتشار فيروس 
خطورة  من  يمثله  وما  )كوفيد-19(  كورونا 
المملكة  قامت  اإلنسان  وحياة  صحة  على 
ــيـــروس  ــلـــى مـــحـــاربـــة ذلـــــك الـــفـ بـــالـــعـــمـــل عـ

الطرق،  بكافة  انتشاره  ومنع  عليه  للقضاء 
وفـــي ســبــيــل ذلـــك شــكــلــت الــفــريــق الــوطــنــي 
كان  ولما  الفيروس،  لهذا  للتصدي  الطبي 
رقم  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  قــرار 
وتشكيل  بإنشاء  الخاص   2020 لسنة   )10(
به مراجعة وتطبيق  أناط  الفريق قد  ذلك 
وصــول  لمنع  الطبية  واإلجــــــراءات  الــنــظــم 
الــبــحــريــن، وكـــان هــذا  إلـــى مملكة  الـــعـــدوى 
الفريق ارتأى بما له من سلطة تقديرية في 
هذا الشأن بحسبانه لجنة فنية متخصصة 
عن  يزيد  بما  التجمعات  كافة  إقامة  لمنع 
30 شخصا، وهــو ما يشكل صــورة من صور 
تجعل  أن  شأنها  مــن  والــتــي  القاهرة  الــقــوة 
العمومية  الجمعية  اجتماع  لعقد  الدعوة 
ان  إذ  مستحيًا  انتخاب  وإجــراء  للمدرسة 
عـــدد الــحــضــور الــمــتــوقــع لــذلــك االجــتــمــاع 
بحسب مــا أقـــر بــه طــرفــا الـــدعـــوى مــا بين 

4726 و6000 شخص.
أنــه لما كــان ذلــك الفيروس  وأضــافــت 
يــطــل عــلــيــنــا بــخــطــره وانـــتـــشـــاره وتــهــديــده 
لسامة جميع أفراد المجتمع حتى اآلن، 
األمر الذي يكون معه هذا الطلب وفي ظل 
غياب آلية محددة تتفق والتدابير المقررة 
ــن الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي  مـ
لفيروس كورونا وعلى نحو يضمن سامة 

المشاركين في تلك االنتخابات غير قائم 
ــاس صــحــيــح مـــن الــــواقــــع جــديــر  ــ عــلــى أسـ

بالرفض.
وعن طلب إلزام وزارة التربية بإصدار 
الحالية  الــتــنــفــيــذيــة  الــلــجــنــة  بــعــزل  ــرار  قــ
الــمــدعــي ومـــن مــعــه ولــو  الــفــاعــلــة وتعيين 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــ بــشــكــل مـــؤقـــت لــحــيــن إجـ
الثانية،  التنفيذية للمدعى عليها  للجنة 
ــد انــتــهــت  فـــإنـــه لـــمـــا كـــانـــت الــمــحــكــمــة قــ
عــلــى نــحــو مــا تــقــدم إلـــى اســتــحــالــة إقــامــة 
يقتضي  مــا  وهــو  الــمــدرســة،  إدارة  مجلس 
بطبيعة الحال استمرار المجلس الحالي 
الــظــروف  تتهيأ  حــتــى  األمــــور  تسيير  فــي 
المناسبة إلجراء دعوة الجمعية العمومية 
لانعقاد وإجراء انتخابات مجلس اإلدارة 
جديد للمدرسة وهو ما أيدته أيضا الوزارة 
باإلشراف  المختصة  السلطة  باعتبارها 
الخاص  بقانون  للمرسوم  طبقا  والرقابة 
ــالـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة  بـ
الذي  األمر  رقم 25 لسنة 1998،  الخاصة 
بالرفض،  جــديــرا  الطلب  هــذا  معه  يــغــدو 
برفض  المحكمة  حكمت  األسباب  فلهذه 
بالمصروفات  المدعي  وألــزمــت  الــدعــوى، 
ــارا مــقــابــل أتــعــاب  ــنــ ومــبــلــغــا قـــــدره 20 ديــ

المحاماة.

لتعذر اإجراء االنتخابات نتيجة القوة القاهرة الحالية

رف�س دعوى لحل مجل�س اإدارة المدر�سة الهندية اأو اإجراء االنتخابات

المحكمة: ا�شتحالة عقد جمعية عمومية لـ 6 اآالف �شخ�ص في ظل جائحة كورونا

تنظر المحكمة الكبرى الجنائية قضية موظف سابق 
بأحد المعاهد التدريبية استغل سلطات العمل الممنوحة 
له وقام بالدخول إلى نظام التأمين االجتماعي وغير راتبه 
أكــثــر مــن 3 مـــرات بــهــدف الــحــصــول عــلــى مــعــاش تقاعدي 
مرتفع عند الخروج من الخدمة، وعلى الرغم من استبعاده 
من العمل بعد كشف أمره إال أنه تمكن مجددا من الدخول 

إلى النظام اإللكتروني وقام بزيادة معاشه التقاعدي.
الفساد  لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  إلـــى  ورد  بـــاغ  ــان  وكـ
واألمن االقتصادي من المعهد يفيد بأن المتهم تم تعيينه 
في المعهد في عام 2008 براتب 1950 دينارا شهريا وتم على 
اثر ذلك إدراج بياناته بالتأمينات االجتماعية إال انه استغل 
وقــام  العمل  صــاحــب  قبل  مــن  لــه  الممنوحة  الــصــاحــيــات 
بالدخول على نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وزور 
عقد تسجيله إلكترونيا وغير راتبه إلى 2100 دينار شهريا 
المتهم  استبعاد  وبــعــد  ديــنــارا   2774 إلــى  عــدلــه  عــام  وبــعــد 
بالرقم  احتفظ  كونه  النظام  العمل دخل مجددا على  من 

يتقاضى  وأصبح  ديــنــار،   3300 بجعله  راتبه  وعــدل  السري 
راتبا تقاعديا يفوق ما هو مستحق له.

وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أن الــمــتــهــم كــــان مـــســـؤوال عن 
إدخال بيانات الموظفين في موقع الهيئة العامة للتأمين 
وتــحــديــث الـــرواتـــب فــي الــمــوقــع، وأنـــه قـــام بــاســتــغــال تلك 
الموقع  مـــرات على  عــدة  راتــبــه  بتعديل  وقـــام  الــصــاحــيــات 
ورفعه من 1950 إلى 3300 دينار من دون علم اإلدارة حتى 
بالرقم  احتفاظه  استغل  أنــه  إال  العمل  مــن  استبعاده  تــم 
السري للموقع واستطاع الدخول مجددا إلى النظام وقام 
الهيئة  األمــر عن طريق  اكتشاف  تم  أن  إلــى  راتبه  بتعديل 
العامة للتأمين وتبين حصول المتهم على معاش تقاعدي 

أعلى من المستحق.
إال أن المتهم أنكر ما نسب إليه وادعى أن كل الزيادات 
التي حصل عليها كانت عن طريق مرؤوسيه الذين كان يتم 
تغييرهم من حين آلخر وأن الزيادة التي حصل عليها كانت 
بموافقة اإلدارة إلى أن تم استبعاده من العمل وحجز راتب 

المحكمة  أن صدر حكم من  إلى  لم يحصل عليه  أشهر   7
فيما  المتأخرة،  للرواتب  باستحقاقه  لصالحه  العمالية 
كشف تقرير الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أن المتهم 
استفاد بأكثر من 15 ألف دينار تم صرفها كمعاش تقاعدي 

وتعود ملكية تلك األموال إلى الهيئة العامة للتأمين. 
وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون عامي 2015 
و2016 بدائرة أمن مملكة البحرين أدخل وغير بيانات وسيلة 
تقنية المعلومات خاصة بإحدى المصالح الحكومية وهي 
شأنه  مــن  نحو  على  االجــتــمــاعــي  للتأمين  الــعــامــة  الهيئة 
أنها بيانات حقيقية بنية  إظهار بيانات غير حقيقية على 
استعمالها، كما استعمل توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني 
عليه وهو المفتاح اإللكتروني وكان ذلك لغرض احتيالي، 
واســتــولــى مـــن دون مــســوغ قــانــونــي عــلــى الــمــبــلــغ الــنــقــدي 
باالستعانة  االجتماعي  للتأمين  العامة  للهيئة  المملوك 
تقنية  نظام  عمل  فــي  بالتداخل  قــام  بــأن  احتيالية  بطرق 

المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.

اأم�����وال م���ن  دي���ن���ار  األ�����ف   15 ع��ل��ى  ي�����س��ت��ول��ي  م���وظ���ف 

ب��ال��م��خ��ال��ف��ة م�����رات   3 رات���ب���ه  زود  اأن  ب��ع��د  ال��ت��اأم��ي��ن��ات 

زي��ف��ت  ع����ام����ا«   53« ام��������راأة  ���س��ب��ط 

ع�����م�����ات ب����غ����ر�����س ت���روي���ج���ه���ا

»االأمن« االإذاعي ي�ستعر�س جهود مديريات ال�سرطة

في تطبيق االإجراءات االحترازية للت�سدي لكورونا

ب�س�بكة لع�سوي�ن  �س�نوات   5 ال�س�ج��ن  تاأيي�د 

للتعاط�ي اأ�س��هر   6 ف�ت��اة  وحب���س  مخ�درات 

في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة، 
من  االقتصادية  الجرائم  مكافحة  إدارة  تمكنت 
بتزييف  لقيامها  عاًما(   53( امرأة  القبض على 

عمات بغرض ترويجها.
الفساد  لمكافحة  العامة  اإلدارة  وأوضــحــت 
تلقي  فــور  أنــه  واإللكتروني  االقــتــصــادي  واألمـــن 
مــعــلــومــات فــي هـــذا الــشــأن تــم مــبــاشــرة عمليات 

الــبــحــث والــتــحــري والـــتـــي أســـفـــرت عـــن تحديد 
ــبـــض عــلــيــهــا، حـــيـــث تــم  ــقـ ــورة والـ ــمــــذكــ هـــويـــة الــ
العمات،  هــذه  مــن  كمية  على  بحوزتها  العثور 
باإلضافة إلى أجهزة إلكترونية كانت تستخدمها 
اتخاذ  تــم  أنــه  إلــى  مشيرًة  التزييف،  عملية  فــي 
القضية  وإحــالــة  الــازمــة  القانونية  اإلجــــراءات 

إلى النيابة العامة.

يــنــاقــش بـــرنـــامـــج »األمـــــــن« اإلذاعـــــــي الـــذي 
والثقافة  لإلعام  العامة  اإلدارة  وتقدمه  تعده 
ــوزارة الــداخــلــيــة بــالــتــعــاون مــع إذاعـــة  األمــنــيــة بــ
الـــهـــواء مــبــاشــرة  الــبــحــريــن ويــبــث عــلــى  مملكة 
على  ظهرًا   1.00 الساعة  تمام  في  خميس  كل 
الشرطة  مديريات  جهود    FM102.3 الموجة 
الــفــريــق  ــرارات  ــ قــ بــتــطــبــيــق  الــمــعــنــيــة  واإلدارات 
الوطني الطبي للتصدي لجائحة كورونا، حيث 
في  المختصين  من  عــددًا  البرنامج  يستضيف 

هذا الشأن.
ويتخلل البرنامج تقديم عدد من الفقرات 
والـــمـــحـــاور األمــنــيــة والــتــثــقــيــفــيــة والــتــوعــويــة، 
باإلضافة إلى تقديم جوائز نقدية للمستمعين 
ــــال الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــمــســابــقــة  وذلــــــك مــــن خـ
ويـــقـــدم   ،17684888 هـــاتـــف  عـــلـــى  ـــال  ـــصــ واالتــ
الحلقة كل من الرائد علي نجم ومريم محمد، 
المعراج،  أول مروة حمد  المازم  وفي اإلخــراج 

ومساعد مازم ثاني عبدالرحمن البطي.

االستئناف  محكمة  أيــدت 
األولــى عقوبة  الجنائية  العليا 
ــنــــوات والــحــبــس  الـــســـجـــن 5 ســ
متهمين  ثــاثــة  عــلــى  أشــهــر   6
ــدة بـــعـــد إدانـــتـــهـــم  ــيــ بـــيـــنـــهـــم ســ
بـــــتـــــرويـــــج وتـــــعـــــاطـــــي الـــــمـــــواد 
وأصدرت  سبق  حيث  المخدرة، 
حــكــمــا  درجـــــــــة  أول  ــة  ــمـ ــكـ مـــحـ
عــلــى خلية إجــرامــيــة ضــمــت 6 
سنوات،   10 بالسجن  متهمين 
وقـــــضـــــت الـــمـــحـــكـــمـــة بــحــبــس 
أشــهــر  ــنـــوات، و6  مــتــهــمــيــن 5 سـ
لـــثـــاثـــة مــتــهــمــيــن لــتــعــاطــيــهــم 
عقوبة  من  أحدهم  إعفاء  بعد 
االتجار في المخدرات إلرشاده 
عــلــى الــمــتــهــم الــرئــيــســي، حيث 
الــمــتــهــمــيــن شبكة  ــد  تـــزعـــم أحــ
ــادة الـــمـــخـــدرة  ــ ــمـ ــ ــراد الـ ــيــ ــتــ الســ
يــتــولــى  أن  الــــخــــارج عـــلـــى  ــن  مــ
في  ترويجها  المتهمين  بــاقــي 

البحرين.
وردت  مـــعـــلـــومـــات  ــــت  ــانـ ــ وكـ
الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  إلــى 
األول  الـــمـــتـــهـــم  ــام  ــيـ ــقـ بـ تـــفـــيـــد 
بحيازة المواد المخدرة بغرض 
الترتيب  فتم  والبيع  التعاطي 
مــــع مــــصــــدر ســـــــّري لــلــتــواصــل 
ــأكــــدت  ــيــــث تــ ــهــــم، حــ ــتــ مـــــع الــــمــ
المصدر  وتــواصــل  المعلومات 
معه  واتفق  المتهم  مع  السري 

على شراء مواد مخدرة بقيمة 
على  االتـــفـــاق  وتــــم  ديـــنـــار   200
دمستان،  منطقة  في  التسليم 
وبـــالـــفـــعـــل حـــضـــر الــمــتــهــم فــي 
ــان مـــعـــه الــمــتــهــمــة  ــ ســـيـــارتـــه وكــ
عملية  إتـــمـــام  وبـــعـــد  الـــثـــالـــثـــة، 
األول  الــمــتــهــم  تـــحـــرك  الــبــيــع 
والتقيا  سيارتهما  في  والثالثة 
الــثــانــي وكـــانـــوا بحالة  الــمــتــهــم 
رجــال  بصر  أمـــام  طبيعية  غير 
جميعا  ضبطهم  فتم  الشرطة 
ــى الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــالـــي  ــلـ ــر عـ ــثــ وعــ
حصيلة البيع وشنطة بها مادة 
مالية  ومــبــالــغ  الــمــخــدر  الشبو 

أخرى حصيلة االتجار.
واعترف المتهم األول بأنه 
المخدرة  المواد  على  يتحصل 
من المتهم الرابع فتم الترتيب 
اذن  واســتــصــدار  عليه  للقبض 
من النيابة وتم ضبطه بمسكنه 
وعــثــر عــلــى كــمــيــات مــن الــمــواد 
تستخدم  خــام  ومــواد  المخدرة 
في تجهيز المخدرات واالتجار 
ــات أن  ــريـ ــتـــحـ بـــهـــا، وكـــشـــفـــت الـ
لحساب  يعمل  الــرابــع  المتهم 
الـــمـــتـــهـــم الــــــســــــادس الـــســـابـــق 
الحكم عليه في قضايا مماثلة 
والـــهـــارب فــي الــخــارج حــيــث إن 
من  كبيرة  شحنة  جهز  األخير 
ــان مــقــرر  ــ الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة كـ

يــتــســلــمــهــا  أن  ــلـــى  عـ ــا  ــهــ ــالــ إرســ
القبض  أن  إال  الــرابــع  المتهم 
إتــمــام  عــلــى األخـــيـــر حـــال دون 

العملية.
مـــكـــافـــحـــة  إدارة  أن  إال 
ــت عـــبـــر  ــنــ ــكــ ــمــ الـــــــمـــــــخـــــــدرات تــ
مصادرها السرية من التواصل 
مــــع الـــمـــتـــهـــم الـــــســـــادس حــيــث 
ــع الـــمـــصـــدر  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ اتــــفــــق األخـ
الشحنة  ارســـــال  عــلــى  الـــســـري 
من أفغانستان وبالفعل وصلت 
الــشــحــنــة واســتــلــمــهــا الــمــصــدر 
الــــــســــــري حــــيــــث تــــــواصــــــل مــع 
أخبره  الـــذي  الــســادس  المتهم 
بأن المتهم الخامس على علم 
بتوزيعها،  وســيــقــوم  بالشحنة 
ــل الـــمـــتـــهـــم  ــ ـــواصــ ــ ــل تـ ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
السري  المصدر  مــع  الخامس 
المتهم  مــع  االتــفــاق  على  بناء 
السادس حيث تم القبض عليه 
ــامـــس بــحــوزتــه  ــخـ والـــمـــتـــهـــم الـ
كيلو جرام من المادة المخدرة، 
المتهم  مــع  بتواصله  واعــتــرف 
التواصل  مــواقــع  عبر  الــســادس 
لـــاتـــفـــاق عــلــى تـــرويـــج الـــمـــواد 
الــمــخــدرة، وثــبــت مــن صحيفة 
أســـبـــقـــيـــات الــمــتــهــمــيــن صــــدور 
أحكام قضائية بحقهم ما بين 
السجن 3 سنوات و15 سنة في 

قضايا مخدرات.

كتب: عبداألمير السالطنة

نجا آسيوي احترقت سيارته بالكامل عصر 
امــس )االربـــعـــاء( فــي منطقة ديـــار الــمــحــرق، إذ 
والنصف  الثالثة  الساعة  في  سيارته  يقود  كــان 
وفوجئ  المحرق  ديــار  بمنطقة  أمــس  من عصر 
بــنــشــوب حــريــق فــي مــحــرك الــســيــارة فــقــام على 
الفور بإيقافها واالتصال بالدفاع المدني الذين 

الباغ  تلقيهم  فــور  السرعة  وجــه  على  حــضــروا 
وتم إخماد الحريق.

وقد حضر فور وقوع الحريق شرطة النجدة 
السيارات  سير  بتسهيل  افــرادهــا  وقـــام  والــمــرور 
لــكــي يتمكن أفــــراد الــدفــاع الــمــدنــي مــن إخــمــاد 
ــة الــســيــارة مــن الــشــارع، وفتحت  الــحــريــق وإزاحــ

الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة األسباب.

قائدها ونجاة  بالكامل  �سيارة  يدمر  حريق 

غ���ل���ق م���ط���ع���م و�����س����ال����ون وم����ح����ل ت���دل���ي���ك وم��خ��ال��ف��ة 

االح����ت����رازي����ة االإج������������راءات  ل��م��خ��ال��ف��ة  اآخ�����ري�����ن   14

التأكد  إلــى  تهدف  التي  التفتيشية  الــزيــارات  تكثيف  إطــار  في 
األخــيــرة  والـــقـــرارات  الصحية  بــاالشــتــراطــات  المنشآت  الــتــزام  مــن 
البيئة بإدارة الصحة العامة  المنصوص عليها، كشف قسم صحة 
بوزارة الصحة عن قيامه يوم أمس الثاثاء الموافق 25 مايو 2021م 
بـ 9 زيارات تفتيشية، تضمنت زيارة 8 صالونات نسائية، تم خالها 
حالة  وجــود  بسبب  وذلــك  احترازيًا  غلقًا  نسائيين  صالونين  غلق 
قائمة لفيروس كورونا إلحدى العامات، واتخاذ اإلجراءات الازمة 

إلحالة هذه الصالونات للجهات القانونية. 

} جانب من الحمالت التفتي�شية على المحالت المخالفة.



فل�سطين ولو عدنا بالذاكرة قلياًل!

فوزية رشيد

بدايات  إلى  كثيًرا  وربما  قلياًل  بالذاكرة  عدنا  لو   {
القرن الماضي، الذي أنتج سقوط الدولة العثمانية مع 
كثيرة  السقوط  ذلــك  وأســبــاب  األولـــى،  العالمية  الــحــرب 
أو  الــســقــوط  ومــتــداخــلــة وال مــكــان لها هــنــا، إال أن ذلــك 
الـــذي تــم التخطيط لــه اســتــعــمــارّيــا مــن دول  اإلســقــاط 
أيـــًضـــا بالمنطقة  لـــه صــلــة وثــيــقــة  كـــان  الــكــبــرى  الـــغـــرب 
العربية ودوله، وخداع الغرب للعرب ودور »لورنس العرب« 
في ذلك! وحيث أنتج في البداية كما نعلم »وعد بلفور« 
ــــدول الــعــربــيــة،  مــتــزامــًنــا مـــع ســايــكــس-بــيــكــو وتــقــســيــم الـ
وحيث كانت العين الغربية منذ البداية حتى اليوم على 
كبير  جــزء  وتهجير  أرضــهــا،  واغتصاب  فلسطين  تقسيم 
من  العربية  النكبات  لتوالد  حقيقية  بداية  شعبها  من 
النكبة الفلسطينية، وهذا ما أرادته الصهيونية العالمية 
منذ »هرتزل« وقبلها منذ »نابليون بونابرت« الذي نصح 
العربية تستوجب  المنطقة  الغربية على  السيطرة  »بأن 
زرع كيان غريب في منتصف جغرافيتها، ليمنع توّحدها 
الكيان  هــو  الــكــيــان  وهـــذا  إمــكــانــيــاتــهــا«،  وإدارة  ونــهــوضــهــا 
الصهيوني، كما تم فرضه من القوى االستعمارية الكبرى 

آنذاك!
} منذ تلك النكبة، تم إحكام القبضة االستعمارية 
مختلفة،  بــألــوان  مخططاتها  وتــلــونــت  المنطقة،  عــلــى 
منذ  األخــيــرة!  العقود  فــي  األســـود  الــلــون  عليها  ليطغى 
تــلــك الــنــكــبــة والــمــنــطــقــة ودولـــهـــا لــم تــحــظ بــفــتــرة ســالم 
تتطور  الغربية  المخططات  كانت  بل  واســتــقــرار،  وأمــان 
تـــزداد عقًدا  الــعــربــي  الضعف  وعــوامــل  عــقــد،  عــقــًدا بعد 
بــعــد عــقــد! ودول الــمــنــطــقــة تــقــفــز مــن حـــرب إلـــى حــرب 
)48، 56، 67، 73( وصواًل إلى الحرب العراقية-اإليرانية، 
غزو  ثم  وتحريرها،  الكويت  وغــزو  الخطيرة،  وتداعياتها 
العراق واحتالله وتسليمه للمحتل اإليراني، ثم الفوضى 
الهدامة والخريف العربي! كل تلك األحداث تشير بشكل 
واضح إلى أن المنطقة منذ نكبة فلسطين لم تهدأ أبًدا، 
إلى  الــنــار مــن مرحلة سيئة  كــكــرة  تــتــدحــرج  وإنــمــا ظلت 

مــرحــلــة أســــوأ، وعــوامــل إضــعــاف الــعــرب اســتــمــرت بطرق 
مختلفة وال تزال مستمرة!

العرب  يتمكن  لم  التي  الفلسطينية  القضية  ولكأن 
من حسمها ال بالحرب وال بالسلم، على ضوء اتفاقيات 
الـــســـالم مــنــذ كــامــب ديــفــيــد، تــحــولــت إلـــى أم الــقــضــايــا، 
وسوريا  الــعــراق  فــي  أخــرى  عربية  نكبات  منها  وتناسلت 
وليبيا واليمن وغيرها، على خلفية أخرى هي أن )العرب 
تلك  يجابه  الــذي  الــمــوّحــد«  العربي  »الــمــشــروع  افتقدوا 
المخططات( مثلما افتقدوا )الرؤية االستراتيجية( في 
التي أدت بدورها إلى )فقدان اإلرادة السياسية(  النهاية 

في إطار جماعي!
والضعف  الــمــخــطــطــات  دهـــاء  بسبب  إًذا  الــعــرب   {
ال  الفلسطينية  القضية  حــل  فــي  ينجحوا  لــم  الداخلي 
المنطقة  بقيت  يومنا هذا! وعليه  حرًبا وال سلًما حتى 
غــيــر مــســتــقــرة وغــيــر آمـــنـــة.. وبــيــن عــقــد وآخــــر، تتعرض 
األعـــداء  وتــفــرع  وأكـــبـــر،  مــتــواصــلــة  لــهــجــمــات تخطيطية 
دول  إلــى  وتركيا  كــإيــران  إقليمية  دول  )لتتحول  وكــثــروا 
الشعوب  مستنزفة  المنطقة(،  فــي  استعمارية  مشاريع 
والصفوية  العثمانية  بمخططاتها  األخــرى  هي  والــدول 
كأدوات جديدة في المشروع الغربي االستعماري، وبالفكر 
معها  ولتكثر  والشيعي(  )اإلخــوانــي  المتطرف  اإلرهــابــي 

)األعباء العربية االستراتيجية(!
منتصف  فــي  الصهيوني  الكيان  نــشــوء  منذ  إنــه  بــل 
الخارطة العربية، دارت طواحين الهواء العربية الكبيرة 
خطيرة،  ومظاهر  ظواهر  هوائها  من  لينتج  والصغيرة، 
تناحرًيا  وتقسيًما  العربية جغرافًيا  الدول  تقسيم  فبعد 
وصل  متضاربة!  عربية  مــحــاور  أنشأ  وطائفًيا،  سياسًيا 
األمر اليوم إلى العمل االستعماري الدؤوب على تقسيم 
الـــشـــعـــوب نــفــســهــا، بــحــيــث تـــدخـــل عــبــر صــنــاعــة الــفــتــن 
والتضليل والدسائس إلى تقسيم في الوعي العربي من 

النوع الذي يضرب في صميم هويتها ودينها وقوميتها!
وهذا نتركه لموضوع آخر.
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كبيرا  تحديا  كــورونــا  جائحة  تمثل 
لــلــمــجــتــمــعــات عـــلـــى مــخــتــلــف نــظــمــهــا 
واالجتماعية,  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
وتتحمل  سياسية  مشكلة  ليست  فــهــي 
قيادة الدولة والحكومة مسئولية حلها, 
التعاطي  ويناط  أمنية  مشكلة  وليست 
والعسكرية,  األمـــنـــيـــة  لـــأجـــهـــزة  مــعــهــا 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة واقـ ــيـ ــالـ ــســـت مــشــكــلــة مـ ــيـ ولـ
ووزارة  ــزي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ ــنــــك  ــبــ الــ ويــــطــــالــــب 
بالشأن  العالقة  ذات  ــوزارات  والــ المالية 
القطاع  االقتصادي األخرى, ومؤسسات 
انــهــا مشكلة  بــل  بــالــحــد منها,  الــخــاص 
اخطر  ان  اال  ذلك,  لكل  امــتــدت  مركبة 
ما فيها انها جائحة صحية تهدد وجود 
اإلنسان, وهي ابتالء رباني ال مهرب منه, 
على  ومـــا  وقدرته,  اهلل  بــأمــر  شـــيء  فــكــل 
اإلنسان اال ان يأخذ باألسباب التي تحد 
من انتشار الفيروس ويبحث المختصون 
فــي إيــجــاد أفــضــل وســائــل الــعــالج عسى 
للمصابين,  الشفاء  فيها  يكتب  ان  اهلل 
يمتد  ان  األصــحــاء من  ووقــايــة  وحماية 
إلــيــهــم ويــنــتــشــر فـــي أجــســامــهــم. وبــهــذا 
الــعــالــم مــنــذ مطلع شهر  االتــجــاه شــهــد 
أبــريــل/2020، إجــراءات احترازية عديدة 
ـــرض مــنــع  ــ ــالق الـــــمـــــدارس، وفـ ــ مــنــهــا إغــ
التجمعات والفعاليات، وإغالق تدريجي 
قيود  وفــرض  العمل,  لمواقع  شامل  ثــم 
على السفر على نطاق اقليمي وعالمي, 
والحد من كل أشكال التقارب الجسدي 
وإحــــالل الــتــقــارب االفــتــراضــي بـــدال عن 
ذلـــك ألجـــل احـــتـــواء تــفــشــي الــفــيــروس. 
وتــســارعــت األبــحــاث والــدراســات الطبية 
ــقـــاحـــات  ــلـ ــاف الـ ــشــ ــتــ الـــمـــتـــخـــصـــصـــة الكــ
ــات  ــعـــالجـ ــيــــروس, والـ ــفــ ــن الــ لـــلـــوقـــايـــة مــ

المناسبة للمصابين. 
عـــــام 2021  ــالـــم مــطــلــع  ــعـ الـ فــشــهــد 
تراجعا نسبيا في حدة اإلصابات وظهور 
أمــل للتعافي منه. اال ان ذلــك ال  بــوادر 
يمثل نهاية للجائحة ولم يوِص األطباء 
والمتخصصون بعودة الحياة إلى سابق 
عهدها قبل الجائحة، بل اشترك األطباء 
والسياسيون  واالقتصاديون  والباحثون 
ان  فــي  والمثقفين  المفكرين  ومجمل 
مـــن غــيــر الـــمـــرجـــح أن يـــــؤدي الــتــعــافــي 
عودة  إلى  العام  اإلغــالق  وإنهاء  النسبي 
والــنــشــاطــات  االجتماعية,  الــتــفــاعــالت 
االقتصادية بذات الزخم والنمط اللذين 
من  بـــل  الجائحة,  قــبــل  عــلــيــهــمــا  كـــانـــا 
االجتماعي  التباعد  استمرار  المطلوب 

الطوعي لسنوات عديدة بشكل أو بآخر, 
ــواء الــنــاجــم عـــن الـــخـــوف مـــن ظــهــور  ــ سـ
سالالت جديدة من الفيروس, أو ان ذلك 
الموقف يعبر عن تطور الوعي الصحي, 
العادات  نتيجة  العامة  الثقافة  تغير  أو 
والــســلــوكــيــات الــجــديــدة الــتــي نــشــأت في 
الذي  األمر  الجائحة ومن جرائها,  ظل 
ينبغي ان تنجم عنه سياسات اقتصادية 
له,  مــالئــمــة  اســتــثــمــار  وأنــمــاط  جديدة, 
تــلــجــأ الـــيـــهـــا الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
لــتــفــعــيــل نـــشـــاطـــاتـــهـــا مــــن جـــديـــد عــبــر 
إيجاد وسائل للعمل مترافقة مع قواعد 
العالم  . لذا يشهد  التباعد االجتماعي 
للعديد من  المنزل  العمل من  استمرار 
المالية  الــتــعــامــالت  وانــجــاز  الوظائف, 
المحمول,  الــهــاتــف  عــبــر  والــمــصــرفــيــة 
التجارة االلكترونية في  واالعتماد على 
االلكترونية  البرامج  واعتماد  التسوق, 
ــارات,  ــشــ ــتــ واالســ المواعيد,  حـــجـــز  فــــي 
مؤتمرات  واستمرار  المعامالت,  وانجاز 
الــفــيــديــو وعــبــر الــمــنــصــات االفــتــراضــيــة 
تنظيم  إعــــــادة  عـــن  فــضــال  التفاعلية, 
الــجــلــوس فـــي مــخــتــلــف وســـائـــط النقل 
والــبــحــريــة بما يحقق  والــبــريــة  الــجــويــة 
لتجنب  المناسب  االجتماعي  التباعد 
تصميم  وإعــــــادة  بالفيروس,  اإلصـــابـــة 
نــظــم الــجــلــوس فــي الــقــاعــات الــدراســيــة 
فــي  ــــب  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ وورش  ــرات  ــبــ ــتــ ــخــ ــمــ والــ
الــــمــــدارس والـــمـــعـــاهـــد والـــكـــلـــيـــات الــتــي 
ســتــفــتــح أبـــوابـــهـــا الحـــقـــا. واألمــــــر ذاتـــه 
ــع الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي والــمــقــاصــد  مـ
العرض  وقــاعــات  والمسارح,  السياحية, 

وأماكن  الصحية,  والنوادي  السينمائية, 
ومحطات  المستشفيات  فــي  االنــتــظــار 
إعـــادة  إلـــى  بــاإلضــافــة  وغيرها,  الــقــطــار 
الشركات  في  الموظفين  مكاتب  ترتيب 
والـــمـــؤســـســـات الــمــخــتــلــفــة. إلـــــى جــنــب 
اســتــمــرار الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب عـــن بعد 
التعليمية  المؤسسات  مــن  العديد  فــي 
ــرار  ــمــ ــتــ ــوســــع واالســ ــتــ والـــتـــدريـــبـــيـــة. والــ
وتنامي  الــمــالــيــة  التقنيات  اعــتــمــاد  فــي 
خــدمــات  دور  ــروز  وبــ الرقمي,  االقــتــصــاد 
تالمسية,  الــــال  والـــخـــدمـــات  ــــوت,  ــروبـ ــ الـ
الخيارات  وتبني  االلكترونية,  والتجارة 
ــلـــف الــــمــــجــــاالت.  ــتـ ــة فـــــي مـــخـ ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
دول  عن  تختلف  ال  الحبيبة  ومملكتنا 
العالم األخرى في هذه التوجهات, فهي 
منذ ظهور بوادر النتشار فيروس كورونا, 
وشعبيا  ومؤسسيا  رسميا  حراكا  شهدت 
إلى  واستناده  وجديته  بتناسقه  مميزا 
بروتوكوالت علمية دقيقة، وبإشراف ودعم 
بن عيسى  الملك حمد  ومتابعة جاللة 
آل خليفة عاهل البالد المفدى, وبقيادة 
مباشرة لفريق البحرين الطبي من لدن 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
واتـــخـــذت سلسلة من  الــــــوزراء,  مــجــلــس 
إقليميا  المتميزة  والتدابير  اإلجــراءات 
ــة والــحــمــايــة  ــايـ ــوقـ وعــالــمــيــا لــتــوفــيــر الـ
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى أرضــهــا، 
الــمــوجــوديــن  المصابين  ورعــايــة  وعـــالج 
داخل البالد، وتقديم المساعدة المالية 
ــــالد, ثــــم تــأمــيــن  ــبـ ــ ــارج الـ ــ ــ لــلــعــالــقــيــن خـ
منظمة  إعــجــاب  نــالــت  والــتــي  عودتهم, 
وكفاءة  بدقة  وإقرارها  العالمية  الصحة 
إجراءات وسياسات المملكة للتعامل مع 
جائحة كورونا. وسعت قيادة البالد بوقت 
الــلــقــاحــات مـــن مختلف  لــتــوفــيــر  مــبــكــر 
وتقديمها  الرصينة  العالمية  المناشئ 
وكانت  مجانا,  والمقيمين  للمواطنين 
حــريــصــة جــــدا عــلــى الــتــذكــيــر بــأهــمــيــة 
استمرار اإلجــراءات االحترازية, وعدتها 
الوعي  عن  تعبر  ال  هامة  وطنية  قضية 
الصحي للمواطن والمقيم في المملكة 
فحسب, بــل تــرتــبــط  بــوالئــه وإخــالصــه 
وحرصه على حياة الشعب بأجمعه, ولم 
القيادة شكرها  وقدمت  اال  تمر مناسبة 
بتوجيهات  الــشــعــب  بــالــتــزام  وعــرفــانــهــا 
فــريــق الــبــحــريــن الــصــحــي وتــعــاونــه معه 
ــرب  ــمــــجــــاالت, فـــقـــد أعــ فــــي مــخــتــلــف الــ
جاللة الملك المفدى عن شديد الفخر 

والتزامه  الوفي  البحرين  شعب  بموقف 
في  كــورونــا  جائحة  مواجهة  فــي  العالي 
خطابه بافتتاح دور االنعقاد الثالث من 
لمجلسي  الخامس  التشريعي  الفصل 
أبهرتنا  »وقـــد  بالقول  والــنــواب  الــشــورى 
جــســدهــا  الـــتـــي  الـــوطـــنـــيـــة  اإلرادة  قـــــوة 
الــمــواطــنــون الـــكـــرام فـــي مــواجــهــة هــذه 
الشدة والتي نتمنى زوالها.. زوااًل عاجاًل، 
بـــإذنـــه تــعــالــى، مـــع تــجــديــد الـــعـــزم على 
مواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية 
الطبي«  البحرين  فريق  تعليمات  واتباع 
على  السيطرة  فــي  انعكس  الــذي  األمــر 
وارتفاع  اإلصابات  من  والحد  الفيروس 
مركزا  المملكة  واحتالل  التعافي,  نسب 
ــي هـــذا  مـــتـــقـــدمـــا اقــلــيــمــيــا وعـــالـــمـــيـــا فــ
ارتفاع في  المجال. اال ان ما يؤسف له 
أعداد المصابين بالجائحة خالل األيام 
انه  من  الرغم  وعلى  الماضية,  القليلة 
اغــلــب دول  إلــى مــا حصل فــي  ال يرتقي 
العالم, اال انه يؤشر الى حالة مرفوضة 
المقبول  غير  واالطمئنان  االرتخاء  من 
ــلـــت قــســمــا  ــعـ ــا وجـ ــنــ ــاطــ ســـــــادت فــــي أوســ
يتناسون  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مــن 
الــتــوجــيــهــات والــتــحــذيــرات الــمــتــواصــلــة 
ــاذ اإلجــــــــراءات  ــفــ بــــضــــرورة اســــتــــمــــرار إنــ
ــوابـــط  ــالـــضـ االحـــــتـــــرازيـــــة وااللـــــــتـــــــزام بـ
المتابعين  مـــن  أنــنــا  وحــيــث  الــصــحــيــة. 
لإلجراءات والبروتوكوالت الصحية التي 
اعتمدها فريق البحرين الصحي, والتي 
قل نظيرها في العالم, وحققت نجاحات 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  نــدعــو  مبكرة, 
التباعد  بمتطلبات  االلتزام  إلى ضرورة 
حــركــتــهــم  تــنــمــيــط  وإعــــــــادة  الجسدي, 
وتــفــاعــالتــهــم االجــتــمــاعــيــة ونــشــاطــهــم 
على  حــصــلــوا  وان  حــتــى  ــتــــصــــادي,  االقــ
يقيهم  الذي  بالشكل  بجرعتيه.  اللقاح 
الفيروس من جانب, واستمرار متطلبات 
ورفاهيتهم  من جانب  عيشهم وعملهم 

آخر. 
أعـــــــداد  ان  مـــــن  ــة  ــقــ ثــ ــلــــى  عــ وأنـــــنـــــا 
ــداد  الــمــصــابــيــن ســتــتــراجــع وتـــرتـــفـــع أعــ
الــمــتــعــافــيــن لــتــبــقــى تــجــربــة الــبــحــريــن 
مميزة, كما هو شعب البحرين مميز في 
حفظ  وإخالصه.  ووفائه  ووعيه  ثقافته 
والمقيمين  وشعبها  البحرين  قيادة  اهلل 
ــه نــعــم  ــ ــروه, انــ ــ ــكــ ــ فـــيـــهـــا مــــن كــــل شــــر ومــ

الحافظ ونعم المعين.
} أكاديمي وخبير اقتصادي

بدعوة من وزارة الداخلية، وبرفقة وكيل الوزارة الشيخ 
السفراء  مــن  وفــد  قــام  خليفة،  آل  عبدالرحمن  بــن  ناصر 
رأســهــم سفير  عــلــى  الــبــحــريــن،  لـــدى مملكة  الــمــعــتــمــديــن 
سلطنة عمان »عميد السلك الدبلوماسي« وسفراء كل من 
المتحدة،  المملكة  االتــحــاديــة،  ألمانيا  الشعبية،  الصين 
فرنسا، إيطاليا، والقائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة، 
االتــحــاديــة،  روســيــا  بــســفــارة  القنصلية  الـــشـــؤون  ومـــســـؤول 
المملكة،  لدى  المعين  األوروبــي  االتحاد  مندوبية  ورئيس 
المقيم  والمنسق  الــدولــيــة  الهجرة  منظمة  بعثة  ورئــيــس 
اإلصــالح  مركز  بــزيــارة  المتحدة،  األمــم  بــاإلنــابــة ألنشطة 
والتأهيل في »جو«، حيث اطلعوا على اإلجراءات والخدمات 
المتبعة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  لــلــنــزالء منها  يــقــدمــهــا  الــتــي 
ــادي الـــفـــيـــروســـات واألمـــــــراض مـــن خــــالل إخــضــاع  ــفـ ــي تـ فـ
المساجين لكشوفات دورية من خالل مراكز صحية مزودة 
واإلجــراءات  الساعة  مــدار  تتم على  التي  األجهزة  بأحدث 
االحترازية لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم توفير اللقاح 
قاموا  ممن   %100 تطعيم  وتــم  لــلــنــزالء،  اخــتــيــاري  وبشكل 

بتسجيل أسمائهم.
مفتوح  والتأهيل  اإلصــالح  مركز  أن  بالذكر  والجدير 
بأن  البحرين  وتفخر  العاملة.  والمؤسسات  الجهات  أمــام 
لــديــهــا أكــبــر عـــدد مـــن الــمــؤســســات الــوطــنــيــة الــتــي تملك 
صــالحــيــات الـــزيـــارات -معلنة وغــيــر مــعــلــنــة-       لمراكز 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  كالمؤسسة  والتأهيل،  اإلصالح 
باإلضافة  هذا  والمحتجزين،  السجناء  حقوق  ومفوضية 
إلى منظمة الصليب األحمر الدولية، للتأكد من المعايير 
التصميمية لإلصالحيات والمباني وطاقتها االستيعابية، 
والــتــأكــد مــن تــوظــيــف الـــكـــوادر الــمــدربــة الــعــامــلــة، ومـــن أن 
هناك خدمات مناسبة، وبرامج تأهيلية وصاالت لممارسة 

الرياضة والقراءة ومشاهدة التلفزيون... إلخ.
ــالح والــتــأهــيــل  ويــؤمــن الــقــائــمــون عــلــى مــؤســســة اإلصــ
خطئه،  عن  السجين  ليرتدع  هو  السجن  بــأن  البحرينية 
وكونه يقطن أسواره فهو مدان يستحق العقوبة، لكن ذلك 

ال يجرده من كونه إنساًنا وبشرا يجب احترامه وتأهيله. 
وتأتي زيارة السفراء لمركز اإلصالح والتأهيل كرسالة 
واضحة لكل من يريد معرفة الحقيقة ولتثبت مصداقية 
البحرين في شفافية اإلجراءات التي تتخذها في الحفاظ 
اإلصــالح  »مراكز  في  النزالء  وصحة  وحماية  سالمة  على 
والتأهيل« والتزام وحرص وزارة الداخلية على أداء مهمتها 
القيم  مــع  يــتــوافــق  وبشكل  ومهنية  بــكــفــاءة  ومسؤولياتها 
والــمــبــادئ اإلنــســانــيــة عــن طــريــق إنــفــاذ الــقــانــون وتطبيق 

معايير حقوق اإلنسان المعتمدة من األمم المتحدة.
وفي إطار هذا الواقع، القت هذه المبادرة إشادة السفراء 
تعكس  خطوة  باعتبارها  الحقوقية،  الفعاليات  من  وعــدد 
مع  التعاطي  فــي  البحرين  تتبعها  الــتــي  الشفافية  مــبــدأ 
ملفات حقوق اإلنسان، وتبرز الجهود لحمايتها واالطالع 
باالتصال  النزالء  قيام  آلية  ومنها  المرافق  على عدد من 
رســالــة صادقة  وإليــصــال  الــخــدمــات؛  مــن  وغيرها  بذويهم 
الحقوقية  والــمــؤســســات  الــجــهــات  إلـــى  وأخــالقــيــة  مهنية 
لدى  ليس  أنــه  إلثــبــات  الــدولــيــة  واإلعــالمــيــة  والبرلمانية 
البحرين ما تخفيه، وأن واقع الرعاية للنزالء يكشف حجم 
االهتمام والحرص الذي يفند كل المغالطات واالفتراءات 
أوروبية  برلمانية  جهات  أطلقتها  وبيانات  تصريحات  من 
وأمريكية ومنظمات جميعها تستقي معلوماتها من جهات 

مناوئة أو معادية أي غير حيادية.
بعد  الــســفــراء  تصريحات  جـــاءت  المعنى،  هــذا  ووفـــق 
الـــزيـــارة، صــادقــة ودقــيــقــة وفــق إيــمــان تــام ورضـــا كــامــل بما 
شــاهــدوه وعــايــنــوه، ومـــا اســتــفــســروا عــنــه، ومـــا ســمــعــوه من 
فقد  وموضوعية،  شفافية  بكل  ومباشرة  واضحة  إجــابــات 

في  المعتمد  السفير  ســيــمــونــت«،  »بــاتــريــك  السفير  قـــال 
الداخلية  وزارة  تنظيم  »إن  األوروبــــي:  لــالتــحــاد  البحرين 
لمركز  ــارة  زيــ دولــيــة  وكــيــانــات  منظمات  وممثلي  لــســفــراء 
اإلصالح والتأهيل في جو مبادرة تستحق الترحيب، حيث 
منحتهم الــفــرصــة مــن أجـــل الــمــشــاهــدة والــفــهــم األفــضــل 
للقضايا«، مشددا على أن »ال أحد في البحرين مستثنى من 
المحاكمة والقانون«، وقال أيًضا: إن »الزيارة ليست رقابية 
ولكنها منحتنا فرصة أن نرى بأنفسنا، وأن نطرح األسئلة 
والفهم األفضل للقضايا.. لقد كانت خطوة جيدة ومهمة 
ألن لدينا تفاهمات في مجال حقوق اإلنسان مع الحكومة 
وعالقات أبعد من مسألة تقارير عن حقوق اإلنسان، فهي 
قضية حوار، فنحن نطرح أسئلة والسلطات تعلق عليها.. 
ومكافحة  واالستثمار،  التجارة  أيًضا  هناك  عالقاتنا  وفي 

اإلرهاب والسياسات الخارجية والقضايا اإلقليمية«.
وفـــي اإلطــــار ذاتــــه، شـــدد عــلــى أن الـــحـــوار فــي مسائل 
حقوق اإلنسان يجب أن يكون في إطار من احترام سيادة 
الــدولــة، قــائــال: إنــه »عــنــدمــا نــبــدي مــالحــظــات، فــإن األمــر 
النهاية هو قرار السلطات في معالجة األمر بالتوجه  في 
الصحيح«. ووجه نصيحة لكل األطراف -بمن فيها نحن- 
وتابع قائال: »نحن هنا ليس  الحقائق.  أن نبحث عن  هي 
إلى  ومــا  اإلنــســان  الـــدروس عــن حــقــوق  أو لنعطي  لننتقد 

ذلك، بل لنعمل معا ونواجه التحديات.
ما  بنقل  سيمونت«  »باتريك  السفير  يقوم  أن  ونــأمــل 
شاهده إلى األعضاء في البرلمان األوروبي الذين اتخذوا 

موقًفا فيه الكثير من التجني واالنحياز ضد البحرين.
ومن جانبه، علق السفير الصيني بعد الزيارة بالقول: 
»لقد شاهدت بعيني الوضع في مركز اإلصالح مثل نظام 
الدقيقة،  والمعاملة  المتميزة  والمرافق  المهنية  اإلدارة 
بذلت  البحرينية  الحكومة  أن  على  دليل  هــذا  أن  مــؤكــدا 
التوقيف وحماية  مراكز  كبيرة في تحسين ظروف  جهوًدا 
في  كبيرة  إنــجــازات  حققت  وأنها  للنزالء،  اإلنسان  حقوق 
البحرينية  الحكومة  »تــلــتــزم  قــائــال:  وتــابــع  الــصــدد«.  هــذا 
وتحسين  للمواطنين  األساسية  الحقوق  على  بالحفاظ 
مستويات معيشة الشعب، وتكفل جميع الحقوق لمختلف 
العالج  وقدمت  الدينية،  والمعتقدات  واألعــراق  األجناس 
وهذا  والمقيمين،  المواطنين  لجميع  مجانا  واللقاحات 
المملكة  بموجبه  تلقت  والـــذي  الــدولــة،  إنسانية  يعكس 
الــدولــي وخــاصــة مــن منظمة الصحة  والــتــقــديــر  ــادة  اإلشــ
أن  السفير األلماني في تغريدة أطلقها  واعتبر  العالمية. 
األسئلة  وطــرح  اآلراء  لتبادل  طيبة  »فــرصــة  كانت  الــزيــارة 

واستمرار الحوار«.
وفي بيان للسفارة األمريكية بمناسبة مشاركة القائم 
فيه:  جــاء  الــزيــارة،  في  نــاردي«  »مارغريت  السفارة  بأعمال 
بــزيــارة  البحرين  لــدى  المتحدة  الــواليــات  ســفــارة  »رحــبــت 
مركز اإلصالح والتأهيل، حيث إن لدى الواليات المتحدة 
القانون  اإلنسان وسيادة  األمد بدعم حقوق  التزام طويل 
وسنواصل العمل مع حكومة البحرين بشأن هذه القضايا«.
وكـــانـــت تــصــريــحــات ســفــيــر الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة لــدى 
فقد  وصراحة،  شفافية  األكثر  دارمــونــد«  »رودي  البحرين، 
قــال: »من دواعــي ســروري أن أزور مركز اإلصــالح والتأهيل 
)جو( في الثالث من مايو الجاري بجانب سفراء آخرين.. 
العناية  فيه  وتــتــوافــر  جيد،  بشكل  ُيـــدار  مرفقا  رأيــنــا  لقد 
الطبية، واإلجراءات الوقائية للحماية من فيروس كوفيد-
19، وكذلك التطعيم الذي قدم لجميع السجناء.. أرحب 

شفافية،  األكثر  لكونها  السلطات  قبل  من  المبادرة  بهذه 
وسائل  تديرها  التي  الصعبة  بالقضايا  بالتزامها  وأرحــب 
اإلعالم.. إنني أؤيد توجهات البحرين ونيتها في مواصلة 
ــــالح نــظــامــهــا الــقــضــائــي، ونـــظـــام اإلصـــــالح والــتــأهــيــل  إصـ
العقوبات  تطبيق  ذلــك  فــي  بما  الــســجــون،  عــن  الــمــســؤول 

البديلة«.
ُعمان  المديلوي، سفير سلطنة  راشد  بن  أما عبداهلل 
فقد  الدبلوماسي«،  السلك  »عميد  البحرين،  مملكة  لدى 
أشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في تقديم 
الــخــدمــات والــرعــايــة والــبــرامــج واألنــشــطــة لــلــنــزالء، وبما 
وذلك بتطبيق  لهم،  رعاية صحية وعالجية  يقدمونه من 
البروتوكول العالجي الالزم لمواجهة كورونا بالتنسيق مع 

وزارة الصحة.
نوعية  نقلة  الــســفــراء  ــارة  زيــ تعتبر  ــر،  األمــ ــع  واقـ وفـــي 
ــــذي تــتــبــنــاه مـــؤســـســـات إنـــفـــاذ  تــعــكــس نـــهـــج الــشــفــافــيــة الــ
الــقــانــون فــي مملكة الــبــحــريــن فــي كــشــف الــحــقــائــق والـــرد 
ومنظمات  مرتزقة  جماعات  تقودها  التي  الحمالت  على 
مشبوهة وجهات تعمل في قنوات وأذرع تتبع دولة معادية 
-لأسف شقيقة- تنشر األكاذيب واالفتراءات، وخاصة أن 
البحرين تلتزم بالمعايير اإلنسانية واألخالقية وما نصت 
تتوافق  الــتــي  الوطنية  والتشريعات  الــدســتــور  مـــواد  عليه 
المتحدة  األمم  واتفاقيات  الدولية  المعايير  مع  جميعها 
المعنية بهذا الخصوص، كما تثبت زيارة السفراء هذه أن 
هناك جهال للبرلمان األوروبي بأوضاع حقوق اإلنسان في 
البحرين.. وكان على األعضاء في البرلمان األوروبي قبول 
دعوة رئيسة البرلمان البحريني لزيارة وفد منهم للبحرين 
عن  معلومات  من  إليهم  يصل  ما  مصداقية  من  للتحقق 

البحرين هي بالتأكيد خاطئة وكاذبة ومضللة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن عناصر التأزيم في الخارج 
الموالين إليران، وقناة الجزيرة القطرية، ومنظمات وحتى 
أشــخــاص تــدعــي أنــهــا تــدافــع عــن حــقــوق اإلنــســان تــحــاول 
التشكيك واإلساءة إلى من شاركوا في الزيارة من السفراء، 
العبارة  بصريح  قــال  الــذي  البريطاني  السفير  خصوصا 
من  فــإن  وعليه،  ومهنته.  ضميره  يرضي  بما  الحق  كلمة 
فإنما  دلت على شيء  إن  أنها  يتأكد  هــؤالء  تغريدات  تابع 
تدل على أن هذه المعارضة ترفض سماع أي جهة تتحدث 
من  جــاءت  وإن  نظرها حتى  لوجهة  نظر مخالفة  بوجهة 
فاستخدمت   - مثاال  البريطاني  السفير   - محايدة  جهة 
ألفاًظا متدنية ومستوى خطاب ال يليق، فكيف لو تمكنت 

-ال سمح اهلل- ماذا تفعل بمن يعارضها؟
وإدراًكـــــــــــا لــــذلــــك، فـــقـــد أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات الــســفــيــر 
الــــردود السلبية كـــان من  الــبــريــطــانــي درومـــونـــد عــــدًدا مــن 
أبرزها اللورد البريطاني، »بول سكريفين«، الذي تساءل في 
تغريدة -غريبة وغير الئقة إرضاء لجهات بعضها مطلوب 
الــحــصــول على  فــي  يــأمــل  السفير  كــان  إذا  لــلــعــدالــة- عما 
قام  قد  كــان  السفير  أن  إلــى  وتطرق  تقاعده«،  بعد  وظيفة 
في العام الماضي بجولة مع وزيرة الداخلية البريطانية، 
»بريتي باتيل« في سجن معروف واتهمه أنه يقوم بنشاطات 
عالقات عامة لصالح النظام مع أن واجبات السفير أو أي 
من أعضاء السفارة أن يقوم بمرافقة أي مسؤول من دولته 

في جوالته فكيف إذا كان هذا الضيف وزير داخلية!
على العموم، أعتقد أن مثل هذه اإلســاءات قد تعطي 
الــســفــيــر الــحــق بــرفــع قــضــيــة إســــاءة ســمــعــة وتــشــهــيــر أمــام 
األشخاص  هــؤالء  ضد  والبريطانية  البحرينية  المحاكم 
الذين كانت ردود أفعالهم على الزيارة فيها ترهيب ووعيد 

وتشكيك في نزاهة من قاموا بها. 

اأبعاد زيارة وفد ال�سفراء لمركز الإ�سالح والتاأهيل في البحرين

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية

المطلوب ال�����س��ع��ب��ي  وال��م��وق��ف  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 

بقلم:
 د. أسعد حمود السعدون }

الــــــدول الــصــنــاعــيــة الــمــتــقــدمــة 
الـــــكـــــبـــــرى مـــمـــثـــلـــة فــــــي شـــركـــاتـــهـــا 
الـــعـــمـــالقـــة الــمــتــنــفــذة تــكــشــف عــن 
الحين  بين  الالإنسانية  ممارساتها 
ــيــــن الـــحـــيـــن  واآلخـــــــــــر، وُتـــــذكـــــرنـــــا بــ
بــأن حكومات وشــركــات هذه  واآلخـــر 
الـــــدول الــفــاحــشــة الـــثـــراء ال تــرقــب 
الفقيرة  النامية  الـــدول  شــعــوب  فــي 
والمستضعفة، بل وفي شعوبها على 
ما  فــكــل  وذمـــــة،  إالَّ وال  ســـــواء،  حــــٍد 
والكبير  الــســريــع  الــربــح  هــو  يهمها 
على حساب كل شيء آخر، سواء أكان 
البيئة  أو صحة  البشر،  ذلــك صحة 

وسالمتها.
وسُأقدم لكم مثااًل واحدًا فقط 

اإلنساني  الوجه غير  لكم هذا  ألبين 
المتحكمة  وشــركــاتــهــا  الـــــدول  لــهــذه 
فــي قــراراتــهــا، وهــذا المثال هــو قصة 
اإلنــســان فــي مــواجــهــة فــيــروس نقص 
 )HIV( البشرية، إش آي في المناعة 

)اإليـــدز(  المكتسبة  المناعة  نقص  لمرض  المسبب 
لقاح  مــع  الــيــوم  وواقــعــنــا  بقصتنا  مــقــارنــة   ،)AIDS(
لــمــرض  الــمــســبــب   )2-SARS-CoV( ــا  ــورونـ كـ فـــيـــروس 

كوفيد_19. 
وجـــدُت  للحالتين،  دراســتــي  عــنــد  الحقيقة  وفـــي 
األحــداث  فمسلسل  بينهما،  وكــبــيــرًا  مــشــهــودًا  تطابقًا 
اإليــدز  مــرض  وبــاء  نــزول  وقعت عند  التي  والمشاهد 
على البشرية من ناحية تفضيل تقديم العالج لشعوب 
والــمــتــقــدمــة، وإعــطــائــهــم األولـــويـــة في  الغنية  الــــدول 
ــة الــتــي تــم تــطــويــرهــا للقضاء  ــ الــحــصــول عــلــى األدويـ
على المرض، هي نفسها تقع اآلن، وُأشاهدها أمامي 
تطويرها  تم  التي  اللقاحات  إلى  بالنسبة  العين  رأي 
الناجم عنه،  المرض  لمكافحة فيروس كورونا وعالج 
اللقاحات  هــذه  جــرعــات  مــن  الكبرى  النسبة  وتوجيه 

نحو الدول الصناعية الثرية المتطورة.
أما بالنسبة إلى وباء اإليدز، فقد تم تسجيل أول 
والية  في   1981 يونيو  من  الخامس  في  رسمية  حالة 
كاليفورنيا ثم نيويورك، وتم وصفه بأنه مرض غريب 
وجديد لم يعرفه اإلنسان من قبل، ثم في عام 1983 
اكتشف الفيروس المسبب لهذا المرض والذي يؤدي 
الــعــدوى  الــمــنــاعــة، حيث بلغت  وقــتــل جــهــاز  إلــى تلف 
ــداد الــمــصــابــيــن فــي عـــام 1987 نــحــو 32 ألـــف في  ــ وأعـ
أمريكا وحدها، توفي نصفهم، وفي مطلع عام 1990 تم 
تصنيف اإليدز المرض المسؤول األول عن قتل شباب 
نزلت  التي  العصيبة  الحالة  هذه  إلى  ونظرًا  أمريكا. 
عــلــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة خــاصــة وانــتــشــار 
رت  شمَّ فقد  الهشيم،  في  النار  كانتشار  فيها  المرض 
الحكومة وشركات األدوية عن ساعديها لتطوير الدواء 
فلذة  على  يقضي  الــذي  الــوبــاء  هــذا  لعالج  المناسب 
أكباد أمريكا، حتى توصلت الشركات إلى تطوير دواء 
أول عــالج معتمد  واحــد فقط فــي مــارس 1987، وهــو 
حيث   ،)zidovudine( زيــدوفــوديــن  اســـم  تــحــت  لــإليــدز 
تكاثره،  ومنع  الفيروس  نمو  إيقاف  في  الـــدواء  نجح 
 ،)Retrovir( رتروفير  هو  تجاري  اســم  تحت  بيعه  وتــم 
عقارًا  والــــدواء  الــغــذاء  إدارة  اعتمدت   1995 عــام  وفــي 
تم تطوير  )saquinavir(، ثم في عام 1996  جديدًا هو 
عقار آخر، حيث اعتمدت فكرة إعطاء المريض خليط 
من عدة أدوية في الوقت نفسه. وهكذا استمرت عملية 
الـــدول  بــســرعــة متناهية وكــبــيــرة فــي  ــة  ــ تــطــويــر األدويـ
الغربية، وبالتحديد في الواليات المتحدة األمريكية، 
أعداد  اإليدز على  أدوية  التطورات في  وانعكست هذه 
انخفضت  حــيــث  الــمــرض،  مــن  والــوفــيــات  المصابين 
 ،1997 إلــى   1994 مــن  الفترة  فــي   %75 الــوفــيــات  نسبة 
الغذاء  إدارة  وافقت  هذا  يومنا  1997 حتى  عام  ومنذ 
والدواء على أكثر من 50 نوعا من األدوية والعالج ضد 

الفيروس المسبب لإليدز.
ولــــكــــن الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى الــــتــــي وقــــعــــت أن هـــذه 
توزع  كانت  وهــي في مهدها  األدويـــة،  وهــذه  العالجات 
وتسوق فقط في الدول الغنية والمتقدمة التي تتمكن 
من تحمل كلفة العالج التي تراوحت بين 16500 إلى 
21 ألف دوالر للفرد في السنة، أي من نحو 6100 إلى 
متوافرا  يكن  لــم  الــعــالج  أن  أي  بحريني،  ديــنــار   7800
لـــلـــدول الــفــقــيــرة والــنــامــيــة الــمــســتــضــعــفــة الــتــي كــان 
المرض عليها أشد تنكياًل وقتاًل، رغم استغاثة  وطء 
الشعوب المستمرة سنوات طويلة، ونداءات الحكومات 
المتكررة في كل المحافل الدولية للحصول على هذه 

األدوية وخفض أسعارها.
كانت  قاسية  اإليـــدز ضــربــة  الــتــي ضربها  والـــدول 

مثل  أفــريــقــيــا  ــارة  قـ دول  بالتحديد 
ــابــــوي، نـــامـــيـــبـــيـــا، كـــامـــيـــرون،  ــبــ ــمــ زيــ
نيجيريا،  روانــــــدا،  كــيــنــيــا،  أثــيــوبــيــا، 
ــي تــــراوح  ــتـ تـــنـــزانـــيـــا، وبـــتـــســـوانـــا، والـ
بين  فيها  المصابين  أعداد  مجموع 
أن هذه  كما  و46 مليون مصاب.   34
القارة الفقيرة كانت توجد فيها في 
أكثر من 80% من حاالت  عــام 2003 
الوفيات، فعلى سبيل المثال، أوغندا 
عــانــت مــن قــرابــة مــلــيــونــان مــصــاب، 
وألف واحد منهم فقط حصلوا على 
األدوية ضد الفيروس، ودولة جنوب 
يقدر  المصابين  عــدد  كــان  أفريقيا، 
بــنــحــو 3 مــاليــيــن، وأقــــل مـــن 2000 
األدويــــة،  لتلقي  محظوظين  كــانــوا 
حيث كانت نسبة اإلصابات قرابة 16 

ألف يوميًا.
ومع كل هذه الُكُروب التي وقعت 
الـــدول واألضـــرار الصحية  على هــذه 
هذه  بشعوب  لحقت  التي  الجسيمة 
الدول، ورغم ارتفاع أعداد المصابين والوفيات وسقوط 
بشكٍل  ونــســاء  وشــبــاب  أطــفــال  مــن  البشرية  الضحايا 
ــود الــعــالج  ــم وجـ يــومــي فــي هـــذه الــــدول الــفــقــيــرة، ورغـ
للمرض، إال أن شركات األدوية أصرت على عدم خفض 
األسعار، ورفضت كل الضغوط عليها إلعطاء الرخصة 
عندها  ــة  األدويــ هــذه  إلنــتــاج  النامية  لــلــدول  للسماح 
لتخفيف المعاناة عن شعوبها بحجة حقوق الملكية 
وبراءات االختراع. وفي الوقت نفسه، الحكومات التي 
ولم  تتفرج،  وقفت صامتة  الشركات،  هذه  فيها  تعمل 
تحرك ساكنًا إلنقاذ البشر من شر هذا الوباء العظيم 
وهكذا،  المحتوم.  الموت  من  اإلنسان  صحة  وحماية 
مع تعنت الغرب وعدم اهتمامه بأرواح البشر، استمر 
سقوط الضحايا البشرية في الدول النامية الفقيرة 
وتحت  الــمــرض  اكتشاف  منذ  عــامــًا  مــن عشرين  أكثر 

أعين ومسمع الدول الصناعية الثرية المتقدمة.
المحتاجة  الــدول  في  الفقراء  معاناة  تتغير  ولم 
من  طويلين  عصيبين  عقدين  قرابة  بعد  إال  للعالج 
لمنظمة  الـــوزاري  االجتماع  بعد  وبالتحديد  الــزمــن، 
التجارة الدولية الذي عقد في الدوحة في 20 نوفمبر 
2001، حيث وافقت المنظمة في إعالن الدوحة وتحت 
Trade-( »بند »عالقة التجارة بحقوق الملكية الفكرية

Related Aspects of Intellectual Property Rights( على 
الرفع المؤقت لحق الملكية وإعطاء الرخصة لبعض 
بالذكر  اإليدز. وجدير  أدوية  إنتاج  النامية من  الدول 
أنتجت   ،)Cipla( كيبال  المعروفة  الهندية  الشركة  أن 
السنة،  فــي  لــلــفــرد  دوالرًا   350 تــقــريــبــًا  بسعر  ــــدواء  الـ
أي نحو 130 ديــنــارًا، وقــارْن اآلن هــذا السعر مع سعر 
أكثر من 7000  بلغت معدل  التي  األمريكية  الشركات 
بيع  مــن  أربــاحــهــم  كانت  فكم  السنة،  فــي  للفرد  ديــنــار 

هذه األدوية؟!
ــرأَت مــشــاهــد ومـــراحـــل تــطــويــر أدويـــة  ــ وبــعــد أن قـ
اإليدز وأنماط توزيعها على الدول، ُأنظر من كثب ماذا 
الصناعية  فــالــدول  كــورونــا،  مــرض  للقاح  اآلن  يحدث 
تهم  وحصنَّ أواًل  شــعــوبــهــا  ــحــت  لــقَّ الــتــي  هــي  والــغــنــيــة 
الــفــقــيــرة والنامية  الــــدول  الــمــرض، فــي حــيــن أن  مــن 
ترفض  نفسها  األدويـــة  شركات  أن  كما  دورهـــا،  تنتظر 
مرة ثانية التنازل عن حقوق الملكية وبراءات اختراع 
كليًا  فتمانع  أربــاحــهــا،  تنخفض  ال  حــتــى  الــلــقــاحــات 
اللقاح  إنتاج  من  النامية  الــدول  لشركات  السماح  في 
فــي دولـــهـــا، واآلن مــن جــديــد ُيــرفــع طــلــب مــن الـــدول 
العالمية للموافقة على  النامية إلى منظمة التجارة 
اللقاح.  صناعة  مــن  النامية  الـــدول  لبعض  الــســمــاح 
وجــديــر بــالــذكــر أن أربــــاح شــركــات إنــتــاج الــلــقــاح ضد 
يــوم،  بــعــد  يــومــًا  وتتضخم  تتضاعف  كــورونــا  فــيــروس 
إلى  تصل  كوفيد  لقاح  »أربـــاح  بعنوان:  المقال  حسب 
المليارات لما ال يقل عن تسع شركات جديدة للقاح«، 
فــي 22  إن  إن  اإلخــبــاريــة ســي  المحطة  فــي  والمنشور 
لــأغــنــيــاء«،  فــوربــس  »قــائــمــة  مــن  والمستخلص  مــايــو 
األربــاح  فهذه  وفــايــزر،  وبيونتك،  موديرنا،  شركة  مثل 
الفاحشة التي تحققها هذه الشركات تؤكد احتكارها 
هذه اللقاحات وبيعها بأي سعر تشاء، وكل ذلك على 

حساب صحة البشرية، وبخاصة في الدول الفقيرة.
أيــضــًا في  الــمــرة  هــذه  النامية  الـــدول  فهل تنجح 
كــورونــا كما  ــراءات االخــتــراع للقاح  بـ رفــع الغطاء عــن 
فعلت بالنسبة إلى أدوية اإليدز بعد سنوات طويلة من 

معاناة المرضى الفقراء؟ 
bncftpw@batelco.com.bh

كورونا ولقاح  الإي��دز  اأدوي��ة  ق�سة  بين 

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني



أثـــــــــارت الـــفـــاشـــيـــنـــيـــســـتـــا بـــــدور 
مواقع  عبر  واسعة  ضجة  البراهيم 
التواصل االجتماعي، بسبب مقطع 
فــيــديــو لــهــا نــشــرتــه عــبــر حــســابــهــا 
عـــلـــى »ســـــنـــــاب شـــــــــات«، مـــــن داخـــــل 
أحـــد الــمــطــاعــم وتــدعــو مــن خالله 
ــى احـــتـــســـاء مـــشـــروب  ــ ــيـــات إلــ ــتـ الـــفـ
ـــدور الــبــراهــيــم  ــالـــت بــ »الـــبـــيـــرة«. وقـ
»بـــنـــات هــــذي الــبــيــرة الــلــي اقــولــكــم 
بيجي  الــلــي  اتــمــوت  اتــجــنــن  عليها 
الزم يــجــرب هــذي الــبــيــرة«، وهــو ما 
رواد  بين  واسعة  النتقادات  عرضها 
دون  بينما  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
صحتك  »فــي  مقولة  الفيديو  على 
ــدور«. واســتــنــكــر نــاشــطــون عبر  ــ يــا بـ
ــع الـــــتـــــواصـــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقــ ــ مــ

الــمــقــطــع الــــذي جـــرى تــنــاقــلــه على 
ــه الــبــعــض  نـــطـــاق واســـــع، حــيــث وجــ
الفاشينيستا  إلــى  الذعــة  انــتــقــادات 

ــدور الـــبـــراهـــيـــم، واتــهــمــوهــا بــأنــهــا  ــ بـ
ــلـــى مـــشـــروب  ــيـــات عـ ــتـ تــــحــــرض الـــفـ
عن  البعض  تحدث  بينما  »البيرة«، 

أن هـــذه الــبــيــرة الــتــي تــــروج لــهــا ال 
وبالتالي  »الــكــحــول«،  على  تحتوي 
متابع  وغــرد  »مسكرة«.  ليست  فهي 
اليو »مثل هؤالء هم  يدعى محمد 
وتخريب  لتدمير  األســاســي  السبب 
عقول البنات والشباب وال حول وال 

قوة إال باهلل العظيم«.
وكــــتــــب حــــســــاب آخــــــر تـــغـــريـــدة 
ــدور الـــبـــراهـــيـــم،  ــ ســـخـــر فــيــهــا مــــن بــ
إسالمية  بيرة  تجنن  »تموت  قائال: 
الــشــراب  خبيرة  مــن  عليها  مــوصــى 
والــمــشــرب وقــرقــعــة الــكــيــســان بــدور 
ــر اطـــــــرف مــغــســلــة  ــويـ ــتـــصـ ــد الـ ــعــ وبــ
في  بوسيف،  محمد  وعــقــب  كتيه«. 
الــمــشــكــلــة إذا كــانــت  تــغــريــدتــه »شـــو 

بدون كحول«.

القمر العمالق يظهر و�سط �سماء 

�سيدني  اأوبرا  دار  فوق  �سـافـيـة 
ظـــهـــر أكـــبـــر 
للقمر  اكـــتـــمـــال 
هــــــــــــــــذا الــــــــعــــــــام 
والـــــــــمـــــــــعـــــــــروف 
ــر  ــ ــمـ ــ بـــــــــــاســـــــــــم قـ
العمالق  الزهرة 
ــاء  ــ ــمـ ــ وســـــــــــط سـ
دار  فــوق  صافية 
أوبـــــــرا ســيــدنــي، 
ما أسعد محبي 
الذين  التصوير 
تـــمـــركـــزوا قــبــالــة 
اللتقاط  المياه 
ــذه الــلــحــظــة.  ــ هـ
ووجــــــــود الــقــمــر 
فـــي مـــــداره عند 
أقرب نقطة من 
يجعله  األرض 
يــــــــــبــــــــــدو أكــــــبــــــر 
بـــنـــســـبـــة ســبــعــة 
بـــالـــمـــائـــة وأكـــثـــر 
بنسبة  ســطــوعــا 
ــة  ــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ  15
عـــــن الـــمـــعـــتـــاد. 

وسيعلن القمر العمالق كذلك أول خسوف كلي منذ أكثر من عامين 
عليه  ويطلق  األحمر  باللون  فسيظهر  األرض  عبر ظل  يمر  عندما 
قمر الدم العمالق نظرا إلى انتشار الضوء حوله من الغالف الجوي 
في  الخسوف  وسيظهر  الــغــروب.  أثناء  الشمس  مثل  فيبدو  لــأرض 
الساعات  كما سيظهر في  السماء،  القمر في  يرتفع  سيدني عندما 
أن  المتوقع  ومــن  الشمالية،  أمــريــكــا  غــرب  فــي  الــصــبــاح  مــن  األولـــى 
رؤيــة له. وسيظهر كذلك  يحصل سكان أالسكا وهــاواي على أفضل 

في جنوب تشيلي واألرجنتين. 

م��ح��ك��م��ة ت���ل���زم ام������راأة

ــا  بــتــعــويــ�ــض زوجـــهـــا مــادي

ع����ن ت��ف��ت��ي�����س��ه��ا ه��ات��ف��ه
الجنسية  زوجة عربية  الخيمة  رأس  كلي  ألزمت محكمة مدني 
بدفع 5431 درهما تعويضا ماديا وأدبيا لزوجها الخليجي جراء ما 
لحقه من ضرر، بعد أن انتهكت خصوصيته بتفتيش هاتفه، وأرسلت 
الصور والتسجيالت الخاصة به إلى أسرته لتشويه صورته أمامهم. 
ونقلت صحيفة »اإلمارات اليوم« عن النيابة العامة قولها في الئحة 
االتهام، أن الزوجة اعتدت على خصوصية زوجها باستخدام وسائل 
تقنية المعلومات؛ بأن فتشت هاتفه ونقلت صورا وتسجيالت خاصة 
اعتباره ويمس عرضه بواسطة وسائل تقنية  به، ورمته بما يخدش 
فيها  طالب  مدنية  دعــوى  الــزوج  أقــام  التفاصيل،  وفــي  المعلومات. 
ارتكبته  ما  الذي لحقه جراء  واألدبــي  المادي  الضرر  بتعويضه عن 
زوجته من جرائم بحقه، وأدينت بها بموجب أحكام جزائية توافرت 
وعالقة سببية،  وضــرر  التقصيرية من خطأ  المسؤولية  أركــان  فيها 

إلساءة الزوجة إليه وإلى سمعته.
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ضــجــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي فـــي لــبــنــان بــصــور 
عــريــس انــقــطــعــت ســيــارتــه من 
مادة البنزين خالل يوم زفافه، 
ـــة مـــحـــروقـــات  ــ ــر أزمـ ــبـ ــــط أكـ وسـ
وأسوأ أزمة اقتصادية تواجهها 
الحديث.  تاريخها  فــي  الــبــالد 
العريس  قــيــام  الــصــورة  وتظهر 
بتعبئة  ــزفــــاف،  الــ بــثــيــاب  ــو  وهــ
ــوقـــود مــــن خـــالل  ــالـ ــارة بـ ــيـ ــسـ الـ
التي  »الــجــالــونــات«  اســتــخــدام 
الطريق.  على  البعض  يبيعها 
 ،»24 مــصــادر »لــبــنــان  وبــحــســب 
تم التقاط الصورة في منطقة 
عكار عند مفرق بلدة تل عباس 

الغربي.
وعـــــلـــــق الــــبــــعــــض قــــائــــال: 
حين  في  موفقة«،  زواج  »بداية 

قــــال الــبــعــض اآلخـــــر ســـاخـــرا: 
»المكتوب مبين من عنوانو إذا 
هيك«،  معو  وصــار  عرسو  بيوم 

ــبــــعــــض مــــمــــازحــــا:  وأضــــــــــاف الــ
»هـــيـــدي إشـــــارة مـــن الـــقـــدر انــو 

مش الزم تكفي«. 

المئ�ات يخرق�ون حظ�ر كورونا لح�س�ور جنازة ح�س�ان في الهند

قائ�د طائـرة يغفـو 40 دقيقة عل�ى ارتف�اع 11 األف قدم

فــــــــــي ظــــــــــل الــــــــظــــــــروف 
الـــعـــصـــيـــبـــة الــــتــــي تـــمـــر بــهــا 
ــراء تــفــشــي مــوجــة  ــ الــهــنــد جـ
شرسة من كورونا ويصاحبها 
يكترث  لـــم  ـــود،  ــ األسـ الــفــطــر 
الــمــئــات مــن األشــخــاص لما 
تعانيه البالد وخرقوا قواعد 
ــل حــصــان.  ــــالق مـــن أجــ اإلغــ
وشوهد مئات األشخاص في 
الهند يخرقون إغالق كورونا 
مــــــن أجــــــــل حـــــضـــــور جــــنــــازة 
كبير من  فــي حشد  حــصــان، 
بــأي  ــزام  ــتــ الــ أو  أقــنــعــة  دون 

قواعد لإلغالق. 
ــو الـــــذي  ــديــ ــيــ ــفــ وفـــــــي الــ
»هندوستان  صحيفة  نشرته 
ـــة، يــمــكــن  ــديـ ــنــ ــهــ تــــايــــمــــز« الــ
رؤيــــة كــيــف تــجــمــهــر الــمــئــات 
ــذي  ــ لــــتــــوديــــع الــــحــــصــــان الــ
اعتبروه »مقدسا وحاميا من 
الفيروس« في جنازة ضخمة 
فــي واليــــة كــارنــتــاكــا. شهدت 
الجنازة تجمع ما يصل إلى 
أنه سمح  400 شخص، وذكر 
عــامــا   24 الـــــ  ذي  لــلــحــصــان 

بــالــتــجــول بــحــريــة فـــي قــريــة 
»مــــــارادي« لــمــدة 3 أيـــام قبل 
وفــاتــه، يــوم األحــد الماضي، 

ــــي أنـــه  ــالـ ــ ــن األهـ ــتــــقــــادا مــ اعــ
سيساعد في انتهاء الموجة 

الثانية من الفيروس.

لمدة  القرية  إغالق  وتم 
حوالي  إخضاع  مع  يوما   14
الخــــتــــبــــارات  ــا  شـــخـــصـ  450

كورونا، ولم يتم اإلبالغ حتى 
إصـــابـــة  ــة  ــالـ حـ عــــن  إال  اآلن 

واحدة.

الموت بأعجوبة بعد  نجا طيار من 
أن اتجهت طائرته التابعة لشركة سيسنا 
إثر  المحيط؛  فــوق  األمريكية،  الجوية 
ــادة مــــدة 40  ــيـ ــقـ غــفــوتــه داخـــــل قـــمـــرة الـ
ألف   11 ارتــفــاع  بلغ  تحليق  على  دقيقة 
كيرنز  مدينة  من  الرحلة  وأقلعت  قــدم. 
رادكليف  إلى مدينة  األسترالية متجهة 

بوالية آيوا األمريكية. 
فإن  ستار«  »ديلي  نشرته  لما  ووفقا 
الجوية  الحركة  مراقبة  في  المسؤولين 
استمروا في الصراخ عبر أجهزة الراديو؛ 
لمحاولة إيقاظ الطيار قبل وقوع كارثة 
محققة، وساعدتهم في مهمتهم طائرة 
أخرى كانت تحلق بجانب الطائرة التي 

يغفو فيها الطيار.
 وانتهت المحاوالت بنجاح، وبالفعل 
ــكـــن بـــعـــد تـــجـــاوز  ــار، ولـ ــيـ ــطـ اســتــيــقــظ الـ
المطار المفترض الهبوط به اضطراريا 
الطائرة تحلق  وكانت  بمسافة 65 ميال، 

فوق المحيط. 
ووفقا للصحيفة، فإن مكتب سالمة 

حول  تحقيقا  أجـــرى  األســتــرالــي  النقل 
واجه  الطيار  أن  بيانه  في  وذكر  الحادث 

ظـــروًفـــا جــويــة صــعــبــة، وبــســبــب السحب 
الرؤية، وجراء  عانى من مشكلة تشوش 
ارتفاع 11 ألف  ذلك قام بالتحليق على 

قدم بدال من 10 آالف. 
يتذكر وال يعي  إنه ال  الطيار:  وقال 
مـــا حـــــدث، فــيــمــا صــــرح الـــطـــيـــار اآلخـــر 
تيري التشمان الذي حاول إنقاذ الطيار 
عــنــدمــا كــــان يــمــر بــالــقــرب مـــن طــائــرتــه 
أنـــــه تــلــقــى طـــلـــًبـــا لـــمـــســـاعـــدة الــجــهــات 
وبالفعل  الطيار،  إيقاظ  في  المختصة 
وإطالق  الطائرة  بأجنحة  بالتلويح  قام 
فــي محاولة  العجالت  وإســقــاط  اإلنـــذار 

إليقاظه. 
وذكــر الطيار الــذي غفا داخــل قمرة 
القيادة في وقت الحق أن المدفأة كانت 
تعمل، وأنه لم يحصل على كميات كافية 
مـــن الـــمـــاء، وكــــل هــــذا أدى إلــــى شــعــوره 

المستمر بالنعاس.

عبداملنعم إبراهيم

»االتفاق النووي« الجديد �سيجعل اإيران »تتفرعن« في المنطقة
إيــران  انتخابات  في  متنافسين   7 بين  متشددين  محافظين  خمسة 
الرئاسية القادمة في 18 يونيو المقبل.. وقد جرى )غربلة( هؤالء السبعة 
سجلوا  شخص   600 أصــل  مــن  االنــتــخــابــات  فــي  بالترشح  لهم  المسموح 
أسماءهم في وزارة الداخلية، ولكن )مجلس صيانة الدستور( لم يوافق إال 
على هؤالء السبعة!.. وهذا يعني أن االحتمال الكبير هو لصالح فوز رئيس 
رئيس  يفوز  بــأن  توقعات  وهــنــاك  المتشددين..  المحافظين  مــن  إيــرانــي 
اإليرانيين  من  الكثير  يتهمه  الذي  رئيسي(  )إبراهيم  القضائية  السلطة 
بالتصديق على المئات من أحكام اإلعدام التي نفذت في السنوات األخيرة 

في إيران.
ــإذا كــان الــرئــيــس اإليــرانــي الــقــادم مــن الــمــتــشــدديــن، وفــي قمة هرم  فـ
السلطة المرشد األعلى )علي خامنئي( من كبار المتشددين في السلطة، 
الــعــالــم من  تــجــاه  تــشــدًدا  أكــثــر  ــران مقبلة على نهج  إيـ أن  فــإن هــذا يعني 
إيـــران اتفاقية نــوويــة جــديــدة مــع )واشــنــطــن( ولكنها  الــســابــق.. وقــد تبرم 
في خزينتها  األمريكية  الـــدوالرات  مليارات  تكسب  ذلك سوف  مقابل  في 

المالية، والتي قدرها تقرير أمريكي بمبلغ )100 مليار دوالر أمريكي(!
إيــران لن تتخلى عن دورهــا  مــاذا يعني ذلـــك؟.. يعني بكل وضــوح أن 
وإذا كانت تفعل ذلك بميزانية  المنطقة،  المزعزع لأمن واالستقرار في 
مليشياتها  تسليح  على  بسخاء  تنفق  ســوف  فإنها  السابق،  في  مــحــدودة 
وأذرعها العسكرية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ولن تستطيع أمريكا 
فعل شيء إزاء ذلك سوى بيانات التنديد واالستنكار للسلوك اإليراني في 

المنطقة!
منذ يومين فقط أعلن مصدر إعالمي في الحكومة اليمنية الشرعية 
الــعــســكــري المدعو  الــجــنــاح  الــلــبــنــانــي فــي  قــيــادات حـــزب اهلل  مقتل أحـــد 
الشرعية على مواقع  دعــم  غــارة جوية لتحالف  إثــر  الــغــراوي(  )مصطفى 
»إن  وقـــال  بــالــيــمــن..  مـــأرب  ــرواح غــربــي  فــي جبهة صــ الــحــوثــيــيــن  مليشيا 
االنــخــراط  ومستوى  يعكس حجم  الحوثي  مــواقــع  فــي  )الــغــراوي(  مقتل 

العسكري في مختلف  التصعيد  اإليراني في 
مئات  نــشــر  عــبــر  )مــــأرب(  المحافظة  جــبــهــات 
الثوري اإليراني، وحزب  الخبراء من الحرس 

األسلحة  وتــهــريــب  مــيــدانــًيــا،  العسكرية  العمليات  وقــيــادة  اللبناني،  اهلل 
السياسية  اآللــة  وتسخير  المسيرة،  والطائرات  البالستية  الصواريخ  من 

واإلعالمية«.
وفي العراق غيرت إيران من شبكة أذرعها لتصبح أكثر فعالية وتدريًبا 
وتسليًحا وخبرة بالتكنولوجيا العسكرية والسبرانية، أقل عدًدا لكن أكثر 
العراقية  العسكرية  المطارات  التي تستهدف  وكفاءة، وصارت هي  فعالية 
التي تستضيف فيها جنوًدا أمريكيين وأجانب من قوات التحالف الدولي 
بالقيام  الموالية إليــران  العناصر  بل ومتهمة هذه  )داعــش( هناك..  ضد 
الذين  العراقيين  والصحفيين  والمحامين  الناشطين  ضــد  باغتياالت 

يشاركون في المظاهرات السلمية حاليا في بغداد والمدن األخرى.
)حزب  وهــو  المنطقة  في  األكبر  ذراعها  عن  إيــران  تتخلى  لن  وطبًعا 
ضد  واالغتياالت  واألمني  السياسي  عبثها  تواصل  وسوف  اللبناني(،  اهلل 
العسكري  تعزز من وجودها  كما سوف  اللبناني..  الشارع  في  المعارضين 
في سوريا أيًضا، مع تغيير تموضعها العسكري الجغرافي بمسافات بعيدة 

عن الحدود مع إسرائيل إرضاء لرغبة )واشنطن( و)تل أبيب(.
إذن السلوك العدواني اإليراني سوف يزداد في المنطقة بعد توقعيها 
على اتفاقية )الملف النووي اإليراني( مع واشنطن في مباحثات )فيينا( 
األمــوال  من  مستفيدة  حالًيا..  الخامسة  جولتها  تدخل  والتي  الراهنة، 
الضخمة )مائة مليار دوالر( التي سوف ُتهديها إدارة الرئيس )جو بايدن( 

كمهر زواج جديد بين أمريكا وإيران! ما يجعلها )تتفرعن( بالمنطقة.
وإيجاد  نفسها،  على  تعتمد  ان  والعربية  الخليجية  الــدول  على  لــذا 
تــحــالــفــات اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة بــعــد أن ثــبــت عـــدم مــصــداقــيــة الحليف 

األمريكي في ردع التوسع اإليراني في المنطقة والعالم.

انقطاع �سيارة عري�س لبناني من البنزين في يوم زفافه

ن���ح���ل���ت���ان ت��ف��ت��ح��ان

غ�����ط�����اء زج����اج����ة 

م�������س���روب���ات غ��ازي��ة
تصدق،  ال  أشياء  فعل  يستطيع  النحل 
تماما عن صنع  بعيدة  الجديدة  وموهبتهم 
يمتلكها  يومية  بمهارة  ترتبط  بــل  العسل، 
ــتـــشـــر عــلــى  ــريــــب انـ ــيـــديـــو غــ ــــي فـ ــبــــشــــر. فـ الــ
تتعاونان  وهــمــا  نحلتان  ظــهــرت  اإلنــتــرنــت، 
ــة غـــطـــاء عــلــبــة مـــشـــروبـــات غــازيــة  ــ عــلــى إزالــ

بحرفية ومهارة عالية. 
غطاء  يرفعان  وهما  النحلتان  وظــهــرت 
مشروب »فانتا« الغازي، بشكل متناغم، حتى 
في  امـــرأة  وثقته  فيديو  فــي  أرضـــا،  أسقطاه 

ساو باولو البرازيلية. 
ــن الــمــعــلــقــيــن عــلــى  ــد مــ ــديـ ــعـ وأبـــــــدى الـ
وفطنتهم،  النحل،  بذكاء  إعجابهم  الفيديو 
تبدو  قــد  التي  المهمة  صعوبة  مــن  بالرغم 

مستحيلة. 
يكشف  التي  األولــى  المرة  ليست  وهــذه 
فــيــهــا فــيــديــو الـــذكـــاء الـــحـــاد لــلــنــحــل، ففي 
حيال  النحل  جماعات  استخدمت  السابق 

استراتيجية لمحاربة الدبابير القاتلة. 
وفي فيديو سابق ظهرت جماعات النحل 
الــحــيــوانــات وتضعه خــارج  بـــراز  وهــي تجمع 

الخلية، لدرء هجمات الدبابير القاتلة.

} بدور البراهيم.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

معركة 

الكبيرة  معركتها  الــبــحــريــن  تــواصــل 
األيــام  هــذه  تركز  وهــي  كــورونــا،  لمواجهة 
على التطعيم باعتباره إحدى أهم وسائل 
الوقاية من المرض.. وقد صرحت وزيرة 
ــأنـــه تــنــفــيــذا  الــصــحــة فــائــقــة الـــصـــالـــح بـ
برئاسة  التنسيقية  اللجنة  لتوجيهات 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، ســيــتــم رفـــــع الــطــاقــة 
االســتــيــعــابــيــة لــعــدد الــجــرعــات الــيــومــيــة 
فــي مــراكــز الــتــطــعــيــم الــمــضــاد لــفــيــروس 
إلى  البحرين  مناطق  بمختلف  كــورونــا 
وذلـــك ضمن  الــيــوم،  فــي  31.000 جــرعــة 
شملت  التي  للتطعيم  الوطنية  الحملة 
طــلــب أكــثــر مــن 4.5 مــاليــيــن جــرعــة من 
لتغطية  المختلفة  الــتــطــعــيــمــات  أنــــواع 
إلى  المقبل  والعام  العام  هــذا  متطلبات 
جانب الجرعات المنشطة، وأشارت وزيرة 
ــى أن الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة  الــصــحــة إلــ
توريدات  للزيادة بحسب  قابلة  للجرعات 
شحنات التطعيم من الشركات المصنعة 
لديها..  والــتــوزيــع  التصنيع  بــرامــج  وفــق 
وكل ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية 
إلى  الــهــادفــة  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين بالمملكة.
 12 فئة  مــن  البحرين  شــبــاب  أن  كما 
التطعيم  عــلــى  أقــبــلــوا  قــد  إلـــى 17 ســنــة 
يــشــاركــون مجتمعهم  بــكــل هــمــة ونــشــاط 
الحماية والحفاظ على الصحة العامة، 
ويشاركون في الحفاظ على أمن الوطن 
ــا يــــدل عــلــى وعــيــهــم الــكــبــيــر  الــصــحــي مـ
بدورهم في هذا المجال، وعلى أنهم على 
وطنهم  عــن  الــدفــاع  فــي  المسؤولية  قــدر 

ومجتمعهم.

} القمر العمالق فوق دار األوبرا.

بدور البراهيم تثير �سجة وا�سعة بدعوة الفتيات اإلى �سرب »البيرة«

} الطيار الذي نجا من الكارثة.

عبادة  دور  بين  يجمع  مبنى  تد�سين 

الديانات التوحيدية الثالث في برلين 
الواحد« تدشن العاصمة األلمانية برلين بناء  تحت اسم »بيت 
الثالث.  الرئيسية  التوحيدية  الديانات  عبادة  دور  بين  مبنى يجمع 
ومن المقرر وضع حجر األساس للمبنى الواقع في شارع »اليبتسيجر 
يهوديا.  ومعبدا  ومسجدا  كنيسة  ليضم  الخميس،  اليوم  شتراسه« 
البناء  يستغرق  أن  المتوقع  إنــه من  األربــعــاء  أمــس  المبادرون  وقــال 
أربعة أعوام، مضيفين أن المبنى الذي سُيشيد في حي ميته ببرلين 
يهدف إلى التفاهم بين األديان. وقال القس جيورج هوبرج إن الثقة 
ناخاما:  أنــدريــاس  الــحــاخــام  وقـــال  الــمــشــروع.  أســـاس  المتبادلة هــي 
»نبني المنزل لنكون قدوة«. وأكد اإلمام قادر سانجي استمرار وجود 
فوارق بين األديان رغم كل القواسم المشتركة، مثنيا على »الفوارق« 
التي من شأنها إظهار تنوع »بيت الواحد«. ومن المتوقع أن يشارك 

في مراسم التدشين رئيس البرلمان األلماني فولفجانج 
شويبله وعمدة برلين ميشائيل مولر. وتبلغ كلفة إنشاء المبنى 
47 مليون يورو، تتحمل الحكومة االتحادية منها 20 مليون يورو، و10 

ماليين يورو أخرى تتحملها والية برلين. 

} انقطاع سيارة العريس من البنزين.

} جنازة الحصان.
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جاللته دعا اإىل �ضرورة التكاتف خالل هذه املحنة التي تعّم العامل.. امللك:

اأطـمـئــنـكـــم.. �ضنتخّطـى الــجــائـحــــــة اإلـــى بـــّر الأمــــان

يف  التن�شيقية  اللجنة  عن  ال�شادر  البيان  اإثر  على 

اأعرب ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد  اأم�س،  اجتماعها 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، عن بالغ احلزن  بن عي�شى 

عن  معرًبا  املتجّدد،  كورونا  وباء  �شحايا  على  والأ�شى 

موا�شاته لأهلهم وذويهم، �شائالً املوىل �شبحانه وتعاىل اأن 

يتغّمدهم بوا�شع رحمته وي�شكنهم ف�شيح جناته، كما دعا 

الباري جّل وعال اأن ميّن على امل�شابني بال�شحة والعافية 

وال�شفاء العاجل.

واأكد جاللته �شرورة التكاتف خالل هذه املحنة التي 

تعّم العامل، مطمئًنا املواطنني واملقيمني اأن مملكة البحرين 

الدولة  واأن  الأمان،  بر  اإىل  اجلائحة  هذه  تتخّطى  �شوف 

اإمكاناتها كافة حتت ت�شّرف فريق البحرين بقيادة  ت�شع 

الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

والأمان  الأمن  وحتقيق  املر�س  انت�شار  تداعيات  ملحاربة 

للجميع.

نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وكان 

رئي�س جمل�س الوزراء قد تراأ�س اجتماع للجنة التن�شيقية 

الذي ُعقد اأم�س عن ُبعد، بح�شور اأع�شاء اللجنة.

وبناًء على العر�س الذي قّدمه الفريق الوطني الطبي 

الفريق  برئا�شة  للت�شدي لفريو�س كورونا »كوفيد-19« 

املجل�س  رئي�س  اآل خليفة  عبداهلل  بن  ال�شيخ حممد  طبيب 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئي�س  لل�شحة  الأعلى 

لفريو�س كورونا، فقد تقّرر ما يلي:

التطعيم  جرعات  لعدد  ال�شتيعابية  الطاقة  رفع 

اليومية، وتكثيف ا�شتخدام الفح�س ال�شريع بهدف حتديد 

احلالت القائمة، وحتديث الربوتوكولت اخلا�شة بالتعامل 

قابلة  اإجراءات  واتخاذ  واملخالطني،  القائمة  احلالت  مع 

وا�شتثناء  والأن�شطة،  القطاعات  بغلق  تتعلق  للمراجعة 

بع�س القطاعات الأ�شا�شية، بدًءا من ال�شاعة الثانية ع�شرة 

ليالً من اليوم اخلمي�س اإىل 10 يونيو 2021.

 الــــدولــــة تــ�ــضــع اإمــكــانــاتــهــا كـــافـــة حتـــت تـــ�ـــضـــّرف فـــريـــق الــبــحــريــن
جاللة 

امللك

بــقـيــادتـــكــــم.. �ضـنـ�ضـل بـــّر الأمان

مع.. حمد بن عي�شى اآل خليفة، �شوف ن�شل باإذن اهلل اإىل بر الأمان، 

املحنة و�شوف نتخّطى هذه اجلائحة، و�شوف  و�شوف نتجاوز هذه 

تخرج البحرين باأهلها واملقيمني على اأر�شها �شاملة.

هاهو القائد اليوم ي�شد من اأزرنا وعزميتنا، ويبث الطماأنينة يف 

البيوت  نفو�شنا، يف و�شط هذه املحنة، يف ر�شالة �شامية دخلت كل 

والأحياء وكل القلوب لت�شيع فيها روح التفاوؤل باأن البحرين �شتظّل 

اأقوى، واأن الفرج ل بّد اآٍت قريب.

هذه  من  �شتخرج  البحرين  فاإن  وقيادتكم،  ورعايتكم  بحكمتكم 

وال�شنوات،  الأيام  اإّياه  علمتنا  ما  وهذا  عوًدا،  واأ�شد  اأقوى  املحنة 

واأثبتته التجارب واملحن التي مرت بها البحرين وخرجت منها �شاملة 

بف�شل قيادتكم الفذة.

يف كل املراحل، ويف خمتلف الظروف، فاإن حتقيق الأمن والأمان 

والعي�س الكرمي للمواطن جاء يف مقّدمة واأولوية م�شاعيكم اخلرّية، 

ومل يخ�شع ذلك لديكم يف اأّي يوم من الأيام للم�شاومة ول للرتّدد، فكم 

من القلوب التي اأدخلت ال�شعادة اإليها، وكم من النفو�س التي اأ�شعت 

الطماأنينة فيها، فهذا وطن حمد بن عي�شى اآل خليفة، حفظه اهلل ورعاه.

يف  للجميع  باخلري  دائًما  مفتوحة  البي�شاء  الكرمية  اأياديكم  اإن 

كل الأوقات، ومل تدخروا و�شًعا ول جهًدا ول مالً يف �شبيل حتقيق 

طموحات واآمال املواطنني، واحلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم وعي�شهم 

الكرمي، وهذا هو العهد بكم دائًما واأبًدا، فمنذ بداأت نذر هذه املحنة جاء 

اأمركم ال�شامي بو�شع كل اإمكانات الدولة من اأجل هذا الهدف الذي ل 

ُيعلى عليه.

البار  البن  فاإن  الكرمي،  ال�شديدة، واقتداًء بنهجكم  وعلى خطاكم 

اأن  ا�شتطاع  ثاقبة،  وروؤية  وثابة  بروح  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان 

ي�شحذ الهمم يف مواجهة هذا التحدي الكبري، وهو من يع�شق التحدي 

كل  يف  والنت�شار  التفّوق  من  اأقل  يقبل  ولن  ول  الإجناز،  ويحب 

مواجهة وحتدٍّ، وهذا عهدنا يف »اأبوعي�شى«، وفقه اهلل.

اإن هذه املحنة تعّم العامل كله، ولي�س البحرين وحدها، واأ�شد ما 

نحتاج اإليه اليوم، كما اأكدمت جاللتكم، هو التكاتف الذي هو �شرورة 

املاآ�شي  وخلّف  برّمتها  الأر�شية  الكرة  عّم  الذي  البالء  هذا  ملواجهة 

والويالت يف كل مكان، فلنتكاتف ونتالحم جميًعا، ولنكن �شًفا واحًدا 

يف مواجهة هذا الوباء، ويف مواجهة بالء الأ�شوات ال�شاذة والن�شاز 

التي هي اأ�شد فتًكا و�شرًرا.

التي  ال�شامية  امللكية  الر�شالة  هذه  على  »بو�شلمان«  لكم  �شكًرا 

عّززت لدينا الثقة والطماأنينة، ونعاهدكم اأن نكون على م�شتوى هذا 

التحدي الكبري، وبقيادتكم �شوف تبقى البحرين دائًما �شاملة واآمنة.

حفظكم اهلل.. وحفظ البحرين من كل مكروه.

02

الــتـعـلـيــــم والعـمـل عـن ُبـعـد.. ومــنــع

ة ال�ضـيــنـما والـمراكـــز الـريـا�ضـيــة والـمنـا�ضـبات اخلا�ضّ

متام اأبو�شايف:

العر�س  بعد  اأنه  الوطني  الفريق  اأعلن 

على  وبناًء  التن�شيقية،  اللجنة  موافقة  واأخذ 

من  بدًءا  تقّرر  فقد  واملعطيات،  امل�شتجدات 

اليوم اخلمي�س يف متام ال�شاعة الثانية ع�شرة 

ليالً اإىل يوم اخلمي�س يف متام ال�شاعة الثانية 

اتخاذ  املوافق 10 يونيو 2021  ع�شرة ليالً 

وهي  للمراجعة،  قابلة  القرارات  من  عدد 

التجارية.  واملحال  املجمعات  اإغالق  الآتي: 

اأن�شطتها  واقت�شار  واملقاهي،  املطاعم  اإغالق 

الطلبات  خالل  من  فقط  الأطعمة  تقدمي  على 

اخلارجية والتو�شيل.

وكذلك اإغالق املراكز الريا�شية و�شالت 

وال�شواطئ  ال�شباحة  وبرك  البدنية  الرتبية 

والألعاب الرتفيهية. اإغالق دور ال�شينما. منع 

ح�شور  منع  واملوؤمترات.  املنا�شبات  اإقامة 

اجلماهري للفعاليات الريا�شية. اإغالق حمال 

احلالقة وال�شالونات. منع اإقامة املنا�شبات 

العمل  �شيا�شة  تطبيق  املنازل.  يف  اخلا�شة 

كافة.  احلكومية  اجلهات  على  املنزل  من 

ُبعد  بالتعلّم عن  تعليق احل�شور والكتفاء 

العايل  التعليم  املدار�س وموؤ�ش�شات  بجميع 

05وريا�س الأطفال.

نعاهد امللك على اأن ن�ضتمر بكل عزمية واإ�ضرار.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

الإ�ضادة امللكية �ضّكلت باعًثا لعزم متجّدد لفريق البحرين

توقيف الأن�ضطة التجارية غري الأ�ضا�ضية ملّدة اأ�ضبوعني

اإغـــــــالق املــجــّمــعــات واملـــحـــال واملــطــاعــم والــ�ــضـــــالـــــونـــــات

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ثّمن 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

حل�شرة  ال�شامية  امللكية  الثقة  عالًيا  الوزراء، 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

باجلهود  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

موؤكًدا  كافة،  البحرين  فريق  لأع�شاء  الوطنية 

لعزم  باعًثا  �شّكلت  ال�شامية  امللكية  الإ�شادة  اأن 

على  البحرين  فريق  لدى  اأكرب  واإ�شرار  متجّدد 

ُو�شعت  التي  اخلطط  تنفيذ  يف  بثبات  امل�شي 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل  م�شارات  ملختلف 

مفعمة  بروح  تداعياته،  من  واحلد  )كوفيد-19( 

بحب التحدي والأمل، والتزام را�شخ باإجنالء هذه 

املرحلة يف احلد من انت�شار الفريو�س بنجاح، مبا 

ي�شهم يف حفظ �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني 

يف مملكة البحرين.

وقال �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س 

املفدى،   امللك  جاللة  نعاهد  اإّننا  الوزراء،  جمل�س 

عزمية  بكل  ن�شتمر  اأن  على  وواجًبا  ا  اإخال�شً

جاللته،  وروؤى  تطلعات  حتقيق  على  واإ�شرار 

بنجاح  كورونا  فريو�س  جائحة  نتجاوز  حتى 

بتمام  الغايل  وطننا  اأر�س  على  اجلميع  وينعم 

املخل�شة  اجلهود  اأن  م�شيًفا  والعافية،  ال�شحة 

�شعيد،  كل  على  م�شتمرة  البحرين  مملكة  لأبناء 

ولن يثنيها عن بلوغ مقا�شدها اأّي حتدٍّ مهما طال 

اأمده، فثقتنا كبرية بالكوادر الوطنية، وجهودهم 

مقّدرة وحمل اعتزاز دائًما.
04ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
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اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  وكان 

خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء قد تراأ�س 

ُعقد  الذي  التن�شيقية  للجنة   382 االجتماع 

اأم�س عن ُبعد، بح�شور اأع�شاء اللجنة.

جمل�س  رئي�س  نائب  �شمو  اأكد  وقد 

كباقي  كورونا،  فريو�س  حتدي  اأن  الوزراء 

يف  للنجاح  متجدًدا  عزًما  يتطلب  التحديات، 

فاإنه  التحدي  هذا  اأمد  طال  ومهما  جتاوزه، 

بالعزمية واالإ�شرار �شينجلي، مو�شًحا اأن ما 

التعامل  من  مهمة  مرحلة  من  اململكة  به  متر 

يتطلب  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�س  مع 

بجميع  التام  االلتزام  مع  احلذر  من  مزيًدا 

ال�شادرة  والتعليمات  االحرتازية  االإجراءات 

عن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

يف  النجاح  عن�شر  كونه  واجلهات؛  كورونا 

اأن �شالمة املواطن  املراحل كافة، واأكد �شموه 

حتقيًقا  االأولويات  طليعة  يف  تاأتي  واملقيم 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  وتطلعات  لروؤى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

باأهمية  منوًها  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

ا�شتمرار اجلهوزية لدى اجلهات كافة التخاذ 

اجلميع،  �شحة  حتفظ  التي  االإجراءات  كل 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وفًقا  وذلك 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

اأفراد  موا�شلة  اأهمية  على  �شموه  و�شّدد 

املجتمع كافة بالوترية نف�شها التي بداأت فيها 

االلتزام  عرب  للفريو�س  الت�شدي  يف  اململكة 

حتقيق  يف  رئي�ًشا  �شبًبا  كان  والذي  الواعي، 

اجلميع  داعًيا  االنت�شار،  من  االآمنة  املعدالت 

االلتزام  التهاون يف  بعدم  ومقيمني  مواطنني 

بالت�شجيل  واملبادرة  االحرتازية  باالإجراءات 

ال  حتى  املن�شطة  واجلرعة  التطعيم  الأخذ 

�شرورة  مع  للخطر،  املجتمع  تعري�س  يتم 

الوطنية  بامل�شوؤولية  التحلي  ا�شتمرار 

وال�شخ�شية من اأجل جتاوز هذه املرحلة من 

الفريق  وليتمكن  بنجاح،  الفريو�س  مواجهة 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

الذين  االأمامية  ال�شفوف  يف  والعاملني 

�شالمة  اأجل  من  ا�شتثنائية  جهوًدا  يبذلون 

املو�شوعة لالأمن  اجلميع من حتقيق اخلطط 

للمجتمع. ال�شحي 

الفريق  قّدمه  الذي  العر�س  على  وبناًء 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

ال�شيخ  طبيب  الفريق  برئا�شة  »كوفيد-19« 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

االأعلى لل�شحة رئي�س الفريق الوطني الطبي 

للت�شدي لفريو�س كورونا، فقد تقّرر ما يلي:

لعدد  اال�شتيعابية  الطاقة  رفع   .1

اليومية. التطعيم  جرعات 

ال�شريع  الفح�س  ا�شتخدام  تكثيف   .2

بهدف حتديد احلاالت القائمة.

اخلا�شة  الربوتوكوالت  حتديث   .3

بالتعامل مع احلاالت القائمة واملخالطني.

للمراجعة  قابلة  اإجراءات  اتخاذ   .4

وا�شتثناء  واالأن�شطة  القطاعات  بغلق  تتعلق 

ال�شاعة  بدًءا من  االأ�شا�شية،  القطاعات  بع�س 

املوافق  يوم اخلمي�س  ليالً من  الثانية ع�شرة 

من  ليالً  الثانية ع�شرة  اإىل  مايو 2021   27

 ،2021 يونيو   10 املوافق  اخلمي�س  يوم 

وهي االآتي:

)غري  التجارية  االأن�شطة  كافة  غلق   -

االأ�شا�شية(.

- منع االأن�شطة الريا�شية.

التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املدار�س  غلق   -

والتدريبية.

العام  القطاع  يف  املنزل  من  العمل   -

بن�شبة %70.

- منع املنا�شبات اخلا�شة.

القطاعات  يف  العمل  ا�شتمرار  مع 

اإجراءات  من  اتخاذه  مت  ما  وفق  االأ�شا�شية 

�شابقة. وا�شرتاطات 

اتباع  باأهمية  التن�شيقية  اللجنة  ونّوهت 

االحرتازية  واالإجراءات  للتعليمات  اجلميع 

كورونا،  لفريو�س  للت�شدي  ال�شادرة 

االأ�شري  حميطه  بحث  فرد  كل  قيام  واأهمية 

جميع  يف  االإيجابية  بامل�شاركة  واملجتمعي 

للجائحة. الت�شدي  مراحل 

جاللته ي�ؤكد �ضرورة التكاتف خالل هذه املحنة التي تعّم العامل.. امللك:

ب�����ّر الأم������ان ال���ب���ح���ري���ن ����ض����ف ت��ت��خ��ّط��ى ه�����ذه اجل���ائ���ح���ة اإىل 

على اإثر البيان ال�صادر عن اللجنة التن�صيقية يف اجتماعها اأم�س الأربعاء، اأعرب ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، عن بالغ احلزن والأ�صى على �صحايا وباء كورونا املتجدد، 

معربًا عن موا�صاته لأهلهم وذويهم، �صائالً املوىل �صبحانه وتعاىل اأن يتغّمدهم بوا�صع رحمته وي�صكنهم ف�صيح جناته، 

كما دعا الباري جّل وعال اأن ميّن على امل�صابني بال�صحة والعافية وال�صفاء العاجل.

واأكد جاللته �صرورة التكاتف خالل هذه املحنة التي تعّم العامل، مطمئنًا املواطنني واملقيمني اأّن مملكة البحرين �صوف 

تتخطى هذه اجلائحة اإىل بّر الأمان اإن �صاء اهلل، واأن الدولة ت�صع اإمكاناتها كافة حتت ت�صّرف فريق البحرين بقيادة 

�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ملحاربة تداعيات انت�صار املر�س وحتقيق الأمن والأمان للجميع.

واأ�صاد جاللته باجلهود اجلبّارة وامل�صكورة لكل العاملني والعامالت من الكوادر الطبية والإدارية؛ على ما يقومون 

به حلماية املجتمع والتخفيف من اآثار الوباء. حفظ اهلل البحرين و�صعبها من كل مكروه.

الوطنية  املوؤ�ش�شة  تتابع 

قيام  ا�شتمرار  االإن�شان  حلقوق 

�شد  للتطعيم  الوطنية  احلملة 

فريو�س كورونا »كوفيد-19« يف 

التطعيمات،  اأنواع  جميع  توفري 

واملقيمني  املواطنني  جلميع  وذلك 

على حد �شواء، ال �شيما لالأ�شخا�س 

الذين يعانون من االأمرا�س املزمنة 

وكبار ال�شن وذوي االإعاقة، موؤكدة 

من خالل متابعتها احلثيثة ملراحل 

يتم  التطعيم  خطة  اأن  التطعيم 

ومهني،  دقيق  ب�شكل  تنفيذها 

حقوق  معايري  مع  ومتوافقة 

االإن�شان الدولية.

عن  املوؤ�ش�شة  ُتعرب  كما 

ال�شحة  اإجراءات  ب�شاأن  ارتياحها 

وال�شالمة املتبعة يف اململكة، وذلك 

االحرتازية  االإجراءات  خالل  من 

التي يتم تطبيقها، وتوفري خمتلف 

امل�شت�شفيات  التطعيمات يف  اأنواع 

واملراكز ال�شحية، وذلك بناًء على 

ومدرو�شة،  و�شاملة  كاملة  خطة 

اختيار  بت�شهيل  القيام  كذلك 

اللقاح  لنوع  واملقيمني  املواطنني 

احل�شول  يف  يرغبون  الذي 

املناعة  اإىل  الو�شول  بهدف  عليه، 

االإ�شابات  اأعداد  وتقليل  املكت�شبة، 

وال�شيطرة على هذا الفريو�س.

االلتزام  اأن  املوؤ�ش�شة  وراأت 

التطعيمات  اأنواع  خمتلف  بتوفري 

واملقيمني  املواطنني  جلميع 

لهم  االأن�شب  الختيار  ودعوتهم 

ياأتي متما�شًيا مع التزامات اململكة 

يف �شمان احل�شول على اللقاحات 

من  كورونا،  بفريو�س  اخلا�شة 

اآليات  ون�شو�س  متطلبات  خالل 

االآليات  �شواء  االن�شان،  حقوق 

الوطني  العمل  كميثاق  الوطنية 

كفل  الذي  البحريني  والد�شتور 

احلق  منه   )8( رقم  املادة  يف 

)اأ(  الفقرة  ت  ن�شّ اإذ  ال�شحة،  يف 

احلق  مواطن  »لكل  اأن  على  منها 

وتعنى  ال�شحية،  الرعاية  يف 

وتكفل  العامة،  بال�شحة  الدولة 

والعالج...«،  الوقاية  و�شائل 

تلك  �شيما  ال  الدولية  االآليات  اأو 

يف  احلق  وتعزيز  بحماية  املعنية 

مقدمتها  يف  ياأتي  والذي  ال�شحة، 

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد 

االقت�شادية واالجتماعية والثقافية 

والذي ان�شمت اإليه مملكة البحرين 

القانون رقم )10( ل�شنة  مبوجب 

على  الق�شاء  واتفاقية   ،2007

املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع 

اململكة مبوجب  له  ان�شمت  والتي 

ل�شنة   )5( رقم  بقانون  املر�شوم 

الطفل  حقوق  واتفاقية   ،2002

والذي ان�شمت له البحرين مبوجب 

ل�شنة   )16( رقم  بقانون  املر�شوم 

اأو  1991 ب�شاأن ان�شمام 1989، 

العربي  كامليثاق  االإقليمية  االآليات 

متت  الذي  االن�شان،  حلقوق 

القانون  مبوجب  عليه  امل�شادقة 

رقم )7( ل�شنة 2006.

اىل  اجلميع  املوؤ�ش�شة  وتدعو 

املبادرة اإىل اأخذ التطعيم يف اأ�شرع 

الت�شجيل  اىل  باالإ�شافة  وقت، 

قبل  من  املن�شطة  اجلرعة  واأخذ 

للح�شول  املوؤهلني  االأ�شخا�س 

ال�شادرة  للتعليمات  وفقا  عليها، 

الطبي،  الوطني  الفريق  عن 

حلماية ومنح اأعلى درجات املناعة 

يف  وامل�شاهمة  باأكمله  للمجتمع 

من  واحلد  الفريو�س  انتقال  منع 

انت�شاره.

اأهمية  على  املوؤ�ش�شة  وتوؤكد 

ت�شافر اجلهود الوطنية من خالل 

التزام اجلميع بالتدابري االحرتازية 

والتعليمات االإر�شادية التي ت�شدر 

عن الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

»كوفيد-19«،  كورونا  لفريو�س 

باالإر�شادات  التقيد  موا�شلة  مع 

انت�شار  من  احلد  �شاأنها  من  التي 

الفريو�س.

كما ال يفوت املوؤ�ش�شة اأن ُتعرب 

وموا�شاتها  تعازيها  �شادق  عن 

للحاالت  ومتنياتها  املتوفني  الأ�شر 

بخال�س  وتتقدم  بال�شفاء،  القائمة 

الكوادر  جلميع  واالمتنان  ال�شكر 

ال�شفوف  يف  العاملة  الوطنية 

الدولة  االأمامية وجميع موؤ�ش�شات 

اأروع  قدموا  الذين  واملتطوعني 

�شور العطاء واالإخال�س واخلدمة 

تعزيز  �شاأنها  من  التي  االإن�شانية 

اأجل  من  االإن�شان؛  حقوق  وحماية 

حتقيق االأهداف التي ُر�شمت للحد 

من انت�شار هذا الفريو�س والت�شدي 

له والعمل على الق�شاء عليه.

اأكدت اأنها مت�افقة مع معايري حق�ق الإن�ضان الدولية.. »ال�طنية للحق�ق«:

خّطة التطعيم يتم تنفيذها ب�ضكل دقيق ومهني

اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  حث 

املالية  الرقابة  ديوان  رئي�س  خليفة 

الديوان  يف  العاملني  املوظفني  واالإدارية 

و�شقل  اخلربات  من  املزيد  اكت�شاب  على 

من  واال�شتفادة  اأكرث،  ب�شكل  املهارات 

يعود  مبا  املتوافرة،  التدريبية  الربامج 

التدقيق،  مهنة  وعلى  عليهم  بالفائدة 

وعلى اأعمال الديوان ب�شكل عام.

اجلدد  املوظفني  لقائه  خالل  واأكد 

االت�شال  عرب  اأم�س  �شباح  الديوان،  يف 

على  والتعرف  االطالع  �شرورة  املرئي، 

لعمل  الناظمة  واالإجراءات  املمار�شات 

املعايري  على  الرتكيز  مع  الديوان، 

املعتمدة عاملًيا، ال �شيما تلك ال�شادرة عن 

للرقابة  العليا  لالأجهزة  الدولية  املنظمة 

)االإنتو�شاي(؛  واملحا�شبة  العامة  املالية 

الديوان  منها  ينطلق  التي  القاعدة  كونها 

على  تقاريره  واإعداد  مهامه  تنفيذ  عند 

اأنواعها.   خمتلف 

ورّحب ال�شيخ اأحمد باملوظفني اجلدد، 

بالنجاح  حافلة  عملية  حياة  لهم  متمنًيا 

اال�شتثمار  اأهمية  اإىل  م�شرًيا  والتقدم، 

الوطنية،  والكفاءات  الب�شرية  بالكوادر 

الداخلية  العمل  بيئة  حت�شني  وموا�شلة 

املخرجات  لتجويد  منوذجية  وجعلها 

وتنفيذ املهام على اأكمل وجه.

ويويل ديوان الرقابة املالية واالإدارية 

موظفيه،  وتاأهيل  بتدريب  كبرًيا  اهتماًما 

املهنية  وم�شتوياتهم  قدراتهم  ورفع 

للتاأهيل  برناجًما  يطبق  كما  والفنية، 

لنيل  االبتعاث  نظام  خالل  من  املهني 

اإحدى املوؤهالت املهنية املعتمدة دولًيا يف 

 CMA( مثل  واملحا�شبة  التدقيق  جمال 

 ،)- ACCA - CPA - CIA - CISA
الربع  حتى  الربنامج  من  ا�شتفاد  بينما 

االأول من العام اجلاري نحو 43 موظًفا.

الديوان  يف  البحرنة  ن�شبة  وتتجاوز 

الـ96%، بينما تبلغ ن�شبة املوظفات نحو 

الفنيني 70%، واحلا�شلني  45%، ون�شبة 

على موؤهالت مهنية %51.

رّحب بامل�ظفني اجلدد.. رئي�س دي�ان الرقابة:

م�ا�ضلة حت�ضني بيئة العمل لتج�يد املخرجات

جاللة 

امللك

 �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك 

ال����������دول����������ة ت�����������ض�����ع اإم������ك������ان������ات������ه������ا ك�������اف�������ة حت��������ت ت���������������ض�������ّرف ف�������ري�������ق ال����ب����ح����ري����ن
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را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ت�شلم 

االت�شال  عرب  اأم�س  اخلارجية،  وزير  الزياين 

االإلكرتوين املرئي، ن�شًخا من اأوراق اعتماد عدد 

من �شفراء الدول املعينني لدى مملكة البحرين، 

مب�شاركة ال�شفري توفيق اأحمد املن�شور وكيل 

وزارة اخلارجية لل�شوؤون القن�شلية واالإدارية، 

رئي�س  باأعمال  القائم  �شهاب  حممد  و�شالح 

قطاع املرا�شم.

من  ن�شخة  اخلارجية  وزير  ت�شلم  وقد   

�شفري  مافودزا،  توغا  كري�شنب  اعتماد  اأوراق 

مملكة  لدى  املعني  زميبابوي  جمهورية 

البحرين واملقيم يف الكويت.

من  ن�شخة  كذلك  اخلارجية  وت�شلم وزير 

اأوراق اعتماد هون هان، �شفري مملكة كمبوديا 

املعني لدى مملكة البحرين واملقيم يف الكويت.

من  ن�شخة  اخلارجية  وزير  ت�شلم  كما 

�شالينا�س  لوي�س  خو�شيه  اعتماد  اأوراق 

لدى  املعني  بريو  جمهورية  �شفري  مونتي�س، 

مملكة البحرين واملقيم يف الريا�س.

اخلارجية  وزير  رحب  االجتماع،  وخالل 

بال�شفراء املعينني لدى مملكة البحرين، معرًبا 

القائمة  ال�شداقة  عالقات  لعمق  تقديره  عن 

حر�س  موؤكًدا  وبلدانهم،  البحرين  مملكة  بني 

مملكة البحرين على تعزيز العالقات الثنائية 

يعود  مبا  اأو�شع  م�شتويات  اإىل  بها  واالرتقاء 

باخلري واملنفعة على اجلميع، متمنًيا لهم كل 

التوفيق وال�شداد.

اأعرب ال�شفراء عن اعتزازهم  من جانبهم، 

وزير  اإىل  اعتمادهم  اأوراق  من  ن�شخة  بتقدمي 

اخلارجية، م�شيدين مب�شار العالقات الثنائية 

املتميزة بني بلدانهم ومملكة البحرين، والتي 

والتقدير  االحرتام  من  اأ�ش�س  اإىل  ت�شتند 

تلك  تنمية  على  احلر�س  موؤكدين  املتبادل، 

يف  اأرحب  اآفاق  اإىل  بها  واالرتقاء  العالقات 

خمتلف املجاالت، متمنني ململكة البحرين دوام 

الرفعة واالزدهار.

جلميع  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن  �شموه  معرًبا   

اهلل  داعًيا  كورونا،  فريو�س  م�شاعفات  جراء  املتوفني  اأ�شر 

القائمة  احلاالت  على  وميّن  وال�شلوان،  ال�شرب  يلهمهم  اأن 

بال�شفاء العاجل.

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وقال 

وواجًبا  ا  اإخال�شً املفدى،  امللك  جاللة  نعاهد  اإننا  الوزراء، 

على اأن ن�شتمر بكل عزمية واإ�شرار لتحقيق تطلعات وروؤى 

كورونا  نتجاوز جائحة فريو�س  املفدى، حتى  امللك  جاللة 

بتمام  الغايل  وطننا  اأر�س  على  اجلميع  وينعم  بنجاح 

ال�شحة والعافية، م�شيًفا اأن اجلهود املخل�شة الأبناء مملكة 

بلوغ  عن  يثنيها  ولن  �شعيد،  كل  على  م�شتمرٌة  البحرين 

بالكوادر  كبرية  فثقتنا  اأمده،  طال  مهما  حتدٍّ  اأي  مقا�شدها 

واأ�شار  دائًما،  اعتزاز  وحمل  مقّدرة  وجهودهم  الوطنية، 

�شموه اإىل اأن فريق البحرين يف مراحل العمل الوطني كافة 

ثابت وباعث  ال�شامية، كنهج  امللكية  بالتوجيهات  ي�شرت�شد 

نحو االإجناز يف خمتلف الظروف والتحديات.

واأكد �شموه اأن ما حتظى به الكوادر البحرينية من تقدير 

املجاالت، والذي  انعكا�ًشا لعطائهم الالحمدود يف كل  ياأتي 

دوًما  عهدناها  كما  اهلل،  باإذن  البحرين،  �شتبقى  خالله  من 

ا�شتثنائي  ظرف  اإال  كورونا  فريو�س  حتدي  وما  �شاخمة، 

�شنتجاوزه متكاتفني متالحمني على نهج جاللة امللك املفدى، 

حفظه اهلل ورعاه. 

م�شرًيا �شموه اإىل اأن هذه املرحلة من التعامل مع فريو�س 

من  ثقة  على  فاإننا  بالتحديات،  مليئة  كانت  واإن  كورونا، 

جتاوزها بروح اأبناء البحرين واملقيمني املليئة بحب الوطن 

وال�شعي الدائم للبذل والعطاء؛ من اأجل اأمنه واأمانه.

�شائالً �شموه اهلل عّز وجل اأن يحفظ جاللة امللك املفدى 

وينعم عليه مبوفور ال�شحة وال�شعادة وطول العمر، واأن 

يحفظ مملكة البحرين واأبناءها يف ظل قيادة جاللته وهم 

ينعمون باخلري وال�شحة والعافية.

موؤكًدا حر�ص اململكة على تعزيز العالقات الثنائية واالرتقاء مب�ستوياتها

الزياين يت�سّلم اأوراق اعتماد عدد من �سفراء الدول املعّينني

 نعاهد امللك على اال�ستمرار بكل عزمية واإ�سرار لتحقيق روؤى وتطلعات جاللته.. ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء:

ثقتنا كبرية بالكوادر الوطنية وجهودهم مقّدرة وحمل اعتزاز دائًما

القائد العام ي�ستقبل 

قائد االأ�سطول اخلام�ص مبنا�سبة تعيينه

القائد العام ي�سيد بعالقات

 الــ�ســداقة الــتـاريـخـيــة مــع بــريـطـانـيــــا

ال�شيخ خليفة  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

�شباح  العامة  بالقيادة  البحرين،  دفاع 

اأم�س االأربعاء 26 مايو 2021، الفريق 

بحري ت�شارلز برادفورد كوبر؛ مبنا�شبة 

البحرية  للقوات  جديًدا  قائًدا  تعيينه 

قائًدا  املركزية  القيادة  يف  االأمريكية 

الفريق  بح�شور  اخلام�س،  لالأ�شطول 

رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن 

هيئة االأركان.

العام  القائد  رّحب  اللقاء،  وخالل 

القوات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة 

املركزية  القيادة  يف  االأمريكية  البحرية 

والوفد  اجلديد  اخلام�س  االأ�شطول  قائد 

املرافق، متمنًيا له دوام التوفيق وال�شداد 

يف مهام عمله اجلديدة، واأ�شاد بالعالقات 

والواليات  البحرين  مملكة  بني  القائمة 

تلك  ت�شهده  وما  االأمريكية  املتحدة 

االأ�شعدة  على  ومناء  تطور  من  العالقة 

كافة، واملجال الع�شكري خا�شًة.

ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد 

�شعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء 

م�شاعد  الف�شالة  اإبراهيم  غامن  الركن 

واللواء  للعمليات،  االأركان  رئي�س هيئة 

قائد  الع�شم  الركن بحري حممد يو�شف 

�شالح البحرية امللكي البحريني.

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

�شباح  العامة  القيادة  يف  البحرين،  دفاع 

املقدم   ،2021 مايو   26 االأربعاء  اأم�س 

الربيطاين  الع�شكري  امللحق  األي�شتري كرن 

اجلديد يف مملكة البحرين؛ وذلك مبنا�شبة 

بن  ذياب  الركن  الفريق  بح�شور  تعيينه، 

�شقر النعيمي رئي�س هيئة االأركان.

العام  القائد  رّحب  اللقاء،  وخالل 

الع�شكري  بامللحق  البحرين  دفاع  لقوة 

متمنًيا  املرافق،  والوفد  اجلديد  الربيطاين 

عمله  مهام  يف  وال�شداد  التوفيق  دوام  له 

ال�شداقة  بعالقات  م�شيًدا  اجلديدة، 

مملكة  تربط  التي  املتميزة  التاريخية 

وبالتعاون  املتحدة،  واململكة  البحرين 

�شتى  يف  ال�شديقني  البلدين  بني  القائم 

املجاالت، ومنها ما يتعلق بتبادل اخلربات 

والتعاون يف املجال الع�شكري.

ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �شعد 

خليفة  اآل  خالد  بن  �شلمان  ال�شيخ  الركن 

الركن  واللواء  والت�شليح،  التخطيط  مدير 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  حممد  ال�شيخ  طيار 

مدير التعاون الع�شكري.

الــبــحــريــن تــــاريــــخ  يف  مـــــرة  الأول  »املــــيــــد«  ا�ــــســــتــــزراع  ـــف:  خـــل الــــوزيــــر 

لال�شتزراع  الوطني  املركز  يف  الباحثون  جنح 

االأ�شغال  وزارة  البحرية يف  والرثوة  الزراعة  بوكالة 

اإنتاج  يف  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

�شغار �شمك امليد خالل مو�شم اال�شتزراع 2021، من 

املحلي،  ال�شوق  املتميز يف  النوع  هذا  وتربية  تفقي�س 

وذلك عرب تقنيات متقدمة يف هذا املجال.

واأو�شح خلف، خالل الزيارة امليدانية لال�شتزراع 

الزراعة  وكيل  مبعية  حيان،  راأ�س  مبنطقة  ال�شمكي 

والقائم  اأبوالفتح،  نبيل  الدكتور  البحرية  والرثوة 

عمار  املهند�س  البحرية  الرثوة  اإدارة  مدير  باأعمال 

ال�شويخ،  ب�شام  �شمكي  ا�شتزراع  واأخ�شائي  يا�شر، 

الكميات  يف  انخفا�شا  �شهدت  املحلية  »االأ�شواق  اأن 

العقدين  خالل  )امليد(  النوع  هذا  من  املعرو�شة 

املا�شيني، ويتوقع اأن يكون الإنتاجه وت�شويقه حملًيا 

ا�شتخدام  نتيجة  االأ�شعار  على  الكبري  االإيجابي  االأثر 

مكونات  من  التكاليف  ومنخف�شة  ع�شوية  اأعالف 

متوافرة يف البيئة البحرية، ما يجعل اإنتاج هذا النوع 

املاء  ت�شتخدم  التي  ال�شمكية  املزارع  جميع  يف  ممكًنا 

العذب اأو املالح«.

وقال الوزير خلف: »اإن اإدراج االأنواع وال�شالالت 

على  اال�شتزراع  عمليات  يف  االأ�شماك  من  املح�شنة 

االأمن  ا�شرتاتيجية  وجناح  وتطبيق  الطويل،  املدى 

الغذائي، يتطلب القيام بالعديد من االأبحاث والتجارب 

النتقاء ال�شالالت التي ميكن تفريخها وت�شتطيع حتمل 

الظروف الطبيعية ذات احلرارة وامللوحة العاليتني«، 

م�شيًفا اأنه »قد مت القيام بهذه املتطلبات طوال العامني 

مملكة  ا�شم  يحمل  باهر  جناح  اىل  واأدت  املا�شيني، 

االأ�شماك  الإ�شبعيات  ال�شدارة  يحتل  كمنتج  البحرين 

املحلية يف املحافل االإقليمية«.

مبلف  الوزارة  اهتمام  اأن  خلف  الوزير  اأكد  وقد 

االأمن الغذائي ياأتي انطالًقا من التوجيه امللكي ال�شامي 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

افتتاح  خالل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  من  الثاين  االنعقاد  دور 

ملجل�شي ال�شورى والنواب يف اأكتوبر 2019، اإذ وّجه 

الوطني  لالإنتاج  ا�شرتاتيجي  م�شروع  لو�شع  جاللته 

للغذاء. وقال: »ترتكز جهود الوزارة ممثلة يف وكالة 

الزراعة والرثوة البحرية يف تنفيذ التوجيهات امللكية 

ال�شناعات  جمال  يف  الوطنية  القدرات  تطوير  على 

الغذائية، والعمل على رفع ن�شبة االإنتاج املحلي، ف�شالً 

خربة  على  للحفاظ  والت�شهيالت  املحّفزات  تقدمي  عن 

اأ�شحاب املهن وبخا�شة يف جماالت االأمن الغذائي«.

منوًها بحر�سه االأبوي على �سحة و�سالمة الوطن واملجتمع.. وزير االإعالم:

ر�سالة امللك لطماأنة املواطنني تعك�ص اإميانه بقدرتهم على جتاوز اجلائحة

اأكد علي بن حممد الرميحي وزير االإعالم 

اأن الر�شالة امللكية ال�شامية حل�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى، وما حملته من م�شامني 

للمواطنني واملقيمني وموؤمنة -بعد  مطمئنة 

اهلل عز وجل- بعزم اأبناء الوطن على جتاوز 

اأبوًيا  ا  حر�شً تعك�س  كورونا،  جائحة 

و�شالمة  �شحة  على  املفدى  امللك  جلاللة 

يف  وطماأنتهم  واملقيمني  املواطنني  اأبنائه 

خمتلف املواقف، وعزًما متجدًدا على امل�شي 

اإىل  وتفاوؤل  بثقة  املباركة  الوطن  مب�شرية 

االأمام دائًما.

و�شدد وزير االإعالم على اأن تاأكيد جاللة 

اإمكاناتها كافة  الدولة ت�شع  اأن  املفدى  امللك 

حتت ت�شرف فريق البحرين بقيادة �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

اجلائحة،  انت�شار  تداعيات  ملحاربة  اهلل، 

يوليها  التي  الغالية  امللكية  الثقة  يوؤكد 

�شاحب  بقيادة  البحرين  لفريق  جاللته 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

العديد  حتقيق  ا�شتطاع  والذي  الوزراء، 

خمتلف  طالت  التي  الرائدة  املنجزات  من 

اإىل  البحرين  مبملكة  وو�شلت  املجاالت 

يعك�س  كما  الدويل،  امل�شتوى  على  الريادة 

دعم جاللة امللك املفدى الأبنائه العاملني يف 

ال�شفوف االأمامية وجهودهم املميزة يف ظل 

باإذنه  العابرة  اال�شتثنائية  الظروف  هذه 

تعاىل.

واأعرب وزير االإعالم عن الفخر واالعتزاز 

ح�شارية  منجزات  من  للمملكة  حتقق  مبا 

بحكمة  البحرين  مّكنت  وطنية،  ومكت�شبات 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  جاللته  وحكومة 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

خمتلف  جتاوز  من  العزيز  �شعبها  وعزم 

التحديات بقوة وثبات ومنعة.

االإعالم،  وزارة  اأن  االإعالم  وزير  واأكد 

جاللة  عهدها  كما  �شتبقى  منت�شبيها،  بكل 

امللك املفدى و�شمو ويل العهد رئي�س جمل�س 

البحرين،  لفريق  اأ�شا�شًيا  داعًما  الوزراء 

ومراآة للجهود الوطنية املتكاملة التي يوايل 

بذلها اأبناء البحرين يف خمتلف القطاعات.

وزير الإعالم

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

ثّمن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، عاليًا الثقة امللكية ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، باجلهود الوطنية لكل اأع�ساء فريق البحرين، موؤكًدا اأن الإ�سادة امللكية ال�سامية �سكلت باعثًا لعزم متجدد واإ�سرار اأكرب 

لدى فريق البحرين على امل�سي بثبات يف تنفيذ اخلطط التي ُو�سعت ملختلف م�سارات التعامل مع فريو�س كورونا )كوفيد19-( واحلد من تداعياته، بروح مفعمة بحب 

التحدي والأمل، والتزام را�سخ باإجنالء هذه املرحلة يف احلد من انت�سار الفريو�س بنجاح، مبا ي�سهم يف حفظ �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
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 اإ������س�����ن�����اد ن����ق����ل احل����������االت غ�����ر ال�����ط�����ارئ�����ة ل���ل���ق���ط���اع اخل�������ا��������ص.. وال����ل����ق����اح����ات ف����ع����ال����ة م�����ع االل�������ت�������زام ب�������االح�������رازات

اإغالقات تطال قطاعات عدة اعتباًرا من منت�سف الليلة وا�ستثناء القطاعات الرئي�سية.. الفريق الوطني:

 70% من اأ�سباب زيادة االإ�سابة تعود لعدم االلتزام وال حاالت لفطر اأ�سود يف البحرين

متام اأبو�شايف:

من  اعتباًرا  وا�شعة  قطاعات  يف  اإغالقات  عن  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  اأعلن 

منت�شف ليل اليوم اخلمي�س، اإىل يوم العا�شر من يونيو القادم، وذلك لتعزيز الت�شدي النت�شار فريو�س كورونا يف 

اململكة.

املانع،  وليد  ال�شحة  اأم�س بح�شور كل من وكيل وزارة  الذي عقد ظهر  ال�شحايف  املوؤمتر  املتحدثون يف  وقال 

ووكيل وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة اإميان الدو�شري، وا�شت�شاري االأمرا�س املعدية يف امل�شت�شفى الع�شكري 

القرارات  اإن  ال�شلمان،  ال�شلمانية جميلة  م�شت�شفى  املعدية يف  االأمرا�س  وا�شت�شارية  القحطاين،  مناف  مقدم طبيب 

واإغالق جميع حمال  الريا�شية،  للفعاليات  اجلماهري  ومنع ح�شور  واملوؤمترات،  املنا�شبات  اإقامة  منع  على  تن�س 

احلالقة وال�شالونات و»ال�شبا«، ومنع اإقامة املنا�شبات العائلية يف املنازل، وتطبيق �شيا�شة العمل من املنزل على 

كل اجلهات احلكومية بن�شبة 70% من عدد املوظفني، وتعليق احل�شور واالكتفاء بالتعليم عن بعد جلميع املدرا�س 

احلكومية واخلا�شة، وموؤ�ش�شات التعليم العايل، وريا�س االأطفال، واملراكز، والدور التاأهيلية، ودور احل�شانات، 

ومراكز ومعاهد التدريب، مع ا�شتثناء احل�شور لالمتحانات الدولية.

وا�شتثنت القرارات -التي جاءت بعد ارتفاع 

يف  القائمة  اليومية  احلاالت  باأعداد  قيا�شي 

ماركت،  والهايرب  ال�شوبر  حمال  جميع  اململكة- 

والبقاالت وحمال اخل�شروات واال�شماك، واملخابز 

الطبيعي،  والغاز  الوقود  تعبئة  وحمطات 

والبنوك وال�شرافة، واملكاتب االإدارية وال�شركات 

التي ال تتعامل مع اجلمهور ب�شكل مبا�شر، وكذلك 

بع�س  عدا  فيما  اخلا�شة،  ال�شحية  اخلدمات 

من  تعميم  حولها  ي�شدر  �شوف  التي  اخلدمات 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

م�شددين على اأن جميع القرارات التي ن�شت على 

االإغالق اأو ا�شتثناء بع�س القطاعات من االإغالق 

هي قابلة للمراجعة.

التي  القرارات  املتحدثون  ا�شتعر�س  كما 

اتخذتها اللجنة التن�شيقية، وفق تو�شيات الفريق 

لعدد  اال�شتيعابية  الطاقة  رفع  وهي  الوطني، 

األف   31 اإىل  لت�شل  اليومية،   التطعيم  جرعات 

من خالل 31 مركزا موزعا يف كل اأنحاء اململكة، 

�شمح  ال�شريع، حيث  الفح�س  ا�شتخدام  وتكثيف 

با�شترياد  اخلا�س  للقطاع  القرارات  مبوجب 

الفح�س ال�شريع  من �شركات اأخرى معتمدة من 

الفح�س  مراكز  اإىل  مبا�شرة  والتوجه  »نهرا«، 

�شعر  وخف�س  اإيجابية،  النتيجة  كانت  حال  يف 

دينار   3 من  ال�شيدليات  على  ال�شريع  الفح�س 

اإىل دينارين، وخف�س �شقف �شعر ال�شراء اإىل 2،5 

ب�شراء  الكبرية  لل�شركات  وال�شماح  فقط،  دينار 

بقيمة  احلكومة  خمزون  من  ال�شريع  الفح�س 

اجلهات  جميع  اإلزام  على  م�شددين  دينارين، 

تغلق  لن  التي  االأ�شا�شية  والقطاعات  احلكومية 

وفق القرارات باإجراء الفح�س ال�شريع ملوظفيها.

الغالبية  اأن  على  املانع  اأكد  جانبه،  ومن 

العظمى من احلاالت القائمة اأو املخالطني لهم ال 

حتى  اأو  العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعهم  يتطلب 

املتابعة الطبية، الفتا اإىل اأن  حتديث الربوتكوالت 

جاء  قد  واملخالطني  القائمة  باحلاالت  اخلا�شة 

بناء على ما مت التو�شل اإليه يف هذا ال�شياق.

اال�شتيعابية  الطاقة  اأن  على  املانع  و�شدد 

والعالج،  والعزل  والت�شخي�س،  الفح�س  ملراكز 

احلايل،  الو�شع  يتطلبه  ما  تفوق  بل  متوافرة، 

اإال اأن حتديث الربوتوكوالت، اخلا�شة باحلاالت 

الت�شهيل  اأجل  من  جاء  قد  واملخالطني،  القائمة 

نحو  الطبية  الفرق  جهود  وتوجيه  عليهم، 

احلاالت التي ت�شتدعي الرعاية الطبية.

واأو�شح املانع تفا�شيل حتديث الربوتوكول 

عليهم  يتوجب  حيث  القائمة،  باحلاالت  اخلا�س 

فح�س  نتيجة  ظهور  فور  املنزيل  العزل  تطبيق 

العزل، وال يتوجب  امل�شحة، وااللتزام بتعليمات 

اإال  والعالج،  الت�شخي�س  ملراكز  التوجه  عليهم 

تفعيل  اإىل  الفتا  حادة،  اأعرا�س  ظهور  حال  يف 

خا�شية احلالة القائمة التي ت�شتوجب العزل لهم 

فورا من خالل تطبيق »جمتمع واعي«.

املتبع  الربوتوكول  املانع  ا�شتعر�س  كما 

تطبيق  فر�س  ي�شتوجب  والذي  املخالطني،  مع 

اكت�شاف  ال�شحي االحرتازي عليهم، فور  احلجر 

يف  اخلا�شية  وتفعيل  قائمة،  حلالة  خمالطتهم 

 50 البالغني  املخالطني  وت�شجيل  التطبيق، 

الذين ظهرت عليهم االعرا�س  عاما فما فوق من 

للفح�س يف بداية احلجر ونهاية احلجر، اأي اليوم 

املخالطني  على  الربوتكول  فر�س  فيما  العا�شر، 

دون 49 عاما تطبيق احلجر الفوري، واخل�شوع 

تظهر  مل  واإن  حتى  العا�شر،  اليوم  يف  للفح�س 

املخالطني  جميع  اأن  اإىل  الفتا  اأعرا�س،  عليهم 

العامة �شوف  الذين مت ر�شدهم من قبل ال�شحة 

يكون لديهم اخليار للفح�س يف القطاع اخلا�س، 

من خالل امل�شت�شفيات املعتمدة.

احلمالت  تكثيف  على  الدو�شري  اأكدت  فيما 

اأجل  من  واالأ�شواق  املحال  على  التفتي�شية 

اأي  ال�شادرة، ور�شد  القرارات  التاأكد من تطبيق 

االلتزام  اأهمية  على  م�شددة  حمتملة،  خمالفات 

يف  املفعول  ال�شارية  ال�شادرة  القرارات  بجميع 

هذا ال�شاأن.

على �شعيد مت�شل، اأكد القحطاين التاأكيدات 

هو  للفريو�س  االأعلى  االنت�شار  معدل  اأن  على 

نتيجة املخالطة داخل املجتمع ولي�س من خارجة، 

القادمة من اخلارج هي  اأن احلاالت  م�شددا على 

النتائج  اأن  على  بناء  وذلك  حمدودة،  حاالت 

اليومية املر�شودة.

احلاالت  ارتفاع  يكون  اأن  القحطاين  ونفى 

اللقاح  فعالية  حمدودية  حول  يثار  مبا  مرتبط 

التطعيمات  جميع  فاعلية  على  موؤكدا  ال�شيني، 

بعني  االأخذ  مع  اململكة،  طرحتها  التي  االأربعة 

تطعيم،  كل  على  احلا�شلني  اأعداد  االعتبار 

القائمة من احلا�شلني على هذه  ون�شب احلاالت 

ن�شبة  اأن  عن  كا�شفا  جدا،  املتقاربة  التطعيمات 

التطعيم،  على  احلا�شلني  من  القائمة  احلاالت 

الثانية من  اأ�شبوعني بعد اجلرعة  اأكملوا  والذين 

يف  املتوافرة  االأربعة  التطعيمات  اأنواع  خمتلف 

اململكة هي قد بلغت ما بني %1 - %2.

باأعداد  الزيادة  اأ�شباب  القحطاين  وخل�س 

بزيادة  الفريو�س  م�شاعفات  نتيجة  الوفيات 

عنها  ينتج  التي  واحلرجة  املتو�شطة  احلاالت 

بالتوجه  امل�شابني  وتاأخر  الوفاة،  فر�س  زيادة 

ملراكز الفح�س والعالج فور اكت�شافهم االأعرا�س، 

التي  بالفريو�س  التحورات  بع�س  ووجود 

يواجهها العامل باأكمله حاليا.

 وقال القحطاين اإنه يف حال زيادة احلاالت 

املتو�شطة واحلرجة، وتاأخر توجه امل�شاب ملراكز 

االعرا�س،  اكت�شافهم  فور  والعالج  الفح�س 

تزداد فر�س  الفريو�س،  ووجود بع�س حتورات 

حدوث الوفاة.

اأخذ  من  الهدف  اأن  على  القحطاين  واأكد 

وحتفيز  املناعة،  زيادة  هو  املن�شطة  اجلرعة 

اإنتاج االج�شام امل�شادة، واخلاليا التي ت�شاعد يف 

اكت�شاب املناعة ملحاربة الفريو�س، م�شددا على اأن 

جميع التطعيمات تغطي بن�شبة كبرية ال�شالالت 

املتحورة كافة.

التطعيم  اإعطاء  اأن  على  القحطاين  و�شدد 

علمية  درا�شات  على  بناء  اأمن  هو  لالأطفال 

�شهدت  اأن  بعد  حت�شينهم  املهم  من  اإذ  غربية، 

لكونهم  بينهم  االإ�شابات  ارتفاع  املا�شية  الفرتة 

العدوى،  لنقل  حمتمال  اأ�شا�شيا  م�شدرا  ي�شكلون 

وكذلك حدوث م�شاعفات �شحية لالأطفال نتيجة 

اإ�شابتهم بـ»كوفيد-19«، داعيا املجتمع لت�شجيل 

الفئة العمرية من االأطفال القادرين على احل�شول 

على التطعيم.

بكل  الفطريات  اأن  على  القحطاين  واأكد 

اأنواعها، هي لي�شت باالأمرا�س اجلديدة، وت�شيب 

االأفراد من ذوي املناعة ال�شعيفة، حيث تظهر يف 

حاالت ب�شيطة لدى مر�شى اأمرا�س ال�شرطانات، 

اأو ال�شكري غري املتقدم، حيث مل يتم ر�شد اأي من 

احلاالت امل�شابة بالفطر االأ�شود.

واأكد القحطاين على اأن غالبية االأ�شئلة التي 

ترد اإىل اخلط الوطني 444 اإجابتها متوافرة على 

االإلكرتوين،  املوقع  اأو  واعي«  »جمتمع  تطبيق 

نافيا اأن يكون هناك تاأخري الإر�شال االإ�شعاف الأي 

حالة، بل يتم التعامل مع احلاالت وفق االأولوية 

الطاقة  زيادة  على  م�شددا  حالة،  كل  بح�شب 

مواكبة  اأجل  من  االت�شال،  ملركز  اال�شتيعابية 

الطلب عليها، كما اأنه يتم تقييم كل حالة ترد اإىل 

خدمات االإ�شعاف وفق الربوتوكول املعتمد لذلك.

اأن االجتاه  التاأكيدات على  القحطاين   وجدد 

ي�شتهدف  اليومية،  الفحو�شات  اأعداد  لزيادة 

و�شرعة  القائمة،  للحاالت  ال�شريع  الو�شول 

قد  ر�شد  دون  احلاالت  ترك  اإن  حيث  عالجها، 

يت�شبب بزيادة اعداد الوفيات، م�شددا على اأهمية 

التعامل مع الو�شع وفق هذه االأولوية، بعيدا عن 

اأي طرق تعك�س اإح�شاءات غري دقيقة، وتت�شبب 

باملقابل يف زيادة اخلطر على املجتمع.

اأن يكون ح�شول  ال�شلمان  من جانبها، نفت 

بالفريو�س  اإ�شابته  خالل  التطعيم  على  الفرد 

يوؤدي اإىل الوفاة.

�شوؤال  على  ردها  خالل  ال�شلمان  وقالت 

اإن حتديد  موؤخرا،  تداوله  ما مت  لـ»االأيام« حول 

انق�شاء فرتة 6 �شهور على التعايف من االإ�شابة، 

اأن تطعيم  قبل احل�شول على التطعيم، ال يعني 

الفرد خالل اإ�شابته يوؤدي لوفاته، حيث ما يقوم 

به التطعيم هو تن�شيط جهاز املناعة لدى امل�شاب 

للت�شدي للمر�س داخل ج�شده، ولي�س وفاته.

ويف �شعيد مت�شل، اأكد املانع على التجمعات، 

ت�شكل  والتعليمات،  باالحرتازات  التقيد  وعدم 

احلاالت  باأعداد  االرتفاع  اأ�شباب  من  ن�شبة %70 

االأ�شباب  حتتل  فيما  موؤخرا،  اململكة  يف  القائمة 

االأخرى مثل وجود التحورات الفريو�شية الن�شبة 

املتبقية.

البحرين  يف  الوفيات  اأن  اإىل  املانع  ولفت 

القائمة  احلاالت  اأعداد  اإىل  ن�شبة  قليلة  تعترب 

امل�شجلة ب�شكل يومي، حيث �شاعدت الفحو�شات 

الكثرية التي جترى يوميا بالو�شول اإىل احلاالت 

القائمة اجلديدة قبل اأن ت�شل اإىل مرحلة حرجة.

جانب من املوؤمتر ال�صحايف للفريق الوطني للت�صدي لفريو�س كورونا
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انطالق فعاليات املوؤمتر الأول ل�صّحة املراأة والطفل اليوم
حتت رعاية الدكتورة مرمي عذبي 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

ال�شحية، تبداأ اليوم فعاليات املوؤمتر 

بتنظيم  والطفل  املراأة  ل�شحة  الأول 

مع  بالتعاون  بال�س  اأديوكي�شن  من 

والأطفال،  للن�شاء  امللكي  امل�شت�شفى 

اإذ ُيعد الأول من نوعه على م�شتوى 

املرئي  الت�شال  تقنية  عرب  اململكة، 

عن ُبعد، مب�شاركة وا�شعة من داخل 

حتت  البحرين،  مملكة  وخارج 

�شعار »بداية واعدة مل�شتقبل مثمر«، 

وي�شتمر حتى 29 مايو احلايل.

عذبي  مرمي  الدكتورة  واأعربت 

للجهود  تقديرها  عن  اجلالهمة 

البارزة التي تبذلها اأديوكي�شن بال�س 

امللكي للن�شاء والأطفال،  وامل�شت�شفى 

موؤكدة اأن املوؤمتر يعزز مكانة مملكة 

البحرين يف تنظيم خمتلف الفعاليات 

ال�شحية الكربى.

للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  واأنهت 

اإذ  والتجهيزات،  ال�شتعدادات  جميع 

اأكد الدكتور اأمني عبداهلل املدير العام 

لأديوكي�شن بال�س اأن اللجنة املنظمة 

و�شعت خطوطها العري�شة للموؤمتر، 

ا اأنه �شيكون ملدة 20 �شاعة  خ�شو�شً

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  من  معتمدة 

»نهرا«،  ال�شحية  واخلدمات  املهن 

ُتعد  ال�شاعات  اعتماد  اأن  اإىل  م�شرًيا 

طريق  يف  كبرية  اإيجابية  خطوة 

الأكادميية  ال�شتفادة  كامل  حتقيق 

للم�شاركني يف املوؤمتر.

املوؤمتر  اأن  عبداهلل  اأمني  واأو�شح 

»بداية  �شعار  حتت  �شيقام  الذي 

يف  �شيحمل  مثمر«  مل�شتقبل  واعدة 

طياته العديد من اجلوانب التعليمية 

الأكادميية املتعلقة بالن�شاء والأطفال 

الفئة  من  كبرية  �شريحة  و�شيخدم 

مبيًنا  الطبي،  اجلانب  يف  امل�شتهدفة 

اأن املوؤمتر �شيقام عرب تقنية الت�شال 

م�شاركة  و�شي�شهد  ُبعد،  عن  املرئي 

مملكة  وخارج  داخل  من  وا�شعة 

البحرين.

روهيت  اأكد  جانبه،  من 

التنفيذي  الرئي�س  �شريفا�شتافا 

والأطفال  للن�شاء  امللكي  للم�شت�شفى 

التي  الجتماعات  من  �شل�شلة  اأن 

الفرتة  يف  املنظمة  اللجنة  عقدتها 

وترية  رفع  اإىل  تهدف  املا�شية، 

من  للموؤمتر  املثالية  ال�شتعدادات 

اأجل حتقيق كامل النجاح.

اإن  �شريفا�شتافا  روهيت  وقال 

اأولويات  من  والطفل  املراأة  �شحة 

والأطفال،  للن�شاء  امللكي  امل�شت�شفى 

مميزة  اأوراق  تقدمي  يف  و�شي�شهم 

من املتحدثني يف املوؤمتر الذي و�شل 

متحدًثا من  اأكرث من 31  اإىل  عددهم 

عدة دول من خمتلف دول العامل.

د. مرمي اجلالهمة

جمل�س الإدارة ينفي ارتكاب اأّي خمالفات ويعرب عن ثقته يف الق�صاء

احتاد مالك جزر اأمواج يعّزز مكانة اجلزر وجهة �صكنية و�صياحية

اأمواج  جزر  مالك  احتاد  اأ�شدر 

تاأ�شي�س  اإن  فيه  قال  بيانا،  املركز 

الرئي�س،  هدفه  لتحقيق  جاء  الحتاد 

من  اأمواج  جزر  مالك  خدمة  وهو 

و�شياحية  وجتارية  �شكنية  مناطق 

وبالتايل  امل�شرتكة،  املناطق  واإدارة 

وجهة  اأمواج  جزر  مكانة  تعزيز 

مملكتنا  يف  مميزة  و�شياحية  �شكنية 

يزيد  ما  حاليا  ت�شم  والتي  احلبيبة، 

على 15 األف مقيم ومالك وغريهم من 

زوار املناطق التجارية وال�شياحية من 

فنادق ومنتجعات.

احتاد  تاأ�شي�س  »مت  البيان:  وقال 

وت�شجيله  املركزي  اأمواج  جزر  مالك 

موؤ�ش�شة  ومتابعة  رعاية  حتت 

اتخذت  خطوة  لكل  العقاري  التنظيم 

القوانني  ح�شب  الحتاد  قبل  من 

ال�شاأن،  هذا  يف  ال�شادرة  والقرارات 

وح�شب توجيهات وتعليمات موؤ�ش�شة 

التنظيم العقاري«.

متت  »فلقد  البيان،  وبح�شب 

العامة  اجلمعية  لجتماع  الدعوة 

بح�شب  الحتاد  لتاأ�شي�س  الأوىل 

التفاق مع موؤ�ش�شة التنظيم العقاري، 

قانونيني  مراقبني  رقابة  وحتت 

املوؤ�ش�شة،  قبل  من  ومعّينني  م�شتقلني 

توثيقها  مت  اجلمعية  قرارات  وجميع 

واعتمادها بح�شب حم�شر الجتماع«.

البيان: »ومن خالل متاثل  وتابع 

والقوانني  الأنظمة  بكل  الإجراءات 

الإدارة  جمل�س  انتخاب  مت  ال�شارية، 

املالك، والذي يوؤهلهم  اأغلبية  من قبل 

لإدارة  الالزمة  الإجراءات  لتخاذ 

بطريقة  الحتاد  �شوؤون  وت�شيري 

القوانني  مع  ومتنا�شقة  �شفافة 

ال�شاأن،  هذا  يف  ال�شادرة  والقرارات 

وذلك للمحافظة على الأجزاء والأماكن 

امل�شرتكة«.

الدعاءات  »بخ�شو�س  واأ�شاف: 

لإدارة  املطور  �شركة  بتعيني  الواردة 

للقيام  له  تابعة  �شركات  اأو  الحتاد 

اأو  التنظيف  اأو  احلرا�شة  باأعمال 

اأن  نود  الأخرى،  اخلدمات  من  اأي 

�شركة  اأي  تعيني  يتم  مل  اأنه  نو�شح 

مالك  احتاد  لإدارة  للمطور  تابعة 

�شركة  تخويل  مت  واإمنا  اأمواج،  جزر 

الإدارة احلالية مبتابعة اأعمال الإدارة 

يقوم  حتى  وذلك  موؤقتة،  ب�شورة 

جمل�س الإدارة با�شتكمال عملية تعيني 

مالك  احتاد  لإدارة  موؤهلني  موظفني 

اأن  كما  مبا�شرة.  ب�شورة  اأمواج  جزر 

جميع عقود ال�شيانة متت عرب اختيار 

عدة  قبل  من  املقدمة  العرو�س  اف�شل 

�شركات«.

وتابع »اأما بالن�شبة اىل الدعاءات 

بجزر  العامة  الماكن  ملكية  ب�شاأن 

العامة من  الأماكن  فاإن جميع  اأمواج، 

مزروعة  مناطق  اأر�شفة،  �شوارع، 

واأماكن مائية، ملكيتها ما زالت با�شم 

ملكيتها  نقل  يتم  البحرين ومل  مملكة 

الآن،  حتى  اأمواج  جزر  مالك  لحتاد 

وما زال جمل�س الإدارة يتابع الأمر مع 

اجلهات الر�شمية«.

متام اأبو�شايف:

مت  الذي  بالتفاق  الأوروبي  الحتاد  جمل�س  رّحب 

لعتماد  وذلك  الأوروبي،  الربملان  مع  اإليه  ل  التو�شّ

عن  للك�شف  الهواتف«  على  »تطبيق  الرقمية  ال�شهادة 

بيانات امل�شافر يف ظل جائحة كوفيد-19، وذلك للتنقل 

القادم.  يوليو  من  الأول  يف  الأوروبي  الحتاد  دول  بني 

الفرد  ح�شول  الحتاد-  بيان  -وفق  ال�شهادة  وتت�شّمن 

امل�شحة،  لفح�س  وخ�شوعه  الكامل،  التطعيم  على 

ولفت  جماين.  ب�شكل  ال�شهادة  �شتتوافر  كما  والتعايف، 

البيان اىل اإمكانية ا�شتخدامها لأغرا�س حملية اإذا ن�شت 

القوانون املحلية يف كل دولة على حدة على ا�شتخدامها 

حملًيا لإثبات احل�شول على التطعيم، ل �شيما اأن ال�شهادة 

حتتوي على رمز القراءة الإلكرتونية.

ودعا املجل�س الدول الأوروبية اإىل عدم فر�س قيود 

على ال�شفر اإ�شافية حلاملي ال�شهادة الرقمية »ما مل تكن 

�شرورية«، ومنا�شبة حلماية ال�شحة العامة.

ت�شهيل  اإىل  اإليه  ل  التو�شّ مت  الذي  التفاق  ويهدف 

من  كوفيد-19،  جائحة  اأثناء  يف  واحلر  الآمن  التنقل 

خ�شع  قد  ال�شخ�س  اأن  على  رقمية  اأدلة  تقدمي  خالل 

اأنه  اأو  �شلبية،  اختبار  نتيجة  تلقى  اأو  الكامل،  للتطعيم 

متعاٍف من املر�س.

اإىل جعل اختبارات الك�شف  كما دعا جمل�س الحتاد 

جلميع  ومتاحة  التكلفة،  مي�شورة  كوفيد-19  عن 

املواطنني، اإذ �شيتم توفري نحو 100 مليون يورو ل�شراء 

الختبارات يف اإطار اأداة دعم الطوارئ.

وكانت دول الحتاد الأوروبي قد اتفقت على ال�شماح 

بالدخول اإىل اأرا�شيها للم�شافرين من دول اأخرى �شريطة 

اأن يكونوا قد تلقوا جرعات التطعيم كاملة، بعد اأن كان 

الحتاد قد اأغلق حدوده اخلارجية مع العامل يف مار�س 

�شيف  يف  وفر�س  ال�شروري،  غري  ال�شفر  اأمام   2020

العام املا�شي لئحة تتم مراجعتها من قبل الحتاد للدول 

اخلارجية.

يوّفر �صهادة بح�صول الفرد على التطعيم واإجرائه للم�صحة والتعايف

»تطبيق« ي�صّهل التنقل بني الدول الأوروبية مطلع يوليو القادم

طلب مرئيات النواب يف تعديالت التقاعد ورفع خطاب للحكومة ل�صم الوافدين.. رئي�س خدمات النواب:

مناق�صة قانون التقاعد ال�صهر القادم وفريق م�صرتك ملناق�صة قانون ال�صحة النف�صية

غالب اأحمد:

النائب  النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكد 

اأحمد الأن�شاري عدم ت�شلّم اللجنة م�شروع قانون تنظيم 

اأن  على  م�شدًدا  الآن،  حتى  اجلديد  والن�شر  ال�شحافة 

التاأخري يف القانون لي�س ب�شبب النواب كما ُي�شاع.

�شحايف  موؤمتر  يف  الأن�شاري،  النائب  وقال 

النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  اإجنازات  ل�شتعرا�س 

الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  النعقاد  دور  خالل 

ال�شحافة  قانون  اأهمية  تدرك  اللجنة  اإن  اخلام�س، 

اإذ  والإعالميني،  وال�شحفيني  ال�شحفي  للج�شم  اجلديد 

املجل�س،  اىل  و�شوله  فور  القانون  على  اللجنة  �شتعمل 

كثرية  مراحل  �شهد  والن�شر  ال�شحافة  قانون  اأن  موؤكًدا 

طوال ال�شنوات املا�شية. واأ�شار الأن�شاري اىل اأن اللجنة 

و�شعت تعديالت قانون التقاعد على راأ�س اأولوياتها يف 

على  ال�شيف  هذا  خالل  �شتعمل  اإذ  الت�شريعية،  الإجازة 

حتفظ  بروؤية  اخلروج  اأجل  من  وذلك  القانون  درا�شة 

دميومة  على  وتعمل  واملتقاعدين  امل�شرتكني  حقوق 

ال�شناديق، مو�شًحا اأن اللجنة �شتبداأ درا�شة القانون يف 

اأول اجتماعاتها خالل ال�شيف يف الأ�شابيع القادمة، وذلك 

يف الجتماع املقّرر بتاريخ 2021-6-6.

امل�شرتكني  م�شلحة  هو  الأ�شا�شي  الهدف  اأن  واأكد 

دميومة  على  العمل  ثم  الأول  باملقام  واملتقاعدين 

ال�شناديق، م�شرًيا اىل اأن احلكومة اأبدت تعاوًنا كبرًيا يف 

تقدمي  خالل  من  يدها  احلكومة  مّدت  اإذ  املهم،  امللف  هذا 

القانون م�شروًعا بقانون، ولي�س مر�شوًما، وهذا ما ميّكن 

املجل�س من التعديل على امل�شروع.

وقال اإن جميع اأع�شاء جمل�س النواب يعملون يف هذا 

ولدميومة  القانون،  هذا  من  املواطن  تاأثر  لعدم  القانون 

هذه ال�شناديق، والتي ميكن اأن تكون �شعبة.

خمتلف  مي�ّس  الذي  القانون  اأهمية  الأن�شاري  واأكد 

فاإن  ولذلك  البحرينية،  الأ�شرة  واأفراد  املجتمع  �شرائح 

اللجنة �شتعمل على درا�شته بتاأٍن والتوا�شل مع خمتلف 

اللجنة  اأن  اىل  م�شرًيا  احل�ّشا�س،  امللف  هذا  يف  اجلهات 

املجتمع  موؤ�ش�شات  ومرئيات  النواب  جميع  راأي  طلبت 

�شم  على  �شتعمل  كما  النقابية،  والحتادات  املدين 

خمرجات جلنة التحقيق الربملانية يف �شناديق التقاعد.

اللجنة  اآراء  ناق�شت  اللجنة  اإن  الأن�شاري  وقال 

الت�شريعية واللجنة املالية والقت�شادية، اإذ راأت اللجنة 

راأي  اأن  موؤكًدا  املواد،  بع�س  د�شتورية  عدم  الت�شريعية 

امل�شرتكني ودميومة  ين�شب يف م�شلحة  جلنة اخلدمات 

على  التحفظات  بع�س  لديها  اللجنة  اإن  اإذ  ال�شناديق، 

الزيادة  مت�ّس  التي  وهي  ال�شت،  النقاط  يف  التعديالت 

ال�شنوية وتخفي�س املعا�س التقاعدي.

رفعت  اللجنة  اأن  النواب  خدمات  رئي�س  وذكر 

خطاًبا اىل احلكومة من اأجل �شم الوافدين يف ال�شناديق 

اإيراًدا  �شيمثل  ما  وهذا  الرد،  بانتظار  واأنها  التقاعدية، 

وفائدة لل�شناديق التقاعدية من خالل ا�شرتاكات العمالة 

الأجنبية.

مت  اأنه  الأن�شاري  اأحمد  النائب  اأكد  اآخر،  �شياق  يف 

ملناق�شة  عمل  فريق  ت�شكيل  على  احلكومة  مع  التفاق 

قانون ال�شحة النف�شية، ومت اختيار النائب د.مع�شومة 

يف  لتخ�ش�شهما  كمال  د.�شو�شن  والنائب  عبدالرحيم 

عمل  نّظم  امل�شروع  اأن  اإىل  م�شرًيا  الدقيق،  املجال  هذا 

وبروتوكولت العالج وحقوق املري�س النف�شي، واأن هذا 

للمري�س  احلق  ويعطي  املوجود  الفراغ  �شيمالأ  القانون 

يف العالج.

اأحمد الأن�صاري

ح�شني املرزوق:

باملحافظة  البلدي  املجل�س  اأقام 

اجلنوبية اجتماعه رقم 17 لدور النعقاد 

اخلام�س،  الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث 

تغيري  درا�شة  الجتماع  خالل  وناق�س 

 )12012545( رقم  العقار  ت�شنيف 

راأ�س  مبنطقة   954 مبجمع  الكائن 

بوجرجور وبناء م�شجد على العقار حمّل 

جتارية  حمال  اإىل  بالإ�شافة  الدرا�شة، 

الهند�شية  اخلرائط  بح�شب  و�شقق 

من  بالإجماع  املوافقة  ومّتت  للم�شروع، 

ت�شنيف  من  املذكور  العقار  ت�شنيف 

اإىل   »LD« اخلفيفة  ال�شناعات  مناطق 

ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق العامة 

.»PS«

ومّرر جمل�س بلدي اجلنوبية مقرتًحا 

تقدم به عبداهلل اإبراهيم عبداللطيف، وجاء 

�شمن  اأر�س  قطعة  اإيجاد  املقرتح  يف 

�شوق  لإن�شاء  اجلنوبية  املحافظة  نطاق 

الدخل  ذات  املنتجة  البحرينية  لالأ�شر 

املنتجة  الأ�شر  تنمية  بهدف  املحدود؛ 

من  القت�شادية  الناحية  من  ومتكينها 

اأ�شرة  لكل  املالئمة  الظروف  تهيئة  خالل 

ترغب يف توفري م�شدر دخل اإ�شايف، واإذا 

ال�شوق  لهذا  املنا�شبة  الأر�س  اإيجاد  مت 

ميكن ا�شتغالل امل�شاحات اخلالية الواقعة 

يف  منها  لال�شتفادة  وتهيئتها  �شمنها 

واملهرجانات  الوطنية  الفعاليات  اإقامة 

البحرين  مملكة  كاحتفالت  ال�شعبية، 

بالعيد الوطني وغريها.

البلدي  املجل�س  ع�شو  تقدم  كما 

اإبراهيم  عبداهلل  اجلنوبية  باملحافظة 

عليه  املوافقة  متت  مبقرتح  عبداللطيف 

بالإجماع من قبل اأع�شاء املجل�س، يت�شمن 

توفري نظام اإلكرتوين يحتوي على �شرائح 

اإلكرتونية بهدف التزّود بالوقود ل �شلكًيا 

للمركبات، على اأن يتم خ�شم مبلغ التزّود 

هذا  ويهدف  النظام،  هذا  من  بالوقود 

يف  احلديث  التطور  مواكبة  اإىل  املقرتح 

ياأتي  كما  وا�شتخداماتها،  التكنولوجيا 

الراهنة  الأو�شاع  املقرتح متا�شًيا مع  هذا 

والإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية 

للت�شدي  البحريني  الوطني  للفريق 

لفريو�س كورونا وللحد من انت�شاره.

اقرتح تطوير نظام اإلكرتوين يحتوي على �صرائح اإلكرتونية للتزّود بالوقود اآلًيا

»بلدي اجلنوبية« يقّر اإن�صاء �صوق لالأ�صر البحرينية املنتجة ذات الدخل املحدود

رئي�س هيئة الطريان بال�صعودية 

ي�صتقبل �صفري البحرين

باململكة  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  رئي�س  ا�شتقبل 

البحرين  �شفري مملكة  الدعيلج،  عبدالعزيز  ال�شعودية  العربية 

اآل خليفة، بح�شور نائب  ال�شيخ حمود بن عبداهلل  الريا�س  يف 

الرئي�س التنفيذي لطريان اخلليج وليد العلوي.

وخالل اللقاء، اأعرب الدعيلج عن اعتزازه وتقديره للعالقات 

واململكة  البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  الرا�شخة  الأخوية 

العربية ال�شعودية وما متتاز به من متانة وقوة، م�شيًدا بالدور 

الرائد ململكة البحرين يف قطاع الطريان واخلدمات.

العربية  اململكة  لدى  البحرين  اأكد �شفري مملكة  من جانبه، 

البلدين  جتمع  التي  املتينة  الأخوية  العالقات  ُعمق  ال�شعودية 

وال�شعبني ال�شقيقني، وما تت�شم به من و�شائج القربى وامل�شري 

اإىل  بها  والدفع  العالقات  تلك  تعزيز  �شبل  ا  م�شتعر�شً الواحد، 

اآفاق اأو�شع يف جميع املجالت، مبا يعود باخلري واملنفعة على 

البلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

»الرتبية«: تقدمي اخلدمات

 التعليمية عرب الأنظمة الإلكرتونية

اجلهود  وتعزيز  لدعم  التن�شيقية  اللجنة  لقرارات  تنفيًذا 

»كوفيد-19«،  كورونا  فريو�س  جلائحة  للت�شدي  الوطنية 

اإىل  الطلبة  ذهاب  تعليق  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

املوؤ�ش�شات التعليمية احلكومية واخلا�شة، وي�شمل ذلك ريا�س 

واملراكز  العايل،  التعليم  وموؤ�ش�شات  واملدار�س،  الأطفال، 

واملعاهد التعليمية، وذلك من يوم الأحد 30 مايو 2021، وملدة 

اأ�شبوعني من تاريخ تطبيق القرار.

ونبهت الوزارة، يف بيان لها اأم�س، اأن تقدمي جميع اخلدمات 

التعليمية للطلبة �شوف ي�شتمر عرب الأنظمة الإلكرتونية.

�صلمان بن عبدالـله يوّجه لعقد 

اجتماع لبحث �صكوى مالك جزر اأمواج

وّجه ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س جهاز 

امل�شاحة والت�شجيل العقاري رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 

التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذية  الإدارة  العقاري،  التنظيم 

جزر  حالة  عن  و�شامل  ل  مف�شّ تقرير  رفع  اإىل  العقاري 

اأمواج فيما يخ�س احتاد املالك اخلا�س بامل�شروع، ورفعه 

عليه  لالطالع  املوؤ�ش�شة  اإدارة  ملجل�س  خا�س  اجتماع  اىل 

ومناق�شته، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من قرارات.

مالك  من  بها 1200  تقّدم  �شكوى  اإثر  على  ذلك  جاء 

جزر اأمواج العقاري. 

والإدارة  اإدارتها  مبجل�س  ممثلًة  املوؤ�ش�شة،  اأن  واأكد 

التنفيذية، تاأخذ بعني العتبار جميع ال�شكاوى التي تقّدم 

الالزم  التحّرك  تاألو جهًدا يف  ب�شكل قانوين ونظامي، ول 

لتخاذ القرارات حللحلة امل�شاكل والق�شايا و�شمان اإعطاء 

احلقوق لأ�شحابها، مبا ين�س عليه قانون تنظيم القطاع 

العقاري رقم )27( ل�شنة 2017 والقرارات املنّظمة له.

ال�صيخ 

�صلمان بن 

عبداهلل



اأ�سادت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة 

جمل�س النواب بالتوجيهات امللكية ال�سامية 

بن  امللك حمد  اجلاللة  من ح�سرة �ساحب 

املفدى، على  البالد  اآل خليفة عاهل  عي�سى 

اإثر البيان ال�سادر عن اللجنة التن�سيقية يف 

اجتماعها اأم�س الأربعاء.

حتتم  الراهنة  املرحلة  اأن  واأكدت   

وعدم  التكاتف،  املجتمع  اأفراد  جميع  على 

الوقائية  الإجراءات  اتباع  يف  التهاون 

والحرتازية ملحاربة جائحة كورونا، لفتة 

باأن  املفدى  امللك  جاللة  توجيهات  اأن  اإىل 

ت�سرف  كافة حتت  اإمكاناتها  ت�سع  الدولة 

فريق البحرين بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي 

الوزراء ملحاربة  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

الأمن  وحتقيق  املر�س  انت�سار  تداعيات 

والداعم  احلافز  متثل  للجميع،  والأمان 

للجميع باأن مملكة البحرين �ستتغلب على 

وجهود  قائدها،  بحكمة  اجلائحة،  هذه 

اأبنائها، ووعي �سعبها، لت�سري نحو مرحلة 

تنموية اأكرث تقدًما يف جميع املجالت.

ال�سمو  �ساحب  قيادة  على  اأثنت  كما   

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل 

لفريق  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  م�سرية  البحرين، 

على  قدرتها  املا�سية  املرحلة  خالل  اأثبتت 

تخطي ال�سعوبات، وحتويل التحديات اإىل 

مكت�سبات، بف�سل حتمل اجلميع للم�سوؤولية 

الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  الوطنية، 

وو�سع ال�سرتاتيجيات واخلطط املدرو�سة 

والإجراءات  التدابري  واتخاذ  والدقيقة، 

الظروف  لتجاوز  �سعًيا  فاعلية،  الأكرث 

ال�ستثنائية بخطى ثابتة ورا�سخة.

ال�سكر  عن  ذاته  الوقت  يف  واأعربت   

والتقدير للفريق الوطني ملكافحة فريو�س 

ال�سفوف  يف  املخل�سة  وللكوادر  كورونا، 

وفنية  واإدارية  طبية  طواقم  من  الأمامية 

ومتطوعني خلدمة الوطن.

اأهمية  النواب  جمل�س  رئي�سة  واأكدت   

كل  وت�سخري  الوطنية،  اجلهود  توحيد 

التن�سيق  وتعزيز  والطاقات،  الإمكانات 

ال�سلطتني  بني  امل�سرتك  والتعاون 

النهج  وجعل  والتنفيذية،  الت�سريعية 

احلكيم حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

الوطنية  الغايات  اإىل  للو�سول  ال�سبيل 

الظرف  هذا  مواجهة  يف  ل�سيما  املرجوة، 

ال�ستثنائي.

على  النواب  جمل�س  تاأكيد  وجددت 

تقدمي الدعم الكامل لكل القرارات التي اأعلن 

عنها الفريق الوطني الطبي، والتي تاأتي يف 

امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيًذا  الأول  املقام 

املفدى، يف حتقيق ال�سالمة للجميع.

وموا�ساتها  تعازيها  بالغ  عن  واأعربت 

�سارعة  كورونا،  فريو�س  �سحايا  لذوي 

اإىل اهلل عز وجل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته 

ور�سوانه واأن مين على امل�سابني بال�سفاء 

العاجل.

اإىل  النواب  جمل�س  رئي�سة  دعت  كما 

م�سادرها  من  املعلومات  ا�ستقاء  اهمية 

ال�سائعات، م�سيفة  الر�سمية وجتنب ن�سر 

اأن اأبناء مملكة البحرين املخل�سني يتمتعون 

بالوعي الكامل، ولن يقبلوا اأبًدا اأي اأمر يهدد 

اأمن و�سالمة و ا�ستقرار املجتمع.

م�سددة على التكاتف وزيادة االلتزام لنتجاوز مًعا الظروف اال�ستثنائية.. زينل:

دعم نيابي تام جلهود فريق البحرين بقيادة ويل العهد رئي�س الوزراء

اأكد علي بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س 

ال�سورى اأن الر�سالة امللكية ال�سامية من لدن 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، وما حملته من 

م�سامني مطمئنة للمواطنني واملقيمني بقدرة 

البحرين على جتاوز جائحة كورونا  مملكة 

الإرادة  تعزيز  �ساأنها  من  )كوفيد-19(، 

وامل�سوؤولية الوطنية، والتاأكيد على التكاتف 

والتعا�سد، وت�سافر اجلهود بني اجلميع من 

الأمن  الأمان، وحتقيق  بر  اإىل  الو�سول  اأجل 

ال�سحي واملجتمعي.

واأعرب رئي�س جمل�س ال�سورى عن الفخر 

البحرين بقيادة  والعتزاز مبا حتققه مملكة 

جاللة امللك املفدى رعاه اهلل، من متّيز وريادة 

بتوجيهات  م�سيًدا  للجائحة،  الت�سدي  يف 

جاللة امللك املفدى حفظه اهلل، وتاأكيد جاللته 

اأجل حماربة  من  الإمكانات  كل  ت�سخري  على 

اجلائحة، وجتاوز تداعياتها.

اأن جاللة  ال�سورى  وذكر رئي�س جمل�س 

وامل�ساند  والداعم  الأول  الراعي  املفدى،  امللك 

املواطنني  و�سالمة  اأمن  يحفظ  ما  لكل 

جاللته،  يوليه  ما  عالًيا  مقدًرا  واملقيمني، 

يحقق  ما  لكل  م�ستمرة  ومتابعة  اهتمام  من 

الرفعة والتقدم ململكة البحرين، ومبا يج�ّسد 

قيادته احلكيمة، والروح الأبوية النبيلة التي 

يت�سم بها جاللته.

ال�سورى باجلهود  واأ�ساد رئي�س جمل�س 

التن�سيقية  اللجنة  تبذلها  التي  احلثيثة 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  برئا�سة �ساحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س  بن حمد 

لكل  امل�ستمرة  اهلل، ومتابعتها  الوزراء حفظه 

بفريو�س  املتعلقة  وامل�ستجدات  التطورات 

بالقرارات  منوًها  )كوفيد-19(،  كورونا 

والإجراءات التي ت�سدرها اللجنة التن�سيقية 

احلفاظ على �سحة و�سالمة جميع  اأجل  من 

املواطنني واملقيمني.

ال�سالح: طماأنة امللك للمواطنني تعزز 

االإرادة وامل�سوؤولية الوطنية لتجاوز كورونا

رئي�س جمل�س ال�شورى

اأ�سادوا بدعم وتوجيهات وطماأنة جاللة امللك للمواطنني واملقيمني.. نواب:

البحرين �ستتجاوز اجلائحة بتكاتف وم�سوؤولية اجلميع ودعم جهود الفريق الوطني

حمرر ال�سوؤون الربملانية: 

اأ�ساد نواب بتوجيهات ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، اإثر البيان ال�سادر من 

املواطنني واملقيمني  اأهمية تكاتف  التن�سيقية، موؤكدين  اللجنة 

مع جهود فريق البحرين بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، من اأجل 

جتاوز اجلائحة.

امللك  جاللة  بقيادة  البحرين،  مملكة  اأن  النواب  واأكد 

البحرين  فريق  ت�سرف  كافة حتت  اإمكاناتها  املفدى، و�سعت 

بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

انت�سار  تداعيات  ملحاربة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

فريو�س كورونا وحتقيق الأمن والأمان للجميع.

اآثار اجلائحة بف�سل  البحرين �ستتجاوز  اأن  اإىل  واأ�ساروا 

دعم توجيهات جاللة امللك املفدى وتكاتف املواطنني واملقيمني 

مع توجيهات الفريق الوطني، موؤكدين على الأخذ بتوجيهات 

والأخذ  واحليطة،  والتعاون  بالتكاتف  يتعلق  فيما  جاللته 

مراحل  جميع  يف  والوقائية  الحرتازية  الإجراءات  بجميع 

الت�سدي للجائحة، حتى زوالها باإذنه تعاىل.

الأن�ساري  اأحمد  النائب  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكد  اإذ 

فريو�س  جائحة  جتاوز  اأجل  من  الوطني  التكاتف  �سرورة 

من  ال�سادرة  بالتوجيهات  اللتزام  خالل  من  وذلك  كورونا، 

اجلهات الر�سمية املخت�سة، والعمل بروح الفريق الواحد مع 

فريق البحرين من اأجل امل�سلحة العامة وحما�سرة هذا الوباء 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بدعم  م�سيًدا  ممكن،  وقت  اأ�سرع  يف 

امللك املفدى حمد بن عي�سى اآل خليفة للفريق الوطني بقيادة 

ويل  خليفة  ال  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الوطني  للفريق  والإمكانات  اجلهود  جميع  وت�سخري  العهد، 

لتجاوز هذه املحنة.

من جهته، قال رئي�س اللجنة املالية والقت�سادية النائب 

اآل  امللك حمد بن عي�سى  »اإن كلمات جاللة  البحراين:  حممود 

خليفة اليوم ت�سكل خريطة طريق اأمامنا ل�سمان عبور مملكة 

البحرين جائحة كورونا باأ�سرع وقت وباأقل ا�سرار ممكنة«.

املفدى  امللك  الكوهجي مببادرة جاللة  النائب حمد  ونوه 

الطماأنينة  وبث  املحنة،  هذه  لتجاوز  التكاتف  اإىل  الدعوة  يف 

باأن البحرين �ستتجاوز هذه املرحلة واملحنة وت�سخري جميع 

الإمكانات لفريق البحرين بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، من اأجل 

�سحة و�سالمة اجلميع وعودة احلياة الطبيعية مرة اأخرى.

اأن موا�ساة جاللته لأهايل  اإىل  البناي  النائب عمار  ولفت 

�سحايا فريو�س كورونا وذويهم نابع من احل�س الأبوي الذي 

تفريق بني عرق  كافة، دون  املجتمع  اأفراد  اإىل  يوليه جاللته 

اأو جن�س اأو مواطن ومقيم، م�سدًدا على �سرورة الأخذ بجدية 

وم�سوؤولية دعوات جاللة امللك للتكاتف خالل هذه املحنة التي 

تعم العامل للو�سول اإىل بر الأمان.

عن  ال�سادرة  بالقرارات  القطري  فاطمة  النائب  واأ�سادت 

الفريق الوطني للت�سدي جلائحة كورونا، والتي �سملت اإغالق 

الأن�سطة التجارية غري الأ�سا�سية ب�سكل موؤقت لكبح الرتفاع 

امل�سطرد يف اأعداد الإ�سابات والوفيات، والعمل على خف�سها 

اإىل حدودها الآمنة، داعية يف الوقت ذاته اإىل �سرورة توفري 

الإغالق. واأكد  املتاأثرة بقرارات  الأن�سطة  خطط وبرامج لدعم 

�ساحب  ح�سرة  عنه  اأعرب  ما  اأن  الدو�سري  عي�سى  النائب 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

اإثر البيان ال�سادر عن اللجنة التن�سيقية يف اجتماعها، عك�س 

خالل  املواطنني  اأوجاع  تلّم�س  يف  احلقيقي  الأبوي  احلر�س 

هذه املحنة التي عمت العامل اإثر تف�سي وباء فريو�س كورونا، 

م�سرًيا اإىل اأن اململكة قدمت كل ما هو غاٍل من اأجل توفري �سبل 

الرعاية والوقاية للجميع منذ اليوم الأول من تف�سي الفريو�س.

من  التكاتف  �سرورة  املالكي  با�سم  النائب  اأكد  بدوره، 

اأجل جتاوز هذه املحنة التي متر بها البحرين والعامل ب�سبب 

�ساحب  ح�سرة  ودعم  بتوجيهات  م�سيًدا  كورونا،  جائحة 

الوطني  للفريق  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  املفدى  اجلاللة 

بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

البحرين  باأن  التطمينات  وبث  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

�ستتجاوز هذه الزمة.

منر  التي  احلالية  املرحلة  اإن  املالكي  با�سم  النائب  وقال 

وعدم  واللتزام،  بامل�سوؤولية  التحلي  اجلميع  من  تتطلب  بها 

التهاون، والتكاتف مع اجلهود الوطنية ملواجهة هذه اجلائحة، 

موؤكًدا اأن دعم جاللة امللك املفدى يف ت�سخري جميع الإمكانات 

لتجاوز الأزمة يوؤكد ان البحرين لن تدخر اأي جهد ومال من 

اأجل احلفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني.

لفريق  النواب  جمل�س  دعم  بوعنق  خالد  النائب  واأكد 

البحرين والفريق الوطني الطبي، واأهمية تعزيز روح التفاوؤل 

من  احلذر  وتوخي  وامل�ستجدات،  التحديات  مع  وامل�سوؤولية 

املعلومات غري الر�سمية وال�سائعات.

بالتكاتف  مًعا  �سنتجاوزها  اجلائحة  هذه  اأن  م�سيًفا 

اأن مملكة  اإىل  م�سرًيا  امل�ساعف،  املجتمعي  والوعي  والتعاون 

قدمت  ال�سامية  وتوجيهاته  املفدى  العاهل  بقيادة  البحرين 

واأبًدا  دائًما  و�ستظل  �سيء،  كل  على  �سعبها  وم�سلحة  �سحة 

�سعبه  ويفتخر  يعتز  وطن  يف  وم�ساحلهم،  اأبناءها  ترعى 

بقيادته احلكيمة.

النفيعي  خالد  اإبراهيم  النواب  جمل�س  ع�سو  وحث 

ح�سرة  خلف  واحدا  �سفا  الوقوف  على  واملقيمني  املواطنني 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، حتى جتاوز 

ظروف اجلائحة، مو�سًحا اأن تطمينات جاللته ودعمه الأبوي 

خري  الطبي  الكادر  يف  العاملني  وجلميع  البحرين  لفريق 

ت�سجيع وخارطة طريق للمرحلة املقبلة.

واأ�سارت د.مع�سومة بنت ح�سن عبدالرحيم اإىل اأن �سعب 

دائًما  �سيكون  واأنه  امللك  جاللة  قيادة  خلف  ي�سري  البحرين 

�سبيل اخلروج من جائحة فريو�س  والتكاتف يف  العهد  على 

ت�سعى  البحرين  مملكة  اأن  قمرب  عمار  النائب  واأكد  كورونا. 

وحتقيق  كورونا  فريو�س  انت�سار  تداعيات  ملحاربة  جاهدة 

الأمن والأمان للجميع، بحنكة قيادتها الر�سيدة وباإدارة فريق 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة ح�سرة  البحرين 

اأثبتوا  والذين  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ا�ستعدادهم التام ملحاربة تداعيات انت�سار فريو�س كورونا.

التي  امللكية  الرعاية  اأن  عبدالأمري  زينب  النائب  واأكدت 

يحظى بها املواطنون انعك�ست على جعل اململكة مثالً يحتذى 

به يف تقدمي اأف�سل الرعاية والدعم جلميع من على هذه الأر�س 

الطيبة، مو�سحة اأن اململكة كانت من اأوىل الدول التي اأعلنت 

تقدمي اللقاح جلميع املواطنني واملقيمني من غري اأي مقابل.

تكاتف  اأهمية  على  حطاب  عبدالرزاق  النائب  و�سدد 

اجلميع يف املرحلة الراهنة، وعدم التهاون يف اتباع الإجراءات 

دعمه  موؤكًدا  املر�س،  تف�سي  ملحاربة  والحرتازية  الوقائية 

وتوجيهات  امللكية  التوجيهات  جناح  على  ورهانه  التام 

فريق البحرين بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة. بدوره، �سدد 

امللكية  التوجيهات  اتباع  اأهمية  على  الع�سومي  عادل  النائب 

ال�سادرة عن عاهل البالد املفدى، اإذ �سدد جاللته على �سرورة 

التكاتف خالل هذه املحنة التي تعم العامل، واأ�سار الع�سومي 

اإمكاناتها كافة حتت  اإىل التوجيهات امللكية باأن الدولة ت�سع 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  البحرين  فريق  ت�سرف 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ملحاربة تداعيات انت�سار املر�س 

وحتقيق الأمن والأمان للجميع.

ما حمله  اإن  الذوادي  عبداهلل  الدكتور  النائب  قال  بدوره، 

حل�سرة  تاأكيدات  من  التن�سيقية  اللجنة  عن  ال�سادر  البيان 

البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �ساحب 

فريق  ت�سرف  حتت  الدولة  اإمكانات  جميع  بو�سع  املفدى، 

الأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو  البحرين بقيادة �ساحب 

اهتمام  تعك�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

وحتقيق  كورونا  فريو�س  انت�سار  تداعيات  مبحاربة  جاللته 

الأمن والأمان للجميع.

تاأكيد  اإن  ال�سلوم  �سباح  اأحمد  النائب  قال  حني  يف 

يف  التن�سيقية  اللجنة  عن  ال�سادر  البيان  اإثر  جاللته، 

اجتماعه اأم�س الأربعاء، �سرورة للتكاتف خالل هذه املحنة 

التي تعم العامل، وتطمني جاللته باأن مملكة البحرين �سوف 

تتخطى هذه اجلائحة اإىل بر الأمان.

ال�سمو  يبذلها �ساحب  التي  الكبرية  اإىل اجلهود  ولفت 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

وتروؤ�س  البحرين،  لفريق  وقيادته  املوقر  الوزراء  جمل�س 

القرارات  من  بالعديد  واخلروج  التن�سيقية،  للجنة  �سموه 

التي كان لها بالغ الأثر يف املحافظة على �سحة املواطنني 

من  املت�سررة  للقطاعات  املالية  احلزم  وتقدمي  واملقيمني، 

الداعمة  الأخرى  القرارات  من  العديد  جانب  اإىل  اجلائحة، 

للمواطنني والقطاع اخلا�س.

جعلت  امللكية  الرعاية  اأن  الدو�سري  بدر  النائب  واأكد 

الدول  اف�سل  تبواأت  اإذ  به،  يحتذى  ومثالً  قدوة  البحرين 

املتميزة  والعالجية  ال�سحية  خدماتها  تقدم  التي  العامل  يف 

الدول  اأوىل  البحرين تعترب من  اأن مملكة  ا  للجميع، خ�سو�سً

اخلدمات  وقدمت  كورونا  جلائحة  ت�سدت  التي  بالعامل 

�سبيل  على  ومنها  املتقدم،  العامل  دول  تناف�س  التي  ال�سحية 

املثال تقدمي اللقاح وتوفريه جلميع املواطنني واملقيمني ب�سكل 

جماين، بهدف احلفاظ على اأرواح النا�س و�سالمتهم و�سحتهم.

ح�سرة  بدعم  البحرين  اأن  الدم�ستاين  اأحمد  النائب  واأكد 

جاللة امللك املفدى حمد بن عي�سى اآل خليفة، وتكاتف املواطنني 

ال�سمو  �ساحب  بقيادة  البحرين،  فريق  جهود  مع  واملقيمني 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء، �ستتجاوز هذه الأزمة بقوة اأكرب.

حممود البحراين
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�إحدى  �ل�سيف،  عقار�ت  �سركة  �أعلنت 

�ل�سركات �لر�ئدة يف جمال �لتطوير �لعقاري 

تاأجري  �تفاقية  توقيعها  �لبحرين،  يف مملكة 

�سيتم  �لبحرين،   - �ل�سالم  م�سرف  مع 

يف  للبنك  م�سريف  فرع  �إقامة  مبوجبها 

�لو�عدة  �مل�ساريع  �أحد  �لليو�ن،  م�سروع 

يف  �لهملة  مبنطقة  �ل�سركة  تطورها  �لتي 

�ل�سمالية. �ملحافظة 

�لتنفيذي  �لرئي�س  يو�سف  �أحمد  و�سرح 

»ي�سرنا  قائالً:  �ل�سيف  عقار�ت  ل�سركة 

رو�د  �أحد  �ل�سالم  مب�سرف  �لرتحيب 

بالليو�ن،  �ململكة  يف  �لإ�سالمية  �ل�سريفة 

مرموقة كم�سرف  مالية  موؤ�س�سة  مع وجود 

�سيقدم  �ملميزة،  �لبنوك  من  وغريها  �ل�سالم 

�خلدمات  من  ��ستثنائًيا  مزيًجا  �مل�سروع 

و�لرتفيهية  و�لتجارية  و�مل�سرفية  �ل�سكنية 

�ملو�طنني  من  للزو�ر  ع�سرية  بيئة  �سمن 

�لفريدة  �لتوليفة  هذه  و�ل�سياح،  و�ملقيمني 

�لقريب  يف  �لليو�ن  �ستجعل  �ملر�فق  من 

عن  و�لباحثني  �مل�سطافني  قبلة  �لعاجل 

مع  �لأوقات  �أمتع  وق�ساء  �ل�سرتخاء 

�لناي�س  رفيق  علق  بدوره،  �لأحبة«. 

م�سرف  لدى  للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س 

�سعد�ء  »نحن  بالقول:  �لبحرين   – �ل�سالم 

جًد� بعقد هذه �ل�سر�كة �جلديدة مع عقار�ت 

�أبرز  باأحد  �جلديد  فرعنا  لإقامة  �ل�سيف 

يف  �ملرموقة  �لعقاري  �لتطوير  م�ساريع 

�لفرع  هذ�  تد�سني  وياأتي  �لبحرين.  مملكة 

�لتو�سعية  وروؤيتنا  �أهد�فنا  مع  بالتو�فق 

جهودنا  ا  �أي�سً يدعم  وهو  للم�سرف، 

جتربة  �لأعز�ء  �لزبائن  ملنح  �مل�ستمرة 

متميزة على نطاق و��سع«.
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»زين البحرين« تو�ّشع �شبكتها لتوفري

 ات�شال عايل ال�شرعة ملدينة خليفة

�لأوىل  �ل�سبكة  �لبحرين،  زين  �أ�سبحت 

�أول م�سغل  �لبحرين،  �ملتنقل يف  للربودباند 

ل�سبكات  حم�سًنا  �ت�سالً  يوفر  �ت�سالت 

خليفة  ملدينة  �ملتنقل  و�لربودباند  �لهاتف 

�ملطورة حديًثا. وُتعد مدينة خليفة ثاين �أكرب 

م�سروع �سكني يف �لبحرين وتقع يف �ملحافظة 

�جلنوبية، وتوفر نحو 6000 وحدة �سكنية. 

ومن خالل هذ� �لنهج �لتدريجي، تهدف زين 

وموثوقة  فائقة  جتربة  تقدمي  �إىل  �لبحرين 

يف  لعمالئها  و�ملنزيل  �ملتنقل  للربودباند 

مدينة خليفة )�إ�سكان حيي �لعليم و�ملحادير، 

خالل  من   )966 /965 /964 وجممعات 

�لت�سال  وفر�س  �لبيانات  �سرعة  حت�سني 

بال�سبكة لتلبية �لطلبات �ملتز�يدة للعمالء.

من  �ملح�ّسنة  �ل�سبكة  ��ستفادة  ومع 

�إىل  �لبحرين  زين  تهدف  �ملتطورة،  �مليز�ت 

متكني �ملجتمعات مثل مدينة خليفة من خالل 

توفري خدمات �لت�سالت عرب �لهاتف �لنقال 

و�لربودباند للمقيمني فيها لال�ستمتاع ب�سرعة 

�لتعلم  مع  جتاربهم  لتح�سني  �أعلى  بيانات 

و�مل�ساهدة و�لألعاب، وتو��سل زين �لبحرين 

تغطية  تو�سيع  يف  �ملحوري  دورها  لعب 

كجزء  حديًثا  �ملطورة  خليفة  ملدينة  �ل�سبكة 

من خطتها �لتو�سعية �مل�ستمرة �ملقررة لعام 

2021. ولطاملا �سعت زين �لبحرين للوفاء 

بالتز�مها بتحقيق روؤية �لبحرين 2030 من 

خالل توفري �ت�سال �سل�س لعمالئها وتعزيز 

جتربتهم �لرقمية.

�لبحرين  زين  �سبكة  تو�سيع  ومبنا�سبة 

�ليهام  علي  �ل�سيد  �سرح  خليفة،  مدينة  يف 

قائالً:  �لبحرين  زين  يف  �لتكنولوجيا  مدير 

با�ستمر�ر  ن�سعى  �لبحرين،  زين  يف  »نحن 

وُيعد  حم�ّسنة،  بات�سالت  عمالئنا  لتزويد 

��سرت�تيجيتنا  من  جزًء�  �ل�سبكة  تو�سيع 

�لبحرين وتوفري  �لرقمي يف  �لتحول  لقيادة 

وبالتايل  خليفة،  مدينة  ل�سكان  قوية  �سبكة 

توفري �سرعات موثوقة وفائقة �ل�سرعة لتلبية 

�حتياجاتهم �لرقمية«.

قائالً:  ت�سريحه  يف  �ليهام  و��ستطرد 

يف  �ل�ستثمار  �لبحرين  زين  يف  »نو��سل 

�سبكتنا لت�سهيل �لت�سالت وتزويد عمالئنا 

وقت  يف  �سيما  ل  لل�سبكة،  جتربة  باأف�سل 

ت�ستد فيه حاجتهم و�عتمادهم على �لت�سالت 

ب�سكل �أكرب«.

�لتجزئة  بنك  �لإثمار،  بنك  �أعلن 

�لإ�سالمي �لذي يتخذ من �لبحرين مقًر� له، 

مل�سروع  خا�سة  متويلية  عرو�س  تقدمي 

فلل د�نات �لربكة �لو�قع مبنطقة جنو�سان 

يف �لبديع. 

ا للم�ستفيدين  و�لتمويل م�سمم خ�سي�سً

متويل  برنامج  وهو  مز�يا،  برنامج  من 

�لذي  �لبحرين  ململكة  �لجتماعي  �ل�سكن 

يهدف �إىل م�ساعدة �ملو�طنني �لذين تنطبق 

عليهم �ملعايري ل�سر�ء �أول منزل لهم.

�لأعمال  جمموعة  عام  مدير  وقال 

حممد  �لإثمار  بنك  يف  لالأفر�د  �مل�سرفية 

�أخرى بنك  �لتعاون مرة  جناحي: »ي�سرنا 

�أول  �سر�ء  من  �لعمالء  لتمكني  �لإ�سكان 

هو  �لربكة  د�نات  م�سروع  �إن  لهم.  منزل 

�لأ�سر  م�سروع �سكني مت تطويره مل�ساعدة 

�لبحرينية على حتقيق �ل�ستقر�ر يف بيئة 

�إ�سكانية  فر�س  توفري  خالل  من  مثالية، 

عالية �جلودة باأ�سعار معقولة«. 

ا متويلية مل�شروع »دانات الربكة« »الإثمار« يطلق عرو�شً

تقريرها  �لت�سالت  تنظيم  هيئة  �أ�سدرت 

�لهو�تف  خدمات  جودة  حول   2020 لعام 

�لتقرير  وبنّي  �لبحرين،  مملكة  يف  �ملتنقلة 

خدمات  يف  عالية  بجودة  تتميز  �لبحرين  �أن 

�لهو�تف �ملتنقلة �لتي يوفرها مزودو خدمات 

�مل�ستهلكني  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار  �لت�سالت، 

تنزيل  يف  فائقة  �سرعات  على  يح�سلون 

خدمات �جليل �خلام�س تتجاوز 2 جيجابيت 

يف  ر�سدها  مت  قيمة  كاأق�سى  �لثانية  يف 

تقنية  �سرعات  متو�سط  كان  وقد  �لقيا�سات، 

�لـ5G ما يقارب �لـ440 ميجابيت يف �لثانية.

ويف هذ� �جلانب، �أكد مدير �إد�رة �ل�سوؤون 

�لت�سالت  تنظيم  بهيئة  و�لعمليات  �لتقنية 

�ملهند�س حممد بن عبد�هلل �لنعيمي �أن �لتمهيد 

�لت�سالت  خدمات  تقنيات  �أحدث  لطرح 

تنظيم  هيئة  �أهد�ف  �أهم  من  يعترب  �ملتنقلة 

�لهيئة  و�سعت  �ل�سرت�تيجية،  �لت�سالت 

و�ملو��سالت  �لت�سالت  وز�رة  مع  للعمل 

من  �لعالقة،  ذ�ت  �حلكومية  �جلهات  وجميع 

�خلام�س،  �جليل  خدمات  �إطالق  ت�سهيل  �أجل 

يف  �لدول  �أوىل  من  �لبحرين  مملكة  لتكون 

بكل  �ملتاح  و��ستخد�مها  �لتقنية  هذه  تغطية 

�سهولة للمو�طنني و�ملقيمني.

نتائج  �لتقرير  »�أظهر  �لنعيمي:  وقال   

وجودة  �لفو�تري  �حت�ساب  ودقة  �لتغطية 

�خلدمة ب�سكل عام على جميع خدمات �لنرتنت 

�خلام�س  �جليل  �سبكات  ونتائج  �لال�سلكية 

�لتي  �لنتائج  وتعترب  �خل�سو�س.  وجه  على 

�سرعات  يف  نوعية  قفزة  �لتقرير  ك�سفها 

تنزيل وحتميل �لبيانات و�سرعات �ل�ستجابة 

له ق�سم خدمات �جليل  فيما تطرق  خ�سو�سا 

جانب  �إىل  ت�ساف  �لنتائج  وهذه  �خلام�س، 

لال�ستثمار  جاذًبا  مركًز�  لتكون  �ململكة  جهود 

�إقليمًيا ودولًيا  و�ملحافظة على مركزها �لر�ئد 

يف خدمات �لت�سالت وتقنية �ملعلومات«.

بدور  �لإ�سادة  من  بد  ل  �أنه  و�أ�ساف 

هذه  يف  ��ستثمرت  �لتي  �لت�سالت  �سركات 

من  لتمّكنهم  للم�ستهلكني،  ووفرتها  �لتقنيات 

�لو�سول �إىل خدمات �لإنرتنت �ملتعددة بكفاءة 

وب�سرعات �أف�سل.

»هيئة الت�شالت«: �شرعات الـ»5G« تتجاوز 2 جيجابيت بالثانية

حممد النعيمي

رفيق الناي�ضاأحمد يو�صف

حممد جناحي

»عقارات ال�شيف« توّقع اتفاقية تاأجري مع »م�شرف ال�شالم«

ا توّفر �شعة طبية لـ500 األف مري�ض �شنوًيا وتوّظف 150 طبيًبا وممر�شً

»فاوندي�شن هولدينغز« ت�شتثمر 30 مليون دولر بالرعاية ال�شحية والتعليم يف البحرين
�أم�س،  �لقت�سادية،  �لتنمية  جمل�س  �أعلن 

توقيع مذكرة تفاهم مع فاوندي�سن هولدينغز 

 30 ل�ستثمار   »Foundatio Holdings«

مليون دولر �أمريكي من خالل �إطالق خدمات 

مملكة  يف  لها  تابعة  �سركات  ومنتجات 

جديد  طبي  مركز  �إقامة  ت�سمل  �لبحرين، 

�ل�سحية  �لرعاية  خدمات  تقدمي  على  �سريكز 

�ملتخ�س�سة و�لأمر��س غري �ملعدية.

�ململكة  يف  �ل�ستثمار  هذ�  و�سي�سهم 

يف  �لقت�سادية  �لتنمية  جمل�س  هدف  حتقيق 

يف  �لبحرين  ململكة  �ملن�سود  �لإيجابي  �لتاأثري 

قطاعي �لرعاية �ل�سحية و�لتعليم، �إذ يت�سمن 

تاأ�سي�س مزود �لرعاية �ل�سحية �لأولية »ر�يت 

لـ»فاوندي�سن  �لتابعة  �ل�سركة  وهي  هيلث«، 

هولدينغز« ملركز جديد لالأبحاث و�لتطوير، �إىل 

جانب �سل�سلة من �لعياد�ت �خلارجية ومر�فق 

�سعة  �ستوفر  �لتي  و�ل�سيدليات،  �لت�سخي�س 

على  قادرين  ا  وممر�سً طبيًبا  لـ150  طبية 

خدمة ما ي�سل �إىل 500 �ألف مري�س �سنوًيا.

كما �سيت�سمن �لتفاق تد�سني حلول طبية 

عرب »بروميديك�س«، وهي �سركة �أخرى تابعة 

لـ»فاوندي�سن هولدينغز«، �ست�سعى �إىل �لعمل 

�لر�ئدة  و�حلكومية  �خلا�سة  �مل�ست�سفيات  مع 

زر�عة  وتقنيات  �أجهزة  لتوفري  �ململكة  يف 

�لعظام و�جلر�حة �لعامة �لأف�سل و�لأحدث من 

نوعها.

وينمو �سوق �لرعاية �ل�سحية يف �لبحرين 

مبتو�سط �سنوي قدره 12.2%، �إذ منا من 1.1 

مليار دولر يف عام 2015 �إىل ما يقدر بنحو 

يعك�س  ما   ،2020 عام  يف  دولر  مليار   2.0

تز�يد فر�س �ل�ستثمار يف هذ� �لقطاع �لرئي�س.

�لتنفيذي  �لرئي�س  �سارما  �أبهي�سيك  وقال 

لـ»فاوندي�سن هولدينغز«: »نعتقد �أن �لبحرين 

للتمويل  رئي�ًسا  مركًز�  ت�سبح  لأن  مهياأة 

و�لتكنولوجيا  و�لتعليم  �ل�سحية  و�لرعاية 

مع  ب�سر�كتنا  فخورون  ونحن  و�لبتكار، 

�ل�سحية  �لرعاية  جودة  لتعزيز  �لبحرين 

�لتعاون  جمل�س  ودول  �ململكة  يف  و�لتعليم 

�خلليجي. كما �أننا ملتزمون بقيادة �لبتكار يف 

�ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  �لقطاعات �حليوية  هذه 

وخلق  �ملتخ�س�سة  �خلدمات  عرو�س  على 

�لقوى  �لقت�سادي  �لنمو  لتعزيز  عمل  فر�س 

على �ملدى �لطويل«.

مذكرة  »�ست�سهم  قائالً:  �سارما  و�أ�ساف 

كر�ئد  �لبحرين  مكانة  تر�سيخ  �لتفاهم هذه يف 

وتعزيز  و�لتعليم،  �ل�سحية  للرعاية  �إقليمي 

�لتعاون  جمل�س  لدول  �نطالق  نقطة  موقعها 

�ملبا�سر  �ل�ستثمار  وجذب  باأكملها،  �خلليجي 

لتعزيز  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  و��ستري�د 

و�ستفيد  �لعاملي.  �ملجال  يف  �لبحرين  مكانة 

مثل  �مل�ستثمرة  ل�سركاتنا  �لتقنيات  �أحدث 

�ملقيمني  جميع  هيلث(  و)ر�يت  )بروميديك�س( 

عمل  فر�س  خلق  �إىل  بالإ�سافة  �لبحرين،  يف 

يف �ل�سوق �ملحلية، ونحن نتطلع �إىل ��ستخد�م 

مو�هبنا وحجمنا وخربتنا ك�سريك فعال للقطاع 

�خلا�س لإحد�ث تاأثري �إيجابي كبري يف �ململكة«.

�لرئي�س  �لعر�دي  حممود  قال  جانبه،  من 

�لتنمية  جمل�س  يف  لال�ستثمار  �لتنفيذي 

��ستثماًر�  �لتفاق  هذ�  »ميثل  �لقت�سادية: 

كبرية  ا  فر�سً يتيح  �أن  مبقدوره  ��سرت�تيجًيا 

على  �لبحرين  يف  �ل�سحية  �لرعاية  ملقدمي 

�أن  للغاية  وي�سعدنا  �لقادمة،  �ل�سنو�ت  مدى 

لدخول  هولدينغز(  )فاوندي�سن  خطط  ندعم 

�إن  �إذ  �لبحرين،  يف  �ل�سحية  �لرعاية  �سوق 

�لمتياز�ت �لتي حتظى بها �ململكة مثل �ملوقع 

�لتناف�سية  �لت�سغيلية  و�لتكلفة  �ل�سرت�تيجي، 

على  �ملتز�يد  و�لطلب  �ملنطقة،  م�ستوى  على 

جميعها  �ستلعب  �ل�سحية،  �لرعاية  خدمات 

دوًر� �أ�سا�سًيا يف �لإ�سهام يف جناح �لتفاق«.

�سركة  هولدينغز«  »فاوندي�سن  وُتعد 

��ستثمار ��سرت�تيجية عاملية ترّكز على قطاعي 

ودول  �لهند  يف  و�لتعليم  �ل�سحية  �لرعاية 

لديها  �أن  كما  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 

حالًيا ��ستثمار�ت يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�ستقوم  و�لهند.  �ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة 

�ل�ستثمار  بتوظيف  هولدينغز«  »فاوندي�سن 

يف تاأ�سي�س �أعمال ل�سركاتها يف �لبحرين، مما 

يف  متخ�س�سة  وظيفة   500-300 �سيخلق 

�ملحلية،  �ل�سوق  يف  �ل�سحية  �لرعاية  قطاع 

�إذ ياأتي توقيع مذكرة �لتفاهم يف �لوقت �لذي 

تو��سل فيه مملكة �لبحرين �ل�سروع يف �إجر�ء 

�إ�سالحات �لرعاية �ل�سحية �مل�ستمرة كجزء من 

 ،2030 �لقت�سادية  �لبحرين  روؤية  برنامج 

للم�ستثمرين  وو�عدة  جديدة  ا  فر�سً يخلق  ما 

ومقدمي �لرعاية �ل�سحية.

حممود العرادي اأبهي�صيك �صارما



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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@SalmanZayani

قرارات الفريق الوطني الطبي اجلديدة ت�ضاعف 

بااللتزام  موقعه-  من  -كٌل  جميًعا  امل�ضوؤولية  علينا 

باأق�ضى درجات الوقاية وحماية اأنف�ضنا واأهلينا لنعرب 

بكل جناح، متكاتفني متعاونني  الدقيقة  املرحلة  هذه 

ومتحدين �ضد هذه اجلائحة اخلطرية.

منذ االأيام االأوىل لبدء انت�ضار الوباء، وحتى 

قبل اأن يتم ت�ضنيفه كجائحة، كانت التحذيرات 

وا�ضحة ومل تتغري، باأن هذا املر�ض خطري، ممكن 

واالأ�ضحاء،  املر�ضى  وال�ضغار،  الكبار  ي�ضيب  اأن 

بالتباعد  ب�ضيطة  الوقاية  واأن  االآن،  اإىل  له  معروف  عالج  وال 

االجتماعي واملحافظة على نظافة اليدين ولب�ض الكمامة.

www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

1498 - البحار الربتغايل فا�شك� دا 

الهند مكت�شًفا بذلك طريًقا  اإىل  غاما ي�شل 

بني  املبا�شر  التبادل  من  ميكن  بحرًيا 

اأوروبا واآ�شيا.

يف  املث�ل  قان�ن  �شدور   -  1679

باإح�شار  ق�شائي  اأمر  وه�  اإجنلرتا، 

�شخ�ص للمث�ل بني يدي املحكمة.

ا�شتقالل  عن  الإعالن   -  1918

اأفغان�شتان عن اململكة املتحدة.

العراق  نفط  �شركة   -  1934

اأنابيب  خط  يف  الإن�شائية  اأعمالها  تنهي 

كرك�ك/ حيفا لت�شدير النفط العراقي عرب 

هذا  ت�قف  وقد  املت��شط،  البحر  م�انئ 

اخلط عن العمل بعد قيام دولة اإ�شرائيل.

يطيح  الرتكي  اجلي�ص   -  1960

وحك�مته  بايار  جالل  حمم�د  بالرئي�ص 

مندري�ص،  عدنان  يراأ�شها  التي  املدنية 

واجلرنال جمال ج�ر�شيل يت�ىل ال�شلطة.

ال�شداقة  معاهدة  ت�قيع   -  1971

ال�ش�فيتي  والحتاد  م�شر  بني  والتعاون 

 5 بعد  األغيت  اأنها  اإل  عاًما،   15 ملدة 

�شن�ات من ت�قيعها.

2004 - ال�شرطة الربيطانية تعتقل 

اأب�حمزة امل�شري بطلب اأمريكي.

ال�لية  ت�شبح  نربا�شكا   -  2015

تلغي  التي  ع�شرة  التا�شعة  الأمريكية 

عق�بة الإعدام.

بعد غياب 3 اآالف �سنة.. »�سيطان تا�سمانيا« يعود اإىل اأ�سرتاليا

عادت حي�انات من ف�شيلة �شيطان تا�شمانيا، التي اندثرت من الرب الرئي�ص الأ�شرتايل قبل ثالثة 

اآلف عام، اإىل الطبيعة يف اأ�شرتاليا يف اإطار م�شروع طم�ح حلماية هذا الن�ع من ال�شقبانيات، 

على ما اأعلنت جمعيات الإثنني.

واأ�شار ائتالف جمعيات بيئية اإىل اأن �شبعة من هذه الثدييات الالحمة ولدت يف ملجاأ مب�شاحة 

400 هكتار يف بارينغت�ن ت�ب�ص، على بعد ثالث �شاعات ون�شف ال�شاعة اإىل ال�شمال من �شيدين.

اأو حركة  الأمرا�ص  مثل  �شتى  تهديدات  امل�شيجة )حلماية احلي�انات من  امل�شاحة  ويف هذه 

اإثر عملية  قبل ح�ايل عام  تا�شمانيا  بالًغا من ف�شيلة �شيطان  اإدخال 26 حي�اًنا  اأعيد  املرور(، 

و�شفت باأنها »تاريخية«.

ويرمي برنامج احلفظ هذا اإىل تك�ين جمم�عة حممية من هذه احلي�انات املهددة يف جزيرة 

تا�شمانيا جراء اأحد الأ�شكال اخلطرية من مر�ص �شرطاين معد، وفق »م�نت كارل�«.

هذه  اإطالق  »ف�ر  ف�كرن:  تيم  اجلمعيات،  هذه  اإحدى  وهي  اآرك«،  »اأو�شي  رئي�ص  وقال 

الذي �شتنتهجه، وكان ذلك م�شنًيا على  بال�شل�ك  ال��شع مرتبًطا  الطبيعة، كان  احلي�انات يف 

ال�شعيد الع�شبي«.

»ال�سحة«: ت�سجيل 2803 

اإ�سابات جديدة بفريو�س كورونا

�سبط امراأة تقوم بتزييف 

عمالت بغر�س ترويجها

ومكافحة  القان�ن  تنفيذ  اإطار  يف 

اجلرائم  مكافحة  اإدارة  متكنت  اجلرمية، 

 53( امراأة  على  القب�ص  من  القت�شادية 

بغر�ص  عمالت  بتزييف  لقيامها  عاًما( 

ترويجها.

ملكافحة  العامة  الإدارة  واأو�شحت 

والإلكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

ال�شاأن  هذا  يف  معل�مات  تلقي  ف�ر  اأنه 

والتحري  البحث  عمليات  مبا�شرة  مت 

املذك�رة  اأ�شفرت عن حتديد ه�ية  والتي 

والقب�ص عليها، حيث مت العث�ر بح�زتها 

على كمية من هذه العمالت، بالإ�شافة اإىل 

يف  ت�شتخدمها  كانت  اإلكرتونية  اأجهزة 

اتخاذ  اأنه مت  اإىل  التزييف، م�شرية  عملية 

واإحالة  الالزمة  القان�نية  الإجراءات 

الق�شية اإىل النيابة العامة.

اأعلنت دار جان بول 

غوتييه لالأزياء اأم�ض 

االأربعاء، اأنها �ضتعاود 

اإنتاج املالب�ض اجلاهزة من 

خالل ت�ضكيالت تتعاون 

فيها مع م�ضممني �ضباب، 

�ضتكون اأولها متوافرة 

عرب االإنرتنت اجلمعة، 

وهي مبنية على »القمي�ض 

البحري« الذي ا�ضتهرت 

بها الدار.

وكان جان بول 

غوتييه �ضخ�ضيًا اعتزل 

الت�ضميم من خالل عر�ض 

اأقامه يف يناير 2020 

ُخ�ض�ض لالأزياء الراقية 

»الهوت كوتور« بعد 

توقفه عن اإنتاج املالب�ض 

اجلاهزة عام 2015، لكن 

الدار التي حتمل ا�ضمه 

وتتبع جمموعة »بويغ« 

يف بر�ضلونة توا�ضل 

العمل وتعمل على جتديد 

نف�ضها.

طفلة عمرها 7 �سنوات تخلد ا�سمها على كب�سولة زمنية ذاهبة اإىل القمرنحلتان تفتحان غطاء زجاجة م�سروب غازي
الإنرتنت،  انت�شر على  يف فيدي� غريب 

اإزالة  على  تتعاونان  وهما  نحلتان  ظهرت 

غطاء علبة م�شروب غازي بحرفية ومهارة 

عالية.

غطاء  ترفعان  وهما  النحلتان  وظهرت 

متناغم،  ب�شكل  الغازي،  »فانتا«  م�شروب 

ا، يف فيدي� وثقته امراأة  حتى اأ�شقطاه اأر�شً

يف �شاو باول� الربازيلية.

واأبدى العديد من املعلقني على الفيدي� 

اإعجابهم بذكاء النحل، وفطنتهم، بالرغم من 

�شع�بة املهمة التي قد تبدو م�شتحيلة، وفق 

»�شكاي ني�ز عربية«.

يك�شف  التي  الأوىل  املرة  لي�شت  وهذه 

فيها فيدي� الذكاء احلاد للنحل، ففي ال�شابق 

ا�شتخدمت جماعات النحل حيالً ا�شرتاتيجية 

ملحاربة الدبابري القاتلة.

الربيطانية  الطفلة  �شت�شبح 

ن�رمان،  اليزابيث  �شن�ات،  البالغة 7 

اأول طفلة يف العامل حتقق حلمها الذي 

اإىل  مل�شًقا  وتر�شل  عاملنا،  يتجاوز 

القمر يف وقت لحق من هذا العام.

ميل«  »ديلي  �شحيفة  اأفادت  فقد 

التي  الأوىل  الكب�ش�لة  اأن  الربيطانية، 

قبل  من  القمر  �شطح  على  �شتهبط 

ال�ليات املتحدة منذ رحلة اأب�ل� 17 

مل�شق  �شت�شطحب   ،1972 عام  يف 

ليز  »خمترب  عليه  املكت�ب  الفتاة 

و�شائل  على  ح�شابها  ا�شم  الف�شائي«، 

الت�ا�شل الجتماعي.

الفتاة امل�ل�دة يف لي�شرت ماأخ�ذة 

كلًيا باأخبار الف�شاء، وقد اأذهلت متاًما 

الف�شاء  مركبة  هب�ط  م�شاهدتها  بعد 

التابعة ل�كالة »نا�شا«  »بر�شيفرن�ص« 

فقررت  املا�شي،  العام  املريخ  على 

�شنع �شاروخها اخلا�ص.

من  من�ذًجا  اأطلقت  يناير،  يف 

»ف�لكان  ل�شاروخ  املق�ى  ال�رق 

�شنت�ر« بط�ل 7 اأقدام من حديقتها يف 

يناير، وعندما حلق اإىل ارتفاع 30 قدًما 

يف اله�اء، ات�شل بها �شانع� »ف�لكان 

مبا  املعجب�ن  احلقيقي�ن  �شنت�ر« 

فعلته.

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

حالت   2803 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   19163

قائمة جديدة، منها 1125 حالة لعمالة وافدة، و1671 

من  قادمة  حالت  و7  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة 

اخلارج، كما تعافت 1493 حالة اإ�شافية، لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 199713.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 233 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

468 حالة، يف حني اأن 25588 حالة و�شعها م�شتقر 

الذي بلغ 25821  القائمة  العدد الإجمايل للحالت  من 

حالة قائمة.
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جهود جبارة للكوادر الطبية واإلدارية لحماية المجتمع.. الملك:

نطمئن المواطنين والمقيمين.. البحرين ستتخطى الجائحة لبر األمان
الدولة تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف فريق البحرين برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء 

على إثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية 
ف��ي اجتماعها أمس األربع��اء أعرب حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورع��اه عن بالغ الحزن واألس��ى على ضحايا 
وباء كورونا المتجدد، معبرًا عن مواس��اته 
ألهلهم وذويهم، س��ائاًل المولى س��بحانه 
رحمت��ه  بواس��ع  يتغمده��م  أن  وتعال��ى 
ويس��كنهم فس��يح جناته، كما دع��ا الباري 
جل وعال أن يمن عل��ى المصابين بالصحة 

والعافية والشفاء العاجل.
وأك��د جاللته عل��ى ض��رورة التكاتف خالل 
ه��ذه المحنة الت��ي تعمُّ العال��م، مطمئنًا 
المواطني��ن والمقيمين أّن مملكة البحرين 
س��وف تتخطى هذه الجائحة إلى بر األمان 
إن ش��اء اهلل وأن الدول��ة تض��ع إمكانياتها 
كافة تح��ت تصرف فري��ق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء لمحاربة تداعيات انتش��ار 

المرض وتحقيق األمن واألمان للجميع. 
وأشاد جاللته بالجهود الجبارة والمشكورة 
ل��كل العاملي��ن والعام��الت م��ن الكوادر 
الطبي��ة واإلداري��ة عل��ى م��ا يقوم��ون به 
لحماية المجتمع والتخفيف من آثار الوباء. 
حفظ اهلل البحرين وشعبها من كل مكروه.

وكان س��مو الش��يخ محم��د بن مب��ارك آل 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قد ترأس 
االجتم��اع ال���382 للجنة التنس��يقية الذي 
عقد أمس عن ُبعد، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد س��مو نائب رئيس مجلس الوزراء بأن 
تح��دي فيروس كورون��ا كباق��ي التحديات 
يتطلب عزم��ًا متجددًا للنج��اح في تجاوزه، 
ومهما طال أمد هذا التحدي فإنه بالعزيمة 
واإلصرار س��ينجلي، منوهًا ب��أن ما تمر به 
المملك��ة من مرحلة هامة من التعامل مع 
فيروس كورون��ا )كوفيد19(، يتطلب مزيدًا 
من الحذر مع االلتزام التام بكافة اإلجراءات 
االحترازية والتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 

والجه��ات كون��ه عنص��ر النجاح ف��ي كافة 
المراحل.

وأكد س��موه بأن سالمة المواطن والمقيم 
تأتي ف��ي طليعة األولوي��ات تحقيقًا لرؤى 
وتطلع��ات حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورع��اه، منوهًا بأهمية 
اس��تمرار الجهوزي��ة ل��دى كاف��ة الجهات 
التخ��اذ كل اإلج��راءات الت��ي تحفظ صحة 
الجمي��ع وذل��ك وفق��ًا لتوجيه��ات صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 

حفظه اهلل.
وش��دد س��موه على أهمي��ة مواصلة كافة 
أف��راد المجتمع بنفس الوتي��رة التي بدأت 
فيه��ا المملكة في التص��دي للفيروس عبر 
االلت��زام الواعي والذي كان س��ببًا رئيس��يًا 
في تحقيق المعدالت اآلمنة من االنتش��ار، 
داعي��ًا الجمي��ع مواطني��ن ومقيمين بعدم 
التهاون ف��ي االلتزام باإلجراءات االحترازية 
التطعي��م  ألخ��ذ  بالتس��جيل  والمب��ادرة 
والجرعة المنش��طة حت��ى ال يتم تعريض 

المجتم��ع للخط��ر، م��ع ض��رورة اس��تمرار 
التحلي بالمس��ؤولية الوطنية والش��خصية 
من أجل تجاوز ه��ذه المرحلة من مواجهة 
الفي��روس بنجاح، وليتمكن الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا والعاملين 
في الصفوف األمامية الذين يبذلون جهودًا 
اس��تثنائية م��ن أج��ل س��المة الجميع من 
تحقيق الخط��ط الموضوعة لألمن الصحي 

للمجتمع.
وبن��اء عل��ى العرض ال��ذي قدم��ه الفريق 
الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
برئاس��ة رئي��س المجلس األعل��ى للصحة 
رئي��س الفريق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد 

بن عبداهلل آل خليفة فقد تقرر مايلي:
1. رف��ع الطاقة االس��تيعابية لعدد جرعات 

التطعيم اليومية.
2. تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف 

تحديد الحاالت القائمة.
3. تحديث البروتوكوالت الخاصة بالتعامل 

مع الحاالت القائمة والمخالطين.
4. اتخ��اذ إجراءات قابل��ة للمراجعة تتعلق 

بغلق القطاعات واألنشطة واستثناء بعض 
القطاع��ات األساس��ية ب��دءًا من الس��اعة 
الثاني��ة عش��رة لياًل من ي��وم الخميس 27 
مايو 2021 إلى الثانية عش��رة لياًل من يوم 

الخميس 10 يونيو 2021 وهي كالتالي:
- غل��ق كاف��ة األنش��طة التجاري��ة )غي��ر 

األساسية(.
- منع األنشطة الرياضية.

- غلق الم��دارس والمؤسس��ات التعليمية 
والتدريبية.

- العم��ل م��ن المنزل ف��ي القط��اع العام 
بنسبة %70.

- منع المناسبات الخاصة.
مع استمرار العمل في القطاعات األساسية 
وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات 

سابقة.
ونوه��ت اللجن��ة التنس��يقية بأهمية اتباع 
الجمي��ع للتعليمات واإلج��راءات االحترازية 
كورون��ا،  لفي��روس  للتص��دي  الص��ادرة 
وأهمية قيام كل فرد بحث محيطه األس��ري 
والمجتمعي بالمشاركة اإليجابية في كافة 

مراحل التصدي للجائحة.

عاهل البالد المفدى

العاهل: ضرورة التكاتف خالل هذه المحنة التي تعمُّ العالم

محمد بن مبارك: استمرار الجاهزية التخاذ كل اإلجراءات التي تحفظ صحة الجميع

عدم التهاون باإلجراءات االحترازية والمبادرة ألخذ التطعيم والجرعة المنشطة

 القائد العام: تطور العالقات 
مع الواليات المتحدة في المجال العسكري

اس��تقبل القائ��د الع��ام لقوة دف��اع البحرين 
المش��ير الرك��ن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل 
خليفة بالقي��ادة العامة أم��س الفريق بحري 
تشارلز برادفورد كوبر بمناسبة تعيينه قائدًا 
جديدًا للقوات البحري��ة األمريكية في القيادة 
المركزي��ة قائدًا لألس��طول الخامس، بحضور 
رئيس هيئ��ة األركان الفريق الركن ذياب بن 

صقر النعيمي.
وخ��الل اللقاء رح��ب القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحرين بقائد الق��وات البحرية األمريكية في 
القي��ادة المركزي��ة قائد األس��طول الخامس 
الجدي��د والوف��د المراف��ق، متمنيًا ل��ه دوام 

التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.
وأشاد بالعالقات القائمة بين مملكة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية وما تشهده تلك 
العالقة من تطور ونم��اء على كافة األصعدة 
والمجال العس��كري خاصًة. حضر اللقاء مدير 
دي��وان القي��ادة العام��ة اللواء الركن حس��ن 

محمد س��عد، ومس��اعد رئيس هيئة األركان 
للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة، 

وقائد س��الح البحرية الملك��ي البحريني اللواء 
الركن بحري محمد يوسف العسم.

 القائد العام: تعاون بين البحرين 
والمملكة المتحدة بالمجال العسكري

اس��تقبل القائ��د الع��ام لقوة دف��اع البحرين 
المش��ير الرك��ن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل 
خليفة في القيادة العامة صباح أمس، الملحق 
العس��كري البريطان��ي الجديد ف��ي البحرين 
المقدم أليستير كرن وذلك بمناسبة تعيينه، 
بحضور رئي��س هيئ��ة األركان الفريق الركن 
ذياب النعيم��ي، ومدير ديوان القيادة العامة 

اللواء الركن حس��ن س��عد، ومدير التخطيط 
والتس��ليح الل��واء الركن الش��يخ س��لمان بن 
خال��د آل خليف��ة، ومدير التعاون العس��كري 
اللواء الركن طيار الش��يخ محمد بن سلمان آل 

خليفة.
وخ��الل اللقاء رح��ب القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحرين بالملحق العسكري البريطاني الجديد 

والوف��د المرافق، متمني��ًا ل��ه دوام التوفيق 
والس��داد في مه��ام عمله الجديدة، مش��يدًا 
معاليه بعالقات الصداقة التاريخية المتميزة 
الت��ي ترب��ط البحري��ن والمملك��ة المتحدة، 
وبالتع��اون القائم بين البلدي��ن الصديقين 
في ش��تى المجاالت ومنها م��ا يتعلق بتبادل 

الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد 
سفراء زيمبابوي وكمبوديا وبيرو

تسلم وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، أمس، 
عبر االتصال اإللكتروني المرئي، نسخًا من أوراق اعتماد 
عدد من س��فراء الدول المعينين ل��دى مملكة البحرين، 
بمش��اركة وكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون القنصلي��ة 
واإلداري��ة توفي��ق المنص��ور، والقائ��م بأعم��ال رئيس 

المراسم صالح شهاب.
وتس��لم الوزير نس��خة من أوراق اعتماد كريس��بن توغا 
مافودزا، سفير جمهورية زيمبابوي المعين لدى مملكة 
البحري��ن والمقيم في الكويت، كما تس��لم نس��خة من 
أوراق اعتماد الس��يد هون هان، س��فير مملكة كمبوديا 

المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت.
كم��ا تس��لم وزي��ر الخارجية، نس��خة م��ن أوراق اعتماد 
خوسيه لويس ساليناس مونتيس، سفير جمهورية بيرو 

المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
ورحب الوزير بالس��فراء المعينين لدى مملكة البحرين، 
معرب��ًا ع��ن تقديره لعم��ق عالقات الصداق��ة القائمة 
بين مملك��ة البحرين وبلدانهم، مؤك��دًا حرص مملكة 
البحرين على تعزيز العالقات الثنائية واالرتقاء بها إلى 
مستويات أوسع بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع، 

متمنًيا لهم كل التوفيق والسداد.
فيم��ا أعرب الس��فراء عن اعتزازهم بتقديم نس��خة من 
أوراق اعتماده��م إلى وزير الخارجية، مش��يدين بمس��ار 
العالق��ات الثنائي��ة المتمي��زة بين بلدانه��م ومملكة 
البحرين والتي تستند على أسس من االحترام والتقدير 
المتبادل، مؤكدين الحرص عل��ى تنمية تلك العالقات 
واالرتق��اء بها إل��ى آفاق أرح��ب في مختل��ف المجاالت، 

متمنين لمملكة البحرين دوام الرفعة واالزدهار.



محرر الشؤون المحلية «

غي��ر  الحري��ات  أن  نقابي��ون  أك��د 
أتيح��ت ألصح��اب  الت��ي  المس��بوقة 
من��ذ  والمه��ن  والح��رف  الصناع��ات 
بداي��ة حكم الدول��ة الخليفي��ة، إبان 
حكم الزبارة وش��به جزيرة قطر، كانت 
الباع��ث الحقيق��ي لتش��جيع انتق��ال 
العمال م��ن عوائل وقبائل وعش��ائر 

مهنية من الزبارة إلى البحرين.
وقال��وا: »إن كل قطرة عرق س��قطت 
ف��ي الزبارة أثمرت تلك الحضارة التي 
نعيش��ها اليوم وتطورت ف��ي العهد 
الزاهر لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، إلى مرحلة الحريات العمالية 
والنقابي��ة وإن م��ا وصلت إلي��ه اليوم 
يعد تأسيسًا على المشروع اإلصالحي 

لجاللته«.
وأوضح رئي��س االتحاد الح��ر لنقابات 
عم��ال البحري��ن يعقوب يوس��ف »أن 
بن��اء الدولة الحديث��ة وما وصلت إليه 
البحرين اليوم لم يأِت من فراغ، وإنما 
عبر سلسلة حكم تميزت بالعديد من 
الخصال والسمات الرش��يدة في إدارة 
حك��م الدول��ة من��ذ بداية تأسيس��ها 
وتاريخ نشأتها في الزبارة، ثم انتقال 
مقر الحكم إل��ى البحرين لتصبح فيما 

بعد البحرين وتوابعها«.
وقال يوسف: »إن ما نعيشه اليوم من 
تطور في الحرف والمهن حتى أصبحت 
صناعات تعزز اقتص��اد الدولة، مرورًا 
كل  ف��ي  عمالي��ة  نقاب��ات  بإنش��اء 
المنش��آت الصناعي��ة واالقتصادي��ة، 

وتأسيس اتحاد حر يعبر عن تطلعات 
العاملين في تلك المؤسسات، تعتبر 
ثمرة وضع أجدادنا بذرتها في األرض 
ورعاها حكام الدولة الخليفية الكرام، 
ووضع��وا لبنة دول��ة حديثة بمفهوم 
س��ابق لعصره، في إقليم الزبارة حيث 
اس��تقطب الش��يخ محمد ب��ن خليفة 
الكبير، ف��ي دولته العمال المهرة في 
كاف��ة المج��االت لكي يؤس��س دولة 

الصناعة وعصب اقتصادها«.
وأش��ار إلى ما عمد إليه الش��يخ محمد 
بن خليف��ة الكبير وم��ن تولى الحكم 
بع��ده م��ن الح��كام، والمتمث��ل في 
ومرك��زًا  رم��زًا  دولته��م  تك��ون  أن 
للتعددية الثقافية والفكرية والدينية 
والمذهبي��ة، وواحة حريات يس��تطيع 
كل مب��دع أن يعم��ل فيه��ا ويخ��دم 
تطورها، إلى أن وصل لمشروع جاللة 
الملك المفدى اإلصالحي وما نتج عنه 
من تش��ريعات اس��تندت على دستور 

ضامن لكافة الحريات.
وأضاف يوسف أن االتحاد الحر استلهم 
منهجه م��ن هذه الرؤى ووضع ثوابته 
للعم��ل النقابي، موضحًا أن كل قطرة 
عرق س��قطت في الزبارة أثمرت تلك 
الحضارة التي نعيش��ها اليوم في ظل 

سيادة الدولة الخليفية.
من جانبه، أشار رئيس نقابة »جيبك« 
يوسف البس��تكي، إلى اهتمام الدولة 
بتوطي��ن  نش��أتها  من��ذ  الخليفي��ة 
الصناع��ات والح��رف كبداية لتنش��ئة 
عل��ى خارط��ة  له��ا موقعه��ا  دول��ة 
المنطق��ة، موضح��ًا أن ح��كام الدولة 
الخليفي��ة قدموا امتي��ازات للحرفيين 
من مناطق الخلي��ج العربي، جعلتهم 
يفضل��ون الزب��ارة على باق��ي أقاليم 
المنطق��ة، ومن ث��م ق��رروا االنتقال 
معه��م إلى البحرين بع��د ذلك كمقر 

للحكم الجديد.
ولف��ت البس��تكي إلى اهتم��ام حكام 

آل خليف��ة الكرام بالثقاف��ة والتعليم 
باعتبارهم��ا  الصناع��ة،  إل��ى جان��ب 
مكون��ْي تط��ور الصناع��ات والح��رف، 
فكانت البحري��ن أول دولة بالمنطقة 
في التعلي��م النظام��ي، وكان إلقليم 
الزبارة السبق في تش��جيع المثقفين 
ورج��ال الش��ريعة، عل��ى التوطن فيه 
ث��م االنتقال إلى البحري��ن فيما بعد. 
وقال »إن ما نشهده اليوم من مصانع 
مثل جيب��ك وألبا وبابك��و وغيرها من 
الصناع��ات الكبي��رة، له��ي ثمرة هذا 
الفك��ر والمنهجي��ة الحاكمية للدولة، 
حتى وصلنا لمرحلة تأس��يس نقابات 
عمالية تحمل أفكار العمال إلى صانع 
القرار بطريقة مباشرة تسهم في رفد 
التطور الصناعي للدولة وما ينتج عنه 
من نمو اقتصادي وازدهار وتنويع في 

مصادر الدخل«.
نقاب��ة  رئي��س  لف��ت  جانب��ه،  م��ن 
»بتلك��و« محم��د المب��ارك، إل��ى أن 

البحرين احتضن��ت العديد من الحرف 
والصناعات التي انتقلت بها عش��ائر 
وقبائل م��ن الزب��ارة رفقة ح��كام آل 
خليف��ة الك��رام، وبقيت تل��ك الحرف 
ليومنا هذا شاهدة على عصر الصناعة 
الذي رسخه حكم الدولة الخليفية منذ 

بداية نشأة دولتهم.
وقال المبارك »إن تركيز آل خليفة في 
إقليم الزبارة على استقطاب المهارات 
الحرفية بش��تى أنواعه��ا، كان له أثر 
كبي��ر في تط��ور البحرين بع��د ذلك، 
حيث ش��هد ه��ذا التطور نم��وًا كبيرًا، 
بعد أن نقلت الدول��ة الخليفية أركان 
الدولة إل��ى البحري��ن باعتبارها مقرًا 

للحكم«.
وأك��د أن البحري��ن الي��وم -ببنيته��ا 
التحتي��ة المتط��ورة س��واء الصناعية 
أو التكنولوجي��ة- ب��دأت م��ع انتق��ال 
مقر الحك��م الخليفي م��ن الزبارة إلى 
البحري��ن، األم��ر الذي ش��جع أصحاب 

تطوي��ر  عل��ى  والمه��ن  الصناع��ات 
أعمالهم مع تقديم كافة سبل الدعم 
إليه��م، ليصل ذلك إل��ى العمال أيضًا 
ف��ي تل��ك الصناع��ات، وم��ن بعدها 
صدرت التش��ريعات المنظمة لحقوق 
العم��ال والتزاماتهم التي س��اهمت 

في ترسيخ العمل النقابي.
وأشار المبارك، إلى الطفرة الصناعية 
البحرينية في منتصف القرن الماضي، 
وخاصة في مج��ال النفط والصناعات 
التعدينية، وقال »إنها نتاج ما وضعه 
ح��كام آل خليفة من قواعد لبناء دولة 
ذات أركان راس��خة، لتص��ل اليوم إلى 
م��ا وصلت إلي��ه من تقدم في ش��تى 

المجاالت«.
وفي السياق ذاته، وصف عضو مجلس 
إدارة االتح��اد الح��ر حمد الس��بيعي، 
م��ا س��رده وثائقي »الوطن«، بش��أن 
تش��جيع الدول��ة الخليفي��ة، أصح��اب 
الح��رف بالحنك��ة السياس��ية والرؤية 
والمستش��رفة  للحاض��ر  المتج��اوزة 

للمستقبل.
وأك��د أن أي حض��ارة تنم��و بتعزي��ز 
الصناعات، باعتبارها عصب االقتصاد 
وتزدهر باس��تقطاب العلم��اء ورعاية 
المثقفين، وتستقر بتوسعة الحريات، 
وق��ال »إن ذلك ظهر جلي��ًا في عمارة 
قالع الزبارة ثم ق��الع البحرين وبيوت 
ح��كام الدول��ة، وكذلك ف��ي صناعات 

مثل السفن التجارية والحربية«.
م��ا حققت��ه  إل��ى  الس��بيعي  ولف��ت 
البحرين اليوم وفق هذا النهج الحكيم 
الذي رس��خته الدولة الخليفية حاكمًا 

تلو اآلخر.
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االهتمام بأصحاب المهن والحرف رسخ عصر الصناعة

 نقابيون: الدولة الخليفية أتاحت حرية غير 
مسبوقة ألصحاب الحرف والصناعات في الزبارة

حمد السبيعي يعقوب يوسف يوسف البستكي محمد مبارك

سفير البحرين في الرياض: 
الدفع بالعالقات األخوية إلى آفاق أوسع

أك��د س��فير البحرين ل��دى المملكة 
العربية الس��عودية الشيخ حمود بن 
عب��داهلل آل خليف��ة عم��ق العالقات 
األخوي��ة المتينة التي تجمع البلدين 
والشعبين الش��قيقين وما تتسم به 
من وش��ائج القربى والمصير الواحد، 
مستعرضًا سبل تعزيز تلك العالقات 
والدفع بها إلى آفاق أوس��ع في جميع 
المجاالت بما يعود بالخير والمنفعة 
على البلدين والش��عبين الشقيقين. 
جاء ذلك خالل استقبال رئيس الهيئة 
بالمملكة  المدن��ي  للطيران  العامة 
عبدالعزي��ز  الس��عودية  العربي��ة 
الدعيلج، للش��يخ حمود ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة بحض��ور نائ��ب الرئي��س 

التنفي��ذي لطي��ران الخلي��ج الكابتن 
ولي��د العل��وي، حيث تم اس��تعراض 
عدد م��ن الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

 وخ��الل اللق��اء، أع��رب الدعيلج عن 
اعت��زازه وتقدي��ره للعالقات األخوية 
الراس��خة الت��ي تجمع بي��ن البحرين 

والمملكة العربية السعودية.

 مساعد وزير الخارجية: النهج اإلصالحي
 للملك أكد على النظرة الشاملة لحقوق اإلنسان

أكد مس��اعد وزير الخارجي��ة عبداهلل الدوس��ري، أن النهج 
اإلصالح��ي لحضرة صاحب الجاللة جالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، أك��د على النظرة 
الش��املة لحقوق اإلنس��ان، منوها بأن البحرين تسير نحو 
المس��تقبل بقيم حقوق اإلنس��ان والديمقراطية، وسيادة 
القان��ون، وقيم العدالة والمس��اواة. وأوض��ح، أن البحرين 
تش��هد تطورًا وإنجازات كبيرة في مجال حقوق اإلنس��ان، 
بفضل النهج اإلصالحي الذي أرساه جاللة الملك المفدى، 
انطالق��ا م��ن تاريخه��ا وإرثه��ا الحض��اري المبن��ي على 
القي��م والمبادئ والمث��ل العليا والمتمثلة في الدس��تور 
والقواني��ن الوطني��ة المتقدم��ة والتزامها الت��ام بكافة 
المواثيق واألعراف الدولية في مجال حقوق اإلنس��ان. جاء 
ذل��ك خ��الل المحاضرة قدمه��ا عبر االتص��ال اإللكتروني 
المرئ��ي، بعنوان: »اآلليات العربي��ة واإلقليمية المنظمة 
لحماي��ة حقوق اإلنس��ان«، ضمن برنامج حقوق اإلنس��ان 

الخ��اص بضباط األمن الع��ام، الذي أطلقت��ه األكاديمية 
الملكية للش��رطة بالتعاون والتنسيق مع معهد البحرين 
للتنمية السياسية. وأشار إلى أن نشاط وزارة الخارجية في 
مجال حقوق اإلنس��ان يش��كل مرتكزًا رئيسًا للدبلوماسية 
والسياس��ة الخارجية للمملك��ة ودبلوماس��يتها، مبينًا أن 
مواضيع حقوق اإلنس��ان أصبحت من أهم قضايا السياسة 
الدولي��ة إث��ارة للجدل وب��روًزا في المحاف��ل واالجتماعات 
والمؤتم��رات اإلقليمي��ة والدولي��ة. وأض��اف أن مواق��ف 
البحرين في مجال حقوق اإلنسان تعكس عقيدة المملكة 
الراسخة بضرورة احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 
باعتباره��ا ركي��زة لكرامة الفرد ونهض��ة المجتمع وإطاًرا 
لتحقيق األمن واالس��تقرار والتعايش والسالم بين الناس 
جميعا. ولفت إلى أن من مرتكزات سياس��ات المملكة هو 
التأكي��د على احترام وحماية الحق��وق والحريات، وتحقيق 

السالم، والقضاء على اإلرهاب والكراهية الدينية.

 ولي العهد رئيس الوزراء: ثقتنا كبيرة بالكوادر 
الوطنية وجهودهم مقدرة ومحل اعتزاز دائمًا

ثّمن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، عاليًا الثقة الملكية السامية لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى، بالجهود 
الوطنية لكافة أعضاء فريق البحرين، منوهًا 
س��موه بأن الجهود المخلصة ألبناء مملكة 
البحري��ن مس��تمرٌة عل��ى كل صعي��د ولن 
يثنيها ع��ن بلوغ مقاصده��ا أي تحٍد مهما 
طال أم��ده، فثقتنا كبيرة بالكوادر الوطنية، 

وجهودهم مقّدرة ومحل اعتزاٍز دائمًا.
ونوه سموه بأن اإلش��ادة الملكية السامية 
ش��كلت باعثًا لعزٍم متجدد وإصراٍر أكبر لدى 
فريق البحرين على المضي بثبات في تنفيذ 
الخط��ط الت��ي ُوضع��ت لمختلف مس��ارات 
التعام��ل مع في��روس كورون��ا )كوفيد19( 
والح��د م��ن تداعياته، ب��روٍح مفعمة بحب 
التحدي واألمل، والتزاٍم راس��خ بانجالء هذه 
المرحل��ة ف��ي الحد م��ن انتش��ار الفيروس 
بنجاح بما يس��هم في حفظ صحة وس��المة 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. 
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته 
لكاف��ة أس��ر المتوفي��ن ج��راء مضاعف��ات 

في��روس كورون��ا )كوفي��د19(، وداعي��ًا اهلل 
أن يلهمه��م الصب��ر والس��لوان ويمن على 

الحاالت القائمة بالشفاء العاجل.
وق��ال صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء »إنن��ا نعاهد جاللة 
الملك المفدى إخالصًا وواجبًا على أن نستمر 
بكل عزيم��ٍة وإصرار لتحقيق تطلعات ورؤى 
جاللة الملك المفدى، حت��ى نتجاوز جائحة 

فيروس كورون��ا )كوفيد19( بنج��اح وينعم 
الجمي��ع عل��ى أرض وطنن��ا الغال��ي بتمام 

الصحة والعافية«.
وأشار سموه إلى أن فريق البحرين في كافة 
مراحل العمل الوطني يسترشد بالتوجيهات 
الملكية الس��امية كنهٍج ثاب��ٍت وباعٍث نحو 

اإلنجاز في مختلف الظروف والتحديات.
وأك��د س��موه أن م��ا تحظ��ى ب��ه الك��وادر 
انعكاس��ًا  يأت��ي  تقدي��ٍر  م��ن  البحريني��ة 

لعطائه��م الالمح��دود ف��ي كل المجاالت، 
والذي م��ن خالله س��تبقى البحري��ن بإذن 
اهلل وكم��ا عهدناه��ا دوم��ًا ش��امخًة، وم��ا 
تحدي فيروس كورون��ا )كوفيد19( إال ظرٌف 
استثنائي س��نتجاوزه متكاتفين متالحمين 

على نهج جاللة الملك المفدى.
وأش��ار س��موه إل��ى أن ه��ذه المرحلة من 
التعام��ل مع فيروس كورون��ا )كوفيد19(، 
وإن كان��ت مليئ��ة بالتحدي��ات، فإننا على 

ثقة م��ن تجاوزه��ا ب��روح أبن��اء البحرين 
والمقيمين المليئة بحب الوطن والس��عي 
الدائ��م للب��ذل والعط��اء م��ن أج��ل أمنه 
وأمان��ه، س��ائاًل س��موه اهلل ع��ّز وج��ل أن 
يحفظ جاللة المل��ك المفدى وينعم عليه 
بموفور الصحة والس��عادة وط��ول العمر، 
وأن يحف��ظ مملكة البحري��ن وأبناءها في 
ظ��ل قيادة جاللت��ه وهم ينعم��ون بالخير 

والصحة والعافية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

نعاهد الملك إخالصًا وواجبًا على االستمرار بكل عزيمٍة وإصرار لتحقيق تطلعاته

نثمن عاليًا الثقة الملكية السامية بالجهود الوطنية لفريق البحرين 

الجهود المخلصة ألبناء البحرين مستمرة ولن يثنيها عن بلوغ مقاصدها أي تحدٍّ

اإلشادة الملكية باعث لعزٍم متجدد لدى فريق البحرين لتنفيذ خطط التصدي للجائحة

تحدي »كورونا« ظرٌف استثنائي سنتجاوزه متكاتفين متالحمين على نهج الملك

فريق البحرين يسترشد بالتوجيهات الملكية كنهٍج ثابٍت وباعٍث نحو اإلنجاز

نثق بتجاوز المرحلة بروح أبناء البحرين والمقيمين المليئة بحب الوطن
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إلزامية الفحص السريع لموظفي الحكومة والقطاعات المفتوحة.. المانع:

إغالق قطاعات أساسية جزئيًا
أسبوعين للحد من »كورونا«

هدى عبدالحميد  «

أعل��ن وكي��ل وزارة الصحة عض��و الفريق الوطن��ي الطبي 
للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19( الدكتور وليد المانع 
أن اللجن��ة التنس��يقية ووف��ق توصي��ات الفري��ق الوطني 
اتخذت عدة قرارات ستطبق بدءًا من اليوم الساعة 12 لياًل 
إل��ى يوم الخميس 10 يونيو المقب��ل ومنها إغالق المراكز 
الرياضي��ة الخاصة وصاالت التربية البدنية الخاصة، وبرك 
الس��باحة الخاصة والشواطئ واأللعاب الترفيهية الخاصة، 
ومنع حض��ور الجماهي��ر للفعاليات الرياضي��ة، منع إقامة 

المناسبات الخاصة في المنازل.
وأض��اف المانع خ��الل المؤتمر الصحف��ي للفريق الوطني 
أمس أنه س��يتم تطبيق سياس��ة العمل م��ن المنزل على 
كافة الجه��ات الحكومية بنس��بة 70%، وتعلي��ق الحضور 
واالكتفاء بالتعلم عن ُبعد في جميع المدارس ومؤسسات 
التعليم العالي ورياض األطفال والمراكز والدور التأهيلية، 
ودور الحضان��ات ومراكز ومعاهد التدريب، ويس��تثنى من 
ذلك الحضور لالمتحانات الدولية، باإلضافة إلى االستمرار 
في اإلج��راء الحالي المتبع الخاص بالمس��افرين القادمين 

إلى البحرين.
وأش��ار إلى أن��ه وفقًا للمس��تجدات فق��د تم اعتم��اد رفع 
الطاق��ة االس��تيعابية لع��دد جرع��ات التطعي��م اليومية 
إلى 31 ألف��ًا من خالل 31 مركزًا موزع��ة على كافة مراكز 
الفحص، كا تقرر تكثيف اس��تخدام الفحص السريع بهدف 
تحديد الحاالت القائمة والسماح للقطاع الخاص باستيراد 
الفحص الس��ريع من ش��ركات أخرى معتم��دة من »نهرا« 
حيث تم خفض سعر البيع للفحص السريع على الصيدليات 
من 3 دنانير إلى دينارين، وخفض س��قف سعر الشراء إلى 
2.5 دينار وتم الس��ماح للش��ركات الكبيرة بشراء الفحص 
بس��عر دينارين من مخ��زون الحكومة، كما تق��رر إلزامية 
الفحص الس��ريع لموظفي الجه��ات الحكومية والقطاعات 

األساسية التي لن تغلق في المرحلة المقبلة دوريًا.
وفيم��ا يتعلق بالح��االت القائم��ة أوضح أنه ت��م تحديث 
البروتوكول الخاص بالحاالت القائمة، حيث يتوجب تطبيق 
العزل المنزلي فور ظهور نتيجة إصابتهم من خالل فحص 
PCR اإليجابي، وااللتزام بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي 
وال يتوجب عليهم التوجه إلى مراكز التشخيص والعالج إال 
في حالة وجود أعراض حادة أو كانوا من أصحاب األمراض 

المزمنة. وقال إنه سيتم تسجيل المخالطين البالغين من 
العم��ر 50 عامًا فما فوق والذي��ن ظهرت عليهم األعراض 
للفحص في بداية الحجر ونهاية الحجر في اليوم العاش��ر. 
أم��ا المخالطون الذي��ن ال تظهر عليهم أع��راض دون 49 
عام��ًا، يت��م تطبيق الحجر ف��ورًا ويجب الفح��ص في اليوم 
العاشر، وإذا ظهرت عليهم أي أعراض، وسيكون لدى جميع 

المخالطي��ن الذين ت��م رصدهم من قبل الصح��ة العامة 
الخي��ار للفحص في القطاع الخاص من خالل مستش��فيات 
معتمدة س��يتم اإلعالن عنه��ا. وأكد الدكت��ور المانع أنه 
ت��م التوس��ع بالطاقة االس��تيعابية للحاالت المتوس��طة 
والحرج��ة، وأن��ه تم إعط��اء األولوية لتوظي��ف المواطنين 
م��ن أطباء وممرضين وفق التخصص��ات المطلوبة وصرف 

مكاف��آت المتطوعي��ن العاملين ضمن الجه��ود الوطنية 
للتصدي للفيروس، كما تم حصر مركز االتصال 444 على 
الخدمات األساس��ية فقط. وأك��د أن الغالبية العظمى من 
الحاالت القائمة أو المخالطين ال يتطلب وضعهم الصحي 

العالج أو المتابعة الصحية فقط.
وقال إن نس��بة الوفيات للحاالت القائمة من أدنى النسب 
عل��ى مس��توى العالم 0.35% م��ن اإلصاب��ات وأن الزيادة 
مط��ردة نتيجة إلى زي��ادة الح��االت القائم��ة التي بلغت 
24000، مبينًا أن استمرارية الفحص في البحرين تساهم 

في رصد الحاالت مما يقلل عدد المصابين. 
وأض��اف أن الطاق��ة االس��تيعابية للفحص والتش��خيص 
والعزل والعالج متوفرة وتفوق م��ا يتطلبه الوضع القائم 
ولك��ن التحديث كان من أجل التس��هيل عل��ى المخالطين 
والحاالت القائمة وتوجيه جهود الفريق الطبي لشكل أكبر 

للحاالت التي تطلب المتابعة الطبية الدقيقة. 
وش��دد على ضرورة اتب��اع الجميع للتعليم��ات واإلجراءات 
االحترازي��ة الصادرة للتص��دي لفيروس كورون��ا، وأهمية 
قيام كل فرد بحث محيطه األسري والمجتمعي بالمشاركة 

اإليجابية في كافة مراحل التصدي للجائحة.

اللجنة التنسيقية ووفق توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا
اتخذت عدة قرارات تهدف لدعم وتعزيز الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجائحة

اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة 
ة تتعلق بغلق القطاعات واألنشط

واستثناء بعض القطاعات 
األساسية 

تحديث البروتوكوالت الخاصة 
القائمة الحاالتبالتعامل مع 

والمخالطين
ريع تكثيف استخدام الفحص الس

بهدف تحديد الحاالت القائمة 
رفع الطاقة االستيعابية لعدد 

جرعات التطعيم اليومية

  بدًءا من  اسانة ا اسنةة نا   نيال سن ً  من
2021مننةي  27ينن ا اسيسنن م اسس ا نن  

ي ة نن  10إسنني ينن ا اسيسنن م اسس ا نن  
:وهي كةستةسي2021

غلنن  كة ننا اةة ننجا است ة يننا•
 .(غ ي اةسةس ا)

 .منع اةة جا اسييةض ا•
غل  اسسندا   واسسسسانة  •

.استعل س ا واستد يب ا
اسعسنننننا مننننن  اسسنننننن    ننننني •

.%70اسقجةع اسعةا بنابا 
.منع اسسنةسبة  اسيةصا•

مننننع اسننننتسيا  اسعسننننا  نننني اسقجة ننننة  
اةسةسنننن ا و نننن  مننننة  نننن  ا يننننة   منننن  

.إجياءا  واشتياطة  سةبقا

ن  جب   اسعن   اسسن سني مبةشنيال  و•
سبم اسا ا  

إسغنننننةء اسألونننننخ اةو  سلسينننننةسج   •
اسذي  ال  ظهي  ل ه  اة ياض 

است سنننننننع بةسجةينننننننا االسنننننننت عةب ا •
سلوةال  اسست سجا واسويجا 

  ا جةء االوس يا ست ظ ف اسسن اطن •
مننننننن  اطبنننننننةء ومسيضننننننن   و ننننننن  
استيصصنننننة  اسسجل بنننننا و صننننني  
مكة ننننننة  سلستجنننننن     اسعننننننةمل   
ضنننس  اس هننن   اس طن نننا سلتصننند  

سلأل يو 

إسننننة  ةقنننا اسونننةال  غ ننني اسجة  نننا •
سلقجةع اسيةص

 لنننني ( 444)حصنننني ميكنننن  اال صننننة  •
اسيدمة  اةسةس ا  قط

اسانننسةل سلقجنننةع اسينننةص بةسنننت يا   •
اسألوننخ اساننييع منن  شننيكة    نني  

 NHRAمعتسدال م  
ي است جه مبةشنيال سسياكن  اسألونخ  ن•

 حنننند )حننننة  كةةننننة اسنت  ننننا اي ةب ننننا  
 سنننبةر ا  ألنننةع اسونننةال  اسسانننن لا 

(مس ياً 
 ألن  سنعي اسب ننع  لني اسصنن دس ة •

 ينننة  اسنني  ينننة ي ض و  ألنن  3منن  
 ينة  2.5سقف سعي اس ياء إسي 

ء اسانننسةل سل نننيكة  اسكب نننيال ب ننننيا•
اسألوننخ باننعي  ينننة ي  منن  مينن ون 

وك مااس
اس ام ننا اسألوننخ اساننييع سسنن ظألي •

اس هنننننننة  اسوك م نننننننا واسقجة نننننننة  
اةسةسنننن ا استنننني سنننن   غلنننن   نننني 

اسسيحلا اسسقبلا  و يًة 

  نننننع اسجةينننننا االسنننننت عةب ا إسننننني •
ميكنن  م ة ننا 31منن   نن   31,000

 لي كة ا منةط  اسبويي 

تسجيل المخالطين أصحاب األعراض من سن 50 عامًا فما فوق

األولوية لتوظيف المواطنين من أطباء وممرضين وفق الحاجة 

الطاقة االستيعابية للفحص والعزل والعالج تفوق الحاجة 

حصر مركز االتصال 444 على الخدمات األساسية فقط

حجر المخالطين الذين ال تظهر عليهم أعراض دون 49 عامًا فورًا

خفض سعر الفحص السريع إلى 2.5 دينار.. وإلزام العاملين به 

»الصناعة«: استمرار العمل بـ»الهايبر ماركت« 
والبرادات والمخابز ومحطات الوقود

هدى عبدالحميد  «

أعلن��ت وكي��ل وزارة الصناعة والتج��ارة إيمان 
الدوس��ري خ��الل المؤتم��ر الصحف��ي للفريق 
الطبي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19(، 
أن��ه بن��اًء عل��ى الق��رارات المتخذة م��ن قبل 
اللجن��ة التنس��يقية ووف��ق توصي��ات الفريق 
الوطني فقد تق��رر بدءًا من اليوم الخميس في 
الس��اعة 12 لياًل حتى يوم الخمي��س الموافق 
10 يونيو المقبل، إغالق المجمعات والمحالت 
التجارية، وإغالق المطاعم والمقاهي واقتصار 

أنش��طتها عل��ى تقدي��م األطعم��ة فقط من 
خ��الل الطلب��ات الخارجية والتوصي��ل، وإغالق 
دور السينما وكل صاالت العرض التابعة لها، 
ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات، باإلضافة 
إلى إغالق محالت الحالقة والصالونات ومحالت 

السبا.
وأش��ارت الدوس��ري إل��ى اس��تمرار العمل في 
القطاع��ات األساس��ية اآلتي��ة ومنه��ا الهايبر 
ماركت، الس��وبر ماركت، والبرادات، والبقاالت، 
ومح��ال بي��ع الخض��راوات واألس��ماك واللحوم 
الطازجة، والمخاب��ز اليدوية واآللية، ومحطات 

تعبئ��ة الوقود ومحال تعبئ��ة الغاز الطبيعي، 
والمستش��فيات الصحي��ة الخاص��ة، فيما عدا 
بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم 
من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية ومحال االتصاالت، والصيدليات.
الت��ي  التفتيش��ية  الزي��ارة  وأكدت اس��تمرار 
تقوم به��ا وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
بالتنس��يق مع إدارة الصح��ة العامة بالتعاون 
م��ع وزارة الداخلي��ة، بهدف التأك��د من التزام 
المنش��آت باالش��تراطات الصحي��ة والق��رارات 

األخيرة المنصوص عليها.

جميلة السلمان: ضرورة استقاء 
المعلومات من الفريق الوطني الطبي

هدى عبدالحميد  «

قدمت استش��ارية األمراض المعدي��ة والباطنية بمجمع 
الس��لمانية عض��و الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( الدكتورة جميلة الس��لمان، 
رس��ائل مهم��ة م��ن الفري��ق الوطن��ي الطب��ي لجمي��ع 
المواطني��ن والمقيمين من أجل الحف��اظ على صحتهم 
وسالمتهم، وقالت: »كل ش��خص مسؤول عن تطبيقها 
وه��ي خطتنا للخروج من هذه المرحل��ة من التعامل مع 
الفي��روس للوضع اآلم��ن لرجوع الحي��اة طبيعية« وذلك 

خالل المؤتمر الصحفي للفريق الوطني.
وأضاف��ت: »نخاطبكم كأفراد منكم، همنا همكم وهدفنا 
هدفك��م، واجبن��ا أن ننقل لكم الواقع بكل ش��فافية، ألن 
ش��فافيتنا معكم في مختلف الظروف هي التي تس��اهم 
ف��ي الدفع بكل الجه��ود نحو حفظ س��المة الجميع، كما 

نجدد التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات الطبية من 
الفري��ق الوطني الطبي، واالعتماد على البيانات الصادرة 
منه ومن الجهات الرسمية واالبتعاد عن نشر الشائعات 
التي قد تثير الخ��وف والهلع لدى المواطنين والمقيمين 
دون داع. ويجب االس��تمرار في أخذ التطعيم لكونه آمنًا؛ 
رغ��م أننا حققنا نس��بة كبيرة في اإلع��داد الحاصلة على 
اللق��اح ولكن نحت��اج لنصل إلى نس��بة أكب��ر لنصل إلى 
المناعة المجتمعية لنقل الحاالت«. وأكدت أن التطعيم 
آمن وفعالة وهذا مثبت طبيا وبالدراس��ات واألرقام حيث 
يوفر الحماي��ة ويقلل إمكانية اإلصاب��ة أو األعراض عند 
اإلصابة وندعو الجميع للتس��جيل عبر الموقع اإللكتروني 
التابع لوزارة الصحة للجرعة المنشطة من التطعيم لمن 

تنطبق عليهم الشروط فهي توفر حماية إضافية.
وزادت: »ندع��و أولياء األمور إلى تس��جيل أبنائهم الذين 
تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا للمبادرة ألخذ التطعيم 

المض��اد للفي��روس حفاظًا على صحتهم وس��المتهم«، 
مشددة على »ضرورة اتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية 
الالزم��ة عن��د مخالط��ة كبار الس��ن ومرض��ى األمراض 
المزمن��ة حتى داخل البيت الواح��د لتجنب احتمالية نقل 
الفي��روس له��م، ونؤكد مرة أخرى على أهمية اس��تمرار 
غس��ل اليدين بالماء والصاب��ون وتعقيمها جيدًا، ولبس 
الكمامات، والتقيد بمعايي��ر التباعد االجتماعي وتجنب 

التجمعات، باإلضافة إلى اإلقبال على أخذ التطعيم«.
ونفت الس��لمان أن يتسبب التطعيم في وفاة شخص اذا 
كان مصابًا بالفيروس، مؤكدة ان أخذ التطعيم في وقت 
اإلصاب��ة ال يؤدي إلى مضاعفات فالتطعيم يقوم بنفس 
دور االصابة وهو تنش��يط جهاز المناعة، مشيرًة إلى أن 
البحرين مسؤولية الجميع، وعلى الجميع ضرورة االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية والق��رارات الص��ادرة حفاظًا على 

سالمة وصحة المواطنين والمقيمين.



هدى عبدالحميد  «

قال استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري 
عض��و الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد19( المقدم طبيب من��اف القحطاني القحطاني، 
»إن البحري��ن لم تش��هد أي ن��وع من ح��االت الفطرين 
األسود واألبيض بسبب اتباع المملكة بروتوكول عالجي 
ال يؤدي إلى انخفاض المناعة«، مشيرًا إلى أن الفطرين 
بجميع أنواعها ليس��ت بجديدة وتصيب األش��خاص ذوو 

المناعة الضعيفة.
وأض��اف خالل مؤتمر صحافي للفري��ق أمس، أن النتائج 
اليومية تبين أن معدل االنتشار األعلى لفيروس كورونا 
يأت��ي من المخالطة داخل المجتمع وليس��ت قادمة من 
الخارج، بينما أعداد الحاالت القادمة من الخارج محدودة، 
الفت��ًا إلى أن هناك فريق مختص يرصد الحاالت بش��كل 
يوم��ي لتقييم الوض��ع وأن خطة اإلغ��الق موجودة على 

الطاولة متى احتجنا إلى استخدامها. 
وأوض��ح، أن هناك بعض األش��خاص تلق��وا اللقاح دون 
جمي��ع  أن  موضح��ًا  االحترازي��ة،  باإلج��راءات  االلت��زام 
التطعيم��ات أثبت��ت فاعليتها، وأن البحري��ن من أوائل 
الدول التي قامت بالتجارب الس��ريرية ومن أوائل الدول 
الت��ي وف��رت 4 أن��واع مختلفة م��ن اللقاحات وبش��كل 

اختياري وفقًا الختيار الشخص.
وق��ال: »طرح الجرع��ات المنش��طة كان ضمن دراس��ة 
محلية قامت في البحرين وحسب الدراسات التي ظهرت 
مؤخرًا ومنها دراس��ة بريطانية خالل شهر فبراير ولمدة 
6 أس��ابيع، قمنا بأكثر من دراس��ة للكشف عن فعاليات 
اللقاح��ات مما يعني أن زيادة اإلصابات ليس��ت بس��بب 

التطعيم«. 
وأش��ار إلى أن نس��بة الحاالت القائمة من المتطعمين 
الذي��ن أكمل��وا أس��بوعين بع��د الجرع��ة الثاني��ة م��ن 
الحاصلين على تطعيم »سينوفارم« و»فايزر-بيونتيك« 
و»كوفيشيلد-أس��ترازينكا« و»س��بوتنك« بلغت ما بين 

1% إلى %2.
واستعرض أس��باب الجرعة المنشطة، مؤكدًا أن الهدف 
منها هو زيادة المناعة وتحفيز إنتاج األجس��ام المضادة 
والخالي��ا التي تس��اعد في اكتس��اب المناع��ة لمحاربة 
في��روس كورونا، ومعظ��م التطعيمات تغطي بنس��بة 

كبيرة السالالت المتحورة
وع��ن مدى مأمونية تطعيم األطف��ال، أكد أن االهتمام 
بتطعي��م األطف��ال كونه��م يمثل��ون نس��بة عالية من 
الحاالت القائمة حس��ب األرقام ويعتبرون ناقل أس��اس 
للفيروس ومن ثم يمثلون خطرًا أساسيًا كمصدر عدوى 

إلى المخالطين لهم.
وأضاف، أن الدراس��ات أثبتت المضاعف��ات التي تحدث 
لألطف��ال نتيجة االصاب��ة وعندما أق��رت منظمة الغذاء 
والدواء أن اللق��اح آمن لألطفال ت��م تطبيقه واعتماده 
من لجنة مختصة في البحرين تسمى لجنة التطعيمات، 
مش��يرًا إل��ى أن��ه م��ن أول المبادري��ن للحج��ز ألطفاله 

للحصول على اللقاح.
وحول ع��دم الرد الس��ريع من قب��ل 444 وتأخر خدمات 
اإلس��عاف، أوضح أن مركز االتص��ال 444 يتلقى العديد 
م��ن االتص��االت اليومي��ة مم��ا يس��بب ضغط��ًا كبيرًا 
عل��ى الخدم��ات الضرورية، حي��ث يمك��ن الحصول على 
المعلومات م��ن خالل تطبيق »مجتمع واعي« أو الموقع 
اإللكتروني لوزارة الصحة، نافيًا تأخر إرسال اإلسعاف ألي 
حالة وإنما تكون حس��ب األولوي��ة من حيث وضع الحالة 

الصحية للشخص.
وعن عدم تقلي��ل عدد الفحوصات اليومية لتقليل أعداد 
المصابي��ن لفت القحطاني إل��ى أن الفحوصات اليومية 
الت��ي تتم م��ن أجل الوصول الس��ريع للح��االت القائمة 
وس��رعة عالجها، والهدف الرئيس من إجراء الفحوصات 
الكبيرة بشكل يومي هو الحفاظ على األرواح، فإذا تركت 
الح��االت القائم��ة دون رص��د أو تتب��ع للمخالطين من 
الممكن أن يتسبب ذلك في زيادة الوفيات، وما يهم هو 
التعام��ل مع الوضع بمثل ما يج��ب وبعيدًا عن أية طرق 
قد تعك��س إحصائيات غير دقيقة تس��بب زيادة الخطر 

على المجتمع.

وق��ال: »إذا تركت الح��االت القائمة دون رص��د أو تتبع 
للمخالطي��ن م��ن الممكن أن يتس��بب ذلك ف��ي زيادة 
الوفي��ات، وما يهم هو التعامل مع الوضع بمثل ما يجب 
وبعي��دًا عن أية طرق قد تعك��س إحصائيات غير دقيقة 

تسبب زيادة الخطر على المجتمع«.
وبشأن أسباب الزيادة في أعداد الوفيات من مضاعفات 
الفيروس، أوضح أنه في حال زيادة الحاالت المتوس��طة 
والحرج��ة تزداد أع��داد الوفيات، إلى جان��ب تأخر توجه 
الحاالت القائمة لمراكز الفحص والعالج فور اكتشافهم 
األعراض، إضافة إل��ى وجود بعض التحورات بالفيروس 

الذي يواجهه العالم.
وش��دد على أن األعداد الكبيرة للح��االت القائمة والتي 
تتصاع��د يوم��ًا بع��د آخ��ر تس��توجب من كل ش��خص 
التزامه��ا باإلج��راءات االحترازي��ة وع��دم التراخ��ي في 
تطبيقها، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات الطبية 
من أهل االختصاص والمصادر الرس��مية والحرص على 
تح��ري الدقة في نقل أو إرس��ال المعلوم��ات خالل هذه 

المرحلة من التعامل مع فيروس كورونا.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن

نسبة الحاالت القائمة من المتطعمين بين 1٪ و٪2

الجرعة المنشطة تزيد المناعة وتحفز إنتاج األجسام المضادة

لقاح األطفال آمن ومعتمد وسجلت ألبنائي للحصول عليه

معدل االنتشار األعلى للفيروس من المخالطة وليس من الخارج

خطة اإلغالق موجودة متى دعت الحاجة الستخدامها

عدم الرد السريع من قبل »444« بسبب الضغط الكبير
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 القحطاني: ال إصابات 
بالفطرين األسود واألبيض في البحرين

»التربية«: تعليق التعليم حضوريًا من األحد أسبوعين
أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م عن تعلي��ق ذهاب الطلبة إلى المؤسس��ات 
التعليمي��ة الحكومي��ة والخاصة، ويش��مل ذلك رياض األطف��ال، والمدارس، 
ومؤسس��ات التعليم العالي، والمراكز والمعاهد التعليمية، اعتبارا من األحد 
30 ماي��و 2021، ولمدة أس��بوعين من تاريخ تطبيق الق��رار، تنفيذًا لقرارات 
اللجنة التنس��يقية لدع��م وتعزيز الجهود الوطنية للتص��دي لجائحة فيروس 
كورونا )كوفيد19(. وأكدت استمرار تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلبة 
عبر األنظمة اإللكترونية الس��تكمال ما تبقى من متطلبات العام الدراس��ي 
2020-2021، م��ع مواصلة عمل أعضاء الهيئات التعليمية واإلدارية والفنية 
في المؤسس��ات التعليمية الحكومية بنسبة عمل من المنزل 70%، وأن يتم 
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باعتماد وإصدار نتائج الطلبة وش��هاداتهم حس��ب 
المعمول به في نهاية كل عام دراسي. في شأن متصل، أعلنت إدارة االتصال 

ب��وزارة التربية والتعليم، أّن الوزارة وجهت الم��دارس إلى االلتزام بالقرارات 
التي أعلنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( بعد 
العرض وموافقة اللجنة التنس��يقية، والخاص��ة بتعليق حضور الطلبة لجميع 
الم��دارس الحكومية والخاصة ومؤسس��ات التعليم العال��ي ورياض األطفال 
واالكتف��اء بالتعلم عن بعد، ابتداء من األحد 30 ماي��و الجاري إلى 10 يونيو 

المقبل، ويستثنى من ذلك الحضور لالمتحانات الدولية.
أما بالنس��بة لحض��ور منتس��بي الم��دارس الحكومية والخاصة ومؤسس��ات 
التعليم العالي ورياض األطفال ومنتسبي إدارات الوزارة وقطاعاتها، ووجهت 
ال��وزارة إلى االلتزام بسياس��ة العمل من المنزل الس��ارية على كافة الجهات 
الحكومية بنس��بة 70%، وإلى إع��داد الجداول الالزمة لتنفيذ هذه السياس��ة 

خالل الفترة المقّررة، وإبالغ الموظفين بها.

 غلق صالونين نسائيين ومحل
 تدليك إلصابة عاملين بـ»كورونا«

كش��ف قس��م صحة البيئة بإدارة الصحة العامة 
ب��وزارة الصحة عن تنظي��م 9 زيارات تفتيش��ية 
الثالثاء، تضمنت زيارة 8 صالونات نس��ائية، تم 
خاللها غلق صالونين نس��ائيين احترازيًا بس��بب 
وج��ود حالة قائمة لفي��روس كورونا )كوفيد19( 
إلح��دى العام��الت، واتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة 
إلحالة هذه الصالونات للجه��ات القانونية. وتم 
القي��ام بتعقيمه��ا واتخاذ اإلج��راءات االحترازية 
المطلوبة. كما تم زيارة محل تدليك رجالي واحد 
وغلقه احترازيًا بسبب وجود حالة قائمة لفيروس 

كورونا )كوفيد19( ألحد العاملين.
يأت��ي ذلك، في إطار تكثيف الزيارات التفتيش��ية 
والتي ته��دف إلى التأك��د من التزام المنش��آت 
األخي��رة  والق��رارات  الصحي��ة  باالش��تراطات 

المنصوص عليها. 
كم��ا أعلن قس��م مراقبة األغذية ب��إدارة الصحة 
العام��ة ب��وزارة الصحة عن قيام��ه الثالثاء ب�80 
زيارة تفتيش��ية، تم خالله��ا مخالفة 14 مطعمًا 
إث��ر مخالفته��ا لإلج��راءات االحترازي��ة للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19(، بالتنس��يق مع وزارة 
الداخلية وهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمعارض 
حي��ث تم اتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة إلحالة هذه 

المطاعم للجهات القانونية.

وتأت��ي هذه الزيارات التفتيش��ية الت��ي قام بها 
مفتشو إدارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة 
الداخلي��ة، في إط��ار تكثيف الزيارات التفتيش��ية 
والتي ته��دف إلى التأك��د من التزام المنش��آت 
األخي��رة  والق��رارات  الصحي��ة  باالش��تراطات 

المنصوص عليها، في مختلف المحافظات.
وبين��ت الوزارة أنه نظ��رًا لمخالفة تلك المطاعم 
والمح��ال لإلج��راءات واالش��تراطات التنظيمي��ة 
المنص��وص عليه��ا في الق��رار ال��وزاري رقم 51 
لسنة 2020 بش��أن االشتراطات الصحية الواجب 

تطبيقه��ا في المطاعم والمقاه��ي الحتواء ومنع 
انتش��ار في��روس كورون��ا )كوفي��د19(، ورص��د 
مخالف��ات للتعليمات الصادرة بهذا الش��أن، تم 
تطبيق القوانين حي��ال المطاعم المخالفة، وتم 
التش��ديد على التوعي��ة باإلج��راءات االحترازية 
والقرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(.
إلى ذلك، تم تنبي��ه بعض المحالت ممن لوحظ 
لديهم قص��ور في آلية تطبي��ق بعض اإلجراءات 
والتي ه��ي قابلة للتصحيح، فت��م تصحيحها في 
الحال من قبل أصحاب تلك المحال، داعية الجميع 
إل��ى مواصلة االلتزام والتحلي بروح المس��ؤولية 
العالي��ة، واإلب��الغ الف��وري ع��ن أي مخالفات أو 

تجاوزات يتم رصدها.
وأوضحت أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين 
الصح��ة العام��ة وللتحق��ق م��ن الت��زام األفراد 
وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية المحالت ذات 
العالق��ة بالصحة العامة باإلج��راءات االحترازية 
واالش��تراطات الصحية الواج��ب تطبيقها، األمر 
الذي يعد مرتكزًا هامًا للحد من انتشار الفيروس 
كورون��ا، حيث تتواصل الزي��ارات الميدانية ويتم 
بذل أقص��ى الجهود واتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة 

لضمان صحة وسالمة الجميع.

»العمل«: تعليق الحضور 
بالمراكز والدور التأهيلية 

والحضانات ومعاهد التدريب
أعلن��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، تعلي��ق الحض��ور 
واالكتف��اء بالتعلم عن بعد في جميع المراك��ز والدور التأهيلية 
ودور الحضان��ات ومراك��ز ومعاهد التدري��ب المرخصة من قبل 
الوزارة.ويس��تثنى من ذلك الحضور لالمتحان��ات الدولية، اعتبارًا 
م��ن اليوم ووفق��ًا لهذا الق��رار، فإنه تطبق سياس��ة العمل من 
المنزل بنسبة 70% بالنسبة ألعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية 
والفنية بتلك المؤسس��ات.وأكدت الوزارة أهمية االلتزام بجميع 
الق��رارات الصادرة في ظ��ل هذه الظروف االس��تثنائية، وضرورة 
اس��تمرار أعضاء الهيئ��ات اإلدارية والتعليمي��ة والفنية بتطبيق 
جميع اإلجراءات والتعليمات االحترازية الصادرة مس��بقا من قبل 
الفريق الوطني، بما في ذلك االستمرار في تعقيم مقرات العمل 

وتطبيق التباعد االجتماعي، وغيرها من اإلجراءات.

»المرور«: اقتصار الحضور 
للمتطعمين والمتعافين

دع��ت اإلدارة العام��ة للم��رور إل��ى االس��تفادة م��ن الخدمات 
اإللكتروني��ة الت��ي توفرها من خ��الل تطبيق األجه��زة الذكية 
»eTraffic« وموقع الحكومة اإللكترونية bahrain.bh، مش��يرًة 
إل��ى اقتصار دخ��ول المراجعي��ن لمبن��ى اإلدارة ومراكز الخدمة 
التابع��ة للحاصلين عل��ى التطعي��م المضاد لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19( والذي��ن أتم��وا 14 يومًا بع��د الجرع��ة الثانية، أو 
المتعافي��ن لمن هم فوق 18 عامًا فق��ط، حيث يتوجب عليهم 
إبراز الش��عار باللون األخضر ف��ي تطبيق »مجتمع واعي«، وذلك 
بن��اًء عل��ى الق��رارات التي أعل��ن عنه��ا الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفي��د19(. وأوضحت اإلدارة العامة 
للمرور أن تقديم الخدمات المرورية مستمر في المبنى الرئيس 
وف��ي المراك��ز الخارجي��ة، مع ض��رورة أخذ مواعيد مس��بقة من 
خالل برنامج األجهزة الذكي��ة »skiplino«، لضمان وجود أعداد 
تتناسب مع اإلجراءات االحترازية، وعدم زيادة أعداد المراجعين 
في صاالت الخدمة تحقيقًا للمصلحة العامة، ومس��اندًة للجهود 

الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(.

»الشباب والرياضة«: ضرورة االلتزام 
بالمسؤولية وعدم التهاون

أكدت وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة على ضرورة التزام المراكز 
الرياضي��ة وصاالت التربي��ة البدنية وبرك الس��باحة واالتحادات 
الرياضي��ة واألندي��ة الوطنية بالقرارات التي أعل��ن عنها الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وكان الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن 
عدد من الق��رارات بعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنس��يقية 
وبن��اء على المس��تجدات والمعطيات، حيث تقرر ب��دءًا من اليوم 
الس��اعة الثانية عش��رة لياًل إلى يوم الخميس الثانية عشرة لياًل 
المواف��ق 10 يوني��و، إغالق المراك��ز الرياضية وص��االت التربية 
البدني��ة وب��رك الس��باحة، ومن��ع حض��ور الجماهي��ر للفعاليات 

الرياضية.
وأك��دت الوزارة على أهمية التزام مس��ؤولي االتحادات الرياضية 
واألندي��ة الوطنية والمراك��ز الرياضية وص��االت التربية البدنية 
وبرك السباحة بالقرارات واإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19(، مشيرًة إلى ضرورة االلتزام بالمسؤولية المجتمعية 
المشتركة وعدم التهاون في تطبيق جميع التعليمات واإلجراءات 

الصادرة بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

 »الداخلية«: الوضع الحالي 
يستدعي االلتزام بالمسؤولية الوطنية

قام��ت مديريات الش��رطة ف��ي المحافظ��ات األربع 
واإلدارات األمنية المعني��ة ومنذ بدء الجائحة وحتى 
25 مايو، باتخاذ اإلج��راءات القانونية حيال 80230 
مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة، 
واتخ��اذ 9222 إج��راًء للحفاظ على معايي��ر التباعد 
االجتماعي، والقيام ب���10601 حملة توعوية. ومن 
المق��رر أن تبدأ المجمعات والمحال التجارية، تنفيذ 
ق��رارات اإلغالق الص��ادرة في تمام الس��اعة الثانية 
عش��رة لياًل يوم الخمي��س 27 مايو وحتى الس��اعة 
الثانية عشرة لياًل يوم الخميس 10 يونيو 2021. وإذ 
تؤكد وزارة الداخلية أن الظروف الحالية، تس��تدعي 
التزام الجميع من أفراد ومؤسس��ات بمس��ؤولياته 
الوطنية التي تتطل��ب التقيد باإلجراءات االحترازية 
وتطبيقها بالش��كل المطلوب ووفق أعلى مستويات 
الدقة م��ن أجل صحة وس��المة المجتمع، توضح أن 

جمي��ع إداراتها المعنية ماضي��ة قدما في النهوض 
بمسؤوليتها والتي تشرفت بحملها منذ بدء الجائحة 
وحت��ى اليوم. وخ��الل الفترة م��ن 21 حتى 25 مايو 
الجاري، قامت مديرية ش��رطة المحافظة الش��مالية 
ب�15 حمل��ة توعوية، ورص��دت 903 مخالفات عدم 
لبس كمام��ة الوجه في األماك��ن العامة والمحالت 
التجاري��ة، واتخذت 9 إج��راءات للحفاظ على معايير 
التباع��د االجتماع��ي. كم��ا قام��ت مديرية ش��رطة 
محافظ��ة العاصمة ب��� 217 حمل��ة توعوية، ورصد 
703 مخالفات عدم لبس كمامة الوجه ، واتخاذ 10 

إجراءات للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي.
ورص��دت مديري��ة ش��رطة محافظة المح��رق 223 
مخالفة ع��دم لبس كمامة الوجه، ونفذت 78 حملة 
توعوي��ة، مع اتخاذ 4 إج��راءات للحفاظ على معايير 
التباع��د االجتماع��ي، كم��ا قام��ت مديرية ش��رطة 

المحافظ��ة الجنوبية ب�30 حمل��ة توعوية، ورصدت 
97 مخالف��ة عدم لب��س كمامة الوج��ه، واتخذت 9 

إجراءات للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي.
وقام��ت إدارة العمليات برئاس��ة األمن العام برصد 
265 مخالفة ع��دم ارتداء كمامة الوجه في األماكن 
العام��ة ضمن جهودها في دع��م الجهود المبذولة 
لتعزي��ز اإلج��راءات والتدابير الوقائي��ة من فيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، كما نش��رت دوريات النجدة في 
مختل��ف مناط��ق البالد للقي��ام بدورها ف��ي ضمان 
س��رعة االس��تجابة عند تلق��ي أي بالغ.وتلقى مركز 
اإلس��عاف الوطني منذ ب��دء الجائح��ة 14500 بالغ 
خاص بجائحة كورونا،، فيما قامت آليات إدارة النقل 
ب���35406 حركة تم خاللها نق��ل 98641 حالة منذ 
بدء الجائحة.وأشرات وزارة الداخلية، إلى أن االلتزام 

باإلجراءات االحترازية واجب وطني ومجتمعي.
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فعاليات رسمية وشعبية: الرسالة الملكية تعكس 
الحرص األبوي على سالمة المواطنين والمقيمين

أش��ادت فعاليات رسمية وش��عبية بمضامين التوجيهات 
الملكية الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، والتي تؤكد حرص 
جاللته على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين على حد 

سواء.
وأكدت رئيس��ة مجلس النواب رئيس��ة اللجن��ة التنفيذية 
للش��عبة البرلمانية فوزي��ة زينل أن التوجيه��ات الملكية 
الس��امية م��ن حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، تش��كل القاعدة 
المتينة التي يرتكز عليها التعاون الوثيق بين السلطتين 
التش��ريعية والتنفيذية، وذلك في إطار ديمقراطي عصري 
يدع��م حق��وق اإلنس��ان والحريات العامة ويرس��خ أس��س 
دولة القانون والمؤسس��ات، وفق رؤي��ة طموحة لالرتقاء 
باإلنس��ان البحرين��ي وتنميت��ه وتحس��ين أوضاع��ه على 

المستويات كافة.
وأشادت بالجهود التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق التنمية الش��املة 
والمستدامة والنهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
للمواطن باعتباره عماد التنمية وغايتها، منوهة معاليها 
بم��ا توليه الحكومة برئاس��ة س��موه من حرص مس��تمر 
عل��ى التنس��يق م��ع الس��لطة التش��ريعية، خاص��ة خالل 
الظروف االس��تثنائية المتزامنة مع تفش��ي جائحة كورونا 
)كوفي��د19(، حيث اتس��م العمل المش��ترك باالس��تجابة 
السريعة والتي أثمرت نتائج متقدمة وفعالة في التصدي 

للوباء وتطويق تداعياته وآثاره على مختلف المستويات.
من جانب��ه، أكد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي الصالح، أن 
الرسالة الملكية الس��امية من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وما 
حملت��ه م��ن مضامين مطمئن��ة للمواطني��ن والمقيمين 
بقدرة البحرين عل��ى تجاوز جائحة كورونا )كوفيد19(، من 
شأنها تعزيز اإلرادة والمس��ؤولية الوطنية، والتأكيد على 
التكات��ف والتعاضد، وتضافر الجهود بين الجميع من أجل 
الوصول إلى بر األمان، وتحقيق األمن الصحي والمجتمعي.
وأعرب ع��ن الفخر واالعت��زاز بما تحقق��ه البحرين بقيادة 
جالل��ة المل��ك المفدى، م��ن تمّي��ز وريادة ف��ي التصدي 
للجائحة، مشيدًا بتوجيهات جاللة الملك المفدى، وتأكيد 
جاللت��ه على تس��خير كاف��ة اإلمكانيات من أج��ل محاربة 

الجائحة، وتجاوز تداعياتها.
وأش��اد بالجهود الحثيث��ة التي تبذلها اللجنة التنس��يقية 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، ومتابعتها 
المستمرة لكل التطورات والمستجدات المتعلقة بفيروس 
كورونا، منّوهًا بالق��رارات واإلجراءات التي تصدرها اللجنة 
التنس��يقية من أج��ل الحف��اظ على صحة وس��المة جميع 

المواطنين والمقيمين.
ون��ّوه إلى أّن البحري��ن كانت وما زالت س��ّباقة في تطبيق 
اإلجراءات االحترازية، والتدابير الوقائية للحد من انتش��ار 
فيروس كورونا، كما تعتبر م��ن أوائل الدول التي حرصت 
عل��ى إطالق حمل��ة وطني��ة للتطعي��م، وتوفي��ر عدد من 
اللقاح��ات مجان��ًا للمواطني��ن والمقيمين بص��ورة عادلة 

ومتكافئة.
م��ن جهته، أك��د وزير اإلعالم عل��ي الرميحي أن الرس��الة 
الملكية الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، وم��ا حملته من 
مضامين مطمئنة للمواطني��ن والمقيمين ومؤمنة -بعد 
اهلل عز وجل- بع��زم أبناء الوطن على تجاوز جائحة كورونا 
)كوفيد19(، تعكس حرصا أبويا لجاللة الملك المفدى على 
صحة وس��المة أبنائه المواطني��ن والمقيمين وطمأنتهم 
في مختلف المواقف، وعزما متجددا على المضي بمس��يرة 
الوط��ن المباركة بثقة وتف��اؤل إلى األمام دائمًا. وش��دد 
الرميح��ي عل��ى أن تأكيد جاللة الملك المف��دى أن الدولة 
تض��ع إمكانياتها كافة تحت تصرف فريق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمحاربة تداعيات انتشار 
الجائح��ة، يؤكد الثقة الملكية الغالية التي يوليها جاللته 
لفريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء، والذي اس��تطاع تحقيق العديد من 
المنج��زات الرائ��دة التي طالت مختل��ف المجاالت ووصلت 
بالمملكة إلى الريادة على المس��توى الدولي، كما يعكس 

دعم جاللة الملك المف��دى ألبنائه العاملين في الصفوف 
األمامي��ة وجهوده��م الممي��زة ف��ي ظ��ل ه��ذه الظروف 

االستثنائية العابرة.
وأك��د رئي��س البرلم��ان العرب��ي ع��ادل العس��ومي على 
التوجيهات الملكية الس��امية من حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
على أثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية في اجتماعها 
أم��س، مش��ددًا على أهمي��ة اتب��اع التوجيه��ات الملكية 
الص��ادرة عن عاهل البالد المفدى حيث ش��دد جاللته على 

ضرورة التكاتف خالل هذه المحنة التي تعمُّ العالم.
وأشاد رئيس لجنة حقوق اإلنس��ان بمجلس الشورى أحمد 
الحداد، بمضامين الرس��الة الملكية السامية التي تفضل 
بها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المف��دى، للمواطنين والمقيمين والتي بينت 
مدى الحرص واالهتمام الذي يوليه جاللته بصحة وسالمة 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق اإلنس��ان 
عض��و لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني 
بمجل��س النواب عمار البناي رعاي��ة حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى ، 
الدائمة ألبنائ��ه، وحرصه التام عل��ى حماية كل من على 

أرض مملكة البحرين من تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأك��د البن��اي أن البحري��ن بقي��ادة جاللة المل��ك المفدى 
وضعت كافة إمكاناتها تحت تصرف فريق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمحاربة تداعيات انتشار 

فيروس كورونا وتحقيق األمن واألمان للجميع.
وأكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
النائب بدر الدوس��ري على االهتمام والرعاية التي يوليها 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى والتي تعك��س المتابعة المتواصلة 
لصحة وسالمة أبنائه المواطنين والمقيمين وذلك بقيادة 
اللجنة التنس��يقية لمجابهة كورونا )كوفيد19( وبإش��راف 
مباش��ر من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وق��ال رئيس اللجنة المالي��ة واالقتصادية بمجلس النواب 
محمود البحراني إن كلمات صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى أمس تشكل خارطة 
طريق لضم��ان عبور البحرين جائحة كورونا بأس��رع وقت 
وبأقل اض��رار ممكنة، داعي��ًا المواطني��ن والمقيمين إلى 
ضرورة التحلي بقيم التضامن والتكاتف خالل هذه المحنة 
والتي أكد عليها جاللة الملك المفدى في كلماته األخيرة. 
ولف��ت البحراني إل��ى أن كلمات جاللته أش��اعت أجواًء من 
الس��كينة والطمأنينة بش��ان ق��درة البحري��ن على تخطي 
هذه األزمة وبلوغها بر األمان إن ش��اء اهلل، وذلك عبر وضع 
الدولة إمكانياتها كافة تحت تصرف فريق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
لمحاربة تداعيات انتش��ار المرض وتحقيق األمن واألمان 
للجمي��ع. ونوه بالمش��اعر األبوي��ة التي اظهره��ا جاللته 
عبر إش��ادته بالجهود الجب��ارة لكل العاملي��ن والعامالت 
م��ن الكوادر الطبية واإلدارية على م��ا يقومون به لحماية 
المجتم��ع والتخفي��ف من آث��ار الوب��اء، داعي��ًا المواطنين 
والمقيمين إلى االلتزام الت��ام بكافة اإلجراءات االحترازية 
والتعليمات الصادرة ع��ن الفريق الوطني الطبي للتصدي 

لفيروس كورونا حفظًا لألنفس واألرواح.
وقال النائب أحمد العامر: »إن المواطنين والمقيمين على 
ثق��ة تامة في فريق البحرين، ودعم حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى لهم 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء ضم��ن البيان 
الصادر عن اللجنة التنس��يقية، يؤكد أن الفريق يس��ير في 

مساره الصحيح منذ بداية الجائحة«.
وأشار العامر إلى أن مواساة جاللته أهالي وذوي المتوفين 
من ضحايا وب��اء كورونا تعبر عن تلمس جاللته مصابهم 
ودعوات��ه بأن يتغمدهم اهلل عز وجل بواس��ع رحمته، وأن 
يشفي المصابين ويمّن عليهم بالصحة والعافية والشفاء 

العاجل.
وأكد النائب عيسى القاضي أن دعوة حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 
إلى ض��رورة التكاتف لتج��اوز محنة جائح��ة كورونا، وبثه 

الطمأنينة بي��ن المواطنين والمقيمي��ن بتخطي الجائحة 
إلى بر األمان، يعكس اهتم��ام جاللته ومتابعته الحثيثة 
لكل المستجدات ودعم عمل فريق البحرين بقيادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء لمحاربة تداعيات انتش��ار الجائحة 

وتحقيق األمن واألمان للجميع.
وأش��ار إل��ى أن فري��ق البحرين يب��ذل جهودًا جب��ارة على 
م��دار الس��اعة ويتحمل��ون ضغوط��ًا كبيرة بس��بب زيادة 
أعداد الحاالت وتس��اهل البعض في اإلجراءات االحترازية، 
وإش��ادة جاللته بالجهود الجبارة لكل العاملين والعامالت 
م��ن الكوادر الطبية واإلدارية لحماي��ة المجتمع والتخفيف 
م��ن آثار الوباء، تعد دفعة إيجابي��ة كبيرة لهم لمزيد من 

العطاء والتضحيات من أجل الوطن والمواطن.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجل��س الن��واب محمد السيس��ي البوعينين أن الرس��الة 
الملكية الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، وم��ا حملته من 
مضامين مطمئنة للمواطني��ن والمقيمين وواثقة بقدرة 
أبن��اء الوط��ن على التوح��د والتكاتف دعم��ا لجهود فريق 
البحرين واللجنة التنس��يقية الت��ي يقودها حضرة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء، تهدف إلى تجاوز جائحة كورونا )كوفيد19(.
وقال النائب أحمد السلوم إن البحرين ستتجاوز آثار الجائحة 
بفضل التوجيهات الس��ديدة لصاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المف��دى، والذي يتابع 
باستمرار كافة التطورات ويوجه إلى تنفيذ المتطلبات بما 
يحقق الرعاية الش��املة والصحي��ة للمواطنين والمقيمين 

على أرض المملكة. 
ون��وه إل��ى الجه��ود الكبيرة الت��ي يبذلها صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء وقيادته لفريق البحرين وترأس سموه للجنة 
التنس��يقية والخ��روج بالعديد من الق��رارات التي كان لها 
بالغ األثر في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين 
وتقديم الحزم المالية للقطاع��ات المتضررة من الجائحة 
إلى جانب العديد من القرارات األخرى الداعمة للمواطنين 

والقطاع الخاص.
وأكد رئيس لجن��ة الخدمات النائب أحمد االنصاري ضرورة 
التكات��ف الوطني من أجل تج��اوز جائحة كورونا، من خالل 
االلت��زام بالتوجيه��ات الص��ادرة ع��ن الجهات الرس��مية 
المختصة، والعم��ل بروح الفريق الواحد مع فريق البحرين 
م��ن أجل المصلحة العامة ومحاصرة هذا الوباء في أس��رع 
وق��ت ممكن. وأش��اد بدعم حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المفدى حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
للفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وتسخير كافة 

الجهود واإلمكانات للفريق الوطني لتجاوز هذه المحنة. 
وأش��اد النائب عمار قمبر، بحرص حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
الدائم لكافة المستجدات المتعلقة بالوطن والمواطنين، 
وحرص جاللته التام على حماية كل من على أرض البحرين 

من تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن توجيهات جاللته ودعمه المستمر والالمحدود 
ومواساته ألهالي ضحايا فيروس كورونا، ما هي إال مشاعر 
نابع��ة من قلٍب أبوي مح��ب ألبنائه ومراعيًا لمش��اعرهم 
وحريصًا على سالمتهم في ظل هذه الظروف االستثنائية.

وأكد قمبر أن البحرين تس��عى جاه��ده لمحاربة تداعيات 
انتش��ار في��روس كورونا وتحقي��ق األمن واألم��ان للجميع 
بحنك��ة قيادته��ا، وبإدارة فري��ق البحرين بقي��ادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس ال��وزراء، والذين أثبتوا اس��تعدادهم التام لمحاربة 

تداعيات انتشار الفيروس.
وقال النائب الثاني لرئيس مجل��س النواب علي زايد، »إن 
توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى ضمن بيان اللجنة التنس��يقية 
إلى توفير كافة إمكانات الدولة لفريق البحرين، من شأنه 
أن يدعم كافة الجهود الوطنية التي يبذلها الفريق بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسيس��اهم في محاربة 
تداعيات انتش��ار المرض وتحقيق األم��ن واألمان للجميع، 
ويحق��ق الطمأنين��ة ل��دى المواطني��ن والمقيمين بوجود 

قرارات جادة ومباش��رة تقلل من تبعات تس��اهل البعض 
في اإلجراءات االحترازية«.

وثم��ن النائب د.عل��ي النعيمي توجيه��ات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه 
بض��رورة التكاتف المجتمعي خالل محن��ة جائحة فيروس 
كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن طمأنت جاللته للمواطنين 
والمقيمي��ن ب��أن مملك��ة البحرين س��وف تتخط��ى هذه 
الجائح��ة إلى بر األمان، تؤكد عل��ى متانة القطاع الصحي 
ف��ي المملك��ة وثق��ة جاللته في جه��ود الفري��ق الوطني 
لمكافح��ة في��روس كورونا بقيادة صاحب الس��مو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
وأضاف النعيمي أن قول جاللته بأن مملكة البحرين تضع 
إمكانياتها كافة تحت تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمحاربة 
تداعيات انتش��ار المرض وتحقيق األم��ن واألمان للجميع، 
يعزز ثقة المجتمع بجهود الكوادر الطبية البحرينية، داعيًا 
كاف��ة المواطنيي��ن والمقيمين بض��رورة االصطفاف خلف 
توجيه��ات حض��رة صاحب الجالل��ة عاهل الب��الد المفدى 
وااللتزام التام بتعليمات الفريق الوطني للخروج من هذه 

المحنة بأمان وسالم.
وأكد النعيمي أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
ال��وزراء لم يدخر جهدًا في دعم الك��وادر الطبية التي تقف 
ف��ي الصف��وف األمامي��ة لمواجهة ه��ذه الجائح��ة، وبذل 
س��موه وفريق البحرين الوطني لمكافح��ة فيروس كورونا 
خالل الفت��رة العصيب��ة الماضية جهودًا جب��ارة للحد من 
انتش��ار هذه الجائحة التي سببت اضرارًا اجتماعية وصحية 

واقتصادية.
وأكد د.عبداهلل الذوادي أن الثقة كبيرة في فريق البحرين، 
حي��ث يعمل��ون بروح واح��دة وبجه��د كبير وهم��م عالية 
مستلهمين القيادة المتميزة لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئي��س مجلس ال��وزراء لهذا الفريق ووضع أس��س 
النجاح لالس��تمرار ف��ي العمل المميز الذي يلمس��ه جميع 

المواطنين والمقيمين.
وذكر أن القرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية من شأنها 
أن تس��اهم في الحد من خروج المواطنين والمقيمين من 
منازله��م، إال للضرورة القصوى ضمن األنش��طة التجارية 
األساس��ية المتاحة وفقًا لإلجراءات االحترازية مما سيعالج 
مش��كلة أساس��ية كان الفريق يس��عى إلى تعميمها على 
المجتم��ع ولكن ع��دم االلتزام من البع��ض أدى إلى اتخاذ 

قرارات حاسمة كي ال تعود البحرين إلى المربع األول.
وأع��رب الذوادي عن فخره بكل الجهود المبذولة من فريق 
البحري��ن والفريق الطب��ي والمتطوعي��ن وكل من يعمل 
بإخالص لخدمة ه��ذا الوطن العزيز لتج��اوز محنة جائحة 

كورونا.
وأك��د النائب حمد الكوهج��ي أن البحري��ن وبدعم حضرة 
جالل��ة المل��ك المفدى حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى وتكاتف المواطني��ن والمقيمين مع جهود 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء ستتجاوز هذه 
األزمة بقوة أكبر، مش��يدًا بدع��م جاللة الملك المفدى إلى 
فريق البحرين والعاملين من الكوادر الطبية والتمريضية 
واإلداري��ة في الصفوف االمامية وما يقومون به من جهود 

كبيرة وجبارة لخدمة الوطن واإلنسانية.
وأكد نائب رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني عيس��ى الدوس��ري أن ما أعرب عنه حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المف��دى، إث��ر البي��ان الصادر ع��ن اللجنة التنس��يقية في 
اجتماعها عكس الحرص األبوي الحقيقي في تلمس اوجاع 
المواطنين خالل هذه المحنة التي عمت العالم إثر تفشي 
وب��اء فيروس كورونا، مش��يرًا إل��ى أن المملكة قدمت كل 
ما هو غال من أجل توفير س��بل الرعاي��ة والوقاية للجميع 
منذ اليوم األول من تفش��ي الفي��روس، وذلك وفق جهود 
وطني��ة مخلصة م��ن فريق البحري��ن واللجنة التنس��يقية 
بقي��ادة حضرة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س ال��وزراء، وحتى اليوم 
والت��ي تتطلب م��ن الجميع تكاتف وطني وحس مش��ترك 

بالمسؤولية لتخطي هذه الجائحة.

 »فاونديشن هولدينغز« تستثمر 30 مليون 
دوالر في الرعاية الصحية والتعليم بالبحرين

التنمي��ة االقتصادية  أعلن مجل��س 
م��ع  تفاه��م  مذك��رة  توقي��ع  ع��ن 
 Foundation“ فاونديشن هولدينغز
ملي��ون   30 الس��تثمار   ”Holdings
إط��الق  خ��الل  م��ن  أمريك��ي  دوالر 
خدم��ات ومنتج��ات ش��ركات تابعة 
لها في البحرين تش��مل إقامة مركز 
طب��ي جدي��د س��يركز عل��ى تقدي��م 
خدمات الرعاية الصحية المتخصصة 

واألمراض غير المعدية.
ف��ي  االس��تثمار  ه��ذا  وسيس��اهم 
مجل��س  ه��دف  تحقي��ق  المملك��ة 
التنمي��ة االقتصادي��ة ف��ي التأثي��ر 
اإليجاب��ي المنش��ود للمملك��ة ف��ي 
والتعليم،  الصحي��ة  الرعاية  قطاعي 
إذ يتضمن تأس��يس م��زود الرعاية 
»راي��ت هيل��ث«،  األولي��ة  الصحي��ة 
ل�»فاونديشن  التابعة  الشركة  وهي 
هولدينغ��ز« لمرك��ز جدي��د لألبحاث 
سلس��لة  جان��ب  إل��ى  والتطوي��ر، 
م��ن العي��ادات الخارجي��ة ومراف��ق 
التشخيص والصيدليات، التي ستوفر 
س��عة طبية ل�150 طبيب��ًا وممرضًا 

ق��ادرًا على خدمة م��ا يصل إلى 500 
ألف مريض سنويًا.

كم��ا وس��يتضمن االتفاق تدش��ين 
حلول طبية عبر »بروميديكس«، وهي 
ل�»فاونديش��ن  تابعة  أخرى  ش��ركة 
هولدينغ��ز«، ستس��عى للعم��ل مع 
المستش��فيات الخاص��ة والحكومية 
الرائ��دة في المملك��ة لتوفير أجهزة 
وتقني��ات زراع��ة العظ��ام والجراحة 
العامة األفضل واألحدث من نوعها.

وينم��و س��وق الرعاي��ة الصحية في 
البحري��ن بمتوس��ط س��نوي ق��دره 
12.2٪، إذ نم��ا م��ن 1.1 مليار دوالر 
في ع��ام 2015 إل��ى ما يق��در بنحو 
2.0 ملي��ار دوالر ف��ي عام 2020 مما 
يعك��س تزايد فرص االس��تثمار في 

هذا القطاع الرئيسي.
وقال الرئيس التنفيذي ل�»فاونديشن 
هولدينغز« أبهيشيك شارما: »نعتقد 
أن البحرين مهي��أة ألن تصبح مركزًا 
رئيس��ًا للتموي��ل والرعاي��ة الصحية 
واالبتكار،  والتكنولوجي��ا  والتعلي��م 
ونحن فخورون بشراكتنا مع البحرين 

الصحي��ة  الرعاي��ة  ج��ودة  لتعزي��ز 
والتعلي��م في المملكة ودول مجلس 
التعاون الخليجي. كما أننا ملتزمون 
بقيادة االبتكار في ه��ذه القطاعات 
الحيوية لتلبية الطلب المتزايد على 
ع��روض الخدمات المتخصصة وخلق 
فرص عمل لتعزيز النمو االقتصادي 

القوي على المدى الطويل«.
وأض��اف ش��ارما قائ��اًل: »ستس��اهم 

مذك��رة التفاه��م هذه في ترس��يخ 
إقليم��ي  كرائ��د  البحري��ن  مكان��ة 
وتعزيز  والتعليم،  الصحي��ة  للرعاية 
ل��دول  انط��الق  كنقط��ة  موقعه��ا 
بأكملها،  الخليج��ي  التعاون  مجلس 
وجذب االس��تثمار المباشر واستيراد 
أفضل الممارس��ات العالمية لتعزيز 
مكانة البحرين في المجال العالمي. 
وس��تفيد أحدث التقنيات لش��ركاتنا 

المس��تثمرة مث��ل »بروميديك��س« 
و»رايت هيل��ث« جميع المقيمين في 
البحري��ن باإلضافة إل��ى خلق فرص 
عم��ل ف��ي الس��وق المحلي��ة، ونحن 
نتطلع إلى استخدام مواهبنا وحجمنا 
للقط��اع  فع��ال  كش��ريك  وخبرتن��ا 
الخ��اص إلحداث تأثي��ر إيجابي كبير 

في المملكة«.
م��ن جانبه ق��ال الرئي��س التنفيذي 
التنمي��ة  مجل��س  ف��ي  لالس��تثمار 
الع��رادي:  محم��ود  االقتصادي��ة 
اس��تثمارًا  االتف��اق  ه��ذا  »يمث��ل 
اس��تراتيجيًا بمقدوره أن يتيح فرصًا 
كبيرة لمقدم��ي الرعاية الصحية في 
البحرين على مدى السنوات القادمة، 
ويس��عدنا للغاي��ة أن ندع��م خطط 
»فاونديشن هولدينغز« لدخول سوق 
الرعاي��ة الصحية ف��ي البحري��ن، إذ 
ستساهم االمتيازات التي تحظى بها 
المملكة مثل الموقع االس��تراتيجي، 
التنافسية على  التشغيلية  والتكلفة 
المتزايد  والطلب  المنطقة،  مستوى 
عل��ى خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة - 

س��تلعب جميعها دورًا أساس��يًا في 
المساهمة في نجاح االتفاق«.

هولدينغ��ز«  »فاونديش��ن  وتعتب��ر 
شركة استثمار اس��تراتيجية عالمية 
ترك��ز على قطاع��ي الرعاية الصحية 
والتعلي��م ف��ي الهن��د ودول مجلس 
التع��اون الخليج��ي، كم��ا أن لديها 
اإلم��ارات  ف��ي  اس��تثمارات  حالي��ًا 
والمملك��ة  المتح��دة  العربي��ة 
العربية الس��عودية والهند وستقوم 
بتوظيف  هولدينغ��ز«  »فاونديش��ن 
أعم��ال  تأس��يس  ف��ي  االس��تثمار 
لش��ركاتها في البحرين، مما سيخلق 
300-500 وظيف��ة متخصص��ة في 
قطاع الرعاي��ة الصحية في الس��وق 
المحلي��ة، إذ يأت��ي توقي��ع مذك��رة 
التفاهم في الوقت الذي تواصل فيه 
مملك��ة البحرين الش��روع ف��ي إجراء 
إصالحات الرعاية الصحية المستمرة 
كج��زء م��ن برنام��ج رؤي��ة البحرين 
يخل��ق  مم��ا   ،2030 االقتصادي��ة 
فرصًا جديدة وواعدة للمس��تثمرين 

ومقدمي الرعاية الصحية.

محمود العرادي أبهيشيك شارما
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إنجاز طبي استثنائي ألول مرة بالبحرين

إعادة بناء مريء جديد لرضيع في »حمد الجامعي«
صرح المدي��ر العام للش��ؤون الطبية واستش��اري 
أمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة بمستشفى 
الملك حم��د الجامعي، العقيد بروفيس��ور هش��ام 
يوسف حسن، أن »الفريق الطبي بالمستشفى قام 
بإجراء عملية جراحي��ة لطفل رضيع يبلغ من العمر 
عام��ًا ونصف الع��ام، من خ��ال إعادة بن��اء مريء 
جديد، يمتد من المعدة مرورًا بالصدر ووصواًل إلى 
الرقبة«، مش��يرًا في تصريح��ات خاصة ل�«الوطن« 
إل��ى أنها »تعد األولى من نوعها في المستش��فى 

بوجه خاص وفي مملكة البحرين بوجه عام«.
في حين ذكر استشاري جراحة األطفال البروفيسور 
مارت��ن كوربال��ي، وال��ذي أش��رف عل��ى العملي��ة 
الجراحية للطفل أن »العملية الجراحية اس��تغرقت 
نحو 8 س��اعات«، موضحًا أن »الطف��ل الرضيع ُولد 
بعيب خلقي نادر في المريء يس��مى ناسور المريء 
والقصبة الهوائية أو الناسور المريئي«، مشيرًا إلى 
أن��ه »في مثل هذه الحاالت »ينتهي أنبوب الطعام 
في الصدر وبمجرى الهواء« حيث القصبة الهوائية، 
مم��ا أدى إلى عدم قدرت��ه على ابت��اع الطعام أو 
تناول��ه وتجمعه بالصدر مما يحمل خطورة إصابة 
الرئتين بااللتهابات والتلف إذا لم يتم تشخيصها 
ف��ي الوق��ت المناس��ب وتصحيحها جراحي��ًا، حيث 

تعتبر هذه الحالة النادرة قاتلة«.
وذكر البروفيسور مارتن كوربالي أن »الطفل خضع 
لع��دة عملي��ات جراحية ف��ي محاولة إلع��ادة بناء 
وترمي��م المريء ولكن بس��بب حالة األنس��جة فقد 
كان ه��ذا مس��تحيًا، حيث تم اتخاذ ق��رار في وقت 
مبكر إلزالة بقايا المريء التالفة ومن ثم استبداله 
بخيار اس��تخدام المعدة نفسها امتدادًا من البطن 

حتى الرقبة«.
ومن جانبه، قال العقيد بروفيسور هشام والمشرف 

عل��ى حال��ة الرضيع في ع��اج صعوب��ة البلع لديه 
بع��د العملية الجراحية إن »ه��ذه العملية معقدة 
وال تخلو م��ن الخطر الكبير عل��ى الطفل فعادة ما 
يضط��ر األطف��ال الذي��ن يحتاجون إل��ى مثل هذه 
الجراحة المعقدة إلى الس��فر للخ��ارج لمدة تتراوح 
بي��ن 3 إل��ى 6 أش��هر، ولكن م��ع تواج��د الخبرات 
المحلية بالمستش��فى فقد تمك��ن الفريق الطبي 
في قس��م جراحة األطفال بالتعاون مع قسم األنف 
واألذن والحنج��رة وبدعم كبير من طاقم التمريض 
وأخصائي��ي التغذي��ة م��ن توفير الرعاي��ة الازمة 
للطفل في نوفمب��ر 2020 حتى تعافى تمامًا بعد 
مرور 6 أش��هر على العملي��ة الجراحية والتأكد من 
نجاحه��ا حيث تمك��ن الطفل من البل��ع والتنفس 
بصورة طبيعية جدًا وأحرز نموًا مضطردًا خاليًا من 

أي مشاكل«.  
وأشار البروفيسور هشام يوسف إلى أنه »تم إدخال 
الطفل لوحدة العناية المركزة لمدة 5 أس��ابيع، ثم 
تم نقله إلى الجناح لمدة 5 أس��ابيع أخرى، تم فيها 
تعليمه على كيفية البلع والتي كانت المرة األولى 

له«.
والجدير بالذكر أن مستشفى الملك حمد الجامعي 
يمتل��ك جميع التقنيات واألجهزة الطبية إلى جانب 
الخبرات الطبية والمتخصص��ة في جميع المجاالت 
تضاهي الدول المتقدمة لتقديم رعاية طبية مثلى 
لجمي��ع المواطني��ن والمقيمين بمملك��ة البحرين 
دون الحاج��ة لعناء الس��فر للخارج، فيم��ا يعد هذا 
اإلنجاز الطبي االس��تثنائي الذي ت��م تحقيقه على 
ي��د فريق طبي متكامل في مستش��فى الملك حمد 
الجامعي، يعد األول من نوعه، وهو إحدى الخدمات 
التي يقوم المستشفى بتقديمها في مجال جراحة 

األطفال.

المريء الجديد يمكن الرضيع من ابتالع الطعام دون مشاكل

الجراحة أجريت من الرقبة والصدر والبطن لبناء مريء جديد

العملية الجراحية المعقدة استغرقت 8 ساعات

الرضيع ُولد بعيب خلقي نادر يسمى ناسور المريء والقصبة الهوائية

 الطفل تعافى وتمكن من البلع والتنفس بعد 6 أشهر

واألذن  األن��ف  أم��راض  استش��ارية  كش��فت 
والحنجرة والرأس والعن��ق، د. لبنى جناحي، أن 
»نس��بة الش��فاء من الفطر األس��ود تصل إلى 
80%، إذا كان المرض المسبب لنقص المناعة 
يمكن عاج��ه، في حين تنخفض النس��بة إلى 
50% إذا كان المرض المس��بب لنقص المناعة 
من الصعب عاجه، في حين تصل نسبة الوفاة 
بالمرض إلى نحو 50% لمن يعانون من ضعف 

شديد في المناعة«.
وأضافت في تصريحات ل�»الوطن«، أن »الفطر 
األسود هو نوع من التهابات األمراض الفطرية 
من فصيلة تسمى »Mucoroles«، تم التعرف 
علي��ه ف��ي الس��بعينيات كإح��دى المضاعفات 
للمرض��ى الذين يتلق��ون العاج ف��ي العناية 
المركزة، وهذا النوع لي��س جديدًا، حيث توجد 
حويص��ات الفطر األس��ود وخيوط��ه الفطرية 
ف��ي البيئة م��ن حولنا، ف��ي الطي��ن، والتراب، 
والس��ماد، وكذلك في جسم اإلنس��ان السليم، 
مث��ل الجل��د، وتجويف األن��ف، كم��ا أن أنواعه 
تتعدد ومنه، األبيض، واألسود، واألصفر، لكن 
يعد الفطر األس��ود األكثر خط��ورة على صحة 
اإلنس��ان«.  وأوضحت أن »الفطر األسود يعتبر 
م��ن األم��راض الن��ادرة، إال أنه خطي��ر، وعادة 
يصي��ب تجويف األنف والجيوب األنفية بنس��بة 
27%، ومنه��ا من الممكن أن ينتش��ر إلى المخ 
والعين، أو يصيب الرئة بنس��بة 30%، أو الجلد 
بنسبة 26%، أو ينتشر في باقي الجسم، بنسبة 
15%، مس��ببًا الوف��اة«.  وذك��رت أن »2 % من 
مرضى زراعة األعضاء يصابون بالفطر األسود، 
ف��ي حين يصاب 8 % من مرض��ى زراعة الخايا 

الجذعية بالمرض، وتبلغ نسبة الوفاة 50 %«.
وأشارت إلى أن »نوعية وشدة االلتهاب تختلف 
م��ن حالة ألخرى، ومن عض��و آلخر، حيث تصل 
النسبة إلى 46 % في التهابات الجيوب األنفية، 
و76 % ف��ي االلتهاب��ات الرئوي��ة، و96 % ف��ي 

االلتهابات المنتشرة«.
وقال��ت إنه »ف��ي الظ��روف الطبيعي��ة التي ال 
يعان��ي فيها اإلنس��ان من أية أم��راض، فإنها 
تكون غير مؤذية، وال ينتقل الفطر من إنسان 
إلى آخر، ألن مناعة الجس��م تستطيع مقاومته 
والقض��اء عليه، ولكن إذا كان الفرد يعاني من 
أمراض تقلل المناعة أو يستخدم أدوية تثبط 
مناعة الجس��م أو عند حدوث ج��رح ملوث بهذا 
الفطر بالتحديد، فإن الفطر األس��ود يمكنه أن 
يخت��رق األوعي��ة الدموية واألنس��جة وبالتالي 

تقلل من تغذية األنس��جة بالدم واألوكسجين 
الكافي، وهذا يسبب التعفن والتآكل والتحول 
إلى اللون األس��ود، ومن أمثل��ة األمراض التي 
تقلل المناعة مرض الس��كري »غير منتظم مع 
حدوث مضاعفات الس��كري«، وأمراض سرطان 
الدم، وزراعة الخايا الجذعية، والفشل الكلوي، 

واإليدز وغيرها«.
وتطرق��ت إل��ى أع��راض اإلصاب��ة بالم��رض، 
موضح��ة أنه��ا »تك��ون على حس��ب المنطقة 
المتأثرة في الجس��م، السيما، الجيوب األنفية، 
حيث يعان��ي المريض من ارتف��اع في الحرارة 
وص��داع وانتفاخ في األن��ف والوجه، وقد يمتد 
تأثير المرض للعين، وإذا اس��تمر االلتهاب قد 
يص��ل إلى الجل��د، وفوق األنف، وتح��ت العين، 
وس��قف الحلق، والرئة، حي��ث يعاني المريض 
م��ن كح��ة وضي��ق تنف��س وأل��م ف��ي الصدر 
وسخونة، إضافة إلى تقرحات في الجلد تتحول 
إلى جل��د متآكل أس��ود، وربما يصي��ب الجهاز 

الهضم��ي حي��ث يعان��ي المريض م��ن غثيان 
وتقيؤ ونزيف«.

ونوهت إلى أنه »إذا انتشر في الجسم ربما من 
الصعب الس��يطرة عليه في ه��ذه المرحلة مع 
ماحظ��ة أنه من الصعب الس��يطرة على ذلك 
الفطر ألنه موجود في البيئة وال يوجد تطعيم 
ض��ده ولكن المرضى الذين يعانون من نقص 
المناع��ة، يمك��ن حمايته��م بالنظافة وتجنب 

األماكن الملوثة بالسماد والطين واألتربة«.
وأش��ارت إل��ى أن معظ��م الحاالت المكتش��فة 
في دول آسيوية حيث يتفش��ى المرض، وربما 
يوجد داخ��ل المستش��فيات في ح��ال األدوات 
الملوث��ة للمري��ض أو في الك��وارث الطبيعية 
التي يتعرض فيها جس��م اإلنسان للجروح، مع 
ماحظة أن��ه مرض غير مع��ٍد أي أنه ال ينتقل 

من شخص آلخر.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول كيفية تش��خيص 
الم��رض، أوضح��ت د. لبن��ى جناحي أن��ه »يتم 

تش��خيص الفطر األس��ود كلينيكيًا بأخذ عينة 
م��ن المنطقة المصابة للكش��ف المجهري عن 
الفط��ر«. وفيم��ا يتعلق بطرق الع��اج، أفادت 
ب��أن »عاج��ه األمث��ل يك��ون بع��اج المرض 
المس��بب لنقص المناعة إذا أمك��ن، مصحوبًا 
بعاج الفطر األس��ود نفس��ه، وذلك من خال 
استعمال دواء مضاد للفطر عن طريق الوريد، 
وكذلك تنظيف المنطقة المصابة جراحيًا إلزالة 
األنس��جة التالفة، وإذا كان المرض المس��بب 
لنق��ص المناع��ة يمك��ن عاج��ه، فإن نس��بة 
الش��فاء من الفطر األس��ود تصل إلى 80%، أما 
إذا كان المرض المس��بب لنق��ص المناعة من 
الصعب عاجه، فإن نسبة الشفاء تنخفض إلى 
50%، كما أن نسبة الوفاة تصل إلى 50% لمن 

يعانون من نقص المناعة«.
وفي رد على س��ؤال حول عاقة الفطر األس��ود 
بفي��روس )كوفيد19(، أف��ادت بأنه »إذا أصيب 
اإلنس��ان بفي��روس )كوفي��د19( وهو أساس��ًا 
يعان��ي من أم��راض تقلل المناعة، كالس��ابق 
ذكره��ا، أو يس��تخدم أدوي��ة تحب��ط المناعة، 
إضافًة إلى بق��اء المريض في العناية المركزة 
لفترة طويلة بسبب )كوفيد19(، فإنه سيكون 
معرض��ًا لإلصاب��ة به��ذا االلته��اب الفطري، 
ويك��ون الفط��ر كمرض اكتس��به خ��ال فترة 
الع��اج م��ن )كوفي��د�19(، ولك��ن لي��س من 
الض��روري أن يص��اب ب��ه كل إنس��ان تعرض 
للعوامل السابق ذكرها، حيث يعتمد أيضًا على 
ش��دة االلتهاب وقدرة الجس��م على المقاومة، 
لذلك فإنه ليس من الض��روري كل من يصاب 

بفي��روس )كوفيد19( يصاب بالفطر األس��ود، 
ب��ل إن ذلك مرض ن��ادر ويعتم��د على عوامل 

مختلفة، كما سبق ذكره«.
وخلص��ت جناح��ي إل��ى أن��ه »ال داع��ي للخوف 
والقل��ق من ذلك المرض، خاصة ما ينش��ر من 
صور في مواقع التواص��ل االجتماعي«، منوهة 
إلى »ض��رورة االلت��زام باإلج��راءات االحترازية 
والتباع��د االجتماع��ي م��ن أج��ل الوقاية من 
»كورونا« ومن ثم الوقاية من الفطر األسود«.

المرض غير معٍد وال لقاح له.. و٪50 
معرضون للوفاة حال ضعف المناعة

 المرض يستهدف التجويف األنفي
 والعين والجهاز الهضمي والجلد

تشخيص المرض إكلينيكيًا 
بكشف مجهري لعينة منطقة مصابة

د. لبنى جناحي تتحدث لـ»الوطن«  »تصوير: سهيل وزير«

التهاب الغدة الدرقية: الغدة الدرقية هي غدة موجودة في الرقبة، تفرز هورمون ثيروكس��ين »thyroxin«، الضروري لتكون أعضاء الجس��م لدى األطفال، لعملية األيض وقيام كل أعضاء الجس��م بوظائفها الحقًا. وتصاب الغدة 
الدرقية بالتهاب يس��مى باس��مها، التهاب الغدة الدرقية »thyroiditis«. يظهر على هيئة أعراض تختلف وفقًا لمس��بب االلتهاب، منها ما يؤدي إلى ظهور ألم وحساس��ية في منطقة الغدة كما يمكن لالتهاب أن يؤدي إلى فرط 

.»hypothyroidism« أو انخفاض في نشاط الغدة الدرقية، نقص نشاط الدرقية »hyperthyroidism« الدرقية

 الطفل الرضيع وعائلته مع الفريق الطبي بعد نجاح العملية الجراحية في مستشفى الملك حمد الجامعي
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الشعب الفلسطيني.. من انتفاضة إلى أخرى
م��ن دون الحاجة للتوقف طوياًل عند أس��باب ونتائ��ج المواجهة األخيرة بين الجيش 
اإلس��رائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، ألنه من الواضح أن هذه المواجهة قد 
أك��دت المؤكد مجددًا، وهو أنه ال حل إال بتصفية االس��تعمار االس��تيطاني، والذي 
مهما امتلك من قوة وجبروت ودعم خارجي، فإنه لن يس��تطيع إخضاع شعب كامل 

إلى ما ال نهاية واالستمرار في تجريده من حقوقه الوطنية واإلنسانية.
إن االنتفاض��ات المتتالي��ة التي تلهب األراضي الفلس��طينية المحتل��ة، منذ العام 
1982م ومرورًا بانتفاضات 1987م -1993-2002م و2014م، ووصواًل إلى انتفاضة 
ومواجهة مايو 2021م قد فرضت على العالم أسماءها ومراجعها الرمزية »انتفاضة 
الحجارة - مس��يرات العودة - انتفاضة األقص��ى...«، وأكدت أن هذه المواجهات لن 
تنته��ي إال بوضع حد لالحتالل والظلم وابتالع األراضي وتهديم المنازل، وغيرها من 

األفعال التي تعزز اإلحباط والحقد.
إن ه��ذه االنتفاضات »بالرغم من النقد الموجه إلى بعض الفصائل الفلس��طينية« 
تأتي نتيجة حتمية لعنف القمع اإلسرائيلي، ولجوئه المنهجي إلى القصف واستخدام 
الطائرات الحربية والمروحيات لضرب المدن والقرى الفلس��طينية، وقتل المدنيين 
العزل. كما أنها تأتي نتيجة لفش��ل مس��ار أوس��لو 1993م، الذي اقترح عزل شعب 
متمرد تحت االحتالل، ووضعه تحت الس��لطة الفلسطينية، عندما اعتقدت إسرائيل 
أن ف��ي إمكانها تفادي تجدد االنتفاضات الش��عبية، من خالل أوس��لو، بعد فش��ل 
سياس��ة القمع الوحش��ي، حيث تبين أن إس��رائيل لن تكون أقوى من نظام التمييز 
العنصري السابق بجنوب إفريقيا، وال أقوى من االستعمار الفرنسي للجزائر. فالروح 

الوطنية المس��تمرة الت��ي زادها القمع والظل��م وتجاهل العالم ق��وة وعنفوانًا، قد 
ضربت حلم قيام إس��رائيل الكبرى، وأنهت الحلم الذي حملته اتفاقيات أوس��لو التي 
كانت إسرائيل تطمح من خاللها إلى ضمان السيادة الكاملة على األرض والسيطرة 

على الحدود والمجال الجوي، واالحتفاظ بالمستوطنات.
إن هذه االنتفاضة الجديدة التي اندلعت في القدس، وقادت إلى المواجهة المسلحة 
بي��ن الفصائ��ل الفلس��طينية والجي��ش اإلس��رائيلي، ال تنفصل عن سيس��يولوجيا 
االنتفاضات الس��ابقة، إال من حيث تأكد قدرة الفلسطينيين هذه المرة على توجيه 
ضربات موجعة للعمق اإلس��رائيلي، وإرباك الحياة في أهم المدن اإلسرائيلية. فقد 
ح��ّل مح��ل التعبئة المدني��ة الجماهيرية في وج��ه المحتل والتي يغذيها الش��عور 
باإلحب��اط ووطأة الحي��اة اليومية لغالبية الس��كان، اعتقاد بأنه ال ح��ل إال بواجهة 
المحت��ل، وإجباره على القبول بالش��رعية الدولية، خاصة بع��د أن تداعت اآلمال في 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتوقف محادثات الوضع النهائي وفقًا لمبادئ 
الش��رعية الدولية، وخصوصًا وفقًا للقرار 242 الذي دعا إس��رائيل إلى االنسحاب من 
الضف��ة وغزة والقدس الش��رقية، وليس إلى التفاوض حولها، مثلما ترى إس��رائيل 

وحلفاؤها.
باختص��ار، ال حل لهذه المعضلة، مثلما أش��رنا في البداية، إال بتصفية االس��تعمار 
واس��تعادة الحقوق المش��روعة للشعب الفلسطيني، على أس��اس الشرعية الدولية 
وحل الدولتين، وإال فإن دورة المواجهات س��وف تستمر بال هوادة من انتفاضة إلى 

أخرى.

إلى من يهمه األمر.. وحسب ما وصلني..!!
»حس��ب ما وصلني«.. »منق��ول«، وغيرهما من العب��ارات التي يذيلها ناقلو اإلش��اعات 
واألخب��ار غير الموثقة عقب كل تغريدة ينش��رونها، محاولين التنصل من مس��ؤولية ما 

تحتويه الرسالة من أخبار، تكون في األغلب غير حقيقية ومجهولة المصدر والهدف.
ال شك أن كثيرًا من الرس��ائل المتناقلة، والمذيلة بتلك العبارات، تحمل في مضمونها 
محاوالت للضرب ف��ي الجهود واإلجراءات والقرارات التي يت��م اتخاذها من قبل الجهات 
الرس��مية، أو على األقل التشكيك في تلك اإلجراءات والنيل من الجهات المكلفة بدراسة 

الحالة الوبائية اتخاذ القرارات المناسبة بصددها.
وألن الكلمة أمانة ومسؤولية وطنية ودينية وإنسانية قبل أن تكون مسؤولية قانونية، 
خصوص��ًا عندما تمس أمن الوط��ن والمجتمع، فإن الواجب يقض��ي أن نكون أكثر حذرًا 
وانتباهًا، وأن ال ننساق خلف إشاعات وتكهنات دون دليل أو مصدر معتمد وموثوق، وأن 
ال نكون جزءًا من حمالت مغرضة هدفها تش��ويه الحقيقة والتشكيك بما تم اتخاذه من 
إجراءات ساهمت، طيلة األشهر الماضية، بالحفاظ على صحة المواطن والمقيم وضمان 
ثب��ات الوض��ع االقتصادي، وما تبعها م��ن حملة تطعيم وضعت البحري��ن في المراتب 

األولى على مستوى العالم.
-األطف��ال والمجمع��ات التجارية: االرتفاع الكبي��ر في أعداد المصابي��ن والوفيات التي 
س��جلتها البحرين األسبوع الماضي، أوجب على الجهات المعنية اتخاذ عدد من القرارات 
واإلج��راءات االحترازي��ة، ومنها منع دخ��ول المجمع��ات التجارية ومراكز التس��وق لغير 

المتطعمين واألطفال دون الثامنة عشر.
ورغم وجاهة القرار وما يمكن أن يش��كل من انعكاس على الحفاظ على صحة المجتمع، 

وخصوصًا فئة األطفال، إال أن بعض األس��ر تصر على اصطحاب األطفال معها وتركهم 
أمام المجمعات خالل التس��وق، وهو ما يش��كل خطرًا إضافيًا عليهم، خصوصًا وأن أغلب 
المتواجدين في تلك المنطقة من غير المتطعمين والممنوعين من دخول المجمع، إلى 

جانب كونها منطقة تدخين ما يشكل خطرًا إضافيًا على األطفال.
رس��التي إلى كل أب وأم، حماية أبنائكم والحفاظ على صحتهم مسؤوليتكم في الدرجة 

األولى، أما تركهم أمام بوابات المجمعات فهو بمثابة إلقائهم إلى التهلكة بأيدينا..
فرفقًا بأبنائنا.. أطفال اليوم وشباب الغد وبناة مستقبل هذا الوطن، قبل يوم نندم فيه 

يوم ال ينفع الندم.
* إضاءة..

أك��دت الورق��ة البحثية الصادرة ع��ن مركز البحرين للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية 
والطاقة »دراس��ات« عن »تقييم آثار تأجيل س��داد القروض ف��ي مملكة البحرين« على 
صوابية النظرة واإلجراءات المالية واالقتصادية التي اتخذتها الدولة مع تفش��ي جائحة 
كورونا، والتي ساهمت في مساعدة األس��ر البحرينية في التغلب على التحديات المالية 
الناجم��ة عن الجائحة، بما فيها تراجع المدخول وزيادة المصروفات، وهو األمر الذي بث 

الطمأنينة في أوساطها.
ومع قرب انتهاء المدة المقررة لوقف أقساط القروض البنكية على المواطنين، هل هناك 
أي توجه أو نية صادقة لالستمرار في وقف االستقطاع وإن كان اختياريًا.. هذا ما ستبينه 

األيام القادمة؟

 دور البحرين واإلمارات 
في إنهاء حرب غزة

مخط��ئ من يعتقد أن الدول العربي��ة التي انتصرت للحياة 
ووقعت قبل حين اتفاقات الس��الم مع إس��رائيل لم يكن لها 
دور ف��ي التوص��ل إلى اتف��اق وقف إطالق الن��ار بين الجيش 
اإلس��رائيلي و »حم��اس« وحف��ظ ال��دم الفلس��طيني، حيث 
الحقيق��ة هي أن مملك��ة البحرين ودولة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة بذلت��ا بالتعاون مع مصر والس��عودية الكثير من 
الجهود بغية التوصل إلى التهدئة وبدء التفكير بجدية في 
إيجاد ح��ل نهائي للقضية الفلس��طينية يرضي كل الجهات 
ذات العالقة ويمنع كل توتر بين الفلس��طينيين وإس��رائيل 

مستقباًل.
عديدة هي الدول العربية واألجنبية التي كان لها دورها في 
وقف الح��رب غير المتكافئة والظالمة ألهلنا في فلس��طين، 
ولك��ن ألن ديدن البحرين واإلمارات هو االبتعاد عن التفاخر 
عن��د القيام بأي عمل فيه خير لألمتين العربية واإلس��المية 
ولإلنس��ان لذا عملتا ف��ي صمت، خصوص��ًا، وأن مصر التي 

تتكامالن معها هي التي كانت تقود العملية.
م��ا كان��ت تري��ده البحري��ن واإلم��ارات وم��ا كان��ت تريده 
الس��عودية تحقق م��ن خالل فعل مص��ر الذي أغل��ق الباب 
ف��ي وجه كل ادعاء مثاله بروز أص��وات بعد وقف إطالق النار 
تدعي أن إسرائيل علمت من الواليات المتحدة بأن دولتين 
إس��الميتين تعتزمان التدخل وقصف تل أبي��ب بالطائرات 
الحربية فخافت وس��ارعت إل��ى إعالن وقف إط��الق النار من 

جانب واحد!
مثلم��ا أن دواًل عدي��دة مثاله��ا البحري��ن واإلم��ارات بذلت 
الجهود للتوصل إلى ما تم التوصل إليه بغية وقف هدر الدم 
الفلسطيني ولكنها آثرت أن يكون عملها في صمت سارعت 
العديد م��ن الدول إلى االدعاء بأنه كان لها الدور األس��اس 
ف��ي تلك النتيجة رغم أن العالم يع��رف الكثير مما تقوم به 
في السر ويعرف ما يربطها بإسرائيل التي تدعي أنها تتخذ 

منها موقفًا وترفع راية تحريم التطبيع معها.
البحرين واإلمارات والس��عودية ومص��ر دول ال تهتم بتبيان 
الدور الذي قامت وتقوم به من أجل فلسطين، فاألهم عندها 
هو مساعدة الش��عب الفلس��طيني لينال حقوقه المشروعة 

وليعيش كما يعيش اآلخرون.

نثق بفريق البحرين..
جاحد م��ن ينكر الجه��ود المخلصة التي يق��وم بها الفريق 
الوطني الطبي لمكافحة في��روس كورونا )كوفيد19(، فمنذ 
أول حال��ة بل وقبلها كان ه��ذا الفريق يعمل بكل أمانة من 
أجل صحة وس��المة الجميع وه��ذا ما أكدت علي��ه الحكومة 
الموقرة في جلس��تها األخيرة بأن أمن وس��المة المواطنين 
والمقيمي��ن ف��وق كل اعتب��ار، فم��ا ص��در من تش��كيك أو 
شائعات هدامة ومغرضة تسعى للتقليل من جهود الفريق 
ألهداف وأجندات هدفها التكسب السياسي والفردي الضيق 
على حساب أمن واستقرار المجتمع والوطن، ولكن المجتمع 
البحريني واٍع ومدرٌك للمسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد 
من أفراد فريق البحرين الذي يقوده صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء بكل حكم��ة واقتدار واضعًا صح��ة الجميع على رأس 
األولويات، ولن يس��يروا خلف تلك الش��ائعات التي ال طائل 

وستذهب أدراج الرياح.
النجاح��ات التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا 
والخطوات االس��تباقية والق��رارات التي تص��در من الفريق 
الوطن��ي كانت محل تقدير وإش��ادة على كافة المس��تويات 
المحلية واإلقليمية والدولية، ه��ذا الفريق الوطني الذي تم 
تش��كيله ذوي االختصاص اس��تطاع بخطى ثابتة ومدروسة 
احتواء ومنع تفش��ي الفي��روس من خالل آليات التش��خيص 
والرصد والمراقبة والتي كانت هذه االستعدادات االحترازية 
المبكرة التي يرافقها روح المسؤولية وحب الوطن وقيادته 
وشعبه أسلحة لمكافحة هذا المرض والتصدي له والذي لن 
يأت��ي إال بتكاتف الجميع من خالل االلت��زام والتقيد بكل ما 
يصدر من الفري��ق حتى القضاء على هذه الجائحة بإذن اهلل 

تعالى.   
ف��ي الواق��ع إننا جميع��ًا مطالبون خصوصًا ف��ي هذا الظرف 
االس��تثنائي العصيب الذي تم��ر به البحري��ن أن نكون يدًا 
واحدة مع فريق البحرين ومع الفريق الوطني الطبي وتوحيد 
الجهود وعدم االنس��ياق بل واالبتعاد عن نش��ر الش��ائعات 
والتوق��ف عن بث الخ��وف والفزع م��ع ضرورة تح��ري الدقة 
قبل نش��ر كل ما من ش��أنه إثارة اللغط في المجتمع وعلينا 
أن نك��ون مع��اول بناء ال هدم من خالل ب��ث روح الطمأنينة 
على كافة المس��تويات بدءًا من األسرة الصغيرة، وعلينا أن 
نثق ثقة مطلق��ة في أعضاء فريق البحرين والفريق الوطني 
الطبي، الذين سطروا أروع معاني التضحية والعطاء انطالقًا 

من واجبهم الوطني واإلنساني.

* همسة:
إن توجيه��ات جاللة الملك المف��دى حفظه اهلل ورعاه لوضع 
كاف��ة إمكانات الدول��ة تحت تصرف فري��ق البحرين بقيادة 
س��مو ولي العهد رئي��س مجلس الوزارء حفظ��ه اهلل، يؤكد 
مدى ح��رص واهتمام جاللته وثقته كم��ا نحن نثق بفريق 
البحري��ن، فم��ا أعلن عن��ه الفريق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( م��ن ق��رارات ف��ي المؤتمر 
الصحف��ي أمس هو ق��رارات في محلها للحف��اظ على صحة 
وس��المة المواطني��ن والمقيمي��ن، وبالتال��ي عل��ى الجميع 
االلت��زام التام باإلج��راءات االحترازية، وعدم االنس��ياق وراء 
الش��ائعات، واس��تقاء المعلوم��ات من المصادر الرس��مية 
الصادرة التي تنش��ر كافة المعلومات بكل ش��فافية ليكون 

المجتمع عنصرًا مساهمًا في النجاح المنشود.

»وال تنسوا الفضل بينكم«.. شكرًا القيادة الحكيمة.. شكرًا الفريق الوطني
اليخالجني ش��ك في أن ما قام ب��ه فريق البحرين في إدارة أزم��ة مكافحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، بفضل القي��ادة الحكيمة  لجالل��ة الملك المفدى ودعم من صاحب الس��مو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمثل مس��ار فخ��ر واعتزاز من جانب المواطنين 
والمقيمي��ن وجمي��ع المعنيين بالصح��ة العامة ف��ي العالم ولقد توج هذا بإش��ادة من 

منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي.
لق��د نجحت البحرين بفضل قيادتها الحكيمة في أن تحت��ل مكانة مرموقة عربيًا ودوليًا 
في االس��تثمار في اإلنس��ان وضمان   حقوقه في الصحة والتعليم والمس��توى المعيشي 
الالئ��ق حيث احتلت البحرين المركز الثاني عربيًا في مؤش��ر رأس المال البش��ري الصادر 
عن مجموعة  البنك الدولي، وال� »42« عالميًا ضمن الدول ذات »التنمية البشرية العالية 
ج��دًا« وفق��ًا لتقرير  برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي لعام 2020 وه��و ما يعكس حرص 

القيادة الحكيمة على  تنمية اإلنسان البحريني وحماية حقوقه ومكتسباته.
إن الجه��ود الجبارة التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي لحماية المواطنين والمقيمين 
تس��تحق منا كل إشادة وتقدير، التثبيط  للهمم وانتقادات تخرج عن اللياقة وتصل لحد 

اإلساءة . 
إن حري��ة الرأي والتعبي��ر حق كفله الدس��تور والقانون لكن البد وأن يلت��زم بالضوابط 

واألعراف وأن ال يكون وس��يلة لبث األكاذيب وترويع المجتم��ع، فبينما يتحدث أولئك عن 
تقصير وسلبيات بسبب زيادة أعداد اإلصابات خالل الفترة الماضية والتي ال دخل للفريق 
الوطن��ي بها، يتناس��ون أن البحرين من أوائل ال��دول التي وفرت اللقاح��ات ونجحت في 
تطعي��م أكثر من 700 ألف نس��مة حتى كتابة هذه الس��طور ما يعن��ي تطعيم أكثر من 
نصف الس��كان وهو م��ا يضعها في أوائل ال��دول األكثر تطعيمًا في العالم، ويتناس��ون 
أن ع��دد الفحوصات اقتربت من 5 ماليين فح��ص وأن المتعافين اقتربوا  من مئتي ألف 

متعاٍف.
يتناسون أنه تم إطالق حزمة مالية واقتصادية بتوجيهات ملكية سامية  تجاوزت قيمتها 
4.5 مليار دينار بحريني »حوالي 12 مليار دوالر أمريكي«، أي ما يعادل ثلث  الناتج المحلي 
اإلجمال��ي، لدعم األفراد والقطاعات األكثر تضررًا من الجائحة. كما تم تقديم الكثير من 
الدعم والمساعدات اإلنسانية لمحدودي الدخل بفضل توجيهات سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء، بمتابعة من المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية ودعم المجلس  األعلى للمرأة.

نعم حرية الرأي والتعبير حق كفله القانون والدستور، نعم للمواطنين كل الحق في حياة 
معيش��ية كريم��ة وحماية صحية ش��املة وهو األمر المتحقق لكن ه��ذا الحق ال يعني أن 

»نهرف« بما ال نعرف وننسى الفضل بيننا.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

كمال الذيب

مجرد رأي

كالم جاللة الملك.. »بلسم للقلوب«
الوضع الذي تمر فيه البحرين ليس بالس��هل أبدًا، لكن بفضل الجهود التي تبذلها 

الدولة بدعم جاللة الملك بإذن اهلل سنتخطى أزمة جائحة كورونا إلى بر األمان. 
هذا ما أكده ملكنا الغالي الملك حمد حفظه اهلل في تصريح وجهه إلى كافة الشعب 
البحريني وإلى من يقومون بجهود جبارة من كوادرنا الطبية واإلدارية التي تقف في 

الصفوف األمامية لحماية المجتمع من أثر هذا الوباء. 
كالم جاللت��ه يأت��ي في وقت خطف منا في��ه الوباء خالل أيام عدة أش��خاص وتزايد 
اإلصابة به، وملكنا الوالد أعرب عن تعازيه ألس��ر ضحايا الوباء ودعا لهم بالمغفرة 

والجنة ودعا بأن يمن اهلل على المصابين بالصحة والعافية. 
وف��ي ظل ما حصل خالل األيام الماضية، أعلنت البحري��ن عن اتخاذ إجراءات جديدة 
به��دف احتواء عملية االنتش��ار من خالل تقنين فتح بعض المرافق ووضع ش��روط 
حتى تضمن س��المة الناس، وهي اإلجراءات التي يعمل جاهدًا عليها فريق البحرين 
في مواجهة هذه األزمة، هذا الفريق الذي نقدر جهوده وتضحياته وعمله على مدار 
الساعة، والذي أكد جاللة الملك حفظه اهلل على وضع الدولة لكافة إمكاناتها تحت 
تصرفه بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، 
رئي��س مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل. نحن نمر في أيام صعبة ولن نتخطاها بس��الم 

إال كما قال صاحب الجالل��ة الملك المفدى باإليمان بأن البحرين قادرة عبر أبنائها 
وكوادره��ا وجميع م��ن فيها من خالل تعاونهم وتكاتفه��م وإخالصهم في محاربة 
هذا الوب��اء، إذ كل الجهود التي ترونها اليوم هدفها تحقيق األمن واألمان للجميع، 
وكل اإلجراءات التي تمت، وكل التس��هيالت التي قدمتها البحرين، وكل األمور التي 
تسعى لحماية الناس، كلها ضمن إطار عمل مستمر هدفه سالمة الجميع.  اإلجراءات 
الت��ي أعلنت باألمس كان��ت أمورًا الزمة بهدف تحقيق احت��واء أكثر للوضع، وبهدف 
الحف��اظ على حياة الناس، وبهدف ضبط بعض الس��لوكات الت��ي بينت عدم وجود 
التزام باالحت��رازات والحذر في تجمعات الناس وفعالياتهم وغيرها من ممارس��ات 
تعتبر وسطًا مساعدًا النتشار هذا الوباء. كل الجهود المخلصة مقدرة، فلسنا نملك 
أغل��ى من هذا الوط��ن، وكالم جاللة الملك باألمس كان كما البلس��م على القلوب، 
كالم من قائد ومس��ؤول وأب ألبنائه، ملك يتحدى الصعاب من أجل بلده وش��عبه، 

رجل يسخر الجهود جميعها حتى نعيش في وطن يضم جميع أبنائه. 
بإذن اهلل س��يزول هذا الوباء، وس��يحفظ اهلل الناس من شره، وستعود البحرين كما 
كانت وكما ندعو اهلل لها أن تظل واحة أمن وأمان وسالم بقيادة والدنا الغالي أبي 

سلمان.



يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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التطمينات الملكية الســامية تؤكــد أن البحرين بعزيمة 
أبنائها ســتتجاوز محنة »كورونا« بجهــود فريق البحرين 

بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
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 »ثانوية التضامن للبنات« تواجه 
الجائحة بإطالق أكاديمية »زدني علمًا«

 واجهت مدرس��ة التضام��ن الثانوية 
بإط��اق  كورون��ا  جائح��ة  للبن��ات 
أكاديمية »زدني علم��ًا« االفتراضية، 

تعزيزًا للتعلم عن ُبعد.
وتنفذ برامج األكاديمية خال الفترة 
المس��ائية، حيث تقّدم فيها الدروس 
واإلث��راءات  واألنش��طة  الّداعم��ة 
الت��ي تق��ّوي الطالبات ف��ي المعارف 
والمه��ارات، وتجعله��ن مس��تعدات 
لتقديم التطبيق��ات والخروج بأفضل 
النتائج فيها، إلى جانب تيسير التقّدم 
األكاديمي للطالبات بيس��ٍر وساس��ة 

واطمئنان.
وقال��ت مديرة المدرس��ة ن��وف علي 
المالكي إن المدرس��ة تب��ذل الجهود 
الكبيرة في تيس��ير التقدم األكاديمي 
للطالبات، وضمان وصول التعلم عبر 
اإلنترنت من خ��ال برنامج »منجزات 
بالمدرس��ة  المنظ��م  الُبع��د«  رغ��م 
م��ن قب��ل مكات��ب الدع��م، كم��ا أن 
جه��ود المدرس��ة أس��همت ف��ي رفع 
نس��بة اإلنجاز في التطبيقات، نتيجة 

التواصل وتحفي��ز الطالبات على أداء 
مهامهن في الوقت المحدد.

وقال��ت الطالب��ة م��اك جاس��م من 
توف��ره  م��ا  إن  الثال��ث  المس��توى 
المدرسة من حصص دعم وشروحات 
وخاص��ًة  التطبيق��ات  أداء  س��هلت 
التطبيق الشامل، كما ذكرت الطالبة 
آي��ات حمزة من المس��توى الثاني أن 

حص��ص أكاديمية زدني علمًا أضافت 
وس��هلت الكثي��ر ف��ي أداء التطبي��ق 
الشامل، كما قالت أيضًا إن مشرفاتنا 
كان لهن الدور الكبير في رفع دافعينا 

وتحفيزنا.
وفي كلمتها قالت الطالبة ليلى أحمد 
جعف��ر: »لقد أتاح��ت ل��ي أكاديمية 
زدن��ي علم��ًا فرص��ة ذهبي��ة لتلق��ي 

الدعم المباش��ر م��ن معلماتي، حيث 
كن��ت أح��رص عل��ى حض��ور حصص 
األكاديمي��ة لم��ا لها م��ن أهمية في 
تسهيل الدروس وفهمها، وقد كانت 
ه��ذه الحصص خير داع��م لي في أداء 
وحل التطبيقات بكل يس��ر وسهولة، 
فش��كرًا إلدارة مدرس��تنا ولمعلماتنا 
على هذه الجهود العظيمة المبذولة 

في سبيل نجاحنا وتفوقنا«.
وأش��ادت الطالبة نور علي بأكاديمية 
زدن��ي علم��ًا، حي��ث كان له��ا فضل 
كبير في حله��ا للتطبيقات بكل فهم 
الش��روحات  وس��هولة، وذلك بفضل 
الوافي��ة الت��ي كان��ت تقدمه��ا لهن 
المعلم��ات في حص��ص األكاديمية، 
عل��ى  الش��ديد  المعلم��ات  وح��رص 
تهيئة الطالبات لحل التطبيقات، كما 
وفرت األكاديمية وسيلة للتواصل مع 
المعلمات الاتي بذلن جهودًا كبيرة 
في تقديم الدع��م والتعزيز واإلجابة 
عل��ى جمي��ع األس��ئلة المطروحة من 

قبل الطالبات.

العالم على موعد مع »القمر 
الدامي«.. والعرب لن يشاهدوه

س��يكون العال��م، هذه الليلة، عل��ى موعد مع أول خس��وف كامل 
للقم��ر في ظاهرة يطل��ق عليها »القمر الدامي«، لكن س��يتعذر 

مشاهدتها في المنطقة العربية.
 وم��ن المتوق��ع أن يكون األس��تراليون أول من يش��اهدون هذه 
الظاه��رة الفلكية، عندما يض��يء »القمر الدام��ي« ليل األربعاء 
الخمي��س. وذك��رت صحيف��ة »ديلي مي��ل« البريطاني��ة أن هذه 
الظاهرة ستكون مرئية من مدينة سيدني في أقصى الشرق إلى 

بيرث في أقصى الغرب.
وتعتبر أس��تراليا واحدة من أفضل األماكن في العالم لمشاهدة 
الخسوف الكلي، فعلى سبيل المثال، سيكون عشاق الفلك قادرين 
عى تتبع حركة القمر من الخسوف الجزئي عندما يبدأ في الحركة 
داخ��ل الظل الخارجي ل��أرض، وصًا إلى الكس��وف الكلي، عندما 

يكون القمر خلف األرض تمامًا.
 وكذلك سيتمكن س��كان المنطقة المطلة على المحيط الهادئ 
س��كان الشطر الغربي من أميركا الشمالية وأقصى جنوب أميركا 
الاتينية وشرقي آسيا، من مشاهدة القمر »الدامي« مكتما يوم 
األربعاء. ولن يتمكن س��كان إفريقيا وغرب آسيا من مشاهدة أي 
ش��يء، وهما المنقطتين اللتين تقع بهما ال��دول العربية، وفي 
وس��ع سكان هذه الدول مش��اهدة الحدث عبر البث المباشر الذي 

تتحيه وكالة »ناسا« الفضائية األمريكية.

 البحرين الـ11 عالميًا بمعدل 
وصول إعالنات اإلنستغرام للمستخدمين

أحمد خالد «

كشفت إحصائية أجرتها خدمة Hootsuite بالتعاون 
مع We Are Social عن حصول البحرين على المركز 
ال�11 عالميًا لش��هر أبريل بمع��دل وصول اإلعانات 
للمستخدمين على اإلنستغرام لمن هم أكبر من 13 

سنة بنسبة عدد السكان.
وبينت اإلحصائي��ة أن اإلعانات تصل لنحو 920 ألف 
شخص في البحرين بنسبة 63.1% لمن هم أكبر من 
13 س��نة. وجاءت كازخس��تان بالمرك��ز األول عالميًا 
وجاءت بعدها ايسلندا ثم السويد ثم قبرص بالمركز 

الخامس.
وحصلت البحري��ن أيضًا على المركز العاش��ر عالميًا 
في تطبيق الس��ناب ش��ات بمعدل وصول اإلعانات 
للمستخدمين لمن هم أكبر من 13 سنة، حيث تصل 
اإلعانات لنحو 615 ألف شخص، بنسبة 42.2% لمن 
ه��م أكبر من 13 س��نة، وجاءت الس��عودية بالمركز 
األول بمعدل وصول اإلعانات للمس��تخدمين، حيث 
تص��ل اإلعانات ل�20 مليون ش��خص بمعدل وصول 
لمن ه��م أكبر من 13 س��نة بنس��بة 73.8% وجاءت 
بعدها النرويج ثم لوكس��مبورغ وبعدها الكويت ثم 

الدنمارك.

 »الوطنية لعلوم الفضاء« تنجز 
تطبيقًا جيومكانيًا خاصًا بأشجار النخيل

لعل��وم  الوطني��ة  الهيئ��ة  أعلن��ت 
الفض��اء انتهاءها من إع��داد تطبيق 
جيومكاني خاص بأش��جار النخيل في 
مملك��ة البحرين، حيث تمكنت تقنية 
تحلي��ل الص��ور والبيان��ات الفضائية 
ش��يماء ش��وقي المي��ر م��ن تصميم 
وبناء تطبيق جيومكاني يعنى بأشجار 
النخيل على مستوى مملكة البحرين، 
وذل��ك ضمن مس��اعيها المس��تمرة 
لتسخير علوم وتقنيات الفضاء لتلبية 

مختلف االحتياجات الوطنية.
ويعد هذا التطبيق جزءًا من مش��روع 
أكبر يعنى بإنش��اء قاع��دة معلومات 
زرعي��ة متخصص��ة من  جيومكاني��ة 
وبيان��ات  بص��ور  االس��تعانة  خ��ال 
االقمار الصناعي��ة فائقة الدقة، حيث 
تم اختيار أش��جار النخيل كبداية لهذا 
المشروع نظرًا ألهميتها في الموروث 
الوطني وم��ا تحتله م��ن مكانة على 
واالقتصادية  الثقافي��ة  المس��تويات 

والبيئية والغذائية.

ويتس��م التطبيق بتوافقه مع أنظمة 
يتي��ح  مم��ا  الس��حابية،  الحوس��بة 
مجموعة من الممي��زات ويمنح حرية 
أكبر للمس��تخدم س��واء كانت جهات 
حكومية أو أفراد )مزارعين على سبيل 
المث��ال( للوص��ول إل��ى المعلوم��ات 
الخاص��ة ب��أي نخل��ة والتع��رف على 

بياناته��ا ف��ي ث��واٍن بس��يطة، مثل 
تحديد موقعه��ا الجغرافي وصحتها، 
باإلضاف��ة إل��ى توفي��ر بيان��ات أكثر 
ش��مولية ح��ول أع��داد النخي��ل ف��ي 
الموقع ال��ذي تتواجد في النخلة محل 
االهتم��ام، وأعداد النخي��ل وتوزيعها 
المحافظ��ات.  بحس��ب  المكان��ي 
كم��ا يتي��ح التطبي��ق إص��دار تقارير 
مدعمة برس��وم بيانية بحسب طلب 

المستخدم.
وقال��ت التقنية ش��يماء المي��ر: »من 
المعل��وم أن س��امة البيانات تلعب 
دورًا محوري��ًا ف��ي إع��داد الدراس��ات 
العلمي��ة ذات الج��ودة العالي��ة، كما 
تش��كل  البيان��ات  تل��ك  س��رية  أن 
هاجس��ًا كبيرًا خصوصًا عندما يتعلق 
األم��ر بنش��ر البيان��ات على الش��بكة 
إنش��اء  ت��م  لذل��ك  المعلوماتي��ة، 
ه��ذا التطبي��ق والذي صمم بش��كل 
احترافي مع األخذ ف��ي االعتبار جميع 
جوانب األم��ان والحماي��ة. أعتقد أن 

هذا المشروع س��يقدم خدمات جليلة 
لعدد من الجهات المختصة بالش��أن 
الزراع��ي والبيئ��ي، كما أنه س��يكون 
بالنس��بة  الهامة  مصدرًا للمعلومات 
للمزارعين وسيس��اعدهم ف��ي اتخاذ 

العديد من القرارات«.
م��ن جهته، ق��ال الرئي��س التنقيذي 
العس��يري:  الفض��اء محم��د  لهيئ��ة 
»نفخ��ر بالكف��اءات الوطنية الش��ابة 
التي تعم��ل بكل إخاص في س��بيل 
تحقي��ق األفض��ل لمملك��ة البحرين. 
ه��ذا التطبي��ق المتميز ت��م تنفيذه 
بش��كل كامل من قبل التقنية شيماء 
المير وفي وقت قياس��ي نس��بيًا، وهو 
يمتلك مجموعة م��ن المميزات التي 
تلب��ي احتياجات الجه��ات المختصة، 
ول��ن نق��ف عن��د ه��ذا الح��د، فهناك 
أفكار كثيرة لتطوي��ر التطبيق لزيادة 
إمكانياته. الهيئة حريصة على تحفيز 
منتسبيها على االبتكار وهو أمر غاية 

في األهمية في مجال الفضاء«.

شيماء المير

إقبال كبير على »الحالقة األخيرة« قبيل اإلغالق

سهيل وزير «

رصدت عدسة »الوطن«، إقبااًل كبيرًا على محات الحاقة، 
أمس، قبل س��اعات من تنفيذ قرار الفريق الوطني الطبي 
لمكافح��ة فيروس كورون��ا )كوفي��د19(، بإغاقها ضمن 
قطاعات وأنش��طة أخرى حتى الخميس 10 يونيو المقبل 

كإجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس.



على إثر البيان الصادر عن اللجنة التنسيقية في اجتماعها أمس األربعاء، أعرب عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عن بالغ الحزن واألســى على ضحايا وباء كورونا المتجدد، معبرا عن مواســاته ألهلهم وذويهم، ســائال المولى ســبحانه وتعالى أن يتغمدهم 

بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما دعا الباري جل وعال أن يمن على المصابين بالصحة والعافية والشفاء العاجل. 

وأكـــد جالتـــه ضـــرورة التكاتـــف خـــال هـــذه المحنة 
التـــي تعـــمُّ العالـــم، مطمئنـــا المواطنيـــن والمقيمين أّن 
مملكـــة البحرين ســـوف تتخطى هـــذه الجائحة إلى بر 
األمـــان إن شـــاء هللا، وأن الدولة تضـــع إمكاناتها كافة 
تحت تصـــرف فريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة؛ لمحاربة تداعيات انتشـــار المرض وتحقيق 

األمن واألمان للجميع.
لـــكل  وأشـــاد جالتـــه بالجهـــود الجبـــارة والمشـــكورة 
العاملين والعامات من الكوادر الطبية واإلدارية على 
مـــا يقومون بـــه لحمايـــة المجتمع والتخفيـــف من آثار 

الوباء. حفظ هللا البحرين وشعبها من كل مكروه.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ محمد 

بـــن مبـــارك آل خليفة قد تـــرأس االجتمـــاع 382 للجنة 
التنســـيقية الذي عقـــد أمس عن ُبعـــد، بحضور أعضاء 

اللجنة.
وأكـــد ســـمو نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أن تحدي 
يتطلـــب عزمـــا  التحديـــات  كباقـــي  فيـــروس كورونـــا 
متجـــددا للنجـــاح فـــي تجـــاوزه، ومهمـــا طـــال أمد هذا 
التحـــدي، فإنـــه بالعزيمـــة واإلصـــرار ســـينجلي، منوها 
بـــأن ما تمـــر به المملكة مـــن مرحلة مهمة مـــن التعامل 
مـــع فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، يتطلـــب مزيدا من 
الحـــذر مع االلتزام التام بجميع اإلجراءات االحترازية 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  الصـــادرة عـــن  والتعليمـــات 
لفيـــروس كورونـــا والجهـــات كونـــه عنصـــر  للتصـــدي 

النجاح في المراحل كافة.

وأكـــد ســـموه أن ســـامة المواطـــن والمقيـــم تأتي في 
طليعـــة األولويـــات تحقيقـــا لـــرؤى وتطلعـــات صاحب 
الجالـــة الملك، منوها بأهمية اســـتمرار الجهوزية لدى 
جميـــع الجهـــات التخـــاذ كل اإلجـــراءات التـــي تحفـــظ 
صحـــة الجميع وذلـــك وفقا لتوجيهات صاحب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أفـــراد  مواصلـــة جميـــع  أهميـــة  علـــى  ســـموه  وشـــدد 
المجتمـــع بنفـــس الوتيرة التي بدأت فيهـــا المملكة في 
التصـــدي للفيـــروس عبـــر االلتـــزام الواعي والـــذي كان 
سببا رئيســـا في تحقيق المعدالت اآلمنة من االنتشار، 
داعيـــا الجميـــع، مواطنين ومقيمين بعـــدم التهاون في 
االلتـــزام باإلجراءات االحترازية والمبادرة بالتســـجيل 
يتـــم  ال  حتـــى  المنشـــطة؛  والجرعـــة  التطعيـــم  ألخـــذ 

تعريض المجتمع للخطر، مع ضرورة اســـتمرار التحلي 
بالمســـؤولية الوطنيـــة والشـــخصية؛ مـــن أجـــل تجاوز 
هـــذه المرحلة من مواجهـــة الفيروس بنجاح، وليتمكن 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
والعاملين في الصفوف األمامية الذين يبذلون جهودا 
استثنائية من أجل سامة الجميع من تحقيق الخطط 

الموضوعة لألمن الصحي للمجتمع.
وبنـــاء على العرض الـــذي قدمه الفريق الوطني الطبي 

للتصـــدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 19( برئاســـة رئيس 
المجلـــس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبدهللا آل خليفة، فقد تقرر ما يلي: 1. رفع الطاقة 
االستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية. 2. تكثيف 
اســـتخدام الفحـــص الســـريع بهـــدف تحديـــد الحـــاالت 
القائمـــة. 3. تحديـــث البروتوكـــوالت الخاصة بالتعامل 
مع الحـــاالت القائمة والمخالطيـــن. 4. اتخاذ إجراءات 
قابلـــة للمراجعـــة تتعلـــق بغلـــق القطاعـــات واألنشـــطة 
واســـتثناء بعض القطاعات األساسية بدًءا من الساعة 
الثانيـــة عشـــرة ليـــاً مـــن يـــوم الخميـــس الموافـــق 27 
مايو الجاري إلى الثانية عشـــرة ليا من يوم الخميس 
الموافـــق 10 يونيـــو المقبـــل، وهي كالتالـــي: غلق كافة 
األنشـــطة التجاريـــة )غيـــر األساســـية(، منـــع األنشـــطة 
التعليميـــة  والمؤسســـات  المـــدارس  غلـــق  الرياضيـــة، 
والتدريبية، العمل من المنزل في القطاع العام بنســـبة 
70 %، منع المناسبات الخاصة، مع استمرار العمل في 
القطاعات األساســـية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات 

واشتراطات سابقة.
الجميـــع  اتبـــاع  بأهميـــة  التنســـيقية  اللجنـــة  ونوهـــت 
للتعليمـــات واإلجراءات االحترازيـــة الصادرة للتصدي 
لفيروس كورونـــا، وأهمية قيام كل فرد بحث محيطه 
األســـري والمجتمعـــي بالمشـــاركة اإليجابيـــة في كافة 

مراحل التصدي للجائحة.

المنامة - بنا

جاللة الملك مطمئنا الجميع: البحرين سوف تتخطى الجائحة إلى بر األمان
إمكانــات الدولــة تحــت تصــرف فريــق البحريــن بقيادة ســمو ولــي العهــد رئيس الــوزراء
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جاللة الملك

افتتاح مؤتمر التوستماسترز اليوم برعاية ناصر بن حمد

تحــت رعايــة كريمــة مــن ممثــل جاللة الملــك لألعمال اإلنســانية 
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، سينطلق 
اليــوم الخميــس جــدول أعمــال المؤتمر الســنوي للتوستماســترز 
العالمية للقطاع ٢٠ ديتاك ٢٠٢١ الذي يضم مملكة البحرين ودولة 
الكويت، بمشاركة أبطال الخطابة من أندية التوستماسترز في 

كل من مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.

مـــن  العديـــد  المؤتمـــر  ويضـــم 
الورش التدريبية والمحاضرات 
القيمة لعمالقـــة الخطابة باللغة 
العربيـــة واإلنجليزية باإلضافة 
النهائيـــة  المســـابقات  إلـــى 
المؤهلـــة إلـــى النهائيـــات علـــى 

مســـتوى العالـــم فـــي الخطـــب 
العالميـــة، ويســـتضيف المؤتمر 
شـــخصيات مؤثـــرة مـــن مملكة 
البحرين وهي: حورية الديري، 
وهي عضو مجلس أمناء معهد 
السياســـية،  للتنميـــة  البحريـــن 

العالمـــي  الخطابـــة  وبطـــل 
مهـــارات  وخبيـــر   2001 لعـــام 
مـــن  الكـــروا  داريـــن  الخطابـــة 
المملكـــة المتحـــدة، والخطيـــب 
 ” TED“ الفكاهـــي فـــي برنامـــج
بيتـــا جونســـون مـــن جمهورية 
أن  المتوقـــع  ومـــن  النيبـــال، 
البـــث  عبـــر  الحضـــور  يتجـــاوز 
 1000 مـــن  أكثـــر  االفتراضـــي 
مشارك على مدى األيام الثاثة 
من 27 حتى 29 مايو1 الجاري.
وعبر الرئيس التنفيذي للمؤتمر 
التوستماســـتر ياسر القشار عن 

شكره وعظيم امتنانه إلى سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ 
لدعمـــه ورعايتـــه الكريمـــة لهذا 
الحدث المهم الذي تســـتضيفه 
مملكـــة البحريـــن فـــي ظـــروف 
اســـتثنائية، وهـــذا إن دل فإنما 
يدل على دعمه الكبير للشـــباب 
مهـــارات  لكســـب  البحرينـــي 
واألثـــر  والقيـــادة  التواصـــل 
اإليجابي الذي ســـيعود من هذا 

المؤتمر.
هنـــاك  بأنـــه  “القشـــار”  وأكـــد 
مشـــروع  تدعـــم  كبيـــر  كوكبـــة 

ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، كشـــركة نفـــط البحرين 
للصناعـــات  الخليـــج  وشـــركة 
غـــاز  وشـــركة  البتروكيماويـــة 
الوطنيـــة ومجموعة  البحريـــن 
حســـين  وحلويـــات  الحـــواج 
لترســـيخ  وذلـــك  شـــويطر، 
ناصـــر  الشـــيخ  مشـــروع ســـمو 
الشـــبابية  الكـــوادر  لدعـــم 
مواهبهـــم  وصقـــل  البحرينيـــة 
ومهاراتهـــم وبنـــاء جيـــل قـــادر 
علـــى مواجهـــة التحديـــات في 

كافة المحافل الدولية.

مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد

المنامة - بنا

 ثّمن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمد آل خليفة، عالًيـــا الثقة الملكية 
الســـامية لعاهل الباد صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، بالجهود الوطنية لكل أعضاء فريق 
البحرين، منوهًا بأن اإلشـــادة الملكية الســـامية شكلت 
باعثـــًا لعـــزٍم متجدد وإصـــراٍر أكبر لدى فريـــق البحرين 
علـــى المضـــي بثبات فـــي تنفيذ الخطـــط التي ُوضعت 
CO� )لمختلـــف مســـارات التعامل مع فيـــروس كورونا 
VID�19( والحـــد مـــن تداعياتـــه، بـــروٍح مفعمـــة بحب 
التحدي واألمل، والتزاٍم راســـخ  بانجاء هذه المرحلة 
فـــي الحد من انتشـــار الفيروس بنجاح بما يســـهم في 
حفظ صحة وسامة المواطنين والمقيمين في مملكة 
البحريـــن، معربًا ســـموه عن خالص تعازيه ومواســـاته 
لكافة أسر المتوفين جراء مضاعفات فيروس كورونا، 
داعيـــًا هللا أن يلهمهـــم الصبـــر والســـلوان ويمـــن علـــى 

الحاالت القائمة بالشفاء العاجل.
وقال صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الـــوزراء إنّنا نعاهد جالة الملـــك إخاًصا وواجًبا على 
أن نســـتمر بـــكل عزيمٍة وإصرار علـــى تحقيق تطلعات 
ورؤى جالـــة الملـــك، حتـــى نتجـــاوز جائحـــة فيروس 
كورونا بنجـــاح وينعم الجميع على أرض وطننا الغالي 
بتمام الصحـــة والعافية، منوهًا بـــأن الجهود المخلصة 
ألبنـــاء مملكـــة البحرين مســـتمرٌة علـــى كل صعيد ولن 
يثنيهـــا عـــن بلوغ مقاصدهـــا أي تحٍد مهما طـــال أمده، 

فثقتنـــا كبيـــرة بالكـــوادر الوطنيـــة، وجهودهـــم مقّدرة 
ومحل اعتزاٍز دائًما.

وأشـــار ســـموه إلى أن فريق البحرين في كافة مراحل 
العمل الوطني يسترشـــد بالتوجيهات الملكية السامية 
كنهـــٍج ثابٍت وباعٍث نحو اإلنجاز في مختلف الظروف 

والتحديات.
وأكـــد ســـموه أن ما تحظى بـــه الكـــوادر البحرينية من 

تقديـــٍر يأتـــي انعكاًســـا لعطائهـــم الامحـــدود فـــي كل 
المجـــاالت، والـــذي مـــن خاله ســـتبقى البحريـــن بإذن 
هللا وكمـــا عهدناها دومًا شـــامخًة، وما تحدي فيروس 
كورونـــا إال ظـــرٌف اســـتثنائي ســـنتجاوزه متكاتفيـــن 
متاحميـــن على نهج جالة الملك. مشـــيرًا ســـموه إلى 
أن هـــذه المرحلة من التعامل مع فيروس كورونا، وإن 
كانـــت مليئـــة بالتحديات، فإننا على ثقـــة من تجاوزها 

بـــروح أبنـــاء البحرين والمقيميـــن المليئة بحب الوطن 
والســـعي الدائم للبذل والعطاء من أجـــل أمنه وأمانه.
ســـائًا ســـموه هللا عـــّز وجـــل أن يحفـــظ جالـــة الملك 
وينعـــم عليه بموفـــور الصحة والســـعادة وطول العمر، 
وأن يحفـــظ مملكـــة البحريـــن وأبنائهـــا في ظـــل قيادة 

جالته وهم ينعمون بالخير والصحة والعافية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: نعاهد جاللتكم إخالصا وواجبا بتجاوز الجائحة

جاللتـــه يواســـي ذوي الضحايـــا ويعـــرب عن حزنـــه لوفاتهم ويدعو بالشـــفاء العاجـــل للمصابين

جاللتـــه يشـــيد بالجهـــود الجبـــارة والمشـــكورة لـــكل العامليـــن والعامـــالت مـــن الكـــوادر الطبيـــة

تحدي كورونا ظرٌف استثنائي سنتجاوزه متكاتفين ومتالحمين

ــة ــاب ــط ــخ ــة لــعــمــالــقــة ال ــمـ ــيِّـ ــرات قـ ــ ــاض ــ ــح ــ ــة وم ــيـ ــبـ ــدريـ يـــضـــم ورشــــــا تـ

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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أشادت رئيسة وأعضاء بمجلس النواب ورئيس الشورى، بالتصريحات الملكية السامية، لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، أمس، وذلك لبــث الطمأنينة في نفوس المواطنين 
والمقيميــن، كمــا أشــادوا بتوجيهــات جاللتــه لضــرورة التكاتــف خــالل هــذه المحنة حتى تعبــر مملكة 
البحريــن نحــو بــر األمــان، مؤكديــن أن مــا قالــه جاللته حــول وضــع كافة اإلمكانــات بتصــرف الفريق 
الوطني حافز وداعم للجميع بأن مملكة البحرين ســتتغلب على هذه الجائحة، مشــيدين بذات الوقت 
بالجهود الجبارة لفريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة؛ للتصــدي لكورونا، داعين الجميع إلى تقديم الدعم الكامــل لكافة قرارات الفريق 
الوطنــي، والتــي تأتــي في المقــام األول تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك؛ وذلك بهدف تحقيق الســالمة 

الصحية والمجتمعية.

تكاتف والتزام

وأشـــادت رئيســـة مجلـــس النـــواب فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل بالتوجيهـــات الملكية 
الســـامية من لـــدن جاللة عاهـــل البالد، إثر 
البيـــان الصادر عـــن اللجنة التنســـيقية في 

اجتماعها أمس األربعاء.
وأكـــدت أن المرحلـــة الراهنـــة تحتـــم على 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع التكاتـــف، وعـــدم 
التهـــاون فـــي اتبـــاع اإلجـــراءات الوقائيـــة 
كورونـــا  جائحـــة  لمحاربـــة  واالحترازيـــة 
كوفيد 19، الفتـــًة إلى أن توجيهات جاللة 
الملـــك بـــأن الدولـــة تضـــع إمكاناتهـــا كافـــة 
بقيـــادة  البحريـــن  فريـــق  تصـــرف  تحـــت 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء؛ لمحاربة تداعيات انتشـــار 
المـــرض وتحقيـــق األمن واألمـــان للجميع، 
تمثل الحافـــز والداعم للجميـــع بأن مملكة 
البحريـــن ســـتتغلب علـــى هـــذه الجائحـــة 
ووعـــي  أبنائهـــا  وجهـــود  قائدهـــا  بحكمـــة 
شـــعبها؛ لتســـير نحـــو مرحلة تنمويـــة أكثر 

تقدما في جميع المجاالت.
كمـــا أثنت على قيادة صاحب الســـمو ولي 
البحريـــن،  لفريـــق  الـــوزراء  العهـــد رئيـــس 
مشـــيرة إلـــى أن مملكـــة البحريـــن أثبتـــت 
علـــى  قدرتهـــا  الماضيـــة  المرحلـــة  خـــالل 
تخطـــي الصعوبـــات، وتحويـــل التحديات 
الجميـــع  تحمـــل  بفضـــل  مكتســـبات،  إلـــى 
بـــروح  والعمـــل  الوطنيـــة،  للمســـؤولية 
الفريـــق الواحـــد، ووضـــع اإلســـتراتيجيات 
والخطـــط المدروســـة والدقيقـــة، واتخـــاذ 
التدابير واإلجراءات األكثر فاعلية؛ ســـعيا 
لتجاوز الظروف االستثنائية بخطى ثابتة 

وراسخة.
وأعربـــت زينل في ذات الوقت عن الشـــكر 
والتقدير للفريق الوطني لمكافحة فيروس 
كورونـــا، وللكوادر المخلصـــة في الصفوف 
األمامية مـــن طواقم طبية وإدارية وفنية 

ومتطوعين لخدمة الوطن.

األمن المجتمعي

وشـــاطرها الـــرأي رئيـــس مجلس الشـــورى 
علي بن صالح الصالح، مؤكًدا أن الرســـالة 
الملكيـــة الســـامية مـــن لـــدن جاللتـــه، ومـــا 
حملتـــه من مضاميـــن مطمئنـــة للمواطنين 
والمقيميـــن بقـــدرة مملكـــة البحريـــن علـــى 
تجـــاوز جائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19(، من 
شـــأنها تعزيز اإلرادة والمسؤولية الوطنية، 
والتأكيد على التكاتف والتعاضد، وتضافر 
الجهـــود بيـــن الجميـــع؛ من أجـــل الوصول 
إلـــى بـــر األمـــان، وتحقيـــق األمـــن الصحي 
مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب  والمجتمعـــي.  
الشـــورى عن الفخـــر واالعتزاز بمـــا تحققه 
مملكـــة البحريـــن بقيـــادة جاللـــة الملك من 
تمّيز وريادة في التصدي للجائحة، مشيًدا 
بتوجيهـــات جاللتـــه وتأكيـــد جاللتـــه على 
تســـخير كافة اإلمكانات؛ من أجل محاربة 

الجائحة، وتجاوز تداعياتها.
األول  الراعـــي  الملـــك،  جاللـــة  أن  وذكـــر 
والداعـــم والمســـاند لـــكل مـــا يحفـــظ أمـــن 
المواطنيـــن والمقيميـــن، مقـــدًرا  وســـالمة 
عالًيا ما يوليه جاللته، من اهتمام ومتابعة 
مســـتمرة لكل مـــا يحقـــق الرفعـــة والتقدم 
قيادتـــه  يجّســـد  وبمـــا  البحريـــن،  لمملكـــة 
الحكيمـــة، والـــروح األبويـــة النبيلـــة التـــي 
يتســـم بها جاللته. وفي ذات الوقت، أشار 
الصالـــح إلى أّن العمل المخلص الذي يقوم 
بـــه فريق البحريـــن بقيادة صاحب الســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، يؤكد 
العزيمـــة الثابتـــة، واإلصـــرار علـــى المضي 
بـــإرادة وطنيـــة قويـــة للتصـــدي للجائحة، 
مؤكـــًدا أنَّ قيم التفانـــي واإلخالص وروح 
البـــذل والعطـــاء التي تمتـــاز بهـــا الطواقم 
الطبيـــة والتمريضيـــة واإلداريـــة واألمنية، 
تبعـــث علـــى الفخـــر واالعتـــزاز، وتعكـــس 
لمملكـــة  واالنتمـــاء  الـــوالء  صـــور  أســـمى 

البحرين وقيادتها الحكيمة.
وقال رئيس مجلس الشـــورى بـــأنَّ تطبيق 
القرارات واإلجراءات والتعليمات الصادرة 
عـــن الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي للجائحـــة، 

يعتبر مســـؤولية وطنية ومجتمعية، الفًتا 
إلى أّن كل فرد في المجتمع ُيعدُّ واحًدا من 
فريـــق البحرين، وجزًءا أساســـًيا في نشـــر 
الوعـــي، والحـــث على أخـــذ التطعيم، الذي 

يشكل حماية للفرد واألسرة والمجتمع.

تجاوز األزمة

حمـــد  النائـــب  أكـــد  الســـياق،  ذات  وفـــي 
الكوهجي أن البحرين وبدعم جاللة الملك 
وتكاتـــف المواطنيـــن والمقيمين مع جهود 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
ســـتتجاوز هـــذه األزمة بقوة أكبر، مشـــيدا 
بدعـــم جاللـــة الملـــك إلـــى فريـــق البحرين 
والعاملين من الكوادر الطبية والتمريضية 
ومـــا  األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  واإلداريـــة 
يقومـــون بـــه مـــن جهـــود كبيـــرة وجبـــارة 

لخدمة الوطن واإلنسانية.
ونـــوه بمبـــادرة جاللـــة الملك، فـــي الدعوة 
الـــى التكاتـــف لتجـــاوز هـــذه المحنـــة وبث 
الطمأنينة في أن البحرين ســـتتجاوز هذه 
المرحلة والمحنة وتسخير كافة االمكانات 
لفريـــق البحريـــن بقيادة ســـمو ولـــي العهد 
رئيـــس الوزراء؛ مـــن أجل صحة وســـالمة 
مـــرة  الطبيعيـــة  الحيـــاة  وعـــودة  الجميـــع 

أخرى.
وشـــدد النائـــب الكوهجي على ثقة شـــعب 
البحريـــن كافـــة بالجهود الوطنيـــة الكبيرة 
لمواجهـــة  الوطنـــي  الفريـــق  يبذلهـــا  التـــي 
أن  مؤكـــدا  كورونـــا،  فيـــروس  ومحاربـــة 
هـــذه الجهـــود أثبتـــت احترافيتهـــا الكبيرة 
وتوازنهـــا مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صحة 
علـــى  والحفـــاظ  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

مصالح الناس وأرزاقهم.

مواساة ملكية

بـــدوره، أشـــاد النائـــب عمـــار أحمـــد البنـــاي 
رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة لحقـــوق 
اإلنســـان عضـــو لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والدفـــاع واألمن الوطنـــي بمجلس النواب 
برعاية جاللة عاهـــل البالد الدائمة ألبنائه، 
وحرصـــه التـــام علـــى حماية كل مـــن على 
أرض مملكـــة البحريـــن من تبعـــات جائحة 

فيروس كورونا.
لطالمـــا  جاللتـــه  توجيهـــات  أن  وأضـــاف 
كانت النبراس الـــذي يضيء درب المملكة 
فـــي التصـــدي لفيروس كورونـــا، من خالل 
دعمـــه الالمتناهي ومتابعته الحثيثة آلخر 

التطورات الصحية.
ولفت البناي إلى أن مواساة جاللته ألهالي 
ضحايـــا فيروس كورونـــا وذويهم نابع من 
الحـــس األبـــوي الـــذي يوليـــه جاللتـــه إلـــى 
كافـــة أفراد المجتمع دون تفريق بين عرق 
أو جنـــس أو مواطن ومقيم، مشـــددا على 
ضرورة األخذ بجدية ومســـؤولية دعوات 
جاللـــة الملـــك للتكاتف خالل هـــذه المحنة 

التي تعمُّ العالم للوصول إلى بر األمان.

روح التفاؤل

ووافقهم الرأي نائب رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة والدفاع واألمن الوطني النائب 
عيســـى الدوســـري، مؤكـــدا بـــدوره “أن مـــا 
أعـــرب عنه صاحب الجاللـــة الملك يعكس 
الحرص األبوي الحقيقي في تلمس أوجاع 
المواطنين خالل هذه الرمحلة، مشيرا إلى 
“أن المملكـــة قدمـــت كل مـــا هـــو غـــال من 
أجل توفير ســـبل الرعاية والوقاية للجميع 
منـــذ اليـــوم األول مـــن تفشـــي الفيـــروس، 
وذلـــك وفـــق جهـــود وطنيـــة مخلصـــة من 
فريق البحرين واللجنة التنســـيقية بقيادة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة وحتى اليوم والتي تتطلب 
مـــن الجميع تكاتف وطني وحس مشـــترك 

بالمسؤولية لتخطي هذه الجائحة”.
وشـــدد “علـــى ضـــرورة أن يتمتـــع الجميـــع 
والنظـــرة  والتكاتـــف  التفـــاؤل  بـــروح 
اإليجابيـــة والثقـــة الحقيقيـــة فـــي الكوادر 
الوطنيـــة التي تعمل ليـــل نهار ضمن فريق 
البحريـــن لتجاوز هـــذه المحنة التي طالت 

في مدتها واشـــتدت في انعكاساتها، ولكن 
حتمـــا ســـتنتهي قريبـــا وســـتعود البحرين 
أقوى بقيادتها وحكومتها وشعبها الكريم”.
ولفت الدوســـري إلـــى “أن الكـــوادر الطبية 
وغيرها من الطاقات العاملة في الصفوف 
األماميـــة يخوضون اليوم معركة حاســـمة 
في ســـبيل مكافحـــة الكورونـــا ولن تنتصر 
كوادرنـــا إال بااللتـــزام الوطنـــي بالتعليمات 
الصحية واإلجراءات الوقائية مع ضرورة 
التـــي  التطعيمـــات  أخـــذ  عبـــر  التحصيـــن 
وفرتهـــا الدولـــة بشـــكل مجانـــي ومتنـــوع 

للجميع”.

مشاعر أبوية 

وعلـــى صعيـــد متصل، أشـــاد النائـــب عمار 
الدائمـــة  الملـــك  جاللـــة  بمتابعـــة  قمبـــر 
بالوطـــن  المتعلقـــة  المســـتجدات  لكافـــة 
والمواطنيـــن، وحرصـــه التام علـــى حماية 
كل مـــن علـــى أرض مملكـــة البحريـــن مـــن 

تبعات جائحة فيروس كورونا.
ودعمـــه  جاللتـــه  توجيهـــات  أن  وأضـــاف 
المســـتمر والالمحـــدود ومواســـاته ألهالي 
ضحايا فيروس كورونا ما هي إلى مشاعر 
نابعة من قلٍب أبوي محب ألبنائه ومراعيا 
لمشـــاعرهم وحريصـــا على ســـالمتهم في 

ظل هذه الظروف االستثنائية.
البحريـــن تســـعى  وأكـــد قمبـــر أن مملكـــة 
جاهده لمحاربة تداعيات انتشـــار فيروس 
كورونـــا وتحقيـــق األمـــن واألمـــان للجميع 
بحنكـــة قيادتهـــا الرشـــيدة وبـــإدارة فريـــق 
البحريـــن بقيـــادة ســـمو ولي العهـــد رئيس 
الـــوزراء، والذين أثبتوا اســـتعدادهم التام 
لمحاربة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

تعزيز الثقة

مـــن جهته، أكد النائـــب محمد بو حمود أن 
توجيهات جاللة الملك تبعث على االرتياح 
وتعزز ثقتنا في قدرة مملكة البحرين على 
تجـــاوز األزمـــة، حكومـــة وقطاعـــا خاصـــا 
المجتمعـــات  أن  إلـــى  مشـــيرا  ومجتمعـــا، 
المتعاونـــة والمتكاتفة تقف قوية في وجه 

التحديات وتنتصر عليها.
بحنكتهـــا  البحريـــن  أن  حمـــود  بـــو  وأكـــد 

تخطـــت الكثيـــر مـــن تجـــارب دول العالم؛ 
نظـــرا لالســـتباقية التـــي جـــاءت بهـــا نتاج 
جهـــود والفريـــق الطبـــي المؤهـــل والنظام 
الصحـــي كجهـــود عقـــود طويلـــة وليســـت 
وليـــدة الســـاعة مـــا يـــدل علـــى أن الدولـــة 
مســـتعدة بنظـــام صحـــي متطـــور انعكـــس 
علـــى ســـرعة مواجهة الظرف االســـتثنائي 
الوطنـــي  الفريـــق  لـــه ضمـــن  واالســـتعداد 
بقيـــادة ولي العهد رئيـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.

تسخير اإلمكانات

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
علـــي زايـــد إن توجيهات صاحـــب الجاللة 
الملك لتوفير كافـــة إمكانات الدولة لفريق 
البحرين من شـــأنه أن يدعـــم كافة الجهود 
بقيـــادة  الفريـــق  يبذلهـــا  التـــي  الوطنيـــة 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفة، وســـوف يســـاهم في 
محاربة تداعيات انتشـــار المرض وتحقيق 
األمن واألمان للجميـــع، ويحقق الطمأنينة 
لدى المواطنين والمقيمين بوجود قرارات 
جـــادة ومباشـــرة تقلـــل من تبعات تســـاهل 

البعض في اإلجراءات االحترازية.
وأكد زايد أن الجهود الكبيرة التي تقودها 
الوطنـــي  الفريـــق  خـــالل  مـــن  البحريـــن 
والطبي هي محل تقدير واحترام وتحقق 
إليهـــا  يســـعى  التـــي  الوطنيـــة  المصلحـــة 
الجميـــع، معربـــا عـــن تقديره للجهـــود التي 
تقوم بها الكوادر الوطنية الطبية واإلدارية 
والصفـــوف األولى التي تســـعى على مدار 

الساعة لخدمة الوطن والمواطن.
 محاصرة الجائحة

كمـــا أكـــد رئيـــس لجنـــة الخدمـــات النائـــب 
أحمد االنصـــاري ضرورة التكاتف الوطني؛ 
مـــن أجل تجاوز جائحـــة فيروس “كورونا” 
وذلـــك مـــن خـــالل االلتـــزام بالتوجيهـــات 
الصـــادرة من الجهات الرســـمية المختصة، 
والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد مـــع فريق 
العامـــة  المصلحـــة  أجـــل  مـــن  البحريـــن 
ومحاصـــرة هـــذا الوبـــاء فـــي أســـرع وقت 
ممكن، مشيدا بدعم صاحب الجاللة الملك 
للفريـــق الوطنـــي بقيـــادة صاحـــب الســـمو 

الملكـــي ولي العهد وتســـخير كافة الجهود 
واإلمكانـــات للفريق الوطنـــي لتجاوز هذه 

المحنة.
بـــث  الملـــك  جاللـــة  إن  األنصـــاري  وقـــال 
فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  الطمأنينـــة 
أن البحريـــن ســـتتجاوز األزمـــة وتتخطـــى 
الجائحـــة وتعبـــر إلـــى بـــر األمـــان، منوهـــا، 
بالجهـــود الكبيـــرة التـــي يقـــوم بهـــا الفريق 
الوطنـــي فـــي مواجهـــة فيـــروس كورونـــا، 
مؤكـــدا أهميـــة االلتـــزام ومواصلـــة الدعـــم 
للفريـــق الوطنـــي واالبتعاد عن الشـــائعات، 
وأخـــذ المعلومات الصحيحـــة من الجهات 

المختصة.

عمل جبار

وقال النائب عبـــدهللا الذوادي إن ما حمله 
البيـــان الصادر عـــن اللجنة التنســـيقية من 
تأكيـــدات لصاحـــب الجاللة الملـــك، بوضع 
كافـــة إمكانات الدولـــة تحت تصرف فريق 
البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة تعكس 
اهتمـــام جاللته لمحاربة تداعيات انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا وتحقيق األمـــن واألمان 
للجميع، مؤكدا بـــأن الثقة كبيرة في فريق 
البحريـــن والذيـــن يعملـــون بـــروح واحـــدة 
مســـتلهمين  عاليـــة  وهمـــم  كبيـــر  وبجهـــد 
القيـــادة المتميـــزة لصاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لهذا 
الفريـــق ووضـــع أســـس النجاح لالســـتمرار 
الـــذي يلمســـه جميـــع  المميـــز  العمـــل  فـــي 

المواطنين والمقيمين.
وذكـــر أن القـــرارات الصـــادرة عـــن اللجنـــة 
فـــي  تســـاهم  أن  شـــأنها  مـــن  التنســـيقية 
الحـــد مـــن خـــروج المواطنيـــن والمقيمين 
مـــن منازلهـــم إال للضـــرورة القصـــوى ضمن 
المتاحـــة  األساســـية  التجاريـــة  األنشـــطة 
وفقـــا لإلجراءات االحترازية مما ســـيعالج 
مشـــكلة أساســـية كان الفريـــق يســـعى إلى 
تعميمها على المجتمع، ولكن عدم االلتزام 
من البعض أدى إلى اتخاذ قرارات حاسمة 

كي ال تعود البحرين إلى المربع األول.

تخطي الصعوبات

إلى ذلك، أشـــاد النائب عبدالـــرزاق حطاب 

مشـــددا  الســـامية،  الملكيـــة  بالتوجيهـــات 
بـــدوره علـــى اهميـــة تكاتـــف الجميـــع فـــي 
المرحلة الراهنـــة، وعدم التهاون في اتباع 
اإلجـــراءات الوقائية واالحترازية لمحاربة 

تفشي المرض.
وأكـــد حطـــاب دعمـــه التـــام ورهانـــه علـــى 
وتوجيهـــات  الملكيـــة  التوجيهـــات  نجـــاح 
فريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــار حطـــاب الـــى ان مملكـــة البحريـــن 
ســـتتغلب بـــإذن هللا علـــى هـــذه الجائحـــة، 
بحنكة قائدها، ووعي أبنائها، الســـيما وأن 
البحرين أثبتت دومـــا قدرتها على تخطي 
إلـــى  التحديـــات  وتحويـــل  الصعوبـــات، 

مكتسبات إيجابية.
وأعـــرب حطـــاب عـــن بالغ شـــكره وتقديره 
للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، 
ولكوادر الصفوف األمامية، ودعمه لجميع 
القـــرارات التي أعلن عنهـــا الفريق الوطني 

الطبي.

قرارات مهمة

من ناحيتها، أشادت النائب فاطمة القطري 
بالقـــرارات الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطني 
 ،19 للتصـــدي لجائحـــة كورونـــا كوفيـــد - 
والتـــي شـــملت إغـــالق األنشـــطة التجارية 
لكبـــح  مؤقـــت؛  بشـــكل  األساســـية  غيـــر 
أعـــداد اإلصابـــات  فـــي  المطـــرد  االرتفـــاع 
إلـــى  خفضهـــا  علـــى  والعمـــل  والوفيـــات، 
حدودهـــا اآلمنـــة، داعيـــة في الوقـــت ذاته 
إلـــى ضرورة توفيـــر خطـــط وبرامج لدعم 

األنشطة المتأثرة بقرارات اإلغالق.
وعبـــرت القطري عـــن تفاؤلهـــا بنتائج هذه 
القـــرارات والتـــي ســـتتضح خـــالل األيـــام 
المقبلـــة، كمـــا وعبـــرت عـــن جزيل شـــكرها 
للمواطنين الذين أبدوا استجابة ملحوظة 
لنـــداءات الجلـــوس فـــي المنـــزل وتقليـــل 
وتقليـــل  الضـــرورة،  لحـــاالت  إال  الخـــروج 
التجمعـــات العائليـــة، وتأجيـــل الفعاليـــات 
باالحتـــرازات  وااللتـــزام  والمناســـبات، 

العامة.

وعي المجتمع

وفي الختام، ثمنت النائب زينب عبداألمير 
االهتمـــام الذي يوليه جاللـــة الملك بصحة 
وســـالمة أبنائـــه المواطنيـــن، مشـــيرة؛ ألن 
توجيهات جاللته تعكس متابعته الحثيثة 
لجميع ما يمســـهم، منوهة في الوقت ذاته 
بالجهود التي يبذلها فريق البحرين بقيادة 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة معربـــة عـــن ثقتهـــا بوعي 
الُمجتمع البحريني بحساســـية هذه الفترة 
ومـــدى مـــا تتطلبه من جهود علـــى الجميع 

أن يبذلها للوصول لبر األمان.

نواب: التصريحات الملكية تبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين
ـــرام ـــر واحت ـــل تقدي ـــوزراء مح ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول ـــادة س ـــن بقي ـــق البحري ـــود فري جه

عبدالرزاق حطاب عمار   البناي

علي زايد

عبدالله الذوادي

 رئيسة مجلس النواب

أحمد صباح السلوم

أحمد االنصاري

حمد الكوهجي

رئيس مجلس الشورى

عمار قمبر

زينب عبداألميرفاطمة القطري

عيسى الدوسري

local@albiladpress.com

الخميس 27 مايو 2021 - 15 شوال 1442 - العدد 4608
03

محرر الشؤون المحلية



أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( أنـــه بعـــد العرض 
وأخذ موافقة اللجنة التنســـيقية وبناء 
علـــى المســـتجدات والمعطيـــات، فقـــد 
تقرر بدًءا من اليوم )الخميس( في تمام 
الســـاعة الثانية عشرة ليال الموافق 27 
مايو 2021 إلى يوم الخميس في تمام 
الســـاعة الثانية عشرة ليال الموافق 10 
يونيـــو 2021 اتخاذ عدد مـــن القرارات 

قابلة للمراجعة، وهي كالتالي:
إغالق المجمعات والمحالت التجارية. «
إغالق المطاعم والمقاهي، واقتصار  «

أنشطتها على تقديم األطعمة فقط 
من خالل الطلبات الخارجية والتوصيل.

إغالق المراكز الرياضية وصاالت التربية  «
البدنية وبرك السباحة والشواطئ 

واأللعاب الترفيهية.
إغالق دور السينما وكل صاالت العرض  «

التابعة لها.
منع إقامة المناسبات والمؤتمرات. «
منع حضور الجماهير للفعاليات  «

الرياضية.
إغالق محالت الحالقة والصالونات  «

ومحالت السبا.
منع إقامة المناسبات الخاصة في  «

المنازل.
تطبيق سياسة العمل من المنزل على  «

كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 
70 % من عدد الموظفين.

تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم  «
عن ُبعد بجميع المدارس ومؤسسات 

التعليم العالي ورياض األطفال 
والمراكز والدور التأهيلية، ودور 

الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، 
ويستثنى من ذلك الحضور لالمتحانات 

الدولية.
االستمرار في اإلجراء الحالي المتبع  «

الخاص بالمسافرين القادمين إلى 
مملكة البحرين.

للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  نـــوه  كمـــا 
لفيـــروس كورونا على اســـتمرار العمل 

في القطاعات األساسية التالية:
ماركـــت،  الســـوبر  ماركـــت،  الهايبـــر   -
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  البـــرادات 
واللحـــوم  واألســـماك  الخضـــروات 

الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطـــات تعبئة الوقود ومحال تعبئة 
الغاز الطبيعي.

- المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة، فيما 
عـــدا بعـــض الخدمـــات الصحيـــة التـــي 
يصـــدر بها تعميـــم من الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

للمؤسســـات  اإلداريـــة  المكاتـــب   -
والشـــركات، والتـــي ال يتصـــل نشـــاطها 

بشكل مباشر مع الزبائن.
- المحال العاملة في استيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  ورش   -

المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع.

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الذي عقـــده الفريـــق الوطنـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19-(، أمس، 
في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
وفـــي بدايـــة المؤتمر، اســـتعرض وكيل 
وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
مـــن  عـــددا  المانـــع  وليـــد  )كوفيـــد19-( 
القـــرارات المهمة التي تســـهم في الحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا والتـــي 
يجـــب االلتـــزام بها فـــي الفتـــرة المقبلة 

للوصول للهدف المنشود.
وأشـــار المانع إلى أن اللجنة التنسيقية 
ووفق توصيات الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا اتخذت عدة 
قـــرارات وكلهـــا تهـــدف لدعـــم وتعزيـــز 
الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي للجائحـــة، 

وهي كما يلي:
لعـــدد  االســـتيعابية  الطاقـــة  رفـــع   .1
جرعات التطعيـــم اليومية إلى 31 ألف 

من خـــالل 31 مركز موزعـــة على كافة 
مناطق البحرين.

2. تكثيف اســـتخدام الفحص الســـريع 
القائمـــة  الحـــاالت  تحديـــد  بهـــدف 
مـــن خـــالل الســـماح للقطـــاع الخـــاص 
باســـتيراد الفحص السريع من شركات 
أخـــرى معتمـــدة مـــن الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة، 
وخفض سعر البيع على الصيدليات من 
3 دنانيـــر إلى دينارين، وخفض ســـقف 
ســـعر الشـــراء إلى 2.5 دينار، والســـماح 
الفحـــص  بشـــراء  الكبيـــرة  للشـــركات 
بســـعر دينارين من مخـــزون الحكومة، 
مـــع إلزاميـــة الفحص الســـريع لموظفي 
والقطاعـــات  الحكوميـــة  الجهـــات 
األساســـية التـــي لن تغلق فـــي المرحلة 

المقبلة دوريا.
الخاصـــة  البروتوكـــوالت  تحديـــث   .3
القائمـــة  الحـــاالت  مـــع  بالتعامـــل 
تحديـــث  خـــالل  مـــن  والمخالطيـــن 
البروتوكول الخـــاص بالحاالت القائمة 
والـــذي يتوجـــب عليهم تطبيـــق العزل 
المنزلـــي فـــور ظهـــور نتيجـــة إصابتهم 
 )PCR( بالفيـــروس مـــن خـــالل فحـــص
وااللتـــزام بتعليمـــات العـــزل مـــن قبـــل 
المعنييـــن، بحيـــث ال يتوجـــب عليهـــم 
التوجـــه لمراكـــز التشـــخيص والعـــالج 
إال فـــي حـــال وجـــود أعراض حـــادة أو 
أمـــراض مزمنـــة أو مـــا يتوجب العرض 

علـــى الفريـــق الطبـــي لتقييـــم حالتهـــم 
الصحية، وسيتم تفعيل خاصية الحالة 
القائمة التي تستوجب العزل لهم فورا 
واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق  خـــالل  مـــن 
مـــن دون الحاجـــة للتوجـــه إلـــى مراكز 
التشـــخيص والعالج، وسيتم التواصل 
مع البالغين من العمر 50 عاما فما فوق 

من قبل وزارة الصحة.
كمـــا تم تحديـــث البروتوكـــول الخاص 
بالمخالطيـــن، حيـــث يتوجـــب عليهـــم 
االحتـــرازي  الصحـــي  الحجـــر  تطبيـــق 
لحالـــة  مخالطتهـــم  اكتشـــافهم  فـــور 
قائمـــة وتفعيل خاصية الحجر الصحي 
فـــي تطبيـــق “مجتمـــع واعي” مـــن قبل 
الصحـــة العامة، حيث ســـيتم تســـجيل 
المخالطيـــن البالغين مـــن العمر 50 فما 
فوق والذيـــن ظهرت عليهـــم األعراض 
ونهايـــة  الحجـــر  بدايـــة  فـــي  للفحـــص 
الحجر )اليوم العاشـــر(. أما المخالطون 
الذين ال تظهر عليهم أعراض والبالغين 
مـــن العمـــر 49 فمـــا دون، فيتـــم تطبيق 
الحجـــر فورا ويجب الفحص في اليوم 
العاشر أو إذا ظهرت عليهم أي أعراض، 
وســـيكون لدى جميع المخالطين الذين 
تـــم رصدهـــم مـــن قبـــل الصحـــة العامة 
الخيـــار للفحـــص فـــي القطـــاع الخاص 
من خالل مستشـــفيات معتمدة ســـيتم 

اإلعالن عنها.

زيادة االستيعاب 

وأشار المانع إلى أنه سيتم التوسع في 
الطاقة االستيعابية للحاالت المتوسطة 
والحرجـــة، وإعطـــاء األولوية لتوظيف 
أو ممرضيـــن  أطبـــاء  مـــن  المواطنيـــن 
وفـــق التخصصـــات المطلوبـــة وصرف 
مكافـــآت المتطوعيـــن العامليـــن ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي للفيروس، 
وإســـناد نقـــل الحاالت الطارئـــة للقطاع 
الخـــاص، وحصـــر مركز االتصـــال 444 

على الخدمات األساسية فقط.
اإلجـــراءات  تحديـــث  أن  إلـــى  ولفـــت 
الخاصـــة بالتعامل مع الحـــاالت القائمة 
والمخالطيـــن يأتـــي بنـــاء علـــى مـــا تم 
التوصل إليه من إحصاءات دقيقة بأن 
الغالبية العظمى من الحاالت القائمة أو 
المخالطين ال يتطلب وضعهم الصحي 
تلقـــي العالج أو حتـــى المتابعة الطبية 

المباشرة.
وأكـــد المانـــع أن الطاقـــة االســـتيعابية 
للفحص والتشـــخيص والعزل والعالج 
متوفـــرة وتفـــوق مـــا يتطلبـــه الوضـــع 
القائـــم، ولكـــن التحديـــث كان من أجل 
التســـهيل علـــى المخالطيـــن والحاالت 
القائمـــة وتوجيه جهـــود الفريق الطبي 
تتطلـــب  التـــي  للحـــاالت  أكبـــر  بشـــكل 

المتابعة الطبية الدقيقة.

المنامة - بنا

الفريق الطبي يعلن عدًدا من اإلجراءات المهمة لتخفيف حدة انتشار الفيروس
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شمول المطاعم والمقاهي والمراكز الرياضية والبرك ودور السينما والصالونات

المـانـــع: وفيــــات “كـــورونـــــا” بمعــدلهــــا الطبيعــــي

كشـــف وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد 19( وليد المانع، في رده على ســـؤال 
حول ســـبب زيـــادة أعداد اإلصابـــة بفيروس 
كورونـــا “كوفيـــد 19”، وزيـــادة االرتفـــاع في 
أعداد الوفيـــات في األيام األخيرة، بأن عدم 
االلتـــزام وحـــاالت االختـــالط العائلـــي تقـــف 
وراء هـــذه الزيـــادات، باإلضافـــة إلـــى وجود 
بعض السالالت المتحورة السريعة االنتشار.
وأوضـــح المانع أن 70 % من حاالت االصابة 
كان الســـبب المباشـــر في حصولهـــا هو عدم 
االلتـــزام والتجمعـــات العائليـــة وعـــدم االخذ 
باإلجراءات الوقائية واالحترازية المطلوبة.

ونفـــى وكيـــل وزارة الصحـــة ارتفـــاع نســـبة 
الوفيـــات فـــي الفتـــرة األخيـــرة، منوهـــا، قـــد 
يتصور الناس زيادة الحاالت، ولكن المعدالت 
في البحرين بالنســـبة للوفيات مازالت ضمن 
المعـــدل الطبيعي للنســـب، وهي 0.3 %، إلى 
0.4 %، وفيـــات فقـــط، وهي نســـب قليلة لم 
تـــزد مع زيادة األعـــداد القائمة والتي وصلت 

إلى 24 ألف حالة.
الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــدت  بدورهـــا، 
والتجـــارة والســـياحة أيمـــان الدوســـري، أن 
الـــوزارة مســـتمرة فـــي عملهـــا فـــي تكثيـــف 

لضبـــط  التفتيـــش،  وعمليـــات  الحمـــالت 
اإلجـــراءات  كل  وتطبيـــق  المخالفيـــن، 
االحترازيـــة مـــن قبـــل الجميع، بالتعـــاون مع 
الفريق المعني والمشـــكل مـــن وزارة الصحة 
ووزارة  والســـياحة  والتجـــارة  والصناعـــة 

اإلعالم.

تطعيم األطفال

األمـــراض  استشـــاري  شـــدد  جهتـــه،  مـــن 
وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 

الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا، المقـــدم طبيب منـــاف القحطاني، 
علـــى ضـــرورة حمايـــة األطفـــال مـــن خالل 
االصابـــة  مـــن  يحميهـــم  إنـــه  إذ  التطعيـــم، 
بالفيـــروس، أو فـــي حـــال أصيبـــوا بكورونا 

يكون تأثير اإلصابة طفيفا.
وقـــال فـــي رده علـــى ســـؤال صحافـــي بأن 
تطعيـــم األطفـــال سيســـاهم فـــي الوصـــول 
الـــى المناعـــة المجتمعيـــة “مناعـــة القطيع”، 
مؤكدا، أن الجميع كان يتمنى صدور القرار، 

خصوصا اآلبـــاء واالمهات الذيـــن يفجعهم 
وجود فلذات أكبادهم في العناية المركزة.

ونوه بأنه كأب سجل أبناءه ألخذ اللقاح هو 
الســـبيل الوحيـــد لحمايتهم، مؤكـــدا أن من 
حقهـــم علينا أن نحميهـــم من خطر اإلصابة 
خصوصا أن الدراسات أثبتت بأن التطعيم 

آمن لهم.

ال عالقة للتطعيم بالوفيات

الوطنـــي،  الفريـــق  عضـــو  نفـــت  بدورهـــا، 

استشـــارية األمـــراض المعديـــة والباطنية 
جميلـــة الســـلمان، حـــدوث وفيـــات جـــراء 
تلقـــي جرعـــة التطعيـــم مـــع عـــدم معرفـــة 
المتلقي بأنـــه مصاب بالفيـــروس، مؤكدة، 
التطعيـــم  أخـــذ  أن  مبينـــة  شـــائعة،  أنهـــا 
خـــالل اإلصابـــة ال يـــؤدي الـــى مثـــل هـــذه 
المضاعفـــات؛ ألن التطعيـــم ينشـــط جهـــاز 
المناعـــة، والفيـــروس أيضـــا يلعـــب نفـــس 
الـــدور، لكن األطباء يســـألون عن عوارض 
التطعيـــم  أخـــذ  مـــن يريـــد  لـــدى  المـــرض 
ليفرقـــوا بين العـــوارض المرضيـــة واآلثار 

الجانبية للتطعيم.
بالفيـــروس  أصيـــب  مـــن  أن  وأردفـــت 
يســـتطيع أخـــذ التلقيـــح بعـــد 10 أيام من 
أشـــهر   6 فتـــرة  نعطيـــه  اإلصابـــة، ولكننـــا 
ذلك أن لديه اجســـاما مضـــادة تحميه من 

العدوى خالل هذه الفترة.
التطعيـــم  قبـــل  أنـــه  الســـلمان  واختتمـــت 
يتـــم قياس الحـــرارة لدى الفرد والســـؤال 
عنهـــا، وعن حالته العامة، مشـــيرة إلى أنه 
فـــي حـــال أي عـــارض صحي يتـــم تأجيل 
التطعيم إلى موعد آخر، مشـــددة، على أن 
التطعيـــم ال يؤثر على الشـــخص وال يؤدي 
إلـــى مضاعفـــات، بل إن التلقيـــح يزيد من 
مناعـــة الشـــخص فـــي مواجهـــة الفيروس 

والتغلب عليه.

بدور المالكي

االختـــــالط العـائلـــــي والســـــالالت وراء ازديــــاد الحــــــاالت

فترة استثنائية 

وقـــال المانع “إننـــا جميًعا من مواطنين 
ومقيمين ضمن فريق البحرين، ويجب 
أن نســـتمر نحـــن وأنتـــم مًعـــا بـــكل مـــا 
نســـتطيع وأن نتعاون في هـــذه الفترة 
االحتـــرازات  بتطبيـــق  االســـتثنائية 
األهـــداف  وســـنحقق  بحذافيرهـــا، 
المنشـــودة بـــإذن هللا، وأن نتجاوز هذه 
الجائحـــة بتكاتف وتالحم كمـــا تعودنا 

في مختلف التحديات”.

ضرورة االلتزام 

من جانب آخر استعرضت وكيل وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة إيمـــان 
الدوســـري القرارات المتعلقـــة بالقطاع 
التجاري مجـــددة التأكيد على ضرورة 
التـــزام تلك المحالت واألســـواق بكافة 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  القـــرارات 
الســـارية المفعول في هذا الشـــأن للحد 

من انتشار الفيروس.

ارتفاع الحاالت

مـــن جهـــة أخـــرى، أوضـــح استشـــاري 
بالمستشـــفى  المعديـــة  األمـــراض 
الوطنـــي  الفريـــق  وعضـــو  العســـكري 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
المقـــدم طبيب منـــاف القحطانـــي، بأن 
هناك تســـاؤالت من األهميـــة بمكان أن 
يتـــم تبيانهـــا حتـــى ال تتكـــون مفاهيم 
خاطئة قد تؤثـــر على الجهود الوطنية 
للتصدي لفيروس كورونا أولها بشأن ما 
يثار حـــول عدم اإلغالق المبكر للمنافذ 
وراء  الســـبب  كان  المطـــار  وخاصـــة 
زيـــادة أعـــداد اإلصابـــات فـــي المملكة، 
أكـــد القحطانـــي بـــأن النتائـــج اليومية 
تبيـــن أن معـــدل االنتشـــار األعلـــى هـــو 

مـــن المخالطة داخل المجتمع وليســـت 
قادمة من الخارج، بينما أعداد الحاالت 

القادمة من الخارج محدودة.
أما بشـــأن كون المملكـــة تتصدر الدول 
في التطعيمـــات إال أن الحاالت ال تزال 
فـــي ارتفـــاع، وإلـــى محـــدودة فاعليـــة 
تطعيـــم ســـينوفارم، أشـــار القحطانـــي 
للحـــاالت  الكبيـــرة  األعـــداد  أن  إلـــى 
القائمـــة والتـــي تتصاعد يومـــا بعد آخر 
التزامـــه  شـــخص  كل  مـــن  تســـتوجب 
باإلجراءات االحترازية وعدم التراخي 
في تطبيقها، مع حرصه على الحصول 
على التطعيم، كما أن جميع التطعيمات 
المســـتخدمة قـــد أثبتـــت فاعليتهـــا مع 
األخـــذ فـــي االعتبـــار أعـــداد الحاصلين 
علـــى كل تطعيـــم، حيث نرى أن نســـب 
الحـــاالت القائمـــة مـــن الحاصليـــن على 

هذه التطعيمات متقاربة جًدا.

نسبة ضئيلة 

ولفت القحطاني إلى أن نسبة الحاالت 
القائمـــة مـــن المتطعمين الذيـــن أكملوا 
الثانيـــة مـــن  بعـــد الجرعـــة  أســـبوعين 
الحاصليـــن علـــى تطعيم )ســـينوفارم(، 
وتطعيـــم )فايزر - بيونتيـــك(، وتطعيم 
وتطعيـــم  أســـترازينكا(   - )كوفيشـــيلد 
)سبوتنك( بلغت ما بين 1 % إلى 2 %.
وحـــول أهميـــة الجرعة المنشـــطة ذكر 
القحطانـــي أن الهـــدف منهـــا هـــو زيادة 
األجســـام  إنتـــاج  وتحفيـــز  المناعـــة 
المضـــادة والخاليـــا التـــي تســـاعد فـــي 
اكتســـاب المناعـــة لمحاربـــة الفيروس، 
كما أن معظم التطعيمات تغطي بنسبة 

كبيرة السالالت المتحورة.
ومـــدى  األطفـــال  لتطعيـــم  وبالنســـبة 
مأمونيتـــه لهـــم، أوضـــح القحطاني أن 
الدراسات أثبتت مأمونيته، ومن المهم 

جدا أن يتم تحصين األطفال فبحسب 
األرقام فـــي مملكة البحرين في الفترة 
األخيـــرة، فإنهـــم يمثلـــون نســـبة عالية 
مـــن المصابيـــن، كمـــا أنـــه مـــن الممكـــن 
لعـــدوى  أســـاس  مصـــدر  يكونـــوا  أن 
المخالطيـــن لهـــم ســـواء فـــي العائلة أو 

المدرسة.
وعـــن أســـباب عـــدم الـــرد الســـريع على 
 444 الرقـــم  الـــواردة علـــى  المكالمـــات 
قـــال  اإلســـعاف،  خدمـــات  تأخـــر  أو 
 444 االتصـــال  مركـــز  إن  القحطانـــي 
يعد أحـــد المراكز المتميـــزة التي تقدم 
الدعـــم التام للجهـــود الوطنية للتصدي 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 
19( وذلـــك وفـــق أفضـــل المواصفـــات 
والمعاييـــر، حيث يوفر مركـــز االتصال 
خدمة الرد علـــى المكالمات بعدة لغات 
مختلفـــة، مشـــيرا إلـــى أنه ومـــن خالل 
المتابعـــة واإلحصاءات، فإن الكثير من 
المكالمـــات الواردة تســـبب ضغطا على 
مركـــز االتصـــال 444 ويمكـــن الحصول 
علـــى اإلجابـــة عنهـــا من خـــالل تطبيق 
“مجتمـــع واعي” أو الموقـــع اإللكتروني 
healthalert. الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع 
gov.bh ونتطلـــع لتعـــاون الجميـــع في 
ذلـــك، وبشـــكل مســـتمر، حيـــث ســـيتم 
لمركـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة  زيـــادة 

االتصال لمواكبة الطلب.

خدمات اإلسعاف

ـــن  أمـــا بالنســـبة لخدمـــات اإلســـعاف بيَّ
القحطانـــي أن ذلك يتم بحســـب تقييم 
كل حالـــة عبـــر االتصال الـــوارد، وهناك 
برتوكـــول موضوع بهذا الخصوص وال 
يتم تأخير إرســـال اإلسعاف ألية حالة 
وإنمـــا تكون وفـــق األولويـــة من حيث 

وضع الحالة الصحية للشخص.

وعـــن عـــدم تقليـــل عـــدد الفحوصـــات 
اليوميـــة لتقليل أعـــداد المصابين لفت 
القحطاني إلى أن الفحوصات اليومية 
التـــي تتم مـــن أجـــل الوصول الســـريع 
عالجهـــا،  وســـرعة  القائمـــة  للحـــاالت 
والهدف الرئيس من إجراء الفحوصات 
الكبيرة بشـــكل يومي هو الحفاظ على 
األرواح، فـــإذا تركـــت الحـــاالت القائمة 
مـــن  للمخالطيـــن  تتبـــع  أو  رصـــد  دون 
الممكـــن أن يتســـبب ذلـــك فـــي زيـــادة 
الوفيـــات، ومـــا يهـــم هـــو التعامـــل مـــع 
الوضـــع بمثل ما يجب وبعيـــًدا عن أية 
طرق قد تعكس إحصاءات غير دقيقة 

تسبب زيادة الخطر على المجتمع.
أعـــداد  فـــي  الزيـــادة  أســـباب  وبشـــأن 
الفيـــروس  مضاعفـــات  مـــن  الوفيـــات 
أوضـــح القحطاني أنه في حـــال زيادة 
الحـــاالت المتوســـطة والحرجـــة تزداد 
تأخـــر  جانـــب  إلـــى  الوفيـــات،  أعـــداد 
توجه الحـــاالت القائمة لمراكز الفحص 
األعـــراض،  اكتشـــافهم  فـــور  والعـــالج 
إضافـــة إلـــى وجود بعـــض التحـــورات 

بالفيروس الذي يواجهه العالم.

الفطر األسود

أمـــا بالنســـبة لمـــا يثـــار حـــول وصـــول 
الفطر األســـود أو األبيض إلى المملكة، 
ذكـــر القحطانـــي أن الفطريـــات بجميع 
ذوي  األشـــخاص  تصيـــب  أنواعهـــا 
فطريـــات  وهـــي  الضعيفـــة،  المناعـــة 
ليست بجديدة وموجودة في السابق، 
ونشهدها في حاالت جدا بسيطة مثل 
أمـــراض الســـرطانات أو الســـكري غيـــر 
المنتظـــم وهـــذه الفطريات قد تســـبب 
االلتهابـــات، وأنـــواع الفطريـــات كثيرة 
ولـــم نشـــهد أي نـــوع مـــن الحـــاالت في 

البحرين.

وأضـــاف القحطانـــي أن الفطر األبيض 
أيضـــا يعد نوعًا من الفطريات يمكن أن 
يســـبب التهابات ومن الممكن أن تكون 
بســـيطة أو ينتشـــر في أعضاء الجسم 
وقـــد يحصل ألي مرضـــى يدخلون إلى 
العناية المركـــزة ويتعالجون بمضادات 
لمـــدة طويلـــة أو يســـتخدمون أدويـــة 
تقلل المناعة. أما عن العالج، فإن عالج 
الفطـــر األبيض يـــكاد يكون أســـهل من 

عالج الفطر األسود.
واختتـــم القحطانـــي حديثـــه بالتأكيـــد 
على أهمية اســـتقاء المعلومات الطبية 
والمصـــادر  االختصـــاص  أهـــل  مـــن 
الرســـمية والحرص على تحـــري الدقة 
فـــي نقـــل أو إرســـال المعلومـــات خالل 

هذه المرحلة.

انتهاج الشفافية 

مـــن جهتها، قالت استشـــارية األمراض 
المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع 
السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا جميلة 
الســـلمان إننـــا نخاطبكم كأفـــراد منكم، 
همنا همكـــم وهدفنا هدفكـــم، وواجبنا 
أن ننقـــل لكم الواقع بكل شـــفافية؛ ألن 
شـــفافيتنا معكم فـــي مختلف الظروف 
هي التي تساهم في الدفع بكل الجهود 

نحو حفظ سالمة الجميع.
وجددت الســـلمان التأكيد على ضرورة 
اســـتقاء المعلومات الطبية من الفريق 
علـــى  واالعتمـــاد  الطبـــي،  الوطنـــي 
البيانـــات الصـــادرة منـــه ومـــن الجهات 
الرســـمية، واالبتعاد عن نشر الشائعات 
التـــي قـــد تثيـــر الخـــوف والهلـــع لـــدى 

المواطنين والمقيمين دون داٍع.
ضـــرورة  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
االســـتمرار فـــي أخـــذ التطعيـــم لكونـــه 

آمًنـــا، وهـــذا مثبـــت طبًيا وبالدراســـات 
واألرقـــام، حيـــث يوفـــر الحماية ويقلل 
عنـــد  األعـــراض  أو  اإلصابـــة  إمـــكان 
للتســـجيل  الجميـــع  داعيـــة  اإلصابـــة، 
عبـــر الموقـــع اإللكتروني التابـــع لوزارة 
الصحة للجرعة المنشطة من التطعيم، 
فهـــي توفـــر حمايـــة إضافيـــة، وأيًضـــا 
تتعامـــل مع بعض تحـــورات الفيروس، 
كمـــا دعت أوليـــاء األمور إلى تســـجيل 
أبنائهـــم الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 
12 و17 عاًمـــا والمبادرة بأخذ التطعيم 
المضاد للفيروس حفاظا على صحتهم 

وسالمتهم.
بضـــرورة  الجميـــع  الســـلمان  وحثـــت 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
والتدابيـــر الوقائية ومـــن أهمها معايير 
التباعـــد االجتماعـــي ولبـــس الكمامات 
عنـــد الخروج للحـــاالت الضرورية، إلى 
جانب االبتعاد عـــن التجمعات العائلية 
علـــى  فقـــط  الخاصـــة واختصارهـــا  أو 
األســـرة الواحـــدة في المســـكن نفســـه، 
واتخاذ اإلجـــراءات والتدابير الوقائية 
الســـن  كبـــار  مخالطـــة  عنـــد  الالزمـــة 
ومرضى األمراض المزمنة حتى داخل 
البيـــت الواحـــد؛ لتجنـــب احتمالية نقل 
الفيروس لهم، وأهمية اســـتمرار غســـل 
وتعقيمهـــا  والصابـــون  بالمـــاء  اليديـــن 
والتقيـــد  الكمامـــات،  ولبـــس  جيـــدا، 
بمعاييـــر التباعـــد االجتماعـــي وتجنب 
التجمعات، باإلضافـــة إلى اإلقبال على 

أخذ التطعيم.
بـــأن  حديثهـــا  الســـلمان  واختتمـــت 
وعلـــى  الجميـــع،  مســـؤولية  البحريـــن 
الجميـــع ضـــرورة االلتـــزام باإلجراءات 
الصـــادرة؛  والقـــرارات  االحترازيـــة 
حفاًظا على سالمة وصحة المواطنين 

والمقيمين.

82 % من المؤسسات التدريبية: الدعم الحكومي ... أنقذنا
قــال مديــر إدارة شــؤون المعاهــد المهنيــة بوزارة العمــل والتنمية االجتماعيــة، أحمد مفتاح، إن الوزارة أجرت دراســة 
اســتقصائية اســتهدفت جميــع مؤسســات التدريــب المرخصــة والتــي تشــرف عليهــا الــوزارة للوقوف على مــدى تأثرها 
جراء الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم، ومملكة البحرين، جراء تفشي جائحة كورونا )كوفيد19-(، ومبادراتها 

ومساعيها الستمرار عمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية.

وأشـــار مفتـــاح إلـــى أن الدراســـة 
تدريبيـــة؛  مؤسســـة   )95( شـــملت 
بهـــدف االطـــالع علـــى إجـــراءات 
التعلـــم الرقمي المتبعة فيها خالل 
الفترة الماضية، ومدى تأقلم بيئة 
التدريـــب مـــع اتبـــاع هـــذا النمـــط 
من التعلـــم ومالءمته مـــع طبيعة 
التدريب، فضال عـــن التعرف على 
العوائـــق التي تواجه المؤسســـات 
وطرق تجاوزها، ومدى مســـاهمة 
حـــزم الدعـــم المالي التـــي تقدمها 
القطـــاع  لمنشـــآت  الحكومـــة  

الخـــاص؛ مـــن أجل تقليـــص اآلثار 
قطـــاع  علـــى  للجائحـــة  الســـلبية 

التدريب في المملكة.
وأفـــادت الدراســـة أن 82 % مـــن 
المشـــاركين اســـتفادوا مـــن الدعم 
الحكومي المقـــدم لمراكز ومعاهد 
بشـــكل  ســـاهم  حيـــث  التدريـــب، 
فعـــال في تقليـــص الضـــرر الواقع 

عليها. 
وجاء في الدراسة أيضا أن 82 % 
من المؤسسات التدريبية توجهت 
بشـــكل  االفتراضـــي  للتدريـــب 

متزامن مع مرحلة تعليق التدريب 
حضوريا بســـبب الظروف الراهنة 
عبـــر اســـتخدام وســـائل ومنصات 
متعـــددة.  إلكترونيـــة  تدريـــب 
وكانـــت نســـبة البرامـــج اإلداريـــة 
المقدمـــة عن بعـــد قد بلغت 37 % 
تليها برامج تكنولوجيا المعلومات 
بنســـبة 23 %، ثـــم اللغات بنســـبة 
20 %، فـــي حين توزعت النســـب 
المتبقيـــة على المجـــاالت األخرى 
بين الهندســـة والصحة والســـالمة 
والســـياحة  والســـفر  المهنيـــة 

والبرامج الطبية. 
مؤسســـات  غالبيـــة  أن  وبينـــت 
التدريب والتي تشـــكل 55 % من 
إجمالي المشـــاركين قـــد اعتمدت 
فـــي  متدربيـــن   10  –  6 عـــدد 
البرنامج الواحـــد المقدم عن بعد، 

بينما بلغت نسبة المؤسسات التي 
ضمـــت أكثـــر مـــن )15( متدربا في 

البرنامج الواحد 7 % فقط. 
المؤسســـات  نســـبة  وبلغـــت 
بمعاييـــر  الملتزمـــة  التدريبيـــة 
 ،%  87 االفتراضـــي  التدريـــب 
فيمـــا أكـــدت 64 % مـــن المراكـــز 
والمعاهد المشـــاركة في الدراســـة 
وجـــود  عـــدم  االســـتقصائية 
عوائـــق لـــدى المتدربيـــن لديهـــا أو 

حاجتهم إلى تدريب مســـبق على 
اســـتخدام المنصـــات والتطبيقات 
االفتراضيـــة، في حيـــن أوضحت 
حاجـــة  المؤسســـات  مـــن   %  57
لديهـــا  والمعلميـــن  المدربيـــن 
لتدريـــب مكثـــف علـــى اســـتخدام 
هـــذه المنصـــات التكنولوجية في 

توصيل المعلومة للمتدرب. 
وعـــن نظـــام التدريـــب المتبـــع في 
المرحلة المقبلـــة، توقع 49 % من 
معاهدهـــم  باختيـــار  المشـــاركين 
نظـــام  بيـــن  المـــزج  التدريبيـــة 
واالفتراضـــي  الصفـــي  التدريـــب 
بنسب متســـاوية لتحقيق الغرض 
من العملية التدريبية، بينما أفادت 
18 % مـــن المؤسســـات الحاجـــة 
إلـــى تعزيـــز التدريـــب االفتراضي 

في المرحلة المقبلة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البرامج اإلدارية 
وتكنولوجيا 
المعلومات 

واللغات األكثر طلًبا

أحمد مفتاح

القرار يستثني الهايبر 
ماركت والبرادات 

ومحال الخضروات 
والمخابز والبنوك

تأخر التوجه لمراكز 
الفحص والعالج 

والتحورات وراء الزيادة 
األخيرة في الوفيات

تخفيض سعر الفحص 
السريع لـ 2.5 دينار 

وإلزام الجهات 
الحكومية باستخدامه

المانع: األولوية 
لتوظيف المواطنين 

من أطباء أو ممرضين 
ومكافآت للمتطوعين

القحطاني: معدل 
االنتشار األعلى هو من 
المخالطة داخل المجتمع 

وليس قادما من الخارج

الدوسري: ضرورة 
التزام تلك المحالت 

واألسواق بكل القرارات 
واإلجراءات االحترازية



أعلن الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( أنـــه بعـــد العرض 
وأخذ موافقة اللجنة التنســـيقية وبناء 
علـــى المســـتجدات والمعطيـــات، فقـــد 
تقرر بدًءا من اليوم )الخميس( في تمام 
الســـاعة الثانية عشرة ليال الموافق 27 
مايو 2021 إلى يوم الخميس في تمام 
الســـاعة الثانية عشرة ليال الموافق 10 
يونيـــو 2021 اتخاذ عدد مـــن القرارات 

قابلة للمراجعة، وهي كالتالي:
إغالق المجمعات والمحالت التجارية. «
إغالق المطاعم والمقاهي، واقتصار  «

أنشطتها على تقديم األطعمة فقط 
من خالل الطلبات الخارجية والتوصيل.

إغالق المراكز الرياضية وصاالت التربية  «
البدنية وبرك السباحة والشواطئ 

واأللعاب الترفيهية.
إغالق دور السينما وكل صاالت العرض  «

التابعة لها.
منع إقامة المناسبات والمؤتمرات. «
منع حضور الجماهير للفعاليات  «

الرياضية.
إغالق محالت الحالقة والصالونات  «

ومحالت السبا.
منع إقامة المناسبات الخاصة في  «

المنازل.
تطبيق سياسة العمل من المنزل على  «

كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 
70 % من عدد الموظفين.

تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم  «
عن ُبعد بجميع المدارس ومؤسسات 

التعليم العالي ورياض األطفال 
والمراكز والدور التأهيلية، ودور 

الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، 
ويستثنى من ذلك الحضور لالمتحانات 

الدولية.
االستمرار في اإلجراء الحالي المتبع  «

الخاص بالمسافرين القادمين إلى 
مملكة البحرين.

للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  نـــوه  كمـــا 
لفيـــروس كورونا على اســـتمرار العمل 

في القطاعات األساسية التالية:
ماركـــت،  الســـوبر  ماركـــت،  الهايبـــر   -
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  البـــرادات 
واللحـــوم  واألســـماك  الخضـــروات 

الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطـــات تعبئة الوقود ومحال تعبئة 
الغاز الطبيعي.

- المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة، فيما 
عـــدا بعـــض الخدمـــات الصحيـــة التـــي 
يصـــدر بها تعميـــم من الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

للمؤسســـات  اإلداريـــة  المكاتـــب   -
والشـــركات، والتـــي ال يتصـــل نشـــاطها 

بشكل مباشر مع الزبائن.
- المحال العاملة في استيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  ورش   -

المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع.

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الذي عقـــده الفريـــق الوطنـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19-(، أمس، 
في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
وفـــي بدايـــة المؤتمر، اســـتعرض وكيل 
وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
مـــن  عـــددا  المانـــع  وليـــد  )كوفيـــد19-( 
القـــرارات المهمة التي تســـهم في الحد 
مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا والتـــي 
يجـــب االلتـــزام بها فـــي الفتـــرة المقبلة 

للوصول للهدف المنشود.
وأشـــار المانع إلى أن اللجنة التنسيقية 
ووفق توصيات الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا اتخذت عدة 
قـــرارات وكلهـــا تهـــدف لدعـــم وتعزيـــز 
الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي للجائحـــة، 

وهي كما يلي:
لعـــدد  االســـتيعابية  الطاقـــة  رفـــع   .1
جرعات التطعيـــم اليومية إلى 31 ألف 

من خـــالل 31 مركز موزعـــة على كافة 
مناطق البحرين.

2. تكثيف اســـتخدام الفحص الســـريع 
القائمـــة  الحـــاالت  تحديـــد  بهـــدف 
مـــن خـــالل الســـماح للقطـــاع الخـــاص 
باســـتيراد الفحص السريع من شركات 
أخـــرى معتمـــدة مـــن الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة، 
وخفض سعر البيع على الصيدليات من 
3 دنانيـــر إلى دينارين، وخفض ســـقف 
ســـعر الشـــراء إلى 2.5 دينار، والســـماح 
الفحـــص  بشـــراء  الكبيـــرة  للشـــركات 
بســـعر دينارين من مخـــزون الحكومة، 
مـــع إلزاميـــة الفحص الســـريع لموظفي 
والقطاعـــات  الحكوميـــة  الجهـــات 
األساســـية التـــي لن تغلق فـــي المرحلة 

المقبلة دوريا.
الخاصـــة  البروتوكـــوالت  تحديـــث   .3
القائمـــة  الحـــاالت  مـــع  بالتعامـــل 
تحديـــث  خـــالل  مـــن  والمخالطيـــن 
البروتوكول الخـــاص بالحاالت القائمة 
والـــذي يتوجـــب عليهم تطبيـــق العزل 
المنزلـــي فـــور ظهـــور نتيجـــة إصابتهم 
 )PCR( بالفيـــروس مـــن خـــالل فحـــص
وااللتـــزام بتعليمـــات العـــزل مـــن قبـــل 
المعنييـــن، بحيـــث ال يتوجـــب عليهـــم 
التوجـــه لمراكـــز التشـــخيص والعـــالج 
إال فـــي حـــال وجـــود أعراض حـــادة أو 
أمـــراض مزمنـــة أو مـــا يتوجب العرض 

علـــى الفريـــق الطبـــي لتقييـــم حالتهـــم 
الصحية، وسيتم تفعيل خاصية الحالة 
القائمة التي تستوجب العزل لهم فورا 
واعـــي”  “مجتمـــع  تطبيـــق  خـــالل  مـــن 
مـــن دون الحاجـــة للتوجـــه إلـــى مراكز 
التشـــخيص والعالج، وسيتم التواصل 
مع البالغين من العمر 50 عاما فما فوق 

من قبل وزارة الصحة.
كمـــا تم تحديـــث البروتوكـــول الخاص 
بالمخالطيـــن، حيـــث يتوجـــب عليهـــم 
االحتـــرازي  الصحـــي  الحجـــر  تطبيـــق 
لحالـــة  مخالطتهـــم  اكتشـــافهم  فـــور 
قائمـــة وتفعيل خاصية الحجر الصحي 
فـــي تطبيـــق “مجتمـــع واعي” مـــن قبل 
الصحـــة العامة، حيث ســـيتم تســـجيل 
المخالطيـــن البالغين مـــن العمر 50 فما 
فوق والذيـــن ظهرت عليهـــم األعراض 
ونهايـــة  الحجـــر  بدايـــة  فـــي  للفحـــص 
الحجر )اليوم العاشـــر(. أما المخالطون 
الذين ال تظهر عليهم أعراض والبالغين 
مـــن العمـــر 49 فمـــا دون، فيتـــم تطبيق 
الحجـــر فورا ويجب الفحص في اليوم 
العاشر أو إذا ظهرت عليهم أي أعراض، 
وســـيكون لدى جميع المخالطين الذين 
تـــم رصدهـــم مـــن قبـــل الصحـــة العامة 
الخيـــار للفحـــص فـــي القطـــاع الخاص 
من خالل مستشـــفيات معتمدة ســـيتم 

اإلعالن عنها.

زيادة االستيعاب 

وأشار المانع إلى أنه سيتم التوسع في 
الطاقة االستيعابية للحاالت المتوسطة 
والحرجـــة، وإعطـــاء األولوية لتوظيف 
أو ممرضيـــن  أطبـــاء  مـــن  المواطنيـــن 
وفـــق التخصصـــات المطلوبـــة وصرف 
مكافـــآت المتطوعيـــن العامليـــن ضمن 
الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي للفيروس، 
وإســـناد نقـــل الحاالت الطارئـــة للقطاع 
الخـــاص، وحصـــر مركز االتصـــال 444 

على الخدمات األساسية فقط.
اإلجـــراءات  تحديـــث  أن  إلـــى  ولفـــت 
الخاصـــة بالتعامل مع الحـــاالت القائمة 
والمخالطيـــن يأتـــي بنـــاء علـــى مـــا تم 
التوصل إليه من إحصاءات دقيقة بأن 
الغالبية العظمى من الحاالت القائمة أو 
المخالطين ال يتطلب وضعهم الصحي 
تلقـــي العالج أو حتـــى المتابعة الطبية 

المباشرة.
وأكـــد المانـــع أن الطاقـــة االســـتيعابية 
للفحص والتشـــخيص والعزل والعالج 
متوفـــرة وتفـــوق مـــا يتطلبـــه الوضـــع 
القائـــم، ولكـــن التحديـــث كان من أجل 
التســـهيل علـــى المخالطيـــن والحاالت 
القائمـــة وتوجيه جهـــود الفريق الطبي 
تتطلـــب  التـــي  للحـــاالت  أكبـــر  بشـــكل 

المتابعة الطبية الدقيقة.

المنامة - بنا

الفريق الطبي يعلن عدًدا من اإلجراءات المهمة لتخفيف حدة انتشار الفيروس
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شمول المطاعم والمقاهي والمراكز الرياضية والبرك ودور السينما والصالونات

المـانـــع: وفيــــات “كـــورونـــــا” بمعــدلهــــا الطبيعــــي

كشـــف وكيـــل وزارة الصحـــة عضـــو الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد 19( وليد المانع، في رده على ســـؤال 
حول ســـبب زيـــادة أعداد اإلصابـــة بفيروس 
كورونـــا “كوفيـــد 19”، وزيـــادة االرتفـــاع في 
أعداد الوفيـــات في األيام األخيرة، بأن عدم 
االلتـــزام وحـــاالت االختـــالط العائلـــي تقـــف 
وراء هـــذه الزيـــادات، باإلضافـــة إلـــى وجود 
بعض السالالت المتحورة السريعة االنتشار.

وأوضـــح المانع أن 70 % من حاالت االصابة 
كان الســـبب المباشـــر في حصولهـــا هو عدم 
االلتـــزام والتجمعـــات العائليـــة وعـــدم االخذ 
باإلجراءات الوقائية واالحترازية المطلوبة.

ونفـــى وكيـــل وزارة الصحـــة ارتفـــاع نســـبة 
الوفيـــات فـــي الفتـــرة األخيـــرة، منوهـــا، قـــد 
يتصور الناس زيادة الحاالت، ولكن المعدالت 
في البحرين بالنســـبة للوفيات مازالت ضمن 
المعـــدل الطبيعي للنســـب، وهي 0.3 %، إلى 
0.4 %، وفيـــات فقـــط، وهي نســـب قليلة لم 
تـــزد مع زيادة األعـــداد القائمة والتي وصلت 

إلى 24 ألف حالة.
الصناعـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــدت  بدورهـــا، 
والتجـــارة والســـياحة أيمـــان الدوســـري، أن 
الـــوزارة مســـتمرة فـــي عملهـــا فـــي تكثيـــف 

لضبـــط  التفتيـــش،  وعمليـــات  الحمـــالت 
اإلجـــراءات  كل  وتطبيـــق  المخالفيـــن، 
االحترازيـــة مـــن قبـــل الجميع، بالتعـــاون مع 
الفريق المعني والمشـــكل مـــن وزارة الصحة 
ووزارة  والســـياحة  والتجـــارة  والصناعـــة 

اإلعالم.

تطعيم األطفال

األمـــراض  استشـــاري  شـــدد  جهتـــه،  مـــن 
وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 

الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا، المقـــدم طبيب منـــاف القحطاني، 
علـــى ضـــرورة حمايـــة األطفـــال مـــن خالل 
االصابـــة  مـــن  يحميهـــم  إنـــه  إذ  التطعيـــم، 
بالفيـــروس، أو فـــي حـــال أصيبـــوا بكورونا 

يكون تأثير اإلصابة طفيفا.
وقـــال فـــي رده علـــى ســـؤال صحافـــي بأن 
تطعيـــم األطفـــال سيســـاهم فـــي الوصـــول 
الـــى المناعـــة المجتمعيـــة “مناعـــة القطيع”، 
مؤكدا، أن الجميع كان يتمنى صدور القرار، 

خصوصا اآلبـــاء واالمهات الذيـــن يفجعهم 
وجود فلذات أكبادهم في العناية المركزة.

ونوه بأنه كأب سجل أبناءه ألخذ اللقاح هو 
الســـبيل الوحيـــد لحمايتهم، مؤكـــدا أن من 
حقهـــم علينا أن نحميهـــم من خطر اإلصابة 
خصوصا أن الدراسات أثبتت بأن التطعيم 

آمن لهم.

ال عالقة للتطعيم بالوفيات

الوطنـــي،  الفريـــق  عضـــو  نفـــت  بدورهـــا، 

استشـــارية األمـــراض المعديـــة والباطنية 
جميلـــة الســـلمان، حـــدوث وفيـــات جـــراء 
تلقـــي جرعـــة التطعيـــم مـــع عـــدم معرفـــة 
المتلقي بأنـــه مصاب بالفيـــروس، مؤكدة، 
التطعيـــم  أخـــذ  أن  مبينـــة  شـــائعة،  أنهـــا 
خـــالل اإلصابـــة ال يـــؤدي الـــى مثـــل هـــذه 
المضاعفـــات؛ ألن التطعيـــم ينشـــط جهـــاز 
المناعـــة، والفيـــروس أيضـــا يلعـــب نفـــس 
الـــدور، لكن األطباء يســـألون عن عوارض 
التطعيـــم  أخـــذ  مـــن يريـــد  لـــدى  المـــرض 
ليفرقـــوا بين العـــوارض المرضيـــة واآلثار 

الجانبية للتطعيم.
بالفيـــروس  أصيـــب  مـــن  أن  وأردفـــت 
يســـتطيع أخـــذ التلقيـــح بعـــد 10 أيام من 
أشـــهر   6 فتـــرة  نعطيـــه  اإلصابـــة، ولكننـــا 
ذلك أن لديه اجســـاما مضـــادة تحميه من 

العدوى خالل هذه الفترة.
التطعيـــم  قبـــل  أنـــه  الســـلمان  واختتمـــت 
يتـــم قياس الحـــرارة لدى الفرد والســـؤال 
عنهـــا، وعن حالته العامة، مشـــيرة إلى أنه 
فـــي حـــال أي عـــارض صحي يتـــم تأجيل 
التطعيم إلى موعد آخر، مشـــددة، على أن 
التطعيـــم ال يؤثر على الشـــخص وال يؤدي 
إلـــى مضاعفـــات، بل إن التلقيـــح يزيد من 
مناعـــة الشـــخص فـــي مواجهـــة الفيروس 

والتغلب عليه.

بدور المالكي

االختـــــالط العـائلـــــي والســـــالالت وراء ازديــــاد الحــــــاالت

فترة استثنائية 

وقـــال المانع “إننـــا جميًعا من مواطنين 
ومقيمين ضمن فريق البحرين، ويجب 
أن نســـتمر نحـــن وأنتـــم مًعـــا بـــكل مـــا 
نســـتطيع وأن نتعاون في هـــذه الفترة 
االحتـــرازات  بتطبيـــق  االســـتثنائية 
األهـــداف  وســـنحقق  بحذافيرهـــا، 
المنشـــودة بـــإذن هللا، وأن نتجاوز هذه 
الجائحـــة بتكاتف وتالحم كمـــا تعودنا 

في مختلف التحديات”.

ضرورة االلتزام 

من جانب آخر استعرضت وكيل وزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة إيمـــان 
الدوســـري القرارات المتعلقـــة بالقطاع 
التجاري مجـــددة التأكيد على ضرورة 
التـــزام تلك المحالت واألســـواق بكافة 
االحترازيـــة  واإلجـــراءات  القـــرارات 
الســـارية المفعول في هذا الشـــأن للحد 

من انتشار الفيروس.

ارتفاع الحاالت

مـــن جهـــة أخـــرى، أوضـــح استشـــاري 
بالمستشـــفى  المعديـــة  األمـــراض 
الوطنـــي  الفريـــق  وعضـــو  العســـكري 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
المقـــدم طبيب منـــاف القحطانـــي، بأن 
هناك تســـاؤالت من األهميـــة بمكان أن 
يتـــم تبيانهـــا حتـــى ال تتكـــون مفاهيم 
خاطئة قد تؤثـــر على الجهود الوطنية 
للتصدي لفيروس كورونا أولها بشأن ما 
يثار حـــول عدم اإلغالق المبكر للمنافذ 
وراء  الســـبب  كان  المطـــار  وخاصـــة 
زيـــادة أعـــداد اإلصابـــات فـــي المملكة، 
أكـــد القحطانـــي بـــأن النتائـــج اليومية 
تبيـــن أن معـــدل االنتشـــار األعلـــى هـــو 

مـــن المخالطة داخل المجتمع وليســـت 
قادمة من الخارج، بينما أعداد الحاالت 

القادمة من الخارج محدودة.
أما بشـــأن كون المملكـــة تتصدر الدول 
في التطعيمـــات إال أن الحاالت ال تزال 
فـــي ارتفـــاع، وإلـــى محـــدودة فاعليـــة 
تطعيـــم ســـينوفارم، أشـــار القحطانـــي 
للحـــاالت  الكبيـــرة  األعـــداد  أن  إلـــى 
القائمـــة والتـــي تتصاعد يومـــا بعد آخر 
التزامـــه  شـــخص  كل  مـــن  تســـتوجب 
باإلجراءات االحترازية وعدم التراخي 
في تطبيقها، مع حرصه على الحصول 
على التطعيم، كما أن جميع التطعيمات 
المســـتخدمة قـــد أثبتـــت فاعليتهـــا مع 
األخـــذ فـــي االعتبـــار أعـــداد الحاصلين 
علـــى كل تطعيـــم، حيث نرى أن نســـب 
الحـــاالت القائمـــة مـــن الحاصليـــن على 

هذه التطعيمات متقاربة جًدا.

نسبة ضئيلة 

ولفت القحطاني إلى أن نسبة الحاالت 
القائمـــة مـــن المتطعمين الذيـــن أكملوا 
الثانيـــة مـــن  بعـــد الجرعـــة  أســـبوعين 
الحاصليـــن علـــى تطعيم )ســـينوفارم(، 
وتطعيـــم )فايزر - بيونتيـــك(، وتطعيم 
وتطعيـــم  أســـترازينكا(   - )كوفيشـــيلد 
)سبوتنك( بلغت ما بين 1 % إلى 2 %.
وحـــول أهميـــة الجرعة المنشـــطة ذكر 
القحطانـــي أن الهـــدف منهـــا هـــو زيادة 
األجســـام  إنتـــاج  وتحفيـــز  المناعـــة 
المضـــادة والخاليـــا التـــي تســـاعد فـــي 
اكتســـاب المناعـــة لمحاربـــة الفيروس، 
كما أن معظم التطعيمات تغطي بنسبة 

كبيرة السالالت المتحورة.
ومـــدى  األطفـــال  لتطعيـــم  وبالنســـبة 
مأمونيتـــه لهـــم، أوضـــح القحطاني أن 
الدراسات أثبتت مأمونيته، ومن المهم 

جدا أن يتم تحصين األطفال فبحسب 
األرقام فـــي مملكة البحرين في الفترة 
األخيـــرة، فإنهـــم يمثلـــون نســـبة عالية 
مـــن المصابيـــن، كمـــا أنـــه مـــن الممكـــن 
لعـــدوى  أســـاس  مصـــدر  يكونـــوا  أن 
المخالطيـــن لهـــم ســـواء فـــي العائلة أو 

المدرسة.
وعـــن أســـباب عـــدم الـــرد الســـريع على 
 444 الرقـــم  الـــواردة علـــى  المكالمـــات 
قـــال  اإلســـعاف،  خدمـــات  تأخـــر  أو 
 444 االتصـــال  مركـــز  إن  القحطانـــي 
يعد أحـــد المراكز المتميـــزة التي تقدم 
الدعـــم التام للجهـــود الوطنية للتصدي 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  لجائحـــة 
19( وذلـــك وفـــق أفضـــل المواصفـــات 
والمعاييـــر، حيث يوفر مركـــز االتصال 
خدمة الرد علـــى المكالمات بعدة لغات 
مختلفـــة، مشـــيرا إلـــى أنه ومـــن خالل 
المتابعـــة واإلحصاءات، فإن الكثير من 
المكالمـــات الواردة تســـبب ضغطا على 
مركـــز االتصـــال 444 ويمكـــن الحصول 
علـــى اإلجابـــة عنهـــا من خـــالل تطبيق 
“مجتمـــع واعي” أو الموقـــع اإللكتروني 
healthalert. الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع 
gov.bh ونتطلـــع لتعـــاون الجميـــع في 
ذلـــك، وبشـــكل مســـتمر، حيـــث ســـيتم 
لمركـــز  االســـتيعابية  الطاقـــة  زيـــادة 

االتصال لمواكبة الطلب.

خدمات اإلسعاف

ـــن  أمـــا بالنســـبة لخدمـــات اإلســـعاف بيَّ
القحطانـــي أن ذلك يتم بحســـب تقييم 
كل حالـــة عبـــر االتصال الـــوارد، وهناك 
برتوكـــول موضوع بهذا الخصوص وال 
يتم تأخير إرســـال اإلسعاف ألية حالة 
وإنمـــا تكون وفـــق األولويـــة من حيث 

وضع الحالة الصحية للشخص.

وعـــن عـــدم تقليـــل عـــدد الفحوصـــات 
اليوميـــة لتقليل أعـــداد المصابين لفت 
القحطاني إلى أن الفحوصات اليومية 
التـــي تتم مـــن أجـــل الوصول الســـريع 
عالجهـــا،  وســـرعة  القائمـــة  للحـــاالت 
والهدف الرئيس من إجراء الفحوصات 
الكبيرة بشـــكل يومي هو الحفاظ على 
األرواح، فـــإذا تركـــت الحـــاالت القائمة 
مـــن  للمخالطيـــن  تتبـــع  أو  رصـــد  دون 
الممكـــن أن يتســـبب ذلـــك فـــي زيـــادة 
الوفيـــات، ومـــا يهـــم هـــو التعامـــل مـــع 
الوضـــع بمثل ما يجب وبعيـــًدا عن أية 
طرق قد تعكس إحصاءات غير دقيقة 

تسبب زيادة الخطر على المجتمع.
أعـــداد  فـــي  الزيـــادة  أســـباب  وبشـــأن 
الفيـــروس  مضاعفـــات  مـــن  الوفيـــات 
أوضـــح القحطاني أنه في حـــال زيادة 
الحـــاالت المتوســـطة والحرجـــة تزداد 
تأخـــر  جانـــب  إلـــى  الوفيـــات،  أعـــداد 
توجه الحـــاالت القائمة لمراكز الفحص 
األعـــراض،  اكتشـــافهم  فـــور  والعـــالج 
إضافـــة إلـــى وجود بعـــض التحـــورات 

بالفيروس الذي يواجهه العالم.

الفطر األسود

أمـــا بالنســـبة لمـــا يثـــار حـــول وصـــول 
الفطر األســـود أو األبيض إلى المملكة، 
ذكـــر القحطانـــي أن الفطريـــات بجميع 
ذوي  األشـــخاص  تصيـــب  أنواعهـــا 
فطريـــات  وهـــي  الضعيفـــة،  المناعـــة 
ليست بجديدة وموجودة في السابق، 
ونشهدها في حاالت جدا بسيطة مثل 
أمـــراض الســـرطانات أو الســـكري غيـــر 
المنتظـــم وهـــذه الفطريات قد تســـبب 
االلتهابـــات، وأنـــواع الفطريـــات كثيرة 
ولـــم نشـــهد أي نـــوع مـــن الحـــاالت في 

البحرين.

وأضـــاف القحطانـــي أن الفطر األبيض 
أيضـــا يعد نوعًا من الفطريات يمكن أن 
يســـبب التهابات ومن الممكن أن تكون 
بســـيطة أو ينتشـــر في أعضاء الجسم 
وقـــد يحصل ألي مرضـــى يدخلون إلى 
العناية المركـــزة ويتعالجون بمضادات 
لمـــدة طويلـــة أو يســـتخدمون أدويـــة 
تقلل المناعة. أما عن العالج، فإن عالج 
الفطـــر األبيض يـــكاد يكون أســـهل من 

عالج الفطر األسود.
واختتـــم القحطانـــي حديثـــه بالتأكيـــد 
على أهمية اســـتقاء المعلومات الطبية 
والمصـــادر  االختصـــاص  أهـــل  مـــن 
الرســـمية والحرص على تحـــري الدقة 
فـــي نقـــل أو إرســـال المعلومـــات خالل 

هذه المرحلة.

انتهاج الشفافية 

مـــن جهتها، قالت استشـــارية األمراض 
المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمع 
السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا جميلة 
الســـلمان إننـــا نخاطبكم كأفـــراد منكم، 
همنا همكـــم وهدفنا هدفكـــم، وواجبنا 
أن ننقـــل لكم الواقع بكل شـــفافية؛ ألن 
شـــفافيتنا معكم فـــي مختلف الظروف 
هي التي تساهم في الدفع بكل الجهود 

نحو حفظ سالمة الجميع.
وجددت الســـلمان التأكيد على ضرورة 
اســـتقاء المعلومات الطبية من الفريق 
علـــى  واالعتمـــاد  الطبـــي،  الوطنـــي 
البيانـــات الصـــادرة منـــه ومـــن الجهات 
الرســـمية، واالبتعاد عن نشر الشائعات 
التـــي قـــد تثيـــر الخـــوف والهلـــع لـــدى 

المواطنين والمقيمين دون داٍع.
ضـــرورة  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
االســـتمرار فـــي أخـــذ التطعيـــم لكونـــه 

آمًنـــا، وهـــذا مثبـــت طبًيا وبالدراســـات 
واألرقـــام، حيـــث يوفـــر الحماية ويقلل 
عنـــد  األعـــراض  أو  اإلصابـــة  إمـــكان 
للتســـجيل  الجميـــع  داعيـــة  اإلصابـــة، 
عبـــر الموقـــع اإللكتروني التابـــع لوزارة 
الصحة للجرعة المنشطة من التطعيم، 
فهـــي توفـــر حمايـــة إضافيـــة، وأيًضـــا 
تتعامـــل مع بعض تحـــورات الفيروس، 
كمـــا دعت أوليـــاء األمور إلى تســـجيل 
أبنائهـــم الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بين 
12 و17 عاًمـــا والمبادرة بأخذ التطعيم 
المضاد للفيروس حفاظا على صحتهم 

وسالمتهم.
بضـــرورة  الجميـــع  الســـلمان  وحثـــت 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
والتدابيـــر الوقائية ومـــن أهمها معايير 
التباعـــد االجتماعـــي ولبـــس الكمامات 
عنـــد الخروج للحـــاالت الضرورية، إلى 
جانب االبتعاد عـــن التجمعات العائلية 
علـــى  فقـــط  الخاصـــة واختصارهـــا  أو 
األســـرة الواحـــدة في المســـكن نفســـه، 
واتخاذ اإلجـــراءات والتدابير الوقائية 
الســـن  كبـــار  مخالطـــة  عنـــد  الالزمـــة 
ومرضى األمراض المزمنة حتى داخل 
البيـــت الواحـــد؛ لتجنـــب احتمالية نقل 
الفيروس لهم، وأهمية اســـتمرار غســـل 
وتعقيمهـــا  والصابـــون  بالمـــاء  اليديـــن 
والتقيـــد  الكمامـــات،  ولبـــس  جيـــدا، 
بمعاييـــر التباعـــد االجتماعـــي وتجنب 
التجمعات، باإلضافـــة إلى اإلقبال على 

أخذ التطعيم.
بـــأن  حديثهـــا  الســـلمان  واختتمـــت 
وعلـــى  الجميـــع،  مســـؤولية  البحريـــن 
الجميـــع ضـــرورة االلتـــزام باإلجراءات 
الصـــادرة؛  والقـــرارات  االحترازيـــة 
حفاًظا على سالمة وصحة المواطنين 

والمقيمين.

82 % من المؤسسات التدريبية: الدعم الحكومي ... أنقذنا
قــال مديــر إدارة شــؤون المعاهــد المهنيــة بوزارة العمــل والتنمية االجتماعيــة، أحمد مفتاح، إن الوزارة أجرت دراســة 
اســتقصائية اســتهدفت جميــع مؤسســات التدريــب المرخصــة والتــي تشــرف عليهــا الــوزارة للوقوف على مــدى تأثرها 
جراء الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم، ومملكة البحرين، جراء تفشي جائحة كورونا )كوفيد19-(، ومبادراتها 

ومساعيها الستمرار عمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية.

وأشـــار مفتـــاح إلـــى أن الدراســـة 
تدريبيـــة؛  مؤسســـة   )95( شـــملت 
بهـــدف االطـــالع علـــى إجـــراءات 
التعلـــم الرقمي المتبعة فيها خالل 
الفترة الماضية، ومدى تأقلم بيئة 
التدريـــب مـــع اتبـــاع هـــذا النمـــط 
من التعلـــم ومالءمته مـــع طبيعة 
التدريب، فضال عـــن التعرف على 
العوائـــق التي تواجه المؤسســـات 
وطرق تجاوزها، ومدى مســـاهمة 
حـــزم الدعـــم المالي التـــي تقدمها 
القطـــاع  لمنشـــآت  الحكومـــة  

الخـــاص؛ مـــن أجل تقليـــص اآلثار 
قطـــاع  علـــى  للجائحـــة  الســـلبية 

التدريب في المملكة.
وأفـــادت الدراســـة أن 82 % مـــن 
المشـــاركين اســـتفادوا مـــن الدعم 
الحكومي المقـــدم لمراكز ومعاهد 
بشـــكل  ســـاهم  حيـــث  التدريـــب، 
فعـــال في تقليـــص الضـــرر الواقع 

عليها. 
وجاء في الدراسة أيضا أن 82 % 
من المؤسسات التدريبية توجهت 
بشـــكل  االفتراضـــي  للتدريـــب 

متزامن مع مرحلة تعليق التدريب 
حضوريا بســـبب الظروف الراهنة 
عبـــر اســـتخدام وســـائل ومنصات 
متعـــددة.  إلكترونيـــة  تدريـــب 
وكانـــت نســـبة البرامـــج اإلداريـــة 
المقدمـــة عن بعـــد قد بلغت 37 % 
تليها برامج تكنولوجيا المعلومات 
بنســـبة 23 %، ثـــم اللغات بنســـبة 
20 %، فـــي حين توزعت النســـب 
المتبقيـــة على المجـــاالت األخرى 
بين الهندســـة والصحة والســـالمة 
والســـياحة  والســـفر  المهنيـــة 

والبرامج الطبية. 
مؤسســـات  غالبيـــة  أن  وبينـــت 
التدريب والتي تشـــكل 55 % من 
إجمالي المشـــاركين قـــد اعتمدت 
فـــي  متدربيـــن   10  –  6 عـــدد 
البرنامج الواحـــد المقدم عن بعد، 

بينما بلغت نسبة المؤسسات التي 
ضمـــت أكثـــر مـــن )15( متدربا في 

البرنامج الواحد 7 % فقط. 
المؤسســـات  نســـبة  وبلغـــت 
بمعاييـــر  الملتزمـــة  التدريبيـــة 
 ،%  87 االفتراضـــي  التدريـــب 
فيمـــا أكـــدت 64 % مـــن المراكـــز 
والمعاهد المشـــاركة في الدراســـة 
وجـــود  عـــدم  االســـتقصائية 
عوائـــق لـــدى المتدربيـــن لديهـــا أو 

حاجتهم إلى تدريب مســـبق على 
اســـتخدام المنصـــات والتطبيقات 
االفتراضيـــة، في حيـــن أوضحت 
حاجـــة  المؤسســـات  مـــن   %  57
لديهـــا  والمعلميـــن  المدربيـــن 
لتدريـــب مكثـــف علـــى اســـتخدام 
هـــذه المنصـــات التكنولوجية في 

توصيل المعلومة للمتدرب. 
وعـــن نظـــام التدريـــب المتبـــع في 
المرحلة المقبلـــة، توقع 49 % من 
معاهدهـــم  باختيـــار  المشـــاركين 
نظـــام  بيـــن  المـــزج  التدريبيـــة 
واالفتراضـــي  الصفـــي  التدريـــب 
بنسب متســـاوية لتحقيق الغرض 
من العملية التدريبية، بينما أفادت 
18 % مـــن المؤسســـات الحاجـــة 
إلـــى تعزيـــز التدريـــب االفتراضي 

في المرحلة المقبلة.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

البرامج اإلدارية 
وتكنولوجيا 
المعلومات 

واللغات األكثر طلًبا

أحمد مفتاح

القرار يستثني الهايبر 
ماركت والبرادات 

ومحال الخضروات 
والمخابز والبنوك

تأخر التوجه لمراكز 
الفحص والعالج 

والتحورات وراء الزيادة 
األخيرة في الوفيات

تخفيض سعر الفحص 
السريع لـ 2.5 دينار 

وإلزام الجهات 
الحكومية باستخدامه

المانع: األولوية 
لتوظيف المواطنين 

من أطباء أو ممرضين 
ومكافآت للمتطوعين

القحطاني: معدل 
االنتشار األعلى هو من 
المخالطة داخل المجتمع 

وليس قادما من الخارج

الدوسري: ضرورة 
التزام تلك المحالت 

واألسواق بكل القرارات 
واإلجراءات االحترازية
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“بابكو”: لم نوقف عمل تنفيذ تحديث المصفاة ليوم واحد
اســـتكمال 45 مليـــون ســـاعة عمـــل بـــا أيـــة إصابـــات مضيعـــة للوقـــت

ترأس رئيس مجلـــس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي لشركة نفط البحرين )بابكو( 
داوود نصيـــف اجتمـــاع مجلس إدارة 
الشـــركة الـــذي ُعِقـــد يـــوم امـــس بمقر 

الشركة.
الشـــركة  أداء  االجتمـــاع  واســـتعرض 
للعـــام  إبـــان األشـــهر األربعـــة األولـــى 
الجـــاري، فضـــاً عن مناقشـــة المنظور 
التســـويقي وخطـــط التشـــغيل خال 

األشهر المقبلة. 
كمـــا اســـتعرض المجلـــس عـــددا مـــن 
الموضوعـــات ذات األولويـــة المطلقة 
فيما يخص السامة، وجهود التصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-(، والتقدم 
الذي تم إحرازه في مشـــروع تحديث 
مصفاة بابكو، إلى جانب مناقشة عدد 
مـــن المســـائل األخـــرى، ومنهـــا تطوير 
المـــوارد البشـــرية، وترشـــيد النفقـــات 
والميزانيـــات، فضـــا عـــن اســـتعراض 

الخطط اإلســـتراتيجية طويلة المدى 
بشـــأن تطويـــر الشـــركة، باإلضافة إلى 
بحـــث ومناقشـــة سياســـات الحوكمة، 
وتـــم  التنظيميـــة.  المســـائل  وبعـــض 
المصادقـــة عليهـــا، واتخـــاذ القـــرارات 

المناسبة حيالها.  
وتـــم تنظيـــم جولـــة تفقديـــة لموقـــع 
بابكـــو  مصفـــاة  تحديـــث  مشـــروع 
الســـتعراض ســـير العمـــل فـــي برامج 
تنفيـــذ المشـــروع، وأعـــرب المجلـــس 

عـــن شـــكره وامتنانـــه لما تـــم تحقيقه 
مـــن تقدم ملموس في هذا المشـــروع 

الوطني الجليل. 
وهنـــأ المجلـــس القائميـــن علـــى إدارة 
المشروع بمناسبة استكمال 45 مليون 
ســـاعة عمـــل دون وقوع أيـــة إصابات 
مضيعة للوقـــت، أو أية حوادث كبرى 

خال تنفيذ هذا المشروع الضخم. 
كمـــا أشـــاد المجلـــس باســـتمرار العمل 
ليـــوم  توقـــف  دون  المشـــروع  فـــي 

واحد بالرغم من تفشـــي وباء كورونا 
)كوفيد19-(. 

وفـــي ختـــام االجتمـــاع، توجه نصيف 
بأســـمى آيـــات الشـــكر والعرفـــان إلـــى 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
الفعـــال  بالدعـــم  مشـــيدا  خليفـــة،  آل 
والمتواصـــل من لدن القيـــادة لمؤازرة 

هذا الصرح الوطني العريق.
 كمـــا توجـــه بجزيل الشـــكر واالمتنان 
إلـــى وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفـــة، للتوجيه 
والمتابعـــة المســـتمرة مـــن أجـــل دعم 
مســـيرة المشـــركة، وتحقيـــق نجاحها 
المنشـــود في مـــؤازرة جهـــود التنمية 
المســـتدامة في ربوع مملكة البحرين 

وفق الرؤى والتطلعات المرجوة.

عوالي - شركة بابكو

تحـــت شـــعار “بدايـــة واعـــدة لمســـتقبل مثمـــر” ويســـتمر حتـــى 29 مايـــو

تحت رعايـــة الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات 
الجاهمـــة، تبـــدأ اليـــوم فعاليات 
المـــرأة  لصحـــة  األول  المؤتمـــر 
والطفل بتنظيم من أديوكيشـــن 
بـــاس بالتعاون مع المستشـــفى 
الملكي للنســـاء واألطفال، حيث 
علـــى  نوعـــه  مـــن  األول  يعتبـــر 
تقنيـــة  عبـــر  المملكـــة  مســـتوى 
االتصال المرئي عن بعد بمشاركة 
واســـعة من داخل وخارج مملكة 
“بدايـــة  شـــعار  تحـــت  البحريـــن 
واعدة لمســـتقبل مثمر” ويستمر 

حتى 29 مايو الحالي.
وأعربت الجاهمـــة عن تقديرها 
تبذلهـــا  التـــي  البـــارزة  للجهـــود 
أديوكيشـــن باس والمستشـــفى 
الملكي للنساء واألطفال، مؤكدة 
ان المؤتمـــر يعـــزز مكانـــة مملكة 
فـــي تنظيـــم مختلـــف  البحريـــن 

الفعاليات الصحية الكبرى.
المنظمـــة  اللجنـــة  وأنهـــت 
االســـتعدادات  جميـــع  للمؤتمـــر، 
المديـــر  أكـــد  إذ  والتجهيـــزات، 
العـــام ألديوكيشـــن بـــاس أمين 
المنظمـــة  اللجنـــة  أن  عبـــدهللا 
العريضـــة  خطوطهـــا  وضعـــت 
للمؤتمـــر خصوصـــًا أنه ســـيكون 
مـــن  معتمـــدة  ســـاعة   20 لمـــدة 
الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
“نهـــرا”،  الصحيـــة  والخدمـــات 
مشـــيرا إلى أن اعتماد الســـاعات 
تعتبـــر خطوة إيجابية كبيرة في 

طريـــق تحقيق كامل االســـتفادة 
فـــي  للمشـــاركين  األكاديميـــة 

المؤتمر.
وأوضح أمين عبدهللا أن المؤتمر 
الذي ســـيقام تحت شـــعار “بداية 
واعدة لمســـتقبل مثمر” سيحمل 
فـــي طياته العديـــد من الجوانب 
التعليميـــة األكاديميـــة المتعلقـــة 
وســـيخدم  واألطفـــال  بالنســـاء 
الفئـــة  مـــن  كبيـــرة  شـــريحة 
المســـتهدفة في الجانب الطبي، 

مبينـــا أن المؤتمـــر ســـيقام عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئـــي عن بعد 
وسيشـــهد مشـــاركة واســـعة من 

داخل وخارج مملكة البحرين.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي 
للنســـاء  الملكـــي  للمستشـــفى 
واألطفـــال روهيت سريفاســـتافا 
أن سلســـلة من االجتماعات التي 
فـــي  المنظمـــة  اللجنـــة  عقدتهـــا 
الفتـــرة الماضية تهـــدف إلى رفع 
المثاليـــة  االســـتعدادات  وتيـــرة 
للمؤتمـــر من أجـــل تحقيق كامل 

النجاح.
وقـــال إن صحـــة المـــرأة والطفل 
من أولويات المستشـــفى الملكي 
وسيســـاهم  واألطفـــال  للنســـاء 
مـــن  فـــي تقديـــم أوراق مميـــزة 
المتحدثيـــن فـــي المؤتمـــر الـــذي 
مـــن  أكثـــر  إلـــى  وصـــل عددهـــم 
31 متحدثـــا مـــن دول عـــدة مـــن 

مختلف دول العالم.
أن  سريفاســـتافا  وأوضـــح 

سيشـــهدها  عـــدة  مناقشـــات 
النســـاء  أمـــراض  مثـــل  المؤتمـــر 
والمرأة قبل وبعد الوالدة ووالدة 
والقيصريـــة  الطبيعيـــة  المـــرأة 
إلـــى  إضافـــة  المـــراة  وصحـــة 
التخصصـــات الفرعيـــة لألطفـــال 
واألطفـــال  األطفـــال  وصحـــة 
عـــن  فضـــاً  الـــوالدة  حديثـــي 
جراحـــة األطفال وغيرهـــا، مبينا 
ستســـعى  المنظمـــة  اللجنـــة  أن 
إلخـــراج المؤتمر بأفضـــل صورة 

تنظيمية.
وسيشـــمل حفـــل االفتتـــاح كلمة 
راعـــي المؤتمر الجاهمة وأخرى 
للمستشـــفى  التنفيـــذي  للرئيـــس 
واألطفـــال،  للنســـاء  الملكـــي 
وفيديـــو قصير عن المستشـــفى، 
المؤتمـــر حاتـــم  لرئيـــس  وكلمـــة 
شـــوقي وكلمـــة لســـهيل شـــعيب 
وهـــو نائـــب رئيـــس المؤتمـــر، ثم 

ستبدأ جلسات المؤتمر العلمية.

المنامة - أديوكيشن بالس

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

روهيت سريفاستافاأمين عبدللهمريم الجالهمة

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة بالقيادة 
العامـــة صباح امـــس، الفريق بحري 
تشـــارلز برادفـــورد كوبـــر بمناســـبة 
للقـــوات  جديـــًدا  قائـــًدا  تعيينـــه 
القيـــادة  فـــي  األميركيـــة  البحريـــة 
المركزية قائًدا لألسطول الخامس، 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  بحضـــور 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب القائـــد العام 
لقوة دفـــاع البحرين بقائـــد القوات 
القيـــادة  فـــي  األميركيـــة  البحريـــة 
المركزيـــة قائد األســـطول الخامس 
الجديد والوفـــد المرافق، متمنًيا له 

دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مهام 
عمله الجديدة.

بيـــن  القائمـــة  بالعاقـــات  وأشـــاد 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
المتحـــدة األميركيـــة ومـــا تشـــهده 
تلـــك العاقة من تطـــور ونماء على 
كافـــة األصعـــدة، خصوصـــا المجال 

العسكري.
حضـــر اللقـــاء مدير ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد 
هيئـــة  رئيـــس  ومســـاعد  ســـعد، 
الركـــن  اللـــواء  للعمليـــات  األركان 
غانم إبراهيم الفضالة، وقائد ساح 
البحريـــة الملكـــي البحرينـــي اللواء 
الركن بحري محمد يوسف العسم.

تطور ونماء بالعالقات العسكرية مع أميركا

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي 
القيادة العامة صباح امس، الملحق 
العســـكري البريطانـــي الجديـــد في 
مملكـــة البحريـــن المقـــدم أليســـتير 
تعيينـــه،  بمناســـبة  وذلـــك  كـــرن 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  بحضـــور 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب القائـــد العام 
بالملحـــق  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
الجديـــد  البريطانـــي  العســـكري 
والوفـــد المرافـــق، متمنًيـــا لـــه دوام 
التوفيـــق والســـداد في مهـــام عمله 

الجديدة، مشيًدا بعاقات الصداقة 
التاريخيـــة المتميـــزة التـــي تربـــط 
مملكة البحرين والمملكة المتحدة، 
البلديـــن  بيـــن  القائـــم  وبالتعـــاون 
المجـــاالت  فـــي شـــتى  الصديقيـــن 
ومنهـــا ما يتعلـــق بتبـــادل الخبرات 

والتعاون في المجال العسكري.
حضـــر اللقـــاء مدير ديـــوان القيادة 
العامـــة اللـــواء الركن حســـن محمد 
ســـعد، ومدير التخطيط والتسليح 
اللـــواء الركـــن الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خالـــد آل خليفـــة، ومديـــر التعـــاون 
العسكري اللواء الركن طيار الشيخ 

محمد بن سلمان آل خليفة.

تبادل الخبرات العسكرية مع بريطانيا

وزير الخارجية يتسلم نسًخا من أوراق اعتماد 3 سفراء
أرحـــب آفـــاق  إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء  العاقـــات  تنميـــة  تأكيـــد 

الخارجيـــة  وزيـــر  تســـلم 
عبداللطيـــف الزياني، امس، عبر 
المرئـــي،  اإللكترونـــي  االتصـــال 
نســـًخا مـــن أوراق اعتمـــاد عـــدد 
المعينيـــن  الـــدول  ســـفراء  مـــن 
لـــدى مملكة البحرين، بمشـــاركة 
وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
توفيـــق  واإلداريـــة  القنصليـــة 
المنصور، والقائم بأعمال رئيس 

المراسم صاح شهاب.
وتســـلم الوزير نسخة من أوراق 
اعتمـــاد كل من ســـفير جمهورية 
زيمبابـــوي المعيـــن لـــدى مملكـــة 
البحريـــن والمقيـــم فـــي الكويت 
كريســـبن توغا مافودزا، وسفير 
لـــدى  المعيـــن  كمبوديـــا  مملكـــة 
مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي 
ســـفير  هـــان،  هـــون  الكويـــت 

لـــدى  المعيـــن  بيـــرو  جمهوريـــة 
مملكـــة البحريـــن والمقيـــم فـــي 

الرياض خوسيه مونتيس.
وأثنـــاء االجتمـــاع، رحـــب وزيـــر 
الخارجيـــة بالســـفراء المعينيـــن 

لدى مملكة البحريـــن، معرًبا عن 
تقديره لعمق عاقـــات الصداقة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  القائمـــة 
وبلدانهـــم، مؤكـــًدا حرص مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيـــز العاقات 

إلـــى  بهـــا  واالرتقـــاء  الثنائيـــة 
مستويات أوسع بما يعود بالخير 
والمنفعـــة علـــى الجميـــع، متمنًيا 

لهم كل التوفيق والسداد.
الســـفراء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
عـــن اعتزازهـــم بتقديـــم نســـخة 
مـــن أوراق اعتمادهـــم إلى وزير 
بمســـار  مشـــيدين  الخارجيـــة، 
العاقات الثنائيـــة المتميزة بين 
بلدانهـــم ومملكة البحرين والتي 
تســـتند على أسس من االحترام 
مؤكديـــن  المتبـــادل،  والتقديـــر 
تلـــك  تنميـــة  علـــى  الحـــرص 
العاقات واالرتقاء بها إلى آفاق 
أرحـــب فـــي مختلـــف المجاالت، 
متمنيـــن لمملكـــة البحريـــن دوام 

الرفعة واالزدهار.

 وزير الخارجية يتسلم أوراق سفير جمهورية زيمبابوي

المنامة - وزارة الخارجية

اليوم انطالق فعاليات المؤتمر األول لصحة المرأة والطفل
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تعيين موظفين جدد في “الرقابة” والبحرنة تتجاوز 96 %
ــة ــل الداخليـ ــة العمـ ــين بيئـ ــة تحسـ ــو لمواصلـ ــد يدعـ ــن محمـ ــد بـ أحمـ

الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  حـــث 
بـــن محمـــد آل  واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد 
خليفـــة، الموظفين العاملين فـــي الديوان 
على اكتســـاب المزيد من الخبرات وصقل 
المهـــارات بشـــكل أكثـــر، واالســـتفادة مـــن 
البرامـــج التدريبيـــة المتوفـــرة، بمـــا يعـــود 
بالفائدة عليهم وعلى مهنة التدقيق وعلى 

أعمال الديوان بشكل عام.
وأكـــد خـــال لقائـــه الموظفيـــن الجدد في 
الديـــوان، أمـــس، عبـــر االتصـــال المرئـــي، 
علـــى  والتعـــرف  االطـــاع  علـــى ضـــرورة 
الممارســـات واإلجـــراءات الناظمـــة لعمـــل 
المعاييـــر  علـــى  التركيـــز  مـــع  الديـــوان 
المعتمدة عالميا الســـيما تلك الصادرة عن 
المنظمـــة الدوليـــة لألجهزة العليـــا للرقابة 
الماليـــة العامة والمحاســـبة )اإلنتوســـاي(؛ 
كونهـــا القاعدة التي ينطلـــق منها الديوان 

عنـــد تنفيـــذ مهامه وإعـــداد تقاريـــره على 
مختلف أنواعها.  

ورحب الشـــيخ أحمد بالموظفيـــن الجدد، 
متمنيـــا لهـــم حيـــاة عملية حافلـــة بالنجاح 
والتقـــدم، مشـــيرا إلـــى أهميـــة االســـتثمار 
بالكـــوادر البشـــرية والكفـــاءات الوطنيـــة، 

ومواصلـــة تحســـين بيئة العمـــل الداخلية 
المخرجـــات  وجعلهـــا نموذجيـــة لتجويـــد 

وتنفيذ المهام على أكمل وجه.
ويولـــي ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية 
اهتمامـــا كبيرا بتدريـــب وتأهيل موظفيه، 
المهنيـــة  ومســـتوياتهم  قدراتهـــم  ورفـــع 

للتأهيـــل  برنامجـــا  يطبـــق  كمـــا  والفنيـــة، 
المهنـــي مـــن خـــال نظـــام االبتعـــاث لنيل 
إحـــدى المؤهات المهنيـــة المعتمدة دوليا 
مثـــل  والمحاســـبة  التدقيـــق  مجـــال  فـــي 
)CMA  ACCA, CPA, CIA, CISA,(، فيما 
اســـتفاد من البرنامج حتى الربع األول من 

العام الجاري )2021( نحو 43 موظفا.
وتتجاوز نسبة البحرنة في الديوان الـ 96 
%، فيما تبلغ نسبة الموظفات نحو 45 %، 
ونســـبة الفنييـــن 70 %، والحاصلين على 

مؤهات مهنية 51 %.
 حضـــر اللقـــاء، عـــن ُبعـــد، وكيـــل الديـــوان 
للرقابة اإلدارية الشـــيخ عبـــدهللا بن خالد 
آل خليفـــة، ووكيل الديوان للرقابة المالية 
فايـــق علي ضيف، ومديـــر إدارة العاقات 
العامـــة والتعـــاون الدولـــي محمـــد أميـــن 
حليوة، ومديرة الموارد البشـــرية والمالية 

عائشة أحمد آدم.

المنامة - ديوان الرقابة المالية واإلدارية

الرميحي: توجيهات جاللة الملك تؤكد الحرص على صحة وسالمة الوطن
ــة ــود الوطنيـ ــرآة للجهـ ــن ومـ ــق البحريـ ــاس لفريـ ــم أسـ ــام” داعـ “اإلعـ

أكــد وزيــر اإلعــالم علــي الرميحي أن الرســالة الملكية الســامية لعاهل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، وما حملتــه من مضامين 
مطمئنــة للمواطنيــن والمقيميــن ومؤمنــة - بعــد هللا عــز وجــل - بعــزم أبنــاء 
الوطــن علــى تجــاوز جائحــة كورونــا، تعكــس حرًصــا أبوًيــا لجاللــة الملــك 
علــى صحــة وســالمة أبنائــه المواطنيــن والمقيميــن وطمأنتهــم فــي مختلف 
المواقف، وعزًما متجدًدا على المضي بمسيرة الوطن المباركة بثقة وتفاؤل 

إلى األمام دائًما.

وشدد الرميحي على أن تأكيد جالة 
الملـــك أن الدولة تضع إمكاناتها كافة 
تحت تصرف فريـــق البحرين بقيادة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، لمحاربة تداعيات انتشـــار 
الجائحة، يؤكـــد الثقة الملكية الغالية 

التي يوليهـــا جالته لفريـــق البحرين 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، والذي 
استطاع تحقيق العديد من المنجزات 
الرائدة التي طالت مختلف المجاالت 
ووصلت بمملكة البحرين إلى الريادة 
علـــى المســـتوى الدولي، كمـــا يعكس 

دعم جالة الملك ألبنائه العاملين في 
الصفوف األمامية وجهودهم المميزة 
في ظـــل هـــذه الظروف االســـتثنائية 

العابرة بإذن هللا تعالى.

بمـــا  الفخـــر واالعتـــزاز  عـــن  وأعـــرب 
تحقق للمملكة من منجزات حضارية 
ومكتســـبات وطنيـــة، مّكنت البحرين 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  بحكمـــة 
وحكومـــة جالتـــه برئاســـة صاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلس الوزراء، وعزم شـــعبها العزيز 
من تجـــاوز مختلـــف التحديات بقوة 

وثبات ومنعة.
وأكـــد وزير اإلعـــام أن وزارة اإلعام 
وجميع منتســـبيها ستبقى كما عهدها 
جالة الملك وســـمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء داعًما أساســـًيا لفريق 
الوطنيـــة  للجهـــود  ومـــرآة  البحريـــن 
المتكاملـــة التـــي يوالـــي بذلهـــا أبنـــاء 

البحرين في مختلف القطاعات.

المنامة - بنا

Vacancies Available
PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 

has a vacancy for the occupation of
  WELDER 

 suitably qualified applicants can contact
 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  BULLDOZER DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(BUS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LIGHT VEHICLES DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER(FINE ARTS) 
 suitably qualified applicants can contact

 77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

ZEN MASSAGE 
has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR 
 suitably qualified applicants can contact

 36363633  or  MAHMOOD.HILAL@GMAIL.COM 

SARAYA CONTRACTORS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17691591  or  md@sarayaco.com 

OMICRON ELECTRONICS MIDDLE EAST - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17116400  or  AHMED.EL-HAMAKY@OMICRONENERGY.COM 

SMALCO CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33040002  or  smalco.bh@hotmail.com 

AL MUGHAL MECHANICAL WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39200345  or  ALMUGHALPK@YAHOO.COM 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

BAIT WARD RESTAURANT AND GRILLS 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39737396  or  BAITWARD.REST@OUTLOOK.COM 

ASMA SAAD RASHED SALEH 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39346465  or  shanam48@gmail.com 

ALUSOL AIR CONDITIONER CENTRAL CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17240138  or  MLAK525@HOTMAIL.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17299511  or  AHMED@JAZAYANI.COM 

IBN SINAA CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17535983  or  BUTALAL1953@YAHOO.COM 

Wadi AlSalam Tissue and Food Stuff Company W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39111162  or  wildnass@gmail.com 

MIDDLE EAST HOSPITAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INFORMATION SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17362233  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

ARAD  TOWERS CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785250  or  info@aradgroup.net 

SPEED WORLD CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17233123  or  speedworld-swc@hotmail.com 

Times Square Food 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36812552  or  HASSAN334966@GMAIL.COM 

NATIONAL OILWELL VARCO BAHRAIN WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17566712  or  MARK.MCGURK@NOV.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  PLANNING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

Al Ajmi Group W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39456969  or  BUZAAL1970@GMAIL.COM 

CONTRATECH W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17554430  or  INFO@CONTRATECH-BH.COM 

LANTERNS LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17591807  or  SKAPUR100@YAHOO.COM 

BURJ ASIA TRANSPORT 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 34542929  or  BURJASIA@HOTMAIL.COM 

FOREMOST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39905590  or  FOREMOSTCLEANING@GMAIL.COM 

MERIT TECHNICAL SOLUTIONS  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17243466  or  AJU3210@GMAIL.COM 

Lilian International Trading Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 77118888  or  NAMSHEED@LILIANE.CO 

GOLDEN LIST CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66636611  or  A36611@HOTMAIL.COM 

Al kabtin Time  Grilled 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(FALAFEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39137162  or  SAMIHA971@HOTMAIL.COM 

Basmalah Second Hand Goods 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 39854843  or  ALDADA7211@GMAIL.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.com 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17592120  or  hani_814@hotmail.com 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

NASSER SAEED AL-HAJRI CORPORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL FABRICATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17312220  or  AHCGLOBLE@BATELCO.COM.BH 

Hamdan motor vehicle parts and accessories 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 34633301  or  Hamadali346333@gmail.com 

East Plum Services Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 33701007  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

EAST PLUM CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17601643  or  PHAGAMAS.COURTS@EASTPLUM.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COFFEE SERVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

FOOD VEST MANPOWER COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17722171  or  FUDDS@BATELCO.COM.BH 

ASAACO CONTRACTING & GENERAL TRADING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  INFO@ALMUSAFERGROUP.ORG 

RELATION GIFTS AND FLOWERS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33207945  or  abd.awan90@gmail.com 

Alam Safi Other business support service activities S P C Owned 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33919492  or  ALAMSAFIULLA.REALESTATE@GMAIL.COM 

SAKAN REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33996931  or  ALMAJALCARLEASING@GMAIL.COM 

Alrmeh Consultants W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 35474161  or  naweedsaher@yahoo.com 

SHADMAN DOCUMENT CLEARANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77389386  or  UMMEKULSOOMASIF@GMAIL.COM 

Print X Media Advertising Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17671316  or  shihabghf@gmail.com 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

J I M S Restaurant WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 33331967  or  RAJEEVKUMARC@HOTMAIL.COM 

CALI BARBAR SHOP. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33861261  or  HK652977@GMAIL.COM 

Flip N Fun W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SPORTS COACH 
 suitably qualified applicants can contact

 39422042  or  BUSHRA@LUMENARTS.NET 

ALARSH MEN SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36233077  or  M.AQEEL.G@GMAIL.COM 

DFS Aviation Services Bahrain Co WLL 
has a vacancy for the occupation of
  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL 

 suitably qualified applicants can contact
 36155121  or  MORITZ.MANZEL@DFS-AS.AERO 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

HMH CARGO SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact
 39494099  or  S.H.GALLAF@GMAIL.COM 

KENZA ACCOUNTING & CONSULTANCY BAHRAINI PARTNERSHIP CO. 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17305720  or  BAHRAINKENZA@GMAIL.COM 

G CLASS M TECHNOLOGY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

DAYAN FASHION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33020130 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 17720333  or  falameen@fccstransport.com

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contact

 33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

AL AYAT CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17297754  or  ALAYATCONTRACTING@GMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@macbh.com 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17536881  or  redha@arceit.org 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FITTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

BRIGHT CASTLES CONTRACTING Partnership Company 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contact

 39181993  or  BRIGHT-CASTLES@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

RAJPOT BAKERY 
has a vacancy for the occupation of

  BREAD BAKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39888023  or  CHSHAFIQ581@GMAIL.COM 

GREEN CITY SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 36022682  or  info@gcs.bh 

Asha Pura Snack bar bahraini partnership 
has a vacancy for the occupation of

  KITCHEN WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33262671  or  WPARKAR.79@GMAIL.COM 

AL EDEN MENS SALON CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33115579  or  RFAISAL.BH@GMAIL.COM 

RV INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES EXECUTIVE REPRESENTATIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 66670786  or  RAHATVERYA@GMAIL.COM 

BU HANI AC SERVICES CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PACKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36829415  or  M.IMRAN277@GMAIL.COM 

AL TANEEM GENERAL TRADING Co W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17879166  or  BURJMUHAMMAD786@GMAIL.COM 

OMAR ALI AHMED HASAN ALBALOOSHI 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 35592463  or  Buayaan75@gmail.com 

ABU ASHIQ REPAIRING WORKSHOP W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33253901  or  CEO@SETUPINBAHRAIN.COM 

ISA ALAMDAR EBRAHIM ZAINAL ( SAQR ALHEJAZ - 8191 ) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17675062  or  ZAINAL.ESSA@GMAIL.COM 

Private Yatch   ( AHMEDANY / 7362) 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33885428  or  BUAL3NOOD889@GMAIL.COM 

ALHASHIMI PRINTING PRESS 
has a vacancy for the occupation of

  MACHINE OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact
 37791135  or  Alamal.pools@gmail.com 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  ALUMINIUM TECHNICIAN (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

ALAHLAM TECHNICAL & CONSTRUCTION SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17785335  or  HAMED_996@HOTMAIL.COM 

BODYLINE LADIES CLUB 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 790132  or  KECC07BN@BATELCO.COM.BH 

AL SHABANI ALUMINIUM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17412690  or  ALSHABANI12@HOTMAIL.COM 

G4S Secure Solutions Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17714409  or  SUMAIRA.YASMIN@BH.G4S.COM 

ZARA 
has a vacancy for the occupation of

  COORDINATOR(MATERIAL INVENTORY CONTROL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17507979  or  yunes.mohamed@azadea.com 

PASTEL COFFEE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36685503  or  NADA.ALBA7R@OUTLOOK.COM 

ARMAN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  NAMALCO@BATELCO.COM.BH 

AL GENERAL AUTO COSMETICS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33464648  or  eenn2012@hotmail.com 

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contact
 17230508  or  HBADER@RJBADER.COM 

Secure Me W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 77090999  or  SECURE.ME@LIVE.COM 

EBRAHIM REHAB BILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39467505  or  ebrahimrehab33@gmail.com 

MANAMA GAZAL RESTURANT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact
 36424614  or  BATUTA65@YAHOO.COM 

German Quality Contracting 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  germanquality.bh@gmail.com 

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 
has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17580079  or  falshehabi@mazars.bh 

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@PROPELCONSULT.COM 

Salma Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 33005350  or  SALMASALOON@GMAIL.COM 

Safe wheels spare parts 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36939306  or  Classicbrougham@googlemail.com  

علي الرميحي

المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  وجـــه 
رئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
مجلـــس إدارة مؤسســـة التنظيم 
بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  العقـــاري 
اإلدارة  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
التنظيـــم  لمؤسســـة  التنفيذيـــة 
مفصـــل  تقريـــر  لرفـــع  العقـــاري 
وشـــامل عـــن حالـــة جـــزر أمواج 
فيما يخص اتحاد الماك الخاص 
بالمشـــروع، ورفعه إلـــى اجتماع 
خـــاص لمجلس إدارة المؤسســـة 
لاطاع عليه ومناقشته واتخاذ 

ما يلزم اتخاذه من قرارات. 
جـــاء ذلـــك علـــى إثر شـــكوى قد 
تقـــدم بهـــا 1200 من مـــاك جزر 

أمواج العقاري.
ممثلـــًة  المؤسســـة  أن  وأكـــد 
واإلدارة  إدارتهـــا  بمجلـــس 
التنفيذيـــة تأخـــذ بعيـــن االعتبار 

تقـــدم  التـــي  الشـــكاوى  جميـــع 
بشـــكل قانوني ونظامي وال تألو 
جهدا في التحـــرك الازم التخاذ 
المشـــاكل  لحلحلـــة  القـــرارات 
إعطـــاء  وضمـــان  والقضايـــا 
ينـــص  بمـــا  الحقـــوق ألصحابهـــا 
القطـــاع  تنظيـــم  قانـــون  عليـــه 
العقـــاري رقـــم )27( لســـنة 2017 

والقرارات المنظمة له.

توجيه برفع تقرير مفصل عن جزر أمواج

المنامة - وزارة الداخلية

بناًء علـــى القـــرارات التي أعلن 
عنهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
اإلدارة  دعـــت   ،)19 )كوفيـــد 
العامـــة للمـــرور إلـــى االســـتفادة 
من جملة الخدمات اإللكترونية 
التي توفرها مـــن خال تطبيق 
 ”eTraffic“ الذكيـــة  األجهـــزة 
وموقـــع الحكومـــة اإللكترونيـــة 
إلـــى  مشـــيرًة   ،bahrain.bh
المراجعيـــن  دخـــول  اقتصـــار 
للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  لمبنـــى 
التابعـــة  الخدمـــة  ومراكـــز 
للحاصلين على التطعيم المضاد 
لفيـــروس كورونـــا والذين أتموا 
14 يومـــا بعـــد الجرعـــة الثانية، 
أو المتعافيـــن لمـــن هم فوق 18 

عامـــا فقـــط، إذ يتوجـــب عليهم 
إبراز الشعار باللون األخضر في 

تطبيق “مجتمع واعي”.
تقديـــم  أن  اإلدارة  وأوضحـــت 
الخدمات المرورية مســـتمر في 
المبنـــى الرئيـــس وفـــي المراكـــز 
أخـــذ  مـــع ضـــرورة  الخارجيـــة، 
خـــال  مـــن  مســـبقة  مواعيـــد 
skip� )برنامج األجهـــزة الذكية 
أعـــداد  وجـــود  لضمـــان  lino(؛ 
اإلجـــراءات  مـــع  تتناســـب 
االحترازيـــة، وعدم زيادة أعداد 
المراجعيـــن في صاالت الخدمة 
العامـــة،  للمصلحـــة  تحقيقـــًا 
الوطنيـــة  للجهـــود  ومســـاندًة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  المبذولـــة 

فيروس كورونا.

“المرور”: اقتصار الحضور للمتطعمين والمتعافين

الشيخ سلمان بن عبدالله
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

برحيلك “يا أم مريم” اعترت العالم شهقة خرساء
ســـارت هادئـــة في الحيـــاة، وكانت بالنســـبة للجميع منبع الســـعادة 
وتطييب الجراح وتخفيف اآلالم، أحبت الخير للناس حتى العناد، 
وتحدت العواصف وحافظت على شمعتها الصغيرة حتى ال تنطفئ 
لتنيـــر الطريق لكل مـــن يعرفها. حنان علي حمد الرويعي “شـــقيقة 
زوجتـــي” التي رحلت يـــوم أمس األول عن هذه الدنيـــا الفانية، لم 
تكـــن امرأة عاديـــة في جميع الظـــروف واألحوال، بـــل كانت ألوانا 
بهيـــة تراهـــا العين البشـــرية، مفاجآت رائعة ال تعـــد وتحصى، قلب 
نظيـــف وطاهر، قدمت رســـالتها الكبرى في الحيـــاة بامتياز، كانت 
بالنسبة لنا خطبة وموعظة في الحق والخير والفضيلة والمساندة 
للتغلب على مشـــاكل الحياة وصدماتهـــا، بالرغم من كل التحديات 
التـــي واجهتهـــا كأي امـــرأة كانت تـــرى الدنيا باســـمة أمامها وتردد 
عبارتها التي حفظناها عن ظهر قلب “الحمد لله.. شيسوي الواحد”.
يمر اإلنســـان في تقلبات كثيرة وقاســـية وظروف صعبة وشديدة، 
لكـــن القـــوي مـــن يســـتطيع أن يتخطـــى تلـــك الـــدروب ويقف على 
مســـرح الحياة متوازنا، ألنه ينظر إلى الحياة ممتدة أمامه تنبسط 

ثـــم تتلـــوى وتنحنـــي ثـــم تختفـــي فـــي بطـــون األودية، وقـــد تمتد 
صعودا في سفوح الجبال إلى أن تختفي وراء األفق البعيد، وهنا 
يتســـاءل.. ماذا تعني يا ترى، وكم الذين يدركون أســـرارها؟ حنان 
الرويعـــي كانـــت تعيد على مســـامعنا دون شـــعور مقولة شكســـبير 
الشـــهيرة “إلـــى الفنـــاء أيتها الشـــمعة الصغيـــرة، فالحيـــاة ظل زائل 
وممثـــل هزيـــل يتخطـــر مضطربا على مســـرح الحياة، ثـــم يختفي 

وراء الستار على أن ال يعود أبدا”.
نعـــم.. لـــن تعودي إلينا يا “أم مريم” وســـتكونين مثل خيوط الحلم 
تتربعين على عروش الروعة، وســـيبقى اســـمك يشـــع كما النجمة، 
كمفاتيـــح بيانـــو هائـــل ترســـم نغمـــة الضوء فـــي طريقنـــا، كل يوم 
ســـيقفز اســـمك من التربة كصورة من حياة أهل الخلود وســـيحلق 
فوق رؤوسنا ويجعل الدنيا نجما جميال ضحوكا، إذا كانت لألرض 
أوجـــاع، فرحيلـــك الســـريع عنا هو وجع هـــذا العالم الفســـيح الذي 
اعترته شـــهقة خرساء، فلروحك الطاهرة السالم “يا أروع األمهات 

والخوات” التي جادت بها البشرية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تقاس قوة الدول وتقدمها ليس فقط بتطورها العلمي والتكنولوجي، 
إنمـــا أيضـــًا بقدرتها علـــى إدارة األزمـــات بفاعلية وكفـــاءة، وتحويلها 
إلـــى فرص لالنطالق إلى نجاحات وإنجـــازات جديدة، وجاءت أزمة 
جائحـــة “كوفيـــد 19” منـــذ ظهورها نهايـــة العام 2019 وحتـــى وقتنا 
الراهـــن لتكشـــف ذلك بوضـــوح، فقد أظهـــرت أن الدول التـــي تمتلك 
منظومـــة قويـــة وفاعلة فـــي إدارة األزمات واالســـتعداد االســـتباقي 
لهـــا وامتـــالك أدواتهـــا هي القـــادرة على تخفيـــف تداعياتها الســـلبية 
وتحقيق التعافي الســـريع والمســـتدام منها، وقدمـــت دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة نموذجًا ملهمًا في هذا الشـــأن، ففي الوقت الذي ال 
تزال فيه هذه األزمة تلقي بتداعياتها الســـلبية على العديد من دول 
العالم على الصعد كافة، الصحية واالقتصادية واالجتماعية، وتبحث 
عـــن حلول لمواجهتهـــا وتخفيف آثارها، فإن اإلمـــارات تجاوزت ذلك 
ســـريعًا، وواصلت تنفيذ خططهـــا التنموية ومشـــروعاتها الكبرى في 

المجاالت كافة.
وإذ كانت المؤشرات الدولية تحمل في دالالتها الوجه اآلخر لإلنجاز 
والتفـــوق، فـــإن اإلمارات جـــاءت في صـــدارة العديد من المؤشـــرات 
الدوليـــة الخاصـــة بالتعافـــي مـــن جائحـــة كوفيد 19، ليـــس فقط في 
الجوانب الصحية وتعزيز المناعة المجتمعية، إنما أيضًا في الجوانب 
االقتصاديـــة، فقد احتلت قمة الترتيـــب العالمي لمعدل التطعيم ضد 

فيروس “كورونا” المســـتجد وفقًا لتصنيف حديث صدر عن صحيفة 
“نيويـــورك تايمـــز” األميركيـــة، كمـــا حققـــت االســـتثمارات األجنبيـــة 
المباشـــرة الـــواردة إلـــى اإلمـــارات نمـــوًا بنســـبة 44.2 % خـــالل العام 
الماضـــي 2020 مقارنـــة بعـــام 2019، حيث بلغـــت 19.88 مليار دوالر 
وذلـــك على الرغم من تداعيـــات الجائحة، وارتفـــع الرصيد التراكمي 
لتدفقات االســـتثمار األجنبي المباشـــر لنحو 174 مليار دوالر، بنســـبة 
نمـــو 12.9 % خـــالل الفترة ذاتها، كما اســـتطاع االقتصـــاد اإلماراتي 
خلـــق 100 ألـــف وظيفة بقطاع التجزئة والتجـــارة اإللكترونية و148 

ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية واالتصاالت.
ســـتظل أزمـــة جائحـــة كوفيـــد 19، رغم ما تثيـــره من مآس إنســـانية 
فـــي العديـــد مـــن دول العالـــم، اختبـــارًا حقيقيـــا لقيـــاس قـــوة الدول، 
ومؤشـــرًا لتقييـــم منظومتها فـــي إدارة األزمات والتعافي المســـتدام 
منهـــا، وقد نجحت اإلمارات في هذا االختبار بكفاءة عالية، وقدمت 
تجربـــة يحتـــذى بها لآلخرين في اإلدارة الفاعلة والرشـــيدة لألزمات، 
واالستعداد االستباقي للمستقبل، تكفي اإلشارة هنا إلى أن اإلمارات 
جـــاءت فـــي مقدمـــة دول العالـــم التي بـــدأت مبكـــرًا جهـــود التعافي 
المســـتدام من هـــذه الجائحـــة، بل وقـــادت الجهود العالميـــة في هذا 
الشأن، حينما أعلنت عن هيكلة حكومتها لتواكب األولويات الجديدة 

لعالم ما بعد كورونا.

Yas.adc@gmail.com

يوسف الحداد

إدارة األزمات وأزمات اإلدارة... الفرص والمكاسب

حتى ال يطرق “الوباء” أبوابنا
أثمـــن عاليـــًا جهـــود الـــكادر الطبـــي مـــن أطبـــاء وممرضيـــن 
ومتطوعيـــن وغيرهـــم ضمن فريق البحرين، وعلى رأســـهم 
أبطـــال الصفوف األماميـــة الذين يقدمون باللحظة دروســـًا 
مســـتفادة فـــي الفـــداء والتضحيـــة والوفـــاء، حفظهـــم هللا 

جميعًا من كل مكروه.
وأوجز في متن مقال اليوم مالحظتين مهمتين، استلمتهما 
مشكورًا من األخ محمد سعد المران، عسى أن تكونا إضافة 

إيجابية في مساعي احتواء الوباء والقضاء عليه:
# تســـاؤالت يطرحها الكثير من المواطنين، عن مدى التزام 
المطاعم والكافتيريات وشركات توصيل األطعمة بتطعيم 
عمـــال التوصيـــل، وهـــل هنـــاك التـــزام وخطـــة واضحة في 
هذا الســـياق، أم أن األمر متـــروك على الغارب؟ هذه النقطة 
المهمة تلزم الجهات المختصة، بضرورة وضع خطة عاجلة 
لتطعيـــم كل عمال التوصيل ومنحهم أولوية الحصول على 
اللقاح، بســـبب اختالطهم المباشر والمستمر مع المواطنين 
والمقيمين، وخطورة نقل العدوى لهم، والتسبب في تفشي 

الوباء.
بـــأن بعـــض عمـــال شـــركات األجهـــزة المنزليـــة،  # لوحـــظ 
يـــزورون  والذيـــن  واألفـــران،  والثالجـــات  كالمكيفـــات، 
المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي منازلهـــم بيـــن الحيـــن واآلخر، 
ألعمـــال الصيانـــة ونقـــل وتركيب األجهـــزة المختلفـــة، غير 
متطعميـــن، رغـــم مـــرور أكثر من عـــام على فتح التســـجيل 
ألخذ اللقاحات، فما الســـبب في هذا التعثر؟ ولماذا ال تلتزم 
هذه الشـــركات بمنح عمالها أولوية التسجيل المجاني ألخذ 
اللقـــاح؟ وأيـــن هـــو دور الجهـــات المختصة الطبيـــة من كل 

ذلك؟
تمثـــل المالحظتـــان اســـتكماالً لجهـــود فريـــق البحريـــن في 
مواجهـــة الوباء، وتعبر عن االهتمـــام الداخلي تجاه الوطن 
والمواطـــن والمقيم، وعـــن المســـؤولية االجتماعية، ودمتم 

بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أخيـــرا جاءت الهدنة بين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين وتوقفت آلة 
الحرب اإلســـرائيلية عن قتل وترويع المواطنين الفلســـطينيين، وبدأ 
أطفـــال غـــزة يذهبـــون إلى مخادعهـــم دون فـــزع أو كوابيس، جاءت 
الهدنـــة بعد مقتل ما يقارب الـ ٢٥٠ فلســـطينيا، بينهم ٦٥ طفال وعدد 

كبير أيضا من النساء.
جـــاءت الهدنـــة بعد جهـــود واتصاالت من الـــدول العربيـــة ومن بينها 
البحرين، وبجهود الدبلوماســـية المصرية على وجه الخصوص التي 
بذلت جهودا كبيرة حتى قبلت حماس وقبلت إسرائيل وقف إطالق 
النـــار، وقـــام الرئيـــس األميركـــي جـــو بايـــدن بتوجيه الشـــكر للرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي على تلك الجهود. 
رغم كل هذا وقف إســـماعيل هنية ليوجه الشكر إليران على وقوفها 
المزعوم مع الشـــعب الفلسطيني، بشكل يستفز الشعوب والحكومات 

العربية على السواء، بل ويسيء للشعب الفلسطيني كله. 
هذا هو النكران وعدم العرفان الذي يتميز به قادة حركة حماس، فما 
الذي قدمته إيران لكي تنال هذا التمجيد من الفلسطيني هنية الذي 

لم يخجل وهو يقول ما يقوله أمام الشاشات؟
كـــم إيرانيـــا ســـقط في غـــزة أو في غيرها مـــن أجل فلســـطين؟ وكما 
تســـاءل صالـــح القالب وزيـــر اإلعالم األردني الســـابق فـــي رده على 
هنيـــة: هـــل كان هناك جيش إيراني يســـاعد الفلســـطينيين في غزة؟ 
هل قام حزب هللا بإلقاء حصاة واحدة على تل أبيب؟ ونضيف: هل 

فتحت إيران مستشفياتها لعالج الفلسطينيين الذين أصيبوا؟

ال شيء من هذا حدث، وإذا كانت قد أمدت حماس بالسالح والعتاد،  «
فمن أين دخل هذا السالح إلى غزة؟.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

هنية يستفز الجميع

انتصار فلسطين انتصار لألمة العربية
إن ما حدث مؤخرا في قطاع غزة يندى له الجبين اإلنساني 
بمناسبة ما ُيسمى بيوم 15 مايو “ذكرى اغتصاب فلسطين”، 
لكـــن ورغـــم ما القاه الفلســـطينيون من أذى وعذاب وأســـى 
إال أنهم حافظوا على هويتهم العربية الفلســـطينية التي لم 

يستطع أحد سلبها.
االعتـــداءات  مـــن  لسلســـلة  اســـتمرار  األخيـــر  العـــدوان  إن 
الُمســـتمرة، ومنهـــا تغيير أســـماء ُمدنها وقراها، مع سياســـة 
القضـــم والهـــدم ومصـــادرة األراضـــي وتهجيـــر أهلهـــا وبناء 
المســـتوطنات التي حاصرت ُمدن فلســـطين وقراها من كل 

الجهات لتغيير خريطتها الجغرافية.
للُقـــدس العربيـــة مكانـــة فـــي النفـــس العربية، فهـــي عاصمة 
األديان السماوية، وفيها يلتقي الهالل مع الصليب، وتتقارب 
المســـاجد والكنائـــس، فممارســـات الصهاينـــة على المســـجد 
األقصـــى لـــن تكـــون حاجـــًزا ضـــد ممارســـات الفلســـطينيين 
الدينيـــة ولـــن تمنعهـــم مـــن الوصـــول إليـــه، وســـتبقى معالم 
الُقـــدس التاريخيـــة والعربيـــة والدينيـــة شـــامخة والغضـــب 
الفلســـطيني والعربي ســـيكون حائاًل دون أي تغيير في تلك 

المعالم. 
علـــى أبناء األمـــة العربية أن يقفوا مًعا في جبهة المشـــروع 
القومي العربي بكل مضامينه وأبعاده التاريخية، ومن أجل 
الحفاظ على الُقدس والدفاع عن فلسطين، ولمؤازرة شعبها 
اُهْم ُهًدى(، يقفون  ونصرتـــه.. )ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة َءاَمُنـــوْا ِبَربِِّهْم َوِزْدَنٰ
صًفا واحدا متراصين دون ســـالح سوى اإليمان بحقهم في 
األرض والحرية والكرامة، نعم إن الفلســـطينيين يحتاجون 
إلـــى وقفـــة ونصـــرة قوميـــة مجيـــدة ُتعينهم على اســـتعادة 

أرضهم وحقهم في الحياة.

عبدعلي الغسرة
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