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والتن�سيق  بالتعاون  ي�سيد  العام  القائد 

وال�سعودية الـبـحـرين  بيـن  الدفاعـي 
القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير  أشــاد 
العام لقوة دفاع البحرين بعمق العالقات األخوية المتينة التي تربط 
مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، والتي 
قواعد  على  المبنية  المشتركة  والــرؤى  األخوية  الثوابت  من  انبثقت 
األخــويــة  الــعــالقــة  هــذه  مسيرة  وتستمر  الــتــاريــخ،  عبر  ُأســســت  صلبة 
المباركة برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى وأخيه خادم 
عاهل  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لتحقيق كل ما فيه خير 
الكريمة  الرعاية  تلك  وبفضل  الشقيقين،  والشعبين  البلدين  ورفعة 
تشهد هذه العالقة على الدوام تطورا مستمرا على كل األصعدة وفي 
والتنسيق  التعاون  مجاالت  شتى  وفــي  العسكري  العمل  ميادين  كل 
الدفاعي القائم بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بالمملكة 

العربية السعودية .
جاء ذلك خالل استقباله صباح أمس الفريق األول الركن فياض 
لــلــقــوات المسلحة  الــعــامــة  الــرويــلــي رئــيــس هيئة األركــــان  بــن حــامــد 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور الفريق الركن عبداهلل 
بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي رئيس هيئة األركان.
)التفاصيل ص٢(

ــة قـــنـــاة الــمــعــامــيــر  ــع ــس ــو� ــدء ت ــ ب

ــار ــ ــن ــ ــة مـــلـــيـــونـــي دي ــفـ ــلـ ــكـ بـ

في  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال  وزارة  بــدأت 
أعمال مشروع توسعة وتعميق قناة المعامير التي تقع جنوب خليج 
تــوبــلــي، والـــــذي يـــنـــدرج ضــمــن حــزمــة مـــن الــمــشــاريــع ضــمــن مــشــروع 

استراتيجي تعمل الوزارة على تنفيذه. 
وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تحسين الوضع البيئي 
تــوســعــة قناة  فــيــه، ويــشــمــل  الــمــيــاه  تــدفــق  تــوبــلــي وتحسين  فــي خليج 
المعامير بطول 750م وبعرض 180م، باإلضافة إلى حفر القناة ليبلغ 
عمقها مترين لتحسين حركة تدفق المياه من الجهة الجنوبية. ومن 
توبلي وتحسين  إلى خليج  المياه  زيــادة جريان  التوسعة  أعمال  شأن 

نوعية المياه.
وتتضمن األعمال اإلنشائية للمشروع زيادة طول القناة الحالية 
متر،   100 إلــى  الكلي  الــطــول  ليصل  والــجــنــوب  الشمال  مــن  مترا   ٢4
بطول  موازية  أنابيب  بإنشاء  المائي  المجرى  توسعة  إلى  باإلضافة 
100 متر؛ ليكون العرض الكلي للمجرى 70 مترا. ويبلغ عدد األنابيب 

1٢ أنبوبا، وكل أنبوب يبلغ قطره 1.٢ متر.
إلى  الــرامــيــة  الحكومة  للتوجهات  تنفيذا  الــمــشــروع  هــذه  ويــأتــي 
تعتبر  أنها  كما  البحرية،  الــمــوارد  على  والمحافظة  البيئة  تحسين 
للتعرف  السابق  في  تمت  بيئية  لــدراســات  توصيات  تنفيذ  من  جــزءا 

على متطلبات التحسين البيئي.
ــه تــمــت تــرســيــة الـــمـــشـــروع مـــن قــبــل مجلس  الــجــديــر بــالــذكــر أنــ
المناقصات والمزايدات على المقاول سيد كاظم الدرازي بقيمة تبلغ 

٢.08٢.6٢5.٢7 دينارا بحرينيا. 

القادميـن  الم�سـافرين  دخـول  تعليـق 

فـيـتـنـــام مـــن  الـبـحــريــن  اإلــــى 
ــة جـــمـــهـــوريـــة فــيــتــنــام  ــافــ ــدنـــي إضــ ــمـ أعـــلـــنـــت شــــــؤون الـــطـــيـــران الـ
الحمراء، حيث  القائمة  على  المدرجة  الدول  قائمة  إلى  االشتراكية 
بــدًءا  البحرين  مملكة  إلــى  فيتنام  مــن  المسافرين  دخــول  تعليق  تــم 
من غد الثالثاء الموافق 1 يونيو ٢0٢1، وذلك وفق إجراءات محدثة 

للمسافرين القادمين منها.
فيتنام  جمهورية  من  القادمين  المسافرين  جميع  على  ويتعين 
مــمــن لديهم  أو  الــمــواطــنــيــن  الــبــحــريــن مــن  إلـــى مملكة  االشــتــراكــيــة 
الفحص  نتيجة  تثبت  شهادة  تقديم  المفعول  سارية  إقامة  تأشيرة 
المختبري لفيروس كورونا )PCR( تحوي رمز كيو آر)QR code( ، وذلك 
قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص 
أيام من الوصول يجب عليهم  المختبري عند الوصول، وبعد عشرة 
تطبيق الحجر الصحي االحترازي عشرة أيام في مساكنهم المسجلة 
المخصصة  األمــاكــن  أو  عائلتهم  ــراد  أفــ أحـــد  مــســاكــن  أو  بأسمائهم 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  المرخصة من  الصحي  للحجر 
والخدمات الصحية. يذكر أن الدول المدرجة على القائمة الحمراء 
وفيتنام، وستتم  ونيبال  وبنغالديش  وباكستان وسيريالنكا  الهند  هي 

مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.
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} د. وحيد القاسم.

} جانب من إجراء الفحص السريع للموظفين.

} القائد العام خالل استقبال رئيس هيئة األركان العامة السعودي.

ــول الآثــــــــار  ــ ــ ــق ا�ـــســـتـــبـــانـــة حـ ــلـ ــطـ ــة تـ ــ ــرف ــ ــغ ــ ال

ــص ــا� ــخ ــا عــلــى الـــقـــطـــاع ال ــورونـ ــكـ القـــتـــ�ـــســـاديـــة لـ

الجهـات الحكوميـة تبـداأ اإجـراء الفح�ص ال�سـريع لجميـع موظفيها

ــات بـــشـــأن جــائــحــة  ــديـ ــحـ ــتـ ــع تـــصـــاعـــد الـ مــ
منطلق  ومـــن  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  »كـــورونـــا« 
حــرصــهــا عــلــى اســـتـــقـــرار الـــســـوق والــمــؤســســات 
الــتــجــاريــة، أطــلــقــت غــرفــة الــبــحــريــن اســتــبــانــة 
تتعلق بأداء أعمال القطاع الخاص والتوقعات 
رصد  بــهــدف  األعــمــال،  ألصــحــاب  المستقبلية 
اآلثار االقتصادية على أصحاب األعمال جراء 
ــات، وقـــيـــاس قــــدرة الــمــؤســســات  ــابــ ــاع اإلصــ ــفـ ارتـ
تأقلمها  الــتــجــاريــة على االســتــمــرار مــن خــالل 
ــاع االقــتــصــاديــة الــقــائــمــة، وخططها  مــع األوضــ
لــتــحــويــل الــتــحــديــات إلـــى فـــرص ومــنــح، وذلــك 
ــرار جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي  ــ مـــن أجـــل تـــجـــاوز أضـ
ألقت بآثارها على االقتصاد العالمي بشكل عام 

واالقتصاد المحلي بشكل خاص.
خطواتها  مواصلة  البحرين  غرفة  وأكــدت 
الخاص، وذلك  القطاع  دور  تعزيز  إلى  الرامية 
والمعوقات  والصعوبات  التحديات  رصــد  عبر 
الــتــي تــواجــه أصــحــاب األعــمــال مــن خــالل عدة 
أداء  في  والتغيرات  االتجاهات  ترصد  مؤشرات 
المؤسسات والتعرف على الخطوات التي قامت 
بــهــا الــمــؤســســات مـــن أجـــل ضــمــان اســتــمــراريــة 
الـــقـــادرة على  الــجــديــدة  الــعــمــل بتبني األفــكــار 
الــواقــع  تــأثــيــرات على  مــواجــهــة مــا نشهده مــن 
المؤسسة،  إعادة هيكلة  االقتصادي، من خالل 
التوجيه  بــهــدف  الــرقــمــي وغــيــرهــا،  الــتــحــول  أو 
والــمــتــابــعــة لــنــمــو أعـــمـــال مـــؤســـســـات الــقــطــاع 

الخاص واالتجاه نحو التعافي.
وأكدت غرفة البحرين أهمية المشاركة في 
البحرين  تشهده  ما  مع  وخصوصا  االستبانة، 
من آثار ملحوظة بشأن جائحة كورونا، والذي 
كما  المعنية،  الجهات  على  نتائجها  ستطرح 
أن الــغــرفــة لـــن تــدخــر جـــهـــًدا فـــي الــتــعــاون مع 
المملكة لإلسهام في  العالقة في  ذات  الجهات 
واالرتــقــاء  الــخــاص،  القطاع  طموحات  تحقيق 
بــبــيــئــة األعـــمـــال الــتــجــاريــة بــالــمــمــلــكــة وتــعــزيــز 
الــتــواصــل مــع الــشــارع الــتــجــاري، والــعــمــل على 
تحقيق أهدافها االستراتيجية وبرنامج عملها 

المرسوم لخدمة االقتصاد الوطني.
)التفاصيل على الصفحة االقتصادية(

كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  لتوصيات  تنفيذا 
إجـــراء  )األحــــد(  أمـــس  المختلفة  الحكومية  الــجــهــات  ــدأت  بـ  )19 )كــوفــيــد 
وفق  وذلــك  العمل،  فــي  الموجودين  الموظفين  لجميع  السريع  الفحص 
إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان صحة وسالمة جميع الموظفين.
وكان جهاز الخدمة المدنية قد صرح مؤخرا بأنه يتعين على الجهات 
الحكومية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢7 مايو ٢0٢1م الساعة 1٢ لياًل 
إلى يوم الخميس الموافق 10 يونيو ٢0٢1م الساعة 1٢ ليال، تطبيق سياسة 
العمل من المنزل بكل الجهات الحكومية بنسبة 70% من عدد الموظفين 
الحيوية  الوظائف  التوجيهات  هــذه  مــن  وتستثنى  الحكومية،  الجهة  فــي 
وشؤون  والماء  والكهرباء  الصحة  خدمات  تقدم  التي  الحكومية  بالجهات 

الطيران المدني والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية.
وبين أن إلزامية الفحص السريع لفيروس كورونا )كوفيد-19( ستكون 
يتم  ومـــن  عملهم  مــقــرات  فــي  الــمــوجــوديــن  الحكومية  الــجــهــات  لموظفي 
ويستثنى  أسبوعيا،  دوري  بشكل  الحكومية  الجهة  قبل  من  معهم  التعاقد 
تمِض  لم  سلبية   )PCR( نتيجة فحص  لديهم  الذين  الموظفون  ذلك  من 
وذلــك من خــالل تطبيق  الفحص  إجــراء  وقــت  مــدة )48( ساعة من  عليها 

مجتمع واعي.

5.1 مليـارات دينـار اإجمالي القرو�ص الموؤجلة
جمعية الم�سارف: البنوك البحرينية تقوم بدور وطني م�سوؤول خالل جائحة كورونا

كشفت جمعية مصارف البحرين أن البنوك البحرينية 
تفشي  منذ  متتالية  مـــرات  أربـــع  األقــســاط  بتأجيل  قــامــت 
والمؤسسات  األفــراد  كانت لجميع  األولــى  كــورونــا،  جائحة 
مــن دون فــوائــد أو أربــــاح، وذلـــك لــمــدة 6 أشــهــر مــن مــارس 
حتى سبتمبر ٢0٢0، والثانية تأجيل األقساط مع احتساب 
الفوائد لمدة 4 أشهر في الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 
 ،٢0٢1 يونيو  إلى  يناير  من  مشابهة  ثالثة  فترة  ثم   ،٢0٢0
ــاري، حــيــث إن  وأخـــيـــرا مــن يــونــيــو حــتــى نــهــايــة الــعــام الـــجـ
الــمــؤجــلــة مــنــذ تفشي جائحة  الــقــروض  إجــمــالــي أقــســاط 
اآلن  حتى  بلغ  التمويل  ومؤسسات  البنوك  لزبائن  كورونا 
تقرير  بحسب  بحريني  ديــنــار  مــلــيــارات   5.1 مجموعه  مــا 
المركزي، مشددة على  البحرين  حديث صدر عن مصرف 
وأنشطتها  أنــواعــهــا  اخــتــالف  على  البحرينية  الــبــنــوك  أن 

تواصل النهوض بدورها الوطني في دعم الجهود الوطنية 
في مواجهة جائحة كورونا.

وحيد  الــدكــتــور  للجمعية  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ــال  وقــ
مملكة  فــي  العاملة  البنوك  إن  أمــس  لــه  بيان  فــي  القاسم 
الدور  الوطنية ذات  المؤسسات  البحرين كانت في مقدمة 
الــدولــة فــي مواجهة الجائحة، من  فــي دعــم جــهــود  األبـــرز 
السامية  الملكية  للتوجيهات  الفاعلة  االستجابة  خــالل 
ومجلس الوزراء ومصرف البحرين المركزي، وتقديرا منها 
توفير  أجــل  مــن  الحكومة  تبذلها  الــتــي  الكبيرة  للجهود 
االقتصادية  األنشطة  وكافة  الوطني  لالقتصاد  الدعم  كل 
تأثيرات  من  التخفيف  أجل  من  والمقيمين  وللمواطنين 

الجائحة.
االستثنائية  الــظــروف  مــع  البنوك  تعامل  أن  وأضـــاف 

التي فرضتها جائحة كورونا جعلها تنتقل من المسؤولية 
تقوم  تجعلها  التي  الوطنية  المسؤولية  إلــى  االجتماعية 
ــدور وطــنــي مـــســـؤول ومــكــمــل لــجــهــود الـــدولـــة الــمــتــمــيــزة،  بــ
وأضاف: »فضال عن تأجيل األقساط على العمالء الراغبين 
البحرينية  الــبــنــوك  كــانــت  اآلن،  حتى  الجائحة  بــدء  منذ 
الــمــســاهــم األكــبــر فــي حــمــلــة »فــيــنــا خــيــر« بمبلغ إجــمــالــي 
التمويل  توفير  فــي  واستمرت  ديــنــار،  ماليين  العشرة  فــاق 
الـــالزم لــأفــراد والــمــؤســســات وتــحــريــك قــطــاعــات الــقــروض 
الشخصية وقروض اإلسكان والسيارات وغيرها، وحافظت 
رت قنواتها الرقمية، وطبقت اإلجراءات  على موظفيها، وطوَّ

االحترازية بشكل حاسم، وغير ذلك من المبادرات«.
)التفاصيل على الصفحة االقتصادية(

بنتيجة،  ترشيحه  رفض  بشأن  وتهديداته  انتقاداته  تأت  لم  بعدما  نت:  العربية 
وبعد أن أبعده مجلس صيانة الدستور عن خوض االنتخابات الرئاسية، بدأ الرئيس 
أن  إلــى  األســـرار، مشيرا  بعض  بالكشف عن  نجاد  أحمدي  السابق محمود  اإليــرانــي 
الهجوم الذي تعرض له مفاعل نطنز 11 أبريل الماضي ترك خسائر بلغت 10 مليارات 

دوالر، مؤكدا مرة أخرى سرقة وثائق إيران النووية من منشأة »تورقوزآباد«.
التحقيق  مــركــز  الفضائية مــن  إيــــران  وثــائــق  تــمــت ســرقــة  أنـــه  مـــرة  وكــشــف ألول 

الفضائي اإليراني.
الدستور  صيانة  مجلس  إعـــالن  قبيل  لت  ُسجِّ قــد  كــانــت  أنــهــا  يــبــدو  مقابلة  وفــي 
اإليراني عدم أهليته لخوض االنتخابات الرئاسية، وُسمح بنشرها الحقا في الساعات 
الماضية، انتقد أحمدي نجاد خضوعه للمراقبة األمنية والتنصت، قائال: »أين ورد 
في الدستور اإليراني أنه ينبغي مراقبة النشطاء السياسيين؟.. إنهم نصبوا كاميرات 

مراقبة أمام بيتي.. العصابة األمنية تحول الفرص إلى تهديدات..«.
أيها  يا  األمنية  العصابة  أيتها  »يا  بالقول:  اإليرانية،  األمنية  األجهزة  وخاطب 
الجهاز األمني، انصبوا الكاميرات على منشأة نطنز حتى ال يأتون ويفجرون ويلحقون 
خسائر بالشعب أكثر من 10 مليارات دوالر، ينبغي تركيب الكاميرات في »تورقوزآباد« 

حتى ال يأتوا ويسرقوا وثائق البالد الحساسة، ويجب تركيب الكاميرات في المنظمة 
الفضائية حتى ال يأتوا ويفتحوا السقف ويسرقون وثائق البرنامج الفضائي..«.

ثم تساءل الرئيس اإليراني السابق مخاطبا األجهزة األمنية: ».. هل تراقبونني 
الكاميرا أضعها على مالبسي  أعطوني  لهم  أنــا؟.. حياتي مكشوفة، مازحتهم فقلت 
وأبث لكم )تحركاتي( بشكل مباشر..، أنتم تخونون البالد من خالل تحويلكم الفرص 

إلى تهديدات من خالل أحكامكم الشخصية«.
إيراني سابق  رئيس  إيراني بمستوى  فيها مسؤول  أول مرة يكشف  أن هذه  يذكر 
عن سرقة وثائق البرنامج الفضائي اإليراني، كما كشف محمود أحمدي نجاد في هذا 
اليورانيوم بلغت 10  التي لحقت بمفاعل نطنز لتخصيب  أن الخسائر  الشريط عن 

مليارات دوالر.
وأكد سرقة وثائق نووية إيرانية بالغة الدقة والحساسية من منشأة »تورقوزآباد« 
العاصمة اإليرانية طهران بواسطة إسرائيل. وألول مرة يكشف محمود  بالقرب من 
اإليــرانــي عبر فتح سقف منشأة  الــنــووي  البرنامج  وثــائــق  نــجــاد عــن ســرقــة  أحــمــدي 

مرتبطة بهذا المشروع.

نقطة تحّول
عــلــيــه صحيفة  أقـــدمـــت  مـــا  إن  الـــقـــول  يــمــكــن   {
صــورة  بنشر  الشهيرة  األمــريــكــيــة  تــايــمــز«  »نــيــويــورك 
الــذيــن  الــشــهــداء  األبـــريـــاء  الفلسطينيين  األطـــفـــال 
خالل  الهمجية  اإلسرائيلية  الــحــرب  آلــة  اغتالتهم 
الــعــدوان األخــيــر على غــزة، والـــذي نشرناه فــي صدر 
صحيفتنا باألمس، ُيعّد حدثا إعالميا وسياسيا غير 

مسبوق في الصحافة األمريكية.
بمثابة  اإلعالمي  الحدث  هــذا  اعتبار  ويمكن   {
نقطة تحول تاريخية في طريقة ونهج تعامل اإلعالم 
اشتعل  أن  بعد  الفلسطينية,  القضية  مع  األمريكي 
العالم غضبا من النهج العدواني الهمجي إلسرائيل 
وهدمها  غــزة  فــي  السكنية  األبـــراج  تعمد قصف  فــي 
أطفاال  األبــريــاء  المدنيين  من  ساكنيها  رؤوس  فــوق 
وشيوخا ونساء ورجاال, األمر الذي ال يمكن توصيفه 

إال بجرائم حرب مكتملة األركان.
ُيعّد مؤشرا  تايمز«  »نيويورك  به  قامت  ما  إن   {
مهّما على حدوث تحول في أوساط النخب اإلعالمية 
والــســيــاســيــة صــانــعــة الــــرأي الــعــام فــي أمــريــكــا بشأن 
بــمــعــانــاة  االعـــتـــراف  بــاتــجــاه  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
المطلق  الــدعــم  عــن  والتوقف  الفلسطيني,  الشعب 

إلسرائيل ومحاولة التستر على جرائمها.
ــيـــارا تــقــدمــيــا داخـــل  تـ } والـــمـــالحـــظ أن هـــنـــاك 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي يــرفــض نــهــج االســـتـــمـــرار في 
الدعم المطلق إلسرائيل, ويدعو إلى ضرورة إنصاف 
بــايــدن  إدارة  عــلــى  ويــضــغــط  الفلسطيني,  الــشــعــب 

للتحرك في هذا االتجاه.
الحجم في  أن نشر صورة بهذا  } وفي تقديرنا 
صدر الصفحة األولى لـ»نيويورك تايمز« تلخص بلغة 
تأثيره  لــه  سيكون  فلسطين  أطــفــال  محنة  الــصــورة 
وخاصة  األمريكي,  العام  الــرأي  اتجاهات  في  البالغ 
عبر قنوات اإلعالم االجتماعي الجديد أو »السوشيال 

ميديا«.
العرب,  نحن  أمامنا  الكبير  التحدي  يتبقى   {
في  الــتــغــيــرات  هــذه  نستثمر  أن  لنا  يمكن  كيف  هــو: 
أمــريــكــا والـــغـــرب إلحــــداث تــحــول تــاريــخــي مــن شأنه 
تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني, ونصرة قضايانا 
الصهيوني  المشروعة, ووضع حد لجرائم االحتالل 

على أرض فلسطين التاريخية؟!
»احملرر«

} أحمدي نجاد.

ــرقــة وثـــائـــق بـــرامـــج اإيـــــران الــنــوويــة والــفــ�ــســائــيــة ــس �

مــــــرة لأول  خــطــيـــــرة  اأ�ســــــرارا  يـكــ�ســـــف  نــجــــــاد  اأحـــمـــــدي 
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الشيخ  الــركــن  المشير  استقبل    
الــقــائــد  خليفة  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
الــعــام لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن بــالــقــيــادة 
الــعــامــة صــبــاح أمـــس األحــــد 30 مايو 
بن  فياض  الركن  أول  الفريق  2021م، 
حــامــد الــرويــلــي رئــيــس هــيــئــة األركــــان 
بالمملكة  المسلحة  لــلــقــوات  الــعــامــة 
بحضور  الشقيقة،  السعودية  العربية 
الـــفـــريـــق الــــركــــن عــــبــــداهلل بــــن حــســن 
والفريق  الدفاع،  شؤون  وزير  النعيمي 
رئيس  النعيمي  بن صقر  ذيــاب  الركن 

هيئة األركان.
ــــب الــقــائــد الـــعـــام لـــقـــوة دفـــاع  ورحـ

ــة األركــــــــان  ــئـ ــيـ ــيــــس هـ ــبــــحــــريــــن بــــرئــ الــ
بالمملكة  المسلحة  لــلــقــوات  الــعــامــة 
والــوفــد  الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
العالقات  بعمق  مــشــيــًدا  لــه،  الــمــرافــق 
مملكة  تــربــط  الــتــي  المتينة  األخــويــة 
المملكة  الكبرى  بشقيقتها  البحرين 
من  انبثقت  والتي  السعودية  العربية 
المشتركة  والــــرؤى  األخــويــة  الــثــوابــت 
الــمــبــنــيــة عــلــى قـــواعـــد صــلــبــة ُأســســت 
عــبــر الـــتـــاريـــخ، وتــســتــمــر مــســيــرة هــذه 
الــعــالقــة األخــويــة الــمــبــاركــة بــعــون من 
اهلل تــعــالــى وبــرعــايــة كــريــمــة مــن لــُدن 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــالد 
خــادم  وأخــيــه  األعــلــى  القائد  المفدى 
سلمان  الــمــلــك  الشريفين  الــحــرمــيــن 
بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، وذلــك 
لتحقيق كل ما فيه خير ورفعة البلدين 
تلك  وبــفــضــل  الشقيقين،  والشعبين 
العالقة  هــذه  تشهد  الكريمة  الرعاية 
الــدوام تطوًرا مستمًرا على كافة  على 
ــن الــعــمــل  ــاديـ ــيـ ــل مـ األصــــعــــدة وفـــــي كــ
التعاون  وفي شتى مجاالت  العسكري 
قــوة  بــيــن  الــقــائــم  الــدفــاعــي  والتنسيق 
ــوات الــمــســلــحــة  ــقــ دفـــــاع الــبــحــريــن والــ

بالمملكة العربية السعودية.
الشيخ  الركن  اللواء  اللقاء  حضر 
ــن راشــــــد آل خــلــيــفــة مــســاعــد  بــ عـــلـــي 
البشرية،  للقوى  األركـــان  هيئة  رئيس 
بن  الشيخ حمد  الــركــن طيار  والــلــواء 
الجو  ســـالح  قــائــد  آل خليفة  عــبــداهلل 
الملكي البحريني، واللواء الركن غانم 
إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة 
األركان للعمليات، واللواء الركن صالح 
راشد السعد مدير التدريب العسكري، 
بــحــري محمد يوسف  الــركــن  والــلــواء 
الــعــســم قــائــد ســـالح الــبــحــريــة الملكي 

البحريني، وعدد من كبار الضباط.

} القائد العام خالل استقبال رئيس هيئة األركان السعودي والوفد المرافق له.

القائ���د الع���ام لق���وة الدف���اع ي�س���تقبل رئي����س هيئ���ة الأركان للق���وات ال�س���عودية

�ل��م�����ش��ي��ر خ��ل��ي��ف��ة ب����ن �أح����م����د ي�����ش��ي��د ب��ت��ط��ور 

�ل�����ع�����اق�����ات �ل���ث���ن���ائ���ي���ة ف�����ي ك�����ل �ل����م����ج����االت

} زيارة رئيس األركان السعودي.

غـــادر الــفــريــق أول الــركــن فــيــاض بــن حامد 
الــرويــلــي رئــيــس هــيــئــة األركـــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
العربية السعودية الشقيقة  المسلحة بالمملكة 
ــارة  زيـ بــعــد  ــد 30 مــايــو 2021،  أمـــس األحــ مــســاء 
كان في مقدمة  البحرين، حيث  لمملكة  رسمية 

اليوم  نفس  فــي  للبالد  وصــولــه  لــدى  مستقبليه 
رئيس  النعيمي  بــن صــقــر  ــاب  ذيـ الــركــن  الــفــريــق 
هيئة األركان. وبهذه المناسبة أقام رئيس األركان 
المرافق  مأدبة غداء على شرف الضيف والوفد 

له.

رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة الأرك����������ان ل��ل��ق��وات 

ال���������س����ع����ودي����ة ي������غ������ادر ال����ب����اد

المؤتمر  فــعــالــيــات  اخــتــتــمــت 
والــطــفــل  الــــمــــرأة  لــصــحــة  األول 
ــام  الــــــذي أقـــيـــم عـــلـــى مــــــدار 3 أيــ
بــنــظــام االتــــصــــال الـــمـــرئـــي تحت 
رعــــايــــة الــــدكــــتــــورة مــــريــــم عــذبــي 
الــجــالهــمــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
ــة »نــــهــــرا«  ــيـ ــحـ والـــــخـــــدمـــــات الـــصـ
بــتــنــظــيــم مــــن أديـــوكـــيـــشـــن بـــالس 
الملكي  المستشفى  بالتعاون مع 

للنساء واألطفال.
ــة  ــاركـ وشــــهــــد الــــمــــؤتــــمــــر مـــشـ
واســعــة مــن داخـــل وخــــارج مملكة 
البحرين تحت شعار »بداية واعدة 
على  واحـــتـــوى  مــثــمــر«  لمستقبل 
الــمــحــاضــرات منها  الــعــديــد مـــن 
ــــراض الــنــســاء وطـــب األطــفــال  أمـ
ــة فــي  ــقــ ــيــ ــدقــ ــات الــ ــصــ ــصــ ــخــ ــتــ والــ
طــب األطــفــال والــعــقــم، والــــوالدة 
وجــــــراحــــــة األطــــــفــــــال وحـــديـــثـــي 
الـــــــــــــــــــوالدة، حـــــيـــــث تــــــحــــــدث فـــي 
العديد من األطباء  المحاضرات 

من داخل وخارج البحرين.
ــورة مـــريـــم  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــاركــ ــ وشــ

عـــذبـــي الــجــالهــمــة فـــي الــمــؤتــمــر 
ــة وكــــلــــمــــة ألــقــتــهــا  ــلــ ــداخــ عــــبــــر مــ
ــيــــن،  ــاركــ ــشــ ــمــ لـــلـــمـــحـــاضـــريـــن والــ
بالس  أديوكيشن  بجهود  مشيدة 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــة االرتـ ــلــ ــواصــ ــبـــيـــل مــ ــي سـ ــ فـ
واالهـــــتـــــمـــــام بـــالـــجـــانـــب الــطــبــي 
ــاء واألطــــفــــال  ــنـــسـ ــالـ الـــمـــتـــعـــلـــق بـ
للنساء  الملكي  المستشفى  ودور 

واألطفال.
وأكــــــــــــدت الــــــدكــــــتــــــورة مـــريـــم 
هـــــذه  أن  الـــــجـــــالهـــــمـــــة  عــــــذبــــــي 
ــم فـــــي طــــرق  ــهـ ــسـ الــــمــــؤتــــمــــرات تـ
صــحــيــة آمــنــة لــلــنــســاء واألطــفــال 
فــي ظــل الــمــشــاركــة الــواســعــة من 
ــن داخـــــل وخــــارج  الــمــتــحــدثــيــن مـ
البحرين وهو ما يسهم في بلورة 
أهداف تنظيم المؤتمرات وتأكيد 
مكانة مملكة البحرين في تنظيم 

مختلف الفعاليات الطبية.
وأشـــــــــــادت الـــــدكـــــتـــــورة مـــريـــم 
عــــذبــــي الـــجـــالهـــمـــة بــالــمــشــاركــة 
المؤتمر  شــهــدهــا  الــتــي  الــواســعــة 
وعكس  الثالثة  األيـــام  مــدار  على 
يمتلكها  التي  الواسعة  الخبرات 

بأفضل  وإيــصــالــهــا  الــمــتــحــدثــون 
المؤتمر،  فــي  للمشاركين  صـــورة 
متمنية دوام التوفيق للمشاركين 

وتحقيقهم كامل االستفادة.
عبداهلل  أمين  الــدكــتــور  وقــدم 
مــــديــــر عـــــــام أديــــوكــــيــــشــــن بــــالس 
شــكــره وتــقــديــره إلــى مــريــم عذبي 
الجالهمة على رعايتها المؤتمر، 
لعبته  الذي  البارز  بالدور  مشيدا 
الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة فــــي إخـــــراج 
والجهود  صــورة  بأفضل  المؤتمر 
المتحدثون  بذلها  الــتــي  الــبــارزة 
أديوكيشن  أن  المؤتمر، مبينا  في 
المساهمة  عــلــى  حــريــصــة  بـــالس 

في تحقيق أهداف المؤتمر.
المنظمة  اللجنة  وخصصت 
ــمـــر  ــؤتـ ــمـ ــن الـ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ ــوم األخــ ــ ــيــ ــ الــ
ـــوالدة وجـــراحـــة  ــ ــن الــ لــلــحــديــث عـ
ــــي الـــــــــــوالدة،  ــثـ ــ ــديـ ــ ــال وحـ ــ ــ ــفـ ــ ــ األطـ
حــيــث احـــتـــوى عــلــى الــعــديــد من 
بالمحورين  المتعلقة  الــجــوانــب 
مــنــهــا الـــتـــطـــرق إلــــى مــســتــجــدات 
عالج سكري الحمل والوقاية من 
اإلصابة بجلطات األوردة العميقة 

ــيـــف الــمــشــيــمــة  فــــي الـــتـــولـــيـــد وطـ
ــن تـــشـــخـــيـــص مــا  ــ الـــمـــلـــتـــصـــقـــة مـ
الــعــالج، إضافة  إلــى  الــــوالدة  قبل 
فــي جائحة  ــوالدة  الــ إلــى حديثي 
ومستجدات عالج  كورونا  فيروس 
ــة الـــضـــائـــقـــة الــتــنــفــســيــة  ــتـــالزمـ مـ

الــوالدة مع  والتعامل مع حديثي 
الــرضــع، واختتم  إنــتــان  اســتــبــعــاد 
الرعاية  عــن  بمحاضرة  المؤتمر 
الواليات  من  الموجهة  التنفسية 
فــي وحــدة  نــاشــئــة  أداة  الــمــتــحــدة 
العناية المركزة لحديثي الوالدة. 

تحت رعاية �لدكتورة مريم �لجاهمة

خت���ام ممي���ز لفعالي���ات الموؤتم���ر الأول ل�سح���ة الم���راأة والطف���ل 

} د. مريم الجالهمة خالل مشاركتها في مؤتمر صحة المرأة والطفل.

بخيت  معز  البروفيسور  أكــد 
ــرة الـــجـــوهـــرة  ــيــ مـــديـــر مـــركـــز األمــ
وعلوم  الجزيئي  للطب  اإلبراهيم 
الـــمـــورثـــات الــخــبــيــر فـــي أمــــراض 
الـــمـــخ واألعــــصــــاب والـــمـــنـــاعـــة أن 
بذلت  الــبــحــريــن  مملكة  حــكــومــة 
جـــهـــوًدا رائــــدة لــمــكــافــحــة فــيــروس 
كــورونــا مــن خـــالل تــوفــيــر الــكــوادر 
الماهرة  الطبية  والفرق  الصحية 
وتــوفــيــر الــلــقــاحــات بــكــل أنــواعــهــا 
ــة مــن  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــان الـ ــ ــكـ ــ ــيـــع سـ لـــجـــمـ
مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن مــمــا جعل 
سرعة التطعيم وكثافته لها كبير 
كورونا  فيروس  مكافحة  في  األثر 
كــوفــيــد-19، عــالوة على ذلــك فإن 
الوعي المجتمعي كان أيًضا فعااًل 

في مواجهة هذه الجائحة مؤكدا 
أن تجربة البحرين كانت رائدة في 

مكافحة جائحة كورونا.
وشــــــدد الـــبـــروفـــيـــســـور بــخــيــت 
ــه يــنــبــغــي مــواصــلــة حملة  عــلــى أنـ
الــتــطــعــيــم وااللـــــتـــــزام بــــإرشــــادات 
الوقاية والتباعد االجتماعي حتى 
يمكن التغلب على جائحة كورونا، 
األمثل  الطريق  سيكون  هــذا  وأن 
واألســـــــرع لــتــحــصــيــن الــمــجــتــمــع، 
في  التشكيك  يمكن  ال  إنــه  حيث 
أهمية التحصين بأحد اللقاحات 

المضادة لفيروس كورونا. 
التي  الــلــقــاحــات  أن  أكـــد  كــمــا 
البحرين  مملكة  حكومة  توفرها 
لديها  التي  األجسام  مناعة  تعزز 

ضعف في المناعة ألسباب وراثية 
أثبتت  ولقد  غيرها،  أو  عمرية  أو 
حكومة  تبنتها  الــتــي  الــلــقــاحــات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فــعــالــيــتــهــا في 

تحصين المجتمع. 
وأشار البروفيسور بخيت إلى 
تبنتها  التي  اللقاحات  جميع  أن 
كانت  البحرين  في  الصحة  وزارة 
قــــد خـــضـــعـــت لـــتـــجـــارب ســـريـــريـــة 
واعتمدت من قبل منظمة الصحة 
العالمية مما يجعلها آمنة وفعالة 

لالستخدام.
وأوضــــــــح الـــبـــروفـــيـــســـور مــعــز 
ــتـــفـــات  بـــخـــيـــت ضــــــــرورة عـــــدم االلـ
إلــى مــا ينشر فــي وســائــل اإلعــالم 
ــل الــتــواصــل  ــائــ ــتـــرونـــي ووســ اإللـــكـ

االجتماعي من تشكيك في أهمية 
اللقاحات ضد فيروس كورونا وأن 
يقوم  ال  إعالميا  ينشر  مــا  هــنــاك 

على أسس علمية.

مدير مركز �الأميرة �لجوهرة للطب:

ت��ج��رب��ة ال��ب��ح��ري��ن رائ������دة ف���ي م��ك��اف��ح��ة ك���ورون���ا

} البروفيسور معز بخيت.

ــــد بن  ــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة الــســيــد زايـ ــ اجــتــمــع وزيـ
السيد  الوطني  االتــصــال  لمركز  التنفيذي  بالرئيس  الــزيــانــي  راشــد 
البنخليل، حيث تم استعراض عدد من المواضيع المشتركة  يوسف 

والمتعلقة بالتواصل اإلعالمي بين الوزارة ومركز االتصال الوطني.
رســم مالمح  في  المركز  دور  أهمية  الوزير  أكــد  االجتماع  وخــالل 
االتــصــال  منظومة  وتطوير  البحرين،  بمملكة  اإلعــالمــيــة  الــخــارطــة 
الداخلي والخارجي، وتسليط الضوء على الوجه الحضاري لمملكة 
المجاالت  فــي مختلف  وتــطــورات  إنــجــازات  مــن  ومــا تحقق  البحرين 
ذاته باستراتيجية  الــوقــت  فــي  مشيدا  منها..  االقتصادية  سيما  وال 
وأهداف مركز االتصال الوطني، مؤكدًا استعداد الوزارة التام للتعاون 
مع المركز، وتزويده بالدعم الالزم والمعلومات والبيانات التي تسهل 
مهام عمله من خالل األجهزة المعنية بالوزارة، وبما يحقق أهدافه. 

وزير ال�سناعة ي�سيد بالدور الإعامي لمركز الت�سال الوطني

} وزير الصناعة لدى استقبال البنخليل.

المنامة  مركز  رئيس  قالت 
لحقوق اإلنسان المحامية دينا 
صاحب  إن  اللظي  عبدالرحمن 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء قــــاد  رئــــيــــس مـــجـ
مــلــف جــائــحــة كـــورونـــا بــاقــتــدار 
مــنــذ الــلــحــظــة األولــــى الــتــي تم 
فيها اإلعالن عن هذا الفيروس 
ــيـــره عــلــى صــحــة اإلنـــســـان  ــأثـ وتـ
اتخذت  ولقد  انتشاره،  وخطورة 
الـــبـــحـــريـــن قـــــــــرارات اســتــبــاقــيــة 
هامة حازت على إشادة منظمة 
من  أكــثــر  فــي  العالمية  الصحة 
المتتالية  الــنــجــاحــات  مــع  مـــرة 
ــة لــمــمــلــكــة  ــامــ ــهــ ــة الــ ــربــ ــجــ ــتــ والــ
التعاطي  أســلــوب  فــي  البحرين 
ــيـــن  ــابـ ــمـــصـ ــروس والـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ مـــــع الـ
والفحص  المخالطين  وتــتــبــع 
الــعــشــوائــي وقـــيـــود الــســفــر وفــي 
المقابل اهتم سموه بالتأثيرات 
الـــمـــبـــاشـــرة الــــتــــي تــســبــبــت بــهــا 
ــم اتــخــاذ  الــجــائــحــة عــالــمــيــًا وتــ
قــــرارات هــامــة إلنــقــاذ االقتصاد 
الوطني وخطوات غير مسبوقة 

عالميًا.
وأشـــــــــــــــــــارت الــــــلــــــظــــــي إلــــــى 
يــقــود  أن  ــتــــطــــاع  اســ ــوه  ــمــ ســ أن 
ــيــــة بــتــمــيــز  ــنــ الـــــكـــــفـــــاءات الــــوطــ
واقــــتــــدار ووضـــــع ثقته  وحــنــكــة 
الــبــحــريــنــي صاحب  بــالــمــواطــن 
عليهم  واعتمد  والمعرفة  العلم 

ضــــمــــن فـــــريـــــق وطـــــنـــــي يــعــمــل 
ثابتة  وخطوات  واحــدة  بأهداف 
مــمــا يــعــد نــمــوذجــًا فــي الــقــيــادة 
كـــانـــت مـــحـــل إشـــــــادة وثـــقـــة مــن 
الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى الذي يعّول على 
ودوره  لـــلـــفـــريـــق  ــوه  ــمــ ســ قــــيــــادة 
برئاسة مجلس الوزراء واللجنة 
بوضع  دائمًا  ويوجه  التنسيقية 
صفحة  لطوي  اإلمــكــانــات  كافة 

الجائحة.
السمو  صــاحــب  أن  ــرت  ــ وذكـ
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء  لـــديـــه حــــب الــتــحــدي 
واعد  لمستقبل  اإلنجاز  وعشق 
ويفتخر  أبنائه  ولكافة  للوطن 
بـــــمـــــا تــــحــــقــــق فـــــــي الــــتــــصــــدي 
لفيروس كورونا بتالحم وتكاتف 
ــاء الــــوطــــن، الفــتــة  ــنـ وعـــزيـــمـــة أبـ
ان ســمــوه تمكن مــن خالل  إلــى 
ــالـــي أن  ــه لــلــمــشــهــد الـــحـ ــادتـ ــيـ قـ
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار 
وان استراتيجية البحرين ترتكز 
الملك  تــوجــيــهــات جــاللــة  عــلــى 
المفدى لحماية صحة وسالمة 
الــمــواطــن والــمــقــيــم والــحــفــاظ 
على سير العمل وبرامج الدولة 
ــن خـــالل  لـــصـــالـــح الــــمــــواطــــن مــ
تنفيذ توجيهات جاللته وتنفيذ 
المبادرات التي تصب في حفظ 
ــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــالمـ ــ صـــحـــة وسـ

والــمــقــيــمــيــن وتــوفــيــر الــحــمــايــة 
األكثر  االقــتــصــاديــة  للقطاعات 
تـــضـــررًا مــن الــجــائــحــة ومــراعــاة 

حقوق اإلنــســان واتــخــاذ قــرارات 
حد  على  الجميع  بدعم  كفيلة 

سواء دون أي تمييز.

مركز المنامة لحقوق الإن�سان: قيادة ولي العهد رئي�س مجل�س 

الوزراء ارتكزت عل��ى الك�ف�اءات الوط�ن�ية لم�واجهة كورونا
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االجتماع ال�صحي 

الخليجي.. ما النتيجة..؟؟

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

** أول السطر:
البث مساء  بدأ  الذي  البحرين  لتلفزيون  نعود«  »بكم  برنامج 
أمــــس، لــتــعــزيــز الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا.. 
نأمل أن يشهد المزيد من األفكار والمبادرات المتميزة، وتحقيق 
اتصاالت  هناك  يكون  بحيث  والبرنامج،  المشاهد  بين  التفاعل 
ـــا كان  أّيً ومــشــاركــات، وحــتــى إن لــزم األمـــر وجـــود جــوائــز تشجيعية 
نوعها، ذلك أن البرامج الجماهيرية التفاعلية هي األكثر نجاحا 
من البرامج التي تعتمد فقط على إرسال خطاب واحد من جهة 

واحدة، وال نعلم مدى أثرها على المتلقي.
** للعلم فقط:

قرابة )ألف بالغ( ضد الكالب الضالة خالل أربعة أشهر فقط.. 
والتصريحات المطمئنة كثيرة.. والبيانات بشأن اتخاذ اإلجراءات 
عديدة.. والحوادث واالعتداءات متكررة.. ولكن ما من إجراء فاعل 
وحاسم.. فماذا ننتظر؟ هل يستحق األمر وقوع كارثة كي نحسم 

األمر بشكل نهائي لمسألة »الكالب الضالة«..؟!
** االجتماع الصحي اخلليجي.. ما النتيجة..؟؟:

أهم اجتماعات وزارية خليجية في هذه األيام، هي اجتماعات 
األخبار  وأكــثــر  الــطــبــي..  القطاع  فــي  والمسؤولين  الصحة،  وزراء 
التي تحصد التفاعل والمتابعة من الشعوب الخليجية هي أخبار 
واستبدلت  عــديــدة،  أمـــورا  كــورونــا  فــرضــت جائحة  لقد  الــصــحــة.. 

أولويات مهمة إلى أولويات أهم لدى اإلنسان الخليجي.
ولكن ما معنى أن ينعقد االجتماع الوزاري الصحي الخليجي، 
من دون أن يتعرف المواطن الخليجي إلى نتائج االجتماع، وال عن 
الموافقة  بشأن  قرارا  تنتظر  الناس  قراراته..؟؟  وال عن  توصياته، 
واالنتقال..  السفر  من  لتتمكن  اللقاحات  اعتمادية  توحيد  على 
الفحص  وأدوات  الــلــقــاح  تــســعــيــرة  تــوحــيــد  تــتــرقــب  كــانــت  والـــنـــاس 
والــكــمــامــات وغــيــرهــا.. والــنــاس كــانــت تــأمــل توحيد رســالــة صحية 
إعالمية، على غرار ما تنشره األمانة العامة لمجلس التعاون من 
تقارير صحية يومية، وحمالت توعية تثقيفية في ذات الخصوص.
كل ما تابعه المواطن الخليجي من االجتماع الوزاري هو إقرار 
ومناقشة  كــورنــا،  فــيــروس  لقاح  الستخدام  االســتــرشــادي«  »الدليل 
فحص  دراســة  على  والموافقة  الجائحة،  حــول  المستجدات  آخــر 
واعتماد  المجلس،  دول  الجيني لفيروس كوفيد 19 في  التسلسل 

الميزانية الخاصة بهذه الدراسة. 
المرتبطة بالجائحة في  الرسمية  التطبيقات  بجانب اعتماد 
بالذات  النقطة  وهــذه  المجلس،  دول  بين  للتنقل  المجلس  دول 
التوحيد والتنسيق واإلقرار الجماعي، بدال  تحتاج إلى مزيد من 
لقاحات  واعتمادية  ولوائحها  إجراءاتها  بوضع  دولــة  كل  قيام  من 
بلد  زيــارة  الــذي يمنع مواطن خليجي من  األمــر  من دون سواها، 
أو  أفريقي  أو  أمريكي  أو  أوروبـــي  لمواطن  يسمح  ولكنه  خليجي، 

آسيوي، أو حتى إيراني بزيارة بلد خليجي..!!
كنا نتوقع أن يشهد االجتماع الوزاري الخليجي الحديث عن 
خليجي،  بلد  كــل  فــي  الطبية  الخليجية  الــكــوادر  توظيف  أهمية 
المجال  لفسح  والعمل  بــل  وشــهــاداتــهــا،  خبراتها  مــن  واالســتــفــادة 
الدول  العمل، في  الباحثة عن  الخليجية، خاصة  الطبية  للكوادر 
توظيف  اســتــكــمــال  بــعــد  بــذلــك  ــة  دولـ أي  رغــبــت  مــا  إذا  الخليجية 
الخليجية،  للكوادر  التوظيف  في  الثانية  األولوية  وتكون  أبنائها، 
كـــوادر غير  التركيز على  بــدال مــن  الجائحة،  فــي ظــل هــذه  خاصة 

خليجية.
إننا نأمل من معالي األمين العام لمجلس التعاون الخليجي 
مسألة  في  الخليجي  والقرار  الرؤية  توحيد  على  للعمل  يبادر  أن 
ــة والــلــقــاحــات والــتــوظــيــف، فــي الــمــجــال الــصــحــي، فــي ظل  ــ األدويـ
فـــي فاعلية  ــادرات  ــبــ ومــ تــحــركــات  نــشــهــد  وأن  الـــراهـــنـــة..  الـــظـــروف 
التنسيق وااللتزام والتعاون المشترك في هذا الموضوع الصحي 
واإلنساني، ألنه يبدو من الواضح جدا أن مسألة التعاون وااللتزام 
في بعض مجاالت أخرى أصبحت عصيبة، وإن تم التوقيع عليها 
والــتــعــهــد بــااللــتــزام بــهــا، كــمــا حـــدث فــي )بــيــان الــعــال( والــمــوقــف 

القطري المريب.
** مالحظة واجبة:

أتــمــنــى أن يــنــظــر األخــــوة الـــكـــرام فــي حــمــلــة )فــيــنــا خــيــر( في 
عوائل  دعم  بخصوص  بوعنق  خالد  النائب  قدمه  الــذي  المقترح 
ــا يـــمـــرون بـــه مـــن ظــــروف اقــتــصــاديــة  وأســــر ضــحــايــا »كــــورونــــا«، ومــ

ومعيشية وإنسانية. 
** آخر السطر:

توعوية  حملة  عمل  المدني،  الــدفــاع  فــي  األخـــوة  على  نقترح 
الكراجات،  وعند  السكنية،  والمناطق  المحافظات  في  وتشجيعية 
وفـــي الـــشـــوارع الــعــامــة، بــخــصــوص صــيــانــة الـــســـيـــارات، واألســــالك 
السيارة، في  داخــل  قابلة لالشتعال  مــواد  الكهربائية، وعــدم وجــود 
ظــل ارتــفــاع حـــرارة الجو ومــوســم الصيف، وفــي ظــل تــكــرار حــوادث 

احتراق السيارات والمركبات مؤخرا. 

المنتدى  في  مشاركته  حول 
العسيري:  محمد  الــدكــتــور  قــال 
ــد تـــشـــرفـــت بـــالـــمـــشـــاركـــة فــي  ــقـ »لـ
هـــذا الــمــنــتــدى الـــذي ضــم نخبة 
والخبراء  القياديين  مختارة من 
رأسهم  وعلى  الفضاء  في ميدان 
السيدة سيمونيتا دي بيبو مدير 
ــم الــمــتــحــدة لــشــؤون  مــكــتــب األمــ
الــفــضــاء الــخــارجــي. بــال شــك أن 
تقنيات الفضاء هي القوة الدافعة 
التي  والمنتجات  الخدمات  وراء 
أصبحت ال غنى عنها في حياتنا 
ــة. لـــقـــد لــعــبــت مــراقــبــة  ــيـ ــيـــومـ الـ
األرض عبر أقمار االستشعار عن 
بعد واألقمار الصناعية الخاصة 
دوًرا  واالتـــــــصـــــــاالت  بـــالـــمـــالحـــة 
مــعــالــجــة مجموعة  فـــي  رئــيــســًيــا 

واسعة من التحديات طوال فترة 
تــفــشــي جـــائـــحـــة )كــــوفــــيــــد-19(. 
مكتب  دشـــن  المنطلق  هـــذا  مــن 
الفضاء  لشؤون  المتحدة  األمــم 
الخارجي )UNOOSA( سلسلة 
ــن الـــمـــنـــتـــديـــات الــمــخــصــصــة  ــ مـ
الــمــســتــفــادة من  الــــدروس  لبحث 
الـــجـــائـــحـــة وتـــســـخـــيـــرهـــا إلعـــــادة 
ــاد الــعــالــمــي وفــق  ــتـــصـ ــنـــاء االقـ بـ
معايير أكثر مرونة وقوة لضمان 
للمجتمعات  االستدامة  تحقيق 
اإلنسانية، ولقد تلقيت دعوة من 
في  للمشاركة  المنظمة  الجهات 
السلسلة  هذه  من  األول  الحدث 
وهـــو »تــعــزيــز الــنــمــو االقــتــصــادي 
الــمــســتــدام مـــن أجــــل االنــتــعــاش 
والــذي  )كــوفــيــد-19(،  بعد  المرن 

عقد بتاريخ 5 مايو الجاري«.
العسيري:  الــدكــتــور  وأضـــاف 
)كــوفــيــد-19( فرصة  أزمــة  »تمثل 
مستقبلنا  فـــي  الــتــفــكــيــر  ــادة  ــ إلعـ
ــات والــتــصــرف  ــويــ وتــحــديــد األولــ
على  ستساعدنا  والتي  لها  وفًقا 
المضي قدًما لتحقيق االستدامة 
ــتــــكــــار. وبــحــكــم  والــــمــــســــاواة واالبــ
عــضــويــتــي فـــي مــجــلــس الــفــضــاء 
الـــتـــابـــع لــلــمــنــتــدى االقـــتـــصـــادي 
المنتدى  مــبــادرة  فـــإن  الــعــالــمــي، 
تتبنى هذه الفلسفة بهدف تعزيز 
األهــــــداف الــمــشــتــركــة وتــحــســيــن 
وضــع االقــتــصــاد الــعــالــمــي. وهنا 
الـــفـــضـــاء هو  أن  الــتــأكــيــد  يــجــب 
النمو في  قطاع اقتصادي سريع 
ومــا يتوجب توضيحه  ذاتــه.  حد 
هـــو الـــــدور الــتــمــكــيــنــي الــمــتــزايــد 
ــاء لـــدعـــم  ــفــــضــ الــــــــذي يـــلـــعـــبـــه الــ
الــنــمــو فـــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
جهود  ومــع  ــرى.  األخـ القطاعات 
ــادة بــنــاء االقــتــصــاد الــعــالــمــي  ــ إعـ
ــإن الــمــســاهــمــة  بــشــكــل أفـــضـــل، فــ
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة التي 
فضاء  »قــطــاع  يقدمها  أن  يمكن 
محلي قوي« ستتعاظم خصوصا 
فـــي دعــــم الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 

واالقتصادية«.
ــري أن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ أكـــــــــد  ــا  ــ ــمـ ــ كـ

يعد  وتقنياته  بعلومه  »الــفــضــاء 
االنتعاش  لدعم  حاسًما  عنصًرا 
ــادي، وســيــظــل عــنــصــًرا  ــتــــصــ االقــ
بعد  ما  عالم  في  للغاية  حاسًما 
نغفل  أال  يــجــب  )كــــوفــــيــــد-19(. 
عن  نــتــأخــر  وأال  الحقيقة،  هـــذه 
االستغالل  نحو  الــركــب  مسايرة 
الــفــضــاء لخدمة  لــعــلــوم  األمــثــل 
مــجــتــمــعــاتــنــا وبــــنــــاء نــهــضــتــهــا. 
مزدهر،  العالمي  الفضاء  قطاع 
حــيــث قــامــت أكــثــر مـــن 65 دولـــة 

ــاعـــي واحــــد  ــنـ ــمـــر صـ بــتــشــغــيــل قـ
الــمــال  عــلــى األقــــل. كــمــا أن رأس 
ــادي الـــذي  ــتــــصــ الــســيــاســي واالقــ
الفضاء  بيئة  فــي  استثماره  يتم 
مــن قــبــل الــحــكــومــات والــكــيــانــات 
التجارية بلغ مستويات قياسية. 
ومع تزايد عدد الجهات الفاعلة 
ــة الـــمـــشـــاركـــة  ــاصــ ــخــ الـــعـــامـــة والــ
ــر الـــبـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ فــــــي تــــطــــويــــر وتـ
والمنتجات  الفضائية  التحتية 
أصبح  الــصــلــة،  ذات  والــخــدمــات 

»اقــــتــــصــــاد الــــفــــضــــاء« الـــعـــالـــمـــي 
مصدًرا ثابًتا للنمو، حيث تجاوز 
400 مليار دوالر ألول مرة في عام 
دوالر  مليار   500 وتــجــاوز   ،2018
في 2020، ومن المتوقع أن يناهز 
1000 مليار دوالر بحلول 2030«.

حديثه:  الــعــســيــري  واخــتــتــم 
»بـــيـــنـــمـــا نـــتـــطـــلـــع جـــمـــيـــعـــا إلــــى 
ــة، ومــع  ــتـــدامـ مــســتــقــبــل أكـــثـــر اسـ
ــن الـــبـــلـــدان  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ تـــفـــكـــيـــر الــ
بشكل  الــبــنــاء  »إعــــادة  كيفية  فــي 
أن  الـــــــــواضـــــــــح  مــــــــن  أفـــــــــضـــــــــل«، 
الصحية  الــفــضــاء«  »اقـــتـــصـــادات 
تلعب  أن  يــمــكــن  والــديــنــامــيــكــيــة 
عبر  ذلك  تحقيق  في  كبيًرا  دوًرا 
تـــســـريـــع الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
وهنا  المستدامة.  واالقتصادية 
قصص  استكشاف  لزاما  سيكون 
ــول كــيــفــيــة مــســاعــدة  الـــنـــجـــاح حــ
بين  المشتركة  الــتــمــويــل  نــمــاذج 
على  والــخــاص  العام  القطاعين 
ازدهار »اقتصادات الفضاء« األكثر 
العالقة  إغــفــال  دون  مــن  تــمــيــزا، 
والــخــاص  الــعــام  القطاعين  بين 
والصناعة واألوساط األكاديمية، 
ــن هـــذه  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وكـــيـــفـــيـــة االسـ
العالقة لتعظيم االبتكار والنمو 
الــفــضــاء« لتحقيق  فــي »اقــتــصــاد 

الرفاه المنشود«.

ال����رئ����ي���������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ه���ي���ئ���ة ع�����ل�����وم ال����ف���������ض����اء م���ت���ح���دث���ا 

رئ����ي���������ض����ي����ا ف������ي م����ن����ت����دى »ال�����ف�����������ض�����اء وال����ت����غ����ي����ر ال���ك���ب���ي���ر«

التنفيذي  الرئيس  العسيري  إبراهيم  الدكتور محمد  شارك 
»الفضاء  العالمي  المنتدى  في  الفضاء  لعلوم  الوطنية  للهيئة 
المتحدة  األمــم  قبل  مــن  تخصيصه  تــم  والـــذي  الكبير«  والتغير 
أكثر  مجتمعات  بخلق  الــعــالقــة  ذات  الــدولــيــة  التغييرات  لبحث 
اســتــدامــة بــعــد جــائــحــة )كـــوفـــيـــد-19(، واالســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
الدولية في استخدام التقنيات الحديثة، وخصوصا تلك المعتمدة 
على الفضاء وعلومه وتطبيقاتها المتنوعة في التخفيف من أثر 
الرئيسية  الخدمات  تقديم  استمرار  وتجاوزها لضمان  الجائحة 
والمواصالت،  واالتــصــاالت  والتعليم،  والــغــذاء  والصحة  كــاألمــن، 

وغيرها. 

}  د. محمد العسيري.

ــي بــــدايــــة الـــحـــفـــل، ألــقــت  ــ وفـ
رئيسة مجلس النواب كلمة أكدت 
الـــبـــرنـــامـــج الــمــهــم  فــيــهــا أن هــــذا 
ــائـــقـــة تـــقـــاُس  ــيـــة فـ يــكــتــســب أهـــمـ
تلعبُه  الــــذي  الــمــفــصــلــي  بـــالـــدور 
خدمة  البرلمانية  الدبلوماسية 
ــة لــلــوطــن،  ــيـ ــارجـ لــلــســيــاســة الـــخـ
ــاعـــل  ــور الـــفـ ــلـــحـــضـ ــا لـ ــًخــ ــيــ ــرســ وتــ
بها  تتمتع  الــتــي  للثقة  والــمــعــزز 
ــي الـــوســـط  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــ

الدولي.
الـــــــتـــــــطـــــــورات  إن  وقـــــــــالـــــــــت 
المتسارعة في العالم وما تحمله 
بين  للمصالح  وتالٍق  تشابٍك  من 
الـــــــدول عـــلـــى مــخــتــلــف الــصــعــد، 
األدوات  لـــكـــل  تـــفـــعـــيـــاًل  ــفــــرض  تــ
دعــم سياسات  أجــل  مــن  المتاحة 
الوطن وترسيخ عالقاته الدولية، 
ــبــــرز الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــا تــ ــنـ ــن هـ ــ ومــ
رفع  في  مؤثرة  كــأداة  البرلمانية، 
بين  المتبادل  التفاهم  مستويات 
مملكة البحرين والدول الصديقة 
اإلقليمية  والمنظمات  والهيئات 
ــــالل الــنــشــاط  ــة، مــــن خـ ــيــ ــدولــ والــ
البرلماني  والــتــنــســيــق  والــتــعــاون 
وإعاقة  الوطنية  المصالح  لدعم 

ما يستهدفها. 
ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الــتــشــريــعــيــة اســتــحــثــت الـــقـــدرات، 
ــات، ووضــــعــــْت  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ووظــــفــــت اإلمـ
ــطــــط واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــات،  ــخــ الــ
وجـــعـــلـــت تــفــعــيــل الــدبــلــومــاســيــة 
ــًة ثــابــتــة لكل  ــويــ الــبــرلــمــانــيــة أولــ
ــا واحــــــدة  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ الــــمــــراحــــل، بـ
السياسة  تنفيذ  أدوات  أهـــم  مــن 
الوطنية على المستوى الخارجي، 
سواء من خالل العالقات الثنائية 
أو عبر العمل الدبلوماسي متعدد 

األطراف.
ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
البحرين  مملكة  فــي  التشريعية 
ــرائــــد ودورهـــــا  أخـــــذت مــوقــعــهــا الــ
الـــالفـــت فـــي الــقــيــام بــمــســاهــمــات 
مــلــمــوســة ومـــثـــمـــرة فـــي الــمــجــال 
الــدبــلــومــاســي، عــبــر مــا أتــيــح لها 
الــمــشــروع  أفـــق واســـع بفضل  مــن 
ــاحـــب  ــرة صـ ــحــــضــ اإلصــــــالحــــــي لــ
ــة الـــــمـــــلـــــك حـــــمـــــد بـــن  ــ ــاللــ ــ ــجــ ــ الــ
الــبــالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى 
المفدى، فُتوَج ذلك بالعديد من 
الحضور  اإلنجازات على مستوى 
المتقدمة  الــمــكــانــة  عــن  الــمــعــبــر 
لمملكة البحرين، في المنظمات 
واالتحادات البرلمانية الخليجية 
والــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــقــاريــة 
والتأسيس  والدولية،  واإلسالمية 
لــقــاعــدة مــتــيــنــة، وتـــعـــاون مــتــنــاٍم 
وبناء  الصديقة،  البرلمانات  مع 
معها  العالقات  من  متينة  شبكة 
بما يسهم في إنجاز خطوات تعود 

بالنفع للوطن وللمجتمع.
الــتــطــور في  ــذا  ــالـــت إن هــ وقـ
أداء المؤسسة التشريعية لمملكة 
البحرين في مجال الدبلوماسية 
لــأداء  مواكبة  يأتي  البرلمانية، 

لدولة  والمؤثر  الدقيق  السياسي 
الـــمـــؤســـســـات والـــقـــانـــون فـــي ظل 
الملك  لجاللة  الحكيمة  القيادة 
الـــمـــفـــدى، ولــثــقــل الــدبــلــومــاســيــة 
البحرينية - التي تعمل الحكومة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــد آل  ــمــ ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــوزراء - مـــن أجــــل تــرســيــخــهــا، 
رعاية لمصالح الوطن، وتوظيفها 
مـــن أجــــل تــعــزيــز الــســلــم واألمــــن 

الدوليين.
الــيــوم  لنفخر  إنــنــا  وأضـــافـــت 
لمملكة  الـــخـــارجـــيـــة  بــالــســيــاســة 
ــن، الـــتـــي رســـمـــت خــًطــا  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
مــن االعــتــدال والــتــوازن، وصنعت 
نموذًجا رفيًعا للدور الدبلوماسي 
تعميِق  العالم، عبر  على مستوى 
ــة الـــقـــائـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـ
وتحقيق  الــمــتــبــادلــة  الــثــقــة  عــلــى 
الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة واحـــتـــرام 
ــادة الـــــــدول وإبـــــــــراز الــنــهــضــة  ــيــ ســ

الشاملة التي تعيشها المملكة.
كلمة  الخارجية  وزيــر  وألقى 
عبر فيها عن الحرص المشترك 
لوزارة الخارجية ومجلس النواب 
على تعزيز عالقات التعاون البناء، 
وتــحــقــيــق األهــــــــداف الــمــشــتــركــة 
فـــــي االرتــــــقــــــاء بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
البرلمانية النيابية، وتعزيز دورها 
ــي تــحــقــيــق أهــــــــداف الــســيــاســة  فــ
الـــخـــارجـــيـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
القيادة  وتوجيهات  لــرؤى  تنفيًذا 
ــرة صــــاحــــب  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــة لـ ــمــ ــيــ ــكــ ــحــ الــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  ملك  خليفة،  آل 
السمو  ــم ومــســانــدة صــاحــب  ودعــ
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الـــعـــهـــد رئــيــس  ــي  ــ آل خــلــيــفــة، ولـ

مجلس الوزراء.
ــاد بــالــتــعــاون الــوثــيــق  كــمــا أشــ
الــــــــــــذي جــــــــــرى خــــــــــالل الــــفــــتــــرة 
الــمــاضــيــة بــيــن الــمــســؤولــيــن في 
أكــاديــمــيــة مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل 
خــلــيــفــة لــــلــــدراســــات األكـــاديـــمـــيـــة 
النواب  لمجلس  العامة  واألمانة 
الجانبين  فــي  المختصين  وكـــل 
المتميز  الــبــرنــامــج  هـــذا  إلنــجــاز 
ــل الـــــــــذي ســــــــوف يــمــكــن  ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  دور  ــعـــزيـــز  تـ مــــن 
وزارة  جــهــود  دعــم  فــي  البرلمانية 
المصالح  تحقيق  في  الخارجية 
وتقوية  البحرين،  لمملكة  العليا 
لمملكة  االستراتيجية  العالقات 
الــبــحــريــن مـــع الــــــدول الــشــقــيــقــة 

والصديقة.
وأكــد أنــه فــي إطــار توجيهات 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
خــلــيــفــة،  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
عاهل البالد المفدى، فإن مبادئ 
ومــرتــكــزات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ودبلوماسيتها  البحرين  لمملكة 
ــا وتــوجــهــاتــهــا  ــهـ ــدافـ الــفــاعــلــة وأهـ
الــمــســتــقــبــلــيــة، تــتــحــدد فـــي ضــوء 
ــيـــة  األوضــــــــاع اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ

عالمًيا،  المتسارعة  والمتغيرات 
العليا  الــمــصــلــحــة  تقتضيه  ــا  ومـ
يــتــالءم  وبــمــا  الــبــحــريــن،  لمملكة 
السياسية  الــتــحــديــات  حجم  مــع 
ــة، وبــمــا  ــاديــ ــتــــصــ واألمــــنــــيــــة واالقــ
ــادة  ــيـ ــلـــى سـ يـــضـــمـــن الـــحـــفـــاظ عـ
ــا  ــهـ ــنـ ــة وأمـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــــالل الـ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
وتعزيز  ــا،  وازدهــــارهــ واســتــقــرارهــا 
مـــكـــانـــتـــهـــا ودورهـــــــــــــا اإلقـــلـــيـــمـــي 
والــــدولــــي، مـــع الــمــحــافــظــة على 
المتسمة  السياسة  تلك  مميزات 
بـــاالعـــتـــدال واالتــــــــزان والـــمـــرونـــة 
واالنــســجــام والــتــعــاون الــبــنــاء مع 
مختلف األمم والشعوب في إطار 

المواثيق والقوانين الدولية.
ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ إن  وأضــــــــــــــــــاف 
ــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــيـ ــارجـ الـــخـ
تــرتــكــز عــلــى عـــدة مــبــادئ رئيسية 
ــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــحـــفـــاظ  يــ
واستقاللها  المملكة  سيادة  على 
ــا  ــهــ ــدتــ وصــــيــــانــــة إقـــلـــيـــمـــهـــا ووحــ
الــوطــنــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 
الوسائل  بكل  المملكة  واستقرار 
الــــمــــشــــروعــــة وفـــــًقـــــا لـــلـــمـــواثـــيـــق 
ــة، والـــعـــمـــل عــلــى حــمــايــة  ــيـ ــدولـ الـ
ودعـــــم مــصــالــح الــمــواطــنــيــن في 
تقديم  فــي  والمساهمة  الــخــارج، 

والــوافــديــن  للمقيمين  الــرعــايــة 
ــام بـــشـــؤونـــهـــم، وتــعــزيــز  ــمــ ــتــ واالهــ
الوطني  االقــتــصــاد  تنمية  جــهــود 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــرؤيـ ــ وتـــحـــقـــيـــق الـ
الـــوحـــدة  ــــى  إلـ ــول  ــ ــــوصـ والـ  ،2030
مــجــلــس  دول  مــــع  ــتــــصــــاديــــة  االقــ
التعاون، والتمسك بمبادئ العمل 
الــخــلــيــجــي الـــمـــشـــتـــرك وتــقــويــة 
الــــروابــــط والــــصــــالت الــتــاريــخــيــة 
والــمــصــالــح الــمــشــتــركــة مـــع دول 
مجلس التعاون، وااليمان بالعمل 
والــتــضــامــن الــعــربــي واإلســـالمـــي 
الـــمـــشـــتـــرك بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا ركـــيـــزة 
أســـاســـيـــة فـــي ســيــاســة الــمــمــلــكــة، 
ــعـــربـــي  ــن الـ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ ــار الـ ــبــ ــتــ ــاعــ وبــ
واإلســــالمــــي عــمــقــًا اســتــراتــيــجــيــًا 

لمنطقة الخليج العربي.
الخارجية  السياسة  إن  وقــال 
ــة الــــبــــحــــريــــن مـــلـــتـــزمـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ لـ
الجوار  حسن  بمبادئ  بالتمسك 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــل فــ ــ ــــدخـ ــتـ ــ وعـــــــــدم الـ
السماح  وعـــدم  لــلــدول  الــداخــلــيــة 
الــشــؤون  فــي  بالتدخل  دولـــة  أليــة 
ــيـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــلـ الـــداخـ
والــحــرص عــلــى فــض الــمــنــازعــات 
بــالــطــرق الــســلــمــيــة، وهـــي مــبــادئ 
أصــيــلــة مــن مــبــادئ مــيــثــاق األمــم 

المتحدة.
البحرين  مملكة  أن  وأضـــاف 
توفير  على  العمل  على  حريصة 
ــيــــة يــســودهــا  بــيــئــة إقــلــيــمــيــة ودولــ
ــــالم واألمـــــــــــن واالســـــتـــــقـــــرار  ــســ ــ الــ
والتضامن  المستدامة  والتنمية 
المجتمع  ومـــشـــاركـــة  والـــتـــعـــاون، 
ــوده لــمــكــافــحــة  ــهــ الــــدولــــي فــــي جــ
ــه، وهـــي  ــلـ ــويـ ــمـ ــع تـ ــنــ اإلرهــــــــــاب ومــ
ــعـــى إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــعــــالقــــات  تـــسـ
الـــوديـــة والــتــعــاون الــبــنــاء مــع كل 
االحترام  أساس  على  العالم  دول 
الـــمـــتـــبـــادل والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 

والمصالح المشتركة.
وشـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة على 
وسعيها  الخارجية  وزارة  اهتمام 
ــة وثــيــقــة  ــراكـ ــاد لــتــأســيــس شـ ــجـ الـ
التشريعية  الــســلــطــة  مــع  وبـــنـــاءة 
ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ دور  ــز  ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
الوطنية  الــشــؤون  في  البرلمانية 
وجه  وعلى  والدولية،  واإلقليمية 
الــخــصــوص فـــي تــحــقــيــق أهـــداف 
للمملكة،  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة 
ــأن الـــبـــرلـــمـــانـــي عــنــصــر  ــ إيـــمـــاًنـــا بـ
فاعل ومهم لتحقيق هذه الغاية، 
تامة  معرفة  على  يكون  أن  والبــد 
ومضامينه  الدبلوماسي  بالعمل 

وأهــدافــه وتــوجــهــاتــه، وصـــواًل إلى 
فــاعــل  بــرلــمــانــي  دبــلــومــاســي  أداء 

ومؤثر.
وقــــــــــــد شـــــــــــــــارك فـــــــــي حـــفـــل 
ـــم بـــــــن فـــضـــل  ــ ــانـ ــ الـــــتـــــدشـــــيـــــن، غــ
مجلسي  شــؤون  وزيــر  البوعينين، 
وجمال محمد  والــنــواب،  الشورى 
لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  فــــخــــرو، 
والسيد عبداهلل  الشورى،  مجلس 
ــن فــيــصــل بـــن جــبــر الــــدوســــري،  بـ
مساعد وزير الخارجية، والدكتور 
ــيـــخ عــــبــــداهلل بــــن أحــــمــــد آل  الـــشـ
خــلــيــفــة، وكـــيـــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــوفـــيـــق  لــ
وزارة  ــيــــل  وكــ الـــمـــنـــصـــور،  أحــــمــــد 
الــخــارجــيــة لـــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة 
واإلداريـــــــــة، والـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة 
خليفة،  آل  خــلــيــفــة  بــنــت  مــنــيــرة 
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي ألكــاديــمــيــة 
آل خــلــيــفــة  مــــبــــارك  بــــن  مــحــمــد 
وأعضاء  الدبلوماسية،  للدراسات 
مجلس النواب وأصحاب المعالي 
والسعادة سفراء مملكة البحرين 
في الخارج، وكبار المسؤولين في 
العامة  واألمــانــة  الخارجية  وزارة 

لمجلس النواب. 

ال��خ��ارج��ي��ة ي�����ض��ارك��ان ف���ي حفل  ال����ن����واب ووزي������ر  رئ��ي�����ض��ة م��ج��ل�����س 

ت��د���ض��ي��ن ب���رن���ام���ج دب���ل���وم ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة 

شـــاركـــت فـــوزيـــة بــنــت عـــبـــداهلل زيـــنـــل، رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب، 
والــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بــن راشــــد الــزيــانــي، وزيــــر الــخــارجــيــة، أمــس 
برنامج  تدشين  حفل  في  المرئي،  اإللكتروني  االتصال  عبر  األحــد، 
بالتعاون  إعـــداده  تم  الــذي  النيابية  البرلمانية  الدبلوماسية  دبلوم 
الدبلوماسية  للدراسات  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  أكاديمية  بين 

ومجلس النواب.

} رئيسة مجلس النواب ووزير الخارجية يشاركان في حفل تدشين برنامج الدبلوماسية البرلمانية.

} المشاركون في حفل التدشين عبر االتصال المرئي.
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الثروة الحيوانية بوزارة األشغال  قال وكيل 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور 
تلقت 922 بالغا  الوكالة  إن  أحمد حسن  خالد 
العام الحالي  الكالب الضالة منذ مطلع  بشأن 
)2021( وحتى شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى 
 251 الماضي  أبريل  شهر  في  البالغات  عدد  أن 
بالغا من مختلف محافظات مملكة البحرين.

المحافظة  فــي  البالغات  »عــدد  أن  وأوضـــح 
الشمالية هو األعلى بين المحافظات في شهر 
أبريل 2021 إذ بلغت 75 بالغا، في حين أن عدد 
بالغًا،   69 بلغ  المحرق  محافظة  في  البالغات 
أمانة  أما  الجنوبية،  المحافظة  في  بالغًا  و40 
الــعــاصــمــة فــقــد بلغت عـــدد الــبــالغــات فــي شهر 

أبريل 67 بالغًا.
ــكـــالب الـــضـــالـــة الـــتـــي تم  ــدد الـ ــ ــر أن »عـ ــ وذكـ
اصطيادها في شهر أبريل 2021 م من قبل شركة 
مؤخرا  معها  التعاقد  تــم  التي   Black Gold
في  أيـــام  مــدة سبعة  الــســاعــة  مـــدار  للعمل على 
األسبوع الصطياد الكالب الضالة بين األحياء 
السكنية، حيث بلغ عدد الكالب المصطادة 163 
كلبا من أصل 251 بالغا، إذ تم اصطياد 33 من 
أمانة العاصمة، و81 من محافظة المحرق و24 
المحافظة  مــن  و25  الجنوبية  المحافظة  مــن 

الشمالية«.
ــــى أن  ــيـــل الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة إلـ وأشـــــــار وكـ
مــن شهر  اصطيادها  تــم  الــتــي  الــكــالب  مجموع 
إذ  بلغ 3381،  أبريل 2021  ديسمبر 2017 وحتى 
وتليها  العاصمة،  أمــانــة  مــن   1058 اصطياد  تــم 
725، في  اصــطــيــاد  تـــم  إذ  الــمــحــرق،  مــحــافــظــة 
في  اصطيادها  تم  التي  الكالب  عــدد  بلغ  حين 
الــمــحــافــظــة  الــجــنــوبــيــة 765 وفــــي  الــمــحــافــظــة 

الشمالية بلغت 833.
الــبــلــديــات  ــؤون  وشــ األشـــغـــال  وزارة  أن  وأكـــد 

والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي مـــاضـــيـــة فــــي عــمــلــهــا 
لــمــكــافــحــة ظــاهــرة وجــــود الــكــالب الــضــالــة بين 
األحياء السكنية، وذلك بتنفيذ عمليات التعقيم 
واإلخـــصـــاء الــجــراحــي لــلــكــالب الــمــصــطــادة من 
تكاثرها  من  للحد  السكنية  المناطق  مختلف 
بالتعاقد مع أحد العيادات البيطرية الخاصة.

وأوضح أنه تم تطوير عملية التبليغ بحيث 
لمواكبة  الساعة  مــدار  على  إلكترونية  أصبحت 
الجهود الرسمية في التحول الرقمي للخدمات 

المقدمة من الجهات الحكومية.
مشيرًا إلى أن هناك مقترحا بإنشاء حديقة 
للحيوانات األليفة لتوطين الحيوانات السائبة 

المعقمة جراحيا.
وأكد أن وكالة الثروة الحيوانية أعدت خطة 
السائبة  الــحــيــوانــات  ظــاهــرة  معالجة  لــمــشــروع 
المجتمع  عــلــى ضـــــرورة مــشــاركــة  تــركــز  والـــتـــي 
ذات  األهلية  الجمعيات  مــع  بالتعاون  المدني 

العالقة. 

  دعا الدكتور وليد خليفة المانع 
الــفــريــق  عــضــو  الــصــحــة  وزارة  وكـــيـــل 
الــوطــنــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
ــراد  ــد-19(، جــمــيــع أفــ ــيــ ــوفــ كــــورونــــا )كــ
ــرورة  ــ ــــى ضـ الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي إلـ
ــزام بــالــتــوجــيــهــات واإلجـــــــراءات  ــتــ االلــ
الفريق  عنها  أعــلــن  الــتــي  الــضــروريــة 
الــوطــنــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
ــا )كـــوفـــيـــد-19(، والـــتـــي أهــابــت  ــورونـ كـ
بكل فرد من أفراد المجتمع بالتحلي 
وطنه  تجاه  المجتمعية  بالمسؤولية 
حزمة  عبر  المجتمع،  ــراد  وأفــ وأهــلــه 
ــرارات الـــتـــي تـــعـــزز الــحــفــاظ  ــ ــقـ ــ ــن الـ مـ
المجتمع  أفـــراد  وســالمــة  صحة  على 
التقيد  ضــرورة  إلى  داعًيا  البحريني، 
فـــي تطبيق  الـــتـــهـــاون  ــدم  ــ الــكــامــل وعـ
اإلجــــــــــــــــــــراءات خـــــــــالل األســــبــــوعــــيــــن 
ــــالط  ــتــ ــ الـــــقـــــادمـــــيـــــن لـــتـــقـــلـــيـــل االخــ
والــمــســاهــمــة بــفــعــالــيــة فـــي الــتــصــدي 

للفيروس وخفض معدالت انتشاره.
ــروف  ــ ــظـ ــ الـ ــاوز  ــ ــجــ ــ تــ أن  وأوضـــــــــــح 
الــصــحــيــة الـــراهـــنـــة لــفــيــروس كــورونــا 
والثبات من عموم  العزيمة  سيتطلب 
المجتمع، مؤكدا أن الحث على تعزيز 
االحترازية  اإلجــراءات  بكافة  االلتزام 
ــهـــدف  مـــطـــلـــب أســــاســــي لــتــحــقــيــق الـ
وسالمة  صحة  يحفظ  بما  المنشود 
مملكة  فــي  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
تطلعه  عن  المانع  وأعــرب  البحرين. 

ــداد  ــ ــهـــدف وخـــفـــض األعـ ــى بـــلـــوغ الـ إلــ
شهر  فــي  الماضي  الــعــام  نجحنا  كما 
أكتوبر 2020 عبر االلتزام الجاد، حيث 
للمتابعة  الصحية  المؤشرات  كشفت 
والتقييم أن التزام الجميع في الفترة 
بــيــن 17 ســبــتــمــبــر 2020  مـــا  الـــواقـــعـــة 
انخفاًضا  شــهــدت   2020 أكــتــوبــر  و14 
اليومية  القائمة  الــحــاالت  أعــداد  في 

بنسبة بلغت %45.
تراهن  البحرين  إن  المانع  وقــال 
في  المجتمعي  الــوعــي  مستوى  على 
الــصــادرة  بالتعليمات  ــراد  األفــ الــتــزام 
من الجهات المعنية، وتحمل الجميع 
ــزام الـــمـــســـؤول  ــتــ ــااللــ ــه، فــ ــاتـ ــيـ مـــســـؤولـ
بـــالـــقـــرارات واإلجــــــــراءات االحــتــرازيــة 
ــا  ــًبـ والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة يــشــكــل واجـ
أجــل حماية  فــرد من  كل  على  وطنًيا 
والــحــفــاظ  ومجتمعه  وأســرتــه  نفسه 
ــة، كــمــا يسهم  ــامـ ــعـ الـ الـــســـالمـــة  عــلــى 
أبــطــال صفوفنا  فــي حماية  االلــتــزام 
األمامية من الكوادر الطبية ويخفف 
العبء عنهم كونهم خط الدفاع األول 
ــا، مــنــوًهــا  ــورونــ فـــي تـــحـــدي فـــيـــروس كــ
ــزام الــجــمــيــع بــمــســؤولــيــة هو  ــتـ بـــأن الـ
والقرارات  للجهود  األساسي  المكمل 
ــزة مــهــمــة لــنــجــاح  ــيــ والـــتـــوصـــيـــات وركــ
القضاء  كافة الخطط بما يسهم في 
على الفيروس وحفظ سالمة وصحة 

الجميع. 
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أيـــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
بتأييد  األولـــى  الجنائية  العليا 
بــوزارة  موظفين   4 حبس  عقوبة 
الصحة مدة سنة بعد ادانتهم في 
واقــعــة االســتــيــالء عــلــى مـــال عــام 
وتزوير سجل إلكتروني لموظفين 
األول  وبــإلــزام  الصحة،  وزارة  فــي 
بـــــرد الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــســـتـــولـــى عــلــيــه 
دينارا  )ألف ومائة وستون  وقــدره 
وثـــالثـــمـــائـــة وخـــمـــســـة وثـــمـــانـــون 
فــلــســًا( وتــغــريــمــه مــبــلــغــًا مــســاويــًا 
المبلغ  بــــرد  الــثــانــي  ــإلــــزام  وبــ لـــه 
)ستمائة  وقــدره  عليه  المستولى 
وخمسة وستون دينارا وثالثمائة 
مبلغًا  وبتغريمه  فلسًا(  وأربــعــون 
ــإلـــزام الــثــالــث بــرد  مــســاويــًا لــه وبـ
وقـــدره  الــمــســتــولــى عليه  الــمــبــلــغ 
)تسعمائة وخمسة وأربعون دينارا 
وثالثمائة واثنان وثالثون فلسًا( 
وتغريمه مبلغًا مساويًا له وبإلزام 
ــرد الــمــبــلــغ الــمــســتــولــى  الـــرابـــع بــ

عــلــيــه وقـــــــدره )ألــــــف وتــســعــمــائــة 
وثـــالثـــة وخــمــســون ديـــنـــارا ومــائــة 
وخمسون فلسًا( وبتغريمه مبلغًا 

مساويًا له عما اسند إليهم.
بــنــاء  بـــدأ  قـــد  تحقيقا  ــان  وكــ
ــل الـــــــــوزارة حـــول  ــيـ عـــلـــى قــــــرار وكـ
بأحد  خاصة  سلوكية  مخالفات 
الــمــتــهــمــيــن كــشــف انــــه وآخـــريـــن 
ــبـــوا بـــالـــنـــظـــام االلـــكـــتـــرونـــي  تـــالعـ
وأضـــافـــوا ســـاعـــات عــمــل إضــافــيــة 
بأيام اإلجــازات من دون تكليفهم 
مـــهـــام وظــيــفــيــة  أو  ــال  ــمــ أعــ ــأي  ــ بـ
وبــالــبــحــث والــتــحــقــق فـــي تــقــريــر 
الــعــمــل اإلضــــافــــي تبين  ــات  ــاعـ سـ
وأن  تــم تسجيل حــضــورهــم  أنــهــم 
تم  الساعات  تلك  إدخــال  طريقة 
عن طريق اإلدخال اليدوي وليس 

من خالل قراءة البصمة.
المتهم  أن  التحقيق  وكشف 
األول كان لديه صالحية الدخول 
واستغل  االلكتروني  النظام  على 

حضوره  لتسجيل  عليه  الــدخــول 
إلى  اإلجـــازات باإلضافة  أيــام  في 
ثـــالثـــة آخـــريـــن عــلــى الـــرغـــم من 
ــوقـــف الـــعـــمـــل فــي  صــــــدور قــــــرار بـ
اإلجــــــــــازات لـــبـــعـــض الــمــوظــفــيــن 
أن  إال  إلـــيـــهـــم،  الـــحـــاجـــة  لــــعــــدم 
المتهمين اعتمدوا على اإلدخال 
ــام  ــنـــظـ ــالـ ــدوي وتـــــالعـــــبـــــوا بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
االلكتروني بقصد الحصول على 
الــســاعــات وهــي عبارة  بــدل لتلك 
بقيمة  تــصــرف  مالية  مبالغ  عــن 
األيــام  فــي  العمل  ســاعــات  ضعف 
السابق  فى  أنــه  وخاصة  العادية، 
كان هناك ثغرة تمكن من إضافة 
ساعات عمل إضافية يدويا ولكن 
ــح الــتــســجــيــل  ــبـ ــم تـــداركـــهـــا وأصـ تـ

حاليا الكترونيا فقط.
اإلدارة  من  مستخرج  وكشف 
الــــعــــامــــة لـــــلـــــجـــــوازات عـــــن قـــيـــام 
موظفين بوزارة الصحة بالتالعب 
في نظام ساعات العمل اإلضافية 

أنهم  تبين  حيث  الصحة،  بـــوزارة 
أيام  في  البحرين  مملكة  غـــادروا 
ــي نفس  الـــعـــطـــالت الــرســمــيــة وفــ
ــم تــســجــيــل حــضــورهــم  ــوقــــت تــ الــ
ضمن  أنهما  ليتبين  الـــوزارة،  في 
4 آخــريــن بــالــوزارة اســتــولــوا على 
حق  بغير  دينار  آالف   5 من  أكثر 
عن طريق ادعاء قيامهم بأعمال 
العمل  مواعيد  غير  فــي  إضافية 
الرسمية بعد ان تالعبوا بالنظام 
ــرونـــي الــــخــــاص بــســاعــات  ــتـ ــكـ االلـ
العمل اإلضافية في أيام اإلجازة.
للمتهمين  النيابة  فأسندت 
أنــهــم فــي غــضــون الــفــتــرة مــا بين 
كــونــهــم  ــال  حــ  2019 حــتــى   2017
ــن بـــــــــوزارة  ــيـ ــيـ ــومـ ــمـ مـــوظـــفـــيـــن عـ
الـــصـــحـــة اســـتـــغـــالال لــوظــيــفــتــهــم 
ــوا بــغــيــر حــــق عـــلـــى مـــال  ــولــ ــتــ اســ
ــر مــــن 5  ــثـ ــأكـ ــلـــوك لـــلـــدولـــة بـ ــمـ مـ
األربــعــة  للمتهمين  ديـــنـــار  آالف 
اثــبــتــوا بغير  بــعــد أن  ــان ذلـــك  وكــ

ــهــــم بــــأعــــمــــال  ــامــ ــيــ الـــحـــقـــيـــقـــة قــ
العمل  مواعيد  غير  فــي  إضافية 
الرسمية وهو ما ترتب عليه قيام 
المبالغ  تلك  بصرف  مسؤوليهم 
استحقاقهم،  بمشروعية  اعتقادا 
أنهما  والثاني  لألول  أسندت  كما 
ارتكبا تزويرا رسميا خاصا بوزارة 
الصحة بأن عدال قوائم الحضور 
ــراف بــإضــافــة مــعــلــومــات  ــصــ واالنــ
غـــيـــر صــحــيــحــة لــلــتــحــصــل عــلــى 
باإلجازات،  العمل  أيام  أموال في 
تقنية  بوسيلة  بيانات  أدخال  كما 
شانه  مــن  نحو  على  المعلومات 
إظــــــهــــــار أنـــــهـــــا صـــحـــيـــحـــة بــنــيــة 
صحيحة،  كــبــيــانــات  اســتــعــمــالــهــا 
ولــلــمــتــهــمــيــن الـــثـــالـــث والــــرابــــع 
االتفاق  بطريق  االشــتــراك  تهمة 
والــثــانــي  األول  مـــع  والــمــســاعــدة 
عـــلـــى ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة الـــتـــزويـــر 
وإدخال البيانات بنية إظهار أنها 

صحيحة.

عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
بالسجن  لــصــوص   3 الــجــنــائــيــة 
5 ســـنـــوات حــيــث تــوجــهــوا الحــد 
كــــراجــــات شـــركـــة نــقــلــيــات كــبــيــرة 
وحــــــــــاولــــــــــوا ســــــرقــــــة عــــــــــدد مـــن 
الــبــطــاريــات وقــطــع الــغــيــار وبعد 
أن كشفهم أحد السائقين قاموا 
هاتفه  وســرقــة  عليه  بــاالعــتــداء 

النقال.
وكــــان الــمــجــنــي عــلــيــه تــقــدم 
ــاء ما  ــنـ ــاد فــيــه بـــأنـــه أثـ ــ بـــبـــالغ أفـ
ــــب عــمــلــه شــاهــد  ــان عـــلـــى واجــ ــ كـ
ــيــــن يـــــقـــــومـــــون بـــفـــك  ــهــــمــ ــتــ الــــمــ
بطاريات عدد من السيارات وقطع 
الغيار وبعدها قاموا بربط أحد 
السيارات بسيارتهم بهدف جرها 
الواقعة  بتصوير  فقام  وسرقتها، 

بهاتفه إال ان المتهمين الحظوا 
وجوده فتركوا المسروقات وفروا 
ــه بــعــدهــا  ــ ــن، وأضــــــــاف أنــ ــيــ ــاربــ هــ
عليه  واعــتــدوا  المتهمون  حضر 
آلــــة تقطيع  بــواســطــة  بــالــضــرب 
مــواضــع مختلفة  فــي  األســــالك 
من جسده وقاموا بسرقة هاتفه 
ــتــــوي عــلــى  ــحــ ــه يــ ــ ــونـ ــ الــــنــــقــــال كـ

تسجيل الواقعة.
ــدأت  ــ ــــالغ بــ ــبــ ــ ــى أثـــــــر الــ ــ ــلـ ــ وعـ
التحريات األمنية واالطالع على 
التصوير األمني الموجود بمكان 
الــواقــعــة حــيــث تــم الــتــوصــل إلــى 
السيارة  صاحب  الثاني  المتهم 
وتبين  الواقعة  في  المستخدمة 
أنـــــه مــــن أصــــحــــاب األســـبـــقـــيـــات 
ذمــة عــدة بالغات  ومطلوب على 

ــة أفــــــراد  ــفـ ــة وانــــتــــحــــال صـ ــرقــ ســ
أمــن كما تــم الــتــوصــل إلــى باقي 
ــهــــم عــلــى  ــعــــرضــ الـــمـــتـــهـــمـــيـــن وبــ
المجني عليه تعرف عليهم وتم 
الــقــبــض عــلــيــهــم، حــيــث اعــتــرف 
الواقعة  بارتكاب  الثاني  المتهم 

رفقة المتهمين األول والثالث.
 فأسندت النيابة للمتهمين 
 2020 أغـــســـطـــس   19 ــي  فــ أنـــهـــم 
العاصمة  محافظة  أمــن  بــدائــرة 
المملوك  النقال  الهاتف  سرقوا 
ــراه  االكــ بــطــريــق  عــلــيــه  للمجني 
قـــام المتهم  بـــأن  الــواقــعــة عــلــيــه 
عليه  بــاالعــتــداء  والــثــالــث  األول 
الوسيلة  بتلك  وتمكنا  بالضرب 
مقاومته  تعطيل  مــن  الــقــســريــة 
واالســـتـــيـــالء عــلــى الــمــســروقــات 

والفرار بها، كما شرعوا في سرقة 
للشركة  الــمــمــلــوكــة  الــبــطــاريــات 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا وقــــد خــــاب أثــر 
لــســبــب ال دخــــل لهم  الــجــريــمــة 
ــم من  ــرهـ فــيــه وهــــو اكـــتـــشـــاف أمـ

قــبــل الــمــجــنــي عــلــيــه قــبــل إتــمــام 
الجريمة، حيث قضت المحكمة 
بــمــعــاقــبــة الــمــتــهــمــيــن بــالــســجــن 
5 ســنــوات عــمــا أســنــد إلــيــهــم من 

اتهام لالرتباط.

ــدر الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى  ــصــ تــ
الجنائية اليوم حكمها في قضية 
ثالثة آسيويين متهمين باالتجار 
في شخص عاملة آسيوية بعد أن 
لها  عمل  فرصة  بتوفير  أوهموها 
وبــعــد ان تــمــكــنــوا مــنــهــا أجــبــروهــا 

على ممارسة الدعارة.
وكــانــت بــدايــة الــواقــعــة ببالغ 
مـــن ســـفـــارة دولـــــة آســـيـــويـــة يفيد 
بــاحــتــجــاز فــتــاة فــي أحـــد الــمــنــازل 
ــم إجــــبــــارهــــا عـــلـــى مـــمـــارســـة  ــتــ ويــ
ــارة، وبــالــفــعــل تــوجــهــت قــوة  ــدعــ الــ
ــــالغ وتـــم  ــبـ ــ ــع الـ ــوقــ أمـــنـــيـــة إلــــــى مــ

على  والقبض  الضحية  تخليص 
شخصين كانا برفقتها في المنزل
أنها  عليها  الــمــجــنــي  وقــالــت 
حضرت إلى البحرين منذ أقل من 
منزل  كعاملة  العمل  بهدف  سنة 
لمدة  كفيلها  منزل  في  واستمرت 
قــاربــت شــهــريــن مــقــابــل راتـــب 120 
فتاة  على  تعرفت  أنــهــا  إال  ديــنــارا 
مواقع  على  جنسيتها  نفس  مــن 
ــرة  ــيــ الــــتــــواصــــل وأوهــــمــــتــــهــــا األخــ
عمل  فرصة  توفير  على  بقدرتها 
والــفــنــادق  المستشفيات  فــي  لــهــا 
دينارا   180 مقابل  نظافة  كعاملة 

ــرا إلـــــــى ظـــروفـــهـــا  ــ ــظـ ــ فــــوافــــقــــت نـ
الصعبة على حد قولها.

وأضافت أنها هربت من منزل 
الــفــتــاة  بــانــتــظــارهــا  ــان  وكــ كفيلها 
ــر حيث  الــتــي تــعــرفــت عــلــيــهــا وآخــ
آخر وفي نفس  إلى منزل  نقالها 
الـــوقـــت بــاعــاهــا لــشــخــص آســيــوي 
فــقــام األخــيــر  مــقــابــل 300 ديـــنـــار 
بــنــقــلــهــا إلـــــى شـــقـــة بــالــقــضــيــبــيــة 
ــود عــمــل في  ــ وأخـــبـــرهـــا بـــعـــدم وجـ
وأنـــهـــا ستعمل  الــنــظــافــة  شـــركـــات 
قام  انــه  إال  الــدعــارة فرفضت  فــي 
باالستيالء على هاتفها ومسح كل 

األرقام، ثم اغتصبها واستمرت في 
وبعدها  أيــام   4 لمدة  الشقة  تلك 
أجبرها على ممارسة الدعارة مع 
مـــا يــقــرب مـــن 20 شــخــصــا خــالل 
أسبوع واحد إلى ان أصيبت بحالة 
إعياء وظلت مريضة حتى تمكنت 
الــتــواصــل مـــع ســـفـــارة بلدها  مـــن 

وأخبرتهم بموقعها.
بالغ  ورد  التحريات  وبــإجــراء 
آخـــر قــدمــتــه فــتــاة آســيــويــة أفـــادت 
إحــدى  فــي  كــانــت محتجزة  بــأنــهــا 
الـــشـــقـــق الـــتـــي يـــديـــرهـــا الــمــتــهــم 
الهرب  استطاعت  ولكنها  للدعارة 

حيث تبين ان المتهم يقوم بإدارة 
محالت للدعارة ويقوم باستقطاب 
ــم تــوفــيــر  ــوهـ ــامــــالت الـــمـــنـــازل بـ عــ
ثم  أعلى  بــراتــب  لهن  فــرص عمل 
يـــقـــوم بـــإجـــبـــارهـــن عــلــى مــمــارســة 
سماسرة  على  بيعهن  أو  الــدعــارة 
إلــى  ــار  ــنـ ديـ ــارة مــقــابــل 300  ــدعــ الــ
600 دينار، فتم استصدار إذن من 
المتهم  على  القبض  وتم  النيابة 
الـــذي أنــكــر مــا نــســب إلــيــه مدعيا 
أنه يعمل على جلب الزبائن فقط 
للفتيات ويعمل لصالح المتهمين 

الثاني والثالث.

العامة  األمـــانـــة  أصــــدرت 
ــى لــلــقــضــاء  ــلـ لــلــمــجــلــس األعـ
الفريق  توجيهات  على  بــنــاًء 
لفيروس  للتصدي  الــوطــنــي 
كورونا، تعميما لكافة أعضاء 
وموظفي  القضائية  السلطة 
الموجودين في مقار  األمانة 
ــل إلجـــــــــــراء الـــفـــحـــص  ــمــ ــعــ الــ
من  اعتبارا  أسبوعيا  السريع 
الموافق 30 مايو  األحــد  يــوم 

الفحص  إلــزامــيــة  مــع   2021
ــل فــي  ــمــ ــعــ ــل مــــبــــاشــــرة الــ ــبــ قــ
الــمــحــاكــم والــمــكــاتــب، وذلـــك 
وسالمة  صحة  على  حفاظا 
والموظفين  القضاة  الــســادة 
على  والــحــرص  والمراجعين 
ــان بــيــئــة عــمــل  ــمــ تـــوفـــيـــر وضــ

آمنة.
ــام  ــ ــعـ ــ وقـــــــــــال األمـــــــيـــــــن الـ
ــى لــلــقــضــاء  ــلـ لــلــمــجــلــس األعـ

ــلـــي الـــكـــعـــبـــي إن  الـــقـــاضـــي عـ
األمـــانـــة الــعــامــة وفـــرت جهاز 
ــي لــفــيــروس  ــذاتــ ــار الــ ــبـ ــتـ االخـ
الــســريــع مــع تضمين  كــورونــا 
كيفية  الهامة عن  اإلرشـــادات 
ــاز الــفــحــص،  ــهـ اســـتـــخـــدام جـ
الــعــامــة  وأضـــــاف أن األمـــانـــة 
طــبــقــت ســـيـــاســـة الـــعـــمـــل مــن 
المنزل بنسبة 70% من عدد 

الموظفين. 

كتب: عبداألمير السالطنة
إسعاف  سيارة  إحداهما  مركبتان  تضررت 
بتلفيات إثر حادث مروري وقع في ساعة مبكرة 
من صباح أمس )األحد( نتيجة تجاوز اإلشارة 

الحمراء على شارع الجنبية.
أن  إلى  للحادث  األولية  التفاصيل  وتشير 
الجنبية  كان يقود سيارته على شارع  بحرينيا 
في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس 

وأثناء وصوله الى اإلشارة الضوئية في الشارع 
اصطدم باإلسعاف الوطني، نتج عن ذلك تضرر 
المركبتين بتلفيات من دون وقوع إصابات، جاء 
اإلشــارة  السائقين  أحــد  تجاوز  بسبب  الــحــادث 

الحمراء.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة المرور 
الجهات  المركبتين، وبعدها فتحت  إزاحة  وتم 
الرسمية التحقيق لمعرفة السائق الذي تجاوز 

اإلشارة الحمراء.

تللطللبلليللق اللللفلللحللل�لللص اللللللذاتلللللي لللجللملليللع 

مللنللتلل�للضللبللي الللمللجللللل�للص الأعلللللللللى للللللقلل�للضللاء

ت�ضرر �ضيارة اإ�ضعاف بعد ال�ضطدام مع �ضيارة بالجنبية

تاأييلللد حب�لللص 4 موظفيلللن اختل�ضلللوا اأملللوال �ضلللاعات العملللل الإ�ضافيلللة

ديللنللار  300 بللل  منزلية  عللاملللللة  بللاعللوا  اآ�للضلليللويلليللن  ثللاثللة  علللللى  الللحللكللم  اللليللوم 
} تصادم بين سيارة إسعاف وسيارة أخرى بالجنبية.

اللل�للضللاحللنللات بللللطللللاريللللات  لللللل�للضللو�للص  �لللضلللنلللوات   5 الللل�لللضلللجلللن 

احللللذر مللخللالللفللة الللحللجللر الللمللنللزلللي



القراراِت  دوافــَع  عن  الجميُع  يتحدث 
األخيرة التي أعلَن عنها الفريُق الوطني 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( يوَم 
األربعاء من األسبوع الماضي والتي قال 
أعضاُء الفريق على أثرها أنها جاءت بعد 
العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية 
وبـــنـــاء عــلــى الــمــســتــجــدات والــمــعــطــيــات، 
فالتطورات األخيرة، دون أدنى شك تقُف 
الـــقـــرارات بحيث  هـــذه  إلـــى  الــلــجــوِء  وراَء 
إليه  اللجوء  من  مفر  ال  خــيــاًرا  أصبحت 
المرتبطة  الــخــطــيــرة  الــمــســتــجــدات  بــعــد 
بانتشار الفيروس واالرتفاع غير المسبوق 
عن  الناجمة  والوفيات  اإلصابات  ألعــداد 
الـــقـــراراِت الــتــي يمكُن  ذلـــك، بــل إن هـــذه 
إدراجها تحت عنوان »الغلق الجزئي«، هي 

»قابلة للمراجعة« وفق الفريق الوطني.
الــتــطــوراُت الــصــحــيــُة األخـــيـــرة، وقبل 
صـــدور هـــذه الـــقـــرارات، كــانــت بــكــل تأكيد 
ماثلًة أمام مختلف المؤسسات والمرافق 
التجارية والخدمية، ذلك أن ارتفاَع أعداد 
على  سلًبا  ينعكُس  والــوفــيــات  اإلصــابــات 
الحركِة التجارية والخدمية أيضا، خاصة 
والمراكز  السينما  كــدور  منها  الترفيهية 
الــمــرافــُق  وهـــذه  والتجميلية،  الــريــاضــيــة 
ــلــت خــســائــَر كــبــيــرة أكــثــر مــن غيرها،  ســجَّ
ــم الــدعــم الــــذي قــدمــتــه الـــدولـــة إلــى  ورغــ
جــمــيــع الــقــطــاعــات تــقــريــبــا، ومــنــهــا هــذه 
التي  الــخــســائــر  تغطية  أن  إال  الــمــرافــق، 
الصعب  مــن  الجائحة  جـــراء  بها  لحقت 
التي  الــقــصــيــرة  الــفــتــرة  خـــال  تعويضها 
استأنفت خالها نشاطها، ثم جاءت هذه 
نقطة  إلى  المرافق  هذه  لتعيد  القرارات 

البداية ثانية.
األوضــــــاَع  أن  عــلــى  أحــــد  يــخــتــلــف  ال 
المستجدة والتي أدت إلى االرتفاع الحاد 
ــابـــات والــوفــيــات لــم تعد  فــي أعــــداد اإلصـ
أن  ذلـــك  الــتــأخــيــر،  تحتمل  وال  مــقــبــولــًة 
مــصــلــحــَة الــمــواطــن والــمــقــيــم تــبــقــى في 
األولــويــات وال يجوز تحت أي سبب  سلم 

ــان الـــتـــهـــاون حــيــالــهــا، ولـــكـــن فـــي نفس  كــ
الوقت يجب األخذ في االعتبار العواقب 
االقــتــصــاديــة الــتــي تــتــرتــب عــلــى اإلغـــاق 
الـــتـــام لــلــعــديــد مـــن الـــمـــرافـــق الــخــدمــيــة، 
يـــديـــرون  أن  يــمــكــن ألصــحــابــهــا  الـــتـــي ال 
عملها عن بعد، فصالونات الحاقة على 
تـــقـــدم مثل  أن  يــمــكــن  الـــمـــثـــال ال  ســبــيــل 
التفكير  يــجــب  وبــالــتــالــي  الــخــدمــة،  هـــذه 
في كيفية تقديم الدعم، بأي نسبة كانت، 
أن  المؤكد  مــن  التي  المرافق  بعض  إلــى 
عليها  تنعكس  ســـوف  األخــيــرة  الـــقـــرارات 
ــدة نــتــيــجــة  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــوبــ ــعــ وســــتــــواجــــه صــ

التطورات الصحية األخيرة.
دون شك، مؤلمة  القرارات، من  فهذه 
ــا، بــالــنــســبــة إلـــى  ــاريــ ــجــ ــا، مـــالـــيـــا وتــ نــــوعــ
الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة الــتــي 
في  ولــكــن  األخـــيـــرة،  ــراءات  ــ اإلجــ شملتها 
يتفهم  أن  الــجــمــيــع  عــلــى  ــوقـــت  الـ نــفــس 
ــادت إلـــى اتــخــاذهــا ومــع  ــع الــتــي قــ ــدوافـ الـ
تفهمنا لوطأة هذه القرارات على أصحاب 
المرافق الخدمية والتجارية إال أن الفريق 
الوطني والجهات ذات الصلة رأت في هذه 
القرارات بمثابة الخيار الوحيد المطروح 
وهي  األخيرة،  التطورات  ظل  في  أمامها 
الــتــطــورات الــتــي أعــادتــنــا مــن جــديــد إلــى 
دخــول  بعد  فيه  كنا  الـــذي  األول  الــمــربــع 
ــدول الــتــي انتشر  ــ ــرة الـ ــ الــمــمــلــكــة فـــي دائـ
اإلغاق  إلى  لجأت  حيث  الفيروس  فيها 
الخدمية  الــمــرافــق  مــن  للكثير  الــجــزئــي 
بنسب  المنزل  مــن  العمل  إلــى  والــتــحــول 
عــالــيــة، وأقــفــلــت تــمــامــا أبـــــواب الــحــضــور 
من  التعليمية  والمرافق  المؤسسات  إلى 
أقفلت  ومــــدارس، كما  ومــعــاهــد  جــامــعــات 

أيضا أبواب معاهد التدريب الخاصة.
ــاء  ــ ــعـ ــ الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي صــــــــدرت األربـ
الـــمـــاضـــي تـــعـــيـــدنـــا تـــمـــامـــا إلـــــى الـــوضـــع 
الــــذي ســبــق أن غـــادرنـــاه قــبــل عـــدة أشــهــر 
ــابـــات والــوفــيــات  حــيــن أخــــذت أرقــــام اإلصـ
ــا ومـــعـــه ارتــفــعــت درجـــة  مــنــحــى انـــحـــداريـ

التفاؤل لدى المواطنين والمقيمين من 
إلــــى تصفير  فـــي طــريــقــهــا  الــبــحــريــن  أن 
للعودة  واالستعداد  بالفيروس  اإًلصابات 
خاصة  الطبيعية  الحياة  إلى  التدريجية 
أنــواع  توفير مختلف  في  الدولة  بــدء  مع 
الصحة  منظمة  مــن  المجازة  اللقاحات 
والطبية  الصحية  والمؤسسات  العالمية 

ذات الصلة.
التطورات األخيرة بددت هذا التفاؤل 
بــل أخـــذ فــي الــتــاشــي الــتــدريــجــي بسبب 
األرقام المفزعة لإلصابات والوفيات خال 
في  وتــحــديــدا  الماضية  القليلة  األشــهــر 
الجاري  األسابيع األخيرة من شهر مايو 
أعــداد  فــي  مخيفا  ارتفاعا  شهدت  والــتــي 
ــابـــات ومــفــزعــا فــي أعــــداد الــوفــيــات،  اإلصـ
إلى تشبيه ما نمر  البعض  لدرجة دفعت 
بــه اآلن بــالــكــابــوس الــمــخــيــف والــتــهــديــد 
والمقيمين  المواطنين  لحياة  الخطير 
ــواء، رغـــم كـــل الــجــهــود الــتــي  ــ عــلــى حـــد سـ
التي  والخدمات  الوطني  الفريق  يبذلها 
على  والصحية  الطبية  المرافق  تقدمها 
تضاهي  جــدا  عالية  وبنوعية  اليوم  مــدار 
مثياتها في الدول المتقدمة في العالم.

ــذه الــــظــــروف الــمــســتــجــدة  فـــي ظـــل هــ
ــة لــمــواجــهــة ذلــك  ــرازيـ ــتـ والــــقــــرارات االحـ
ومــــا يــتــرتــب عــلــيــهــا مـــن مـــواجـــع مــالــيــة 
واقــتــصــاديــة لــلــعــديــد مــن الــمــرافــق، وفــي 
يتوجب  والترفيهية،  الخدمية  مقدمتها 
عــلــى الــجــمــيــع أن يــســتــوعــب مــضــار عــدم 
االحترازية  باإلجراءات  وااللتزام  التقيد 
الصلة،  ذات  الــجــهــات  عليها  تــشــدد  الــتــي 
ــو الــســبــب الــرئــيــســي  فـــهـــذا االســتــهــتــار هـ
لانتشار غير المسبوق للفيروس وتسببه 
في ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات، رغم 
المواطنين  بين  التطعيم  نسبة  ارتــفــاع 
مسؤولية  يتحمل  الجميع  والمقيمين، 
أمــــام  ــكــــون  يــ الـــجـــمـــيـــع أن  ــلــــى  ذلـــــــك، وعــ
الخسائر  من  للحد  الوطنية  المسؤولية 

البشرية واالقتصادية.

تختتم اليوم اإلثنين 31 مايو 2021 المناورات 
النيل«  »حــمــاة  الــمــصــريــة-الــســودانــيــة  العسكرية 
الفترة  أيــام خال  التي استمرت على مدى ستة 
من 26 حتى 31 مايو الحالي، شاركت فيها القوات 
المصرية الجوية والبرية والبحرية مع نظيرتها 
الــســودانــيــة، ومــع أنــهــا ليست الــمــرة األولـــى التي 
تشارك فيها قوات الدولتين في مناورات عسكرية 
أطلق  المناورات أخرى  تلك  مشتركة حيث سبق 
ــإن حــجــم وتــوقــيــت  عــلــيــهــا »نـــســـور الــنــيــل 1 و2« فـ
مناورات حماة النيل جدير باالهتمام، ومع األخذ 
كما  حــرب  إعــان  ليست  الــمــنــاورات  أن  باالعتبار 
يتبادر إلى أذهان البعض، إال أن المتتبع للعديد 
من المناورات التي أجرتها دول العالم يجد أنها 
قد ارتبطت على نحو وثيق بواقع العاقات بين 
الــذي توجد  الوقت  الــدول، بمعنى آخر في  تلك 
ــدول  فــيــه مـــســـارات لــلــعــاقــات الــســيــاســيــة بــيــن الـ
منظمات  ضمن  أو  الثنائية  اللقاءات  عنها  تعبر 

يستند  فــإن حمايتها  الــدول  تلك  لبلورة مصالح  دولية  أو  إقليمية 
ــذي تعكسه بــا شك  فــي الــوقــت ذاتـــه إلـــى وزن الـــدولـــة وثــقــلــهــا والــ
الذي  المفهوم  ذلك  الــردع،  ممارسة  على  وقدرتها  العسكرية  قوتها 
ما  لطرف  رسالة  بمثابة  بأنه  السياسية  العلوم  مفكرو  عليه  أجمع 
فإن  األخــرى  األطــراف  يتعارض ومصالح  ما  إقدامه على فعل  بأن 
تتحقق  التي سوف  المكاسب  يفوق  باهظًا  ثمنًا  يكبده  ذلك سوف 
من جراء ذلك الفعل، ويزخر التاريخ بأمثلة ال حصر لها لممارسة 
أو األزمــات اإلقليمية، كما  الباردة  الحرب  الــردع ســواء خال حقبة 
الــدول  قـــدرة  كــانــت- والتــــزال- وسيلة مهمة إلظــهــار  الــمــنــاورات  أن 
مارست  وقــد  الــقــومــي،  ألمنها  تــهــديــدات  أي  لمواجهة  وجاهزيتها 
مصر سياسة الردع في أزمات عديدة وتكفي اإلشارة هنا إلى أزمتين 
األولى: الصراع في ليبيا، ففي يونيو عام 2020 وخال تفقده للقوات 
المسلحة المصرية في المنطقة الغربية حدد الرئيس عبدالفتاح 
لألمن  بالنسبة  أحــمــر  كــخــط  والــجــفــرة  ســـرت  منطقتي  الــســيــســي 
لحماية  دائمًا  المصري  الجيش  جاهزية  مؤكدًا  المصري  القومي 
المصالح المصرية، والثانية: عندما أعلن الحوثيون السيطرة على 
ميناء الحديدة عام 2014 ومن ثم التوجه صوب مضيق باب المندب 
أعلنت القوات البحرية المصرية توجه قطع بحرية تجاه المضيق 
لتأمين الماحة فيه، حيث كان ذلك بمثابة ردع لخطط الحوثيين 

بشأن تهديد الماحة في ذلك الممر االستراتيجي.
وعود على بدء فإن طبيعة القوات المشاركة في تلك المناورات 
مع  بــالــتــعــاون  المصرية  المسلحة  الــقــوات  جــاهــزيــة  مــجــددًا  تــؤكــد 
الــــســــودان الــشــقــيــق فـــي مــواجــهــة تـــهـــديـــدات األمــــن الــقــومــي لكلتا 
ــة الــكــويــت عــام  ــى مــنــذ حـــرب تــحــريــر دولــ ــ الــدولــتــيــن، فــلــلــمــرة األولـ
مــنــاورات خــارج األراضــي  قــوات برية بهذا الحجم في  1991 تشارك 
السودان  في  مناطق  ثاث  على  المناورات  توزيع  أن  كما  المصرية، 
فــي جبهات  الـــقـــوات للعمل  تــلــك  تــعــزيــز خــبــرات  يــعــنــي اســتــهــداف 
مختلفة، فضًا عن عدم اإلعان عن أعداد القوات المشاركة بشكل 

دقيق على غرار ما تقوم به الدول في مثل تلك المناورات.
عبر تاريخها لم تكن مصر من دعاة الحروب بل كانت- والتزال- 
تــعــلــي مــن احـــتـــرام مــبــادئ وقـــواعـــد الــقــانــون الـــدولـــي الــتــي أكــدتــهــا 
لم  التي  القواعد  تلك  تاريخها،  من  عبر حقب مختلفة  ومارستها 
ولن تكون أبدًا محل مساومة أو تفاوض ومن ذلك على سبيل المثال 
ال الحصر الموقف المصري المبدئي الرافض للغزو العراقي لدولة 

الكويت عام 1990.
وبــتــتــبــع الــخــطــاب الــســيــاســي لــكــل مــن مــصــر والـــســـودان خــال 
مفاوضات سد النهضة نجد تمسك الدولتين بخيار الحوار المؤسس 

على الثقة والشفافية في إطار من احترام قواعد 
إقليمية  بـــأدوار  قدمًا  والــدفــع  بل  الــدولــي  القانون 
الوساطة  آلية  تفعيل  من  ذلك  يعنيه  بما  ودولية 
بالقبول من جانب أطراف  دائمًا ما حظيت  التي 
نـــزاعـــات عـــديـــدة، إال أنــــه فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــوجــد 
ضــــرورة اســتــراتــيــجــيــة لــلــجــاهــزيــة لــحــمــايــة األمــن 
العسكري  الــتــعــاون  خــال  مــن  للدولتين  القومي 
المتحدث  فيه  أكــد  الــذي  الــوقــت  ففي  المشترك، 
يأتي  التدريب  »ذلــك  أن  على  المصري  العسكري 
الــجــاهــزيــة واالســتــعــداد للقوات  لــتــأكــيــد مــســتــوى 
الــمــشــتــركــة وزيـــــادة الــخــبــرات الــتــدريــبــيــة لــلــقــوات 
اســتــمــرارًا  كذلك  ويــأتــي  البلدين،  لكا  المسلحة 
المستشار  السابقة«، فقد قال  التدريبات  لسلسلة 
اإلعامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، 
الطاهر أبو هاجة أن )مناورات »حماة النيل1« تهدف 
لكل  الحيوية  االستراتيجية  المصالح  حماية  إلــى 
السودان  »خيار  أن  على  مؤكدًا  والــســودان(  من مصر 
المثلى  الطريقة  وهــو  الحوار  عبر  حلول  إلــى  الوصول  هو  المعلن 

لحل المشاكل«.
وعلى الرغم من أن الخاف حول موضوع سد النهضة يخص 
الدول  أن  ثاثة أطراف مباشرة وهي مصر والسودان وإثيوبيا، بيد 
الثاث تقع ضمن إطار إقليمي يكتسب بعدًا استراتيجيًا بما يعنيه 
الــتــفــاوض سيكون  أن أي ســيــنــاريــوهــات بعيدة عــن مــســار  ذلــك مــن 
الرئيس  إليه صراحة  أشــار  الــذي  األمــر  وهــو  إقليمية  تداعيات  لها 
بأسرها سيتأثر  المنطقة  استقرار  »إن  بالقول  السيسي  عبدالفتاح 
برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد 
عــلــى حلول  مــؤشــرات  ثــمــة  أن  ذلـــك  يعني  وال  اإلثــيــوبــي«،  النهضة 
األبعاد  أوضح  المصري  الخطاب  ولكن  التفاوض  عن  بعيدًا  أخرى 

اإلقليمية ألزمات من هذا النوع.
 وفي ظل االرتباط الواضح بين األمن اإلقليمي واألمن العالمي 
الفاصلة بين المستويين فإن  إلى الحد الذي تاشت فيه الحدود 
دور  ممارسة  بشأن  الدولي  المجتمع  عاتق  على  يقع  مهم  دور  ثمة 
أكثر فاعلية لتسوية مثل تلك الخافات لسببين األول: أن مسائل 
من  وغيرها  المياه  مثل  الوجودية  القضايا  وخاصة  القومي  األمن 
القومي  أنها جوهر األمن  المساومة بل  الطبيعية ال تقبل  الموارد 
للدول ولن تسمح بالمساس بها، والثاني: أن كافة األزمات اإلقليمية 
قد أسفرت عن نتيجة مفادها أنه من األفضل للقوى الكبرى التي 
األزمــات  وقــوع  دون  تحول  أن  األقاليم  في  استراتيجية  لها مصالح 
بل قد  تكلفة فحسب  أكثر  تكون  والتي ال  آثارها  بــداًل من معالجة 

تسبب آثارًا طويلة المدى ليس ألطرافها فقط بل لإلقليم بأسره.
إن األزمات التي تتسم بالتعقيد وتسارع وتيرة أحداثها يصعب 
كــانــت تشهد تحالفات  إذا  إلــيــه وخــاصــة  تـــؤول  بــمــا ســـوف  الــتــكــهــن 
وتحالفات مضادة، فضًا عن تسارع وتيرة المسارات السياسية جنبًا 
إلى جنب مع خيارات أخرى بما يصعب معه القول أننا بصدد خيار 
مــحــدد وخــاصــة إذا كــان هــنــاك حــرص مــن جــانــب أطـــراف إقليمية 
ودولية على إيجاد حلول سلمية لمثل تلك األزمــات، ولكن ما بين 
دولــة  لكل  أنــه  الــجــدل هــي  تقبل  الــتــي ال  الحقيقة  فــإن  وذاك  هــذا 
الحق في تحديد مفهوم أمنها القومي وكيفية الحفاظ عليه ضمن 
بقضية  األمـــر  ارتــبــط  إذا  وخــاصــة  مــحــددة  واستراتيجيات  خــيــارات 
تــكــون مجااًل  أن  أنــهــا يمكن  تــرى مصر  الــتــي  الــمــيــاه  وجــوديــة مثل 
للتعاون والرخاء والتنمية للجميع بداًل من الصدام الذي لم يثبت 

أنه خيار ناجع إلنهاء صراعات من هذا النوع. 

} خبير في قضايا األمن اإلقليمي الخليجي

»أوكــســفــام«  منظمة  كشفت 
غير الحكومية في العشرين من 
العام الجاري استنادًا  مايو من 
ــوربــــس  ــة مـــجـــلـــة فــ ــمــ ــائــ إلـــــــى قــ
 Forbes Rich( الــعــالــم  ألغــنــيــاء 
الــســادس  فــي  والــمــنــشــورة   )List
الذي تم  اللقاح  بأن  أبريل،  من 
فيروس  وبــاء  لمواجهة  تطويره 
إلــــى ظـــهـــور مـــا ال  ــا أدى  ــورونــ كــ
يقل عن تسعة مليارديرات جدد 
لبيع  نتيجة  أن  أي  العالم،  في 
الطائلة،  األربـــاح  وجني  اللقاح 
فـــقـــد تــخــطــت هــــــؤالء ثــروتــهــم 
المليار دوالر، وبالتحديد بلغت 

ثروتهم 19.3 مليار دوالر. 
وجاء في قائمة المليارديرات 
ــا، حــيــث  ــرنــ ــوديــ ــديـــر شـــركـــة مــ مـ
مليارات   4.3 إلى  ثروته  وصلت 
بــيــونــتــك  شـــركـــة  ومـــديـــر  دوالر، 
مــلــيــارات   4 نــحــو   )BioNTech(
مــدراء شركة  إلــى  إضافة  دوالر، 
الصينية   )CanSino( كانسينو 
 3.5 إلــى  ثروتهم  وصلت  الذين 
على  وعــــــاوة  دوالر.  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
هــؤالء األثــريــاء الــجــدد، فهناك 
مـــلـــيـــارديـــرات ســابــقــيــن حــقــقــوا 
هذه األربــاح الخيالية من قبل، 
اإلجمالية  ثروتهم  بلغت  حيث 
وكــل  دوالر،  مــلــيــار   32.2 قــرابــة 
فيروس  لــقــاح  بيع  بفضل  ذلــك 
ــاره، وتـــحـــديـــد  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ كـــــورونـــــا واحـ
السعر المناسب لهم عند بيعه 

وتسويقه. 
فــــــــهــــــــذه الـــــــحـــــــالـــــــة الـــــتـــــي 
ــا،  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ نــــشــــهــــدهــــا حـــــالـــــيـــــًا أمـ
الصحيحة  المعلومات  وتثبتها 
الــمــوثــقــة، أكـــدت الــوقــائــع التي 
ــنـــا خـــال  ــًا أمـــامـ رأيـــنـــاهـــا أيــــضــ
السنة الماضية بأن الدخول في 
صناعة إنتاج اللقاح ُيعد تجارة 
فــأربــاحــهــا مضمونة  تـــبـــور،  لـــن 

ومستدامة وكبيرة جدًا. 
أن قرابة 7.8  فمن المعلوم 
ــان يــعــيــشــون على  ــسـ بــايــيــن إنـ
إلـــى  يـــحـــتـــاجـــون  األرض  وجـــــه 
شراء هذا اللقاح، وليست جرعة 
وإنما  اللقاح،  من  فقط  واحــدة 
جرعتان متتاليتان، وليس مرة 
وإنما  فــقــط،  العمر  فــي  واحـــدة 

بــحــاجــة إلــــى الــتــلــقــيــح بــشــكــٍل 
ســنــوي مــســتــمــر مــــدى الــحــيــاة، 
الـــتـــجـــارة  هـــــذه  أن  يــــؤكــــد  ــا  مـــمـ
الطلب  يــقــل  ولـــن  تنكمش،  لــن 
أربــاحــهــا  تنخفض  ولـــن  عليها، 

لسنوات طويلة قادمة. 
شركة  المثال،  سبيل  فعلى 
األمريكية   )Moderna( مــودرنــا 
التي تأسست في سبتمبر 2010 
فـــي مــديــنــة كــامــبــريــدج بــواليــة 
ــتــــس، ُتـــعـــتـــبـــر مــن  ــوســ ــاشــ ــاســ مــ
الــشــركــات الــصــغــيــرة الــمــغــمــورة 
لقاح  تــطــويــر  عــلــى  تعمل  الــتــي 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الــحــمــض 
النووي الريبوزي، ولم تنجح من 
قبل في صناعة أي لقاح، فعندما 
بــأنــهــا  يــنــايــر 2020  فـــي  أعــلــنــت 
ستعمل على تطوير هذا اللقاح 
ــا،  الـــجـــديـــد تــقــنــيــًا ضــــد كــــورونــ
ــايـــة اإلعـــامـــيـــة  ــالـــدعـ وبـــــــدأت بـ
لــتــضــخــيــم أعـــمـــالـــهـــا، ارتــفــعــت 
أضــعــاف،  ثــاثــة  وزادت  أسهمها 
وارتــــفــــعــــت قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة 
أنها  كــمــا  دوالر،  بــلــيــون   26 إلـــى 
األمريكية  الحكومة  ثقة  نالت 
في  لمساعدتها  ماليًا  بدعمها 
تــطــويــر الــلــقــاح، حــســب مـــا ورد 
في  تايمز  النيويورك  مقال  في 
26 يوليو 2020، كما أنها عندما 
 2020 ديــســمــبــر   10 فـــي  أعــلــنــت 
عـــن انـــتـــهـــاء تـــجـــارب الــمــرحــلــة 
الثالثة من إنتاج اللقاح، وأكدت 
اللقاح بلغت %94.5،  أن فاعلية 

حــــدثــــت طــــفــــرة حــــــــادة أخـــــرى 
بــمــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي قيمة 
ــادة إلــى  ــزيـ األســـهـــم، ووصـــلـــت الـ
القيمة  لتبلغ  الــمــائــة  فــي   212
مــلــيــار   30 لـــلـــشـــركـــة  الـــســـوقـــيـــة 
يــنــطــبــق  الـــمـــثـــال  ــذا  ــ وهــ دوالر. 
على باقي الشركات التي دخلت 
سباق إنتاج اللقاح، حيث أفادت 
الــتــقــاريــر بــالــنــســبــة ألســهــم 18 
شـــركـــة عــالــمــيــة تـــقـــوم بــتــطــويــر 
أســهــمــهــا  أن  وأكــــــــدت  ــاح،  ــقــ ــلــ الــ
ــراوح بــيــن 17  ــتـ قــفــزت بــنــســبــة تـ
 ،2020 أغــســطــس  فـــي   %1892 و 
السوقية  الــقــيــمــة  ارتــفــعــت  كــمــا 
لهذه الشركات، والتي معظمها، 
ــات  الــــواليــ فــــي  أي عـــشـــر مــنــهــا 
الـــمـــتـــحـــدة األمــــريــــكــــيــــة، مــثــل 
آند  موديرنا، وفايزر، وجونسون 
والباقي  ونوفافاكس،  جونسون، 
في سويسرا وبريطانيا وألمانيا 

والصين وفرنسا واليابان.
ــذه  ــ ــم هـ ــ ــلـ ــ ونــــــــظــــــــرًا الـــــــــى عـ
ــات هــــذه  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــات وحــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
الــشــركــات بـــاألربـــاح والــمــكــاســب 
الــتــي يمكن  الــطــائــلــة  الــمــالــيــة 
ــن تـــطـــويـــر وتــصــنــيــع  جــنــيــهــا مــ
الـــلـــقـــاح، فــإنــهــا بــــدأت بــاحــتــكــار 
دائرة  كليًا، وجعل  العملية  هذه 
والتصنيع،  واإلنــتــاج،  التطوير، 
ــق فــي  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والـــــــتـــــــوزيـــــــع، والـ
التي  األم  الـــدول  فــي  مصانعها 
تــنــتــمــي إلــيــهــا، وذلــــك مـــن أجــل 
ــتــــي تــدخــل  ــان األربـــــــــاح الــ ــمــ ضــ
ــات  ــركـ ــذه الـــشـ ــ ــة هــ ــيـ ــزانـ ــيـ فــــي مـ
والــحــكــومــات مــعــًا، إضــافــة إلــى 
الــتــحــكــم فــــي األســــعــــار كــيــفــمــا 

تشاء، وحينما تشاء. 
وتأكيدًا على هذه الحقيقة 
ــااًل فـــي أخــبــار  ــقـ ــرُت مـ فــقــد نـــشـ
أبــريــل  مـــن  األول  فـــي  الــخــلــيــج 
احـــتـــكـــار  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ تـــحـــت   2021
َكْشف  عــن  فيه  ــرُت  وذكــ الــلــقــاح، 
الـ بي بي سي النقاب عن تقرير 
َحصلْت  مسربة  ووثيقة  ســـري، 
العام  مــن  مـــارس   20 فــي  عليها 
الـــجـــاري، وهــــذه الــوثــيــقــة تؤكد 
غــنــيــة  غـــربـــيـــة  دواًل  هـــنـــاك  أن 
ومتقدمة من ضمنها بريطانيا 
المتحدة  والـــواليـــات  العظمى، 

األمــريــكــيــة، واالتــحــاد األوروبـــي 
عرقلة  على  جدي  بشكٍل  تعمل 
تــصــنــيــع وإنـــتـــاج الــلــقــاحــات في 
ــدول الــنــامــيــة، وتـــقـــف حجر  ــ الــ
تبذلها  التي  الجهود  أمام  عثرة 
ــدول الــفــقــيــرة والــنــامــيــة عن  ــ الـ
ــة  ــيـ ــدولـ ــق الـــمـــنـــظـــمـــات الـ ــريــ طــ
العالمية  الصحة  منظمة  مثل 
ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة 
لتحويل جزٍء من إنتاج وصناعة 
الـــلـــقـــاح إلـــــى دولــــهــــا مــــن أجـــل 
وتلقيح  اإلنـــتـــاج،  فــي  الــتــســريــع 

شعوبها قبل فوات األوان.
كما أن ما يؤكد لي أن تجارة 
إنتاج اللقاح لن تبور هو استثمار 
الحكومات وليس الشعوب فقط 
ــي هـــــذه الــــشــــركــــات الـــمـــطـــورة  فــ
ــاح بـــمـــبـــالـــغ  ــقــ ــلــ ــة لــ ــتــــجــ ــنــ ــمــ والــ
المسبوق  غير  ودعمها  ضخمة، 
بذلك  فأرسلْت  الشركات،  لهذه 
ــل إيـــجـــابـــيـــة ومـــحـــفـــزة  ــائــ ــرســ بــ
ــت  ــطـ إلــــــى ســــــوق األســـــهـــــم، وأعـ
للمستثمرين  مطمئنة  إشــارات 
الــواليــات  دفعت  اآلخــريــن، فقد 
وبريطانيا  األمريكية  المتحدة 
مـــئـــات  أخــــــــــرى  ودول  وكــــــنــــــدا 
المايين من الــدوالرات لحجز 
ــراء الــمــلــيــارات مــن جــرعــات  وشــ
من  التأكد  يتم  أن  قبل  اللقاح 
قدرة هذه الشركات على تطوير 
وإنتاج اللقاح المناسب لحماية 
ــان مـــن شـــر هــــذا الـــوبـــاء  ــســ اإلنــ
الــعــصــيــب، وقــبــل أن تــجــرى أيــة 
بفاعلية  تفيد  سريرية  تــجــارب 
ــات وجــــــدواهــــــا  ــ ــاحـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ هــــــــذه الـ

لاستخدام البشري. 
ــذه الـــعـــوامـــل الــتــي  ــ فـــكـــل هـ
إلــــى أن تــطــويــر  ذكـــرتـــهـــا تــشــيــر 
وإنتاج اللقاح الخاص بمكافحة 
فيروس كورونا المسبب لمرض 
ــى عمل  ــيـــد_19 تـــحـــول إلــ ــوفـ كـ
ــة  ــيـ ــربـــحـ ــون الـ ــمــ ــضــ ــاري مــ ــ ــجــ ــ تــ
والبعيد،  الــقــريــب  الــمــدى  على 
الـــبـــتـــة  ــرب  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ أسـ ال  ولــــــذلــــــك 
ــات والـــــــدول  ــركــ ــشــ ــتــــغــــال الــ اســ
لهذا اللقاح لتحقيق المكاسب 
المالية بالطرق الشرعية وغير 

الشرعية. 
bncftpw@batelco.com.bh

العودة اإلى المربع الأول

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

بــدايــة  فــي  السوفيتي  االتــحــاد  عــنــدمــا ســقــط 
التسعينات من القرن الماضي ألسباب معروفة تم 
وقتها  المرات  عشرات  والتحليل  بالدرس  تناولها 
أوروبــا  ودول  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  هللت 
السوفيتي  االتــحــاد  ســقــوط  أن  واعــتــبــروا  الغربية 
بمثابة االنتصار للنهج الرأسمالي وسقوط التجربة 
إليهم تشكل نوعا  بالنسبة  التي كانت  االشتراكية 
إن  بــل  واأليديولوجية,  السياسية  الــخــطــورة  مــن 
بعض منظري الرأسمالية من األمريكان تحدثوا 
عن نهاية التاريخ وأن الرأسمالية ستكون الشرعة 
الــدول  لجميع  الــدولــيــة  األيــديــولــوجــيــة  العالمية 
الــنــمــو والــتــقــدم االقــتــصــادي  تــريــد تحقيق  الــتــي 

واالجتماعي.
ولكن هذا التهليل وهذا الفرح تبين لهم خال 
يلتسين  بوريس  مرحلة  انتهاء  بعد  قليلة  سنوات 
ان روســيــا الــتــي ورثـــت الــمــنــظــومــة االشــتــراكــيــة قد 

فاديمير  الرئيس  تولي  بعد  جديد  من  مــاردا  تعود  أن  استطاعت 
الــقــوى  فاستنهضت  الجديدة,  األلــفــيــة  بــدايــة  فــي  الــحــكــم  بــوتــيــن 
الكامنة للشعب الروسي واستطاعت ان تعيد اطاق عجلة التنمية 
مجددا  روسيا  لتطوير  واالقتصادية  والعلمية  السياسية  الروسية 
السوفيتي  االتحاد  كان  مثلما  ضاربة  قوة  إلى  سنوات  عشر  خال 

في أوج قوته أو أكثر.
االقتصاد  تطوير  من  وتمكنت  قوتها  روسيا  استعادة  وبمجرد 
وعــلــى نــمــط رأســمــالــيــة الــدولــة وتــطــويــر الــســاح الــروســي ليصبح 
شمال  حلف  ســاح  على  ويتفوق  بــل  مسبوق  غير  بشكل  متقدما 
األطلسي الناتو بمجرد حدوث ذلك استعاد الغرب لعبته القديمة 
في مناكفة روسيا والعمل على جرها إلى معارك جانبية إلنهاكها 
والحد من اندفاعها القوي على األصعدة السياسية واالقتصادية 
ودول  وبــيــاروســيــا  أوكــرانــيــا  حــكــايــات  جـــاءت  هنا  ومــن  والعسكرية, 
الــبــلــطــيــق وغــيــرهــا وجـــــاءت حــكــايــة الـــمـــعـــارض الــيــكــســي نــافــالــنــي 
وحكايات أخرى عديدة يتم اختاقها لخلق أجواء معادية لروسيا 
روسيا هي نهضة  أن نهضة  الغربية من  الــدول  بل تخويف شعوب 
ــى الـــخـــوف مـــن االتـــحـــاد  ــودة إلــ ــ ــى عـ ــؤدي إلــ ــ مــخــيــفــة ويــمــكــن أن تـ

السوفيتي في صورة أخرى.
ومن هنا أيضا بدأ من جديد الحديث عن الدكتاتورية الروسية 
واالستبداد الروسي وانعدام الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان 
األسطوانات  وهــي  عليها  تعودنا  التي  األســطــوانــات  تلك  آخــر  إلــى 
تلك  روســيــا  يــحــارب  أن  أراد  كلما  استخدامها  الــغــرب  يجيد  الــتــي 

الحرب البعيدة عن المواجهات العسكرية المكلفة.
ولعل آخر تلك الصدامات األوروبية تلك الصادرة عن البرلمان 
والتي  روسيا  مع  للعاقة  الخمسة  المبادئ  عنوان  تحت  األوروبــي 
أعــدتــهــا لجنة الــشــئــون الــدولــيــة فــي الــبــرلــمــان األوروبــــي كــنــوع من 
على  فرضه  األوروبــي  االتحاد  بلدان  تريد  الــذي  الجديد  الدستور 
روسيا. ويمكن تلخيصها على النحو التالي كما حددت في تقرير 

اللجنة األوروبية للعاقات الخارجية:
يــقــتــرح هــذا  بــنــاء مجتمع ديــمــقــراطــي فــي روســيــا حــيــث  أوال: 

عــن طريق  الــهــدف  هـــذا  الــعــمــل تحقيق  الــتــقــريــر 
إنشاء قناة تليفزيونية تبث للشعوب الروسية على 
مدار الساعة من أجل التشجيع على الديمقراطية 
الــغــربــيــة والــتــشــكــيــك فــي الــتــجــربــة الــروســيــة، كما 
تــوصــي الــوثــيــقــة قــيــادة االتـــحـــاد األوروبــــــي ببحث 
الجديد  الــقــوام  بشرعية  االعــتــراف  عــدم  احتمال 
الـــنـــواب( بعد  الــروســي )مــجــلــس  الــدومــا  لمجلس 
روسيا  فــي  ستجرى  التي  البرلمانية  االنتخابات 
في الخريف المقبل إذا اعتبر االتحاد األوروبي أن 
نتائجها ستكون مزورة، وبالتالي التعامل مع روسيا 
الــثــالــث بحيث يتم  الــعــالــم  دولـــة مــن دول  وكــأنــهــا 

التحريض على نوع من الربيع الروسي الجديد.
ثــانــيــا: الـــعـــودة مـــجـــددا إلــــى تــضــخــيــم مــبــادئ 
الواليات  وراء  والتوحد  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع 
والتأكيد  روســيــا  مــواجــهــة  فــي  األمريكية  المتحدة 
وربــط  ونزيهة  حــرة  انتخابات  تنظيم  ضـــرورة  على 
أي تطور في العاقات االقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بهذا 

الشرط.
ثالثا: ردع ما سماه التقرير بالعدوان الروسي في أكثر من مكان 
ويقترح التقرير توحيد جهود الناتو والشركاء الدوليين في مناطق 
متعددة لممارسة الضغط على موسكو من أجل منع تدخلها في 

العديد من المناطق.
رابعا: الضغط على المنظومة االقتصادية والمالية بالنظر في 
»سويفت«  المعروف  الدولي  الدفع  نظام  عن  روسيا  فصل  إمكانية 

وذلك طالما واصلت التدخل في خارج حدودها.
خــامــســا: اكـــد الــتــقــريــر عــلــى ضــــرورة خــفــض اعــتــمــاد االتــحــاد 

األوروبي على النفط والغاز الروسي.
تلك أهم النقاط التي وردت في هذا التقرير وهي كما واضح 
مواجهة  فــي  الــنــاتــو  دول  تستخدمها  كــانــت  الــتــي  األســالــيــب  نفس 
التسلح  إلـــى ســبــاق  إلـــى جـــره  الــســابــق إضــافــة  السوفيتي  االتــحــاد 
إلنهاكه والتأثير على الوضع االقتصادي واالجتماعي للمواطنين 

السوفيت في تلك الفترة.
أنه  المماثلة  التقارير  عــن  وتميزه  التقرير  هــذا  فــي  الغريب 
ــي فــي شئون  ــ الــتــدخــل األمــريــكــي واألوروبــ يــتــحــدث مطلقا عــن  ال 
الــدول  تحريض  خــال  من  وعسكريا  أمنيا  بها  التحرش  أو  روسيا 
بأي شكل  روسيا  إلى  اإلســاءة  على  أوكرانيا  وخاصة  لها  المجاورة 
نافالني  التوتر واختاق القصص مثل قصة  إثارة  أو  من األشكال 
أنها خالية  الجميع  إلى صورة ويعلم  الغربي  التي حولها اإلعــام 
من أي مصداقية وإن هذا الرجل ال قيمة له وال دور سواء سياسيا 
أو اجتماعيا وهي نفس أدوات العبث التي يحاول الغرب من خالها 
فرملة اندفاع روسيا وعودتها إلى الساحة الدولية بقوة واحتالها 
مركزا مرموقا على كافة األصعدة وخاصة مجال الطاقة العالمية 
ــوق الــســاح  ــزء مــن سـ ومــجــال بــيــع الــســاح الــمــتــطــور واحــتــكــار جـ

العالمية.
إن المحاوالت التي ال تتوقف أبدا لن تنجح في إيقاف المارد 

الروسي مثلما لم تنجح في إيقاف المارد الصيني.

اإن��������ت��������اج ال�����ل�����ق�����اح ال����م���������ض����اد 

ل���ك���ورون���ا.. ت���ج���ارة م��رب��ح��ة ل���ن ت��ب��ور

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

المناورات الع�سكرية »حماة النيل«..

م�ضر وال�ضودان في مواجهة التهديدات الم�ضتركة

بقلم: 
د. أشرف محمد كشك }

الأوروب��ي والبرلم��ان  رو�ض��يا  بي��ن  ال�ض��دام 

بقلم:
د. نبيل العسومي
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أكدت سبيكة خليفة الفضالة 
ــاب  ــبـ ــشـ ــة شــــــــؤون الـ ــنـ ــيــــســــة لـــجـ رئــ
الـــشـــورى أن الــمــواضــيــع  بــمــجــلــس 
ــي نـــاقـــشـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة خـــال  ــتــ الــ
الفصل  الــثــالــث مــن  االنــعــقــاد  دور 
الخامس مهمة وتصب  التشريعي 
القطاع  تطوير  صالح  في  أغلبها 
الـــريـــاضـــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومـــواكـــبـــة الــتــشــريــعــات الــريــاضــيــة 
الحديثة، مبينة أن اللجنة أنجزت 
4 تشريعات، تشمل مرسوما بقانون 
واقتراحين  قانون،  ومشروَع  واحد 
بقانون خال دور االنعقاد الثالث، 
اجــتــمــاعــات عقدتها   7 فــي  وذلــــك 
من  عــدًدا  التقت خالها  لبحثهم 

الجهات المعنية.
ــارت رئــيــســة لــجــنــة شــؤون  ــ وأشـ
الـــشـــبـــاب بــمــجــلــس الــــشــــورى إلـــى 
اللجنة،  بحثتها  التي  المواضيع 
ــانــــون  ــلـــت مـــــشـــــروع قــ ــمـ والـــــتـــــي شـ
االحـــــتـــــراف الــــريــــاضــــي الــــــذي تــم 
التقت  اجتماعات،   3 خال  بحثه 
الشباب  وزيــر شــؤون  فيهم بسعادة 
ــلــــي الـــلـــجـــنـــة  ــثــ والــــــريــــــاضــــــة ومــــمــ
ــة مــــشــــروع  ــاقـــشـ ــنـ ــمـ األولــــمــــبــــيــــة لـ
ــتـــي يــقــوم  ــون واألهــــــــداف الـ ــانـ ــقـ الـ

عليها لتطوير الرياضة في مملكة 
ــم الـــتـــزامـــات  ــى دعــ ــ الــبــحــريــن، وإلـ
االتــحــادات  مــع  الــدولــيــة  البحرين 
ــيــــة بــخــصــوص  ــة الــــدولــ ــيـ ــاضـ ــريـ الـ

الرياضي  االحتراف  إلى  االنتقال 
ونــقــل الــريــاضــة والــريــاضــيــيــن من 
والتطوع واالحتراف  الهواية  إطار 
والخصخصة،  الــكــامــل  الــريــاضــي 

القدرة  تحسين  في  يسهم  والــذي 
التنافسية في المحافل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.
أنجزت  اللجنة  أن  نت  بيَّ كما 
الـــمـــرســـوم بــقــانــون بــإضــافــة مـــادة 
جديدة برقم )62( مكرر إلى قانون 
االجتماعية  واألنــديــة  الجمعيات 
ــات الـــعـــامـــة  ــئــ ــيــ ــهــ والـــثـــقـــافـــيـــة والــ
ــة  ــاضـ ــريـ ــاب والـ ــبـ ــشـ ــدان الـ ــيــ ــي مــ فــ
والـــمـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة، والـــــذي 
يــهــدف إلـــى اســتــكــمــال اإلجــــراءات 
الــداعــمــة لــاقــتــصــاد الــوطــنــي من 
ــاء  ــشـ ــه بــــجــــواز إنـ ــيـ ــوجـ ــتـ خــــــال الـ
أنـــديـــة فـــي شــكــل شـــركـــات تــجــاريــة 
ــراءات التي  ــ وفــقــًا لــلــقــواعــد واإلجــ
الوزير  من  قرار  بتحديدها  يصدر 
بــعــد مــوافــقــة مجلس  الــمــخــتــص 

الوزراء.
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــة الـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وأفـــــــــــــــادت رئـ
بــــشــــأن  بـــــقـــــانـــــون  االقـــــــــتـــــــــراح  أن 
مـــركـــز الــبــحــريــن لــتــســويــة وفــض 
ــات الـــريـــاضـــيـــة والــــــذي  ــازعــ ــنــ ــمــ الــ
إنشاء  إلــى  يهدف  اللجنة  أنجزته 
مــركــز مــتــخــصــص لــتــســويــة وفــض 
المتعلقة  الــريــاضــيــة  الــمــنــازعــات 
بـــالـــريـــاضـــة مـــن خــــال الــتــحــكــيــم 

ــة عـــن طـــريـــق قــواعــد  ــاطـ الـــوسـ أو 
لمواكبة  وذلــــك  خــاصــة،  إجــرائــيــة 
الــنــهــضــة الــتــشــريــعــيــة الــحــديــثــة 
ــريـــاضـــي، وكــذلــك  فـــي الــمــجــال الـ
المنازعات الرياضية المستحدثة، 
الــــتــــي تـــســـتـــدعـــي الــــحــــاجــــة إلــــى 
لتسوية  متطور  نــظــام  اســتــحــداث 
ــازعــــات، فــيــمــا يــهــدف  ــنــ ــمــ تـــلـــك الــ
تنظيم  بـــشـــأن  بـــقـــانـــون  االقــــتــــراح 
ــيـــات  ــز واألكـــاديـــمـ ــراكـ ــمـ أنــشــطــة الـ
ــى تــنــظــيــم أنــشــطــة  ــ الـــريـــاضـــيـــة إلـ
الرياضية  واألكــاديــمــيــات  الــمــراكــز 
ــة عــلــيــهــا،  ــابــ ــرقــ ــي الــمــمــلــكــة والــ فــ
وتــصــنــيــفــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى منح 
الرياضيين  للمدربين  التراخيص 
ــم عــلــى  ــائـ ــقـ الـ يـــكـــون  أن  لـــضـــمـــان 
المؤهلين  من  الرياضي  التدريب 
ــي مـــمـــارســـة هــذا  والــمــخــتــصــيــن فـ

النشاط.
الشباب  أن لجنة شؤون  يذكر 
سعادة  بــرئــاســة  الــشــورى  بمجلس 
الفضالة  خليفة  سبيكة  الــســيــدة 
دينا  نانسي  عضويتها:  في  وتضم 
إيلي خضوري نائب رئيس اللجنة، 
إبراهيم  رضا  الزايد،  جاسم  دالل 

منفردي، نوار علي المحمود.

Vacancies Available
EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 39628077  or  contracting.ebtehal@gmail.com

BATSCO CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED 

SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK

suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANING SUPERVISOR / FOREMAN

suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  adnan.aslam@lpodwaterpark.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  magicshine775@yahoo.com

CRYPTO MINERS DATA PROCESSING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 13633999  or  ceo@bader-bh.com

NANO CARE CAR WASH 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17332217  or  asmarentacarbh@gmail.com

AXENS MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE PLANNING)

suitably qualified applicants can contact

 17216373  or  joseph.ibrahim@axens.net

LE MONDE RESTAURANTS  MANAGEMENT SPS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39873258  or  lemonde1950@hotmail.com

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 

has a vacancy for the occupation of

  PHYSIOTHERAPIST

suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com

OTHMAN A.ALUSAIMI & PARTNERS TRADING 

COMPANY- FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 17784060  or  mohsabry81@hotmail.com

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  m.i.75@hotmail.com

YUM YUM KIDS CAFETERIA 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER

suitably qualified applicants can contact

 17484815  or  m.alramil@live.com

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  murtazawali100@gmail.com

WHITE LIGHT TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 36557277  or  khalidmansora@yahoo.com

ANNE HOLTROP  CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER

suitably qualified applicants can contact

 33975650  or  mail@anneholtrop.nl

MALMO MASSAGE 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR

suitably qualified applicants can contact

 33166119  or  m.adel@yaootdeign.com

VALIDITY CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  PROJECT LEADER

suitably qualified applicants can contact

 38292626  or  saud4112012@gmail.com

PANDA CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER

suitably qualified applicants can contact

 33310333  or  panda_tea_bh@hotmail.com

BODY & MIND MENS SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 34380063  or  victoriafiona2015@yahoo.com

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com

LETHAL PERFORMANCE AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC

suitably qualified applicants can contact

 36333219  or  lp.garage@hotmail.com

AL AREES MEN SALOON W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER

suitably qualified applicants can contact

 66966114  or  nour909@hotmail.com

ABU HAZAR AIR CONDITIONING AND 

REFRIGERATION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36345192  or  alihazar1234@gmail.com

SALON IBTISSAM JDIRA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17343899  or  ibtissamjdira.sh@gmail.com

BELLAROMA MEDICAL CENTER W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MEDICAL CONSULTANT

suitably qualified applicants can contact

 17777407  or  bellaromamedical@gmail.com

V CAFE AND RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF

suitably qualified applicants can contact

 33344906  or  pixelmarketwll@gmail.com

HRM BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  hussainrabeea89@gmail.com

ALBUSTAN ALAKHDAR TRADING CO .LTD 

BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 34114599  or  

RAJ R TAILOR 

has a vacancy for the occupation of

  TAILOR

suitably qualified applicants can contact

 36576122  or  alooy20019@gmail.com

IBN KHULDOON NATIONAL SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / 

DEIVISION

suitably qualified applicants can contact

 17687073  or  h.radhi@ikns.edu.bh

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER

suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

BORA BORA S.P.C OWNED BY FAISAL ABDULLA 

HASAN ISA ALJASIM 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF

suitably qualified applicants can contact

 36361311  or  borabora.bahrain@gmail.com

ALRAYAN OPTICAL 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36699890  or  albarqawi@gmail.com

HASHEM ALORDON RESTAURANTS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (CUSTOMER SERVICES)

suitably qualified applicants can contact

 33060088  or  nagehfares0@gmail.com

EYYAD FOR ORGANIZING CONFERENCES AND 

OCCASIONS 

has a vacancy for the occupation of

  ORGANISER(EXHIBITIONS & PUBLICITY 

CAMPAINS)

suitably qualified applicants can contact

 33848344  or  m6r1975@gmail.com

AREESH FOOD CLUB W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF

suitably qualified applicants can contact

 16002600  or  mohammadalhadidi@gmail.com

»���ش��ب��اب��ي��ة �ل�������ش���ورى« ت��ن��ج��ز »�الح����ت����ر�ف �ل���ري���ا����ش���ي« و»�إن�������ش���اء

الث����الث االنع�ق����اد  دور  خ���ال  تج�����ارية«  �شرك�����ات  �ش���كل  ف���ي  اأندي���ة 

تــنــفــيــذا لــتــوصــيــات الــفــريــق 
ــطـــــبـــــي لـــلـــتـــصـــدي  ــي الـــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
)كـــوفـــيـــد 19(،  ــا  ــورونــ كــ لـــفـــيـــروس 
وبمتابعٍة واهتماٍم مباشر من علي 
بن صالح الصالح رئيس مجلس 
الــــــشــــــورى، والـــمـــســـتـــشـــار أســـامـــة 
ــن الــعــام  ــيـ أحـــمـــد الــعــصــفــور األمـ
كريمة  أكــــدت  الـــشـــورى،  لمجلس 
مــحــمــد الــعــبــاســي، األمــيــن الــعــام 
المساعد لشؤون الموارد البشرية 
والــمــالــيــة والــمــعــلــومــات بــاألمــانــة 
ــة  ــانـ األمـ أن  لــلــمــجــلــس،  ــامـــة  ــعـ الـ
ــامـــة لــلــمــجــلــس بــــــدأت أمـــس  ــعـ الـ
)األحد( بإجراء الفحص السريع 
المتواجدين  الموظفين  لجميع 
فــي الــعــمــل، وذلـــك وفــق إجـــراءات 
لضمان  وقائية  وتدابير  احترازية 

صحة وسامة جميع الموظفين، 
مبينة أّنه تم تشكيل فريق مدّرب 
لمتابعة وإجراء الفحص السريع، 
إلى مبنى  الموظفين  قبل دخول 
ــة، مــــع تــســجــيــل  ــامــ ــعــ األمـــــانـــــة الــ

بيانات ونتائج الفحص.
أنَّ  الــــعــــبــــاســــي  وأوضـــــــحـــــــت 
رفعت  للمجلس  الــعــامــة  األمــانــة 
من  العاملين  الموظفين  نسبة 
الــمــنــزل إلـــى 70 فــي الــمــائــة، في 

الوقت الذي حددت فيه عدًدا من 
اإلجـــــراءات الــواجــب اتــبــاعــهــا من 
حرًصا  وذلــك  الموظفين،  جانب 
على سامتهم، والحد من انتشار 

فيروس كورونا.
وذكرت العباسي أن هناك قرار 
ُيلزم جميع زوار المجلس بإجراء 
الــفــحــص الــســريــع قــبــل الــدخــول، 
مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم، 
أزمــة  إدارة  فــريــق  أن  إلـــى  مــنــّوهــة 
كـــــــورونـــــــا فــــــي األمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــجــلــس يــــواصــــل جــــهــــوده فــي 
الموظفين،  وإرشــاد جميع  توعية 
واطاعهم على كافة المستجدات 
والـــتـــطـــورات الــمــتــعــلــقــة بــفــيــروس 
إلـــى أّن األمــانــة  كـــورونـــا. ولــفــتــت 
على  حــرصــت  للمجلس  الــعــامــة 

الموظفين  جميع  وإرشـــاد  توعية 
السريع،  الفحص  إجــراء  بكيفية 
التسجيل  أهــمــيــة  إلـــى  والــتــنــبــيــه 
ــــي تـــطـــبـــيـــق »مـــجـــتـــمـــع واعـــــــي«،  فـ
من  المعتمدة  اإلرشــادات  وتنفيذ 
للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  قــبــل 

للجائحة.
وبــّيــنــت الــعــبــاســي أن األمــانــة 
ــلـــس مـــســـتـــمـــرة  ــجـ ــمـ ــلـ الـــــعـــــامـــــة لـ
ــي تــطــبــيــق ســيــاســة الــعــمــل من  فـ
ــهـــر مـــــــارس مــن  ــنـــذ شـ الـــمـــنـــزل مـ
العام الماضي )2020(، مع إعفاء 
جــمــيــع األمــــهــــات الـــعـــامـــات فــي 
المجلس من الحضور للمجلس، 
ــام فـــي الــجــهــود  ــهـ مـــؤكـــدة أن اإلسـ
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة 

يعتبر مسؤولية على الجميع.

»اأم�����ان�����ة ال���������ش����ورى« ُت����ج����ري ال���ف���ح�������ص ال�����ش��ري��ع 

ل��ل��م��وظ��ف��ي��ن وت���رف���ع ن�����ش��ب��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن م���ن ال��م��ن��زل

رئــيــس جــامــعــة الخليج  تــابــع 
ــور خـــــالـــــد بــن  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الـــــعـــــربـــــي الــ
ــلــــي ســيــر  ــعــــوهــ ــمــــن الــ ــبــــدالــــرحــ عــ
النهائية  التحريرية  االمتحانات 
الدارسين  السادسة  السنة  لطلبة 
ــوم الــطــبــيــة  ــلـ ــعـ بــكــلــيــة الـــطـــب والـ
طـــالـــبـــا   180 عـــــددهـــــم  ــــغ  ــالـ ــ ــبـ ــ والـ
وطــالــبــة، إذ عــقــدت االمــتــحــانــات 
حضوريا وسط إجراءات احترازية 

دقيقة. 
ــلـــي  ــور الـــعـــوهـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وقـــــــــال الـ
عـــلـــى  حــــــرصــــــت  ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ إن 
التعليمية  العملية  سير  استمرار 
وتــنــظــيــم االمـــتـــحـــانـــات حــضــوريــا 
لــــطــــاب الــــســــنــــوات الـــمـــتـــقـــدمـــة 
)الــخــامــســة والـــســـادســـة( حــرصــًا 
ــان جـــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــمـ ــ ــى ضـ ــلــ عــ
المكتسبة  بــالــمــهــارات  والــتــحــلــي 
مع  المباشر  التعامل  خــال  مــن 
تتطلب  التي  المرضية  الــحــاالت 
العاجي،  والــتــدخــل  التشخيص 
رغم التحديات التي تواجه العالم 
في  خصوصًا  التعليمي  والقطاع 

ظل جائحة كوفيد – 19. 
وأضاف رئيس جامعة الخليج 
القاعات  هــذه  مــن  قــائــًا:  العربي 

نعول  الذين  شبابنا  خيرة  نخرج 
الخليج  دول  إلــى  لــلــعــودة  عليهم 
الــعــربــيــة لــيــلــتــحــقــوا بــالــصــفــوف 
أجــل  مــن  للمتطوعين  األمــامــيــة 
الــتــصــدي لــهــذه الــجــائــحــة، حتى 
ــان مــكــتــوبــا  ــا كــ يــحــقــق لــنــا اهلل مـ
السيطرة  مــن  اهلل  ــإذن  بـ ونتمكن 
ــواصـــل  ــذه الـــجـــائـــحـــة، ويـ ــ عـــلـــى هـ
العربي  الخليج  دول  مــن  أبــنــاؤنــا 
بمختلف تخصصاتهم المساهمة 
دول  بمجتمع  الــتــنــمــيــة  ــد  رفـ فــي 

الخليج العربية.
ــال عــمــيــد كلية  مــن جــانــبــه قـ
الــطــب والــعــلــوم الــطــبــيــة األســتــاذ 
اهلل،  ضيف  عبدالحليم  الــدكــتــور 
تنظيم  عــلــى  الــكــلــيــة حــرصــت  إن 
االمـــتـــحـــانـــات الــتــحــريــريــة الــيــوم 
وغدا، على أن تجرى االمتحانات 
الـــســـريـــريـــة الـــثـــاثـــاء واألربــــعــــاء 
أخذ  مــهــارات  وتشمل  والخميس 
ــخ الـــمـــرضـــي وتــشــخــيــص  ــاريــ ــتــ الــ
المرضى وعاجهم، حيث سيقسم 
مختلفة  جــــــداول  عــلــى  الــطــلــبــة 
مجموعات  وضــمــن  توقيتها  فــي 
أكبر  ضمان  على  حــرصــًا  صغيرة 
الطالب  ويــمــر  التباعد،  مــن  قــدر 

من  بمجموعة  االمــتــحــان  خـــال 
يمثلها  الــتــي  المرضية  الــحــاالت 
الدمى  وبعض  المرضى  محاكاة 
وتقييم  مــتــابــعــة  وســـط  الــطــبــيــة، 
يتوجب  إذ  الــمــخــتــص.  الــدكــتــور 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــى الــــطــــالــــب أخـــــــذ الــ ــلــ عــ
الـــمـــرضـــي لــلــحــالــة وتــشــخــيــصــهــا 
المناسبة  الــعــاج  خطة  وتــقــديــم 

لها. 
إلـــى جــانــب ذلـــك، أكـــد عميد 
شؤون الطلبة الدكتور عبدالرحمن 
يوسف إسماعيل حرص الجامعة 

وتهيئتهم  طلبتها،  ســامــة  عــلــى 
بمعنويات  االمــتــحــانــات  لــدخــول 
عــالــيــة وذلــــك عــبــر غـــرس الــوعــي 
لـ6  سفراء  كونهم  دورهــم  بأهمية 
النخبة  اصــطــفــت  خليجية  دول 
جامعة  فــي  لــلــدراســة  أبنائها  مــن 

الخليج العربي. 
الطلبة  شــــؤون  عــمــيــد  ـــن  وبـــيَّ
عـــلـــى  حــــــرصــــــت  ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ أن 
بــروتــوكــول وقــائــي يتضمن  وضـــع 
ــوات تــفــصــيــلــيــة لــلــتــأكــد من  ــطـ خـ
سامة الطلبة ووقايتهم، وعقدت 

اجـــتـــمـــاعـــات مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
مــمــثــلــي الـــطـــلـــبـــة لـــرفـــع روحـــهـــم 
التفاصيل  كــل  وتــأكــيــد  المعنوية 
لدخول  للتأهل  اتباعها  الــواجــب 

االمتحانات.
وقد اشتملت التفاصيل على 
قــبــل موعد   PCR فــحــص  ــراء  إجــ
االمتحان بـ72 ساعة، حيث يسمح 
بدخول االمتحان لكل من حصل 
الفحص،  في  سلبية  نتيجة  على 
كما يشترط بأن يبلغ الطلبة إدارة 
الجامعة حال مخالطتهم لحالة 
قــائــمــة. كــمــا عــلــى كـــل مـــن تظهر 
عــلــيــه أحـــد األعـــــراض األســاســيــة 
لاشتباه باإلصابة بالمرض مثل 
حاستي  فقدان  السعال،  الحمى، 
التنفس  والتذوق، وصعوبة  الشم 
موعد  قبل  الجامعة  إدارة  تبليغ 

االمتحان. 
المقرر  ذلــك، من  إلــى جانب 
النهائية  االمــتــحــانــات  تــجــرى  أن 
لـــطـــلـــبـــة الـــســـنـــة الـــخـــامـــســـة مــن 
ــتــــور فــــي الـــطـــب بــعــد  بـــرنـــامـــج دكــ
أسبوعين في مقر جامعة الخليج 

العربي. 

180 طالبا وطالبة يوؤدون امتحانات الطب النهائية بجامعة الخليج العربي

} أداء امتحانات الطب بجامعة الخليج العربي.

} أعضاء لجنة الشباب بمجلس الشورى. 

} الفحص السريع لموظفي أمانة مجلس الشورى.

ت��ق��ي��ده��ا  ل����ع����دم  وم���ق���ه���ى  م��ط��ع��م��ا   38 ت���خ���ال���ف  ال�������ش���ح���ة 

ك��ورون��ا ان��ت�����ش��ار  م��ن  ل��ل��ح��د  وال�����ش��ح��ي��ة  التنظيمية  ب����االإج����راءات 
الــصــحــة مخالفة  بـــــوزارة  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  أعــلــنــت    
االحــتــرازيــة  لـــإجـــراءات  مخالفتها  ــر  إثـ ومــقــهــى  مــطــعــًمــا   38
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( وذلك بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين 
للسياحة والمعارض، حيث تم خال الزيارات التفتيشية رصد 
والصحية  التنظيمية  واالشتراطات  بــاإلجــراءات  تقيدها  عدم 
الواجب تطبيقها للحد من انتشار الفيروس، وتم على غرارها 
الجهات  إلــى  المطاعم  هــذه  الازمة إلحالة  اإلجـــراءات  اتخاذ 

القانونية.
وخال الزيارة التفتيشية التي قام بها المفتشون بمختلف 
محافظات مملكة البحرين يوم السبت الموافق 29 مايو 2021م 
تطبيقها،  من  والتأكد  التفتيشية  الحمات  تكثيف  إطــار  في 
الــتــشــديــد عــلــى التوعية  ــارة 192 مــطــعــًمــا ومــقــهــى، وتـــم  تــم زيــ
أعــلــن عنها الفريق  الــتــي  والـــقـــرارات  بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة 
ضمنها  من  والتي  كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
الطلبات  على  الــخــدمــة  تقديم  واقــتــصــار  المنشآت  هــذه  غلق 

الخارجية والتوصيل فقط.
ــوزارة أنــــه نـــظـــًرا إلــــى مــخــالــفــة تــلــك الــمــطــاعــم  ــ ــ وبــيــنــت الـ
في  عليها  المنصوص  التنظيمية  واالشــتــراطــات  لــإجــراءات 

القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن االشتراطات الصحية 
ومنع  والــمــقــاهــي الحـــتـــواء  الــمــطــاعــم  فــي  تطبيقها  الـــواجـــب 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(، ورصد مخالفات للتعليمات 

المطاعم  الــقــوانــيــن حــيــال  تــم تطبيق  الــشــأن،  بــهــذا  الـــصـــادرة 
القضائي  الضبط  مــأمــوري  أن  إلــى  الـــوزارة  ولفتت  المخالفة، 
قاموا بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بوزارة الداخلية 
التفتيش،  بــإدارة  متمثلة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  ووزارة 

وتم ضبط مخالفة المطعم وغلقه إدارًيا لمدة أسبوع.
أما بشأن بقية المحال التي تمت الرقابة عليها في كافة 
الــمــحــافــظــات، فــقــد تـــم تــنــبــيــه بــعــض الــمــحــات مــمــن لــوحــظ 
لــديــهــم قــصــور فــي آلــيــة تطبيق بــعــض اإلجــــــراءات والــتــي هي 
قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب 
االلتزام  مواصلة  إلى  الجميع  المفتشون  ودعــا  المحال.  تلك 
أي  عــن  الــفــوري  واإلبـــاغ  العالية،  المسؤولية  بـــروح  والتحلي 
مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات 
الــتــزام  مــن  وللتحقق  الــعــامــة  الــصــحــة  لتأمين  تــأتــي  المهمة 
ذات  الــمــحــات  وبقية  والــمــقــاهــي  المطاعم  وأصــحــاب  ــراد  األفــ
العامة باإلجراءات االحترازية واالشتراطات  العاقة بالصحة 
ا  الصحية الواجب تطبيقها، وهو األمر الذي يعد مرتكزا مهّمً
للحد مــن انــتــشــار الــفــيــروس كــورونــا، حيث تــتــواصــل الــزيــارات 
الميدانية ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات الازمة 

لضمان صحة وسامة الجميع. 

} خال الزيارة التفتيشية.



فـــي خــضــم الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة تــرك 
األمـــريـــكـــي بــيــل غــوســيــت جــامــعــتــه لــكــي يلتحق 
بــجــيــش بــــاده الــــذي انــخــرط فــي الـــحـــرب. وذكــر 
أمــريــكــيــة أن غــوســيــت )97 عــامــا(  ــام  إعــ وســـائـــل 
الــتــحــق بــكــلــيــة لــيــنــكــولــن، لــكــن األمــــر انــتــهــى به 
فــي ســـاح الــجــو األمــريــكــي قــبــل أن يــتــم دراســتــه 

الجامعية. 
وبــعــد أن وضــعــت الـــحـــرب أوزارهــــــــا، لـــم يعد 
غــوســيــت إلـــى الــجــامــعــة ففضل عــوضــا عــن ذلــك 
ــرت ســنــوات  الــعــمــل فـــي إدارة شــركــة الــعــائــلــة. ومــ
نفسه  غوسيت  فــوجــد  الــعــمــل،  فــي  سريعا  العمر 
العودة  ينس  لم  لكنه  التسعينيات من عمره،  في 

إلى الجامعة. 
ويمثل الرجل األمريكي هذا نموذجا يحتذى 
في التمسك بحلم إكمال الدراسة الجامعية حتى 

بعد مضي عقود طويلة من الزمن.
وقـــالـــت كــلــيــة لــيــنــكــولــن بـــواليـــة إيــلــيــنــوي إن 
عـــام 2019، طالبا  إلــيــهــا  الــمــســن األمــريــكــي جـــاء 
الـــعـــودة إلـــى صــفــوف الــكــلــيــة مــن أجـــل استكمال 
عقود  منذ  عنها  انقطع  التي  الجامعية  دراســتــه 

طويلة. 
إعــــــادة تسجيل  قـــــررت  أنـــهـــا  الــكــلــيــة  وذكــــــرت 

في  حققها  التي  العامات  اعتماد  مــع  الطالب، 
أربــعــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي. وتــابــعــت فــي بــيــان: 
 80 بعد  شهادة  على  الحصول  في  رغبته  ألهمنا 

عاما من بدء تعليمه.

أكمل جوسيت درجة مشاركته في اآلداب في 
عام 2020، لكنه اضطر إلى انتظار حفل التخرج 
لعام 2021 بسبب جائحة كورونا. وفاجأته الكلية 

أيضا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.

�إل�ى  في�ر�ري  �س�يارة  �إه�د�ء 

مجه�ول بتوقي�ع  كابل�ي  ملك�ة 
ثمينة  كابلي هدية  ملكة  التجميل  وخبيرة  الفاشينيستا  تلقت 

عبارة عن سيارة فيراري، حمراء اللون.
وأكدت كابلي أن السيارة هدية من شخص ما، من دون أن تكشف 
هــذه  اســتــدعــت  الــتــي  المناسبة  أو  الــمــرســل  هــويــة  عــن  تفاصيل  أي 

الهدية الثمينة.
ونشرت كابلي مقطع فيديو عبر موقع »سناب شات« وهي تحمل 
كانت  التي  تقول صديقتها  في حين  السيارة،  بــاب  وتفتح  ورد  باقة 
تصورها: »شو هاد الجمال، هي دي الهدايا وال باش«، لتقوم بعدها 
بنشر المزيد من المقاطع وهي تسوق السيارة، معبرة عن سعادتها 

البالغة. 
من طليقها  الهدية  تكون  أن  كابلي  ملكة  متابعي  بعض  وتوقع 
الــبــلــوغــر الــكــويــتــي أحــمــد الــســالــم، وخــاصــة بــعــد تــــداول رواد مــواقــع 
الجمهور  مــا جــعــل  برفقتها  وهـــو  لــه  االجــتــمــاعــي صـــورة  الــتــواصــل 

يتحدث عن احتمال عودتهما لبعضهما مجددا.
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تك�س�ف  روز«..  »م�ودل  �سقيق��ة 

طب�ي�ع���ة م��ر�س��ه�����ا �ل�خ�ط�ي���ر
الفاشينيستا  شقيقة  عبداهلل،  ليان  كشفت 
السعودية مودل روز، لمتابعيها عبر حسابها في 
تطبيق »سناب شات«، طبيعة مرضها الذي بات 
استعرضت  حيث  بـ»العمى«،  باإلصابة  يهددها 
عبر مقاطع لها تفاصيل الوعكة الصحية التي 
تعرضت لها، وتسببت في نقلها إلى المستشفى 

إلجراء فحوصات طبية. 
التهاب  تعاني من  أنها  ليان عبداهلل  وأكدت 
حالة  فــي  لها  تسبب  الوسطى  األذن  فــي  شديد 
بتوصية  يتدخل  الطبي  الفريق  وجعل  »دوار«، 
بــالــعــاج الــفــوري؛ ألنــه فــي حــال تــأخــر عاجها 
فمن الممكن أن تصاب بالعمى حال زاد االلتهاب 

أكثر من ذلك.  وكتبت ليان عبداهلل في التفاصيل: »إنها منذ 10 سنوات عانت من 
هذه الحالة واضطرت إلى الجلوس شهرا كاما طريحة الفراش«، وأضافت: »كل 
ياللي تطمنو علي ويسألو شفيك شكرا لكم عندي التهاب في األذن الوسطى ومرة 
زاد عن عنده صار يسبب دوران واستفراغ تكرمون قالي الزم عاج سريع وال ممكن 

يسبب عمى لو تفاقم اهلل ال يقوله«.

رئ���ي�������س �ل�����������وزر�ء �ل���ب���ري���ط���ان���ي ي���ت���زوج 

خ���ط���ي���ب���ت���ه ف������ج������اأة ف������ي ح����ف����ل ���س��غ��ي��ر

�سرطة لندن ت�سادر �أكبر مبلغ نقدي في تاريخها

أمس  جونسون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  مكتب  أعلن 
ــاري ســيــمــونــدس فــي مــراســم حضرها  كـ ــزوج خطيبته  تـ أنـــه  ــد  األحـ
السبت.  يوم  كاتدرائية وستمنستر  عدد محدود من األشخاص في 
إن  إعامية  تقارير  وقالت  مقدما،  المراسم  عن  اإلعــان  يتم  ولــم 
الضيوف تمت دعوتهم في اللحظة األخيرة إلى الكاتدرائية الواقعة 
فـــي وســـط لـــنـــدن، مــضــيــفــة أنـــه حــتــى كــبــار الــمــوظــفــيــن فـــي مكتب 

جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.
وقال مكتب جونسون »تزوج رئيس الوزراء والسيدة سيموندس 
بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر... سيحتفل 

الزوجان بزواجهما مع العائلة واألصدقاء الصيف المقبل«. 

شخصا   30 على  حاليا  إنجلترا  فــي  الــزفــاف  حفات  وتقتصر 
بــســبــب قــيــود مــكــافــحــة كـــوفـــيـــد-19. ويــعــيــش جــونــســون )56 عــامــا( 
وسيموندس )33 عاما( سويا في داوننج ستريت منذ أن أصبح رئيسا 
للوزراء في عام 2019. ويوم السبت أغلقت الكاتدرائية فجأة الساعة 

1:30 بعد الظهر.
وذكرت تقارير إعامية أن سيموندس وصلت بعد 30 دقيقة في 
سيارة ليموزين مرتدية فستانا أبيض طويا. والعام الماضي أعلن 
ويلفريد  ابنهما  وولد  ينتظران مولودا.  وأنهما  الزوجان خطبتهما 

لوري نيكوالس جونسون في أبريل 2020. 

ماحظة بسيطة من رجال األمن في العاصمة 
البريطانية لندن قادت إلى الكشف عن مبلغ مالي 
أنه غير شرعي. وذكرت شرطة  ضخم، تبين الحقا 
األمريكية،  إن«  إن  نقلت شبكة »سي  وفق ما  لندن، 
أنها صادرت 5 مايين جنيه إسترليني )ما يعادل 7 
تصادره  نقدي  مبلغ  أكبر  هو  نقدا،  دوالر(  مايين 

شرطة العاصمة البريطانية على اإلطاق. 
وبدأت القصة بعدما الحظ أحد رجال الشرطة 
شخصا يواجه مشكلة في حقائب تبين أنها مليئة 
ســـان شمسدينوف  إن  الــشــرطــة  وقــالــت  بــالــنــقــود. 

شوهد وهو يخرج من عنوان في فولهام، جنوب غرب 
لندن، وكان »يعاني بشكل ملحوظ« لحمل حقائب 

ثقيلة وضعها في سيارة متوقفة قريبة. 
ــال  ــه رجـ ــفـ وبــحــســب بـــيـــان لــلــشــرطــة، فــقــد أوقـ
الشرطة بعدما ارتابوا في أمره، ووجدوا »مبلغا كبيرا 
من المال« في الحقائب. وقالت الشرطة إن تفتيش 
وأمــوال  ــوال  األمـ لغسل  عــن مخطط  كشف  الشقة 
تزيد قيمتها على خمسة مايين جنيه إسترليني. 
فردية  نقدية  مــصــادرة  عملية  أكبر  »هــذه  وأضــافــت 

على اإلطاق من قبل شرطة العاصمة«.

نــفــت الــفــنــانــة جــواهــر 
الـــكـــويـــتـــيـــة األنــــبــــاء الــتــي 
من  تعافيها  بشأن  تـــرددت 
وعودتها  السرطان،  مرض 
إلــــــــى بــــــادهــــــا الــــكــــويــــت. 
الكويتية  جــواهــر  ووثــقــت 
مقطع فيديو عبر حسابها 
فــــي مــــوقــــع »انـــســـتـــجـــرام« 
أن يتم استقاء  تمنت فيه 
من  بها  الخاصة  األخــبــار 
حسابيها على »سناب شات 
وانستجرام«، مبينة أن نبأ 
تعافيها »فأل طيب«، لكنه 
أهلها  وســط  بلبلة  أحــدث 

والمقربين منها.
وتـــــــمـــــــنـــــــت جـــــــواهـــــــر 
هناك  يــكــون  أن  الكويتية 
أخبار  نقل  فــي  مصداقية 
أنها  مرضها، مشددة على 

ــازالــــت  ــتـــى الـــلـــحـــظـــة مــ حـ
مــن مرض  الــعــاج  تتلقى 
الـــســـرطـــان فـــي الــعــاصــمــة 

البريطانية لندن. 
ــة  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وبــــــيــــــنــــــت الـ
هـــاتـــفـــهـــا  أن  ــة  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
ــت  ــمـ الـــــــــخـــــــــاص لـــــــــم يـــصـ
بسبب  األول  أمــــس  مــنــذ 

الحديث عن خبر تعافيها 
ــان، مــوجــهــة  ــرطــ ــســ ــن الــ مــ
الــشــكــر لــلــجــمــيــع وتــمــنــت 
ومرضى  لنفسها  الشفاء 
المسلمين. وكانت الفنانة 
جواهر الكويتية قد أعلنت 
إصــابــتــهــا بــالــســرطــان في 

فبراير من عام 2020.

عبداملنعم إبراهيم

وباء كورونا �سينتهي.. لكن ال يوجد »لقاح« لتغير �لمناخ

معركة العالم مع األوبئة واألمراض وفيروس كورونا يبدو أنها ستأخذ 
وقًتا أطول من التوقعات السابقة، وخصوًصا أن فيروس كورونا يضاهي في 
ذكائه عباقرة األطباء والعلماء في العالم، وكل يوم يصل خبر جديد حول 
اكتشاف »فيروس متحور« آخر لم يكن معروًفا من قبل.. ومنذ يومين فقط 
تنتقل سريًعا  كورونا  فيروس  فيتنام نسخة جديدة متحورة من  اكتشفت 
عبر الجو، وُتعّد مزيجا من النسختين الهندية والبريطانية، ويزداد تركز 
هذا الفيروس في سوائل الحلق بشكل سريع، وينتشر بقوة بالغة في البيئة 

المحيطة.
لكن فيروس كورونا ليس هو الوحيد الذي يشكل تهديدا للبشر، وإن 
كان األكثر انتشاًرا حالًيا، فقد تناقلت وكاالت األنباء يوم أمس قيام مئات 
العاملين في مجال الصحة بمسيرة إلى مقر منظمة الصحة العالمية في 
جنيف لمطالبة السلطات في جميع بلدان العالم باالعتراف بالمخاطر 
الصحية لتغير المناخ والعمل على مواجهتها، وقدموا عريضة إلى رئيس 
المنظمة تيدروس أوهانوم حملت تواقيع أكثر من 1100 من المتخصصين 
قالوا  والــذيــن  العالم،  أنحاء  جميع  في  الصحي  المجال  في  والعاملين 
مرضانا  على  البيئي  الــتــدهــور  عــواقــب  يــوم  كــل  بالفعل  يــواجــهــون  »إنــهــم 
يــوم..  بعد  يوًما  تــزداد  منها  يعانون  التي  األمــراض  قائمة  ومجتمعاتنا.. 
إننا نشهد المزيد من أمراض الجهاز التنفسي والقلب واألوعية الدموية 
الحر،  بسبب موجات  ووفيات  العمل،  أيــام  في  وهــدرا  الهواء،  تلوث  بسبب 
واإلفراط في الطعام، ونقص التغذية جراء نقص الغذاء الجيد، وأمراض 
اإلسهال والتسمم بسبب تلوث مياه الشرب«، وشاركهم الرأي رئيس منظمة 
الصحة العالمية تيدروس بقوله: »إن المخاطر التي يشكلها تغير المناخ 
كورونا  وبــاء  بمفرده..  مــرض  أي  يطرحها  التي  تلك  من  بكثير  أكبر  هي 

سينتهي، لكن ال يوجد لقاح لتغير المناخ«.
وتأتي هذه المسيرة والعريضة المنددة بالتقصير في مواجهة التغير 
الــمــنــاخــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه فــيــه سريانكا 
النفايات  أزمة تلوث تجتاح شواطئها هذه األيــام، نتيجة أطنان من  أسوأ 
البحري  الصيد  حظر  وتم  حاويات،  سفينة  احتراق  خلفها  الباستيكية 
في  المسجلة  السفينة  حــول  كيلومترا   80 طولها  ساحلية  منطقة  فــي 

إلى  بالنسبة  األكبر  القلق  سنغافورة، ومصدر 
حبيبات  مايين  هــو  السريانكية  السلطات 
البولي إثيلين التي تصل إلى الشواطئ وتهدد 

تكاثر األسماك في المياه الضحلة، وتعرف المنطقة المتضررة بشواطئها 
والــقــريــدس..  البحرية  الــســرطــانــات  مــن  وبثروتها  الــســيــاح،  تجتذب  الــتــي 
تنظيف  عمليات  فــي  واألمـــن  الجيش  عناصر  مــن  آالف  حــالــًيــا  ويــشــارك 

الشواطئ من النفايات الباستيكية.
مشغواًل  سيكون  العالم  أن  يبدو  ولكن  متشائمين،  نكون  أن  نريد  ال 
لفترة  وفيروسات متحورة  وأمــراض  وأوبئة  كــوارث طبيعية  بمواجهة  جــًدا 
كــورونــا،  لفيروس  لقاح  إلــى  توصلوا  فــإذا  السابقة..  التوقعات  مــن  أطــول 
خرج إلى النور »فيروس متحور« جديد.. المتحور البرازيلي، ثم المتحور 
الــبــريــطــانــي، ثــم الــمــتــحــور الــجــنــوب إفــريــقــي، ثــم الــمــتــحــور الــصــيــنــي، ثم 
»متحور  إلــى  وصلنا  وحالًيا  التايلندي،  المتحور  ثــم  الهندي،  المتحور 
عن  العلماء  يتحدث  بينما  والبريطاني..  الهندي  بين  خليط  فيتنامي« 
العالم،  في  الــحــرارة  درجــات  وازديـــاد  العالم،  في  المناخي  التغير  خطورة 
في  نعيش  وألنــنــا  األرض..  كوكب  وصحة  البشر  حياة  على  ذلــك  وتأثير 
عالم من المتغيرات المناخية السريعة، فإن ظهور فيروسات قاتلة كل عام 
مثل كوفيد-19 )كورونا( يعتمد على قدرة التكاثر والتحور في بيئة ومناخ 
يشيخان يوًما بعد آخر في كوكب األرض.. أي أن زيادة درجة الحرارة يمكن 
فيروس  بــدايــة ظهور  ففي  جــديــدة..  قاتلة  فيروسات  إلــى ظهور  تــؤدي  أن 
الحارة  المناطق  في  يعيش  ال  الفيروس  إن  قيل   2019 عام  أواخــر  كورونا 
التي  عموًما  الخليج  ومنطقة  البحرين  أن  الحظنا  ولكن  المشمسة،  أو 
تتميز بارتفاع درجة الحرارة في الصيف زاد فيها أعداد المصابين بكورونا 
السابقة حول عاقة  النظرية  بالمئات، وهذا يدحض  والوفيات  باآلالف، 

انتشار فيروس كورونا بالحرارة في الجو.
التعاون بشكل صادق في مواجهة  العالم حاليا سوى  أمام  ليس  إذن 
فيروس  على  القضاء  حقا  أرادوا  إذا  األرض  كوكب  فــي  المناخي  التغير 

كورونا.. المتحور والذكي جًدا.

ج�����و�ه�����ر �ل���ك���وي���ت���ي���ة ت��ك�����س��ف 

ح��ق��ي��ق��ة ت��ع��اف��ي��ه��ا م����ن �ل��م��ر���س

يت�سل��ق  �آ�سي��وي  �س��رير 

»�إي��ف����ر�ست« ج��ب������ل 
كأول ضرير في آسيا والثالث في العالم، تسلق 
الصيني تشانغ هونغ )46 عاما( أعلى قمة في العالم 
مــن الــجــانــب الــنــيــبــالــي، قــمــة »إيــفــرســت« فــي جبال 

الهيمااليا. 
ــرز« قـــــال تــشــانــغ  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالـ ــوكـ وفـــــي تـــصـــريـــح لـ
ذوي  ــن  ــ مـ كـــنـــت  إذا  عـــمـــا  الـــنـــظـــر  ــغــــض  ــغ: »بــ ــونــ هــ
قد  كــنــت  ســـواء  أو طبيعيا،  الــخــاصــة  االحــتــيــاجــات 
أو ساقيك، ال يهم ما دمت  أو يديك  فقدت بصرك 
ال  إكمال شيء  دائما  يمكنك  سليما،  تفكيرا  تملك 

يمكن لآلخرين القيام به«.
تجدر اإلشارة إلى أن تشانغ كان قد أكمل عملية 
ارتفاعه 8849 مترا في 24  تسلق الجبل الذي يبلغ 
مايو، وعاد إلى معسكره عند القاعدة يوم الخميس 

الماضي.
بجنوب  تشونغتشيانغ  مدينة  فــي  تشانغ  ولــد 
غـــرب الــصــيــن، وفــقــد بــصــره وهـــو فــي ســن 21 عاما 

بسبب »الغلوكوما«.

} الخريج المسن في الوسط.

} نوال الزغبي.

} ملكة كابلي.

�أمريك�ي بعم�ر �ل��97 عام�ا.. ين�ال �س�هادة جامعية

} العروسان.

} المايين المصادرة.

�ل�������س���رط���ة �ل��م�����س��ري��ة 

ت���ل���غ���ي ح���ف���ا م��خ��ال��ف��ا 

ل��������ن��������و�ل �ل����زغ����ب����ي
للفنانة  خاصا  غنائيا  حفا  مصر  فــي  السياحة  شرطة  ألغت 
اللبنانية نوال الزغبي، كان مقررا أن تحييه لتتويج متسابقة بلقب 
في  التدخل  تم  فقد  السياحة،  لشرطة  ووفقا  الكون«.  »ملكة جمال 
كان  الــذي  الزغبي،  نــوال  حفل  وألغت  بالقاهرة،  »فيرمونت«،  فندق 

مقررا إقامته في فقرة ختامية بعد حفل التتويج األساسي. 
وأكدت شرطة السياحة أنه جرى اتخاذ قرار بإلغاء إقامة حفل 
ملكة جمال الكون، ككل، وذلك بسبب مخالفات جرت بشأن تطبيق 
قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الحفات، لمنع تفشي فيروس كورونا. 
الحفل  ألن  المناسب؛  الوقت  في  تدخلت  أنها  الشرطة  وأكــدت 
شهد تجمعا كبيرا من الحضور وكذلك العديد من وسائل اإلعام، 
إضافة إلى أن الوقت كان قد تجاوز التاسعة مساء وهو موعد الغلق. 
إلحياء  تتحضر  الزغبي  نــوال  كانت  فقد  عــيــان،  لشهود  ووفــقــا 
فــتــرة طويلة،  مــنــذ  الــمــســرح  عــلــى  لــم تظهر  أنــهــا  الــحــفــل وال سيما 
وحضرت مبكرا إلجراء مقابات تلفزيونية، لكن إلغاء الحفل سبب 

لها إزعاجا شديدا من القائمين عليه وغادرت المكان بشكل سريع.

} مودل روز.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

��ستغال

المنطقة  وفــي  البحرين  فــي  اإلرهــابــيــون 
يستغلون أية فرصة ليشعلوا الفتن ويزعزعوا 
األمـــــن ويـــنـــشـــروا الـــكـــراهـــيـــة، فــكــل أزمـــــة تعد 
إلــى  لــيــعــودوا  فــرصــة ســانــحــة  إلــيــهــم  بالنسبة 
ما دأبوا عليه، وكل أزمة تعطيهم أما جديدا 
الموقف  أسياد  جديد  من  سيصبحون  بأنهم 
والسيطرة  الناس  إغــراء  سيستطيعون  وأنهم 

على عقولهم وغسل أدمغتهم.
لكّن المواطنين بعد ما مر بهم من أزمات 
يريد  ومن  الخير  لهم  يريد  من  اآلن  يعرفون 
أن يستخدمهم مطية ألهدافه وسيطرته على 
وحاجاتهم  الــنــاس  مشاعر  واســتــغــال  ــور  األمـ
لكي  أزمــــة  أي  أو  مـــرض  أي  مـــن  ومــخــاوفــهــم 
يــثــيــروا فــيــهــم الـــرعـــب ويــدفــعــوهــم إلــــى إثــــارة 
ــات وإظـــهـــار الــحــكــومــات  ــراضـ ــتـ الــقــاقــل واالعـ
بأنها غير مهتمة بأمر شعوبها، وهكذا يثيرون 
ــي الــمــجــتــمــع  ــاس والـــفـــئـــات الــمــخــتــلــفــة فـ ــنـ الـ
الرعب  بينهم  وينشروا  البعض  بعضهم  على 
إلى  ليصلوا  والــكــراهــيــة  والــحــقــد  والــمــخــاوف 
أهدافهم هم، والتي هي السيطرة على مقاليد 
األمـــور ونــهــب الــثــروات وتـــرك الــشــعــوب تعاني 
الــعــوز والــفــقــر والــمــرض كما هــو حــاصــل اآلن 
أكاذيبهم  التي صدقت  الــدول  العديد من  في 
وســارت وراءهــم حتى خسرت كل شــيء، وحتى 
عــرفــت  أن  بــعــد  مــنــهــم  الــتــخــلــص  أرادت  حــيــن 
نواياهم وأهدافهم لم يعد ذلك ممكنا، وصار 
ال بد لهم أن يدفعوا ثمنا كبيرا جدا للتخلص 
من هؤالء اإلرهابيين المجرمين والعودة إلى 

دولة القانون والنظام. 

} الفنانة جواهر.



حمليات 02www.alayam.com

االثنني 19 �شوال  1442 ـ العدد 11741 

Monday 31st  May 2021 - No. 11741

ا�ستقبل رئي�س هيئة الأركان للقوات ال�سعودية.. القائد العام:

تطّور التعاون والتن�سيق بني قوة الدفاع والقوات امل�سلحة ال�سعودية

برئي�س  العام  القائد  ورحب 

للقوات  العامة  االأركان  هيئة 

العربية  باململكة  امل�شلحة 

والوفد  ال�شقيقة  ال�شعودية 

املرافق له، م�شيًدا بعمق العالقات 

التي تربط مملكة  املتينة  االأخوية 

البحرين ب�شقيقتها الكربى اململكة 

العربية ال�شعودية، والتي انبثقت 

والروؤى  االأخوية  الثوابت  من 

امل�شرتكة املبنية على قواعد �شلبة 

وت�شتمر  التاريخ،  عرب  اأُ�ش�شت 

االأخوية  العالقة  هذه  م�شرية 

لدن  من  كرمية  برعاية  املباركة 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

املفدى القائد االأعلى، واأخيه خادم 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز اآل �شعود عاهل اململكة 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية 

وذلك  ورعاهم،  اهلل  حفظهم 

ورفعة  خري  فيه  ما  كل  لتحقيق 

ال�شقيقني،  وال�شعبني  البلدين 

وبف�شل تلك الرعاية الكرمية ت�شهد 

تطوًرا  الدوام  على  العالقة  هذه 

االأ�شعدة كافة، ويف  م�شتمًرا على 

الع�شكري،  العمل  ميادين  كل 

التعاون  جماالت  �شتى  ويف 

والتن�شيق الدفاعي القائم بني قوة 

امل�شلحة  والقوات  البحرين  دفاع 

باململكة العربية ال�شعودية.

الركن  اللواء  اللقاء  ح�شر 

خليفة  اآل  را�شد  بن  علي  ال�شيخ 

االأركان  هيئة  رئي�س  م�شاعد 

الركن  واللواء  الب�شرية،  للقوى 

اآل  عبداهلل  بن  حمد  ال�شيخ  طيار 

امللكي  اجلو  �شالح  قائد  خليفة 

غامن  الركن  واللواء  البحريني، 

رئي�س  م�شاعد  الف�شالة  اإبراهيم 

واللواء  للعمليات،  االأركان  هيئة 

مدير  ال�شعد  را�شد  �شالح  الركن 

التدريب الع�شكري، واللواء الركن 

قائد  الع�شم  يو�شف  حممد  بحري 

البحريني،  امللكي  البحرية  �شالح 

وعدد من كبار ال�شباط.

رئي�س هيئة الأركان العامة

للقوات امل�سلحة بال�سعودية يغادر البالد
العامة  االأركان  هيئة  رئي�س  الرويلي  حامد  بن  فيا�س  الركن  االأول  الفريق  غادر 

زيارة  بعد  االأحد،  اأم�س  م�شاء  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  باململكة  امل�شلحة  للقوات 

اإذ كان يف مقدمة م�شتقبليه لدى و�شوله للبالد يف نف�س  اإىل مملكة البحرين،  ر�شمية 

اليوم الفريق الركن ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة االأركان، وبهذه املنا�شبة اأقام 

ماأدبة غداء على �شرف ال�شيف والوفد املرافق له.

ختام ممّيز لفعاليات املوؤمتر الأول ل�سّحة املراأة والطفل مب�ساركة وا�سعة

اختتمت فعاليات املوؤمتر االأول ل�شحة 

 3 مدار  على  اأقيم  الذي  والطفل  املراأة 

رعاية  حتت  املرئي،  االت�شال  بنظام  اأيام 

الرئي�س  اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 

من  بتنظيم  »نهرا«،  ال�شحية  واخلدمات 

اأديوكي�شن بال�س بالتعاون مع امل�شت�شفى 

امللكي للن�شاء واالأطفال.

من  وا�شعة  م�شاركة  املوؤمتر  و�شهد 

داخل وخارج مملكة البحرين، حتت �شعار 

واحتوى  مثمر«،  مل�شتقبل  واعدة  »بداية 

اأمرا�س  منها  املحا�شرات  من  العديد  على 

والتخ�ش�شات  االأطفال  وطب  الن�شاء 

الدقيقة يف طب االأطفال والعقم، والوالدة 

اإذ  الوالدة،  وحديثي  االأطفال  وجرحة 

االأطباء  من  العديد  املحا�شرات  حتدث يف 

من داخل وخارج البحرين.

عذبي  مرمي  الدكتورة  و�شاركت 

وكلمة  مداخلة  عرب  املوؤمتر  يف  اجلالهمة 

م�شيدة  وامل�شاركني،  للمحا�شرين  األقتها 

بجهود اأديوكي�شن بال�س يف �شبيل موا�شلة 

االرتقاء واالهتمام باجلانب الطبي املتعلق 

بالن�شاء واالأطفال، ودور امل�شت�شفى امللكي 

للن�شاء واالأطفال.

واأكدت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

ت�شهم يف طرق �شحية  املوؤمترات  اأن هذه 

امل�شاركة  ظل  يف  واالأطفال  للن�شاء  اآمنة 

وخارج  داخل  من  املتحدثني  من  الوا�شعة 

اأهداف  البحرين، وهو ما ي�شهم يف بلورة 

مملكة  مكانة  وتاأكيد  املوؤمترات  تنظيم 

الفعاليات  خمتلف  تنظيم  يف  البحرين 

الطبية.

عذبي  مرمي  الدكتورة  واأ�شادت 

اجلالهمة بامل�شاركة الوا�شعة التي �شهدها 

وعك�س  الثالثة،  االأيام  مدار  على  املوؤمتر 

تاخلربات الوا�شعة التي ميتلكها املتحدثون 

يف  للم�شاركني  �شورة  باأف�شل  واإي�شالها 

للم�شاركني  التوفيق  املوؤمتر، متمنية دوام 

وحتقيقهم كامل اال�شتفادة.

عام  مدير  عبداهلل  اأمني  الدكتور  وقدم 

اأديوكي�شن بال�س �شكره وتقديره اإىل مرمي 

املوؤمتر،  رعايتها  على  اجلالهمة  عذبي 

اللجنة  لعبته  الذي  البارز  بالدور  م�شيًدا 

املنظمة يف اإخراج املوؤمتر باأف�شل �شورة، 

املتحدثون  بذلها  التي  البارزة  واجلهود 

بال�س  اأديوكي�شن  اأن  مبيًنا  املوؤمتر،  يف 

اأهداف  حتقيق  يف  االإ�شهام  على  حري�شة 

املوؤمتر.

�شت اللجنة املنظمة اليوم االأخري  وخ�شّ

وجراحة  الوالدة  عن  للحديث  املوؤمتر  من 

على  احتوى  اإذ  الوالدة،  االأطفال وحديثي 

باملحورين؛  املتعلقة  اجلوانب  من  العديد 

�شكري  م�شتجدات عالج  اإىل  التطرق  منها 

بجلطات  االإ�شابة  من  والوقاية  احلمل 

االأوردة العميقة يف التوليد وطيف امل�شيمة 

امللت�شقة من ت�شخي�س ما قبل الوالدة اإىل 

يف  الوالدة  حديثي  اإىل  اإ�شافة  العالج، 

جائحة فريو�س كورونا وم�شتجدات عالج 

متالزمة ال�شائقة التنف�شية، والتعامل مع 

حديثي الوالدة مع ا�شتبعاد اإنتان الر�شع. 

الرعاية  عن  املوؤمتر مبحا�شرة  وختم 

املتحدة  الواليات  من  املوّجهة  التنف�شية 

املركزة  العناية  وحدة  يف  نا�شئة  اأداة 

حلديثي الوالدة.

د. بخيت: اللقاحات هي الطريق

الأمثل والأ�سرع لتح�سني املجتمع

للطب  االإبراهيم  اجلوهرة  االأمرية  مركز  مدير  �شدد 

اجلزيئي وعلوم املورثات اخلبري يف اأمرا�س املخ واالأع�شاب 

واملناعة الربوفي�شور معز بخيت على اأنه ينبغي موا�شلة 

والتباعد  الوقاية  باإر�شادات  وااللتزام  التطعيم  حملة 

واأن  التغلب على جائحة كورونا،  االجتماعي حتى ميكن 

هذا �شيكون الطريق االأمثل واالأ�شرع لتح�شني املجتمع، اإذ 

اللقاحات  باأحد  التح�شني  اأهمية  الت�شكيك يف  اإنه ال ميكن 

امل�شادة لفريو�س كورونا.

ملكافحة  رائدة  جهوًدا  بذلت  مملكة  حكومة  اأن  واأكد 

فريو�س كورونا من خالل توفري الكوادر ال�شحية والفرق 

جلميع  اأنواعها  بكل  اللقاحات  وتوفري  املاهرة،  الطبية 

�شرعة  جعل  ما  ومقيمني،  مواطنني  من  اململكة  �شكان 

فريو�س  مكافحة  يف  االأثر  كبري  لهما  وكثافته  التطعيم 

كورونا كوفيد-19. عالوة على ذلك، فاإن الوعي املجتمعي 

ا فعاالً يف مواجهة هذه اجلائحة، موؤكًدا اأن جتربة  كان اأي�شً

البحرين كانت رائدة يف مكافحة جائحة كورونا.

مملكة  حكومة  توفرها  التي  اللقاحات  اأن  اأكد  كما 

يف  �شعف  لديها  التي  االأج�شام  مناعة  تعزز  البحرين 

املناعة اإما الأ�شباب وراثية اأو عمرية اأو غريها، ولقد اأثبت 

اللقاحات التي تبنتها حكومة مملكة البحرين فعاليتها يف 

حت�شني املجتمع. واأ�شار الربوفي�شور بخيت اإىل اأن جميع 

كانت  البحرين  يف  ال�شحة  وزارة  تبنتها  التي  اللقاحات 

منظمة  قبل  من  واعتمدت  �شريرية  لتجارب  خ�شعت  قد 

ال�شحة العاملية، ما يجعلها اآمنة وفعالة لال�شتخدام.

عدم  �شرورة  بخيت  معز  الربوفي�شور  واأو�شح 

االلتفات اىل ما ين�شر يف و�شائل االإعالم االإلكرتوين وو�شائل 

اأهمية اللقاحات �شد  التوا�شل االجتماعي، من ت�شكيك يف 

فريو�س كورونا، واأن هناك ما ين�شر اإعالمًيا ال يقوم على 

اأ�ش�س علمية.

الربوفي�سور معز بخيت

»مكافحة التدخني« تعقد اجتماعها الفرتا�سي.. وزيرة ال�سحة:

مع جائحة كورونا اأ�سبح الوقت املنا�سب للتخّل�س من التدخني

فائقة  ال�شحة  وزيرة  رعاية  حتت 

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  ال�شالح 

التدخني  مكافحة  جمعية  عقدت  التدخني، 

الوطنية  اللجنة  مع  لتعاون  البحرينيةبا، 

االفرتا�شي  موؤمترها  التدخني،  ملكافحة 

العاملي  باليوم  االحتفال  مبنا�شبة  الثاين، 

عام،  كل  من  مايو   31 التدخني  ملكافحة 

بعنوان »التزم باالقالع عن التدخني«، وبداأت 

األقتها  افتتاحية  بكلمة  املوؤمتر  فعاليات 

الدكتورة جناة  ال�شحة  بالنيابة عن وزيرة 

حممد اأبوالفتح مدير اإدارة ال�شحة العامة. 

اأعقبتها كلمة الدكتور �شالح علي حممد 

عبدالرحمن وزير وبرملاين �شابق وامل�شت�شار 

الإقليم  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  ال�شابق 

اأهمية  عن  ال�شرف،  �شيف  املتو�شط،  �شرق 

واملجتمع،  الفرد  �شحة  على  املوؤمترات  تلك 

مو�شًيا املدخنني باتخاذ خطوات لالإقالع عن 

اآثار �شحية �شارة،  التدخني فوًرا ملا له من 

من  للتخل�س  املنا�شب  الوقت  هو  »هذا  واأن 

عن  باالإقالع  وااللتزام  ال�شيئة«  العادة  هذه 

كوفيد-19  جائحة  اأثناء  يف  التبغ  تعاطي 

للو�شول اإىل التوقف الدائم؛ من اأجل احلفاظ 

املحيطني  االأ�شخا�س  و�شحة  �شحتهم  على 

بهم.

وقدمت باملوؤمتر عدة اأوراق بحثية مهمة 

تت�شمن نتائج الدرا�شة احلديثة على عيادات 

البحرين  مملكة  يف  التدخني  عن  االإقالع 

لالأ�شتاذة الدكتورة رندة بنت ربحي حمادة، 

وكذلك امل�شورة املوجزة مل�شاعدة م�شتخدمي 

جعفر  كاظم  للدكتور  عنه  للتوقف  التبغ 

الكيان  على  وتاأثريه  والتدخني  احللواجي، 

االجتماعي للفرد يف ظل اجلائحة الفريو�شية 

للدكتورة �شهري بنت �شند املهندي، واالأبعاد 

اإبراهيم  للدكتور  للتدخني  ال�شيكولوجية 

االإقالع  لطالب  واالإقناع  اأبوالهدى،  حممود 

وزيرة ال�سحةللدكتور بدر بن اأحمد ناجي الظاهري.

ا�ستقبل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بالقيادة العامة 

امل�سلحة  للقوات  العامة  الأركان  الرويلي رئي�س هيئة  الركن فيا�س بن حامد  الأول  الفريق  اأم�س،  �سباح 

باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، بح�سور الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير �سوؤون الدفاع، 

والفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان.
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رئي�س »النّواب« ووزير اخلارجية يد�سنان برنامج دبلوم الدبلوما�سية الربملانية النيابية 

زينل: »الدبلوما�سية الربملانية« تر�ّسخ احل�سور الفّعال بالو�سط الدويل

بني  العالقة  اأن  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  ــدت  واأك

الربملاين  الدبلوما�شي  والعمل  للدولة  الدبلوما�شي  العمل 

اإىل  الو�شول  ت�شتهدف  وتكاملية  ت�شاركية  عالقة  تعد 

من خالل  ثبت  ما  مع  ا  واأهداف حمددة، خ�شو�شً غايات 

يف  الربملانية،  للدبلوما�شية  دور  من  امل�شهودة  الدالئل 

التاأثري على قرارات واإدارة املجتمع الدويل �شمن ق�شاياه 

واالأمنية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امللفات  ويف  املختلفة، 

واالجتماعية والثقافية وغريها.

البحرين  الت�شريعية يف مملكة  ال�شلطة  اأن  واأ�شافت 

اأخذت موقعها الرائد ودورها الالفت يف القيام باإ�شهامات 

ملمو�شة ومثمرة يف املجال الدبلوما�شي، عرب ما اأتيح لها 

من اأفق وا�شع بف�شل امل�شروع االإ�شالحي حل�شرة �شاحب 

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

فُتّوج ذلك بالعديد من االإجنازات على م�شتوى احل�شور 

املنظمات  البحرين، يف  ململكة  املتقدمة  املكانة  عن  املعرب 

واالإقليمية  والعربية  اخلليجية  الربملانية  واالحتــادات 

والقارية واالإ�شالمية والدولية، والتاأ�شي�س لقاعدة متينة، 

وتعاون متناٍم مع الربملانات ال�شديقة، وبناء �شبكة متينة 

تعود  خطوات  اإجناز  يف  ي�شهم  مبا  معها،  العالقات  من 

بالنفع للوطن وللمجتمع.

اخلارجية  بال�شيا�شة  اليوم  لنفخر  »اإننا  وقالت: 

ململكة البحرين التي ر�شمت خًطا من االعتدال والتوازن، 

و�شنعت منوذًجا رفيًعا للدور الدبلوما�شي على م�شتوى 

الثقة  على  القائمة  الدولية  العالقات  تعميِق  العامل، عرب 

�شيادة  واحــرام  امل�شركة  امل�شالح  وحتقيق  املتبادلة 

الدول واإبراز النه�شة ال�شاملة التي تعي�شها اململكة«.

واأكدت اأن العالقة بني ال�شلطة الت�شريعية، واحلكومة 

املوقرة، من خالل �شفارات مملكة البحرين يف دول العامل، 

خاللها  من  نرتقي  التي  املرتكزات  اأهم  من  واحدة  متثل 

وقد  الربملانية،  الدبلوما�شية  جمال  يف  العطاء  مب�شتوى 

وجدنا تعاوًنا كبرًيا يف هذا املجال، مكننا من القيام بدورنا 

امل�شوؤولية  حمل  على  واأعاننا  الربملاين،  الدبلوما�شي 

وبروز  كورونا،  جائحة  تف�شي  خالل  ال�شيما  الوطنية، 

اأمناط جديدة من التوا�شل وعقد اللقاءات االفرا�شية.

اإزاءه جمل�س  الذي يتحرك  العمل  م�شار  »اإن  وقالت: 

حتده  ال  الربملانية  الدبلوما�شية  توظيف  يف  النواب 

اإطار  وفق  ن�شري  فنحن  الطارئة،  املواقف  اأو  الظروف 

الوقت  يف  تطويرية  روؤية  �شياغة  على  ونعمل  وا�شح، 

امل�شتقبل  يف  فارقة  عالمة  اهلل-  -باإذن  �شت�شكل  الراهن، 

القريب على م�شتوى تنمية العالقات الربملانية«.

عبداللطيف  للدكتور  وتقديرها  �شكرها  عن  واأعربت 

بن را�شد الزياين وفريق عمله املتميز الذي ي�شم طاقات 

خدمة  اأجل  من  الرفيعة  جهودها  �شخرت  كفوؤة،  وطنية 

الوطن ورفعته، م�شيدة باأداء العاملني يف اأكادميية حممد 

الإ�شهاماتهم  الدبلوما�شية  للدرا�شات  اآل خليفة  مبارك  بن 

الرثي،  الربنامج  هذا  تقدمي  يف  الكبري  ودورهم  املثمرة 

معربة عن التطلع اإىل مزيد من التعاون والتن�شيق خالل 

الفرة املقبلة.

بالتاأكيد  كلمتها  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  واختتمت 

خارجية  �شيا�شية  مقومات  البحرين  ململكة  اأن  على 

الدبلوما�شية  واأن  االأخرى،  الدول  عن  بها  تنفرد  خا�شة، 

من مرجعية  وتنطلق  متينة  قاعدة  على  تقف  البحرينية 

املفدى،  امللك  وت�شورات جاللة  روؤى  من  م�شتمدة  غنية، 

والقيم  »املبادئ  على  القائمة  اأدبياتها  جاللته  �شاغ  اإذ 

االإن�شانية النبيلة التي توؤمن بها اململكة وتتبناها، متمثلة 

يف الت�شامح والتعاي�س والتاآخي واالحرام املتبادل«.

احلر�س  عن  فيها  عرب  كلمة  اخلارجية  وزير  واألقى 

تعزيز  على  النواب  وجمل�س  اخلارجية  لوزارة  امل�شرك 

يف  امل�شركة  االأهداف  وحتقيق  البناء،  التعاون  عالقات 

االرتقاء بالدبلوما�شية الربملانية النيابية، وتعزيز دورها 

البحرين،  ململكة  اخلارجية  ال�شيا�شة  اأهداف  حتقيق  يف 

تنفيًذا لروؤى وتوجيهات القيادة احلكيمة حل�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وم�شاندة  ودعم 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

الفرة  الذي جرى خالل  الوثيق  بالتعاون  اأ�شاد  كما 

مبارك  بن  حممد  اأكادميية  يف  امل�شوؤولني  بني  املا�شية 

ملجل�س  العامة  واالأمانة  االأكادميية  للدرا�شات  خليفة  اآل 

هذا  الإجنــاز  اجلانبني  يف  املخت�شني  وجميع  النواب، 

دور  تعزيز  من  �شيمكن  الذي  ال�شامل  املتميز  الربنامج 

اخلارجية  وزارة  جهود  دعم  يف  الربملانية  الدبلوما�شية 

وتقوية  البحرين،  ململكة  العليا  امل�شالح  حتقيق  يف 

العالقات اال�شراتيجية ململكة البحرين مع الدول ال�شقيقة 

وال�شديقة.

واأكد د.الزياين اأنه يف اإطار توجيهات ح�شرة �شاحب 

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

فاإن مبادئ ومرتكزات ال�شيا�شة اخلارجية ململكة البحرين 

امل�شتقبلية  وتوجهاتها  واأهدافها  الفاعلة  ودبلوما�شيتها 

تتحدد يف �شوء االأو�شاع االإقليمية والدولية واملتغريات 

ململكة  العليا  امل�شلحة  تقت�شيه  وما  عاملًيا،  املت�شارعة 

ال�شيا�شية  التحديات  حجم  مع  يتالءم  ومبا  البحرين، 

واالأمنية واالقت�شادية، ومبا ي�شمن احلفاظ على �شيادة 

وا�شتقالل اململكة واأمنها وا�شتقرارها وازدهارها، وتعزيز 

على  املحافظة  مع  والــدويل،  االإقليمي  ودورها  مكانتها 

مميزات تلك ال�شيا�شة املت�شمة باالعتدال واالتزان واملرونة 

واالن�شجام والتعاون البناء مع خمتلف االأمم وال�شعوب 

يف اإطار املواثيق والقوانني الدولية.

اخلارجية  ال�شيا�شة  اأن  اخلارجية  وزير  واأ�شاف 

للبحرين ترتكز على عدة مبادئ رئي�شة ياأتي يف مقدمتها 

اإقليمها  وا�شتقاللها و�شيانة  اململكة  �شيادة  على  احلفاظ 

اململكة  وا�شتقرار  اأمن  على  الوطنية، واحلفاظ  ووحدتها 

الدولية،  للمواثيق  وفًقا  امل�شروعة  الو�شائل  بجميع 

والعمل على حماية ودعم م�شالح املواطنني يف اخلارج، 

واالإ�شهام يف تقدمي الرعاية للمقيمني والوافدين واالهتمام 

الوطني  االقت�شاد  تنمية  جهود  وتعزيز  ب�شوؤونهم، 

اإىل  والو�شول   ،2030 االقت�شادية  الروؤية  وحتقيق 

التعاون، والتم�شك  االقت�شادية مع دول جمل�س  الوحدة 

الروابط  وتقوية  امل�شرك  اخلليجي  العمل  مببادئ 

وال�شالت التاريخية وامل�شالح امل�شركة مع دول جمل�س 

التعاون، واالميان بالعمل والت�شامن العربي واالإ�شالمي 

اململكة،  �شيا�شة  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارهما  امل�شرك 

ا�شراتيجياً  عمقاً  واالإ�شالمي  العربي  العاملني  وباعتبار 

ملنطقة اخلليج العربي.

ال�شيا�شة اخلارجية ململكة  اإن  وقال وزير اخلارجية 

وعدم  اجلوار  ح�شن  مببادئ  بالتم�شك  ملتزمة  البحرين 

الأية  ال�شماح  وعدم  للدول  الداخلية  ال�شوؤون  التدخل يف 

البحرين،  ململكة  الداخلية  ال�شوؤون  يف  بالتدخل  دولة 

وهي  ال�شلمية،  بالطرق  املنازعات  ف�س  على  واحلر�س 

مبادئ اأ�شيلة من مبادئ ميثاق االأمم املتحدة.

العمل  على  حري�شة  البحرين  مملكة  اأن  واأ�شاف 

على توفري بيئة اإقليمية ودولية ي�شودها ال�شالم واالأمن 

والتعاون،  والت�شامن  امل�شتدامة  والتنمية  واال�شتقرار 

االإرهاب  ملكافحة  جهوده  يف  الدويل  املجتمع  وم�شاركة 

الودية  العالقات  لتعزيز  ت�شعى  وهي  متويله،  ومنع 

والتعاون البناء مع كافة دول العامل على اأ�شا�س االحرام 

املتبادل والتعاي�س ال�شلمي وامل�شالح امل�شركة.

البناء  بالدور  اململكة توؤمن  اأن  واأكد وزير اخلارجية 

لالأمم املتحدة ومنظمة التعاون االإ�شالمي وجامعة الدول 

العربية وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وحركة 

االأخرى،  واالإقليمية  الدولية  واملنظمات  االنحياز  عدم 

على  وتعمل  وقراراتها،  وقوانينها  مبواثيقها  وااللتزام 

مقدمتها  ويف  العامل،  يف  العادلة  الق�شايا  عن  الدفاع 

الدفاع عن حقوق ال�شعب الفل�شطيني، ون�شر قيم املحبة 

واالإخاء والت�شامح والتعاي�س ال�شلمي بني االأمم واالأديان 

والطوائف، وحماربة الفكر املتطرف والتع�شب والغلو.

واأو�شح اأن وزارة اخلارجية ت�شعى جاهدة لر�شيخ 

تعزيز  على  تقوم  التي  اخلارجية  ال�شيا�شة  مرتكزات 

حماية حقوق االإن�شان يف اململكة، وحتقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة، وتوفري احلماية ال�شاملة للبيئة، واإر�شاء اأ�ش�س 

ال�شالم واالأمن واال�شتقرار العاملي.

و�شدد وزير اخلارجية على اهتمام وزارة اخلارجية 

مع  وبناءة  وثيقة  �شراكة  لتاأ�شي�س  اجلــاد  و�شعيها 

الربملانية  الدبلوما�شية  دور  لتعزيز  الت�شريعية  ال�شلطة 

وجه  وعلى  والدولية،  واالإقليمية  الوطنية  ال�شوؤون  يف 

اخلارجية  ال�شيا�شة  ــداف  اأه حتقيق  يف  اخل�شو�س 

باأن الربملاين عن�شر فاعل ومهم لتحقيق  اإمياًنا  للمملكة، 

بالعمل  تامة  معرفة  على  يكون  اأن  والبد  الغاية،  هذه 

اإىل  وتوجهاته، و�شواًل  واأهدافه  الدبلوما�شي وم�شامينه 

اأداء دبلوما�شي برملاين فاعل وموؤثر.

من  لكل  وتقديره  �شكره  عن  اخلارجية  وزير  وعرّب 

الطموح،  الربنامج  هذا  تنفيذ  متطلبات  اجناز  يف  اأ�شهم 

باإجناز  النواب  جمل�س  اأع�شاء  واهتمام  بحر�س  م�شيًدا 

هذا الربنامج امل�شرك ثقة منهم بهذه االأكادميية وكفاءتها 

العالية وقدراتها املعرفية والثقافية.

�شاركت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب والدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين وزير اخلارجية، 

الذي مت  النيابية  الربملانية  الدبلوما�شية  دبلوم  برنامج  تد�شني  املرئي، يف حفل  االلكرتوين  االت�شال  اأم�س عرب 

اإعداده بالتعاون بني اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية وجمل�س النواب.

ويف بداية احلفل، األقت رئي�س جمل�س النواب كلمة اأكدت فيها اأن هذا الربنامج يكت�شب اأهمية فائقة تقا�ُس 

بالدور املف�شلي الذي توؤديه الدبلوما�شية الربملانية خدمة لل�شيا�شة اخلارجية للوطن، تر�شيًخا للح�شور الفاعل 

واملعزز للثقة التي تتمتع بها مملكة البحرين يف الو�شط الدويل.

على خمتلف  الدول  بني  للم�شالح  وتالٍق  ت�شابك  العامل وما حتمله من  املت�شارعة يف  التطورات  اإن  وقالت 

الدولية، ومن  الوطن وتر�شيخ عالقاته  اأجل دعم �شيا�شات  املتاحة من  االأدوات  ال�شعد، تفر�س تفعيالً جلميع 

هنا تربز الدبلوما�شية الربملانية، كاأداة موؤثرة يف رفع م�شتويات التفاهم املتبادل بني البحرين والدول ال�شديقة 

والهيئات واملنظمات االإقليمية والدولية، من خالل الن�شاط والتعاون والتن�شيق الربملاين لدعم امل�شالح الوطنية 

واإعاقة ما ي�شتهدفها.

االإمكانات، وو�شعت اخلطط واال�شرتاتيجيات،  القدرات ووظفت  ا�شتحثت  الت�شريعية  ال�شلطة  اأن  واأ�شافت 

وجعلت يف تفعيل الدبلوما�شية الربملانية اأولوية ثابتة لكل املراحل، باعتبارها واحدة من اأهم اأدوات تنفيذ ال�شيا�شة 

الوطنية على امل�شتوى اخلارجي، �شواء من خالل العالقات الثنائية اأو عرب العمل الدبلوما�شي متعدد االأطراف.

الزياين: تر�سيخ مرتكزات ال�سيا�سة اخلارجية التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإن�سان

وزير اخلارجيةرئي�س جمل�س النواب

ا�ستعداًدا للعام الدرا�سي اجلديد.. وزير الرتبية:

طرح منهج جديد خا�س بالروبوت للمرحلتني الإعدادية والثانوية

التزام املجتمع يف �سبتمرب املا�سي اأ�سهم بخف�س احلالت اليومية %45

املانع يدعو للتطبيق اجلاد لالإجراءات خالل الأ�سبوعني القادمني

اأكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

�شمن  اأنه  والتعليم  الربية  وزير 

املختلفة  الــوزارة  قطاعات  اإجنــازات 

خالل العام الدرا�شي 2020/  2021، 

املقبل، يف  الدرا�شي  للعام  وا�شتعداًدا 

الناجمة  اال�شتثنائية  الظروف  ظل 

ويف  كــورونــا،  فريو�س  تف�شي  عن 

التعليم،  ا�شتدامة  اإطار احلر�س على 

باملناهج  املخت�س  القطاع  قام  فقد 

بتطوير وا�شتحداث العديد من الكتب 

اأهمها  الدرا�شية جلميع املراحل، ومن 

ورا�شبريي  الروبوت  مهارات  كتب 

الرقمية للمرحلة  باي واالإلكرونيات 

االإعدادية  املرحلة  ويف  الثانوية، 

الــروبــوت  ــامل  ع اإىل  مدخل  كتاب 

االإبداعية  والربجمة  االآيل  واالإن�شان 

واالإلكرونيات الرقمية.

اأنه �شمن جهود  الوزير  واأ�شاف 

جبارة بذلتها الوزارة لتوفري التعليم 

ال�شحي  للو�شع  املنا�شبة  بالو�شائل 

 9340 ورفع  اإعداد  مت  فقد  الراهن، 

عرب  الدرا�شية  املراحل  جلميع  در�ًشا 

القطاع  جنح  كما  يوتيوب،  قناة   14

درو�س  اإعداد  يف  باملناهج  املخت�س 

منها  در�ًشا،   8016 اإىل  ت�شل  رقمية 

در�ًشا  و324  متلفًزا،  در�ًشا   3352

در�س   402 اإىل  اإ�شافًة  �شوتًيا، 

للربية اخلا�شة.

�شمن  اأنـــه  ــر  ــوزي ال ــح  ــش واأو�

الربية  وزارة  هيكلة  م�شروع 

املعنية  املبادرة  عملت  فقد  والتعليم، 

ر�شم  على  التدري�س  وطرق  باملناهج 

�شيا�شات املناهج املطورة، اإذ مت اإعداد 

الروؤى  يحقق  للمناهج  وطني  اإطار 

على  ترتكز  التي  والعاملية  الوطنية 

تعزيز القيم وتاريخ مملكة البحرين، 

تاأ�شيليتان  ورقتان  االإطار  �شبقت  اإذ 

البحرين،  مملكة  وتاريخ  القيم  حول 

اإعداد  ا  اأي�شً املبادرة  هذه  �شمن  ومت 

والعددية  القرائية  معايري  وثيقتي 

التاأ�شي�س  عمليات  من  تعززان  اللتني 

هذين  يف  التعليم  وتوجيه  للطلبة 

على  اإيجاًبا  �شينعك�س  مما  املجالني 

املخرجات.

تطوير  اأن  اإىل  الوزير  واأ�ــشــار 

�شمل  قد  املختلفة  الدرا�شية  املــواد 

وحقوق  للمواطنة  الربية  مقررات 

االإطار  وثيقة  تفعيل  مت  اإذ  االإن�شان، 

املواطنة  لتعليم  العام  التوجيهي 

ح�شة  وتخ�شي�س  االإن�شان،  وحقوق 

م�شتقلة للربية للمواطنة يف التعليم 

تطوير  اإىل  باالإ�شافة  االأ�شا�شي، 

االأ�شا�شي  التعليم  كتب  من  جمموعة 

االآتــيــة  والــقــيــم  ــادئ  ــب امل بتعزيز 

الت�شامح،  االعتدال،  القانون،  )�شيادة 

 ،21 القرن  مهارات  الناقد،  التفكري 

ف�شالً  العنف(،  نبذ  الفر�س،  تكافوؤ 

ب�شيادة  ترتبط  جديدة  درو�ــس  عن 

واحرام القانون واالعتدال.

كتب  تاأليف  التطوير  �شمل  كما 

براعم العربية للحلقة االأوىل، اإذ ُطبق 

كتاب ال�شف االأول االبتدائي، ويجري 

الثاين  ال�شف  كتاب  تاأليف  االآن 

االبتدائي، كما يحتوي الربنامج على 

لكتب  م�شاحبة  م�شركة  ق�ش�س 

من  بــدًءا  تاأليفها  مت  العربية  براعم 

ال�شف االأول االبتدائي، وت�شتمر تباًعا 

وتعزيًزا  اجلديدة.  الكتب  تطبيق  مع 

ملهارات االإنتاج الكتابي، فقد مت تاأليف 

كتاب دروب الكتابة لل�شف اخلام�س 

عمليات  من  الطلبة  لتمكني  االبتدائي، 

االإنتاج الكتابي.

التطبيقية  للمواد  ــان  ك ــد  وق

التطوير،  عمليات  �شمن  ر�شيدها 

وكتاب  االإعــالم،  كتاب  تاأليف  مت  اإذ 

العي�س  وكتاب  ال�شعبية،  الثقافة 

ب�شالم، والعمل على تطوير جمموعة 

والتي  الفنون،  جمال  يف  الكتب  من 

من املوؤمل االنتهاء منها وتطبيقها يف 

العام الدرا�شي املقبل.

املانع  خليفة  وليد  الدكتور  دعا 

الفريق  ال�شحة، ع�شو  وكيل وزارة 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

اأفراد  جميع  )كوفيد-19(،  كورونا 

�شرورة  اإىل  البحريني  املجتمع 

واالإجــراءات  بالتوجيهات  االلتزام 

الفريق  اأعلنها  التي  ال�شرورية 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

اأهاب  الذي  )كوفيد-19(،  كورونا 

التحلّي  املجتمع  اأفراد  من  فرد  بكل 

وطنه  جتاه  املجتمعية  بامل�شوؤولية 

حزمة  عرب  املجتمع،  واأفراد  واأهله 

احلفاظ  تعّزز  التي  القرارات  من 

املجتمع  اأفراد  و�شالمة  �شحة  على 

�شرورة  اإىل  ــا  داعــًي البحريني، 

يف  التهاون  وعــدم  الكامل  التقيد 

االأ�شبوعني  خالل  االإجراءات  تطبيق 

القادمني؛ لتقليل االختالط واالإ�شهام 

للفريو�س  الت�شدي  يف  بفعالية 

وخف�س معدالت انت�شاره.

ال�شحة  وزارة  وكيل  واأو�شح 

اأن جتاوز الظروف ال�شحية الراهنة 

لفريو�س كورونا �شيتطلّب العزمية 

موؤكًدا  املجتمع،  عموم  من  والثبات 

االلــتــزام  تعزيز  على  ــث  احل اأن 

مطلب  كافة  االحرازية  باالإجراءات 

املن�شود  الهدف  لتحقيق  اأ�شا�شي 

مبا يحفظ �شحة و�شالمة املواطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين. واأعرب 

الهدف  بلوغ  اإىل  تطلعه  عن  املانع 

العام  جنحنا  كما  االأعداد،  وخف�س 

عرب   2020 اأكتوبر  �شهر  املا�شي 

املوؤ�شرات  ك�شفت  اإذ  اجلاد،  االلتزام 

اأن  والتقييم  للمتابعة  ال�شحية 

الواقعة  الفرة  يف  اجلميع  التزام 

و14   2020 �شبتمرب   17 بني  ما 

ا  انخفا�شً �شهدت   2020 اأكتوبر 

اليومية  القائمة  احلاالت  اأعداد  يف 

بن�شبة بلغت %45.

تراهن  البحرين  اإن  املانع  وقال 

يف  املجتمعي  الوعي  م�شتوى  على 

ال�شادرة  بالتعليمات  االأفراد  التزام 

من اجلهات املعنية، وحتّمل اجلميع 

امل�شوؤول  فااللتزام  مل�شوؤولياته، 

االحرازية  واالإجــراءات  بالقرارات 

واجًبا  ي�شّكل  الوقائية  والتدابري 

اأجل حماية  وطنًيا على كل فرد من 

واحلفاظ  وجمتمعه  واأ�شرته  نف�شه 

ي�شهم  كما  العامة،  ال�شالمة  على 

�شفوفنا  اأبطال  حماية  يف  االلتزام 

الطبية  ــوادر  ــك ال مــن  ــة  االأمــامــي

خط  كونهم  عنهم؛  العبء  ويخفف 

فريو�س  حتــدي  يف  االأول  الدفاع 

اجلميع  التزام  اأن  كورونا، مو�شًحا 

االأ�شا�شي  املكمل  هو  مب�شوؤولية 

والتو�شيات  والــقــرارات  للجهود 

كافة،  لنجاح اخلطط  وركيزة مهمة 

مبا ي�شهم يف الق�شاء على الفريو�س 

وحفظ �شالمة و�شحة اجلميع.

وزير الرتبية والتعليم
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اجلهات احلكومية تبداأ بفحو�صات »كورونا« جلميع املوّظفني

حمرر ال�شوؤون املحلية:

�شرعت الوزارات واملوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية، 

لفريو�س  الدورية  الفحو�شات  بتطبيق  االأحد،  اأم�س 

الذين  موظفيها  جميع  على  »كوفيد-19«  كورونا 

يح�شرون اإىل مواقع العمل، وذلك يف �شوء قرار الفريق 

الوطني الطبي.

وين�ّس القرار على اإلزامية الفح�س ال�شريع جلميع 

وي�شتثنى  اأ�شبوعًيا،  دوري  ب�شكل  احلكومة  موظفي 

 )PCR( لديهم نتيجة فح�س الذين  املوظفون  من ذلك 

�شلبية مل مت�ِس عليها مدة )48( �شاعة.

وكان اأحمد زايد الزايد رئي�س جهاز اخلدمة املدنية 

تطبيق  ببدء  املا�شي،  اخلمي�س  توجيهات،  اأ�شدر  قد 

�شيا�شة العمل من املنزل باجلهات احلكومية كافة بن�شبة 

ال�شحة  خدمات  تقدم  التي  اجلهات  وا�شتثناء   ،%70

وال�شرف  املدين  الطريان  و�شوؤون  واملاء  والكهرباء 

ال�شحي وغريها من اخلدمات ال�شرورية، وببدء اإجراء 

الفحو�شات الدورية للموظفني.

دعا اإىل التكاتف ودعم فريق البحرين بقيادة �صمو ويل العهد رئي�س الوزراء

ال�صيخ: الر�صائل امللكية ال�صامية توؤّكد عزمية البحرين يف جتاوز »كورونا«

رجل  ال�شيخ  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

االأعمال وع�شو جمل�س االأعمال ال�شعودي 

ال�شامية  امللكية  »الر�شائل  اأن  البحريني 

جتاوز  على  البحرين  مملكة  قدرة  توؤكد 

جائحة كورونا )كوفيد-19(«، مو�شًحا 

تعك�س  ال�شامية  امللكية  »الر�شائل  اأن 

املفدى  امللك  جاللة  من  االأبوي  احلر�س 

واملقيمني،  املواطنني  على �شحة و�شالمة 

وطماأنتهم يف خمتلف املواقف«.

امللكية  الر�شالة  »م�شامني  اأن  واأكد 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

املفدى، والتي حملت الكلمات املطمئنة من 

جاللته للمواطنني واملقيمني، تربهن على 

باإذن  تتخطى  �شوف  البحرين  مملكة  ان 

ابنائها  بعزمية  اجلائحة  هذه  تعاىل  اهلل 

املخل�شني واملقيمني وتكاتفهم يًدا واحدة، 

اإىل  جميًعا  يدفعنا  املتجدد  العزم  وهذا 

امل�شي قدًما مب�شرية الوطن املباركة بثقة 

وتفاوؤل اإىل االأمام دائًما«.

واأعرب رجل االأعمال وع�شو جمل�س 

البحريني عن »الفخر  ال�شعودي  االأعمال 

لفريق  الوطنية  اجلهود  بكافة  واالعتزاز 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

البحرين  »فريق  اأن  اإىل  م�شرًيا  اهلل«، 

املرحلة  خالل  اأثبت  قد  �شموه  بقيادة 

املا�شية قدرته على قيادة مملكة البحرين 

التحديات  وحتويل  ال�شعوبات،  لتخطي 

اجلميع  حتمل  بف�شل  مكت�شبات،  اإىل 

بروح  والعمل  الوطنية،  للم�شوؤولية 

اال�شرتاتيجيات  وو�شع  الواحد،  الفريق 

التدابري  واتخاذ  املدرو�شة،  واخلطط 

واالإجراءات االأكرث فاعلية، �شعياً لتجاوز 

ثابتة  بخطى  اال�شتثنائية  الظروف 

ورا�شخة«.

واأ�شار ال�شيخ اإىل اأن »العمل املخل�س 

لفريق  الوطنية  واجلهود  والدوؤوب 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه، يوؤتي ثماره ويعك�س العزمية 

الثابتة ملواجهة اجلائحة«.

اأحد م�صاريع حت�صني الو�صع البيئي يف خليج توبلي

»الأ�صغال«: بدء العمل على م�صروع »تو�صعة قناة املعامري«
بداأت وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين اأعمال م�شروع تو�شعة وتعميق قناة املعامري 

�شمن  يندرج  والذي  توبلي،  خليج  جنوب  تقع  التي 

تعمل  ا�شرتاتيجي  م�شروع  �شمن  امل�شاريع  من  حزمة 

الوزارة على تنفيذه.

اإىل حت�شني  يهدف  امل�شروع  اأن  الوزارة  واأو�شحت 

املياه  تدفق  وحت�شني  توبلي  خليج  يف  البيئي  الو�شع 

750م  بطول  املعامري  قناة  تو�شعة  وي�شمل  فيه، 

وبعر�س 180م، باالإ�شافة اإىل حفر القناة ليبلغ عمقها 

مرتين لتح�شني حركة تدفق املياه من اجلهة اجلنوبية، 

ومن �شاأن اأعمال التو�شعة زيادة جريان املياه اىل خليج 

توبلي وحت�شني نوعية املياه.

االإن�شائية للم�شروع زيادة طول  االأعمال  وتت�شمن 

واجلنوب  ال�شمال  من  مرًتا   24 بطول  احلالية  القناة 

لي�شل الطول الكلي اإىل 100 مرت، باالإ�شافة اإىل تو�شعة 

اأنابيب موازية بطول 100 مرت  باإن�شاء  املائي  املجرى 

عدد  ويبلغ  مرًتا.   70 للمجرى  الكلي  العر�س  ليكون 

االأنابيب 12 اأنبوًبا، وكل اأنبوب بلغ قطره 1.2 مرت.

احلكومة  للتوجهات  تنفيًذا  امل�شروع  هذه  وياأتي 

املوارد  على  واملحافظة  البيئة  حت�شني  اإىل  الرامية 

البحرية، كما اأنها ُتعد جزًءا من تنفيذ تو�شيات لدرا�شات 

بيئية متت يف ال�شابق للتعّرف اإىل متطلبات التح�شني 

البيئي.

قبل  من  امل�شروع  تر�شية  مت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

كاظم  �شيد  املقاول  على  واملزايدات  املناق�شات  جمل�س 

الدرازي، بقيمة تبلغ 2082625.27 ديناًرا بحرينًيا.

اإبراهيم ال�شيخ

علي الكعبي

ال�صّحة تخالف 38 مطعًما ومقهى 

خالفت الإجراءات الحرتازية

خمالفة  ال�شحة  بوزارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأعلنت 

االحرتازية  لالإجراءات  خمالفتها  اإثر  ومقهى  مطعًما   38

للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، وذلك بالتن�شيق 

مع وزارة الداخلية، ووزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

وهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، اإذ مت خالل الزيارات 

واال�شرتاطات  باالإجراءات  تقيدها  عدم  ر�شد  التفتي�شية 

انت�شار  من  للحد  تطبيقها  الواجب  وال�شحية  التنظيمية 

الفريو�س، ومت على غرارها اتخاذ االإجراءات الالزمة الإحالة 

هذه املطاعم اإىل اجلهات القانونية.

املفت�شون  بها  قام  التي  التفتي�شية  الزيارة  وخالل 

مبختلف حمافظات مملكة البحرين، يوم ال�شبت املوافق 29 

مايو 2021، يف اإطار تكثيف احلمالت التفتي�شية والتاأكد 

الت�شديد  من تطبيقها، مت زيارة 192 مطعًما ومقهى، ومت 

على التوعية باالإجراءات االحرتازية والقرارات التي اأعلنها 

ومن  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

�شمنها غلق هذه املن�شاآت واقت�شار تقدمي اخلدمة من خالل 

الطلبات اخلارجية والتو�شيل فقط.

وبّينت الوزارة اأنه نظًرا ملخالفة تلك املطاعم لالإجراءات 

واال�شرتاطات التنظيمية املن�شو�س عليها يف القرار الوزاري 

رقم 51 ل�شنة 2020 ب�شاأن اال�شرتاطات ال�شحية الواجب 

تطبيقها يف املطاعم واملقاهي الحتواء ومنع انت�شار فريو�س 

كورونا )كوفيد-19(، ور�شد خمالفات للتعليمات ال�شادرة 

بهذا ال�شاأن، مت تطبيق القوانني حيال املطاعم املخالفة، ولفتت 

الوزارة اإىل اأن ماأموري ال�شبط الق�شائي قاموا بالتن�شيق مع 

ماأموري ال�شبط الق�شائي بوزارة الداخلية ووزارة ال�شناعة 

�شبط  ومت  التفتي�س،  باإدارة  متمثلة  وال�شياحة  والتجارة 

بقية  ب�شاأن  اأما  اأ�شبوع.  ملدة  اإدارًيا  وغلقه  املطعم  خمالفة 

املحال التي متت الرقابة عليها يف املحافظات كافة، فقد مت 

تنبيه بع�س املحال التي لوحظ لديها ق�شور يف اآلية تطبيق 

بع�س االإجراءات والتي هي قابلة للت�شحيح، فتم ت�شحيحها 

يف احلال من قبل اأ�شحاب تلك املحال. 

»الأعلى للق�صاء« يطّبق توجيهات 

الفريق الوطني يف الفح�س الذاتي

االأعلى للق�شاء، بناًء  العامة للمجل�س  االأمانة  اأ�شدرت 

على توجيهات الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا، 

تعميًما جلميع اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية وموظفي االأمانة 

املوجودين يف مقار العمل الإجراء الفح�س ال�شريع اأ�شبوعًيا 

مع  مايو 2021،   30 املوافق  االأحد  اأم�س  يوم  من  ابتداًء 

املحاكم واملكاتب،  العمل يف  مبا�شرة  قبل  الفح�س  اإلزامية 

واملوظفني  الق�شاة  و�شالمة  �شحة  على  حفاًظا  وذلك 

واملراجعني، واحلر�س على توفري و�شمان بيئة عمل اآمنة.

القا�شي  للق�شاء  االأعلى  للمجل�س  العام  االأمني  وقال   

علي الكعبي اإن االأمانة العامة وّفرت جهاز االختبار الذاتي 

املهمة  االإر�شادات  ت�شمني  مع  ال�شريع،  كورونا  لفريو�س 

االأمانة  اأن  واأ�شاف  الفح�س،  جهاز  ا�شتخدام  كيفية  عن 

العامة طّبقت �شيا�شة العمل من املنزل بن�شبة 70% من عدد 

املوظفني.

موّظفون متطّوعون بالإعالم يجرون الفح�س ال�صريع لزمالئهم

التن�شيقية  اللجنة  لقرارات  تنفيًذا 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  وتو�شيات 

والتزاًما  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

اإلزامية  املدنية ب�شاأن  بتوجيهات جهاز اخلدمة 

ملوظفي  كورونا  لفريو�س  ال�شريع  الفح�س 

اجلهات احلكومية، بداأت وزارة االإعالم، �شباح 

االأحد، باإجراء الفح�س ال�شريع جلميع املوظفني 

اإجراءات احرتازية  العمل، وفق  املوجودين يف 

جميع  و�شالمة  �شحة  ل�شمان  وقائية  وتدابري 

املوظفني.

تدريبية  ور�شة  نّظمت  قد  الوزارة  وكانت 

لفريق الفح�س الدوري مب�شاركة 20 متطوًعا 

جرى  اإذ  الوزارة،  موظفي  من  ومتطوعة 

الفحو�شات  مع  التعامل  اآلية  ا�شتعرا�س 

واأف�شل  ال�شحيح،  باالأ�شلوب  ال�شريعة 

املمار�شات يف جمال تنظيم حمالت الفحو�شات 

الطبية و�شمان �شالمة املوظفني والعاملني.

يف  ال�شريع  الفح�س  قاعة  و�شهدت 

الوزارة اإقباالً كبرًيا من املوظفني؛ التزاًما منهم 

باالإ�شهام يف احلد من انت�شار فريو�س كورونا، 

اإذ  املجتمع،  و�شحة  �شالمة  على  ا  وحر�شً

فريق  وجهود  االإجراءات  ب�شال�شة  اأ�شادوا 

واإجراء  بتنظيم  يقومون  الذين  املتطوعني 

الفح�س. عملية 

اأكد عدم مقدرة بع�س املواطنني على تطبيق احلجر ل�صيق �صكنهم

الأن�صاري يدعو ل�صتغالل املراكز ال�صبابية النموذجية لتطبيق احلجر

النائب  اخلدمات  جلنة  رئي�س  دعا 

املراكز  ا�شتغالل  اىل  االأن�شاري  اأحمد 

على  حتتوي  التي  النموذجية  ال�شبابية 

اىل  لتحويلها  وقاعات،  متكاملة  مرافق 

مراكز للعزل ال�شحي للم�شابني بفريو�س 

كورونا، بحيث يتم ت�شغيل اأكرث من مركز 

يف كل حمافظة من املحافظات االأربع.

من  العديد  اإن  االأن�شاري  وقال 

حتتاج  ال  كورونا  بفريو�س  االإ�شابات 

االإح�شاءات  ح�شب  وذلك  العالج،  اإىل 

ملواجهة  الوطني  للفريق  اليومية 

فريو�س كورونا، ولكن ح�شب االإجراءات 

يجب  فاإنه  بها  املعمول  والربوتوكوالت 

تنت�شر  ال  كي  احلجر  تطبيق  عليها 

العدوى، م�شرًيا اإىل اأن تطبيق احلجر يف 

املراكز ال�شبابية لفئة ال�شباب �شي�شهم يف 

اإىل  اإ�شافة  تقوية العالقات بني ال�شباب، 

اأن ال�شباب ي�شتطيع بنف�شه اإدارة املراكز 

خالل فرتة احلجرة، اإىل جانب االإ�شراف 

فقط من الفريق الوطني.

اأن  االأن�شاري  اأحمد  النائب  واأو�شح 

فكرة تطبيق احلجر يف املراكز ال�شبابية 

توافر  من  به  تتمتع  ملا  ياأتي  النموذجية 

التعلم  وو�شائل  والقاعات  التجهيزات 

من  العديد  حاجة  موؤكًدا  والرتفيه، 

امل�شابني للحجر يف خارج منازلهم بعيًدا 

عن اأهاليهم.

واأ�شار رئي�س خدمات النواب اإىل اأن 

تطبيق  ميكنهم  ال  املواطنني  من  العديد 

ي�شكنون  لكونهم  نف�شهم؛  على  احلجر 

وامل�شاحة  واأهلهم،  اأبنائهم  مع  �شقة  يف 

فيها  تتوافر  وال  �شّيق  فيها  واحلجم 

من  بد  ال  ولذلك  املطلوبة،  االحتياجات 

توفري اأماكن بديلة للمواطنني الذي عليهم 

حجر منزيل من خالل توفري مكان بديل 

النائب اأحمد الأن�شاريومهياأ.
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جتربتي مع الفريو�س اللئيم

هو ق�شاء اهلل وقدره، اأن يحل فريو�س كورنا عليَّ �شيًفا 

الفتك بعائلتي وب�شحتي  ثقيالً غري مرغوب فيه.. حماوالً 

وبجهازي التنف�شي، ولكننا وهلل احلمد تغلبنا عليه وخرجنا 

من املعاناة الكبرية منت�شرين على هذا الفريو�س اللئيم.

حني علمت من الطبيب اأنني م�شاب بالفريو�س، توقعت 

اأنه  اإال  »الب�شيطة«،  املرحلة  تتعّدى  لن  اأعرا�شه عندي  اأّن 

من �شدة لوؤمه اأ�شبت بالتهاب رئوي ونق�س يف االأك�شجني 

وارتفاع يف درجة احلرارة، وغريها من امل�شاعفات املتعبة.

اأن  اإال  اأنهك ج�شدي..  الذي  االأمل والتعب  ومع كل هذا 

هناك ثمة ما يخفف كل هذا االأمل والتعب.

نعم.. كثرية هي االأمور ال�شيئة يف احلياة، ولكن االأكرث 

منها تلك االإ�شاءات التي تر�شل لك عند ال�شدائد.

اأخت�شر  ولكن  االإ�شاءات،  تلك  كل  اأعّدد  اأن  ميكنني  ال 

القول اإن اأول هذه االإ�شاءات هو اأنك تلتم�س ما يقدمه فريق 

املواطنني  �شحة  على  للحفاظ  جّبارة  جهود  من  البحرين 

واملقيمني، من خالل العناية التي قدمت يل واأنا على ال�شرير 

ال�شلمانية الطبي.. فكل  االأبي�س يف جناح 64 مب�شت�شفى 

للطاقم  وثنائي  �شكري  ت�شف  اأن  ميكن  ال  البالغة  كلمات 

حمبة  بكل  عالجي  با�شروا  الذين  الرحمة  ومالئكة  الطبي 

وود.

وال ميكنني اأن اأن�شى وقفة زمالئي يف �شحيفة »االأيام« 

و�شوؤالهم الدائم، وكذلك اأ�شدقائي القريبني مني جًدا.. لقد 

عرفت حمبتكم من خالل �شماعي الأ�شواتكم واأنتم تن�شدون 

اأٍخ لك مل تلده  اأمامي معاين »رّب  عن �شحتي، فقد جتلّت 

اأمك«.

اعتذاري عن كل  لِك  فاأقدم  اللنب« والدتي..  اأما »حلوة 

دمعة �شقطت من عينِك واأنت تبتهلني اىل اهلل اأن ميّن علّي 

بال�شفاء واأن يرفع عني البالء..

اإنها جتربة لن تفارق ذاكرتي، ولن ي�شتطيع الزمن اأن 

ين�شيني اإياها..

كبقية  لي�س  وطن  يف  اأنني  تعاىل  اهلل  اأحمد  اأخرًيا.. 

االأوطان.. اإنها البحرين ونحن اأبناوؤها.. مهما قدمنا لها لن 

نوفيها حقها.. حفظها اهلل من كل مكروه.

علي جميد

»الرثوة احليوانية«: 992 بالًغا

ب�شاأن الكالب ال�شاّلة خالل 4 اأ�شهر

قال وكيل الرثوة احليوانية بوزارة اال�شغال و�شوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين الدكتور خالد اأحمد ح�شن اإن 

الوكالة تلقت 992 بالًغا ب�شاأن الكالب ال�شالة منذ مطلع 

اأبريل املا�شي، م�شرًيا  العام اجلاري 2021 ولغاية �شهر 

اإىل اأن عدد البالغات يف �شهر اأبريل املا�شي 251 بالًغا من 

خمتلف حمافظات مملكة البحرين.

ال�شمالية  املحافظة  يف  البالغات  »عدد  اأن  واأو�شح 

اإذ بلغت  هو االأعلى بني املحافظات يف �شهر اأبريل 2021 

املحرق  البالغات يف حمافظة  اأن عدد  بالًغا، يف حني   75

بلغ 69 بالًغا، و40 بالًغا يف املحافظة اجلنوبية، اأما من 

اأمانة العا�شمة فقد بلغت عدد البالغات يف �شهر اأبريل 67 

بالًغا«.

ا�شطيادها يف  التي مت  ال�شالة  الكالب  اأن »عدد  وذكر 

التي مت   Black Gold اأبريل 2021 من قبل �شركة  �شهر 

�شبعة  ملدة  ال�شاعة  مدار  للعمل على  موؤخًرا  التعاقد معها 

االأحياء  بني  ال�شالة  الكالب  ال�شطياد  االأ�شبوع،  يف  اأيام 

ال�شكنية، بلغ 163 كلًبا من اأ�شل 251 بالًغا، اإذ مت ا�شطياد 

اأمانة العا�شمة، و81 من حمافظة املحرق، و24  33 من 

من املحافظة اجلنوبية، و25 من املحافظة ال�شمالية«.

اإىل اأن جمموع الكالب  واأ�شار وكيل الرثوة احليوانية 

ولغاية   2017 دي�شمرب  �شهر  من  ا�شطيادها  مت  التي 

اأبريل 2021 بلغ 3381، اإذ مت ا�شطياد 1058 من اأمانة 

 ،725 ا�شطياد  مت  اإذ  املحرق  حمافظة  تليها  العا�شمة، 

املحافظة  ا�شطيادها يف  التي مت  الكالب  بلغ عدد  يف حني 

اجلنوبية 765 ويف املحافظة ال�شمالية بلغت 833.

واأكد اأن وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

الكالب  ملكافحة ظاهرة وجود  عملها  ما�شية يف  العمراين 

ال�شالة بني االأحياء ال�شكنية، وذلك بتنفيذ عمليات التعقيم 

واالإخ�شاء اجلراحي للكالب امل�شطادة من خمتلف املناطق 

العيادات  اأحد  مع  بالتعاقد  تكاثرها  من  للحد  ال�شكنية؛ 

البيطرية اخلا�شة.

اأ�شبحت  التبليغ بحيث  اأنه مت تطوير عملية  واأو�شح 

الر�شمية يف  ال�شاعة ملواكبة اجلهود  اإلكرتونية على مدار 

التحول الرقمي للخدمات املقدمة من اجلهات احلكومية.

م�شرًيا اإىل اأن هناك مقرتًحا باإن�شاء حديقة للحيوانات 

االأليفة لتوطني احليوانات ال�شائبة املعقمة جراحًيا.

د. خالد �أحمد 

الع�شريي متحدًثا رئي�ًشا يف منتدى »الف�شاء والتغري الكبري«
التنفيذي  الرئي�س  الع�شريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور  �شارك 

»الف�شاء  العاملي  املنتدى  يف  الف�شاء  لعلوم  الوطنية  للهيئة 

والتغري الكبري«، والذي مت تخ�شي�شه من قبل االأمم املتحدة لبحث 

ا�شتدامة  اأكرث  جمتمعات  بخلق  العالقة  ذات  الدولية  التغيريات 

الدولية يف  اخلربات  من  واال�شتفادة  »كوفيد-19«،  جائحة  بعد 

ا�شتخدام التقنيات احلديثة، خ�شو�شا تلك املعتمدة على الف�شاء 

اجلائحة  اأثر  من  التخفيف  يف  املتنوعة  وتطبيقاتها  وعلومه 

كاالأمن،  الرئي�شة  اخلدمات  تقدمي  ا�شتمرار  ل�شمان  وجتاوزها 

وال�شحة والغذاء والتعليم، واالت�شاالت واملوا�شالت، وغريها. 

حول م�شاركته يف املنتدى قال الدكتور حممد الع�شريي: »لقد 

من  خمتارة  نخبة  �شم  الذي  املنتدى  هذا  يف  بامل�شاركة  ت�شرفت 

القياديني واخلرباء يف ميدان الف�شاء، وعلى راأ�شهم �شيمونيتا دي 

بيبو مدير مكتب االأمم املتحدة ل�شوؤون الف�شاء اخلارجي. بال �شك 

واملنتجات  اخلدمات  وراء  الدافعة  القوة  هي  الف�شاء  تقنيات  اأن 

التي اأ�شبحت ال غنى عنها يف حياتنا اليومية. لقد لعبت مراقبة 

االأر�س عرب اأقمار اال�شت�شعار عن بعد واالأقمار ال�شناعية اخلا�شة 

وا�شعة  جمموعة  معاجلة  يف  رئي�شا  دورا  واالت�شاالت  باملالحة 

هذا  من  )كوفيد-19(.  جائحة  تف�شي  فرتة  طوال  التحديات  من 

اخلارجي  الف�شاء  ل�شوؤون  املتحدة  االأمم  مكتب  د�شن  املنطلق، 

الدرو�س  املخ�ش�شة لبحث  املنتديات  )UNOOSA( �شل�شلة من 

العاملي  االقت�شاد  بناء  الإعادة  وت�شخريها  اجلائحة  من  امل�شتفادة 

اال�شتدامة  حتقيق  ل�شمان  وقوة  مرونة  اأكرث  معايري  وفق 

املنظمة  اجلهات  من  دعوة  تلقيت  ولقد  االإن�شانية،  للمجتمعات 

للم�شاركة يف احلدث االأول من هذه ال�شل�شلة، وهو تعزيز النمو 

اأجل االنتعا�س املرن بعد )كوفيد-19(،  االقت�شادي امل�شتدام من 

والذي عقد بتاريخ 5 مايو اجلاري«.
د. حممد �لع�سريي

ا�شتثناء احلا�شلني على التطعيم من 9 دول من احلجر ال�شّحي.. وال فح�س للمطّعمني

خف�س �شعر فح�س كورونا للقادمني للبحرين اإىل 24 ديناًرا

حمرر ال�شوؤون املحلية:

ال�شّحة �شعر فح�س  خّف�شت وزارة 

مطار  عرب  للبحرين  للقادمني  كورونا 

البحرين اإىل 24 ديناًرا فقط، بعد اأن كان 

يف االأيام املا�شية 36 ديناًرا.

ويتم ت�شديد �شعر الفح�س من خالل 

عرب  اأو  االإلكرتونية  احلكومة  بوابة 

اأجهزة الدفع املوجودة يف املطار.

وكان �شعر الفح�س 60 ديناًرا، ومت 

ديناًرا،   40 اإىل  �شابق  وقت  يف  خف�شه 

يتم خف�شه  اأن  قبل  ديناًرا،  ثّم 36  ومن 

االآن اإىل 24 ديناًرا فقط.

تفعيل  القادمني  جميع  على  ويجب 

تعهد  توقيع  تطبيق »جمتمع واعي« مع 

باإقرار التزامهم بتعليمات احلجر الذاتي، 

حلني  االإقامة  حمل  يف  بالعزل  تق�شي 

احل�شول على نتيجة الفح�س املختربي 

الذي مت اإجراوؤه عند الو�شول.

عرب  املحدثة  االإجراءات  ويف 

اأنه  املطار  اأفاد  البحرين،  مطار  موقع 

قدوم  عند  ال�شّحي  للحجر  حاجة  ال 

تطعيم  �شهادات  على  للحا�شلني  اململكة 

الواليات  وهي  دول،   9 من  �شادرة 

وبريطانيا،  االأمريكية،  املتحدة 

واأ�شرتاليا،  وكندا،  االأوروبي،  واالحتاد 

ونيوزيلندا، وكوريا اجلنوبية، واليابان، 

و�شنغافورة.

ا�شتثناء  يتم  اأنه  املطار  اأو�شح  كما 

االحرتازي  ال�شّحي  احلجر  متطلب 

يحملون  الذين  للمطعمني  والفحو�شات 

ال�شحة  قبل وزارة  �شهادات معتمدة من 

التطعيم  �شهادات  اعتماد  مت  الدول  يف 

اأو  ال�شحة،  وزيرة  قرار  بح�شب  لديها 

لالعرتاف  متبادلة  اتفاقيات  توقيع  مت 

ب�شهادات التطعيم.

قبل  من  املعلنة  االإجراءات  وبح�شب 

املبلغ  �شداد  يتوّجب  البحرين،  مطار 

مقابل �شل�شلة فحو�شات )PCR( للك�شف 

اإذ  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  عن 

الو�شول  فور  االأول  الفح�س  اإجراء  يتم 

اإىل اأرا�شي اململكة، يف حني �شيتم اإجراء 

اأما  اأيام،  خم�شة  بعد  الثاين  الفح�س 

ُيجرى  ف�شوف  واالأخري  الثالث  الفح�س 

يف اليوم العا�شر.

ا، ال يحتاج  اأي�شً وبح�شب االإجراءات 

اإجراء  اإىل  اأعوام   6 �شن  حتت  االأطفال 

.)PCR( فح�س

القادمني  امل�شافرين  دخول  زال  وما 

القائمة احلمراء،  من الدول املدرجة على 

و�شرييالنكا  وباك�شتان  الهند  وهي 

الرابع  منذ  معلًقا  ونيبال  وبنغالدي�س 

فيهم  اجلاري، مبن  مايو  من  والع�شرين 

القادمني من هذه الدول الذين �شيدخلون 

اململكة ب�شكل موؤقت.

املواطنون  ذلك  من  وي�شتثنى 

ال�شارية  االإقامة  تاأ�شريات  واأ�شحاب 

تطبيق  عليهم  يتوّجب  اإذ  البحرين،  يف 

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

ال�شحي  للحجر  املخ�ش�شة  االأماكن  اأو 

املرخ�شة، كما يتطلب منهم اإبراز �شهادة 

ال�شعود  قبل  معتمدة   )PCR( فح�س 

وبعد  الو�شول  عند  والفح�س  للطائرة 

ع�شرة اأيام من الو�شول.

القائمة  املدرجة على  الدول  اأّن  ُيذكر 

احلمراء يتم اإ�شافة الدول اأو اإزالتها منها 

الطبي  الوطني  الفريق  تقييم  بح�شب 

للت�شدي لفريو�س كورونا وفق املعايري 

انت�شار  مدى  حيث  من  بذلك  اخلا�شة 

الفريو�س يف الدول، و�شتتم مراجعة هذه 

بح�شب  دوري  ب�شكل  وحتديثها  القائمة 

امل�شتجدات.

يتوّجب  اأنه  البحرين  مطار  واأكد 

لل�شفر  يخططون  الذين  املواطنني  على 

االإجراءات  بجميع  االلتزام  البالد  خارج 

التي  البلدان  يف  املفرو�شة  واملتطلبات 

اإليها. كما يجب عليهم توقيع  يتوّجهون 

على  فيه  يوافقون  املغادرة،  قبل  اإقرار 

حتّمل اأي نفقات طبية يف اأثناء وجودهم 

الفحو�شات  تكلفة  اإىل  اإ�شافة  باخلارج، 

عند  كوفيد-19  لفريو�س  املختربية 

عودتهم اإىل اأرا�شي اململكة.

يومان فقط لـ»�شبوتنيك« و»اأ�شرتازينيكا«

تقلي�س فرتات انتظار التطعيمات.. 5 اأيام لـ»فايزر«.. و6 لـ»�شينوفارم«

حمرر ال�شوؤون املحلية:

تقلي�س  واعي«  »جمتمع  تطبيق  اأظهر 

يف  املتاحة  االأربعة  التطعيمات  انتظار  فرتات 

البحرين اإىل اأيام معدودة، بعد اأن كانت الفرتة 

ت�شل اإىل اأكرث من �شهر.

فرتة  فاإن  اجلديد،  التحديث  وبح�شب 

انتظار تطعيم لقاحي »كوفي�شيلد-اأ�شرتازينكا« 

و»�شبوتنيك« اأ�شبحت يومني فقط.

اإىل 5  انتظار »فايزر« فرتاجعت  اأما فرتة 

اأيام فقط، بعد اأن كانت ت�شل اإىل اأكرث من �شهر.

بينما الفرتة االأطول لالنتظار اأ�شبحت من 

 6 اإىل  ت�شل  اإذ  »�شينوفارم«،  تطعيم  ن�شيب 

اأيام، بح�شب التحديث اجلديد للتطبيق.

 25 من  بدًءا  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 

لعدد  اال�شتيعابية  الطاقة  رفع  اجلاري  مايو 

امل�شاد  التطعيم  مراكز  يف  اليومية  اجلرعات 

مبختلف  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

مناطق مملكة البحرين، اإىل 31000 جرعة يف 

للتطعيم  الوطنية  احلملة  �شمن  وذلك  اليوم، 

اأكرث من 4.5 ماليني جرعة  التي �شملت طلب 

لتغطية متطلبات  كافة؛  التطعيمات  اأنواع  من 

اجلرعات  جانب  اإىل  القادم،  والعام  العام  هذا 

املن�شطة.

ال�شالح،  فائقة  ال�شحة  وزيرة  واأكدت 

اال�شتيعابية  الطاقة  اأن  املا�شي،  االأ�شبوع 

للزيادة  قابلة  للتطعيم  اليومية  للجرعات 

ح�شب توريدات �شحنات التطعيم من ال�شركات 

والتوزيع  الت�شنيع  برامج  وفق  امل�شنعة 

لديها، وذلك يف اإطار اجلهود الوطنية للت�شدي 

على  احلفاظ  اإىل  الهادفة  كورونا  لفريو�س 

�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني يف اململكة.

وبّينت ال�شالح اأن مملكة البحرين حري�شة 

على حماية اأبنائها واملقيمني فيها يف كل مرحلة 

الفريو�س، عرب تعزيز  التعامل مع  من مراحل 

يف  امل�شتجدات  على  بناًء  اال�شتباقية  خططها 

هذه املراحل، مبا فيها تعزيز قدرة املراكز التي 

التطعيم  التطعيمات على زيادة معدالت  تقدم 

يف  امل�شتهدفة  ال�شريحة  وتو�شيع  اليومية 

�شوء مقت�شيات املرحلة، م�شريًة اإىل اأن مملكة 

البحرين ُتعد من اأوىل الدول التي بادرت بطلب 

امل�شنعة  ال�شركات  اإعالن  فور  التطعيمات 

وجود جتارب لديها الإنتاج التطعيمات، وقامت 

التطعيمات  خمتلف  بتوفري  البحرين  مملكة 

للجميع  جماًنا  كورونا  لفريو�س  امل�شادة 

 27 خالل  من  للتطعيم  الوطنية  اخلطة  وفق 

يف  التطعيم  مراكز  جانب  اإىل  �شحًيا،  مركًزا 

واملوؤمترات،  للمعار�س  الدويل  البحرين  مركز 

وم�شت�شفى امللك حمد اجلامعي، وجممع �شرتة 

التجاري، وامل�شت�شفى الع�شكري، بحيث ت�شمل 

مناطق البحرين كافة.

اإجراءات احرتازية ملن ميتلكون تاأ�شرية �شارية واملواطنني القادمني منها.. »الطريان املدين«:

تعليق دخول امل�شافرين القادمني اإىل البحرين من فيتنام
جمهورية  اإ�شافة  املدين  الطريان  �شوؤون  اأعلنت 

فيتنام اال�شرتاكية اإىل قائمة الدول املدرجة على القائمة 

احلمراء، اإذ �شيتم تعليق دخول امل�شافرين من فيتنام اإىل 

يونيو   1 املوافق  الثالثاء  يوم  من  بدًءا  البحرين  مملكة 

2021، وذلك وفق اإجراءات حمدثة للم�شافرين القادمني 

منها.

ويتعنّي على جميع امل�شافرين القادمني من جمهورية 

اأو  املواطنني  من  البحرين  مملكة  اإىل  اال�شرتاكية  فيتنام 

�شهادة  تقدمي  املفعول  �شارية  اإقامة  تاأ�شرية  لديهم  مّمن 

 )PCR( تثبت نتيجة الفح�س املختربي لفريو�س كورونا

�شاعة  قبل 48  وذلك   )QR code( اآر  كيو  رمز  حتوي 

الفح�س  اإجراء  ا�شتمرار  اإىل  اإ�شافة  املغادرة،  وقت  من 

اأيام من الو�شول،  املختربي عند الو�شول، وبعد ع�شرة 

االحرتازي  ال�شحي  احلجر  تطبيق  عليهم  ويتوّجب 

م�شاكن  اأو  باأ�شمائهم  امل�شجلة  م�شاكنهم  اأيام يف  لع�شرة 

اأحد اأفراد عائلتهم اأو االأماكن املخ�ش�شة للحجر ال�شحي 

املرخ�شة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�شحية.

و�شددت �شوؤون الطريان املدين على اأهمية اتباع جميع 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�شادرة  القرارات 

»جمتمع  تطبيق  بتفعيل  وااللتزام  كورونا،  لفريو�س 

مع  الدويل  البحرين  مطار  عرب  القادمني  جلميع  واعي« 

من  ال�شادرة  بالتعليمات  االلتزام  باإقرار  تعهد  توقيع 

وزارة ال�شحة بالعزل الذاتي حلني ح�شولهم على نتيجة 

موا�شلة  اإىل  اإ�شافًة  الو�شول،  عند  املختربي  الفح�س 

جميع االإجراءات االحرتازية املعلن عنها م�شبًقا.

ُيذكر اأّن الدول املدرجة على القائمة احلمراء هي الهند 

وباك�شتان و�شرييالنكا وبنغالدي�س ونيبال وفيتنام، اإذ 

يتم اإ�شافة الدول اأو اإزالتها من هذه القائمة بح�شب تقييم 

وفق  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

الفريو�س  انت�شار  بذلك من حيث مدى  املعايري اخلا�شة 

يف الدول، و�شتتم مراجعة هذه القائمة وحتديثها ب�شكل 

دوري بح�شب امل�شتجدات.
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الديون جلبت يل الأمرا�ض.. وانتظر بيت العمر منذ 20 ع�ًم�

انا مواطن بحريني انا�شد �شاحب القلب الكبري �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل راجيا من اهلل ومن �شموه الكرمي 

ايجاد حل مل�شكلتي وو�شعي املادي وانقاذ عائلتي من ال�شياع.

تزال  التي ال  القدمية  الطلبات  ا�شكاين من  امللكي يل طلب  ال�شمو  �شيدي �شاحب 

قائمة من العام 2001 حتى اليوم وانا انتظر بيت العمر ومر 20 عاًما وانا ا�شكن 

مع عائلتي يف منزل بااليجار وقد تراكمت علي املتاأخرات حيث انني مل ادفع مبالغ 

انني  علما  البنكية  ح�شاباتي  على  املركزي  البحرين  م�شرف  حجز  ب�شبب  االيجار 

متقاعد وراتبي التقاعدي ب�شيط جدا وهذا مدخويل الوحيد ا�شافة ال�شتالمي عالوة 

غالء املعي�شة وال يبقى يل �شيء ب�شبب القرو�س والديون والتي من �شمنها �شركة 

لفاتورة  ت�شديدي  عدم  ب�شبب  �شدي  قانونية  اجراءات  باتخاذ  قامت  التي  االت�شال 

هاتفي واي�شا الكهرباء واملاء.

�شيدي يل من االبناء 5 ي�شكنون معي ومع زوجتي، كما انني ملزم بدفع نفقة يف 

املحكمة اجلعفرية لطليقتي وانا ال اخفي على �شموكم هذه املتاعب والديون ت�شببت 

يل بالعديد من االمرا�س كال�شكر وامرا�س القلب والغدة الدرقية، وانا من هذا املنرب 

من  المتكن  البنكية  ح�شاباتي  عن  احلجز  لرفع  م�شاعدتي  يف  الكرمي  �شموكم  انا�شد 

ت�شديد التزاماتي واحل�شول على وحدة �شكنية من وزارة اال�شكان بف�شل توجيهات 

�شموكم الكرمي وحفظكم اهلل وابقاكم لوطننا العزيز ذخرا.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأعي�ض على جه�ز التنف�ض

 وهيئة الكهرب�ء وامل�ء

 تنوي قطع اخلدمة عني!

عاًما،   71 العمر  من  اأبلغ  بحريني  مواطن  اأنا 

التنف�س  واأ�شتخدم جهاز  الرئة  التهاب يف  من  اأعاين 

ب�شكل م�شتمر، واإذا انقطعت عن ا�شتخدامه يتم نقلي 

حدث  كما  الإ�شعايف،  مبا�شر  ب�شكل  امل�شت�شفى  اإىل 

هيئة  من  اإ�شعاًرا  ا�شتلمت  وقد  املا�شي،  ال�شهر  معي 

عن  الكهرباء  خدمة  قطع  يت�شّمن  واملاء  الكهرباء 

ف�شل  مت  واإذا  املبلغ،  �شداد  اأ�شتطيع  ال  واأنا  منزيل، 

اخلدمة عن منزيل �شتكون حياتي يف خطر، واأنا من 

هذا املنرب اأنا�شد وزير �شوؤون الكهرباء واملاء وائل بن 

نا�شر املبارك للتدخل يف م�شكلتي هذه، حتى ال اأقع 

مب�شاكل �شحية.

البي�ن�ت لدى املحرر

البحرين �سوف تنت�سر

املعلومات  وتدفق  و�سهولة  ي�سر  بكل  التوا�سل 

ب�سورة هائلة من ال�سمات التي متتاز بها التطبيقات 

ملروجي  ال�سماح  علينا  نقمها  من  ولكن  االجتماعية 

هذه  اخلبيثة،  ر�سائلهم  ببث  املغر�سة  ال�سائعات 

تهد  اأن  قوة  من  اأوتيت  ما  بكل  حتاول  التي  الفئة 

ومعلومات  لر�سائل  بثها  خالل  من  املجتمع  اأمان 

اجلبارة  الوطنية  للجهود  ت�سيء  وخبيثة  مغلوطة 

التي �سهدناها منذ تف�سي جائحة كورونا والتي �سهد 

الفريق  وجهود  وقوة  احرتافية  مبدى  اجمع  العامل 

الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا كوفيد 19 بقيادة 

�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل، والتي 

مع  التعامل  كيفية  يف  خربة  بيت  البحرين  جعلت 

االأزمات واحتوائها.

ت�سلني وت�سلكم الر�سائل املزعجة التي تت�سمن 

اجلهود  لتثبيط  تهدف  والتي  اخلاطئة  املعلومات 

يف  االمان  وزعزعة  عزمهم  وا�ستنقا�س  الوطنية 

املجتمع وبث القلق واخلوف فيه والتقليل من اجلهود 

كوادرنا  قدمت  فقد  القبعة،  لها  نرفع  التي  اجلبارة 

وتتبع  للم�سابني  رعاية  االوىل  و�سفوفنا  الطبية 

املخالطني ا�سافة لن�سرها للوعي ال�سحي يف املجتمع، 

ما  بكل  املجتمع  حماية  يف  ا�سهاماتها  عن  ف�سال 

اأنف�سهم، فهم ي�ستحقون دعمنا  لديهم وعلى ح�ساب 

البلد  لهذا  يقدمونه من خري  ملا  وم�ساندتنا وتقديرنا 

والنابع من ح�سهم الوطني بامل�سوؤولية جتاه البحرين.

يف  البحرين  قدمته  ما  باإيجاز  ا�ستعر�سنا  وان 

واجراءات  قرارات  من  كورونا  جائحة  مواجهة 

انه مل  مالية ووقائية وتوعوية واجتماعية �سنالحظ 

ي�سبق الأي دولة يف العامل اتخاذ مثل هذه االجراءات 

قدمت  فقد  االنهيار،  من  خوفا  الكبرية  والقرارات 

ب�سكل  للجميع  متاح  واللقاح  املجانية  الفحو�سات 

حد  على  واملقيمني  للمواطنني  �سامل  وعالج  جماين 

من  والعمل  التعليم  نظام  لتطبيق  ا�سافة  �سواء، 

املنزل، واي�سا خيار تاأجيل اق�ساط القرو�س مبختلف 

انواعها ودفع رواتب العاملني بالقطاع اخلا�س الذين 

من  وغريها  االغالق،  ب�سبب  للت�سرر  عر�سة  كانوا 

االجراءات التي ال ي�سعني ايجازها والتي اثبتت دور 

البحرين وموقفها ال�سامي وتوجيهات �سيدي �ساحب 

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�سى  اجلاللة 

البحرين  فريق  وجهود  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

حلماية املواطنني واملقيمني يف اململكة، الذين و�سعوا 

م�سلحة وحماية الب�سر ن�سب اعينهم.

البحرين  فريق  الأع�ساء  والتقدير  االمتنان  كل 

والتفاين يف  الت�سحيات  �سور  ابلغ  لنا  قدموا  الذين 

حقهم  تفي  ال  والتي  للفريو�س  واحتواءهم  �سعيهم 

الن�ساز  ال�سكر، دعونا نخر�س هذه اال�سوات  كلمات 

التي حتاول ان تقلل من جهودنا واجنازاتنا وقدراتنا 

الغرا�س واهداف خبيثة، ولنقف يداَ بيد مع اخواننا 

جلائحة  للت�سدي  البحرين  فريق  اع�ساء  واخواتنا 

يقدموه  ملا  وم�ساندتهم  دعمهم  يف  ونبادر  كورونا، 

من اخلري، والبحرين باإذن اهلل �سوف تنت�سر.

نورة املن�سوري

اأ�سطر النون 

�سكر وعرف�ن لع�سو

جمل�ض النواب خ�لد بوعنق

ع�شو  اإىل  والعرفان  بال�شكر  قاليل  اأهايل  نحن  نتقدم 

املحرق  الدائرة اخلام�شة مبحافظة  النواب وممثل  جمل�س 

خالد بوعنق على االإجنازات التي ي�شهد لها والعمل الدوؤوب 

حيث  املحرق،  مبحافظة  للدائرة  متثيله  منذ  به  قام  الذي 

عمل على افتتاح �شارع 38 وتطوير �شارع ريا باالإ�شافة 

املتطوعني ملواجهة جائحة  الوا�شحة يف توظيف  جلهوده 

ال�شحة ب�شكل دائم والعديد من اخلدمات  كورونا بوزارة 

لنا  متثيله  منذ  قاليل  اأهايل  نحن  �شدورنا  اأثلجت  التي 

مبجل�س ال�شعب. 

يتواَن  مل  الذي  الرجل  هذا  ُتقال يف حق  احلق  وكلمة 

البحرينيني، حيث  لكل  بل  دائرته  الأهايل  الدعم  تقدمي  عن 

بقلب  اليوم  طوال  الدائرة  اأهايل  من  االت�شاالت  يتلقى  اإنه 

مفتوح ونزيه، ون�شاأل اهلل العلي القدير اأن يوفقه يف مهامه، 

الدوائر  النواب يف  اأع�شاء جمل�س  واأن يكون قدوة ل�شائر 

االأخرى.

جمموعة من اأه�يل قاليل

خالد بوعنق

تعيني طبيب اأطف�ل بكل مركز

�سحي �سيخفف ال�سغط على الطوارئ

اأن  البحرين  ململكة  اح�شائية 2019  �شمن  ورد 

األف   373 بلغ  عاًما   19  -  0 �شن  من  االطفال  عدد 

العدد  من  اأجانب  اأطفال  منهم  األًفا   73 واإن  طفل، 

األف،  البحرينيني 300  االأطفال  املذكور وبذلك يكون 

تو�شلت  ب�شيطة  ح�شابية  بعملية  قيامي  خالل  ومن 

اىل انه �شنوًيا يكون هناك 78 األف وخم�شمائة مولود 

مملكة  م�شتوى  على  كبري  كبري  عدد  وهذا  بحريني، 

اأطفال  البحرين، لذلك نحن بحاجة اىل تواجد طبيب 

يف كل مركز �شحي اأو يف كل منطقة اأو مدينة اأو ح�شب 

ما تراه وزارة ال�شحة منا�شًبا، حيث يتم حالًيا عر�س 

االأطفال على طبيب عام، ومن املعروف يف عامل الطب 

والت�شخي�س  الكبار  عن  تختلف  االطفال  اأمرا�س  اأن 

اإ�شدار العالج املنا�شب  ال�شحيح للطفل مهم جًدا مع 

م�شاكل  يت�شبب يف  هناك خطاأ �شحي  يكون  ال  حتى 

باأبنائها  العوائل  تتجه  ما  وكثرًيا  للطفل،  �شحية 

ال�شغار اإىل عيادات االأطفال بعد اأن ال يجدوا العالج 

املنا�شب يف املراكز ال�شحية ب�شبب غياب الت�شخي�س 

ال�شحيح للطفل.

وباإمكان وزارة ال�شحة اأن تبادر بتجربة يف هذا 

مناطق  عدة  اأكرث يف  اأو  اأطفال  بتعيني طبيب  ال�شدد 

باملراكز ال�شحية ويتم على اإثرها تقييم التجربة كما 

اأن ذلك �شيخفف ال�شغط على الطوارئ التي يكرث فيها 

حتويل االأطفال من املراكز ال�شحية اأو توجه العوائل 

عند  مراًرا  �شاهدته  االأمر  وهذا  الطوارئ  اإىل  مبا�شرة 

ذهابي للطوارئ يف جميع االأوقات وكما يوجد طبيب 

كل  يف  اأطفال  طبيب  لتعيني  ملحة  فاحلاجة  اأ�شنان  

مركز �شحي.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأه�يل جممع 1032 ب�مل�لكية ي�سكرون البلدية

جممع  اأهايل  يواجهها  التي  املعاناة  من  بالرغم 

ال�شرف  �شبكة  غياب  ب�شبب  املالكية  يف   1032

املوظفني  معادن  تك�شف  امل�شكلة  هذه  اأن  اإال  ال�شحي 

البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  يف  املخل�شني 

ملحاولة  جهدهم  يبذلون  الذين  العمراين  والتخطط 

تخفيف هذه املعاناة عرب خدمة �شفط البالعات.

ويف طليعة هوؤالء املوظفني املخل�شني اخت�شا�شي 

النظافة يف املنطقة ح�شن خامت الذي يجهد نف�شه يف 

وا�شتقبال  املنطقة،  البالعات يف  �شفط  عملية  جدولة 

ات�شاالت االأهايل، وامل�شارعة يف م�شاعدتهم عند حدوث 

طفح اأو ان�شداد ب�شبب امتالء البالعات يف منازلهم.

ويقوم بكل ذلك باأريحية وهدوء متفهًما احتياجات 

االأهايل، مقدًما يد امل�شاعدة ما ا�شتطاع اإىل ذلك �شبيالً، 

بينما يواجه حتديات عدة يف هذا الطريق مثل عطب 

ال�شيارات اأحياًنا اأو اإ�شابة العمال اأو التاأخري الأ�شباب 

فنية.

بالفعل يعاين االأهايل من نق�س القدرة الت�شغيلية 

يف  لكنهم  ذلك  من  كثرًيا  وي�شكون  ال�شفط  لعمليات 

االأخ ح�شن  باأخالق  اإعجابهم  نف�شه ال يخفون  الوقت 

خامت واإخال�شه و�شعة �شدره، متمنني اأن يلقى عمله 

الوزارة  يف  امل�شوؤولني  من  ي�شتحق  الذي  التقدير 

واجلهات املخت�شة. اأما اأجره فهو على اهلل تعاىل الذي 

يجازيه املح�شنني باأح�شن اجلزاء.

كما ال نن�شى االأخت ممثلة املجل�س البلدي زينب 

الدرازي التي تعمل ليل لنهار خلدمة اأبناء دائرتها بكل 

اإخال�س، وندعو اهلل اأن يكرث من اأمثالهما.

اأه�يل جممع 1032 يف امل�لكية

هيئة تنظيم الت�س�لت ترد على »�سعف �سبك�ت 

الت�س�ل م�سكلة توؤرق اأه�يل مدينة �سلم�ن«

باالإ�شارة اإىل املو�شوع املن�شور يف �شفحة امللتقى 

 24 املوافق  االثنني  يوم  يف  الغراء  �شحيفتكم  يف 

االت�شال  �شبكات  »�شعف  عنوان  حتت   2021 مايو 

م�شكلة توؤرق اأهايل مدينة �شلمان«، تود هيئة تنظيم 

ال�شكر  بخال�س  اإليكم  تتقدم  اأن  )الهيئة(  االت�شاالت 

والتقدير على ما تطرحونه من موا�شيع تهم املواطنني 

واإي�شال الق�شايا التي توؤرقهم اإىل اجلهات امل�شوؤولة.

وفيما يتعلق مبا ورد يف املو�شوع املذكور اأعاله 

�شلمان،  مبدينة  االت�شاالت  �شبكة  �شعف  بخ�شو�س 

الإقامة  ا  اأر�شً  14 حتديد  مت  قد  باأنه  علماً  نفيدكم 

اأهايل  احتياجات  لتلبية  عليها  دائمة  ات�شاالت  اأبراج 

مدينة �شلمان، وهذه االأرا�شي االآن يف مرحلة االعتماد 

النهائي من قبل اجلهات املعنية. 

�شركات  مع  بالتن�شيق  م�شبًقا  الهيئة  وقامت  كما 

لتوفري  موؤقتة  ات�شاالت  اأبراج  الإقامة  االت�شاالت 

هذه  اأثمرت  وقد  �شلمان  ملدينة  الالزمة  التغطية 

املناق�شات يف اأكتوبر 2018 على اإقامة عدد )2( من 

االأبراج املوؤقتة يف مدينة �شلمان. وتنفيًذا لقرار جمل�س 

املوقر رقم )09-2597( بخ�شو�س �شرعة  الوزراء 

تخ�شي�س االأرا�شي لرتكيب اأبراج االت�شاالت يف مدينة 

ات�شاالت  اأبراج  وتركيب  ال�شمالية  باملحافظة  �شلمان 

متنقلة لتغطية �شعف التغطية و�شبكة االإنرتنت يف 

املنطقة، قامت الهيئة بالتن�شيق مع �شركات االت�شاالت 

يف  التغطية  لتعزيز  اإ�شافية  موؤقتة  اأبراج  لتوفري 

برج  باإقامة  اجلهود  هذه  تكللت  وقد  �شلمان،  مدينة 

ثالث موؤقت بتاريخ 10 مايو 2021 و�شيتم االإنتهاء 

من اإقامة برج رابع موؤقت بداية ال�شهر القادم.

العالق�ت الع�مة والإعالم 

بهيئة تنظيم الت�س�لت

مهددة ب�حلب�ض ب�سبب تراكم

 الديون ول مدخول لدي لل�سداد

اأنا مواطنة بحرينية اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

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

حفظه اهلل ورعاه مبد يد العون يل وم�شاعدتي يف العثور 

العام  منذ  �شيا�شة  اإنني خريجة علوم  على وظيفة، حيث 

2007، ومل اأعرث على وظيفة لذلك قمت بافتتاح م�شروعي 

م�شروعي  يف  اأتوفق  مل  ولكن   2015 العام  يف  اخلا�س 

علّي  الديون  تراكم  ب�شبب  امل�شروع  الإغالق  وا�شطررت 

جعل  الذي  االأمر  دينار،   13.400 جمموعها  بلغ  والتي 

اأقم  مل  واإن  علّي  ق�شايا  برفع  بالديون  املطالبة  اجلهات 

�شيتم  اأ�شهر  املتبقية 3  املهلة  املذكور خالل  املبلغ  بت�شديد 

حب�شي وهذا ال ير�شي �شموكم الكرمي باأن يتم حب�شي واأنا 

ال�شمو لي�س لدي من  االأب، �شيدي �شاحب  مواطنة يتيمة 

ي�شاندين �شواكم اأنا�شد �شموكم الكرمي من خالل هذا املنرب 

الإيقاف حب�شي  املعنية  للجهات  ال�شامية  اأوامركم  باإ�شدار 

�شداد  اأمتكن من  العثور على وظيفة حتى  وم�شاعدتي يف 

هذه الديون التي باتت توؤرقني، حفظكم اهلل لنا ولهذا البلد 

الكرمي.

البي�ن�ت لدى املحرر
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االقت�صادي  الن�صاط  حجم  دينار  مليون   880
الرقم  وهذا  االإ�صكاين،  »مزايا«  برنامج  عن  النا�صئ 

القطاع  املبادرات مع  بالتاأكيد على مزيد من  ي�صجع 

اخلا�ص.

منيًعا  �شًدا  نك�ن  واأن  والثبات  ال�شرب  ه�  املطل�ب 

للت�شدي  ال�طنية  كافة اجله�د  النتقا�ص من  يريد  ملن 

مل  الذين  بني  غالًبا  النت�شار  اأن  تثبت  الأرقام  للجائحة، 

وترية  وازدياد  بالحرتازات  اللتزام  مع  التطعيم،  يكمل�ا 

التطعيم مًعا جميًعا بالجتاه ال�شليم بت�فيق من اهلل عز وجل.
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1910 - ا�شتقالل جمه�رية جن�ب اأفريقيا.

1934 - الإذاعة امل�شرية تبداأ بّثها لأول مرة.

ال�شامل  �شباح  ال�شيخ  الك�يت  دولة  اأمري   -  1966

ال�شيخ  بتعيني  يق�شي  اأمريًيا  مر�ش�ًما  ُي�شدر  ال�شباح 

جابر الأحمد ال�شباح ولًيّا للعهد، وذلك بعد مبايعته يف 

جمل�ص الأمة.

العربية قب�ل  الدول  1976 - م�شر تطلب من جامعة 

منظمة التحرير الفل�شطينية كع�ش� كامل باجلامعة.

2002 - افتتاح بط�لة كاأ�ص العامل لكرة القدم ال�شابعة 

ع�شر، والتي ت�شت�شيفها اليابان وك�ريا اجلن�بية.

الأمة  ملجل�ص  رئي�ًشا  اخلرايف  جا�شم  تزكية   -  2009

على  اخلام�شة  للمرة  املجل�ص  رئا�شة  ليت�ىل  الك�يتي 

النعقاد  لدور  الفتتاحية  اجلل�شة  بعد  وذلك  الت�ايل، 

الثالث ع�شر.

تدريب  ا�شتقالته من  ُيعلن  زيدان  الدين  زين   -  2018

من  اأَيّام  ب�شعة  بعد  ُمفاجئ  ب�شكٍل  مدريد  ريال  نادي 

حتقيقه لقبه الثالث بدوري اأبطال اأوروبا.

طالب يخرتع نظارة حتّول 

ال�صوت للغة اإ�صارة لل�صم والبكم

الهند�شة  بكلية  وحا�شبات  ات�شالت  طالب  ابتكر 

ال�ش�ت  حت�يل  على  تعمل  نظارة  املن�ش�رة،  جامعة 

الت�ا�شل مع  ال�شم والبكم يف  اإ�شارة، مل�شاعدة  اإىل لغة 

املجتمع والندماج معه.

لـ»العربية.نت«  عبدال�شالم  عمر  الطالب  واأو�شح 

برفقة  �شفره  خالل   2015 عام  منذ  بداأت  الفكرة  اأن 

وحدثت  ب�ر�شعيد،  مدينة  يف  زفاف  حل�ش�ر  والده 

م�شكلة بال�شيارة فا�شطروا لل�ق�ف عند اأحد املخت�شني 

بال�شيارات، وكان ذلك ال�شخ�ص اأ�شّم، فلم يكن من ال�شهل 

لي�ص  ملاذا  ت�شاءلت  »وقتها  واأ�شاف:  معه.  الت�ا�شل 

هناك نظارة اأو جهاز ي��شل لغتي لل�شم لكي ن�شتطيع 

النظارة  تق�م  حيث  الإ�شارة،  بلغة  معهم  الت�ا�شل 

برتجمة الكالم اإىل لغة اإ�شارة، حيث تعمل النظارة على 

ترجمة الإ�شارات اإىل �ش�ت لل�شخ�ص ال�شليم، وبالتايل 

ترجمة  على  ال�شخ�ص  ت�شاعد  اأنها  كما  فهمه،  اأ�شتطيع 

الكتابة اإىل لغة اإ�شارة«.

منذ  امل�شروع  على  العمل  يف  »بداأت  عمر:  واأ�شاف 

خالل  من  وبداأت  للنظارة،  مناذج   9 �شّممت   ،2015

نظارة  ثم  املحم�لة،  الأجهزة  على  تنزيله  يتم  تطبيق 

كل  نظارة ترتجم  ثم  اإ�شارة،  اإىل  فقط  كلمات   3 ترتجم 

الكالم اإىل اإ�شارة، ثم اإىل نظارة تق�م برتجمة الكالم اإىل 

�ش�ت«.

عمره 97 عاًما.. 

وينال �صهادة جامعية

يف خ�شم احلرب العاملية الثانية، ترك الأمريكي بيل 

غ��شيت، جامعته لكي يلتحق بجي�ص بالده الذي انخرط 

يف احلرب.

وذكر و�شائل اإعالم اأمريكية اأن غ��شيت )97 عاًما( 

�شالح  يف  به  انتهى  الأمر  لكن  لينك�لن،  بكلية  التحق 

اجل� الأمريكي قبل اأن يتم درا�شته اجلامعية.

اأوزارها، مل يعد غ��شيت  اأن و�شعت احلرب  وبعد 

ا عن ذلك العمل يف اإدارة �شركة  اإىل اجلامعة فف�شل ع��شً

العائلة.

ف�جد  العمل،  يف  �شريًعا  العمر  �شن�ات  ومّرت 

غ��شيت نف�شه يف الت�شعينيات من عمره، لكنه مل ين�َص 

الع�دة اإىل اجلامعة.

امل�شّن  اإن  اإيلين�ي  ب�لية  لينك�لن  كلية  وقالت 

اإىل  الع�دة  طالًبا   ،2019 عام  اإليها  جاء  الأمريكي 

�شف�ف الكلية من اأجل ا�شتكمال درا�شته اجلامعية التي 

انقطع عنها منذ عق�د ط�يلة.

�صرطة لندن ُت�صادر 

اأكرب مبلغ نقدي يف تاريخها

العا�شمة  يف  الأمن  رجال  من  ب�شيطة  مالحظة 

مايل  مبلغ  عن  الك�شف  اإىل  قادت  لندن،  الربيطانية، 

�شخم، تبني لحًقا اأنه غري �شرعي.

وذكرت �شرطة لندن، وفق ما نقلت �شبكة »�شي اإن 

اإن« الأمريكية، اأنها �شادرت 5 ماليني جنيه اإ�شرتليني 

)ما يعادل 7 ماليني دولر( نقًدا، ه� اأكرب مبلغ نقدي 

ت�شادره �شرطة العا�شمة الربيطانية على الإطالق.

ال�شرطة  رجال  اأحد  لحظ  ما  بعد  الق�شة  وبداأت 

مليئة  اأنها  تبني  حقائب  يف  م�شكلة  ي�اجه  ا  �شخ�شً

بالنق�د.

وقالت ال�شرطة اإن �شالن �شم�شدين�ف �ش�هد وه� 

يخرج من عن�ان يف ف�لهام، جن�ب غرب لندن، وكان 

»يعاين ب�شكل ملح�ظ« حلمل حقائب ثقيلة و�شعها يف 

�شيارة مت�قفة قريبة.

وبح�شب بيان لل�شرطة، فقد اأوقفه رجال ال�شرطة 

من  كبرًيا  »مبلًغا  ووجدوا  اأمره،  يف  ارتاب�ا  ما  بعد 

املال« يف احلقائب.

وقالت ال�شرطة اإن تفتي�ص ال�شقة ك�شف عن خمطط 

لغ�شيل الأم�ال واأم�ال تزيد قيمتها عن خم�شة ماليني 

جنيه اإ�شرتليني.

اأول لقاح م�صري �صد كورونا
بعد اأيام قليلة من بدء خطة اإنتاج لقاح »�شين�فاك« 

اأول  ال�شيني حملًيا يف م�شر، ت�شتعد احلك�مة لإنتاج 

لقاح حملي م�شاد لفريو�ص ك�رونا امل�شتجد.

على  الأربعاء،  امل�شري،  ال�زراء  جمل�ص  ووافق 

بني  بالتعاون  امل�شري،  اللقاح  ت�شنيع  اإجراءات  بدء 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة الزراعة 

وا�شت�شالح الأرا�شي، و�شركة »اإيفا فارما«.

»اللقاح  ُم�شّرفة على ت�شنيع  وقالت م�شادر طبية 

عربية«،  ني�ز  لـ»�شكاي  حديث  يف  اجلديد«،  امل�شري 

الدرا�شات  من  متقدمة  ملرحل  حالًيا  يخ�شع  اللقاح  اإن 

والختبارات، وظهرت نتائج اإيجابية للغاية يف املراحل 

التجريبية، واأ�شارت اإىل اأنه مل يتم ال�شتقرار على ا�شمه 

التجاري حتى الآن.

لت عدم ذكر ا�شمها، اأن  وت�شيف امل�شادر، التي ف�شَّ

من  مراحلة،  كافة  يف  ا  خال�شً م�شرًيا  �شيك�ن  اللقاح 

اخلا�شة  اجل�دة  ومراقبة  والت�شنيع  الدرا�شات  حيث 

به.

»ت�شغيالت  اإنتاج  مت  اأنه  اإىل  امل�شادر  وت�شري 

جتريبية« من اللقاح امل�شري، ومت اختبارها على القرود 

والفئران، واأظهرت الختبارات نتائج ُمب�شرة، واللقاح 

حالًيا يف مرحلة اعتماد »التجارب ما قبل ال�شريرية«، 

متهيًدا لالنتقال ملرحلة »التجارب ال�شريرية«.

وتلفت امل�شادر اإىل اأنه من املت�قع بدء ت�شنيع اللقاح 

امل�شري خالل اأ�شهر، عقب اإجراء »جتارب ال�شريرية«، 

واعتماده ب�شكل نهائي من هيئة الدواء امل�شرية.

�صورة  ميدلتون  كيت  �ّصد  تجُ

فهي  بامتياز،  الع�صرّية  االأمرية 

لتنا�صب  اأزياءها  بذكاء  تختار 

وطبيعة  ومهامها،  مركزها، 

الدعوات التي تلبّيها. وخري دليل 

على ذلك لدى ان�صمامها موؤخًرا 

يف  ويليام  االأمري  زوجها  اإىل 

رحلة اإىل ا�صكتلندا.

ال�صّحة: 2458 حالة 

م�صابة بكورونا و14 وفاة

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

اأظهرت  اأم�ص 30 ماي� 2021،  عددها 18511، ي�م 

ت�شجيل 2458 حالة قائمة جديدة؛ منها 1091 حالة 

لعمالة وافدة، و1363 حالة ملخالطني حلالت قائمة، 

و4 حالت قادمة من اخلارج، كما تعافت 2484 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

ال�شحة وفاة 14 حالة  اأعلنت وزارة  كما   .208445

م�شابة بفريو�ص ك�رونا.



أعلن��ت إدارة الصحة العامة ف��ي وزارة الصحة 
عن مخالفة 38 مطعمًا ومقهى إثر مخالفتها 
لفي��روس  للتص��دي  االحترازي��ة  لإلج��راءات 
كورون��ا )كوفيد19( وذلك بالتنس��يق مع وزارة 
الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث تم 
خالل الزيارات التفتيش��ية رص��د عدم تقيدها 
باإلجراءات واالش��تراطات التنظيمية والصحية 
الواجب تطبيقها للحد من انتش��ار الفيروس، 
وتم على غرارها اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة 

هذه المطاعم للجهات القانونية.
وخ��الل الزي��ارة التفتيش��ية الت��ي ق��ام به��ا 
الس��بت  المحافظ��ات  بمختل��ف  المفتش��ون 
29 ماي��و الج��اري في إط��ار تكثي��ف الحمالت 
التفتيش��ية والتأك��د من تطبيقه��ا، تم زيارة 
192 مطعم��ًا ومقه��ى، وت��م التش��ديد على 
التوعية باإلج��راءات االحترازية والقرارات التي 

أعل��ن عنها الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( والتي من ضمنها 
غلق هذه المنش��آت واقتص��ار تقديم الخدمة 

من خالل الطلبات الخارجية والتوصيل فقط.

وبينت الوزارة أنه نظرًا لمخالفة تلك المطاعم 
لإلجراءات واالشتراطات التنظيمية المنصوص 
عليه��ا في القرار الوزاري رقم 51 لس��نة 2020 
بشأن االش��تراطات الصحية الواجب تطبيقها 

في المطاعم والمقاهي الحتواء ومنع انتش��ار 
في��روس كورونا )كوفي��د19(، ورصد مخالفات 
للتعليم��ات الصادرة بهذا الش��أن، تم تطبيق 
القواني��ن حي��ال المطاعم المخالف��ة، ولفتت 

الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا 
بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بوزارة 
الداخلي��ة ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
متمثلة ب��إدارة التفتيش، وتم ضبط مخالفة 
المطعم وغلقه إداريًا لمدة أس��بوع. أما بشأن 
بقية المحال التي تمت الرقابة عليها في كافة 
المحافظ��ات، فق��د تم تنبيه بع��ض المحالت 
مم��ن لوحظ لديه��م قصور في آلي��ة تطبيق 
بعض اإلج��راءات والتي ه��ي قابلة للتصحيح، 
فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك 
المحال. ودعا المفتش��ون الجميع إلى مواصلة 
االلت��زام والتحلي ب��روح المس��ؤولية العالية، 
واإلب��الغ الفوري عن أي مخالف��ات أو تجاوزات 
يت��م رصده��ا، موضح��ة أن ه��ذه الخط��وات 
المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق 
من التزام األفراد وأصحاب المطاعم والمقاهي 
وبقية المح��الت ذات العالقة بالصحة العامة 
باإلج��راءات االحترازية واالش��تراطات الصحية 
الواج��ب تطبيقه��ا، وه��و األم��ر ال��ذي يع��د 
مرتكزا هاما للحد من انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفيد19(، حي��ث تتواصل الزيارات الميدانية 
ويتم ب��ذل أقصى الجه��ود واتخ��اذ اإلجراءات 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.
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أسست أحد أعرق األنظمة التقاعدية بالمنطقة 

مخصصات شهرية ومالبس وأغذية 
وضمان اجتماعي لرعايا الدولة الخليفية في الزبارة

محرر الشؤون المحلية «

أسس��ت الدول��ة الخليفي��ة لمفاهي��م 
الكريم��ة  الحي��اة  تكف��ل  متع��ددة 
لرعاياها ف��ي مختلف احتياجات الحياة، 
ومن بينها أم��ران مهمان للغاية هما 
التقاعدي.  التموي��ن والنظ��ام  نظ��ام 
فق��د كفلت الدول��ة الخليفي��ة تحقيق 
لرعاياها  ال��الزم  االجتماعي  الضم��ان 
ف��ي حال��ة الش��يخوخة أو الم��رض أو 
العجز عن العم��ل، كما أمنت لرعاياها 
الغذاء والكساء والرواتب باعتبارها من 

الحقوق األساسية للرعية.
وأك��د الباح��ث القطري محمد ش��ريف 
الشيباني، في كتابه قطر إمارة عربية، 
أن الدولة الخليفية منذ تأسيسها تضع 
لرؤس��اء القبائ��ل مخصصات س��نوية، 
باإلضافة إلى الكساء والغذاء، وبطبيعة 
الحال فإن حكام الدولة الخليفية منحوا 
صالحي��ة لرؤس��اء القبائ��ل بتوزيعها 

للمحتاجين من أفراد قبائلهم.
ويق��ول الش��يباني إن ح��كام الدول��ة 
الخليفي��ة جعل��وا للقبائ��ل القطري��ة 
مقررات س��نوية، وكل رئيس قبيلة هو 
زعي��م ب��الده، وأم��ر الجمي��ع يرجع إلى 

حاكم البحرين.
وأض��اف: »أكثر ه��ذه المقررات عش��ر 
)ج��الت( تم��ر ومائت��ا قران وكس��وة، 
وأقلها جلتان وخمس��ون قرانًا وكسوة، 

والجلة تساوي عشر قلة أي خصافة«.
ودأب حكام البالد ف��ي مختلف العهود 
عل��ى ذات النهج منذ تأس��يس الدولة، 
فف��ي عه��د صاح��ب العظمة الش��يخ 
عيس��ى ب��ن عل��ي آل خليف��ة الممت��د 
م��ن ع��ام 1869م إل��ى 1932م كانت 
توزع مختلف الم��ؤن على رعايا الدولة 
في الزب��ارة. وإلى جان��ب المخصصات 
الس��نوية والتموين الغذائي والكس��اء 
ونحوه��ا، فق��د كان صاح��ب العظمة 
ي��زود رعاياه باألس��لحة الالزمة للدفاع 

عن أنفسهم ولحماية الدولة.
فف��ي عهد الش��يخ علي ب��ن خليفة آل 
خليف��ة وبحس��ب الكتاب الم��ؤرخ في 
العاش��ر من أبريل لع��ام 1869م، تم 
تكليف راش��د الجبر النعيم��ي من قبل 
القبائ��ل  زعم��اء  وبمش��اورة  الحاك��م 
القطري��ة، انطالق��ًا من مبدأ الش��ورى 
اإلس��المي، ليكون مس��ؤواًل ع��ن أمن 
ش��به جزيرة قط��ر، ومن أب��رز مهامه 
حماية الحدود، ومنح مخصصًا لترتيب 
أمور ش��به جزي��رة قطر بمبل��غ يقدر ب� 
4000 ق��ران، ويش��كل ه��ذا المبلغ ما 

يقارب نصف إيرادات ش��به جزيرة قطر 
من جباية ضرائب الغوص والذي يقدر 

ب� 9000 قران.
وع��ن ذل��ك يق��ول الباح��ث عبدالعزيز 
عب��د الغني إبراهي��م ف��ي كتابه قطر 
الحديث��ة بأنه ف��ي ع��ام 1877م على 
س��بيل المث��ال ال الحص��ر كان الحاكم، 
»يم��د النعيم بالس��الح وبالمؤن وقت 
الحاجة«. وكذلك يق��ول الميجر جرانت 
في تقري��ر مرس��ل للمقيم السياس��ي 
البريطاني في ش��هر ديسمبر 1877م 
»إن صاح��ب العظم��ة الش��يخ عيس��ى 
ب��ن علي آل خليف��ة، كان يقوم بتزويد 
رعاياه في الزبارة بالتموين والس��الح، 

متى ما دعت الحاجة«.
وتلقي الوثائ��ق التاريخية الضوء على 
جوان��ب مهم��ة م��ن نظ��ام التموين 
توزيع��ه  وآلي��ة  إدارت��ه  وطريق��ة 
والش��خصيات المسؤولة على ذلك وقد 
كان التمر هو الغذاء الرئيسي واألنفس 

في ذلك الوقت.
وبحس��ب وثيقة مؤرخة ف��ي 3 أكتوبر 
1897م أصدر فيها الش��يخ عيس��ى بن 
علي آل خليفة حاكم البالد أوامره للحاج 
محس��ن ب��ن س��لوم بمنح عش��ر قالت 
تمر لمحمد بن راش��د بن جبر كما هو 
معت��اد، وق��د ختمت ف��ي الخلف بختم 

الحاكم.

والقالت العش��ر تعادل نحو 168 كيلو 
جرام��ًا بحس��ب تحوي��الت األوزان التي 
وثقه��ا لوريمر في كتابه الموس��وعي 

دليل الخليج في القسم الجغرافي.
وأظه��رت وثيقة أخ��رى مؤرخة في 17 
أكتوب��ر 1898م، تتضم��ن أم��رًا م��ن 
الش��يخ عيس��ى بن عل��ي آل خليفة إلى 
الش��يخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل 
خليفة وزير الحاكم، بصرف أربعين قلة، 
وعش��رين قلة، وعش��ر قالل من التمر 
لعدد م��ن الرعايا ف��ي إقلي��م الزبارة، 
وتبلغ القلة الواحدة نحو 17 كيلوجرامًا.

وتضمنت وثيقة مح��ررة في 23 يوليو 
1900م ختم��ت بخت��م الحاكم ما يلي: 
بسم اهلل من عيسى بن علي إلى شمالن 
بن كاظم متولي بقوة وبعد عرفك عن 
رتبة الدولة )مّن( حق جبر بن ناصر بن 
جبر )ورب��ع َمّن( ارطب والس��الم« على 

أهالي الزبارة.
ومع تأسيس مؤسسات الدولة الحديثة 
في الب��الد وانطالق التعلي��م النظامي 
وتأس��يس البلدي��ات والش��رطة ع��ام 
المعاش��ات  أنظمة  تط��ورت  1919م، 
الحق��وق  الخليفي��ة  الدول��ة  وأمن��ت 
الزب��ارة،  ف��ي  لرعاياه��ا  التقاعدي��ة 
وق��د خصص ج��واد العري��ض بابًا في 
كتابه »خط تحت الم��اء«، أكد فيه أن 
ح��كام الدول��ة الخليفية اعت��ادوا دفع 

المخصص��ات الش��هرية لرعاياهم في 
الزبارة، وكان يتم تسجيل أسماء هؤالء 
األف��راد من أه��ل الزبارة ف��ي قائمات 
كان��ت تعرف باس��م »قوائ��م البحرين 
المدنية« و»قوائم معاشات البحرين«، 
والتي تضمن��ت باإلضافة إلى الرواتب 
الدول��ة  لرعاي��ا  التقاعدي��ة  الحق��وق 

الخليفية في الزبارة.
ه��ذا النظ��ام التقاع��دي يع��د األقدم 
في تاريخ ش��به جزيرة قط��ر، ومازالت 
سجالت رعايا الدولة الخليفية محفوظة 
في أرش��يف الهيئ��ة العام��ة للتأمين 
االجتماع��ي في مملك��ة البحرين حتى 

يومنا هذا.

 من تقرير مرسل للمقيم السياسي البريطاني في ديسمبر 1877م  الميجر جرانت يبين أن صاحب 
العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، كان يقوم بتزويد رعاياه في الزبارة بالتموين والسالح، متى ما 
دعت الحاجة.

وثيقة مؤرخة في 2 جمادى الثاني 1316 هـ )17 اكتوبر 1898م( تتضمن أمر من الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة إلى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة وزير الحاكم، بصرف أربعين قلة، وعشرين قلة، 
وعشر قالل من التمر لعدد من الرعايا في إقليم الزبارة.

حكام الدولة الخليفية خصصوا مقررات سنوية للقبائل القطرية

 تسجيل أسماء األفراد من أهل الزبارة في »قوائم البحرين المدنية« 
و»قوائم معاشات البحرين« المضمنة الرواتب والحقوق التقاعدية لرعايا الدولة الخليفية

النظام التقاعدي لرعايا الدولة الخليفية في الزبارة يعد األقدم في تاريخ شبه جزيرة قطر

96 مفتشًا بـ»الصناعة والتجارة والسياحة« خالل عامين
مريم بوجيري «

كش��فت البيانات الرسمية تخويل 96 موظف بوزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة ضم��ن إدارة التفتيش وذلك بإعطائهم 
صف��ة مأمور ضب��ط قضائي خ��الل عام 2020 حت��ى فبراير 

الماضي وذلك وفقًا لرصد قامت به »الوطن«.
وبحسب القرارات الصادرة عن وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واالوقاف خ��الل الفترة المذكورة، والتي يت��م بموجبها يتم 
منح صفة مأموري الضب��ط القضائي بموجب تخويل بعض 
موظف��ي الوزارة المذكورة، فإنه تم خ��الل العام الجاري منح 
مأمورية الضبط القضائي للمفتشين بالوزارة ل�35 موظف، 

حيث صدر قرار في 28 من يناير الماضي بمنحها ل�26 موظف، 
وقرار آخر في 11 فبراير الماضي بمنحها ل�9 موظفين.

أما في عام 2020، فقد أصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واالوق��اف بمنح صفة التخويل ل���61 موظف بإدارة التفتيش 
ف��ي وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة وذلك وف��ق قرارات 
متعددة، بدءًا في فبراير 2020 والتي تم منحها ل�23 موظف، 
وم��ن ثم في يوني��و 2020 بمنحها ل�34 موظف��ًا، وأخيرًا في 

سبتمبر ل�4 موظفين.
وكان وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد الزياني أفاد في 
رده على س��ؤال نيابي بوجود توجه لزيادة عدد المفتش��ين 
العاملين بالوزارة بالتعاون م��ع جهاز الخدمة المدنية حيث 

سيتم توسيع الطاقة االستيعابية للمفتشين.
وقام��ت ال��وزارة خالل األس��بوع الماض��ي بزي��ادة الحمالت 
التفتيش��ية بالتزام��ن م��ع قرار الغل��ق األخير لمنع انتش��ار 
فيروس كورون��ا، وذلك بعد دخول ق��رار غلق بعض المحال 
الصناعي��ة والتجاري��ة، الذي ت��م بن��اًء على الق��رارات التي 
أعلن عنها الفري��ق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا بعد 
الع��رض وأخ��ذ موافق��ة اللجنة التنس��يقية، الحت��واء ومنع 
انتشار الفيروس حيز التنفيذ، حيث تم إغالق صالون نسائي 
غلقًا إداري��ًا بعد أن رصد قيامه باس��تقبال العمالء وتقديم 
الخدمات لهم، بعد نفاذ قرار اإلغالق، وجاري اتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة.

»الصحة«: إجراءات بحق 38 مطعمًا 
ومقهى خالفت االشتراطات االحترازية

الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة وزير الحاكمصاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة
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»اإلعالم« ُتجري فحص »كورونا السريع« للموظفين
ب��دأت وزارة اإلع��ام، أمس، بإج��راء الفحص الس��ريع لجميع 
الموظفي��ن المتواجدين ف��ي العمل، وفق إج��راءات احترازية 

وتدابير وقائية لضمان صحة وسامة جميع الموظفين.
 وكان��ت الوزارة ق��د نظمت ورش��ة تدريبية لفري��ق الفحص 
ال��دوري بمش��اركة 20 متطوع��ًا ومتطوع��ة م��ن موظف��ي 
ال��وزارة، حيث جرى اس��تعراض آلية التعامل م��ع الفحوصات 
الس��ريعة باألس��لوب الصحيح، وأفضل الممارسات في مجال 
تنظيم حمات الفحوصات الطبية وضمان س��امة الموظفين 

والعاملين.
 وش��هدت قاعة الفحص الس��ريع في الوزارة إقب��ااًل كبيرًا من 
الموظفي��ن، التزاما منهم بالمس��اهمة في الحد من انتش��ار 
في��روس كورونا، وحرصًا على س��امة وصح��ة المجتمع، حيث 
أش��ادوا بساس��ة اإلجراءات وجهود فريق المتطوعين الذين 

يقومون بتنظيم وإجراء عملية الفحص.

 »األعلى للقضاء« يوفر
»الفحص السريع« للموظفين

األمان��ة  أص��درت 
للمجل��س  العام��ة 
بناًء  للقض��اء  األعلى 
توجيه��ات  عل��ى 
الوطن��ي  الفري��ق 
لفي��روس  للتص��دي 
تعميم��ًا  كورون��ا، 
أعض��اء  لكاف��ة 
الس��لطة القضائي��ة 
األمان��ة  وموظف��ي 
ف��ي  المتواجدي��ن 
مق��ار العم��ل ألجراء 
الس��ريع  الفح��ص 
اعتب��ار  أس��بوعيًا 

أم��س مع إلزامية الفحص قبل مباش��رة العمل في المحاكم 
والمكاتب، وذلك حفاظا على صحة وس��امة السادة القضاة 
والموظفي��ن والمراجعين والحرص على توفير وضمان بيئة 

عمل آمنة.
 وق��ال األمين الع��ام للمجلس األعلى للقض��اء القاضي علي 
الكعب��ي إن األمان��ة العام��ة وفرت جه��از االختب��ار الذاتي 
لفيروس كورونا الس��ريع مع تضمين االرش��ادات الهامة عن 
كيفية اس��تخدام جهاز الفحص، مضيف��ًا أن األمانة العامة 
طبق��ت سياس��ة العم��ل من المن��زل بنس��بة 70% من عدد 

الموظفين.

علي الكعبي

»أمانة النواب« تجري فحص »كورونا السريع« لموظفيها

أعلنت األمانة العام��ة لمجلس النواب أمس عن قيامها 
بإجراء الفحص الس��ريع لكافة منتس��بيها، وذلك تنفيذًا 
لقرارات الفري��ق الوطني الطب��ي، والتوجيهات الصادرة 
لفي��روس كورون��ا  الس��ريع  الفح��ص  إلزامي��ة  بش��أن 

)كوفي��د19(، وانطاق��ًا م��ن توجيهات رئيس��ة مجلس 
الن��واب فوزية زين��ل، ومتابعة األمين الع��ام للمجلس 
المستشار راشد بونجمة، لضمان صحة وسامة الجميع.

وأش��ار مدي��ر إدارة االتص��ال باألمانة العام��ة أن هذه 

الخطوة تأتي في سياق إجراءات عديدة اتخذتها األمانة 
العام��ة لمجلس النواب وفق خط��ة ومنهجية متكاملة، 
حققت النجاح في اس��تمرارية العمل النيابي، والمتابعة 
االحترازي��ة  اإلج��راءات  لتنفي��ذ  والمس��تمرة  الدوري��ة 

والوقائي��ة، ودعم��ًا لجه��ود فري��ق البحري��ن، بجان��ب 
المواصل��ة في الحملة التوعوية التثقيفية اليومية حول 
افضل الممارسات لضمان سامة الموظفين والعاملين 

بالمجلس.

»الخدمة المدنية« يجري فحص 
»كورونا السريع« للموظفين من السيارات

قام جهاز الخدمة المدنية بإجراء الفحص السريع 
لجميع موظفي��ه والذي يأتي بن��اًء على القرارات 
التي أعلن عنه��ا الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفيد19( بع��د العرض وأخذ 
موافقة اللجنة التنس��يقية، وتنفي��ذًا لتوجيهات 
الخدم��ة المدنية رقم )4( لس��نة 2021، بش��أن 
تطبيق إلزامية الفحص السريع لموظفي الجهات 
الحكومية بش��كل دوري، والت��ي تهدف للتصدي 
لجائح��ة كورونا )كوفيد19( من خ��ال اإلجراءات 
الوقائي��ة واالحترازي��ة للوقاي��ة م��ن الفيروس، 

وللحفاظ على سامة وصحة منتسبي الجهاز.
كما قام جهاز الخدمة المدنية بالتنسيق مع كافة 
الجه��ات الحكومية للتأكد م��ن تنفيذ توجيهات 
الخدم��ة المدنية رقم )4( لس��نة 2021، بش��أن 
تطبيق إلزامية الفحص السريع لموظفي الجهات 
الحكومي��ة، باإلضاف��ة لتوفي��ر أجه��زة الفحص 
الس��ريع للموظفين في تل��ك الجهات المنضوية 
تح��ت الخدمة المدني��ة ومتابعة س��ير العملية 
من أجل التأكد من صحة وسامة جميع منتسبي 
الجه��ات الحكومي��ة على أن يتم إرس��ال القوائم 
بأسماء الموظفين ونتائج فحوصاتهم إلى جهاز 

الخدمة المدنية في نهاية األسبوع.
وأكد جه��از الخدم��ة المدنية أن إج��راء الفحص 
الس��ريع لفيروس كورونا )كوفيد19( يأتي دعما 
للجه��ود الوطنية للتصدي للجائح��ة الذي يعتبر 
مس��ؤولية الجمي��ع وف��ق اإلج��راءات االحترازية 

والتدابير الوقائية لضمان صحة وس��امة جميع 
الموظفين بجهاز الخدمة المدنية، حيث تم إجراء 
الفحص الس��ريع لجميع الموظفين قبل دخولهم 
مبن��ى الجه��از وهم في س��ياراتهم مع تس��جيل 
بيان��ات ونتائ��ج الفح��ص ال��دوري، وأوضح بأن 
الفحص الس��ريع يأتي انطاق��ًا من الحرص على 
تطبيق اإلجراءات االحترازية والكش��ف المبكر عن 

الحاالت القائمة والحد من انتشار الفيروس.
وكان رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد بن زايد 
الزاي��د قد أصدر توجيهات الخدم��ة المدنية رقم 
)4( لسنة 2021 بشأن تطبيق سياسة العمل من 
المنزل على موظف��ي الجهات الحكومية وإلزامية 

الفحص الس��ريع بش��كل دوري لموظفي الجهات 
الحكومي��ة الموجودين في مق��رات عملهم ومن 
يت��م التعاقد معه��م من قبل الجه��ة الحكومية 
ذل��ك  أس��بوعيًا، ويس��تثنى م��ن  بش��كل دوري 
 )PCR( الموظف��ون الذين لديه��م نتيجة فحص
سلبية لم تمِض عليها مدة )48( ساعة من وقت 
إج��راء الفحص وذل��ك من خال تطبي��ق مجتمع 

واعي.
وأوضح��ت التوجيهات بأن��ه يتعين على الجهات 
الحكومية التنس��يق م��ع جهاز الخدم��ة المدنية 
لتوفي��ر أجه��زة الفحص الس��ريع بحس��ب أعداد 

الموظفين الموجودين في مقر العمل.
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إعفاء المتطعمين من الفحص

 خفض سعر فحص »كورونا« 
للمسافرين القادمين إلى 24 دينارًا

خفضت البحرين رس��وم فحص الكش��ف عن فيروس 
»كورونا« بالنسبة للقادمين الى المملكة من الخارج 
إل��ى 24 دينارًا، بعد أن تم تخفيضه أول مرة من 60 
دينارًا إلى 40 دينارًا ثم 36 دينارًا مقابل 3 فحوصات، 
يت��م إجراء الفحص األول عن��د الدخول، والثاني بعد 
5 أيام، والثالث بعد 10 أيام. وبحس��ب ما يظهر في 
تطبيق مجتمع واعي، فإن تكلفة الفحص للقادمين 
م��ن الخ��ارج تبل��غ 24 دين��ارًا فق��ط. أما بالنس��بة 
للمتطعمي��ن، فإن��ه ال يج��ري فح��ص كورون��ا عند 
الدخول، ويظهر له عند محاولة الدفع رسالة »حامل 
الهوي��ة المدخل معفي من فحص القادمين، لكونه 

متطعمًا ضد في��روس كورونا )كوفيد19( أو متعاف 
منه«. كما يظهر في التطبي��ق، إعفاء األطفال دون 
سون ال� 6 س��نوات من إجراء فحص فيروس كورونا. 
ويتم تسديد سعر الفحص من خالل بوابة الحكومة 
اإللكتروني��ة أو عب��ر أجه��زة الدف��ع الموج��ودة في 
المطار. وكان س��عر الفحص 60 دينارًا، وتم خفضه 
في وقٍت س��ابق إلى 40 دينارًا، ومن ث��ّم 36 دينارًا، 
قب��ل أن يتم خفضه اآلن إلى 24 دينارًا فقط. ويجب 
على جميع القادمين تفعيل تطبيق »مجتمع واعي« 
م��ع توقيع تعهد بإقرار التزامه��م بتعليمات الحجر 
الذات��ي، والت��ي تقضي بالع��زل في مح��ل اإلقامة 

لحي��ن الحص��ول عل��ى نتيج��ة الفح��ص المختبري 
ال��ذي تم إجراؤه عن��د الوصول. وبحس��ب اإلجراءات 
المعلن��ة من قب��ل مط��ار البحرين، يتوجب س��داد 
المبل��غ مقابل سلس��لة فحوصات »PCR« للكش��ف 
عن في��روس كورونا، حيث يتم إج��راء الفحص األول 
ف��ور الوصول إل��ى أراضي المملكة، في حين س��يتم 
إجراء الفحص الثاني بعد خمس��ة أيام، أما الفحص 
الثالث واألخير، فسوف يتم إجراؤه في اليوم العاشر. 
وبحسب اإلجراءات أيضًا، ال يحتاج األطفال تحت سن 
6 أع��وام إلى إجراء فح��ص »PCR« لإلجابة على أي 

استفسارات حول فيروس )كوفيد19(.

 مدير مركز األميرة الجوهرة:
   جميع اللقاحات 

في البحرين آمنة وفعالة 
أك��د مدي��ر مرك��ز األميرة 
الجوه��رة اإلبراهيم للطب 
الجزيئي وعل��وم المورثات 
الخبي��ر ف��ي أم��راض المخ 
والمناع��ة  واألعص��اب 
البروفيس��ور معز بخيت أن 
تجربة البحرين كانت رائدة 
في مكافحة جائحة كورونا، 
مش��يرًا أن الحكومة بذلت 
رائ��دة لمكافح��ة  جه��ودًا 
في��روس كورون��ا من خالل 

توفي��ر الك��وادر الصحية والف��رق الطبي��ة الماه��رة و توفير 
اللقاحات ب��كل أنواعها لجميع س��كان المملكة من مواطنين 
ومقيمين مما جعل س��رعة التطعي��م وكثافته لها كبير األثر 
ف��ي مكافحة فيروس كورونا، الفتًا إل��ى أن الوعي المجتمعي 

كان أيضًا فعااًل في مواجهة هذه الجائحة.
وشدد بخيت على انه ينبغي مواصلة حملة التطعيم وااللتزام 
بإرش��ادات الوقاية والتباعد االجتماعي حت��ى يمكن التغلب 
على جائحة كورون��ا، مؤكدًا أن ذلك س��يكون الطريق األمثل 
واألس��رع لتحصين المجتمع، حيث إنه ال يمكن التش��كيك في 

أهمية التحصين بإحدى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأضاف أن اللقاحات التي توفرها الحكومة تعزز مناعة األجسام 
الت��ي لديها ضعف ف��ي المناعة إما ألس��باب وراثية أو عمرية 
أو غيره��ا ولقد اثبت اللقاح��ات التي تبنته��ا حكومة مملكة 
البحرين فعاليتها في تحصين المجتمع. وأش��ار البروفيس��ور 
بخيت إل��ى أن جميع اللقاحات التي تبنتها وزارة الصحة كانت 
قد خضعت لتجارب سريرية واعتمدت من قبل منظمة الصحة 

العالمية مما يجعلها آمنة وفعالة لالستخدام.
وأوض��ح بخي��ت إلى ض��رورة ع��دم االلتفات إلى ما ينش��ر في 
وسائل اإلعالم اإللكتروني ووس��ائل التواصل االجتماعي من 
تشكيك في أهمية اللقاحات ضد فيروس كورونا وأن هناك ما 

ينشر إعالميًا ال يقوم على أسس علمية.

 تقليص فترة االنتظار
 للحصول  على »لقاحات كورونا«

كشفت البيانات المنشورة على موقع وزارة الصحة عن تقليص 
فت��رة االنتظار أثناء فترة التس��جيل للحصول عل��ى اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا )كوفيد19( التي تقدمها المملكة. 
وبينت البيانات أن االنتظار على لقاح SPUTNIK V الروس��ي، 

ولقاح ASTRAZENECA أصبح يومين فقط.
 PFIZER وأشارت أيضًا إلى أن مدة االنتظار بالنسبة إلى لقاح
األمريكي، أصبح 5 أيام فقط كحد أقصى، وللحصول على لقاح 

SINOPHARM الصيني 6 أيام فقط.
وكان الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
)كوفي��د19(، أعلن عن زيادة عدد الجرعات اليومية لتصل إلى 

31 ألف جرعة من خالل 31 مركزًا.

 »الطيران المدني«: تعليق دخول 
القادمين من فيتنام إلى البحرين

أعلنت ش��ؤون الطيران المدني عن إضافة جمهورية فيتنام االش��تراكية إلى 
قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث تم تعليق دخول المسافرين 
م��ن فيتنام إلى البحرين بدًءا من يوم غ��د الثالثاء 1 يونيو الجاري، وذلك وفق 

إجراءات محدثة للمسافرين القادمين منها.
وأوضحت أنه يتعين على جميع المس��افرين القادمين من فيتنام االشتراكية 
إلى البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأش��يرة إقامة س��ارية المفعول، 
تقديم ش��هادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفي��روس كورونا )كوفيد19( 
PCR تحوي رمز كيو آر )QR code( وذلك قبل 48 س��اعة من وقت المغادرة، 
إضافة إلى اس��تمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وبعد عش��رة أيام 
م��ن الوصول ويتوج��ب عليهم تطبي��ق الحجر الصحي االحترازي لعش��رة أيام 
في مساكنهم المس��جلة بأسمائهم أو مساكن أحد أفراد عائلتهم أو األماكن 
المخصصة للحجر الصحي المرخص��ة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
وش��ددت على أهمية اتباع كافة الق��رارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفي��د19(، وااللتزام بتفعي��ل تطبيق »مجتمع 
واع��ي« لكافة القادمي��ن عبر مطار البحري��ن الدولي مع توقي��ع تعهد بإقرار 
االلتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بالعزل الذاتي لحين حصولهم 
على نتيجة الفحص المختبري عند الوصول إضافًة إلى مواصلة كافة اإلجراءات 

االحترازية المعلن عنها مسبقًا.
يذكر أّن الدول المدرجة على القائمة الحمراء هي الهند وباكستان وسيريالنكا 
وبنغالديش ونيبال وفيتنام، حيث يتم إضافة الدول أو إزالتها من هذه القائمة 
بحس��ب تقييم الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19( 
وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم 

مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.

بوهزاع: االلتزام لترسيخ ريادة 
البحرين في الرعاية الصحية 

والعالجية عالميًا
أك��د رئيس االتحاد العربي للتطوع رئي��س مجلس إدارة جمعية 
الكلمة الطيبة حس��ن بوهزاع، أن الرسالة المطمئنة التي بعثها 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، لجمي��ع المواطنين والمقيمين، بأن البحرين قادرة على 
تجاوز جائحة كورونا، والتغلب على تداعياتها، من شأنها تعزيز 
التفاؤل واإلرادة والمسؤولية الوطنية لدى الجميع، والتأكيد على 
التكات��ف والتعاضد، وتضافر جهود الجميع من أجل الوصول إلى 

بر األمان، وتحقيق وتعزيز األمن الصحي والمجتمعي.
وأع��رب بوهزاع ع��ن بالغ الفخ��ر واالعتزاز بما تحقق��ه المملكة 
بقيادة جالل��ة الملك المفدى، من تمّيز وري��ادة في إدارة األزمة 
الصحية االس��تثنائية، مش��يدًا بتوجيهات جاللة الملك المفدى، 
وتأكي��د جاللته على تس��خير كافة اإلمكانيات والس��بل من أجل 
تج��اوز الجائح��ة وآثارها، مش��يدًا بالجهود الجب��ارة التي تبذلها 
اللجنة التنس��يقية برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعتها 
المس��تمرة لكل التط��ورات والمس��تجدات المتعلق��ة بفيروس 
كورون��ا، من أجل المضي بثبات ف��ي تنفيذ الخطط التي ُوضعت 
لمختلف مسارات التعامل مع فيروس كورونا والحد من تداعياته، 
منّوها بالقرارات واإلجراءات التي تصدرها اللجنة التنس��يقية من 

أجل الحفاظ على صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين.
وأك��د عل��ى أهمي��ة الت��زام جمي��ع أف��راد المجتمع باإلج��راءات 
االحترازي��ة والتدابير الوقائية الموصى به��ا من الفريق الوطني 
الطبي، مش��ددًا في الوقت ذاته على ضرورة دعم جهود الطواقم 
الطبية التي قدمت تضحي��ات كبيرة من أجل الحفاظ على صحة 
وس��المة الجميع، من خ��الل تضافر جهود كافة أف��راد المجتمع 
بااللت��زام باإلج��راءات االحترازية وع��دم التهاون ف��ي تطبيقها 
والمشاركة بفاعلية في الحملة الوطنية للتطعيم. وقال بوهزاع: 
»إن المملكة م��ن أوائل الدول التي حرص��ت على إطالق الحملة 
الوطنية للتطعيم، وتوفير اللقاحات مجانًا للمواطنين والمقيمين 
بص��ورة عادلة ومتكافئة، وكواج��ب وطني يحتم علينا أن نواصل 
بح��ذر االلتزام بكافة التعليمات وأخ��ذ اللقاح المضاد للفيروس، 
حي��ث س��يثمر ذلك في القضاء عل��ى الجائحة، وترس��يخ المكانة 
الريادي��ة والمتميزة التي وصلت إليها البحرين في مجال الرعاية 
الصحي��ة والخدم��ات العالجية على المس��توى العالم��ي«، داعيًا 
اهلل أن يتغمد ضحايا فيروس كورونا بواس��ع رحمته، ويس��كنهم 
فس��يح جناته، ويمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ 
البحرين وكل من يقيم عل��ى أرضها، ويديم عليها األمن واألمان 

في ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى.

من خالل التطبيق الجاد لإلجراءات خالل األسبوعين المقبلين

 المانع: ضرورة التزام أفراد 
المجتمع باالبتعاد عن التجمعات

عض��و  الصح��ة  وزارة  وكي��ل  دع��ا 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
)كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس 
الدكتور وليد خليف��ة المانع، جميع 
أفراد المجتمع البحريني إلى ضرورة 
االلت��زام بالتوجيه��ات واإلج��راءات 
الضرورية التي أعل��ن عنها الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، والتي أهابت 
المجتم��ع  أف��راد  م��ن  ف��رد  ب��كل 
المجتمعية  بالمس��ؤولية  بالتحلي 
تجاه وطن��ه وأهله وأفراد المجتمع، 
الت��ي  الق��رارات  عب��ر حزم��ة م��ن 
تع��زز الحفاظ على صحة وس��المة 
أف��راد المجتم��ع البحرين��ي، مؤكدًا 
على ض��رورة التقي��د الكامل وعدم 
الته��اون ف��ي تطبي��ق اإلج��راءات 
خالل األس��بوعين القادمين لتقليل 
االختالط والمس��اهمة بفعالية في 
التصدي للفيروس وخفض معدالت 
انتش��اره. وأوضح أن تجاوز الظروف 
الصحي��ة الراهنة لفي��روس كورونا 
العزيم��ة  س��يتطلب  )كوفي��د19( 
والثبات من عموم المجتمع، مؤكدًا 
أن الح��ث على تعزيز االلتزام بكافة 

اإلجراءات االحترازية مطلب أساسي 
بم��ا  المنش��ود  اله��دف  لتحقي��ق 
يحفظ صح��ة وس��المة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.
وأع��رب المان��ع عن تطلع��ه لبلوغ 

الهدف وخف��ض األعداد، كما نجحنا 
العام الماضي ش��هر أكتوبر 2020 
عب��ر االلت��زام الجاد، حيث كش��فت 
للمتابع��ة  الصحي��ة  المؤش��رات 
والتقيي��م ب��أن الت��زام الجميع في 

الفترة الواقعة ما بين 17 س��بتمبر 
2020 و14 أكتوب��ر 2020 ش��هدت 
انخفاضًا في أعداد الحاالت القائمة 

اليومية بنسبة بلغت %45.
عل��ى  تراه��ن  البحري��ن  إن  وق��ال 
مس��توى الوع��ي المجتمع��ي ف��ي 
التزام األف��راد بالتعليمات الصادرة 
وتحم��ل  المعني��ة،  الجه��ات  م��ن 
فااللت��زام  لمس��ؤولياته،  الجمي��ع 
واإلج��راءات  بالق��رارات  المس��ؤول 
الوقائي��ة  والتدابي��ر  االحترازي��ة 
يش��كل واجب��ًا وطنيًا عل��ى كل فرد 
م��ن أج��ل حماية نفس��ه وأس��رته 
الس��المة  والحفاظ على  ومجتمعه 
العام��ة، كما يس��هم االلت��زام في 
حماية أبطال صفوفنا األمامية من 
الكوادر الطبية ويخفف العبء عنهم 
كونهم خط الدفاع األول في تحدي 
فيروس كورون��ا )كوفيد19(، منوها 
بأن التزام الجميع بالمس��ؤولية هو 
المكمل األساسي للجهود والقرارات 
والتوصي��ات وركي��زة هام��ة لنجاح 
كافة الخطط بما يسهم في القضاء 
على الفيروس وحفظ سالمة وصحة 

الجميع.

 ختام مميز لفعاليات المؤتمر األول 
لصحة المرأة والطفل بمشاركة واسعة

اختتمت فعاليات المؤتمر األول لصحة المرأة 
والطف��ل الذي أقي��م على مدار 3 أي��ام بنظام 
االتصال المرئي تحت رعاية الرئيس التنفيذي 
للهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را«  الدكتورة مري��م الجالهمة 
بتنظيم من أديوكيش��ن ب��الس بالتعاون مع 

المستشفى الملكي للنساء واألطفال.
وش��هد المؤتمر مش��اركة واس��عة من داخل 
وخ��ارج مملكة البحري��ن تحت ش��عار »بداية 
واعدة لمس��تقبل مثمر« واحتوى على العديد 
م��ن المحاضرات منه��ا أمراض النس��اء وطب 
األطف��ال والتخصص��ات الدقيق��ة ف��ي ط��ب 
األطف��ال والعق��م، والوالدة وجراح��ة األطفال 
وحديثي ال��والدة، حيث تحدث في المحاضرات 

العديد من األطباء من داخل وخارج البحرين.
وش��اركت الجالهمة في المؤتمر عبر مداخلة 
وكلم��ة ألقته��ا للمحاضري��ن والمش��اركين، 
مش��يدة بجهود أديوكيش��ن بالس في سبيل 
مواصل��ة االرتقاء واالهتم��ام بالجانب الطبي 
المتعلق بالنس��اء واألطفال ودور المستشفى 
الملك��ي للنس��اء واألطف��ال، مؤك��دة أن هذه 
المؤتم��رات تس��اهم ف��ي طرق صحي��ة آمنة 
للنس��اء واألطفال في ظل المشاركة الواسعة 
م��ن المتحدثي��ن من داخ��ل وخ��ارج البحرين 
وه��و ما يس��اهم ف��ي بل��ورة أه��داف تنظيم 
المؤتمرات وتأكيد مكانة المملكة في تنظيم 
مختلف الفعاليات الطبية، مشيدة بالمشاركة 
الواس��عة التي ش��هدها المؤتمر عل��ى مدار 
األي��ام الثالث��ة وعك��س الخب��رات الواس��عة 
التي يمتلكها المتحدثي��ن وإيصالها بأفضل 

ص��ورة للمش��اركين ف��ي المؤتم��ر، متمنية 
دوام التوفي��ق للمش��اركين وتحقيقهم كامل 

االستفادة.
من جانبه ق��دم مدير عام أديوكيش��ن بالس 
الدكتور أمين عبداهلل شكره وتقديره إلى مريم 
عذبي الجالهمة على رعايتها المؤتمر، مشيدًا 
بالدور البارز ال��ذي لعبته اللجنة المنظمة في 
إخراج المؤتمر بأفضل صورة والجهود البارزة 
التي بذلها المتحدثين في المؤتمر، مبينًا أن 
أديوكيشن بالس حريصة على المساهمة في 

تحقيق أهداف المؤتمر.
وخصصت اللجن��ة المنظمة الي��وم األخير من 
المؤتمر للحديث عن الوالدة وجراحة األطفال 

وحديثي الوالدة، حيث احتوى على العديد من 
الجوانب المتعلق��ة بالمحورين منها التطرق 
إلى مستجدات عالج سكري الحمل والوقاية من 
اإلصابة بجلطات األوردة العميقة في التوليد 
وطيف المش��يمة الملتصقة من تش��خيص ما 
قب��ل الوالدة إل��ى العالج، إضاف��ة إلى حديثي 
الوالدة في جائحة فيروس كورونا ومستجدات 
ع��الج متالزمة الضائقة التنفس��ية والتعامل 
مع حديثي الوالدة مع اس��تبعاد إنتان الرضع، 
واختت��م المؤتم��ر بمحاض��رة ع��ن الرعاي��ة 
التنفس��ية الموجهة م��ن الوالي��ات المتحدة 
أداة ناشئة في وحدة العناية المركزة لحديثي 

الوالدة.

البروفيسور معز بخيت
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 األنصاري: استغالل 
المراكز الشبابية النموذجية 

لتطبيق حجر »كورونا«
دعا رئيس لجن��ة الخدمات 
النائ��ب أحمد االنصاري إلى 
اس��تغالل المراكز الشبابية 
النموذجي��ة والت��ي تحتوي 
متكامل��ة  مراف��ق  عل��ى 
وقاعات لتحويلها إلى مراكز 
للمصابين  الصح��ي  للعزل 
بفي��روس كورون��ا، بحي��ث 
م��ن  أكث��ر  تش��غيل  يت��م 
مركز ف��ي كل محافظة من 

المحافظات األربع.
وق��ال األنص��اري إن العديد 

م��ن اإلصاب��ات بفيروس كورون��ا ال تحتاج ال��ى العالج وذلك 
حس��ب اإلحصائيات اليومية للفريق الوطني لمواجهة كورونا 
ولكن وحس��ب اإلج��راءات والبروتوكوالت المعم��ول بها، أنه 
يجب عليها تطبيق الحجر كي ال تنتشر العدوى، مشيرًا إلى أن 
تطبيق الحجر في المراكز الشبابية لفئة الشباب سيساهم في 
تقوية العالقات بين الش��باب إضافة إلى أن الشباب يستطيع 
بنفس��ه إدارة المراك��ز خالل فترة الحجرة إلى جانب اإلش��راف 

فقط من الفريق الوطني.
وأوضح أن فكرة تطبيق الحجر في المراكز الشبابية النموذجية 
يأتي لم��ا تتمتع به من توفر التجهيزات والقاعات ووس��ائل 
التعل��م والترفيه، مؤكدًا حاج��ة العديد من المصابين للحجر 
ف��ي خارج منازلهم بعيدًا عن أهاليهم، مش��يرًا إلى ان العديد 
م��ن المواطني��ن ال يمكنه تطبي��ق الحجر على نفس��ه لكونه 
يس��كن في ش��قة مع أبنائه وأهله، والمس��احة والحجم فيها 
ضيق وال تتوف��ر فيها االحتياجات المطلوبة، ولذلك ال بد من 
توفي��ر أماكن بديلة للمواطنين ال��ذي عليهم حجر منزلي من 
خالل توفير مكان بديل ومهيأ، داعيًا إلى تطبيق العملية وأن 
يت��م تعقيم وتطهير األماكن المخصص��ة بعد زوال الجائحة 

حسب اإلجراءات المعتمدة في التعقيم.

»أمانة الشورى« ُتجري فحص 
»كورونا السريع« لموظفيها

أكدت األمين العام المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية 
والمعلوم��ات باألمانة العامة للمجلس كريمة العباس��ي، أن 
األمان��ة العامة للمجلس بدأت أمس بإجراء الفحص الس��ريع 
لجميع الموظفين المتواجدين في العمل، وذلك وفق إجراءات 
احترازي��ة وتدابي��ر وقائي��ة لضم��ان صح��ة وس��المة جميع 
الموظفين وتنفيذًا لتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(، وبمتابعٍة واهتماٍم مباش��ر من 
رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح، واألمي��ن العام لمجلس 

الشورى المستشار أسامة العصفور.
وبينت أّنه تم تش��كيل فريق م��دّرب لمتابعة وإجراء الفحص 
الس��ريع، قبل دخول الموظفين إلى مبن��ى األمانة العامة، مع 
تس��جيل بيانات ونتائج الفحص، موضح��ة أنَّ األمانة العامة 
للمجلس، رفعت نس��بة الموظفي��ن العاملين من المنزل إلى 
70%، ف��ي الوقت ال��ذي حددت ع��ددًا من اإلج��راءات الواجب 
اتباعها م��ن جانب الموظفين، وذلك حرصًا على س��المتهم، 

والحد من انتشار فيروس كورونا.

 الكوهجي لـ                 : شكاوى 
على 4 وزارات لم تطبق قرار العمل بـ٪70

مريم بوجيري «

كش��ف النائب حمد الكوهجي تلقيه الكثير من 
الش��كاوى على 4 وزارات حكومية حتى اآلن لم 
تقم بتطبيق قرار العمل عن بعد بنسبة %70.

وأكد ف��ي تصريح ل�»الوط��ن«، أن العديد من 
العاملي��ن بالجه��ات الحكومي��ة  الموظفي��ن 
المذك��ورة أوردوا ش��كاوى عل��ى ع��دم تطبيق 
الق��رار من قبل م��دراء اإلدارات، كم��ا ال توجد 
لديهم أية قرارات واضحة بش��أن تطبيق ذلك 
ووجود االستثناءات إلى جانب عدم وضوح آلية 
العم��ل الحكومية وتنظيمه��ا في ظل الظروف 

الحالية.
وق��ال: »وصلتن��ي بع��ض األس��ماء وطلب��ت 
التأكي��دات عليه��ا وبذلك سأرس��ل ل��كل وزير 
معن��ي نس��خه باألس��ماء التخ��اذ ال��الزم كما 

سأقوم برفعها لمجلس الوزراء«.
وطال��ب الكوهجي م��ن وزارات وهيئات الدولة 
اإلع��الن الواضح من خ��الل تعميم ينش��ر في 
جميع وس��ائل اإلع��الم حول االس��تثناءات إلى 
جانب ضرورة اتخاذ الق��رارات الوزارية الالزمة 

في هذا الشأن.
وكان النائ��ب الكوهج��ي ل��وح عبر حس��اباته 
الشخصية في وسائل التواصل االجتماعي برفع 
أسماء المسؤولين والمدراء العاملين بالوزارات 
والهيئات الحكومية الى مجلس الوزراء ممن ال 
يطبقون توجيهات العمل عن بعد بنسبة %70 
بعد تلقيه ش��كاوى م��ن المواطني��ن، معتبرًا 
أن المرحل��ة الحالية حساس��ة ويج��ب تطبيق 
الق��رارات والتوجيهات بصرامة تامة، مش��ددًا 
عل��ى ال��وزراء القي��ام بدورهم وتوضي��ح آليات 

تنفيذ التوجيه واالستثناءات المتعلقة به.

أحمد االنصاري

حمد الكوهجي

بحثت 4 تشريعات في 7 اجتماعات 

»شبابية الشورى« تنجز »االحتراف الرياضي« 
و»األندية التجارية« خالل الدور الثالث

أكدت رئيس��ة لجنة شؤون الشباب 
بمجلس الشورى س��بيكة الفضالة 
ناقش��تها  الت��ي  المواضي��ع  أن 
اللجنة خ��الل دور االنعق��اد الثالث 
م��ن الفص��ل التش��ريعي الخامس 
مهم��ة وتص��ب أغلبها ف��ي صالح 
تطوير القطاع الرياضي في مملكة 
التش��ريعات  ومواكب��ة  البحري��ن 
أن  مبين��ة  الحديث��ة،  الرياضي��ة 
اللجنة أنجزت 4 تش��ريعات، تشمل 
مرس��وم بقان��ون واح��د ومش��روع 
بقانون خالل  واقتراحي��ن  قان��ون، 
دور االنعق��اد الثال��ث، وذلك في 7 
اجتماع��ات عقدتها لبحثهم التقت 

خاللها عددًا من الجهات المعنية.
وأشارت إلى المواضيع التي بحثتها 
اللجنة، والتي شملت مشروع قانون 
االحت��راف الرياضي ال��ذي تم بحثه 
خ��الل 3 اجتماعات، ألتق��ت فيهم 
بوزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياضة 
وممثلي اللجنة األولمبية لمناقشة 
مش��روع القان��ون واأله��داف التي 
يق��وم عليها لتطوي��ر الرياضة في 
التزام��ات  وإل��ى دع��م  المملك��ة، 
البحري��ن الدولي��ة م��ع االتح��ادات 
بخص��وص  الدولي��ة  الرياضي��ة 
االنتق��ال إل��ى االحت��راف الرياضي 
ونق��ل الرياض��ة والرياضيي��ن من 
إط��ار الهواية والتط��وع واالحتراف 
والخصخص��ة،  الكام��ل  الرياض��ي 
والذي يس��هم في تحس��ين القدرة 
التنافس��ية في المحاف��ل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.
وبينت أن اللجنة أنجزت المرس��وم 
بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 
)62( مك��رر إلى قان��ون الجمعيات 
والثقافي��ة  االجتماعي��ة  واألندي��ة 
مي��دان  ف��ي  العام��ة  والهيئ��ات 
الش��باب والرياض��ة والمؤسس��ات 

الخاصة، والذي يهدف إلى استكمال 
لالقتص��اد  الداعم��ة  اإلج��راءات 
الوطني م��ن خالل التوجي��ه بجواز 
إنش��اء أندي��ة في ش��كل ش��ركات 
تجارية وفق��ًا للقواع��د واإلجراءات 
الت��ي يص��در بتحديدها ق��رار من 
موافق��ة  بع��د  المخت��ص  الوزي��ر 

مجلس الوزراء.
وأفادت الفضالة أن االقتراح بقانون 
بشأن مركز البحرين لتسوية وفض 
المنازع��ات الرياضية والذي أنجزته 
اللجن��ة يه��دف إل��ى إنش��اء مركز 
متخصص لتسوية وفض المنازعات 
بالرياض��ة  المتعلق��ة  الرياضي��ة 
م��ن خ��الل التحكي��م أو الوس��اطة 
ع��ن طريق قواع��د إجرائية خاصة، 
وذلك لمواكبة النهضة التشريعية 
الحديث��ة ف��ي المج��ال الرياض��ي، 
الرياضي��ة  المنازع��ات  وكذل��ك 
المستحدثة، التي تستدعي الحاجة 
إلى استحداث نظام متطور لتسوية 
يه��دف  فيم��ا  المنازع��ات،  تل��ك 
االقت��راح بقان��ون بش��أن تنظي��م 
واألكاديمي��ات  المراك��ز  أنش��طة 
أنش��طة  تنظي��م  إل��ى  الرياضي��ة 
المراك��ز واألكاديمي��ات الرياضي��ة 
عليه��ا،  والرقاب��ة  المملك��ة  ف��ي 
وتصنيفه��ا، باإلضاف��ة إل��ى من��ح 
التراخي��ص للمدربي��ن الرياضي��ن 
لضم��ان أن يك��ون القائ��م عل��ى 
التدري��ب الرياضي م��ن المؤهلين 
والمختصي��ن ف��ي ممارس��ة ه��ذا 

النشاط.
يذك��ر أن لجن��ة ش��ؤون الش��باب 
بمجلس الش��ورى برئاس��ة س��بيك 
الفضال��ة وتض��م ف��ي عضويتها: 
نائب رئيس اللجنة نانسي خضوري، 
ودالل الزاي��د، ورضا منفردي، ونوار 

المحمود.

القاضي: فوز »المرور« بـ3 جوائز 
دولية يعكس تطور أساليبها 

التوعوية وخدماتها اإللكترونية
أشاد النائب عيسى القاضي 
بف��وز وزارة الداخلية ممثلة 
للم��رور  العام��ة  ب��اإلدارة 
ذهبي��ة  جوائ��ز  بث��الث 
جوائ��ز  ضم��ن  وفضيتي��ن 
»ستيفي العالمية« المعنية 
باإلبداع والتميز المؤسسي 
لألعمال الدولي��ة والمتاحة 
المؤسس��ات  لجمي��ع 
العال��م،  ح��ول  والش��ركات 
مؤكدًا أن الك��وادر الوطنية 

الت��ي عملت بجه��د وإخالص 
تؤكد تميز المواطنين في أداء عملهم وتحقيق العالمية قياسًا 
بكثي��ر من دول العالم المش��اركة في المس��ابقة والتي وصلت 

ألكثر من 70 دولة.
ورفع القاضي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى وزير الداخلية 
الفري��ق أول ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليف��ة، والمدير 
الع��ام ل��إدارة العامة للم��رور العميد الش��يخ عبدالرحمن بن 
عبدالوه��اب آل خليف��ة وجميع منتس��بي اإلدارة العامة للمرور، 
مؤكدًا أن اإلدارة تميزت خالل قي��ادة المدير العام بتطوير في 
حركة المرور، ورفع الوع��ي المروري، وتطوير الخدمات والتحول 
اإللكترون��ي الذي س��اهم اليوم ف��ي تس��هيل المعامالت على 
المواطني��ن والمقيمين دون االضطرار للحضور الش��خصي مما 
س��اهم وخاصة في فت��رة الجائحة في دعم جه��ود البحرين في 
مكافح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد19( بتقليل أعداد األش��خاص 
الموجودي��ن في صاالت الخدمة التابع��ة للمرور. وأكد القاضي 
أن الوعي المروري ساهم في خفض معدالت الحوادث المرورية 
الت��ي كانت تودي بحياة الش��باب أو تصيبه��م بإصابات بليغة 
تمنعه��م من مزاول��ة حياتهم اليومية بس��بب اإلعاقات نتيجة 

للتهور والسرعة وعدم االلتزام باألنظمة والقواعد المرورية.

عيسى القاضي

 »الوحدة الوطنية« يطالب 
بتكريم متطوعي »كورونا«

عب��ر تجمع الوح��دة الوطنية عن اس��تغرابه 
للطريق��ة التي تم بها التعامل مع عش��رات 
المتطوعي��ن والمتطوع��ات ف��ي الصف��وف 
األمامي��ة ضم��ن فري��ق البحري��ن للتصدي 
لجائح��ة كورون��ا )كوفي��د19( والذي��ن ت��م 
إبالغه��م بص��ورة مفاجئة باالس��تغناء عن 

خدماتهم.
كما عب��ر التجمع ع��ن تضامن��ه الكامل مع 
قضي��ة ه��ؤالء المتطوعي��ن والمتطوع��ات 
الذين قدموا تضحية كبيرة وعرضوا أنفسهم 
لخطر الفيروس القات��ل الذي أصاب بالفعل 

بعضهم بل تس��بب البع��ض منهم في نقل 
اإلصابة إلى أهاليهم.

وطالب الحكومة والجهات المختصة بتكريم 
المتطوعي��ن بما يلي��ق بال��دور الكبير الذي 
قاموا ب��ه والتضحية العظيمة التي قدموها 
جنبا إل��ى جنب مع الك��وادر الصحية العاملة 

في مواجهة كورونا )كوفيد19(.
ودع��ا جه��ات االختصاص إلى إعط��اء جميع 
المتطوعي��ن والمتطوع��ات خ��الل الجائحة 
األولوي��ة ف��ي التوظي��ف، حي��ث إن معظ��م 
الذين تواصل��وا مع تجمع الوح��دة الوطنية 

من المتطوعين الذين تم االس��تغناء عنهم 
كان��وا يأمل��ون كثيرًا في الوع��ود التي قطع 
بها بع��ض المس��ؤولين ف��ي وزارة الصحة 
بإعطائهم أولوي��ة التوظيف وهم في أمس 
الحاجة للوظيفة ولديهم القدرة واالستعداد 

على العطاء للوطن بصدق وإخالص.
وعب��ر التجمع عن دهش��ته الكبي��رة لموقف 
مجلس النواب الذي كان مطلوبًا منه الوقوف 
إل��ى جانب ه��ؤالء والتضامن م��ع قضيتهم 
والتكري��م  التقدي��ر  بمنحه��م  والمطالب��ة 

بتعويضهم وإعطائهم أولوية التوظيف.

 الجشي: أهمية توفير حزمة 
دعم مالي جديدة لمعاهد التدريب

البحري��ن  جمعي��ة  رئي��س  أك��د 
لمعاه��د التدري��ب نواف الجش��ي 
أهمي��ة توفي��ر حزم��ة دع��م مالي 
جدي��دة لمعاه��د التدريب، خاصة 
وأن تلك المعاهد ما كادت تلتقط 
م��ن  ش��يئا  وتس��تعيد  أنفاس��ها 
دخله��ا وتوازنها المال��ي بعد نحو 
عام م��ن اإلغ��الق وتوق��ف الدعم 
الحكومي لتدريب البحرينيين حتى 
ع��ادت أرق��ام اإلصاب��ات والوفيات 
بفي��روس كورونا )كوفي��د19( في 
البحرين لالرتفاع وما اقتضى ذلك 
من قرارات إغالق مؤقت ألنش��طة 
تجاري��ة بما فيها أنش��طة معاهد 

التدريب.
وأوضح أن معاهد التدريب توقفت 
تماما عن العمل بس��بب الجائحة 
منذ مارس وحتى س��بتمبر 2020، 
ثم اس��تعادت أنش��طتها تدريجيا 

مع مطلع الع��ام الجاري، واجتهدت 
طيلة األشهر الس��تة الماضية من 
أجل تعوي��ض جزء من خس��ائرها 
عبر إط��الق دورات تدريبية جديدة 
وتبني منه��ج التدريب االفتراضي، 

لك��ن معظمه��ا ل��م يتمك��ن من 
اس��تعادة أكث��ر م��ن 10 إلى %20 
من نشاطه المعتاد بسبب أوضاع 
الس��وق وعدم التعافي االقتصادي 

الكامل.
وق��ال الجش��ي إن »الجمي��ع يتابع 
بفخ��ر واعت��زاز الجه��ود الوطني��ة 
الكبيرة التي يبذلها الفريق الوطني 
الطب��ي لمكافحة في��روس كورونا 
)كوفي��د19( بتوجيهات من س��مو 
ولي العه��د رئيس ال��وزراء، والتي 
تعك��س رؤي��ة متأنية ومدروس��ة 
للوض��ع الراه��ن بم��ا م��ن ش��أنه 
اإلسهام في سرعة تجاوز المملكة 
لكاف��ة التحدي��ات التي تم��ر بها 
بس��بب هذه الجائحة، ونحن نطلع 
إل��ى مواصلة ح��زم الدع��م المالي 
بما يجنب عددا كبي��را من معاهد 
التدري��ب اإلغالق الكام��ل والخروج 

من السوق بشكل نهائي«.
وأك��د أن معاه��د التدريب تحرص 
عل��ى التواصل الدائم مع الش��ركاء 
والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  ف��ي 
االجتماعي��ة وهيئة ضم��ان جودة 
التعليم والتدريب وصندوق العمل 
»تمكي��ن« م��ن أجل بح��ث كيفية 
وتمكينه  التدري��ب،  قط��اع  دع��م 
م��ن النهوض ب��دوره ف��ي تحقيق 
باس��تمرار  المش��تركة  األه��داف 
تدريب الباحثين عن عمل، وتنمية 
األف��راد البحرينيين وبن��اء وتطوير 
ق��درات الكوادر الوطني��ة واالرتقاء 
منش��آت  ورف��د  وظيفي��ًا،  به��م 
الوطنية  بالك��وادر  الخاص  القطاع 
المدرب��ة والمؤهلة، والحفاظ على 
مكتس��بات قط��اع التدري��ب الذي 
يحظ��ى بدعم ورعاي��ة كبيرين من 

الحكومة.

نواف الجشي
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 مؤتمر »الخالدية«.. 
شمعة في وسط الظالم

في خضم الحالة العامة من القلق والتوتر والحزن الذي نعيشه بسبب تصاعد 
أعداد الوفيات واإلصابات بفيروس كورونا )كوفيد 19(، تش��هد البحرين حالة 
جيدة من الح��راك المجتمعي واألهل��ي المتواتر لرفع مس��توى الوعي العام 

والتقليل من آثار الجائحة.
ومن حس��ن الطالع حقيقة أن نتلمس مقدارًا كبيرًا م��ن الوعي واإلدراك لدى 
ش��ريحة مهمة من ش��باب مملكة البحرين الذي بادر إل��ى التطوع من تلقاء 
نفس��ه في مختلف مجاالت مواجهة الجائحة، ال يهم إن كانوا صفوفًا أمامية.. 
وسطى.. أم خلفية أو حتى وراء الكواليس.. جنودًا مجهولين.. خاليا نحل نشطة 

تعمل وتثابر وتواصل الليل بالنهار لرسم الخطط وتنفيذها وتقييمها.
وإن كان قد أتيح لي ش��رف المش��اركة في بعض هذه الجهات والمس��اهمة 
في تنظيم وتنفيذ العديد من هذه الفعاليات، فيلزم علي أن أقولها ش��هادة 
للتاريخ بأن البحرين ُحبلى بالشباب الملهم والمضحي ومألى بالعقول الشابة 
الني��رة الت��ي تعمل بصمت من أج��ل الوطن دونما انتظار مقابل أو ش��كر أو 

تقدير.
وجمعية الخالدية الش��ابية واحدة من مؤسس��ات المجتمع األهلي التي كان 
له��ا بصمات واضحة في الفترة المنصرمة، إذ عم��دت إلى إقامة العديد من 
الفعالي��ات والمؤتمرات التي الق��ت صدى ليس محليًا فحس��ب وإنما خليجيًا 
وعربيًا أيضًا، وآخرها المؤتمر الصحي اإلقليمي األول للعام 2021 الذي يحمل 
وس��م »نحو مس��تقبل آمن« وهو عنوان جاء في وقته تمامًا حيث إننا جميعًا 
نحتاج لمن يطمئننا ويشرح لنا كثيرًا من األمور التي نجهلها ونحتاج لفهمها 
بحكم المرحلة ويستش��رف معنا آفاق المرحلة القادمة.. فكيف إذا حصلنا على 
كل ه��ذه الوجبة من المعلومات من خالل نخبة من األطباء المتخصصين من 
مملك��ة البحرين وكاف��ة أرجاء الوطن العربي الذي��ن جمعتهم الخالدية على 

مائدة واحدة؟
ولعل من المفيد هنا أن نسلط الضوء على أبرز التوصيات التي توج بها هذا 
المؤتم��ر، وأهمها من وجهة نظري والت��ي أتمنى بالفعل أن يأخذ بها فريق 
البحرين الوطني لمكافحة جائحة كورونا هي تلك المتعلقة بتأسيس برنامج 
وطني متقدم للدعم النفس��ي، س��واء للعاملين في المجال الصحي لمعالجة 
آث��ار الضغط المهني والمش��اهدات الحية للمرض��ى المأزومين، أو للمرضى 
وعائالتهم ممن عانوا من األزمات الصحية الطارئة، وإدراج فحوصات الكشف 
المبكر للصحة النفس��ية ضم��ن الفحوص��ات الدورية للعاملي��ن في المجال 

الصحي خصوصًا لمن هم في الصفوف األولى.
إن ه��ذا األمر في غاية األهمية ويجب االلتفات إليه مبكرًا قبل أن نصحو لنجد 
أنفس��نا قد تعافينا جس��مانيًا من آثار الجائحة، إال أن نفس��يات الكثيرين منا 
- وبخاصة العاملين بالصفوف األمامية والفاقدين أحبتهم بسبب الجائحة - 

ستظل مريضة ومشوهة وبحاجة ماسة للعالج.
كم��ا أن من األهمية بمكان تش��جيع االس��تثمار في بناء الصناع��ات الطبية 
المتقدمة والواعدة، كهندسة األنسجة والطباعة الحيوية، واالهتمام بالطب 
البديل خصوصًا الطب الطبيعي والنتروباتيا، وتوجيه الش��باب لدراسة أسسه 
ومبادئه واالعتماد عليه في عالج العديد من األمراض التي يستحيل عالجها 
بالط��ب الحديث فضاًل عن التخصصات الهندس��ية الحيوية والتصميم ثالثي 

األبعاد.

* سانحة:
كش��فت لنا ه��ذه الجائحة الحاجة الماس��ة والحقيقية ف��ي أوطاننا لالهتمام 
بإدارات الموارد البشرية الصحية وتمويلها من منطلق االستثمار في العنصر 
البش��ري كركيزة أساس��ية لكل المنظومات الصحية، واالعتم��اد على الكوادر 

الوطنية بشكل أكبر في كل دولة.
وبالتالي وجب العمل على إيجاد موارد بش��رية صحية مس��تدامة قادرة على 
تقديم خدم��ات صحية متط��ورة، كمدخل رئي��س لالرتقاء ب��أداء القطاعات 

الصحية.

جوليانا مع الرجال!
نش��رت المجلة األمريكية اإللكترونية »إيفي«، والتي تس��تهدف النس��اء 
مق��ااًل بعن��وان »الماليين م��ن الرجال ال يرغب��ون في ال��زواج، بإمكانكم 
توجي��ه الش��كر للحكومة على ذلك«. وف��ي بداية المقال تط��رح الكاتبة 
جوليانا ستيوارت تس��اؤالت وهي: لماذا يرفض الكثير من الرجال الزواج؟ 

هل بسبب النساء؟ أم بسبب منظومة القضاء األسري غير المنصفة؟
وف��ي المقال، تش��ير الكاتبة إل��ى إحصائية صدرت في ع��ام 2018 تبين 
أن 6.5 رج��ل فقط من 1000 أصبح��وا يقبلون على الزواج في أمريكا وهو 
رق��م يعد األدنى منذ 118 عام��ًا. وتضيف جوليانا أن هن��اك تصاعدًا في 
ع��دد المنظمات الحقوقية الرجالية التي تش��كلت بس��بب عدم اإلنصاف 
ال��ذي يواجهه الرجال في محاكم األس��رة ألن القواني��ن تميل نحو المرأة 
وتفضله��ا على حس��اب الرجل. وذك��رت إحصائية أخرى تظهر أن نس��بة 

الطالق وصلت إلى 45% وأن 80% من طلبات الطالق تبادر بها المرأة.  
كم��ا وضح��ت أن الرج��ال بدؤوا يس��توعبون م��دى المخاط��رة في دخول 
مش��روع الزواج ألنه في حال انتهى بالط��الق - وهو المرجح - يؤدي ذلك 
إلى خس��ارتهم ألموالهم وخس��ارتهم لحضانة أطفالهم خاصة وأن %10 
فقط من الرجال يكس��بون قضايا الحضانة ولكن في نفس الوقت كلهم 
مجبرون على دفع النفقات للمطلقة واألطفال. وبينت أن الرجال يش��كون 
من محاكم األس��رة بس��بب قوانينها غير المنصفة والتي ترس��ل رس��الة 
للمجتمع بأن اآلباء غير مهمين ف��ي تربية أبنائهم ودورهم يقتصر على 

توفير المال فقط.
في ختام مقالها، طرحت جوليانا تساؤالت تقول فيها: اال تعتبر القوانين 
المبنية على الجندر »رجل و امرأة« متخلفة خاصة في مجتمع يس��عى إلى 
المس��اواة؟ ولماذا نض��ع فروقات جندرية في نزاعات األس��رة، على الرغم 
من أن النساء يشكلن 50% من القوى العاملة ؟ وتسنتج بالقول: لو كانت 
المخاطر في خوض تجربة الزواج متس��اوية، سيشعر عدد أكبر من الرجال 

أن خسائرهم ستكون أقل »و بذلك سيزداد إقبالهم على الزواج«. 
مق��ال من امرأة غربية في مجلة غربية موجهة للنس��اء - أي ببس��اطة ال 
توج��د لديها أجندة ضد المرأة - جدير بالق��راءة والتمعن خاصة بعد أن 
تم اقتباس بعض محتوى قوانين األسرة الغربية وإقحامها بشكل أو بآخر 
ف��ي قوانين األس��رة هنا في الخلي��ج وأغلب الدول العربي��ة. وأتمنى أن ال 
يصل بنا الحال في يوم ما ونشهد عزوفًا عن الزواج من قبل الرجال عندنا 

ألن تبعات عدم اإلنصاف بالشك مدمرة وخطيرة. 
لي��س كل تج��ارب ال��دول الغربي��ة ناجحة حتى ل��و روجوا له��ا من خالل 
أدواتهم اإلعالمية المؤثرة ومنظماتهم ذات الشعارات البراقة. ولعل ما 

فعلوه باألسرة هناك هو أكبر وأسوأ أخطائهم وها هم يدفعون الثمن.

أهكذا يكون رد الجميل؟!
جاءت الرسائل الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه بمثابة البلس��م لتبث االطمئنان للمواطني��ن والمقيمين في مملكة 
البحرين العزيزة وبأنها س��تتخطى جائحة كورونا )كوفيد19(، وتصل بمشيئة 
اهلل تعال��ى إلى بر األمان بفضل الجهود المتميزة التي يقودها صاحب الس��مو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي الحتواء ومنع انتش��ار هذه 
الجائح��ة من خالل تكاتف العاملين في الصف��وف األمامية من الفريق الوطني 
الطبي والجهات األمنية بوزارة الداخلية وبمس��اندة من العاملين بوزارة الصحة 
ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة ووزارة ش��ؤون اإلعالم وغيرها من الجهات 

المعنية.
ومنذ شهر فبراير 2020 وإلى اللحظة التي أكتب فيها كلماتي هذه وأيام كثيرة 
بعده��ا وس��تبقى مملكة البحرين مس��ّخرة لكامل طاقاتها البش��رية والمادية 
وخططها االس��تراتيجية وَتَض��ع البروتوكوالت وتس��ن القوانين فقط من أجل 
س��المة كل من ه��و متواجد على أرض المملكة، ولن تق��وم بأي نوع من أنواع 
التفرق��ة ما بي��ن مواطن ومقيم وال اعتق��د بانه أحد منا يمكن��ه أنه ينكر هذا 
الحدي��ث. فبع��د ان كّنا انموذج��ًا يحتذى به على مس��توى العال��م باإلجراءات 

االحترازي��ة التي قام به��ا الفريق الوطني الطبي للتص��دي لجائحة كورونا بتنا 
اليوم لألسف في الخانة الصفراء، كيف ال؟! وأعداد المصابين بازدياد!

فأنا حقيقة ال أجد التعليل والتبرير لمن س��محوا ألنفسهم بأن يشككوا بعطاء 
ونزاهة طاقم الفريق الوطني الطبي، األشخاص الذين انقلبت حياتهم رأسًا على 

عقب كي يكونوا على راحة المصابين ساهرين.. أهكذا يكون رد الجميل؟!
وال أس��تطيع أن أستوعب بمن يتفاخر بكسر الحظر المنزلي اإلجباري والسير في 

المتنزهات لينشر الوباء بابتسام... فهل هكذا يكون رد الجميل؟!
أو بمن استخدم التكنولوجيا كي يزور استمارة التطعيم وينسخ صورته واسمه 
عليه��ا ليتمكن من دخول المس��جد فهل تقبل الصالة باالحتي��ال.. وهل هكذا 
يكون رد الجميل؟! محال تجارية، سياحية وخدماتية متنوعة تعتقد بأنها قادرة 
على االحتيال وس��وف تتوارى بنفس��ها عن تطبيق القواني��ن ولكنها وقعت في 

مصيدة المفتشين.. أهكذا يكون رد الجميل؟!
أنا أوجه رسالة مباشرة إلى المعنيين، كفاكم رأفة بمن هم بكل وقاحة للقوانين 
على العلن كاس��رون، واظهروا أسماءهم على المأل للجميع، عّلهم يكونون عبرة 

لآلخرين..!!

دعونا ننَس الفريق الوطني الطبي
ه��ل نحن في أزمة صحية؟ نعم نحن كذل��ك، وأعتقد أن أولى خطوات التصحيح 
ه��ي االعتراف بوجود مش��كلة، فقد دخل��ت مملكة البحرين بالدن��ا الغالية في 
منعطف صعب وصعب ج��دًا، يتطلب منا جميعًا أن نكون يدًا واحدة. وأولها أن 

نستمع لكالم العقل.
دعونا ننس��ى الفريق الوطني الطبي ونتركه في حاله للحظات، وننسى أن هناك 
أش��خاصًا أس��ماؤهم )الدكتور وليد المانع، الدكتورة جميلة الس��لمان، المقدم 
الدكتور مناف القحطاني(، ولننس��ى كالمهم ونصائحهم طوال الس��نة والنصف 

الماضية. لنعود إلى طبيعتنا البشرية التي جبلنا عليها، وتصرفاتنا بالفطرة.
وهيا نسأل أنفسنا، ماذا نفعل ونحن في بلد انتشر فيه وباء، وليس هناك فريق 
طبي طارئ من أجل مكافحة هذا الوباء؟! وكأي إنسان سوي عاقل يكون الجواب 
بأن��ه يتجن��ب الخروج قدر المس��تطاع وتجن��ب كل الناس، وهذه ه��ي الفطرة 

اإلنسانية. أن نهرب من الخطر ال أن نذهب في اتجاهه.
إذًا لماذا هناك من يلقي اللوم على الفريق الوطني الطبي فقط على ما اتجهت 
إلي��ه حال البلد؟! ولماذا ال نلوم تجمعات الش��باب في الش��اليهات والمجالس؟! 
ولم��اذا ال نلوم تجمعات األس��ر أيام الجمعة والس��بت؟! ولم��اذا ال نلوم إصرار 

الكثير على عدم ارتداء الكمامات؟!

الكثير يس��تاء حين يقال إن الس��بب األول في ارتفاع اإلصاب��ات هو التجمعات، 
س��واء بين األهل أو األقارب، ويصر أن السبب هو فتح المجال الجوي أمام دخول 
وعبور المس��افرين، نعم وهي حقيقة لم ينكرها أحد، ولكن وحسب ما شاهدناه 
جميعًا فهو ليس الس��بب في هذه الزيادة، فهل خال��ط المواطنون المصابون 

هؤالء المسافرين؟! طبعًا ال، إال أننا ال نعترف بأننا مذنبون حتى تقع الكارثة.
وكلن��ا نعلم بأن بالدنا مح��دودة الموارد واإلمكانيات، وببس��اطة كان بإمكان 
الدول��ة أن ترفع يدها وتترك الحبل على الغ��ارب كما حصل في كثير من الدول 
األوروبية إبان انتشار الجائحة خوفًا على التدهور االقتصادي، وترك المسؤولية 
عل��ى المجتمع واألفراد. بل بادر الفريق الوطن��ي الطبي بطرح حلول طوال هذه 
الفت��رة وحتى القري��ب، وضخت الدولة مبالغ كبيرة لدع��م عدة قطاعات حيوية 
حتى تس��تمر الحياة ويس��تمر الف��رد بالحصول على حقوق��ه دون أدنى تقصير 
ممكن. ال أحب مدح أي مؤسس��ة أو هيئة في القطاع العام ليقيني بأنها تؤدي 
واجب��ًا وتكليفًا تجاه الوطن والمواط��ن، إال أنني أقف عند خطوط فريق البحرين 
والفري��ق الوطن��ي الطبي ف��ي مملكتنا الغالية أش��كر وأحي��ي فيهم صمودهم 
وإصراره��م عل��ى التغلب على ه��ذه الجائحة، والع��ودة بمملك��ة البحرين إلى 

مكانتها الطبيعية التي اعتدنا عليها وهي الرقم واحد.

نحن أو الفريق الوطني الطبي
ف��ي البحرين، ال يمكن أن يقود مرك��ب وملف كورونا )كوفيد19(، أكثر من ربان 
أو فريق. فإما أن يقود هذا الملف فريق واحد ال غير، أو أن يترك »س��ائبًا« هكذا 
للجميع، وهذا ما ال يس��تقيم بلحاظ المحافظة عل��ى أرواح الناس بما فتكت بنا 

هذه الجائحة.
اليوم، نجد أن الجميع بإمكانهم أن يفتوا في الطب، وفي علم الجينات، وفي علم 
البكتيري��ا والجراثيم واألمراض المعدية. الكل يس��تطيعون أن يتحدثوا وبكل 
ثقة عن أنواع الفطر »األس��ود واألبيض واألصفر«. كما يس��تطيع الجميع ومن 
خالل أجهزتهم الجوالة وامتالكهم حرية التصرف في حس��اباتهم اإللكترونية، 
أن يفنِّ��دوا أكبر النظري��ات العلمية والطبية الخاص��ة ب�)كوفيد19(، وذلك عبر 
سلس��لة وهمية م��ن الخزعب��الت والتكهنات التي يتم نش��رها ف��ي »قروبات 
العواجي��ز«! نح��ن نؤكد ونعي��د ونقول، بأن��ه ال يجوز ألي ف��رد كان أن يفتي 
ف��ي تخصص��ات ال تعنيه، وال يفقه فيها أّي ش��يء. ومن ب��اب الحكمة والذوق 
ا أن يقف اإلنس��ان  والعقالني��ة، ه��و أن يترك المرء م��ا ال يعنيه وال يخصه. أمَّ
البس��يط والعادي في وجه النظريات الطبية والعلمية ليفندها ويبطلها، فقط 

ألنه غير مقتنع بها، أو حتى من دون أن يملك أي دليل علمي ناهض أو ضعيف 
عل��ى صح��ة فرضيته، فهذا ُيعتبر طيش��ًا وليس رأيًا مقاب��ل رأي. نعم، ال يحق 
ألح��د حج��ر رأي أحد ف��ي أي مجال، لكن، حي��ن يصل هذا الرأي لمج��رد َوْهم أو 
خراف��ة أو حديث منتديات وديوانيات، ليقف هذا الرأي حجر عثرة في وجه العلم 
والصحة وبقية التخصصات العلمية المرموقة، فإننا نطالب حينها أن تصمت 
ه��ذه األصوات، ألنها »فاهمة« حرية الرأي بش��كل خطير ومغلوط. من أراد أن 
يناق��ش موضوعًا حساس��ًا، كموضوع )كوفيد19(، ويعطي رأي��ًا فيه، فعليه أن 
يك��ون من أهل العلم والط��ب واالختصاص، لكن، أن يق��وم بهذا األمر من ال 
ناقة له وال جمل في العلوم المذكورة، فإن الصمت وقتها س��يكون أفضل من 
»الهراء«، واألفضل منه، هو ترك »الفريق الوطني الطبي« يعمل بش��كل كامل 
وسلس، لمواجهة هذه الجائحة بطريقته وما يراه مناسبًا، دون الحاجة لوجود 
أصوات مربكة ومرتبكة ومشوش��ة ال ش��غل لها سوى إفس��اد عمل »الفريق«. 
فم��ن ال يس��تطيع أن يقدم ما يمك��ن أن يخدم هذا الملف الطبي، فالس��كوت 

وقتها، يعتبر من أفضل األعمال الوطنية.

»اإلخوان المسلمين«.. هل هم من الصعاليك؟
أعل��م أن محاربة جماعة »األخوان المس��لمين« اإلرهابية ه��و أمر يحتاج لدراية 
وافي��ة ودراس��ة مس��تفيضة في تاري��خ تأس��يس الجماع��ة، غير أنه��م لعبوا 
دورًا رئيس��ًا ف��ي تعميم الفوضى بالش��رق األوس��ط وأكثر من ذلك هم أش��به 
بالصعاليك المنش��قين عن القبائل العربية وقطاع الطرق ألنهم يقتاتون على 
عقول البش��ر، وهذا م��ا نتج عنه من خالل األحداث األخي��رة في جمهورية مصر 
العربية الش��قيقة، وما ضبطته دولة اإلم��ارات العربية المتحدة من مخططات 

تهدف لزعزعة أمن واستقرار أبوظبي.
األخوان المس��لمين له��م مجتمعهم وعاداته��م وتقاليده��م حالهم من حال 
الصعالي��ك، كما أن لهم كتبه��م وقصائدهم، ولكن ه��ذه الجماعة تخصصت 
بتوظيف الدين لخدمة الحزب والمرشد، وجعلت مصالح العباد والبالد في مهب 
الريح، كإيديولوجيا تقود تلك الجماعة وهي عبارة عن مش��روع تقسيمي بشق 
الش��رق األوسط إلى قس��مين، األول تابع لوالية الفقيه، والثاني للمرشد، وهذا 
التقس��يم كان مبنيًا على أس��اس طائف��ي بحت، فمع كل ذل��ك فأغلب المراجع 
ذهب��ت إل��ى ارتباط واضح بين قط��ب والية الفقيه واألخوان المس��لمين ولعل 
ذل��ك ظهر جليًا ف��ي غزة ومدى ارتباط حركة حماس بإي��ران لتكون ذراعها في 

فلسطين.
فعمل »األخوان المسلمين« ذا التنظيم العالي يأتي في إطار كسب رضا الغرب 
لتحقيق مآربهم وإقامة دولة الخالفة، فلهم في كل قطر من أقطار األرض لهم 
يد وأعوان ولهم س��لطة على مراكز القرار، ولكن بعد اكتشاف نواياهم الخبيثة 
ف��ي بعض البلدان فقد ت��م تصفيتهم وعزلهم ألنهم ليس��وا أهاًل لذلك، فهم 

أساسهم ووالؤهم ليس لوطنهم ودينهم بقدر ما والؤهم للمرشد.

وبالرج��وع لمح��ور الحدي��ث عن م��دى ارتب��اط مفه��وم الصعالي��ك باألخوان 
المس��لمين، فه��م يمثلون ذل��ك حرفيًا عل��ى كاف��ة المس��تويات، فالعمليات 
االس��تباقية التي تقوم بها جمهورية مصر العربية الش��قيقة في سيناء أثبتت 
مم��ا ال يدع مجااًل للش��ك بأنهم يعيش��ون حي��اة الصعاليك في أي��ام الجاهلية 
فهم يختبئون بالكهوف ال يواجهون العدو، فهم أهل غدر وخيانة، ليس لش��يء 
ولكن هم هكذا ليس فقط في مصر، بل في كل مكان يتواجدون فيه، فعملهم 
محك��وم بقطع طريق النماء والتطوير عبر صن��ع الفوضى وخلق رأي عام مؤدلج 
ومع��ارض لمصالح الب��الد العليا. ويقودن��ا ذلك للحديث عن األوض��اع الحالية 
ومواقفه��م من القضايا اإلقليمية، فهم قضيتهم المصيرية فلس��طين وليس 
بالدهم التي يعيش��ون فيها وهي مهددة من إي��ران، فهم ماكرون ويتهربون 
من اس��تنكار أي اعتداء ضد بالد وقبلة المس��لمين وخاصة التهديدات اليومية 
الت��ي تتعرض لها من صواريخ ومس��يرات من قبل ميليش��يا الحوثي، وكون أن 
تلك القضية ت��در عليهم األموال واألمجاد الضائعة فهم يس��تميتون للظهور 

فيها، أما الدفاع عن بالد الحرمين ال تعتبر لهم قضية!
خالصة الموضوع، »األخوان المسلمين« هم صعاليك العصر الحديث، فجميع ما 
يقومون فيه ال يمت باإلس��الم بصله، فتفس��ير القرآن الكريم كتاب اهلل المنزل 
وفق أهوائهم لتحقيق غاياتهم، وكشف هؤالء الصعاليك ونواياهم الخبيثة في 
وس��ائل اإلعالم كل فترة أمر مهم لتنوير ال��رأي العام، وعدم االنجرار ألفكارهم 
التطرفي��ة، فالعمل ضد الكيانات اإلرهابية والمتطرفة هو عمل متعب ومرهق 
ولكن الوطن وقيادتنا ستبقى الخطوط الحمراء ونرفض المساس بهم فأقالمنا 

تبقى رهن إشارة الوطن في تلبية النداء.

m.albairamiii@gmail.com

@maria_daar

من زاوية أخرى



وزير الداخلية: تفعيل الربط بين جوازات 
الجانبين بجسر الملك فهد قريًبا

الشـــيخ  الداخليـــة  وزيـــر  أكـــد 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن 
التقنيـــة  التطويـــر  مشـــروعات 
فهـــد  الملـــك  بجســـر  واإلجرائيـــة 
تشـــترك فيهـــا الجهـــات الرســـمية 
ومؤسســـة  البلديـــن  تمثـــل  التـــي 

جسر الملك فهد.
وعـــن االســـتفادة مـــن التطبيقات 
والتقنيات الحديثة والمشروعات 
التطوعية قال إن هناك نقاطا عدة 
أولهـــا التأميـــن، إذ تمـــت برمجتـــه 
ويمكن لألفراد الدخول إلى موقع 
إلنهـــاء  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 

إجراءات التأمين إلكترونًيا.
وبيـــن أن مؤسســـة جســـر الملـــك 
فهـــد تعمـــل حالًيـــا بعـــد أن تمـــت 
ترســـية مناقصـــة )أنظمـــة الدفـــع 
 STC شـــركة  مـــع  اإللكترونـــي( 
البحرين على تطوير خاصية دفع 
هذه الرســـوم مع الشركة، وكذلك 
دراســـة وضـــع حلـــول إلكترونيـــة 
أخـــرى مـــن المقـــرر االنتهـــاء منها 

خالل هذا العام.
عرضـــه  خـــالل  الوزيـــر  وذكـــر 
برغبـــة  االقتـــراح  عـــن  لمرئياتـــه 
بشأن العمل على أتمتة إجراءات 
عبور المركبات لجســـر الملك فهد 
عـــن طريق اســـتخدام التطبيقات 
الحديثـــة  الرقميـــة  والتقنيـــات 
 )e-boarding( إجـــراءات  بنظـــام 
عنـــد الســـفر المقـــدم مـــن رئيســـة 
زينـــل،  فوزيـــة  النـــواب  مجلـــس 
والنواب عبدهللا الذوادي، وأحمد 
األنصـــاري وباســـم المالكي وعلي 
زايـــد، أنـــه يتـــم حالًيـــا التنســـيق 
مـــع هيئـــة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونية ألتمتـــة نظام تحويل 
المركبـــة،  مالـــك  لغيـــر  المركبـــات 
جـــوازات  بيـــن  الربـــط  وجـــار 
الجانبيـــن ومن المؤمـــل أن تصدر 

قـــرارات توضيحيـــة بهـــذا الشـــأن 
في أقرب وقت ممكن.

اإليضاحيـــة  المذكـــرة  وفـــي 
لالقتـــراح برغبـــة فقد أكـــد النواب 
المقترحـــون أننـــا نعيـــش في عالم 
متغير، والحلول التقليدية لتقديم 
تعـــد  لـــم  للمواطنيـــن  خدمـــات 
تتناســـب وحلـــول تقـــدم التقنيـــة 
أيدينـــا،  بيـــن  اليـــوم  نراهـــا  التـــي 
فالتحول الرقمي الدافع لالقتصاد 
الرقمي أصبح أمًرا ملًحا في جميع 

القطاعات الخاصة والحكومية.
ولفتوا إلى أن من الضرورة بمكان 
النظـــر إلـــى التكنولوجيـــا الرقمية 
أصبـــح  الـــذي  الرقمـــي  والتحـــول 
علـــى  نتائجـــه  وصـــارت  واقًعـــا، 
النمـــو االقتصادي واعـــدة وكبيرة 
جًدا من جميـــع النواحي، كتطوير 

خدمات الزبائن وتحسين الكفاءة 
وإجـــراءات العمـــل وبنـــاء كـــوادر 
وطنية إبداعيـــة قادرة على إدارة 

العالم الرقمي بجدارة.
وقالـــوا: إن االقتـــراح برغبـــة جاء 
ليحقق توجه مملكة البحرين نحو 
التحـــول واالقتصـــاد الرقمـــي في 
إجراءات السفر والعبور عبر جسر 
الملك فهد من خالل نظام متكامل 
وتســـهيل  تســـريع  علـــى  يعمـــل 
عمليـــة الســـفر وتقديـــم الخدمات 
عاليـــة،  بكفـــاءة  للمواطنيـــن 
عبـــر االســـتفادة مـــن التطبيقـــات 
الحديثـــة،  الرقميـــة  والتقنيـــات 
بحيث يقوم المسافر بحجز ودفع 
رسوم الجسر والتأمين مسبًقا عن 
طريـــق التطبيق الخـــاص بذلك أو 
عـــن طريـــق البوابـــة اإللكترونيـــة 

عـــن بعـــد، وأخـــذ بطاقـــة الدخول 
ويقـــوم  للجســـر  اإللكترونيـــة 
بطاقـــة  بتمريـــر  عندهـــا  المســـافر 
الجســـر  مداخـــل  عنـــد  الدخـــول 
مـــرور  إجـــراءات  بذلـــك  ليســـجل 
المركبة عـــن طريق تمريـــر بطاقة 

الدخول.
األهـــداف  بيـــن  مـــن  أن  وتابعـــوا: 
المقتـــرح  هـــذا  مـــن  المرجـــوة 
التحـــول نحـــو االقتصـــاد الرقمـــي 
فـــي تقديـــم الخدمـــات، وتســـهيل 
وإجـــراءات  الكفـــاءة  وتحســـين 
أنظمة العمل، وبناء كوادر وطنية 
إبداعية قـــادرة علـــى إدارة العالم 
الرقمي بجدارة، وإدارة وتخفيف 
الزحـــام على الجســـر وفـــر الطاقة 
وتحديـــد  للجســـر،  االســـتيعابية 
بـــه  المســـموح  الفعلـــي  العـــدد 
للدخـــول والخـــروج المركبات من 
البحريـــن عند الطـــوارئ والحاالت 
االستثنائية واالحترازية واألمنية 
والمعرفة المســـبقة لحالة الجســـر 

قبل الوصول إلى بوابة العبور.
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المنامة - بنا

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ 
خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة بالقيــادة العامــة، صبــاح أمــس، رئيس 
هيئة األركان العامة للقوات المســلحة بالمملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة الفريــق األول الركــن فيــاض بــن حامــد الرويلــي، بحضور 
وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركــن عبــدهللا بــن حســن النعيمــي، 

ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

ورحب القائد العام برئيس هيئة 
األركان العامة للقوات المســـلحة 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
لـــه،  المرافـــق  الشـــقيقة والوفـــد 
مشـــيدا بعمق العالقات األخوية 
مملكـــة  تربـــط  التـــي  المتينـــة 
الكبـــرى  بشـــقيقتها  البحريـــن 
الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
الثوابـــت  مـــن  انبثقـــت  والتـــي 
المشـــتركة  والـــرؤى  األخويـــة 
صلبـــة  قواعـــد  علـــى  المبنيـــة 
ُأسســـت عبـــر التاريخ، وتســـتمر 
مســـيرة هـــذه العالقـــة األخويـــة 
المباركة برعايـــة كريمة من لُدن 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، القائـــد األعلـــى، وأخيـــه 
الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم 
الملك ســـلمان بن عبـــد العزيز آل 
ســـعود عاهـــل المملكـــة العربيـــة 
وذلـــك  الشـــقيقة،  الســـعودية 
لتحقيق كل مـــا فيه خير ورفعة 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
وبفضـــل تلـــك الرعايـــة الكريمـــة 
تشـــهد هذه العالقـــة على الدوام 
جميـــع  علـــى  مســـتمرًا  تطـــوًرا 

األصعدة وفي كل ميادين العمل 
العســـكري وفـــي شـــتى مجاالت 
الدفاعـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
القائـــم بيـــن قوة دفـــاع البحرين 
بالمملكـــة  المســـلحة  والقـــوات 

العربية السعودية.
حضر اللقاء اللواء الركن الشيخ 
علي بن راشـــد آل خليفة مساعد 
للقـــوى  األركان  هيئـــة  رئيـــس 
البشـــرية، واللـــواء الركـــن طيـــار 
آل  عبـــدهللا  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
خليفة قائد ســـالح الجو الملكي 
البحرينـــي، واللـــواء الركن غانم 
إبراهيم الفضالة مســـاعد رئيس 
هيئـــة األركان للعمليات، واللواء 
الركن صالح راشـــد السعد مدير 
واللـــواء  العســـكري،  التدريـــب 
يوســـف  محمـــد  بحـــري  الركـــن 
البحريـــة  ســـالح  قائـــد  العســـم 
الملكـــي البحرينـــي، وعـــدد مـــن 

كبار الضباط.
وقد غـــادر رئيس هيئـــة األركان 
العامة للقوات المسلحة بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة البالد 
مســـاء أمـــس األحـــد بعـــد زيارة 

رسمية إلى مملكة البحرين.

المشير: تطور مستمر للتنسيق 
العسكري والدفاعي مع السعودية

المنامة - الصناعة والتجارة السياحة

اجتمع وزير الصناعـــة والتجارة 
الســـياحة زايد الزياني بالرئيس 
االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي 
الوطني يوســـف البنخليل، إذ تم 
اســـتعراض عـــدد مـــن المواضيع 
المشـــتركة والمتعلقـــة بالتواصل 
اإلعالمـــي بيـــن الـــوزارة ومركـــز 

االتصال الوطني.
وأثنـــاء االجتمـــاع، أكـــد الوزيـــر 
رســـم  فـــي  المركـــز  دور  أهميـــة 
اإلعالميـــة  الخارطـــة  مالمـــح 
وتطويـــر  البحريـــن،  بمملكـــة 
الداخلـــي  االتصـــال  منظومـــة 
الضـــوء  وتســـليط  والخارجـــي، 

علـــى الوجـــه الحضـــاري لمملكة 
مـــن  تحقـــق  ومـــا  البحريـــن 
إنجازات وتطورات في مختلف 
االقتصادية  المجـــاالت، الســـيما 

منها.
ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وأشـــاد 
مركـــز  وأهـــداف  باســـتراتيجية 
مؤكـــًدا  الوطنـــي،  االتصـــال 
اســـتعداد الوزارة التـــام للتعاون 
بالدعـــم  وتزويـــده  المركـــز،  مـــع 
والبيانـــات  والمعلومـــات  الـــالزم 
التي تسهل مهام عمله من خالل 
األجهـــزة المعنية بالـــوزارة، وبما 

يحقق أهدافه.

إشادة بدور “االتصال الوطني” 
في تطوير المنظومة اإلعالمية

992 بالغا بشأن الكالب الضالة... و“الشمالية” األعلى
ــن الــــحــــيــــوانــــات الـــســـائـــبـــة ــيـ ــوطـ ــتـ ــاء حـــديـــقـــة لـ ــ ــشـ ــ إنـ

قـــال وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة بـــوزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي خالـــد أحمد حســـن إن الوكالة 
تلقـــت 922 بالًغا بشـــأن الـــكالب الضالة 
منـــذ مطلع العام الجـــاري )2021( ولغاية 
شـــهر أبريل الماضي، مشيًرا إلى أن عدد 
البالغـــات في شـــهر أبريـــل الماضي 251 
بالًغـــا مـــن مختلـــف محافظـــات مملكـــة 

البحرين.
وأوضح أن “عدد البالغات في المحافظة 
الشمالية هو األعلى بين المحافظات في 
شـــهر أبريل 2021 إذ بلغت 75 بالًغا، في 
حيـــن أن عـــدد البالغـــات فـــي محافظـــة 
المحـــرق بلـــغ 69 بالًغـــا، و40 بالًغـــا فـــي 
المحافظة الجنوبيـــة، أما أمانة العاصمة 
فقد بلغت عدد البالغات في شـــهر أبريل 
67 بالًغا. وذكـــر أن “عدد الكالب الضالة 

التـــي تـــم اصطيادهـــا فـــي شـــهر أبريـــل 
 Black Gold شـــركة  قبـــل  مـــن   2021
التـــي تم التعاقد معهـــا أخيرا للعمل على 
مـــدار الســـاعة لمدة 7 أيام في األســـبوع 
الصطيـــاد الـــكالب الضالـــة بيـــن األحياء 
الســـكنية، إذ بلغ عـــدد الكالب المصطاده 
163 كلبـــا مـــن أصـــل 251 بالًغـــا، إذ تـــم 
اصطياد 33 من أمانة العاصمة، و81 من 
محافظـــة المحـــرق و24 مـــن المحافظة 
الجنوبية و25 من المحافظة الشمالية”.

وأشـــار وكيل الثـــروة الحيوانيـــة إلى أن 
مجموع الـــكالب التي تم اصطيادها من 
شهر ديســـمبر 2017 ولغاية أبريل 2021 
بلغ 3381، إذ تم اصطياد 1058 من أمانة 
العاصمة، وتليها محافظة المحرق إذ تم 
اصطيـــاد 725، في حين بلغ عدد الكالب 
المحافظـــة  فـــي  اصطيادهـــا  تـــم  التـــي 

الجنوبية 765 وفي المحافظة الشمالية 
بلغت 833.

وأكد أن وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمرانـــي ماضية في عملها 
لمكافحـــة ظاهرة وجود الـــكالب الضالة 
بيـــن األحيـــاء الســـكنية، وذلـــك بتنفيـــذ 
عمليـــات التعقيـــم واإلخصـــاء الجراحي 

للكالب المصطـــادة من مختلف المناطق 
الســـكنية للحد من تكاثرهـــا بالتعاقد مع 

أحد العيادات البيطرية الخاصة.
وأوضـــح أنه تـــم تطويـــر عمليـــة التبليغ 
بحيـــث أصبحـــت إلكترونيـــة علـــى مدار 
الســـاعة لمواكبـــة الجهـــود الرســـمية في 
التحـــول الرقمي للخدمـــات المقدمة من 

الجهات الحكومية.
إلـــى أن هنـــاك مقتـــرح بإنشـــاء  مشـــيًرا 
لتوطيـــن  األليفـــة  للحيوانـــات  حديقـــة 

الحيوانات السائبة المعقمة جراحيا.
الحيوانيـــة  الثـــروة  وكالـــة  أن  وأكـــد 
أعـــدت خطـــة لمشـــروع معالجـــة ظاهرة 
الحيوانـــات الســـائبة والتـــي تركـــز علـــى 
المدنـــي  المجتمـــع  مشـــاركة  ضـــرورة 
بالتعـــاون مـــع الجمعيـــات األهليـــة ذات 

العالقة.

خالد حسن

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

علوي الموسوي

“التخويل” والتأمين عبر “الحكومة 
”STC“ اإللكترونية” والرسوم عند

دعوة لالبتعاد عن التجمعات والتكاتف لخفض انتشار الفيروس
ـــزام ـــى مســـتوى الوعـــي المجتمعـــي فـــي االلت ـــع: البحريـــن تراهـــن عل المان

دعا وكيل وزارة الصحة عضو الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس 
المانـــع،  وليـــد  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
البحرينـــي  المجتمـــع  أفـــراد  جميـــع 
بالتوجيهـــات  االلتـــزام  إلـــى ضـــرورة 
واإلجـــراءات الضروريـــة التـــي أعلـــن 
عنها الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، والتي 
أهابـــت بكل فرد مـــن أفـــراد المجتمع 
المجتمعيـــة  بالمســـؤولية  بالتحلـــي 
تجاه وطنـــه وأهله وأفـــراد المجتمع، 
عبـــر حزمـــة من القـــرارات التـــي تعزز 
الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة أفراد 
المجتمع البحريني، داعيًا إلى ضرورة 
التقيـــد الكامـــل وعـــدم التهـــاون فـــي 
تطبيق اإلجراءات خالل األســـبوعين 
االختـــالط  لتقليـــل  القادميـــن 

التصـــدي  فـــي  بفعاليـــة  والمســـاهمة 
للفيروس وخفض معدالت انتشاره.

أن  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  وأوضـــح 
الراهنـــة  الصحيـــة  الظـــروف  تجـــاوز 
لفيـــروس كورونا ســـيتطلب العزيمة 
والثبـــات من عموم المجتمـــع، مؤكًدا 
بـــأن الحث علـــى تعزيز االلتـــزام بكل 
مطلـــب  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
أساســـي لتحقيق الهدف المنشود بما 
يحفـــظ صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
البحريـــن.  مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن 
لبلـــوغ  تطلعـــه  عـــن  المانـــع  وأعـــرب 
الهـــدف وخفض األعـــداد، كما نجحنا 
 2020 العـــام الماضـــي شـــهر أكتوبـــر 
عبـــر االلتـــزام الجـــاد، حيـــث كشـــفت 
للمتابعـــة  الصحيـــة  المؤشـــرات 
بـــأن التـــزام الجميـــع فـــي  والتقييـــم 

الفتـــرة الواقعـــة مـــا بين 17 ســـبتمبر 
شـــهدت   2020 أكتوبـــر  و14   2020
انخفاًضـــا في أعـــداد الحاالت القائمة 

اليومية بنسبة بلغت 45 %.
تراهـــن  البحريـــن  إن  المانـــع  وقـــال 
على مســـتوى الوعـــي المجتمعي في 
التـــزام األفـــراد بالتعليمـــات الصادرة 

مـــن الجهات المعنية، وتحمل الجميع 
المســـؤول  فااللتـــزام  لمســـؤولياته، 
بالقـــرارات واإلجـــراءات االحترازيـــة 
واجًبـــا  يشـــكل  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
وطنًيـــا على كل فـــرد من أجل حماية 
نفســـه وأســـرته ومجتمعـــه والحفاظ 
العامـــة، كمـــا يســـهم  الســـالمة  علـــى 
االلتـــزام فـــي حماية أبطـــال صفوفنا 
األمامية من الكوادر الطبية ويخفف 
العـــبء عنهـــم كونهـــم خـــط الدفـــاع 
األول فـــي تحـــدي فيـــروس كورونـــا، 
منوًهـــا بأن التزام الجميع بمســـؤولية 
للجهـــود  األساســـي  المكمـــل  هـــو 
وركيـــزة  والتوصيـــات  والقـــرارات 
مهمـــة لنجـــاح كل الخطط بما يســـهم 
فـــي القضاء علـــى الفيـــروس وحفظ 

سالمة وصحة الجميع.

وليد المانع

المنامة - وزارة الصحة



“الصحة” تخالف 38 مطعًما ومقهى من أصل 192
تنبيـــه بعـــض المحـــات بتطبيـــق بعـــض اإلجـــراءات القابلـــة للتصحيـــح

أعلنـــت إدارة الصحـــة العامة بـــوزارة الصحة عن مخالفة 
38 مطعمـــا ومقهى إثر مخالفتها لإلجـــراءات االحترازية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا ) كوفيد - 19( بالتنســـيق مع 
وزارة الداخليـــة، ووزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة، 
وهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، حيـــث تم خالل 
الزيـــارات التفتيشـــية رصـــد عـــدم تقيدهـــا باإلجـــراءات 
واالشـــتراطات التنظيميـــة والصحيـــة الواجـــب تطبيقها 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، وتـــم علـــى غرارهـــا اتخاذ 
للجهـــات  المطاعـــم  هـــذه  إلحالـــة  الالزمـــة  اإلجـــراءات 

القانونية.
وخـــالل الزيـــارة التفتيشـــية التـــي قـــام بهـــا المفتشـــون 
بمختلـــف محافظـــات مملكـــة البحريـــن أمـــس األول في 
إطـــار تكثيف الحمالت التفتيشـــية والتأكـــد من تطبيقها، 
تم زيارة 192 مطعًما ومقهى، وتم التشديد على التوعية 

باإلجـــراءات االحترازيـــة والقـــرارات التـــي أعلـــن عنهـــا 
الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا والتي 
مـــن ضمنها غلق هذه المنشـــآت واقتصـــار تقديم الخدمة 

من خالل الطلبات الخارجية والتوصيل فقط.
وبينت الوزارة أنه نظًرا لمخالفة تلك المطاعم لإلجراءات 
واالشـــتراطات التنظيميـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القرار 
الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن االشتراطات الصحية 
الواجـــب تطبيقها في المطاعـــم والمقاهي الحتواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19(، ورصد مخالفات 
للتعليمـــات الصـــادرة بهـــذا الشـــأن، تـــم تطبيـــق القوانين 
حيـــال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري 
الضبـــط القضائـــي قامـــوا بالتنســـيق مع مأمـــوري الضبط 
القضائـــي بـــوزارة الداخليـــة ووزارة الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة متمثلة بـــإدارة التفتيش، وتـــم ضبط مخالفة 

المطعم وغلقه إدارًيا لمدة أسبوع.

أمـــا بشـــأن بقيـــة المحـــال التـــي تمـــت الرقابـــة عليها في 
كافـــة المحافظـــات، فقـــد تم تنبيـــه بعض المحـــالت ممن 
لوحـــظ لديهم قصور فـــي آلية تطبيق بعـــض اإلجراءات 
والتـــي هي قابلـــة للتصحيح، فتم تصحيحهـــا في الحال 
مـــن قبل أصحاب تلـــك المحال. ودعا المفتشـــين الجميع 
إلـــى مواصلة االلتزام والتحلي بروح المســـؤولية العالية، 
واإلبـــالغ الفـــوري عـــن أي مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم 
رصدهـــا، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين 
الصحـــة العامـــة وللتحقـــق من التـــزام األفـــراد وأصحاب 
المطاعم والمقاهي وبقية المحالت ذات العالقة بالصحة 
العامـــة باإلجـــراءات االحترازية واالشـــتراطات الصحية 
الواجـــب تطبيقها، وهو األمر الذي يعد مرتكزا مهما للحد 
مـــن انتشـــار الفيروس كورونـــا، حيث تتواصـــل الزيارات 
الميدانيـــة ويتـــم بذل أقصى الجهـــود واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.

المنامة-وزارة الصحة

المنامة  - بنا

تنفيـــًذا لقرارات اللجنة التنســـيقية 
وتوصيـــات الفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
بتوجيهـــات جهـــاز  - 19( والتزامـــا 
إلزاميـــة  بشـــأن  المدنيـــة  الخدمـــة 
الفحـــص الســـريع لفيـــروس كورونا 
لموظفي الجهات الحكومية، بدأت 
وزارة اإلعـــالم، صباح امس األحد، 
الســـريع لجميـــع  الفحـــص  بإجـــراء 
الموظفيـــن المتواجدين في العمل، 
وفق إجـــراءات احترازيـــة وتدابير 
وســـالمة  صحـــة  لضمـــان  وقائيـــة 

جميع الموظفين.
وكانـــت الـــوزارة قد نظمت ورشـــة 
تدريبيـــة لفريـــق الفحـــص الـــدوري 
بمشـــاركة 20 متطوعـــا ومتطوعـــة 

مـــن موظفـــي الـــوزارة، حيث جرى 
مـــع  التعامـــل  آليـــة  اســـتعراض 
باألســـلوب  الســـريعة  الفحوصـــات 
الصحيح، وأفضل الممارســـات في 
مجال تنظيم حمـــالت الفحوصات 
الطبيـــة وضمان ســـالمة الموظفين 

والعاملين.
وشـــهدت قاعة الفحص السريع في 
الـــوزارة إقباالً كبيرًا من الموظفين، 
التزامـــا منهم بالمســـاهمة في الحد 
من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا 
المجتمـــع،  وصحـــة  ســـالمة  علـــى 
حيث أشادوا بسالســـة اإلجراءات 
وجهـــود فريـــق المتطوعيـــن الذين 
يقومـــون بتنظيـــم وإجـــراء عمليـــة 

الفحص.

20 متطوًعا يجرون الفحص السريع لموظفي “اإلعالم”

المنامة - المجلس االعلى للقضاء

أصـــدرت األمانـــة العامـــة للمجلس 
األعلى للقضاء بناًء على توجيهات 
الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس 
أعضـــاء  لكافـــة  تعميًمـــا  كورونـــا، 
وموظفـــي  القضائيـــة  الســـلطة 
األمانة الموجودين في مقار العمل 
إلجراء الفحص الســـريع أســـبوعيا 
مـــع إلزامية الفحص قبل مباشـــرة 
العمـــل فـــي المحاكـــم والمكاتـــب، 
وذلك حفاظا على صحة وســـالمة 
القضـــاة والموظفيـــن والمراجعين 
والحرص على توفير وضمان بيئة 

عمل آمنة.
وقال األمين العام للمجلس األعلى 
الكعبـــي:  علـــي  القاضـــي  للقضـــاء 
إن األمانـــة العامـــة وفـــرت جهـــاز 

االختبـــار الذاتي لفيـــروس كورونا 
الســـريع مـــع تضميـــن اإلرشـــادات 
المهمة عن كيفية اســـتخدام جهاز 
الفحص، وأضاف أن األمانة العامة 
طبقت سياســـة العمل مـــن المنزل 

بنسبة 70 % من عدد الموظفين.

“األعلى للقضاء”: إجراء الفحص السريع بمقرات العمل أسبوعًيا

تعليق دخول المسافرين إلى البحرين من فيتنام
بـــدءا مـــن غـــد... و “PCR” ألصحـــاب التأشـــيرات و10 أيـــام حجـــر احتـــرازي

أعلنت شؤون الطيران المدني عن إضافة جمهورية فيتنام االشتراكية إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث تم تعليق 
دخــول المســافرين مــن فيتنــام إلــى مملكــة البحريــن بدًءا من يــوم الثالثــاء الموافق 1 يونيــو 2021، وفق إجــراءات محدثة للمســافرين 

القادمين منها.

ويتعيـــن علـــى جميـــع المســـافرين القادميـــن 
من جمهوريـــة فيتنام االشـــتراكية إلى مملكة 
البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة 
إقامة ســـارية المفعـــول، تقديم شـــهادة تثبت 
نتيجـــة الفحص المختبـــري لفيـــروس كورونا 
)PCR( تحوي رمز كيو آر )QR code( قبل 48 
ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار 
إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وبعد 
10 أيـــام من الوصول ويتوجب عليهم تطبيق 
الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي لعشـــرة أيام في 
مســـاكنهم المسجلة بأســـمائهم أو مساكن أحد 

أفـــراد عائلتهم أو األماكـــن المخصصة للحجر 
الصحـــي المرخصـــة من قبـــل الهيئـــة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وشـــددت شـــؤون الطيران المدني على أهمية 
اتبـــاع كافـــة القـــرارات الصـــادرة عـــن الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، 
وااللتزام بتفعيل تطبيق “مجتمع واعي” لكافة 
القادمين عبر مطار البحرين الدولي مع توقيع 
تعهـــد بإقرار االلتـــزام بالتعليمات الصادرة من 
وزارة الصحـــة بالعـــزل الذاتي لحين حصولهم 
علـــى نتيجة الفحـــص المختبري عند الوصول 

اإلجـــراءات  كافـــة  مواصلـــة  إلـــى  إضافـــًة 
االحترازية المعلن عنها مسبًقا.

يذكر أن الدول المدرجة على القائمة الحمراء 
هي الهند وباكســـتان وسيريالنكا وبنغالديش 
ونيبـــال وفيتنام، حيث يتـــم إضافة الدول أو 
إزالتها من هذه القائمة بحســـب تقييم الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
وفـــق المعاييـــر الخاصة بذلك مـــن حيث مدى 
انتشـــار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة 
هذه القائمة وتحديثها بشـــكل دوري بحســـب 

المستجدات.

المنامة - بنا

Vacancies Available
EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of
  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contac
39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com

 RED LINE CAR CLEANING AND UPHOLSTERY 
has a vacancy for the occupation of

  CAR CLEANER(WASHING & GREASING W.SHOP) 
 suitably qualified applicants can contac

77122434  or  redline.bh1@gmail.com 

BAIT ALKHAIR COLD STORE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39045992  or  MANARHAMAD@HOTMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ABN TWATI CAR AUTO REPAIR 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

33410146  or  DHOOMMIRZA@GMAIL.COM 

PALMA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

POWER MOTOR MOTOR-CYCLE REPAIRS 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER 
 suitably qualified applicants can contac

39807408  or  MAHMOOD_YZF@LIVE.COM 

Gulf Nights Restaurant for Steam and Grills 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33279136  or  ABEERALOMARI920@GMAIL.COM 

NASEEM ALBAHAR FOR SHISHA AND TOBACCO 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

Alarefi Jewellery Co W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

37777745  or  ABBAS_A123@HOTMAIL.COM 

ASIMA SUPPORT ACTIVITESS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac
33844431  or  FMW79@HOTMAIL.COM 

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

33180666  or  dt.rasheed@gmail.com 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

FATA S.p.A. - Bahrain Branch 
has a vacancy for the occupation of

  BRANCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

38751665  or  H.JALIL@fataepc.com 

Eighty Nine Dresses 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35347733  or  QASSEM.HADDAD@HOTMAIL.COM 

ALLURE BEAUTY SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contac
17795854  or  ALLURE.BH@GMAIL.COM 

LA PARIS BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

37788025  or  CHEFSAAD40@GMAIL.COM 

LA PARIS BAKERY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

37788025  or  CHEFSAAD40@GMAIL.COM 

RAJ R FOOD DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

LETHAL PERFORMANCE Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

36333219  or  LP.GARAGE@HOTMAIL.COM 

AL AREES MEN SALOON W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
66966114  or  NOUR909@HOTMAIL.COM 

Abu hazar air conditioning and refrigeration W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36345192  or  ALIHAZAR1234@GMAIL.COM 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contac

17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

J R S CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33334227  or  SAAD.IN.BAHRAIN@GMAIL.COM 

BEHBEHANI BROS.LTD 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contac

17459900  or  edo@behbehani.com.bh 

NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C. (DIPLOMAT HOTEL) 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac
17530838  or  zalajjawi@nhcbahrain.com 

Alabraaj Restaurant - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Alabraaj Restaurant - Partnership 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT) 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Al Abraj Restaurent 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
38700027  or  OFFICE@AL-ABRAAJ.COM 

Trans Arabia International Trading WLL 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
17009230  or  JOSE.MATOS@TAICO.ME 

Jiang Yue Internation Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39871023  or  347894956@QQ.COM 

House Tayeb Perfumes and oud w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
35971968  or  ABRAAWI1@GMAIL.COM 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contac
13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  khanptpm1@gmail.com  
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المنامة - بنا

اختتمت فعاليات المؤتمر األول لصحة المرأة والطفل الذي أقيم على مدار ثالثة أيام بنظام االتصال المرئي تحت رعاية  الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” الدكتورة مريم الجالهمة وبتنظيم من أديوكيشن بالس بالتعاون مع المستشفى الملكي للنساء واألطفال.

 وشـــهد المؤتمر مشـــاركة واســـعة من 
داخـــل وخارج مملكـــة البحرين تحت 
شـــعار “بدايـــة واعدة لمســـتقبل مثمر” 
واحتوى على العديد من المحاضرات 
منهـــا أمراض النســـاء وطـــب األطفال 
طـــب  فـــي  الدقيقـــة  والتخصصـــات 
األطفـــال والعقـــم، والـــوالدة وجراحة 
حيـــث  الـــوالدة،  وحديثـــي  األطفـــال 
تحـــدث فـــي المحاضـــرات العديد من 

األطباء من داخل وخارج البحرين.
 وشـــاركت الجالهمة في المؤتمر عبر 

كلمة ألقتها للمحاضرين والمشاركين، 
مشـــيدة بجهود أديوكيشن بالس في 
ســـبيل مواصلـــة االرتقـــاء واالهتمـــام 
بالنســـاء  المتعلـــق  الطبـــي  بالجانـــب 
واألطفـــال ودور المستشـــفى الملكـــي 

للنساء واألطفال.
 وأكـــدت  أن هذه المؤتمرات تســـاهم 
فـــي إيجاد طرق صحية آمنة للنســـاء 
واألطفال في ظل المشـــاركة الواسعة 
مـــن المتحدثيـــن مـــن داخـــل وخـــارج 
البحريـــن وهـــو ما يســـاهم فـــي بلورة 

أهـــداف تنظيـــم المؤتمـــرات وتأكيـــد 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن فـــي تنظيـــم 

مختلف الفعاليات الطبية.
 بـــدوره أشـــاد مديـــر عام أديوكيشـــن 
بـــالس الدكتور أمين عبـــدهللا  بالدور 
البارز الـــذي لعبته اللجنة المنظمة في 
إخراج المؤتمر بأفضل صورة والجهود 
البـــارزة التـــي بذلهـــا المتحدثيـــن فـــي 
المؤتمـــر، مبينـــًا أن أديوكيشـــن بالس 
حريصة على المســـاهمة فـــي تحقيق 

أهداف المؤتمر.

 وخصصـــت اللجنـــة المنظمـــة اليـــوم 
عـــن  للحديـــث  المؤتمـــر  مـــن  األخيـــر 
الـــوالدة وجراحـــة األطفـــال وحديثي 
الوالدة، حيث احتوى على العديد من 
الجوانـــب المتعلقـــة بالمحوريـــن منها 
التطرق إلى مســـتجدات عالج سكري 
الحمل والوقاية من اإلصابة بجلطات 
األوردة العميقـــة فـــي التوليـــد وطيف 
المشـــيمة الملتصقة من تشـــخيص ما 
قبـــل الـــوالدة إلى العـــالج، إضافة إلى 
حديثـــي الوالدة فـــي جائحة فيروس 

كورونـــا ومســـتجدات عـــالج متالزمة 
مـــع  والتعامـــل  التنفســـية  الضائقـــة 

حديثـــي الـــوالدة مـــع اســـتبعاد إنتـــان 
الرضع.

التحـــــدث عـــــن حديثـــــي الـــوالدة خـــــال كــورونـــــا وعـــــاج “الضائقـــــة التنفسيـــــة”

استعراض مستجدات عالج “سكري الحمل” والوقاية من الجلطات
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إن حـــرص صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعاه، على ضـــرورة تكاتف وتعاون جميـــع المواطنين 
ومـــن يعيش على كامل تـــراب المملكة، يأتي ليؤكد االهتمـــام والمتابعة من 
لـــدن جاللتـــه لوضعنا الصحي الذي نعيشـــه، وأننا ســـنتمكن مـــن تجاوز هذه 

الجائحة الصحية التي عصفت بالعالم أجمع بإذن هللا تعالى.
ولـــم تكن طمأنة جاللته للجميع بأن المملكة ســـتتخطى هذه الجائحة فقط 
رســـالة اطمئنـــان للجميـــع، بـــل إنـــه فكر عميـــق ورؤيـــة مســـتقبلية لمنظومة 
صحيـــة قادرة على تجاوز أصعب األزمـــات الصحية، وإن توجيهات جاللته 
بـــأن تكـــون كامل قدرات وإمكانيات الدولة تحت تصرف ومســـؤولية فريق 
البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه هللا، الـــذي يعمل ليال ونهـــارا من أجل 
مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، هي أعظم داللة بأن صحة اإلنســـان من 

أولويات جاللته.

وهنا يجب علينا جميعا االقتداء بالتوجيهات الملكية السامية نحو االلتزام 
التـــام باإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة، وأن نلتـــف حـــول وطننـــا الغالي 
لنحميـــه ونحمـــي أنفســـنا ونتكاتف صغيـــرًا وكبيـــرًا لنتجـــاوز تداعيات هذه 
الجائحـــة الصحيـــة، وأن نعزز مبدأ المســـؤولية المجتمعيـــة لتحقيق واحدة 
مـــن أهـــم قيم الحياة وهـــي أن يتحمل الفرد في مجتمعه المســـؤولية تجاه 

نفسه واآلخرين.
وال يفوتنـــي هنا إال أن أثمن العمل الرائع والمتميز والجهد الكبير الذي يقوم 
بـــه أبطـــال الصفـــوف األماميـــة وجميع مـــن يعمل فـــي القطـــاع الصحي في 
حربهـــم ضد جائحـــة كورونا، هذه الجهود المشـــهود لها منـــذ انطالق األزمة 
الصحيـــة والتي كانت محـــالً للتقدير واالعتزاز من جاللة الملك وولي عهده 
رئيـــس مجلس الـــوزراء وجميع المواطنيـــن والمقيمين علـــى أرض مملكتنا 
الغاليـــة، فكلنـــا من خلفكم متعاونون ومتماســـكون لنصل إلى منطقة األمان 

بإذن هللا تعالى.. حفظ هللا البحرين وحكومتها وشعبها.

د. خالد زايد

جاللة الملك مركز أمان الدولة

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

للتواصل: 17111483

أدب الطفل في الخليج يحتاج إلى الشجاعة والقوة
قـــرأت مؤخـــرا إحصائيـــة تبيـــن عـــدد الكتـــب التـــي ألفـــت أو ترجمـــت 
لألطفال والشباب في الثالث سنوات األخيرة في موضوعات متعددة 
مثـــل القصص والكتب الدينيـــة واآلداب األجنبية والرحالت والتاريخ 
والتراجـــم والدراســـات االجتماعيـــة والتكنولوجيـــا والطـــب والصحـــة 
والمســـرحيات والتمثيليات والشعر واألناشيد والفنون الجميلة، ورغم 
كثـــرة مـــا يقدم للطفـــل الخليجي مـــن كتب ومجـــالت، إال أن معظم ما 
يقدم مازال بعيدا نوعا ما عن المســـتوى المطلوب من حيث المحتوى 
واالقتـــراب مـــن الواقـــع المعاش للطفـــل والناس من حولـــه “من وجهة 
نظري”، فالكثير من األدب الذي يكتب للطفل في مجتمعاتنا الخليجية 
غالبيته أدب تسلية وترفيه أكثر منه أدب توجيه وتثقيف، أدب معرفة 
وبناء لإلنســـان الذي ســـيحمل على عاتقه في الســـنوات القادمة مهمة 
التطويـــر وخدمة مجتمعه، على اعتبار أن األطفال والشـــباب ســـواعد 

المستقبل وكنوزه.
الطفـــل فـــي األدب العربـــي كمـــادة أدبيـــة موجهـــة له ومعـــدة خصيصا 
على نســـق تربوي وفني يســـتوعب اهتمامه وتطلعاته ويثري وجدانه 

وخيالـــه البكـــر بما يتـــالءم وإمكانيـــات فهمـــه وتذوقه، ويولـــد حوافز 
التنشئة الصالحة، وكما يقول األديب التونسي الراحل محمد العروسي 
المطـــوي، إذا أقررنـــا بـــأن عالـــم الطفولة أصبـــح متميزا ولـــه خصائصه 
واهتماماتـــه، فـــإن هـــذا العالـــم الصغير واســـع فســـيح، فباإلضافة إلى 
مـــا يتطلبه من اســـتجابة لميولـــه في التخيل واالكتشـــاف والتوق إلى 
معرفـــة مـــا حولـــه، فإنه ينبغـــي أن يهيأ للمســـتقبل الذي ينتظـــره، وإذا 
اختلفـــت اآلراء والمذاهـــب حول ما يقدم إلـــى الطفل من غذاء ذهني 
وثقافـــي، فـــإن المتفـــق عليه هو أن يكـــون ذلك الغـــذاء مالئما لمراحل 
نمـــوه مـــداركا وســـنا، والتغذيـــة النافعة هـــي التي تجمع بين ســـالمتها 

الصحية ومالءمتها التركيب الجسماني.

أدب الطفل في الخليج يحتاج إلى الشجاعة والقوة ليؤكد على الشخصية  «
العربية والعبقرية الفذة، وتشجيع الطفل على احترام وحب لغته العربية 
الفصحى بدل تلويث عقله بقصص ال تفيده تربويا ولغويا وهي كثيرة مع 

األسف الشديد، كما دخلت علينا موضة جديدة محدودة المدى وهي دخول 
كل من هب ودب ميدان الكتابة لألطفال.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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كتبت صحيفة “آرمان”، في 26 مايو 2021 متساءلة: ما هي مهمة رئيسي اآلن في 
ســـاحة بدون منافس في االنتخابات الرئاســـية لعام 2021؟ ومن هو الفائز في هذه 

اللعبة حًقا؟ “الولي الفقيه أم الشعب أم َمن ُرفضت أهليتهم؟”.
ســـؤال مـــن شـــقين... فعلى الرغم مـــن أن هذه الصحيفـــة الحكوميـــة التابعة لزمرة 
اإلصالحيين لها مصالح معينة في إثارة هذا السؤال وال تعمم سؤالها وال تركز على 
القضية الرئيسية، بيد أنه بالتأمل في السؤال يمكننا أن ندرك بسهولة من هو الفائز 
ومن هو الخاســـر من وراء سياســـة اإلقصاء واالنكماش. إذا أردنا اإلجابة على هذا 
الســـؤال في كلمة واحدة، فالبد من القول إن الفائز الرئيسي هو الشعب والمقاومة 

اإليرانية، والخاسر األول واألخير فيها هو خامنئي.
بـــادر خامنئـــي مرتكـــًزا على ضغط مجلس صيانة الدســـتور الرجعـــي باتخاذ إجراء 
يضـــرب بـــه رقًمـــا قياســـًيا جديـــًدا في القمـــع بتاريخ هـــذا النظـــام الفاشـــي الحافل 
مت على عقلـــه أيام قوته،  بالنكبـــات، إذ تخلـــى عـــن كل األوهام المتطرفـــة التي خيَّ
وعلـــى حـــد قول المنتمين للولي الفقيه، فإنه أعلـــن مقدًما نتيجة االنتخابات، حتى 
ا كان يسمى بـ “جمهورية الولي الفقيه” في الثقافة الحكومية، ومارس  أنه تخلى عمَّ

إرادته وهيمنته.
بمعنى أنه أوال وقبل كل شيء قال للمواطنين ولمن يعيلهم، إن ما كان موجوًدا في 

الحكومة باسم االنتخابات حتى اآلن ليس أكثر من وهم وال أساس له من الصحة، 
ألن هناك ديكتاتورا ُيدعى الولي الفقيه؛ يظهر في اللحظة الحاســـمة ويعمل خارج 

نطاق قانونه بعصا الرقابة المبررة بحًثا عن المصلحة.
ويســـن القانون وينتهكه وفًقا لما يخدم أطماعه السلطوية، وليس مسؤوال أمام أي 
شـــخص ســـوى نفســـه وميوله، لكن تعريف الولي الفقيه ووظيفته كان مختلًفا عن 
ذلك منذ اليوم األول، وإال لما سميت بـ “السلطة المطلقة للولي الفقيه”، وفي النهاية 
نجد أن الديكتاتورية المطلقة والجموح في ممارسة السلطة قد تم تغليفهما بورق 
فضي من النفاق وطرحت في المجتمع حتى اآلن باســـم االنتخابات، فعندما يكون 
الشخص في نظاٍم ما فوق القانون ويتخذ القرارات خارج نطاق القانون، فلن تكون 

نتيجة تمتعه بصالحيات ال حصر لها سوى هذه النتيجة.
لمـــاذا نقـــول إن خامنئـــي هـــو الخاســـر الرئيســـي؟ لألســـباب التاليـــة: أوال: تخلـــي 
خامنئي عن العبثية الســـابقة المتعلقة باالنتخابـــات وعن ادعائه بأنه ال يتدخل في 
االنتخابـــات، وكشـــف النقاب عن الصـــورة المفضوحة لالســـتبداد الدينـــي وعرضها 
للمالحقـــة القضائيـــة، ثانيـــا: الحقيقـــة هـــي أن خامنئي أطلـــق النار على نفســـه بهذا 
اإلجـــراء، فموقفـــه اآلن ال يمكـــن مقارنتـــه حتـــى باليـــوم الســـابق إلعـــالن أســـماء 

المرشحين للرئاسة. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

خامنئي الخاسر الرئيسي في سيرك االنتخابات )1(

“سباُق” اإلعالنات الخادعة!
حظي الُمســـَتهِلك في اآلونة األخيـــرة بالحماية الُمتعاظمة باعتبارها واحدة من 
الخدمات الُمســـتحصلة للمواطن والُمقيم على حد ســـواء من الجهات الرســـمية 
أو مـــن ِقَبـــل مؤسســـات المجتمـــع المدنّي المحيطـــة بهما التـــي ُتجّنبهمـــا الغّش 
الالمشـــروع واالســـتغالل الجشـــع وتحميهما مـــن االحتكار التجـــاري واالحتيال 
المالـــي ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن األعمـــال الُمنافيـــة للقانـــون المتوافق عليـــه والتي 
ترتبـــط ارتباطًا وثيقًا بضروريات حمايتهما وحفظ حقوقهما ورعاية مصالحهما 
وتشـــجيعهما على خلق البيئات التنافســـّية النظيفة في األســـواق المفتوحة بما 
يتماشـــى مـــع حاجاتهمـــا بصورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، بعـــد أْن احتال مكانة 
مهمـــة في القطاع االقتصادي الذي يســـتهدف تقديم المنتجـــات بما يتوافق مع 
االحتياجات الشـــخصّية وجعـــل الرضا المطلب األول أليـــة منظومة اقتصادّية، 
فضالً عن تسليط األضواء على الممارسات التي تشمل كيفّية الشراء واإلجابة 
علـــى االستفســـارات وأســـئلة “بمـــاذا، َمْن، أيـــَن، ولمـــاذا”، عالوة على اســـتيعاب 
المتطلبات والقرارات المتعارف عليها حاضرًا بـ “إدارة الشـــراء والتســـويق” وكل 
قضاياهـــا ذات العالقـــة بالســـالمة والصحة العامة ومقاضـــاة المنتجات وحقوق 
الخصوصّية والتداخالت الحاصلة بين الُمســـَتهِلك والتاجر التي تضمن ســـالمة 

المنتجات والعقود والممارسات غير العادلة.
حماية المســـتهلك Consumer Protection التي تعمل على إبعاد المســـتهلكين 
عن المنتجات غير اآلمنة أو ذات النوعية الرديئة بما تبرزه من خداع في الدعاية 
والتصنيـــف والتغليـــف أو في اإلجراءات المهنية التي تحّد من المنافســـة؛ يأتي 
دور حماية المستهلك الرقابي بارزًا “بل وثقيالً بعض الشيء” بعد شيوع ظاهرة 
اإلعالنـــات المضّللـــة التي ُتضّخم الفوائـــد المزعومة للُمنتج وتختـــرع المميزات 
التخّيليـــة لـــه، إلـــى حيـــث تتصـــارع الشـــركات الُمصنعـــة التـــي تنتـــج العالمات 
التجاريـــة فيمـــا بينها بعد أْن صّيرت الُمســـتهلك ُعرضة ألخطار الغّش والتضليل 
بســـبب كّم الرســـائل اإلعالنية وانعدام ضمان ســـالمة الُمنتج وفقـــدان البيانات 
المتاحـــة والتحايـــل فـــي األســـعار، فضـــالً عـــن تداخل أوقـــات التوزيـــع وأضرار 
عمليـــات التعبئة والتغليف وإخـــالل المقاييس واألوزان واألحجـــام والمكونات 
ورداءة النقـــل والتخزين التي غالبـــًا ما ترافقها موجات الترويج الخادعة ببياٍن 
مزوٍر أو ادعاٍء كاذٍب يؤدي إلى خلق انطباع مضلل في طبيعة السلعة وتركيبها 
ومصدرهـــا ووزنهـــا وحجمهـــا أو طريقـــة تصنيعهـــا أو تاريـــخ إنتاجهـــا وانتهـــاء 
صالحيتها أو شروط استعمالها أو جهة إنتاجها أو نوع ومكان تقديمها. “المقال 

كامال في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari @hotmail.com

د. جاسم المحاري

حماس... وبروباغندا االنتصار
أؤمـــن أشـــد اإليمان بـــأن حركـــة المقاومة اإلســـالمية “حماس” ال تمثل الشـــعب 
الفلسطيني وال حتى قطاع غزة، وال تمتلك حق اتخاذ القرار باسم الفلسطينيين، 
وما زادني يقينًا بذلك ســـكان القطاع أنفسهم الذين ظهروا في مقابالت متلفزة 
علـــى مختلـــف القنـــوات بعيد انتهاء حـــرب الـ 11 يومـــًا بين حماس وإســـرائيل، 
والذيـــن أجمعـــوا فـــي مجملهـــم علـــى عدم دعـــم حمـــاس وتبرؤهم منهـــا بل من 
جميع األطياف السياســـية الفلســـطينية بدعوى تمثيلهم مصالحهم الشـــخصية 

والحزبية فقط دون االكتراث بالشعب الفلسطيني ومطالبه.
حماس حاولت طمس وقائع ونتائج األحداث األخيرة بحملة واســـعة وسلســـلة 
مـــن االحتفـــاالت فرحًا بما أســـمته فوزًا وانتصـــارا، لكن بنظرة ومقارنة بســـيطة 
جـــدًا نـــرى أن الواقع واألرقـــام ال تعكس أبًدا تفوقا في الكفة الحمســـاوية ال من 
حيث الخســـائر البشـــرية التي تجاوزت المئتي شـــهيد من الجانب الفلســـطيني 
مقابـــل 12 قتيـــال فقط مـــن الجانب اإلســـرائيلي، وال في الخســـائر المادية التي 
تمثلـــت في تدمير آالف البيوت والمبانـــي والضرر الكبير في البنى التحتية في 
غزة مقابل خســـائر تجارية مؤقتة تمثلت في وقف بعض األنشـــطة االقتصادية 

في إسرائيل. 
وإذا مـــا كانـــت حماس تـــرى أن قبول إســـرائيل الهدنة والتوصـــل التفاق إطالق 
النـــار فـــورًا، فأعتقـــد أن حمـــاس تعلم حق المعرفـــة أن هذا االتفـــاق جاء نتيجة 
الضغوط الدولية الكبيرة ومســـاعي الســـالم الجبارة التي قامـــت بها العديد من 

الدول وعلى رأسها مصر، وهو ما ينفي تفوقا وانتصارا أتت به حماس.
حمـــاس فـــي ظاهر خوضها غمار حربها األخيرة غيـــرة ودفاعا عن األقصى، لكن 
فـــي واقـــع األمر رعونـــة مطلقة ومصالـــح حزبية، فهـــي لم تتســـبب إال في قتل 
وتهجيـــر الفلســـطينيين وخراب غزة، فتفـــوق تل أبيب العســـكري المطلق واقع 

معروف للجميع ومن الحماقة أن تحاول حماس مجاراته. 
ال أدعـــو بالتأكيـــد لالستســـالم والتفريط بالحقوق الفلســـطينية، لكـــن في نفس 
الوقت ال أرى في المواجهة العسكرية حالً وهي التي دائمًا ما رجحت إسرائيل 
وكبـــدت الفلســـطينيين الخســـائر الفادحـــة، لكـــن اعتمـــاد الســـبل الدبلوماســـية 
يبقى الخيار األنجع واألمثل بالنســـبة للفلســـطينيين في ظل التفوق العســـكري 

اإلسرائيلي وما غير ذلك يبقى عبثًا في حياة وأرواح الفلسطينيين.

bedoor.articles @gmail.com
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