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عـــقـــدت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
ــاســـة ســـمـــو الــشــيــخ  ــرئـ ــًا بـ ــتـــمـــاعـ اجـ
نائب  آل خليفة  مبارك  بن  محمد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وأكـــــدت 
أن الــنــتــائــج الــتــي تــحــقــقــت طـــوال 
تــطــبــيــق الـــــقـــــرارات خــــال الــفــتــرة 
االتــجــاه  فــي  السير  تــؤكــد  السابقة 
الــصــحــيــح نــحــو تــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الكبير  بالتحسن  المرجوة، منوهًة 
فــي أعــــداد الـــحـــاالت الــقــائــمــة ومــا 
التزام  من  السابقة  الفترة  شهدته 
بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة ومــا أبــداه 
الــمــواطــنــون والــمــقــيــمــون مــن وعــي 
وحـــٍس مــســؤول أســهــم فــي تحقيق 
الهدف  بــأن  مــشــددًة  النتائج.  تلك 
التعامل  مسارات  كل  من  الرئيسي 
المتخذة  والــقــرارات  الفيروس  مع 
هــو الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســامــة 
كونها  والمقيمين  المواطنين  كــل 
ــة قــــصــــوى. وخــــال  ــ ــويــ ــ ــة وأولــ ــايــ غــ
أخذت  التنسيقية  اللجنة  اجتماع 
والمبادرات  بالبرامج  علمًا  اللجنة 
الــقــائــمــة ضــمــن الــحــزمــة الــمــالــيــة 
ــة الـــتـــي اســهــمــت في  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
الــتــخــفــيــف مـــن تــأثــيــر انــعــكــاســات 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـــــجـــــائـــــحـــــة عـــــلـــــى الـ
المؤسسات  وخــاصــة  االقــتــصــاديــة، 

الصغيرة والمتوسطة.
ــــرض الــفــريــق  ــاًء عـــلـــى عـ ــنــ  وبــ
كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني 
ــة الـــفـــريـــق  ــاســ ــرئــ ــد-19( بــ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ )كــ
عبداهلل  بــن  محمد  الشيخ  طبيب 
األعلى  المجلس  رئيس  آل خليفة 
لــلــصــحــة، ومــــا تــحــقــق مـــن نــتــائــج 
طوال الفترة الماضية والذي تقرر 
بناُء عليه تمديد العمل بالقرارات 
يوم  بــدًءا من  أسبوع  مــدة  السابقة 
 2021 يونيو   25 الــمــوافــق  الجمعة 
يوليو   2 الموافق  الجمعة  يوم  إلى 

2021 وذلك على النحو التالي:
إغــــــاق  فــــــي  االســــــتــــــمــــــرار   -  
الــمــجــمــعــات والــمــحــات الــتــجــاريــة 
ــاح بــالــبــيــع عــــن طــريــق  ــمـ ــسـ ــع الـ مــ

االنترنت والتوصيل.
فـــــــي إغـــــــاق   -االســــــــتــــــــمــــــــرار 
الــمــطــاعــم والـــمـــقـــاهـــي، واقــتــصــار 
أنــشــطــتــهــا عــلــى تــقــديــم األطــعــمــة 

فقط من خال الطلبات الخارجية 
والتوصيل.

إغـــــــاق  فـــــــي  االســـــــتـــــــمـــــــرار   -
المراكز الرياضية وصاالت التربية 
واأللــعــاب  السباحة  وبــرك  البدنية 

الترفيهية.
دور  إغـــــاق  ــي  فـ ــرار  ــمـ ــتـ - االسـ
ــعـــرض  الـــســـيـــنـــمـــا وكــــــل صـــــــاالت الـ

التابعة لها.
- االســـتـــمـــرار فـــي مــنــع إقــامــة 

المناسبات والمؤتمرات.
-االســـتـــمـــرار فـــي مــنــع حــضــور 

الجماهير للفعاليات الرياضية.
-االستمرار في إغاق محات 
ــات ومــحــات  ــونـ ــالـ الـــحـــاقـــة والـــصـ

السبا.
ــرار فـــي مــنــع إقــامــة  ــمــ ــتــ -االســ

المناسبات الخاصة في المنازل.
-االستمرار في تطبيق سياسة 
العمل من المنزل على كل الجهات 
الحكومية وتكون بنسبة 70% من 

عدد الموظفين.
تـــعـــلـــيـــق  ــي  ــ ــ فـ ــرار  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ االسـ  -
الــحــضــور واالكــتــفــاء بــالــتــعــُلــم عن 
ومؤسسات  الــمــدارس  بجميع  ُبعد 
األطــفــال  وريـــاض  الــعــالــي  التعليم 
والـــــمـــــراكـــــز والـــــــــــدور الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة، 

ومعاهد  ومــراكــز  الــحــضــانــات  ودور 
ــن ذلـــك  ــ ــب، ويـــســـتـــثـــنـــى مـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ

الحضور لامتحانات الدولية.
اإلجــــــــراء  فـــــي  االســـــتـــــمـــــرار   -
ــع الــــــخــــــاص  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــــحـــــــالـــــــي الــ
مملكة  إلى  القادمين  بالمسافرين 

البحرين.
التنسيقية  اللجنة  نوهت  كما 
بــاســتــمــرار الــعــمــل فـــي الــقــطــاعــات 

األساسية التالية:
ــبـــر مــــاركــــت، والـــســـوبـــر  ــايـ ــهـ -الـ
ــقــــاالت،  ــبــ ــــت، والــــــبــــــرادات والــ ــاركـ ــ مـ
ومحال بيع الخضروات واألسماك 

واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

الــــوقــــود  تـــعـــبـــئـــة  مــــحــــطــــات   -
ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.

الـــصـــحـــيـــة  ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــمــ ــ الــ  -
الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات 
الــصــحــيــة الــتــي يــصــدر بــهــا تعميم 
من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
ومحال  والمصارف  البنوك   -

الصرافة.
- المكاتب اإلدارية للمؤسسات 
والشركات، والتي ال يتصل نشاطها 

بشكل مباشر مع الزبائن.

- المحال العاملة في استيراد 
وتصدير البضائع وتوزيعها.

تــصــلــيــح  وكـــــــراجـــــــات  ورش   -
وصــيــانــة الــمــركــبــات ومـــحـــال قطع 

الغيار.
- قطاع اإلنشاءات والصيانة.

- المصانع.
- محال االتصاالت.

- الصيدليات.
من جانبه، أكد الفريق الوطني 
كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
لهذه  التدريجي  الفتح  سيتم  بأنه 
الــقــطــاعــات بــعــد انــقــضــاء الــفــتــرة 
الــــمــــقــــررة بـــنـــاء عـــلـــى الــمــعــطــيــات 

والمستجدات.
الطبي  الوطني  الفريق  وشدد 
الــمــقــبــلــة مــن  الـــمـــرحـــلـــة  عـــلـــى أن 
التعامل مع فيروس كورونا تتطلب 
مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود واســــتــــمــــرار 
االلــــــــتــــــــزام لـــتـــحـــقـــيـــق األهــــــــــداف 
الــــمــــرجــــوة وهــــــذا االلـــــتـــــزام الـــيـــوم 
واجب وطني فهو المنطلق لنجاح 
للتصدي  الموضوعة  الخطط  كل 
لــلــفــيــروس، مـــؤكـــدًا أن اإلجـــــراءات 
التي يتم اتخاذها هدفها الحفاظ 
على صحة المواطنين والمقيمين 

وسامتهم.
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الــفــريــق  تــوصــيــة  وبـــنـــاًء عــلــى  التنسيقية  الــلــجــنــة  لــتــوجــيــهــات  وفــقــًا 
شــؤون  أعلنت  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
البحرين  الدخول لمملكة  إجــراءات  أنه سيتم تحديث  المدني  الطيران 
عبر مطار البحرين الدولي بدًءا من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021 
المطعمين  غير  أو  المطعمين  المسافرين  جميع  مــن  يتطلب  بحيث 
القادمين إلى مملكة البحرين البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق إبراز 
شهادة فحص )PCR( معتمدة تحمل رمز كيو آر كود )QR Code( قبل 
للقادمين  المغادرة  وقت  48 ساعة من  قبل  وذلك  الطائرة،  إلى  الصعود 
المسموح لهم بدخول المملكة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء 
و72 ساعة للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، كما 
المسافرين  لكافة  الوصول  عند  الفحص  إجــراء  للتحديث  وفقًا  سيتم 
فــي فحص  الــــدول، مــع االســتــمــرار  المملكة مــن جميع  إلـــى  الــقــادمــيــن 
تكلفة  دفــع  ويمكنهم  الــمــســافــريــن،  الــوصــول لجميع  مــن  الــعــاشــر  الــيــوم 

الفحوصات عبر تطبيق »مجتمع واعي«، إلى جانب المنصات الموجودة 
في المطار والتي تتيح الدفع نقًدا وإلكترونًيا بواسطة البطاقات البنكية 
واالئتمانية، كما تقرر أيضًا حصر إصدار تأشيرات الزيارة عند الوصول 
إلى مطار البحرين الدولي للقادمين من مواطني الدول المسموح لهم 

بالحصول عليها وفق إجراءات تأشيرات الزيارة لمملكة البحرين.
 ونوهت شؤون الطيران المدني إلى أنه سيتم االستمرار في تطبيق 
القادمين  المسافرين  لجميع  أيــام  لعشرة  االحــتــرازي  الصحي  الحجر 
غير  المسافرين  وجميع  الــحــمــراء  القائمة  على  الــمــدرجــة  الـــدول  مــن 
المطعمين البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق في مساكنهم أو األماكن 
المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
من  القادمين  المسافرين  دخـــول  تعليق  فــي  االســتــمــرار  سيتم  كما 
الدول المدرجة على القائمة الحمراء )وهي الهند وباكستان وسيريانكا 

فيهم  بمن  الجوية،  الــرحــات  جميع  على  وفيتنام(  ونيبال  وبنغاديش 
الــقــادمــون مــن هـــذه الــــدول الــذيــن ســيــدخــلــون الــمــمــلــكــة بــشــكــل مــؤقــت، 
في  السارية  اإلقامة  تأشيرات  وأصحاب  المواطنون  ذلــك  من  ويستثنى 

مملكة البحرين.
ويستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء:

1- من متطلبات الحجر الصحي االحترازي والفحص قبل الصعود 
للطائرة: المطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل الدول 
التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة أو تم 

توقيع اتفاقيات متبادلة لاعتراف بشهادات التطعيم معها.
الذين  المطعمون  االحــتــرازي:  الصحي  الحجر  متطلبات  مــن   -2  
األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  من  الــصــادرة  التطعيم  شهادات  يحملون 
وبــريــطــانــيــا، واالتـــحـــاد األوروبـــــي، وكــنــدا، وأســتــرالــيــا، ونــيــوزلــنــدا، وكــوريــا 

الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.

ت����ح����دي����ث اإج����������������راءات ال������دخ������ول اإل���������ى ال���ب���ح���ري���ن

ع����ب����ر ال�����م�����ط�����ار ب������������دًءا م������ن ال����ج����م����ع����ة ال����ق����ادم����ة

المل�ك وول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء 

للك�س�مبورغ الوطن�ي  بالي�وم  يهنئ�ان 

بعث حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى برقية تهنئة إلى صاحب 
السمو الملكي الدوق األكبر هنري الدوق األكبر لدوقية 
الوطني  اليوم  ذكرى  بمناسبة  وذلك  الكبرى،  لكسمبورغ 
لباده. أعرب جالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة 
الــدوق  هنري  األكبر  الــدوق  الملكي  السمو  صاحب  إلــى 
ذكرى  بمناسبة  وذلك  الكبرى،  لكسمبورغ  لدوقية  األكبر 
اليوم الوطني لباده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه 
المناسبة  بهذه  والــســعــادة  الصحة  بموفور  لــه  وتمنياته 

الوطنية. 

م�����س��ت�����س��ار ال���م���ل���ك ي�����س��ت��ق��ب��ل 

رئ���ي�������س دي�������وان ول�����ي ال��ع��ه��د
خليفة  آل  سلمان  بــن  محمد  بــن  خالد  الشيخ  سمو  استقبل 
مستشار جالة الملك المفدى، بمكتبه بقصر الرفاع امس، الشيخ 
سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد. 
بتعيينه في منصبه  السامي  الملكي  األمــر  بمناسبة صــدور  وذلــك 

الجديد.
للشيخ  تمنياته  عــن  المفدى  الملك  جــالــة  مستشار  وأعـــرب 

سلمان بالتوفيق والسداد في أداء هذه المهمة.
من جانبه أعرب رئيس ديوان سمو ولي العهد عن بالغ اعتزازه 
بالثقة الملكية السامية التي حظي بها، شاكرًا سمو الشيخ خالد 
بن محمد بن سلمان آل خليفة على تهنئته وتمنياته له بالتوفيق.

وزي�������ر ال����ع����دل ي�����س��ي��د ب��ج�����ه��ود

ال����مجتمع ل�خ����دمة  العا�سم���ة  مح�اف����ظة 

والــشــؤون  الــعــدل  وزيـــر  آل خليفة  علي  بــن  خــالــد  الشيخ  استقبل 
اإلسامية واألوقــاف، أمس الثاثاء، الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل 

خليفة محافظ محافظة العاصمة.
المشترك  التعاون  موضوعات  من  عــدد  بحث  اللقاء،  خــال  وتــم 
بين وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف ومحافظة العاصمة في 
إطار تعزيز الجهود الهادفة لارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين 
تطوير  في  العاصمة  بجهود محافظة  العدل  وزير  وأشاد  والمقيمين. 
وما  قطاعاته،  وتنوع  أطيافه  بكل  للمجتمع  تقدمها  التي  الخدمات 

تقوم به من فعاليات وأنشطة تسهم في ترسيخ الشراكة المجتمعية.

} وزير العدل خال لقاء محافظ العاصمة.

ــة  ــيـ ــلــــشــــؤون اإلســـامـ أشـــــــاد الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــ
بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الباد المفدى بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين 
البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا، 
وإطاق الحزمة المالية واالقتصادية للتعامل مع آثار 
ما  إطار  في  وذلك  للجائحة،  االقتصادية  االنعكاسات 
اهتمام  مــن  البحرين  ألبــنــاء  اهلل  رعـــاه  جالته  يوليه 
في  والخدمات  الرعاية  أفضل  على  حصولهم  لضمان 

الداخل والخارج.
للجهود  السامي  الملكي  التقدير  المجلس  ن  وثمَّ
صاحب  بقيادة  البحرين  فــريــق  يبذلها  الــتــي  الكبيرة 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه اهلل، في التصدي 
للمرحلة  األوضاع  تتطلبه  والتعامل مع ما  للجائحة، 
ــار تطلعات  الــراهــنــة لــضــمــان ســامــة الــجــمــيــع، فــي إطـ
ــن الــصــحــي لــلــوطــن  ــ الــعــاهــل الــمــفــدى لــتــحــقــيــق األمـ
والحفاظ على صحة وسامة المواطنين والمقيمين.

التي  االعــتــيــاديــة  جلسته  فــي  المجلس  أشـــاد  كما 
عــقــدهــا أمـــس عــن ُبــعــد عــبــر تقنية االتـــصـــال الــمــرئــي 
آل  راشـــد  بــن  محمد  بــن  عبدالرحمن  الشيخ  بــرئــاســة 
الجالة  أبــــداه صــاحــب  بــمــا  الــمــجــلــس،  رئــيــس  خليفة 
الوطنية  للجهود  وتقدير  اعــتــزاز  من  المفدى  الملك 
للعاملين في الصفوف األمامية وإسهاماتهم في نجاح 
كــل مــســارات الــتــعــامــل مــع فــيــروس كـــورونـــا، مــنــوهــًا في 
صاحب  مــن  استحقوه  الـــذي  بالتقدير  نفسه  الــوقــت 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء  الــســمــو الــمــلــكــي ولــ
أو  المدنية  الــخــدمــة  فــي  استثنائيا  رتبتين  بمنحهم 

ما يعادلها.
وأعـــــرب الــمــجــلــس فـــي هــــذا الــســيــاق عـــن تــقــديــره 
ــنـــي مــــن خــطــط  ــفـــريـــق الـــوطـ الــعــمــيــق لـــمـــا اتــــخــــذه الـ
وإجــــراءات احــتــرازيــة ووقــائــيــة وعاجية كــان لها األثــر 
الــطــيــب فــي الــتــخــفــيــف مــن أعــــداد الـــحـــاالت القائمة 
الوقت  فــي  كــورونــا ومــعــدل االنــتــشــار، مثمًنا  لــفــيــروس 
نفسه الدور اإلنساني الكبير الذي اضطلعت به الكوادر 

الــطــبــيــة والــصــحــيــة وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي الــصــفــوف 
األمامية والجهات المساندة.

كــمــا أبـــدى المجلس ســعــادتــه واعـــتـــزازه بــمــا أبـــداه 
الــمــواطــنــون والــمــقــيــمــون مـــن تـــعـــاٍط بــنــاء واســتــشــعــار 
للمسؤولية الوطنية من خال إقبالهم المتزايد ألخذ 
بالتعليمات  والــتــزامــهــم  للفيروس  الــمــضــاد  التطعيم 
ضارًعا  المختصة،  الجهات  من  الصادرة  والتوجيهات 
إلى اهلل تعالى أن يحفظ البحرين وأهلها ويكشف هذا 
الوباء والباء عن عباده برحمته وقدرته، وأن يمن على 

جميع المرضى بالصحة والعافية.
المتفوقين  والــطــالــبــات  الــطــلــبــة  الــمــجــلــس  وهــنــأ 
رغم  والمشرفة  المتميزة  نتائجهم  على  والناجحين 
على  لهم  معرًبا عن شكره  االستثنائية،  الظروف  هذه 
جــهــودهــم، مــقــدًرا فــي الــوقــت نفسه دور أولــيــاء األمــور 

والهيئات اإلدارية والتعليمية في هذا النجاح.
ــوه الــمــجــلــس بـــالـــقـــرار الـــذي  ــر، نــ ــ ــي ســـيـــاق آخـ وفــ
بقصر  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  اتخذته 

والمقيمين  مواطنيها  على  الــعــام  لهذا  الحج  موسم 
استمرار  مــن  الــعــالــم  مــا يشهده  فــي ظــل  وذلـــك  فيها، 

تطورات الجائحة وظهور التحورات الجديدة.
وقال المجلس إن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص 
خــادم  بــقــيــادة  الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  عهده  وولــي  سعود  آل 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة 
بشكل  العظيمة  الشعيرة  هــذه  وإحــيــاء  الــحــج  مــوســم 
الــازمــة  الــوقــايــة  متطلبات  يحقق  بــمــا  ــا،  آمـــن صــحــّيً
يتوافق  وبما  الحرام،  اهلل  بيت  حجاج  سامة  لضمان 
ــرورة حفظ  مــع مــقــاصــد الــشــريــعــة اإلســامــيــة مــن ضــ

النفس البشرية.
في  يأتي  المسؤول  القرار  هــذا  أن  المجلس  وأكــد 
ســيــاق الــجــهــود الــدائــمــة والــمــســتــمــرة الــتــي تــقــوم بها 
الشريفين  الــحــرمــيــن  خــدمــة  فــي  الشقيقة  المملكة 
ــة الــحــجــاج  والـــبـــقـــاع والـــمـــشـــاعـــر الـــمـــقـــدســـة، وخــــدمــ

والمعتمرين والزائرين ورعايتهم والعناية بهم وتذليل 
اآلمنة  األجـــواء  وتوفير  تواجههم،  قــد  الــتــي  الصعاب 
والــصــحــيــة لــهــم لـــيـــؤدوا مــنــاســكــهــم فـــي يــســر وســامــة 

وطمأنينة.
وبـــحـــث الــمــجــلــس الـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــدرجـــة على 
ــدول األعـــمـــال، واســتــهــلــهــا بــاســتــعــراض تــقــريــر من  جــ
لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بشأن خمسة 
خمسة  إعمار  على  للموافقة  المحسنين  من  طلبات 
جــوامــع؛ أربــعــة منها إلنــشــاء جــوامــع جــديــدة فــي ديــار 
المحرق، والخامس للقيام بصيانة شاملة لجامع أبي 
بكر الصديق رضي اهلل عنه بالحورة، واطلع المجلس 
عــلــى الــطــلــبــات والــخــرائــط والــرســومــات الــمــرفــقــة بها 
ــى تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة واتــخــذ  واســـتـــمـــع إلــ

القرارات الازمة.
الرسائل  باستعراض  جلسته  المجلس  واخــتــتــم 
والطلبات الواردة، وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ 

بشأنها ما يلزم. 

»الأعل�ى لل�س�وؤون الإ�س�امية« ي�س�يد بالتوجيه�ات الملكي�ة للت�سدي لجائح�ة كورونا
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} رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسامية خال رئاسة الجلسة االعتيادية.

} جانب من منتدى الأعمال العربي ال�سيني.

شاركت مملكة البحرين في اجتماع الدورة الـ17 الجتماع كبار 
للحوار  الـ6  والــدورة  الصيني  العربي  التعاون  لمنتدى  المسؤولين 
يــونــيــو 2021م، عبر   22 الــمــوافــق  امـــس  االســتــراتــيــجــي،  الــســيــاســي 
االتصال االلكتروني المرئي، بحضور السيد أحمد محمد الطريفي 

رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية. 
كلمة  الطريفي  محمد  أحمد  السيد  ألقى  االجتماع،  وخــال 
أكد فيها حرص مملكة البحرين على دعم منتدى التعاون العربي 
األصــدقــاء  مــع  بالتعاون  ستواصل  المملكة  بــأن  منوًها  الصيني، 
الدول  من  األشقاء  مع  وبالتنسيق  الشعبية  الصين  جمهورية  في 
في  المنتدى  دور  وتعزيز  تطوير  الــى  الــهــادفــة  مساعيها  العربية، 

تنمية العاقات العربية الصينية.
بمبادرة  الخارجية  ــوزارة  بـ العربية  الــشــؤون  قطاع  رئيس  ونــوه 
إيــجــابــي على  انــعــكــاس  مــن  لها  لما  الصينية،  والــطــريــق«  »الــحــزام 
مملكة  توقيع  إلــى  مشيًرا  عــام،  بشكل  الصينية  العربية  العاقات 
إطار  في  تفاهم  مذكرة  على  الشعبية  الصين  وجمهورية  البحرين 
مبادرة الحزام والطريق، موضًحا أن العاقات البحرينية الصينية 
شهدت تطوًرا ملحوًظا في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية 

والثقافية وغيرها. 
كما أشاد الجانبان العربي والصيني خال االجتماع بالنجاح 
الــوزاري للمنتدى، وما  التاسعة لاجتماع  الــدورة  الذي تحقق في 
أفــضــت إلــيــه مــن نــتــائــج إيــجــابــيــة مــن شــأنــهــا أن تسهم فــي تعميق 
خال  أعلى  مستويات  إلى  به  واالرتــقــاء  التعاون  مجاالت  وتوسيع 
المرحلة القادمة من مسيرة المنتدى، معبرين عن تطلعهما للقمة 
العربية الصينية المزمع عقدها العام القادم في المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وقـــد صـــدر عــن االجــتــمــاع تــوصــيــات تتعلق بــمــجــاالت الــتــعــاون 
آخر  االجتماع  تناول  كما  مــجــاالت،  عــدة  في  المشترك  والتنسيق 
التطورات والمستجدات على الساحة السياسية العربية والصينية 

والقضايا ذات االهتمام المشترك. 

البحري�ن ت�س�ارك ف�ي منت�دى التعاون 

ال�سيا�س�ي والح�وار  ال�سين�ي  العرب�ي 



الجنائية  المحكمة  حــجــزت 
الــكــبــرى الـــرابـــعـــة أمــــس مــحــاكــمــة 
تـــزوجـــت ثــاثــة  ســيــدة )33 ســنــة( 
أصــدقــاء فــي وقـــت واحـــد مــن دون 
علمهم، حيث حضرت أمس جلسة 
المحامي  تغيب  بينما  المحكمة 
 30 لجلسة  عنها  لــلــدفــاع  الــمــوكــل 

يونيو للحكم .
إلى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
الــزواج  فــي  األولـــى  الضحية  رغبة 
ــى »الــخــطــابــة« لــتــعــثــر له  فــلــجــأ إلـ
وكــان  الجنسية  عــربــيــة  فــتــاة  عــلــى 
ــث أبـــلـــغـــت  ــيــ ــدر يـــنـــتـــظـــره حــ ــ ــقــ ــ الــ
»الخطابة«  األخــرى  هي  المتهمة 
بــعــد طــاقــهــا من  الـــجـــواز  نيتها 
منه  انجبت  الـــذي  األول  زوجــهــا 
طـــفـــا ونـــجـــحـــت الـــخـــطـــاب فــي 
عليه  والــمــجــنــي  المتهمة  جــمــع 
نــوايــا  ــدري  ــ تـ أن  دون  مـــن  األول 
عقد  على  اتفقا  حيث  المتهمة، 
الــــــزواج بــصــيــغــة شــرعــيــة خــاصــة 
وتـــواصـــل مــع وكــيــلــهــا فــي بلدها 
يــكــون  الــــــزواج وأن  واتــفــقــا عــلــى 
بــاإلضــافــة  ــار  ــنـ ديـ  1500 مــهــرهــا 
وتم  نفقة شهرية  دينار   200 إلى 
الزواج ووقع الضحية األولى في 

الشباك.
وتــــقــــود الـــصـــدفـــة الــضــحــيــة 
الــثــانــيــة وهــــو صـــديـــق الــمــجــنــي 
برغبته  أبلغه  حيث  األول  عليه 
في الزواج فساعده المجني عليه 
الخطابة  رقــم  اليه  وأرســل  األول 
المتهمة  نفس  لديها  كــان  الــتــي 
بــعــد أن  الــــزواج مــن آخـــر  تنتظر 
قــدمــت بــيــانــات مــخــتــلــفــة مـــزورة 
المجني  المتهمة  التقت  حيث 
السيناريو  وبنفس  الثاني  عليه 
الزواج  أجرت اختبارات وتحاليل 

بــبــيــانــات مــــزورة واتــفــقــا عــلــى مهر 
1000 دينار ونفقة شهرية 200 دينار 
بــمــواصــفــات  زواج  بــعــقــد  وتـــزوجـــا 
ــة اتـــفـــقـــا عــلــيــهــا وأخــــــذ هــو  ــاصـ خـ
ــر الــمــوافــقــة مــن وكــيــلــهــا في  اآلخــ
ونجحت  وتــزوجــا،  العربية  الدولة 
في  الشيطانية  بحيلتها  المتهمة 
اإليقاع بالصديق الثالث لزوجيها 
بنفس الــطــريــقــة، حــيــث لــجــأ الــى 
الـــخـــطـــابـــة بــــنــــاء عـــلـــى نــصــيــحــة 
الــضــحــايــا الــســابــقــيــن وكـــانـــت هي 
ببيانات  الجديد  ضحيتها  تنتظر 
المحظور  ووقع األخير في  مزورة 

وتزوجها كسابقيه.
إال أن الشك راود أحد األزواج 
بعد أن سمع صوت زوجته تتحدث 
مع صديقه الذي يظن هو االخر 
الثاثة  وتــجــرأ  أنــه يحدث زوجــتــه 
فــي نفوسهم  الــشــك  أن دخــل  بعد 
وبـــــــــدأ كــــــل مـــنـــهـــم يـــــســـــرد بــعــض 
المواصفات الخاصة لزوجته على 
جميعا  توصلوا  أن  إلــى  استحياء 
ــوا ســيــدة واحــــدة  ــزوجـ الــــى أنــهــم تـ
جمعت بينهم مستغلة عدم مكوث 
كل منهم طوال األسبوع نظرا الى 
ــة، وعــلــى الــرغــم  ــريـ ظــروفــهــم األسـ
من إنكار المتهمة الواقعة وزعمها 
أنها تزوجت كل منهم بعد طاقها 
من اآلخر وأنها لم تجمع بينهما 
إال أن التحريات وتقارير التزييف 

والتزوير كشفت كذب ادعائها.
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محميد احملميد

**أول السطر:
تــم إغـــاق محطة الــبــتــرول الــوحــيــدة في 
محطة  إنــشــاء  ويتم  الصيانة..  بغرض  الحد 
السكانية  ــادة  ــزيـ الـ الـــى  نــظــرا  أخــــرى جــديــدة 
فـــي الـــحـــد، وخـــاصـــة بــعــد افـــتـــتـــاح الــمــشــروع 
اإلسكاني.. الناس ال تعلم متى سيتم االنتهاء 
الـــقـــديـــمـــة؟ وال متى  الــمــحــطــة  مـــن صــيــانــة 
نتمنى وضع  الجديدة..؟؟  المحطة  ستفتتح 
األمــور،  هذه  لمثل  وتعريفية  إرشادية  لوحات 
المشاريع،  بعض  فــي  مــوجــود  هــو  كما  تماما 
الــمــقــاول.. نحن  الــنــاس، وكــي يلتزم  كي يعلم 
ــي من  أمـــــور هـ ــن  ــي عــــام 2021 ونـــتـــحـــدث عـ فـ
األســاســيــات، والــتــي يعمل بها فــي دول أخــرى 

منذ عشرات السنين..!!

للعلم فقط:
هل تعلم عزيزي المواطن.. عزيزي عضو 
اتــحــاد الــمــاك فــي أي عــمــارة وبــنــايــة.. إن في 
يحتوي  الماك  اتحاد  قانون  مثا  استراليا 
بالتفصيل  يشرح  500 صفحة،  أكثر من  على 
ــوق ومـــســـؤولـــيـــات الــســاكــنــيــن  ــقــ ــات وحــ ــ ــبـ ــ واجـ
والماك.. لدرجة أن قرار بيع أو التصرف في 
بقرار  يكون  أن  يجب  المبنى  ذات  فــي  الشقة 
الــمــاك، وضــمــان أن  اتــحــاد  مــن مجلس إدارة 
البائع يقوم بتسديد التزاماته، وأن المشتري 
ــاكـــن الـــجـــديـــد تــنــطــبــق عــلــيــه الـــشـــروط  والـــسـ
الـــازمـــة لــلــســكــن.. فــلــمــاذا ال نــأخــذ الــقــانــون 
األســـتـــرالـــي فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص لــمــعــالــجــة 
الـــمـــشـــكـــات الــــحــــاصــــلــــة.. عـــلـــمـــا بـــــأن بــعــض 
بالقانون األسترالي،  الخليجية أخذت  الدول 

والنشاط العقاري هناك شغال صح.

 عاجل إلى هيئة تنظيم االتصاالت:
أبلغني أحد الناشطين في وسائل التواصل 
االجتماعي، أن بعض شركات االتصاالت تقوم 
إلى شركات  المشتركين  أرقام  قوائم  بتسريب 
روابط  بإرسال  بدورها  تقوم  والتي  خدماتية، 
الكترونية إلى هواتف المشتركين، بحيث أنه 
االشتراك  يتم  الــرابــط  على  الضغط  بمجرد 

فــي الــخــدمــة تــلــقــائــيــا، واحــتــســاب رســـوم على 
فاتورة المشترك..!!

وقد وقعت بعض الحاالت لمواطنين بلغت 
الفواتير عليهم 100 دينار بسبب ذلك الرابط، 
وخاصة عند كبار السن، لعدم المعرفة باألمر، 
أو بسبب قيام طفل صغير، أخذ هاتف والده 
كي يشاهد األلعاب االلكترونية، وقام بالضغط 

على ذلك الرابط من دون دراية..!!
أربعة  منذ  نشره  تــم  الــمــوضــوع  بــأن  علما 
ــام فـــي حـــســـاب الــنــاشــط االجـــتـــمـــاعـــي، من  ــ أيـ
توضيح..!!  وال  تعليق  وال  تجاوب  وال  رد  دون 
فــمــا رأي هــيــئــة تــنــظــيــم االتـــصـــاالت فـــي هــذه 

المسألة..؟؟ 

 مالحظة واجبة:
وصــنــاعــة  غـــرفـــة  إدارة  مــجــلــس  ــاء  ــضــ أعــ
مكافأة،  دون  مــن  تطوعيا  يعملون  البحرين 
فيما أعضاء المجالس في الغرفة الخليجية 
األعضاء  أن  الغريب  سنوية..  مكافآت  لديهم 
الــعــاديــيــن فـــي الــلــجــان الــفــرعــيــة فـــي الــغــرفــة 
أعضاء  عــدا  ما  مكافأة  يتسلمون  البحرينية 
مجلس اإلدارة، واألغرب من كل ذلك أن ممثل 
الــغــرفــة فــي الــلــجــان الــتــابــعــة لــلــدولــة يتسلم 
مكافأة فيما عضو الغرفة ال يتسلم المكافأة 
من لجنته بالغرفة.. فهل من تفسير وتعديل 
أعـــضـــاء  الـــبـــعـــض ســـيـــقـــول إن  ــيـــح..؟  وتـــصـــحـ
وليسوا  التجار  كبار  من  الغرفة  إدارة  مجلس 
بحاجة إلى مكافأة، وعملهم التطوعي واجب 
والمساواة  العدالة  إن  نقول  ونحن  ووجاهة.. 
يقول  وهــكــذا  العقل..  يقول  هكذا  مطلوبة.. 

المنطق. 

آخر السطر:
الغاء  عــاوة  إيقاف  تم  بحريني  مواطن 
عــنــه بــســبــب خــطــأ فـــي »الــســيــســتــم«، وحينما 
طالب بتسلم العاوة بأثر رجعي بعد اكتشاف 
تسمح  اإلجــــــــراءات ال  إن  ــه  لـ قــيــل  الـــخـــطـــأ.. 
مع  المختصة،  الجهات  إلــى  ومنا  بــذلــك..!! 

الشكر الجزيل.

malmahmeed7@gmail.com

عاجل اإلى هيئة تنظيم االت�صاالت
ــة بـــنـــت عـــبـــداهلل  ــوزيــ بــحــثــت فــ
ــنـــواب في  زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـ
ــاٍل هــاتــفــٍي أمــــس مـــع الــســيــد  اتـــصـ
الــحــبــيــب الــمــالــكــي رئــيــس مجلس 
ــلـــكـــة الـــمـــغـــربـــيـــة  الــــــنــــــواب بـــالـــمـــمـ
الثنائي،  الــتــعــاون  سبل  الشقيقة، 
ضمن  الــمــشــتــرك،  العمل  وتفعيل 
جــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلــمــانــيــة 
الــبــحــريــنــيــة والــمــغــربــيــة، والــبــنــاء 
عـــلـــى الـــعـــاقـــات الــمــتــقــدمــة بــيــن 
الـــمـــمـــلـــكـــتـــيـــن، فــــــي ظــــــل حــــرص 
واهــتــمــام حــضــرة صــاحــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ــفــــدى، وأخـــيـــه  ــمــ عــــاهــــل الــــبــــاد الــ
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس مــلــك الــمــمــلــكــة 

المغربية الشقيقة.
النواب  مجلس  رئيسة  وأكــدت 
المغربية  البحرينية  العاقات  أن 
على  واالنفتاح  التقدم،  في  آخــذة 
آفاق أرحب، مؤكدة أهمية انعكاس 

ذلــــــــك عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــتــــقــــارب 
الــبــرلــمــانــي، واالســتــفــادة مــن كافة 
المتاحة، من أجل تعزيز  الوسائل 
ــيـــس لــقــاعــدة  ــأسـ ــتـ ــل، والـ ــواصــ ــتــ الــ
أقـــوى مــن الــتــعــاون فــي الــمــجــاالت 
الــتــشــريــعــيــة، والــتــنــســيــق وتــوحــيــد 
اإلقليمية  المحافل  في  المواقف 
ــا يــــخــــدم مــصــالــح  ــة، بـــمـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ

البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشــــــــادت بـــمـــواقـــف الــمــمــلــكــة 
ألمن  والداعمة  الثابتة  المغربية 
ــرار الـــبـــحـــريـــن ووقـــوفـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
كــافــة  إزاء  لــلــمــمــلــكــة  ومــــؤازرتــــهــــا 
ــوات واإلجـــــــــــــــــراءات الـــتـــي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
تـــتـــخـــذهـــا لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمــنــهــا 
واستقرارها، وما تبديه من تضامن 
األمر  الظروف،  كافة  ومساندة في 
الـــــــــذي يـــعـــكـــس روابـــــــــــط األخــــــــوة 
ــى مـــبـــدأ  ــلـ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ ــيــــقــــة، الـ الــــوثــ

المصير المشترك.
مـــــن جــــانــــبــــِه، أكــــــد الــحــبــيــب 

ــوة  ــ الـــمـــالـــكـــي عـــمـــق عــــاقــــات األخـ
والمملكة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  بــيــن 
الثابت  الموقف  مؤكدًا  المغربية، 
والــراســخ للمغرب في دعــم مملكة 
أمنها  يــخــدم  مــا  كــل  فــي  البحرين 
ــا، ومــــــا تـــتـــخـــذه مــن  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــا يمس  قــــــرارات لــلــتــصــدي لــكــل مـ

وحدتها الوطنية وسيادتها، منوها 
لـــمـــا لــلــعــاقــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن مــن 
خصوصية، وما تشهده من تطوير 
التنموي  بالتقدم  مشيدًا  ونــمــاء، 
كافة  على  البحرين  تعيشه  الــذي 

األصعدة.
وأشــــــــــــــاد بــــــمــــــواقــــــف مـــمـــلـــكـــة 

وبرلمانا  وحكومة  قيادة  البحرين 
وشــعــبــا مـــع الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة، 
ــم حـــق الــمــغــرب  خـــاصـــة بـــشـــأن دعــ
فــي الــحــكــم الــذاتــي فــي الــصــحــراء 
المغربية، بناء على السيادة ووحدة 
ضد  ومساندتها  المغربي،  التراب 
كل ما يستهدف سيادتها ووحدتها 

الوطنية والترابية.
وتـــــم خـــــال االتــــصــــال تـــنـــاول 
عـــدد مــن الــمــلــفــات والــمــوضــوعــات 
ذات االهتمام المشترك، حيث أكد 
الطرفان على أن التعاون البرلماني 
بــيــن الــمــجــلــســيــن الــنــيــابــيــيــن في 
أهمية  ــزداد  يـ الشقيقين  البلدين 
ــن أي وقــــت مــضــى،  ــيـــوم أكـــثـــر مـ الـ
نتيجة للتحديات المشتركة، التي 
الرؤى  تنسيق  من  المزيد  تتطلب 
والمواقف، وتقريب وجهات النظر، 
ــاءات ســــــواء ضــمــن  ــقــ ــلــ وتـــعـــزيـــز الــ
من  أو  المتاحة،  التواصل  وســائــل 

خال الزيارات المتبادلة.

�صمن ات�صال هاتفي بين رئي�صة مجل�س النواب ونظيرها المغربي 

تعزيز التعاون في م�شار الدبلوما�شية البرلمانية الم�شتركة بين البلدين

} السيد الحبيب المالكي. } فوزية زينل.

ووزارة  للقضاء  األعلى  المجلس  م  نظَّ
ــيــــة واألوقـــــــاف  ــدل والـــــشـــــؤون اإلســــامــ ــعــ الــ
العامة حلقة نقاشية بشأن قانون  والنيابة 
لــأطــفــال وحمايتهم  الــعــدالــة اإلصــاحــيــة 
ــوء الــمــعــامــلــة الـــمـــزمـــع الـــعـــمـــل بــه  ــ مــــن سـ
تصدر  أن  على   ،2021 أغسطس   14 بتاريخ 
ســنــة من  خـــال  لــلــقــانــون  تنفيذية  الئــحــة 
تاريخ إصداره شارك فيها عدد من القضاة 
وأعضاء النيابة العامة ومستشاري الوزارة.

وناقش الحضور آليات تطبيق القانون 
طبيعة  ذات  كـــيـــانـــات  مـــن  اســتــحــدثــه  ومــــا 
قــضــائــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــخـــدمـــة مــصــلــحــة 
التنسيق  تحقيق  وكيفية  الفضلى  الطفل 
والــتــكــامــل فــيــمــا بــيــنــهــا، فــضــا عـــن بحث 
لتقديم  الــمــجــاالت  فــي شتى  الــخــبــراء  دور 
المشورة للقضاة عن مختلف جوانب حالة 
الــطــفــل الــتــعــلــيــمــيــة والــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة 
والــبــدنــيــة واالجــتــمــاعــيــة، ومــعــاونــتــهــم في 
التدبير  الختيار  األفــضــل  السبيل  تحديد 
القانونية  واألحكام  تتفق  التي  العقوبة  أو 

ا. لمعاملة الطفل جنائّيً
كما تم استعراض اختصاصات اللجنة 
دورهــا  مــبــاشــرة  وكيفية  للطفل  القضائية 

األطفال  لحماية  المائم  التدبير  النتقاء 
المعرضين للخطر أو إساءة المعاملة، مع 
تحقيق  تكفل  ومــقــتــرحــات  ضــوابــط  وضـــع 
الموضوعية في اتخاذ التدابير يراعى فيها 
اإلصــاحــيــة  والطبيعة  جــانــب  مــن  الــتــدرج 

والحمائية للطفل من جانب آخر استهداًء 
في  عليها  المنصوص  والقواعد  بالمبادئ 
الــصــكــوك الــدولــيــة ذات الــصــلــة، وبــاألخــص 

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
دور  الــمــشــاركــون  كــذلــك  وقــد استعرض 

المعاملة  مــن ســـوء  الــطــفــل  مــركــز حــمــايــة 
وتوسيع دائرة اختصاصه بما يكفل تحقيق 
الحماية المثلى للطفل من سوء المعاملة 
تأكيد حــق األطفال  فــي شتى صــورهــا، مــع 
فـــي جميع  ــهـــود،  الـــشـ أو  عــلــيــهــم  الــمــجــنــي 
مراحل التحقيق والمحاكمة، في االستماع 
بما  ومعاملتهم  مطالبهم،  وتــفــهــم  إلــيــهــم 
ــهــــم ويــــضــــمــــن ســامــتــهــم  ــتــ ــفـــظ كــــرامــ يـــحـ
في  حقهم  مع  واألدبية،  والنفسية  البدنية 
الحماية والمساعدة الصحية واالجتماعية 
والــقــانــونــيــة وإعـــــادة الــتــأهــيــل والـــدمـــج في 
المجتمع، مع كفالة ذات الحقوق لأطفال 
الــُمــتــهــمــيــن فــــي جــمــيــع مــــراحــــل الــضــبــط 
والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، وذلك في 
المتحدة  لأمم  التوجيهية  المبادئ  ضوء 
بـــشـــأن تــوفــيــر الـــعـــدالـــة لـــأطـــفـــال ضــحــايــا 
أكد  الختام  وفي  عليه.   والشهود  الجريمة 
المشاركون أن حماية األطفال من التعرض 
للخطر وسوء المعاملة هدف أسمى، وذلك 
الطفل  لمصالح  األولــويــة  من خــال جعل 
ــرارات  ــقــ الــفــضــلــى فـــي جــمــيــع األحـــكـــام والــ
الجهة  ــا كانت  أّيً بــه،  المتعلقة  واإلجـــراءات 

التي تصدرها أو تباشرها.

ا�شتعدادا للعمل بقانون العدالة الإ�شالحية 14 اأغ�شط�س

حلقة نقا�صية ق�صائية حول اآليات تطبيق القانون وتدابير حماية االأطفال

} جانب من الحلقة النقاشية القضائية.

 فـــي إطــــار تــكــثــيــف الــحــمــات 
مـــن تطبيق  لــلــتــأكــد  الــتــفــتــيــشــيــة 
اإلجــــراءات االحــتــرازيــة للتصدي 
ــا )كـــوفـــيـــد-19(،  لـــفـــيـــروس كــــورونــ
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  إدارة  ــلــــت  واصــ
بوزارة الصحة زياراتها التفتيشية 
ــنــــشــــآت  ــة الــــــــتــــــــزام الــــمــ ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ لــ
باالشتراطات الصحية والقرارات 
وقد  عليها،  المنصوص  األخــيــرة 
قام مفتشو قسم مراقبة األغذية 
تفتيشية  بــزيــارة  األول  أمــس  يــوم 
شملت 209 مطاعم ومقاهي تقدم 
ــم خــالــهــا  ــات تـ ــروبـ ــشـ أطــعــمــة ومـ
مخالفة 30 منها، حيث تم اتخاذ 
اإلجـــــراءات الــازمــة إلحــالــة هــذه 

المطاعم للجهات القانونية.
ــًرا  ــظـ ــنـــت الـــــــــــوزارة أنــــــه نـ ــيـ  وبـ

لــــمــــخــــالــــفــــة تـــــلـــــك الــــمــــطــــاعــــم 
لـــــــــــإجـــــــــــراءات واالشـــــــتـــــــراطـــــــات 
عليها  الــمــنــصــوص  الــتــنــظــيــمــيــة 
في الــقــرار الـــوزاري رقــم 51 لسنة 
2020 بشأن االشتراطات الصحية 
المطاعم  فــي  تطبيقها  الــواجــب 
انتشار  ومنع  الحتواء  والمقاهي 
ــا )كــــوفــــيــــد-19(،  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيــ فــ
ــفـــات لــلــتــعــلــيــمــات  ــالـ ورصـــــــد مـــخـ
تم تطبيق  الــشــأن،  بهذا  الــصــادرة 
ــن حـــــيـــــال الـــمـــطـــاعـــم  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ
الــمــخــالــفــة، ولــفــتــت الــــــوزارة إلــى 
الــقــضــائــي  الــضــبــط  مـــأمـــوري  أن 
قاموا بضبط المخالفات واتخاذ 

اإلجراءات الازمة.
ــه  إنـ ــة  الـــصـــحـ وزارة   وقــــالــــت 
خــــال زيـــــــارات مـــســـاء يــــوم أمــس 

بــاإلجــراءات  التوعية  تكثيف  تــم 
االحترازية والقرارات والتعليمات 
ــادرة عــــن الـــفـــريـــق الــوطــنــي  ــ ــــصـ الـ
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
والــتــأكــد  الــصــلــة،  ذات  والـــجـــهـــات 
ــن تــطــبــيــق هــــذه الــمــطــاعــم كل  مـ
والتدابير  االحترازية  اإلجـــراءات 

الوقائية.
التفتيشية  الــزيــارات   وخـــال 
ممن  الــمــحــات  بــعــض  تنبيه  تــم 
لـــوحـــظ لــديــهــم قـــصـــور فـــي آلــيــة 
والــتــي  اإلجـــــراءات  بــعــض  تطبيق 
ــح، فــتــم  ــيـ ــحـ ــتـــصـ ــلـ ــابــــلــــة لـ هــــــي قــ
قبل  مــن  الــحــال  فــي  تصحيحها 

أصحاب تلك المحال.
ودعــــــــــــت الـــــصـــــحـــــة الــــعــــامــــة 
الــجــمــيــع إلــــى مــواصــلــة االلـــتـــزام 

والتحلي بروح المسؤولية العالية، 
واإلباغ الفوري عن أي مخالفات 
أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة 
تأتي  المهمة  الــخــطــوات  هــذه  أن 
لتأمين الصحة العامة وللتحقق 
ــاب  مــــن الـــــتـــــزام األفــــــــــراد وأصــــحــ
ــي وبـــقـــيـــة  ــاهــ ــقــ ــمــ الــــمــــطــــاعــــم والــ
بالصحة  الــعــاقــة  ذات  الــمــحــات 
الــعــامــة بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
الــواجــب  الصحية  واالشــتــراطــات 
يعد  الـــذي  األمـــر  وهـــو  تطبيقها، 
انتشار  مــن  للحد  مهما  مــرتــكــًزا 
ــا، حــيــث تــتــواصــل  فـــيـــروس كــــورونــ
ــارات الــمــيــدانــيــة ويــتــم بــذل  ــزيــ الــ
أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات 
الـــازمـــة لــضــمــان صــحــة وســامــة 

الجميع. 

حم���ات تفتي�ص���ية �ص���ملت 209 مطاع���م ومق���اه ومخالف���ة 30 منه���ا

قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة 
موظف باألوقاف الجعفرية متهم بتلقي رشوة قدرت 
بـ16.5 ألف دينار نظير قيامه بتغيير تصنيف إحدى 
األراضي التابعة لأوقاف لمساعدة سيدة األعمال في 
تنفيذ أحد المشروعات الخاصة بها لجلسة 1 يوليو 

الستدعاء شهود الواقعة مع استمرار حبس المتهم.
 16 ارتــكــاب  عــن  كشفت  القضية  تفاصيل  وكــانــت 
الــعــدل  قــبــل وزارة  بــهــا مــن  تــقــريــر  إعــــداد  تــم  مخالفة 
وقدم للنيابة العامة للتحقيق فيها كونه يمثل شبهة 
دينار  مليون   60 مــن  أكــثــر  إهـــدار  فــي  تسببت  جنائية 
التي  الــواقــعــة  بينما  الجعفرية،  األوقــــاف  إدارة  على 
يحاكم فيها المتهم إحدى الوقائع التي رصدها تقرير 

المخالفات الخاص بالمتهم.
اكتشافها خال  تم  التي  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
اجــتــمــاع إلحـــدى الــلــجــان الــتــابــعــة لــأوقــاف الخاصة 
الثانية  المتهمة  بحضور  المؤجرة  األرضــي  بمتابعة 
وخال االجتماع تطرقت األخيرة إلى أرض استأجرتها 
منذ 2013 ولم تستطع البناء عليها بسبب عدم صدور 
تراخيص بناء عليها رغم دفعها 16500 دينار للمتهم 
وعرضت  بــاألرض،  الخاصة  التراخيص  إلنهاء  األول 
أمام  المتهم  عليها  تحصل  التي  الشيكات  من  صــورا 
على  وبــنــاء  اإلدارة  بمجلس  وأعــضــاء  اللجنة  أعــضــاء 
التي تخص  بالعقارات  تقرير خــاص  إعــداد  تم  األمــر 
رفعها  وتــم  عنها  المتهم مسؤوال  كــان  والتي  األوقــاف 
وواقــعــة  بــهــا شــبــهــات جنائية  كــونــهــا  الــعــدل  وزارة  إلـــى 
الرشوة إحدى الوقائع المثبتة وبدورها أحالت الوزارة 

التقرير إلى النيابة للتحقيق.
ورصد التقرير عددا من الشبهات الجنائية بحق 
المتهم تمثلت في تقديم معلومات مغلوطة عن عدد 
أحقية  إخفاء  بهدف  لــأوقــاف  التابعة  العقارات  من 
بواسطة  للغير  مملوكة  أنــهــا  ــاء  ــ واالدعـ بــهــا  األوقــــاف 
متابعته  وعــدم  عــمــوالت،  تسلمه  نظير  المآتم  بعض 
تسجيل عقارات بأماكن مختلفة بالمملكة، واإلهمال 
تــابــع لــأوقــاف  فــي تسجيل مــا يــقــرب مــن 800 عــقــار 
والمصالح  الحكومية  الدوائر  من  عدد  في  مسجلين 
عــددا من  وعــدم متابعته  لــأصــول  إخــفــاء  بما يشكل 
ملفات التعويضات الخاصة باألوقاف، باإلضافة إلى 
وقائع رشوة، حيث قدرت مجمل المبالغ التي أهدرت 
ديــنــار  مــلــيــون  أكــثــر مــن 60  الجعفرية  األوقــــاف  عــلــى 

بحريني.
إليه  نسب  مــا  المتهم  أنــكــر  التحقيقات  وخـــال 
الــواردة في تقرير  وادعــى عدم مسؤوليته عن الوقائع 
وموظفي  اإلدارة  مــع  خــافــات  أن  زاعــمــا  المخالفات 
األوقاف وراء اتهامهم له بتلك المخالفات، كما أنكر 
واقعة تلقيه الرشوة من المتهم الثانية رغما عن تلقى 
النيابة تقريرا بنكيا يفيد صرف زوجته مبلغ الرشوة 
الــمــبــيــن بــالــواقــعــة والــمــوضــح بـــأرقـــام الــشــيــكــات التي 
عاقته  ينكر  لــم  أنــه  رغــم  الثانية،  المتهمة  قدمتها 
بمن تسلمت المبلغ مشيرا أنها بالفعل طليقته ولكنه 
ال يعرف سبب صرفها تلك الشيكات رغما عن إفادتها 
بأنها توجهت إلى صرف الشيكات بناء على طلبه كونه 

مشغوال في العمل.

ت����اأج����ي����ل م���ح���اك���م���ة م����وظ����ف االأوق����������اف 

ال��م��ت��ه��م ب���ال���ر����ص���وة ال����ص���ت���دع���اء ال�����ص��ه��ود

} حمات تفتيشية مستمرة لضبط المطاعم المخالفة.

30 يونيو الحكم على المتهمة بالجمع بين اأكثر من زوج

الــشــيــخ خليفة  تــــرأس ســمــو 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
اجتماع اللجنة األمنية السادس 
تقنية  بعد عبر  عــن  الــعــام  لــهــذا 
االتــــــصــــــال الـــــمـــــرئـــــي، بـــحـــضـــور 
الــدوســري  ثــامــر  عيسى  العميد 
ــافــــظ، وعــــــــدد مــن  ــمــــحــ نــــائــــب الــ
اإلدارات  مــمــثــلــي  مـــن  الــضــبــاط 

األمنية بوزارة الداخلية.
ــاع،  ــمــ ــتــ وفــــــي مـــســـتـــهـــل االجــ
رحب سمو المحافظ بالحضور، 
مـــســـاعـــي  أن  ســــــمــــــوه  مــــــــؤكــــــــدًا 
مستمرة  الجنوبية  المحافظة 
ــز الــــوعــــي لــمــكــافــحــة  ــزيـ ــعـ فــــي تـ
فيروس كورونا من أجل الحفاظ 
عــلــى صــحــة الـــفـــرد والــمــجــتــمــع، 
ــن إطـــــــار الــتــنــســيــق  ــمـ وذلـــــــك ضـ
الجهات  مختلف  مع  المتواصل 

االحترازية  اإلجــــراءات  لمتابعة 
واإلرشــــــــــادات الــصــحــيــة تــنــفــيــذًا 
لصاحب  الــســديــدة  للتوجيهات 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
كــمــا اطــلــعــت الــلــجــنــة، على 
ــي قـــدمـــتـــه مــديــريــة  ــرئـ ــــرض مـ عـ
شـــرطـــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
حول إحصائيات نصف عام 2021 
في  األمنية  والخطط  والجهود 
ــر واإلجــــــــــراءات  ــيـ ــتـــدابـ ــاذ الـ ــخــ اتــ
تكثيف  لــمــواصــلــة  االحـــتـــرازيـــة 
في  القائمة  التوعوية  الحمات 
الــمــرافــق الــعــامــة واألســــــواق في 
تهدف  والتي  المحافظة،  نطاق 
إلى تحقيق التباعد االجتماعي 
الكمامات  لبس  ضـــرورة  وتــأكــيــد 
سامة  لضمان  وذلــك  الوقائية، 

الجميع.
مــن جــانــب آخـــر اطــلــع سمو 
تــقــريــر قدمته  الــمــحــافــظ، عــلــى 
المدني  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة 
ــود واإلنــــــــجــــــــازات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ حــــــــول الـ
من  األول  النصف  في  المبذولة 

استعرضت  كــمــا  الـــجـــاري،  الــعــام 
مستوى  رفــع  في  خطتها  اإلدارة 
ــي والـــتـــقـــيـــد بـــاشـــتـــراطـــات  ــوعــ الــ
ــي فــصــل  ــ األمـــــــــن والـــــســـــامـــــة فــ
الــصــيــف مــن خـــال الــوقــايــة من 
الــحــريــق فـــي مــحــطــات الـــوقـــود، 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى اتـــبـــاع إجـــــراءات 
ــي بـــــرك الــســبــاحــة،  ــة فــ ــســـامـ الـ
الــدفــاع  ــال  رجـ دور  ســمــوه  مثمنا 
في  المبذولة  والــجــهــود  المدني 
الحفاظ على سامة المواطنين 

والمقيمين.
وفــــــي ســــيــــاق آخــــــر اطــلــعــت 
الــلــجــنــة األمـــنـــيـــة، عـــلـــى عـــرض 
الــعــامــة  اإلدارة  قـــدمـــتـــه  مـــرئـــي 
ــر نــصــف  ــريــ ــقــ لــــلــــمــــرور حـــــــول تــ
الــعــام الــجــاري تضمن عــددا من 
اإلحــصــائــيــات الـــمـــروريـــة وإبــــراز 
الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة فـــي تــعــزيــز 
ــارع  ــة فــــي شــ ــروريــ ــمــ ــة الــ الـــســـامـ
الملك  ــارع  وشـ الــبــحــريــن،  خليج 
ــة إلـــــــى شـــــارع  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ حــــمــــد، بـ
السامة  يحقق  بما  االستقال، 
فـــي مختلف  الـــطـــرق  لـــمـــرتـــادي 

مناطق المحافظة.

محاف��ظ الجنوبي��ة يوؤك��د تعزي��ز ال�ص��راكة االأمني��ة ومتابع��ة احتياج��ات االأهال��ي

} الشيخ خليفة بن علي بن خليفة.
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عــلــى مـــدى األســابــيــِع الــمــاضــيــِة التي 
أعقبت إجراءاِت الغلِق األخيرِة التي أعلَن 
للتصدي  الــطــبــيُّ  الــوطــنــيُّ  الــفــريــُق  عنها 
اإلصابات  أعــداُد  أخذت  »كورونا«،  لفيروس 
انخفاضا  تنخفض  بالفيروس  والــوفــيــات 
مـــتـــواصـــا وفــــي مـــــــوازاة هــــذا االنــخــفــاض 
هــنــاك انــــحــــداٌر آخــــر فـــي أعـــــداد الــحــاالت 
الــقــائــمــة، فبينما كــان عــدد هــذه الــحــاالت 
حــتــى نــهــايــة شــهــر مـــايـــو الـــمـــاضـــي وصــل 
العدد  انحدر  ألــف حالة،   28 أكثر من  إلــى 
ــى أكــثــر  حــتــى نــهــايــة األســـبـــوع الــمــاضــي إلـ
أي  قــائــمــة،  حــالــة  آالف  تــســعــة  مــن  بقليل 
بــانــخــفــاض قــــارب الــثــلــثــيــن تــقــريــبــا، هــذه 
تــدل على نجاع اإلجـــراءات  كلها مــؤشــرات 
والــخــطــوات االحـــتـــرازيـــة الــتــي أوصــــى بها 
تعكس  الوقت  نفس  وفي  الوطني،  الفريق 
الــمــجــتــمــعــي بأهمية  الـــوعـــي  فـــي  ارتــفــاعــا 
باعتبارها  الصلة  ذات  بــاإلجــراءات  التقيد 
أحد أهم الطرق للوقاية والحد من انتشار 

الجائحة.
ــاُم ذات الــمــؤشــر اإليــجــابــي  ــ هـــذه األرقــ
ــهــــود الـــتـــصـــدي  فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــنـــتـــائـــج جــ
وتضييق  احتوائه  على  والعمل  للفيروس 
دائرة انتشاره بين المواطنين والمقيمين، 
إن دلـــت عــلــى شــــيء، فــإنــمــا تـــدل عــلــى أن 
هناك خلا كان قائما قبل هذه اإلجراءات 
الــمــســبــوق في  غــيــر  الــتــصــاعــد  إلــــى  وأدى 
ــاوزت حــاجــز  ــجــ أعــــــداد اإلصــــابــــات الـــتـــي تــ
الثاثة آالف إصابة في يوم واحد ناهيك 
ــى ثــاثــيــن  ــ ــدد الـــوفـــيـــات إلـ ــ ــول عـ ــ عــــن وصــ
حــالــة وفـــاة فــي الــيــوم، وهــي أرقـــام مرتفعة 
البحرين من  ســكــان  عــدد  إلــى  نسبة  جــدا 

مواطنين ومقيمين، هذا الخلل يكمن في 
بــاإلجــراءات  واألمين  الدقيق  التقيد  عــدم 
ذات  الجهات  بها  توصي  التي  االحــتــرازيــة 

الصلة بالتصدي للفيروس.
منذ ظهور حاالت اإلصابة بالفيروس 
فـــي الــبــحــريــن، والــمــمــلــكــة تــقــدم خــدمــات 
ــتــــخــــذ اإلجـــــــــــراءات  ــة مــــتــــطــــورة وتــ ــيـ صـــحـ
الـــضـــروريـــة لــلــتــصــدي لــلــفــيــروس والــعــمــل 
على احتوائه، والتزمت بتقديم اللقاحات 
المجازة طبيا إلى الجميع، من مواطنين 
ــا أيـــضـــا،  ــاريــ ــيــ ــتــ ــيـــن، مـــجـــانـــا واخــ ــيـــمـ ومـــقـ
العاقة  ذات  الحكومية  الجهات  واستمرت 
في تقديم الخدمات على نفس المستوى 
وإعــجــاب  رضــا  على  حــاز  والـــذي  المتطور 
ــة، وفـــي  ــيـ ــارجـ ــخـ ــهـــات الـ الـــعـــديـــد مــــن الـــجـ
ومع  العالمية،  الصحة  منظمة  مقدمتها 
أعــداد  في  المخيفة  القفزة  شاهدنا  ذلــك 
اإلصابات والوفيات ثم أعقبها االنخفاض 
الكبير والمتواصل خال األسابيع القليلة 

الماضية.
يعني ذلك، كما سبق القول، أن الخلل 
يــكــمــن فـــي تــعــامــل فــئــة مـــن الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن مـــع اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
الــتــي يــوصــي بــهــا الــفــريــق الــوطــنــي، وعــدم 
االكـــتـــراث بــالــمــخــاطــر الــنــاجــمــة عـــن عــدم 
الــتــقــيــد بــتــلــك اإلجــــــــراءات، ولــيــس هــنــاك 
خـــلـــل أو قـــصـــور فــــي مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
الــتــي تــقــدمــهــا الــجــهــات الــحــكــومــيــة، هــذا 
والمقيم  الــمــواطــن  يتحمل  الـــذي  الخلل 
مسؤولية حدوثه، هو الذي تسبب في ذلك 
ناقوس  دق  والــذي  المسبوق  غير  الصعود 
إلى  العودة  استدعى سرعة  خطر حقيقي 

الــغــلــق والــتــشــديــد عــلــى أهمية  إجــــــراءات 
االحــتــرازيــة  بـــاإلجـــراءات  التقيد  ــرورة  وضــ
تقع  الــتــي  الوطنية  بالمسؤولية  والــوعــي 
الظرف  هــذا  مثل  فــي  الجميع  عاتق  على 
الخطير الذي وجدنا أنفسنا فيه لألسباب 

سالفة الذكر.
األرقام  وكل  اإليجابية  التطورات  هذه 
المتعلقة بأعداد اإلصابات والوفيات التي 
الصحة يوميا، تعطي مؤشرا  وزارة  تعلنها 
عــلــى أنـــنـــا نــســيــر فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
وتــؤكــد فــي نــفــس الــوقــت أن االنــتــصــار في 
يتوقف  الخطير،  العدو  المعركة ضد هذا 
على تعاضد وتكاتف الجميع واالقتناع بأن 
التقيد باإلجراءات التي يوصي بها الفريق 
على  يجب  وطنية  مسؤولية  هي  الوطني، 
األرقام  فهذه  عاتقه،  على  الجميع حملها 
والتي  أعــدادهــا،  في  المتواصل  واالنــحــدار 
في  الــقــنــاعــة  مــن  تــعــزز  تستمر  أن  نتمنى 
أن تــصــفــيــر أرقــــــام اإلصــــابــــات لــيــس أمـــرا 

مستحيا.
اآلن حيث تسجل الباد تقدما إيجابيا 
يتمثل في االنحدار التدريجي والمتواصل 
ألعــــداد اإلصـــابـــات وكــذلــك الــوفــيــات، ومــع 
ارتفاع نسبة التطعيم واإلقبال على أخذه 
مـــن جــانــب الــمــواطــن والــمــقــيــم عــلــى حد 
ســـــواء، مـــع مــعــرفــتــنــا وتـــعـــزز الــقــنــاعــة في 
األســبــاب الــتــي وقــفــت وراء ذلـــك االرتــفــاع 
الماضي،  مايو  شهر  خــال  المسبوق  غير 
عدم  على  يعمل  أن  الجميع  على  يتوجب 
حدوث  وتحاشي  األول  المربع  إلى  العودة 
أي انــتــكــاســة تــبــدد الــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
تحملها أفراد الصفوف األمامية أكثر من 

غيرهم.
ــة يــجــب  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ هــــــــذه الــــنــــتــــائــــج اإليـ
تحقق  الـــذي  الــتــقــدم  لتعزيز  اســتــثــمــارهــا 
حــتــى اآلن فـــي الــمــعــركــة ضـــد الــفــيــروس، 
ولـــيـــس الــعــكــس، فـــا يــجــب الـــتـــراخـــي في 
بــــاإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة لمجرد  الــتــقــيــد 
كبير  بشكل  انخفض  اإلصــابــات  أعـــداد  أن 
ومــتــواصــل خــال األســابــيــع الــمــاضــيــة، أي 
أسابيع الغلق الجزئي، أو ألن نسبة عالية 
من المواطنين والمقيمين تلقوا التطعيم، 
إلــى  لــم تتحقق أصــــا،  الــقــطــيــع  فــمــنــاعــة 
جانب ذلك، أن خطورة الفيروس مستمرة، 
إلــى ساالت  ازديــاد نتيجة تحوره  بل وفــي 

خطيرة مثل سالة »دلتا« الفتاكة.
أثبتت المرات السابقة أن عدم التقيد 
المناسبات  خال  االحترازية  بــاإلجــراءات 
االجتماعية والدينية المختلفة، كانت من 
أهــم األســبــاب الــتــي أدت إلــى االرتــفــاع في 
للجميع  وكما هو معلوم  أعداد اإلصابات، 
فــإنــنــا عــلــى أعــتــاب مــنــاســبــات لــهــا قيمتها 
ــبـــحـــريـــن، ولــــدى  ــاء الـ ــنــ ــة لـــــدى أبــ ــاصـ الـــخـ
وما  بل  المهم،  ومــن  المقيمين،  من  فئات 
تفرضه المسؤولية الوطنية، أال تكون هذه 
المناسبات سببا في العودة إلى تلك األرقام 
المرتفعة من اإلصابات، فالتقيد الصارم، 
ــراءات االحــتــرازيــة ال  ــاإلجـ كــمــا هــو اآلن، بـ
يــجــب أن تــكــســره هــــذه الــمــنــاســبــات، وهــي 
التي لن تنتهي ولن تخرج من قلوب أبناء 
االحتفالية  التقاليد  كسر  وأن  البحرين، 
الجائحة،  بسبب  تلك،  أو  المناسبة  بهذه 
على  المناسبات  هــذه  قيمة  مــن  يغير  لــن 

اإلطاق.

الــمــتــوقــع مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة فـــي المملكة  ــان مـــن  كــ
الــوقــت  تــكــون أشــهــر صــيــف عـــام 2021 هـــي  الــمــتــحــدة أن 
الذي سيتم فيه رفع جميع القيود االجتماعية المتبقية 
الــمــتــعــلــقــة بـــكـــوفـــيـــد-19، لــتــعــود بــعــض مــظــاهــر الــحــيــاة 
الخطط  هــذه  أن  يبدو  ذلــك  ومــع  أخـــرى.  مــرة  الطبيعية 
حالًيا قد باءت بالفشل إثر ظهور سالة جديدة لفيروس 
الهندي«،  »المتحور  أو  دلتا«،  »متحور  باسم  ُتعرف  كورونا 
حيث إنها أكثر انتشارا، وأدت إلى ارتفاع معدالت اإلصابة 
في  وذلــك  الــعــام،  بداية  منذ  غير مسبوقة  إلــى مستويات 
ظل سوء تقدير الحكومة بشأن قيود السفر والثغرات في 

برنامج طرح اللقاح في الباد.
نشأ ما ُيسمى بـ»متحور دلتا« في الهند، وتم اكتشافه 
 .B.1.617.2 الطبي  واســمــه   ،2020 ديسمبر  فــي  مــرة  ألول 
هو  وبالتالي  السابقة،  الساالت  من  أقوى  ويعتبر سالة 
أكثر عدوى بين الناس، وأكثر فتًكا إذا لم يعالج باألدوية 
الازمة. ووفًقا لمنظمة الصحة العالمية، انتشر في أكثر 
العالم  اقتصادات  ذلــك جميع  في  بما  دولــة،  ثمانين  من 

الرئيسية.
ومنذ وصوله بريطانيا، ارتفع تدريجيا عدد الحاالت 
بها لتصبح السبب األبرز لإلصابة في جميع أنحاء الباد، 
الــحــاالت  جميع  مــن   %96 عــن  مــســؤوال  اآلن  يعتبر  حيث 
اإلجمالي  الــعــدد  بلغ   ،2021 يونيو   15 وحــتــى  الــجــديــدة. 
لحاالت »متحور دلتا« في بريطانيا 42000 حالة. وفي يوم 
17 يونيو 2021 وحده، تم اكتشاف أكثر من 11000 إصابة 
مؤكدة جديدة، فيما يصل إلى أعلى رقم في هذا الصدد 

منذ ما يقرب من أربعة أشهر. 
ويكمن خطر المتحور الجديد في أنه قابل لانتقال 
بنسبة60% أكثر من السالة األصلية لكوفيد-19. وخال 
يونيو 2021، أصيب ما يقرب من %12  األسبوع األول من 
من األشخاص به، ممن كان قد أصيبوا بالسالة األصلية 
ــك مــقــارنــة بــــ 8% مـــن األشـــخـــاص الــذيــن  لــلــفــيــروس، وذلــ
أصيبوا بما يسمى بـ»متحور كينت«، الذي تسبب في حالة 

من الذعر مماثلة لمتحور دلتا خال شتاء 2021-2020.
وعلى الــرغــم مــن مــعــدالت اإلصــابــة الــمــتــزايــدة، تظل 
المملكة  في  كوفيد-19  جــراء  للوفيات  الحالية  األعـــداد 
 2021 يونيو  مــن  األول  وفــي  نسبًيا.  منخفضة  المتحدة 
مــرة منذ  كــورونــا ألول  بسبب  وفــيــات  أي  يتم تسجيل  لــم 
ما  اآلن  تتراوح  األرقــام  أن  الرغم من  على  الجائحة  بــدء 
العناية  أن معدالت دخول  كما  يوميا.  وفاة  بين 23 حالة 
أيًضا. وبالنسبة  المركزة بالمستشفيات منخفضة نسبًيا 
لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاًما، يبلغ 
المعدل حالًيا 1.9 لكل 100.000 من السكان، بينما يبلغ 
لكل   0.8 فقط  عــاًمــا   29-20 العمرية  الفئة  فــي  المعدل 

100.000 من السكان.
وبالنظر إلى أن »متحور دلتا«، يثير قلًقا بشأن ارتفاع 
عــدد اإلصــابــات، لكن ال يــبــدو أيــًضــا أنــه يـــؤدي إلــى زيــادة 
المستشفي، حيث  إلــى  الــدخــول  تستدعي  التي  الــحــاالت 
يمثل الجدل الدائر في المملكة المتحدة حول ما إذا كان 
العامة،  زيادة قيود الصحة  أو  الدولة تخفيف  يجب على 
أخــرى،  مــرة  غير مفاجئ  نحو  الظهور على  إلــى  عــاد  قــد 
القيود  تخفيف  جــونــســون«  »بــوريــس  أّجــل  أن  بعد  خاصة 

المخطط له في الحادي والعشرين من يونيو 2021.
ومن منظور طبي، علق »مارك وولهاوس«، أستاذ علم 
»االنتقال من  أن  أنه في حين  إدنبرة،  األوبئة في جامعة 
معه  التعايش  إلــى  كجائحة  الــفــيــروس  تصنيف  مرحلة 
العملية  الجديد  المتحور  جعل  حيث  سهًا،  أمــًرا  ليس 
بتأجيل  قــراره  وعند تحديد  كبير«.  إلى حد  أكثر صعوبة 
الـــبـــاد ستضطر  الــقــيــود، حـــذر »جـــونـــســـون« مـــن أن  رفـــع 
ــول قــلــيــًا«. وفـــي تفسيره لهذا  »لــفــتــرة أطـ إلـــى االنــتــظــار 
القرار يرى »ستيفن كاسل« و»بنجامين مولر« من صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« أن »جــونــســون لــم يــكــن لــديــه أي خيار 
تقريًبا سوى المطالبة بالتأجيل في ظل إجماع الخبراء 
الطبيين على أن رفع جميع القيود سيكون عمًا طائًشا«.
يقع على  إلى من  الجدل  تحول  الحالي  الوقت  وفي 
عاتقه تحمل المسؤولية األكبر عن هذا السيناريو. وبشكل 
اللقاح.  يتلقوا  لم  الشباب ممن  على  التركيز  تم  خــاص، 

ارتفع معدل اإلصابة بكوفيد-19 لدى  وفي لندن وحدها 
األشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاًما إلى أكثر 
من 300 شخص لكل 100.000 من السكان في مقاطعات: 
في   90.1 مــن   351.7 بها  اإلصــابــات  بلغت  )الــتــي  المــبــث 
بداية الشهر(، وكذلك هامرسميث، وفولهام، وواندسوورث. 
لوكالة  التنفيذية  الرئيسة  هــاريــز«،  »جيني  أوضحت  كما 
األمن الصحي في بريطانيا أن »الزيادة في المقام األول 
بين الفئات العمرية األصغر سًنا، ونسبة كبيرة منها غير 

ُمحصنة، ولكن تمت دعوتها اآلن لتلقي اللقاح«.
مراعاتها في هذا  أمــور يجب  تبقى هناك  ذلــك  ومــع 
وبالتالي  التطعيم،  تلقت  فئة  أقــل  الشباب  أواًل،  الصدد. 
هــم أكــثــر عــرضــة لــإلصــابــة بــالــفــيــروس؛ لكنهم أيــًضــا أقل 
عرضة للمعاناة من عواقب صحية خطيرة مقارنة بمن تم 
تطعيمهم بالفعل من الفئات العمرية األعلى. عاوة على 
ذلك فإن الزيادة في اإلصابة بالمتحور الجديد ال تعني 
جميع  وفي  الصحية.  للقيود  المواطنين  كسر  بالضرورة 
لإلصابات  الحالية  الساخنة  الــنــقــاط  بريطانيا،  أنــحــاء 
الــجــديــدة هــي »بــولــتــون«، و»بــاكــبــيــرن«، وكــاهــمــا بالقرب 
»بيدفورد«. والحظت شبكة  من مانشستر، وكذلك مدينة 
»بي بي سي نيوز«، أن المناطق التي تكون نسبة اإلصابة 
من  منخفضة  نسب  على  تحتوي  عالية  فيها  بالفيروس 
ــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون مـــن الـــمـــنـــزل، ومــــن ثـــم فــإن  ــخـ األشـ
مــخــاطــر انــتــشــار الــفــيــروس مــن خـــال الــتــفــاعــات أعلى 

بكثير.
عاوة على ذلك، يعد سببا رئيسيا لتوجيه االنتقادات 
الشديدة للحكومة البريطانية، هو عدم فرض قيود السفر 
بعد  إال  المرتفعة  اإلصــابــة  مــعــدالت  ذات  الــوجــهــات  إلــى 
إلى  الهند  فوات األوان. وعلى سبيل المثال، تمت إضافة 
السفر منها  التي يحظر  البلدان  إلى  الحمراء«  »القائمة 
وإليها في 23 أبريل 2021، في الوقت الذي كانت فيه الهند 
تشهد أكثر من 100.000 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 
كــل يــوم. ومــن جانبه، وصــف »هيو مــوريــس« مــن صحيفة 
والمخادعة  الكفء  بـ»غير  وستمنستر  إدارة  »التلغراف«، 
فيما يخص السفر الدولي«، حيث ربط بشكل مباشر بين 
سياسة السفر الحكومية واالرتفاع الطفيف في الحاالت، 
مضيفا أنـــه »بــفــضــل تــراخــي الــحــكــومــة فــي الــتــعــامــل مع 
متغير دلتا، فقد أصبح لدى المملكة المتحدة اآلن معدل 
إصابة هو األعلى في أوروبا، باستثناء جورجيا، وبالتالي 

طبًقا لألرقام، فليس هناك مكان أسوأ من بريطانيا«.
من جانب آخر، تم انتقاد خطة لضمان تلقيح جميع 
موظفي الرعاية الطبية في الباد علًنا من قبل »الجمعية 
الطبية البريطانية«، و»هيئة الخدمات الصحية الوطنية«، 
اآلثــار  بشأن  مخاوف  بسبب  الملكية«؛  التمريض  و»كلية 
المترتبة على حرية االختيار ونقص الموظفين. وبالنظر 
بأن »جونسون« قد وصف  إلى ما جرى كشفه من مزاعم 
تماًما«  »مــيــؤوس منه  بــأنــه  هــانــكــوك«  »مـــات  وزيـــر صحته 
»دومينيك  السابق  مستشاره  إلــى  الُمرسلة  الرسائل  فــي 
كامينغز«، فليس من المفاجأ أن اإليمان بقدرة الحكومة 

على االستجابة بفعالية للوباء يتضاءل مرة أخرى«.
ــزال هــنــاك إجـــمـــاع قـــوي بين  ــك، ال يــ ــاوة عــلــى ذلــ عــ
أسرع  هي  التطعيمات  زيــادة  أن  على  الطبيين  المهنيين 
هذا  ويعكس  الطبيعية.  الحياة  وتيرة  الستئناف  طريقة 
ـــ 806 مــصــابــيــن  الــ بــيــن  تـــحـــديـــًدا حــقــيــقــة أن مـــن  ــر  ــ األمـ
إلى  إدخالهم  تم  ممن  كورونا  فيروس  من  »دلتا«  بمتحور 
لم  منهم   %65 كـــان  2021؛  يــونــيــو   14 قــبــل  المستشفيات 
يتلقوا اللقاح تماًما، بينما كان 17% منهم قد تلقوا جرعة 

اللقاح األولى فقط.
ــه تــمــت اإلشـــــادة بــبــرنــامــج تلقي  وعــلــى الــرغــم مــن أنـ
األوســاط، لكن ال  العديد من  بريطانيا في  التطعيم في 
يزال هناك طريق طويل قبل تحقيق النجاح الكامل لهذا 
»بريتش  البريطانية،  الطبية  للمجلة  ووفــًقــا  البرنامج. 
مليون جرعة   71 من  أكثر  إعطاء  تم  جــورنــال«،  ميديكال 

لــقــاح ضــد كـــوفـــيـــد-19. وفـــي جــمــيــع أنــحــاء الــبــاد تلقى 
أول جرعتين مطلوبتين.  البالغين  أربعة أخماس  حوالي 
لتلقي  شــخــص   195.565 تــقــدم   ،2021 يــونــيــو   16 وفــــي 
 234.834 ذاتـــه  الــيــوم  فــي  تلقى  بينما  األولــــى،  جرعتهم 

جرعتهم الثانية.
ذلــك، كانت هناك نجاحات ملحوظة في  عــاوة على 
والعرقية  الدينية  الجماعات  من  المواطنين  عامة  إقناع 
ــون«، مــديــرة  ــ بــقــبــول تلقي الــلــقــاح. وأفــــادت »هــايــدي الرسـ
تقيس  بحثية  منظمة  وهـــي  بــالــلــقــاحــات،  الــثــقــة  مــشــروع 
العالم، أن من بين  اللقاحات حول  اآلراء حول استخدام 
تلقيه سابًقا،  راغبين في  كانوا غير  الذين  اللقاح  متلقي 
تقدم أكثر من 21% من المسلمين، و18% من المسيحيين 
يونيو   18 يــوم  من  واعتباًرا  األولـــى.  اللقاح  جرعة  لتلقي 
البالغين )فوق 18 عاًما( من حجز كافة  سيتمكن جميع 

التطعيمات.
ومع ذلك، فإن اللقاحات وحدها ليست العاج الشافي 
»هيئة  تأكيد  مع  وذلــك  الفيروس،  انتشار  لمنع  والنهائي 
الكاملتين  الجرعتين  أن  إنجلترا  فــي  الــعــامــة«  الصحة 
على  قـــادران  بيونيتك«،  و»فــايــزر  »اســتــرازيــنــكــا«،  لقاح  مــن 
التوالي(  على  و%96   %92( بنسبتي  أقــوى  الحماية  توفير 
بمتغير  اإلصــابــة  جــراء  المستشفى  دخــول  احتمال  ضــد 
آر  مــركــز »إم  فيرغسون«، مدير  »نيل  وبـــدوره، حــذر  »دلــتــا«. 
من  المعدية العالمية،  األمـــراض  لتحليل  سي كوليدج«، 
أنـــه ال يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــشــعــور بــعــدم الــثــقــة في 
بالمتحور  اإلصابة  لـحاالت  التصدي  في  اللقاح  فعالية 
أن  »احتماالت  هناك  أن  مضيفا  خطورة،  األكثر  الجديد 
نشهد موجة ثالثة أخرى، لكنها ربما ال تكون شديدة مثل 

الموجة الثانية«.
فــي مسألة  تــزال هناك مشاكل  أخـــرى، ال  ناحية  مــن 
اللقاح  تلقي  يريدون  من  ســواء  البالغين،  جميع  تطعيم 
ولكن الفرصة لم تسنح لهم حتى اآلن، أو الذين مازالوا 
تايمز«،  »فاينانشيال  لصحيفة  ووفــًقــا  تلقيه.  يــرفــضــون 
 30 بين  أعمارهم  تتراوح  بريطاني  مليوني  حوالي  هناك 
و39 عاًما لم يتلقوا الجرعة األولى من اللقاح. وبالنسبة 
للعاملين في دور الرعاية المذكورة أعاه )وكثير منهم من 
إثــارة  أكثر  تبدو  التطعيمات  معدالت  فــإن  الشباب(،  فئة 
من  فقط   %23 هناك  وحدها  لندن  في  إنــه  حيث  للقلق؛ 
موظفيها  مــن   %80 مــن  أكثر  تلقى  التي  هــي  الرعاية  دور 
اللقاح. وفي ضوء ذلك، قال »جورج سميث«، مدير وحدة 
علم األوبئة التكاملية في جامعة »بريستول«، »هناك عمل 
يجب القيام به لتقليل مستويات القلق لدى المواطنين، 
وإن معالجة هذا األمر لن يتحقق إال بطريقة »تدريجية«.
المستقبلية  الــطــبــيــيــن  الــمــهــنــيــيــن  تـــنـــبـــؤات  ــانـــت  وكـ
الطبيين  الــمــســؤولــيــن  كبير  صـــرح  حــيــن  فــفــي  مختلفة. 
نسب  ارتــفــاع  بــأن  ويتي«  »كريس  البروفيسور  إنجلترا  في 
الــجــديــدة »ال  الــمــوجــة  الــعــدوى بشكل نهائي خــال هــذه 
يزال غير مؤكد«، وأنه سيكون هناك على األرجح »موجة 
إصابة شتوية« أخرى في نهاية عام 2021 وبداية عام 2022؛ 
توقع »تيم سبيكتور«، أستاذ علم األوبئة الجينية بـكينجز 
كوليدج لندن، بدال من ذلك، أن تصل موجة اإلصابة إلى 
ذروتــهــا فــي غــضــون 10 إلــى 14 يــوًمــا تقريًبا ثــم تــبــدأ في 
االنخفاض، بحيث بحلول أربعة أسابيع قادمة نكون أقل 
على  اآلن«،  فيه  نحن  الــذي  اإلصــابــة  مستوى  مــن  بكثير 
الرغم من أنه أقر بأن »هذا السيناريو لن يكون ممكًنا إال 
إذا سارت األمور الصحية واإلجراءات االحترازية على ما 

يرام«.
ومشوشة  معقدة  صــورة  هناك  تــزال  ال  العموم،  على 
تحيط بحالة ومدى انتشار الفيروس التاجي وتحوره في 
المستقبل. ففي حين حذر بعض  في  المتحدة  المملكة 
الخبراء من وقوع كارثة مستقبلية وتفاقم حاالت اإلصابة 
آخـــًرا. لكن ما هو  إيجابًيا  تــطــوًرا  مــجــدًدا، يتوقع آخــرون 
ــداد اإلصــابــة بــالــعــدوى بسبب  واضـــح حــالــًيــا هــو تــزايــد أعـ
المزيد  اتباع  تم  ما  وإذا  الجديد،  »دلتا«  بمتغير  اإلصابة 
أن نكون بصدد موجة إصابة  من األخطاء فمن المرجح 
أنه من المتوقع  انتشاًرا في ضوء  جديدة أشد قوة وأكثر 

أن يصل إلى جموع البريطانيين.

تطور �إيجابي في محاربة »كورونا«

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

المتحّور الهندي لكورونا يوؤجل التخفيف للقيود في بريطانيا

مركز اخلليج للدراسات االستراتيجية

ليست هذه هي المرة األولى 
الــجــزيــرة  قــنــاة  فيها  تلجأ  الــتــي 
ــلـــى الــبــحــريــن  ــى الـــتـــهـــجـــم عـ ــ إلــ
أنها  نعتقد  وال  إليها،  واإلســـاءة 
ستكون اإلساءة األخيرة ألن هذه 
البداية  منذ  اخــتــارت  قــد  القناة 
لــلــبــحــريــن  مــــعــــاديــــة  تــــكــــون  أن 
ــغـــض  ــا. وبـ ــهــ ــبــ ــعــ وقــــيــــادتــــهــــا وشــ
ــع  ــدوافـ ــاب والـ ــبـ الــنــظــر عـــن األسـ
الكامنة وراء هذا العداء الغريب 
أن  للنظر  الافت  فــإن  والمتكرر 
هذه القناة تناصب العداء أيضا 
لعدد من البلدان العربية، إضافة 

إلى أنه يجري استخدامها بشكل 
مستمر لتحقيق مآرب سياسية أو 
التحريض على األنظمة الحاكمة 

والدول المستقرة اآلمنة.
فـــي آخــــر نــهــج غــيــر مــهــنــي وغـــيـــر أخــاقــي 
المرة  هذه  اختارت  البحرين  على  القناة  لهذه 
السياسيين  المساجين  أسمته  أن تتحدث عما 
فــي الــبــحــريــن، وحــاولــت أن تــوحــي بـــأن مملكة 
الــبــحــريــن دولـــة ال تــحــتــرم حــقــوق اإلنــســان وال 
في  حاجة  في  لسنا  وإننا  السياسية.  الحريات 
ــار أن نـــرد عــلــى هـــذه الــتــهــم الــفــارغــة  هـــذا اإلطــ
التزييف  هذا  ولكن  المصداقية،  من  والخالية 
حقيقية  غير  صــورة  ينقل  أن  يمكن  المفضوح 
إلــى الـــرأي الــعــام فــي الــخــارج ألن الـــرأي العام 
في الداخل يعلم علم اليقين أن البحرين هي 
يحمي  دستورها  وأن  والحقوق،  الحريات  دولــة 
وحرية  واالجتماعية  السياسية  الحريات  تلك 
التعبير وحرية إنشاء الجمعيات السياسية التي 
تشارك في االنتخابات وتفوز بمقاعد برلمانية 
وبلدية، وتتولى مناقشة الحكومة وبرنامجها.. 
ــذه الــجــمــعــيــات تــحــصــل عــلــى الــدعــم  بـــل إن هــ
انسجاما مع مقتضيات  الدولة  والمساندة من 
منهجا  الديمقراطية  من  الذي جعل  الدستور 
ثــابــتــا ومـــن الــحــريــة حــقــا ال يــتــزحــزح رغـــم كل 
الــتــحــديــات الــتــي قــد تعترض بــادنــا مــن حين 

إلى آخر.
قانون  إلــغــاء  منذ  البحرين  مملكة  أن  كما 
أمن الدولة قد اختطت لنفسها طريق العدالة 
ــرة الــمــســتــقــلــة اســـتـــقـــاال كــامــا  ــحـ الــكــامــلــة الـ
عـــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وال تـــوجـــد بــالــتــالــي 
عليهم  حكم  فــالــذيــن  سياسية،  محاكمات  أيــة 

فــي مــحــاكــم عــاديــة اســتــنــفــدوا 
جميع مراحل التقاضي، وكان 
عنهم،  يدافعون  محامون  لهم 
ــل الـــفـــرص  ــ ــيــــت لـــهـــم كـ وأعــــطــ
الضرورية للدفاع عن أنفسهم. 
ــم  ــاكـ ــحـ ــمـ ــت لــــــــدى الـ ــبــ وقــــــــد ثــ
ارتكابهم الجرم الجنائي سواء 
باالعتراف أو بالدليل القاطع، 
ــاكــــمــــات  وجــــــــــرت هــــــــذه الــــمــــحــ
بمن  الجميع  أمــام  المفتوحة 
المجتمع  مؤسسات  ذلــك  فــي 
ــي،  ــدولــ الـــمـــدنـــي الــمــحــلــي والــ
الكذب  هــذا  ينفع  ال  وبالتالي 
ـــود الــــذي يــدعــي أنــهــم قد  األســ
سياسية  لــمــحــاكــمــات  خــضــعــوا 
نــوعــيــة  إلــــــى  ــر  ــنـــظـ الـ دون  مــــن 
ارتكبه هـــؤالء في  الـــذي  الــجــرم 
فالبحرين  والــقــانــون،  والــدولــة  المجتمع  حــق 
دولة المؤسسات القانونية، ولذلك فإن االدعاء 
بأن هؤالء حوكموا محاكمات سياسية ال أساس 

له من الصحة.
فصول  مــن  الجديد  الفصل  هــذا  كــان  وإذا 
المهزلة التي تتولى قناة »الجزيرة« بث مسلسلها 
بعنوان مختلف من أجل تحريض  في كل مرة 
أو  الداخلي  المستوى  على  الدولة  على  الناس 
من أجل تحريض الخارج على مملكة البحرين، 
فإن الرأي العام الداخلي أو الخارجي يعلم علم 
اليقين أن ما تبثه »الجزيرة« هو محض افتراء 
البحرين،  فــي  يحدث  مــا  جيدا  يعلمون  ألنهم 
ــة حــقــوقــيــة  ــ ويــعــلــمــون أيـــضـــا أن الــبــحــريــن دولـ
بأسوار حديدية،  مغلقة  بوليسية  دولة  وليست 
االنتخابات  فيها  تجرى  ديمقراطية  دولة  وهي 
وسجونها  أبوابها  وتفتح  حــرة  صحافة  ولديها 
ومحاكمها أمام الجمعيات الحقوقية المحلية 
أســرار  لديها  ليس  ولذلك  والــدولــيــة،  والعربية 

تخفيها أو تخاف من ظهورها.
نعود  أن  حقيقة  والــمــؤســف  الــمــحــزن  مــن 
لنرد على  المتكرر  الموضوع  هــذا  إلــى  مــرة  كل 
الـــجـــزيـــرة وعــلــى جــرائــمــهــا فـــي حـــق الــبــحــريــن 
وقــيــادتــهــا وشــعــبــهــا كلما تــتــعــرض إلـــى إســـاءات 
البحرين  تحوكه ضــد  أن  تــحــاول  بما  وأكــاذيــب 
مــن مــؤامــرات مــكــشــوفــة.. ومــا أســهــل أن تحاك 
المؤسسة  تفتقد  عندما  الــمــؤامــرات  هــذه  مثل 

اإلعامية األخاق والقيم المهنية.

والمهنية الأخالق  وفقدان  »الجزيرة«  قناة 

بقلم:
د. نبيل العسومي

مفكري  مــن  الــكــثــيــر  ينشغل 
األمة العربية وقادتها السياسيين 
واالقتصاديين بالبحث عن مخرج 
لــمــا اجـــتـــاح األمــــة مـــن صــراعــات 
تــراجــع مــادي  ومــا نتج عنها مــن 
ــكــــري وعـــلـــمـــي بـــلـــغ أوجــــــه فــي  وفــ
أعقاب 2011 بالرغم مما تمتلكه 
األمة من إمكانات بشرية ومادية 
اليوم هناك تطورات على  هائلة. 
الــمــســتــوى االقـــتـــصـــادي فـــي دول 
الــخــلــيــج يــمــكــن ان تــمــثــل قــاطــرة 
أفضل  مستوى  إلــى  باألمة  تدفع 
مـــن الــتــاحــم وتـــرفـــع مــســتــويــات 

تتمكن  ــد  وقــ الـــوســـطـــى،  الــطــبــقــة 
من خاله ان تدفع نحو مستقبل 
أرحــــب. تــقــود هـــذه الــتــطــورات كل 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  مــن 

المتحدة، وقد نوهنا عن ذلك  العربية  واإلمــارات 
في معرض الحديث عن التنوع االقتصادي )أخبار 

الخليج 5 مايو و 2 يونيو 2021(.
مناسبة الحديث هو ما نشر عن اجتماع وزراء 
تأسيس  على  عاما   40 مــرور  بمناسبة  الخارجية 
الــمــجــلــس والـــحـــديـــث عــــن الـــتـــكـــامـــل الــخــلــيــجــي 
)االقتصادي( المنشود. قد ال يكون هناك تقدما 
ملموسا في هذا المجال على المستوى الرسمي، 
واإلمــارات  السعودية  تنتهجه  الــذي  التوجه  ولكن 
قد يفتح مجاال واسعا لتحقيق نوع من التكامل 
الخليجية  الـــــدول  اســتــغــلــت  مـــا  إذا  االقـــتـــصـــادي 
ــدول الــعــربــيــة( ذلـــك ووضــعــت  ــرى )وحــتــى الــ األخــ
استراتيجيتها التنموية بناء على ما يحدث عمليا 
فــي تصريح  الــدولــتــيــن.  هــاتــيــن  فــي  عــلــى األرض 
لرئيس الغرفة البحريني السيد سمير ناس يقول 
في  دوالر  تــريــلــيــون   1.6 بــلــغ  الخليج  اقــتــصــاد  ان 
بلغ 560 مليار دوالر  الحكومي  وان اإلنفاق   2019
هو  األهــم  لكن  الــحــال  بطبيعة  مهم  هــذا  سنويا. 
والخدمية  السلعية  الــصــادرات  مساهمة  نسبة  ما 
العمالة  ومــا حصة  الناتج  هــذا  في  النفطية  غير 
ــا نــصــيــب الطبقة  ــاج، ومـ ــتـ الــوطــنــيــة فــي هـــذا اإلنـ
الــمــتــوســطــة والــفــقــيــرة مــنــه، حــيــث ان الــتــنــوع في 
األنشطة غير النفطية سيقود إلى تكامل خليجي 

يوازن التنافس في قطاعات النفط والغاز.
في اجتماع بتاريخ 25 ديسمبر 2020 تم تشكيل 
مجلس تنسيقي على مستوى عال )برئاسة سمو 
األمير سلمان بن حمد، ولي العهد رئيس الوزراء 
ــي الــعــهــد  ــ ــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـ ــو األمــ ــمـ وسـ
تنسيقية  فــرق  تــم تشكيل  أثــره  الــســعــودي،(، على 
وزاريــــة لــاســتــفــادة مــن الــمــشــاريــع الــتــي تــقــام في 
هذه  من  المحلي.  باالقتصاد  وربطها  السعودية 
والــتــجــاري  االقــتــصــادي  التنسيق  لــجــنــة  الــلــجــان 
ولجنة  الــســيــاحــي  التنسيق  ولــجــنــة  والــصــنــاعــي، 
التحتية.  والبنى  والبيئي  االستثماري  التنسيق 
المنبثقة عنه  من بين اهداف االجتماع واللجان 
ودعم  واالستثماري  االقتصادي  التكامل  »تعزيز 
الصناعات الوطنية وتعزيز التجارة البينية واألمن 
الغذائي«. السؤال اآلن ما هي اآلليات التي سوف 
توضع لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وخصوصا 
ان دول الخليج وصلت إلى قناعة بان النفط غير 
يؤمن  اقتصادي  تنويع  إيجاد  بد من  مستدام وال 
مستقبل المنطقة؛ والسؤال الثاني كيف ستتمكن 
االقتصادي  التقدم  مــن  االســتــفــادة  مــن  البحرين 
تنسيقية  لجان  توضع  ان  يكفي  المنطقة. ال  في 
بــل هــنــاك حــاجــة لــوجــود آلــيــات تــواكــب التطورات 

وبـــقـــيـــادة حــكــومــيــة حــثــيــثــة ليس 
فــقــط لــخــلــق الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة 
المجاالت  لتحديد  كذلك  ولكن 
واخذ المبادرة بالمشاريع الكبرى 
الــتــي تيسر الــتــكــامــل مــع كــل من 

السعودية واإلمارات.
هذا يعني ان هناك حاجة إلى 
إحــــداث تــغــيــيــرات فــي الــمــدخــات 
الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــتـــكـــامـــل 
هذه  أهــم  الخليجي،  االقتصادي 
الــتــغــيــرات وبــشــكــل رئــيــســي تــكــون 
يحتاج  أصبح  الــذي  التعليم  فــي 
وطرق  المناهج  في  تحوالت  إلــى 
التدريس والتعليم العالي لتواكب 
ــادة. ما  ــريــ مــتــطــلــبــات االبــتــكــار والــ
ــدث فـــي الــســعــوديــة مـــن تــحــول  حــ
الفلسفة  ــادة  مــ إدخــــال  مــن حــيــث 
االســتــثــمــار في  مــســتــوى  ورفـــع  الــنــقــدي  والتفكير 
البحث والتطوير، نحتاج ان نواكب هذه التجربة 
ــة. وضــعــت  ــاريـ ــكـ ــتـ ــا االبـ ــنـ فـــي اطـــــار تــطــويــر قـــدراتـ
 2014 فــي  الــعــاشــرة  الخمسية  الخطة  الــســعــوديــة 
وتلتها في 2016 بوضع الرؤية 2030، مما يعطينا 
مجال لتحديد مسارنا بما يتاءم ليس فقط مع 
ما ورد في الــرؤى، ولكن وهو األهــم مع ما تحقق  
ويتحقق عمليا على ارض الواقع من مشاريع في 
تم   2007 منذ  فمثا  والعلمية.  الصناعية  المدن 
وفق خالد سليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة 
االستراتيجية  تنفيذ  على  دوالر  مليار   16 إنفاق 

الوطنية للصناعة. 
إلــــى ذلــــك هــنــاك فــــرص صناعية  بـــاإلضـــافـــة 
ــا فــي  ــمـ ــــي اإلمـــــــــــارات كـ ــيــــة ولـــوجـــســـتـــيـــة فـ وخــــدمــ
السعودية نحتاج إلى وضع استراتيجية بحرينية 
على مستوى عال لاستفادة منها. فمثا التوجه 
اإلمـــاراتـــي يــســيــر نــحــو الــصــنــاعــة وعــلــوم الــفــضــاء 
اللوجستية  والخدمات  المتقدمة  والتكنولوجيا 
السياحة  قطاع  حجم  يصل  ان  )مقدر  والسياحة 
كما   .)2030 ــي  فـ دوالر  مــلــيــار   1.17 إلــــى  فــقــط 
في  إمـــاراتـــي  ســعــودي  تنسيق  مجلس  تشكيل  تــم 
السعودية  بين  وتعاون  تكامل  بخلق  مكلف   2016
واإلمــارات عبر مشاريع استراتيجية مشتركة، من 
المنظومة  تكامل  تعزيز  التنسيق  أهـــداف  ضمن 
االقتصادية بين البلدين وبناء منظومة تعليمية 
ــداد أجـــيـــال عــلــى درجــــة عــالــيــة من  ــ مــتــكــامــلــة إلعـ

الكفاءة. 
البحرين  التنسيقي بين  ان تشكيل المجلس 
الجانب  مــع  مــمــاثــل  تنسيق  وتــوافــر  والــســعــوديــة، 
اكبر  من  االستفادة  فرصة  لدينا  يكون  اإلمــاراتــي 
سيتطلب  ذلــك  واستثمار  المنطقة.  اقتصاديات 
وفق  مــن خــطــوات  األرض  لما يحدث على  رصــدا 
الــبــلــدان، وربــط  الــتــي وضعتها  الــخــطــط والــــرؤى 
واعتبارها  المبادرات  بهذه  البحريني  التخطيط 
التنسيق  يــنــبــغــي  الــبــحــريــنــيــة  لــلــخــطــة  مـــدخـــات 

معها. 
الرؤية  في  النظر  إعــادة  إلــى  ذلــك  قد يحتاج 
من  تحقق  مــا  وفـــق  وتكييفها   2030 البحرينية 
االستفادة  تحقيق  أن  ذلــك  البلدين.  فــي  خطط 
والعام  الخاص  القطاع  بين  المشاركة  سيتطلب 
في  خــصــوصــا  قــيــاديــا  دورا  الــحــكــومــة  تــأخــذ  وان 
الخاص  القطاع  التي ال يحبذ  الكبرى  المشاريع 

ارتيادها. 
 drmekuwaiti@gmail.com

الخليج�ي والتكام�ل  التن�س�يقية  المجال��س 

بقلم:
 د. محمد عيسى الكويتي
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Vacancies Available
RAMEZ TRADING AND MARKETING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact

 17243331  or  moh.ramez@ramez.net

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR
suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  adnan.aslam@lpodwaterpark.com

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PORTER
suitably qualified applicants can contact

 17845000  or  adnan.aslam@lpodwaterpark.com

AL DARWAS BUILDING CONSTRCTION 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact

 33349996  or  awas9119@hotmail.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

DELMON WASTE PAPER RECYCLING CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39627407  or  e_rawther1@hotmail.com

AVANA CAPITAL 

has a vacancy for the occupation of

  CHIEF COMMERCIAL OFFICER
suitably qualified applicants can contact

 17590246  or  sundipcpa@yahoo.com

CORNER CITY CONTRTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER
suitably qualified applicants can contact

 39130349  or  eter_aljenan@hotmail.com

KOTTA VILLA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 33444545  or  khalid.rahimy23@yahoo.com

LA FEMME BELLE BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact

 39699198  or  ayda2404@gmail.com

FUTURE TOWERS CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 37765553  or  ali1alaali@hotmail.com

GLAMOUR BOX SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact

 36747076  or  aamajed89@gmail.com

DAR AL BINAA BUILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE
suitably qualified applicants can contact

 17661296  or  abigael@dar-albinaa.com

STILLER AGENCY FOR THE SUPPLY WORKERS W. L. L 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN
suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  alazzamgroup@yahoo.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB RIZQ (1770 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS
suitably qualified applicants can contact

 39440778  or  jassimdocuments@gmail.com

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER
suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  FOOD SERVICE WORKER
suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com

MOROCCAN MOON RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GANGPUSHER
suitably qualified applicants can contact

 33357597  or  sharefa1999@hotmail.com

AL IMAN SCHOOLS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact

 17681818  or  abu_wadood@hotmail.com

AYOOSH RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL)
suitably qualified applicants can contact

 39661615  or  salmanisa825@gmail.com

NOOR GALALI  BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  amoool.86@hotmail.com

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17468532  or  msyed@abahsain.com

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  pr@ag-bh.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

HOUSE KEY SERVICE 

has a vacancy for the occupation of

  AIRCONDITIONERS MECHANIC
suitably qualified applicants can contact

 66655177  or  housekey.service@gmail.com

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

GEMS INDUSTRIAL SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17491106  or  unni@gems-bahrain.com

KENTUCKY 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

QATAR AUTO SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39456022  or  qatarauto.services@gmail.com

AL BURNI CONSTRUCTION AND TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT
suitably qualified applicants can contact

 39722444  or  ali_albarni@hotmail.com

YUMMY COOK BH FOR FOODS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 33882097  or  cabinsconstruction@gmail.com

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 77061717  or  ykhalfan@gmail.com

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MECHANICAL HELPER
suitably qualified applicants can contact

 17830801  or  hr@ramsis.com.bh

FATAFEET CONTRACTING EST 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact

 17771936  or  september-9559@hotmail.com

FALCON TELECOM 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER
suitably qualified applicants can contact

 35664400  or  fouad_awwad@hotmail.com

ALFRENIAS BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 33037450  or  layla-mr61@hotmail.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

CYPRUS CYBARCO TABET JV W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact

 17224545  or  cct@cct-bh.com

TOKAMAK SUBSURFACE OPERATIONS AND CONSULTANCY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GENERAL MANAGER
suitably qualified applicants can contact

 39999019  or  koheji@tokamak-soulutions.com

KHALED MOHAMED HABIB ABDULLA 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 33444545  or  khalid.rahimy23@yahoo.com

الصالح،  بن صالح  علي  أكــد 
رئيس مجلس الشورى، أن إنجازات 
أدوار  خــال  التشريعية  السلطة 
االنعقاد الماضية، وما قدمته من 
تشريعات وقوانين تفعيًا لألدوات 
نتاًجا  تعدُّ  المحددة،  الدستورية 
لــعــمــٍل وطـــنـــي مخلص  مــتــمــيــًزا 
التشريعية،  السلطة  أعــضــاء  مــن 
مع  مستمر  وتنسيق  بَناء  وتعاون 
إلى  مشيًرا  التنفيذية،  السلطة 
والــتــكــامــل  الــمــشــتــرك  الــعــمــل  أنَّ 
بــــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والتنفيذية يشكل قاعدة أساسية 
الســتــمــراريــة الــعــمــل الــتــشــريــعــي، 
ــيـــخ الـــنـــهـــج الــديــمــقــراطــي  وتـــرسـ
الـــذي أكـــده الــمــشــروع اإلصــاحــي 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

الباد المفدى.

وأشاد رئيس مجلس الشورى 
التعاون  من  المتقدم  بالمستوى 
ــحــــرص عــلــيــه  الـــثـــنـــائـــي الـــــــذي تــ
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
سمّوه  دعــم  عالًيا  مقدًرا  الـــوزراء، 
والحوار  التشاور  لمبدأ  المستمر 
بــــيــــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
دفع  فــي  يسهم  بما  والتنفيذية، 
عجل النمو واالزدهــار في مملكة 

البحرين.
جــــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــال 
ــورى صــبــاح  ــشــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
البوعينين،  فضل  بن  غانم  أمس 
ــورى  ــشـ وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــســي الـ
والـــنـــواب، وذلـــك لبحث عـــدٍد من 
بالشأن  المتعلقة  الــمــوضــوعــات 

التشريعي.

الشورى  مجلس  رئيس  ونــّوه 
بــالــنــتــائــج الــمــثــمــرة واإليــجــابــيــة 
الســتــمــرار الــتــواصــل، والــلــقــاءات 
الـــــمـــــشـــــتـــــركـــــة بــــــيــــــن الـــــــــــــــــوزراء 
السلطة  وأعـــضـــاء  والــمــســؤولــيــن 
ــزز مـــبـــدأ  ــعــ ــة، بـــمـــا يــ ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
التي  بالجهود  مشيًدا  الشفافية، 
ــر شــــؤون  ــ ــ يــــقــــوم بـــهـــا ســــعــــادة وزيـ
مجلسي الشورى والنواب، وعمله 
الدؤوب في التنسيق ودعم العمل 

التشريعي.
مــن جــانــبــه، أعــــرب غــانــم بن 
فـــضـــل الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن عــــن الــشــكــر 
والــثــنــاء لــمــعــالــي رئــيــس مجلس 
لــمــا يولونه  الــشــورى واألعـــضـــاء، 
مـــن اهــتــمــام ومــســؤولــيــة وطــنــيــة 
ــعـــات وتـــعـــديـــل  ــريـ ــتـــشـ فــــي ســــن الـ
القوانين، مؤكًدا السعي المستمر 
مـــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة الــــمــــوقــــرة 

التعاون  آفـــاق  مــن  الــمــزيــد  لفتح 
ــرك، وضــــمــــان  ــتــ ــشــ ــمــ ــل الــ ــمــ ــعــ والــ
اســـتـــدامـــة الــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة 
ــائـــز  الــــتــــي تـــشـــكـــل ركــــيــــزة مــــن ركـ

التي  الشاملة  التنموية  المسيرة 
تشهدها مملكة البحرين في ظل 
الملك  الحكيمة لجالة  القيادة 

المفدى.

رئ��ي�����س ال�������ش���ورى: اإن����ج����ازات ال�����ش��ل��ط��ة ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة ن��ت��اج

ع���م���ٍل وط���ن���ي م��خ��ل�����س وت�����ع�����اون ب���ن���اء م����ع ال��ح��ك��وم��ة

} رئي�س مجل�س ال�سورى خالل لقائه وزير المجل�سين.

التقى النائب أحمد صباح السلوم مع الكولونيل بوب 
البحرينية  البرلمانية  الصداقة  لجنة  رئيس  ستيوارت 
أمس  يــوم  البريطاني  الــعــمــوم  مجلس  فــي  البريطانية 
المشتركة  الــروابــط  تعزيز  الجانبان  وبحث  »الــثــاثــاء«، 
واستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين 
وبــريــطــانــيــا، خــاصــًة فــي ظــل اســتــمــرار جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
وقال النائب أحمد السلوم بعد االجتماع في تصريح 
صحافي أنه تم تسليط الضوء على المشروع اإلصاحي 
الشامل لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
أبعاد  مــن  احــتــواه  ومــا  المفدى  الــبــاد  عاهل  آل خليفة 
المجتمع  في  الحقوقي  والتوازن  التسامح  قيم  لتعزيز 
وحفظ  تعزيز  في  المساهمة  الــى  باإلضافة  البحريني 
األساسية  الركيزة  المواطنين  وجعل  واالستقرار  األمن 

في بناء المجتمع.
السامي  الملكي  بالتوجيه  ــادة  االشــ تمت  أنــه  وذكـــر 
من لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
على  العمل  بمباشرة  المفدى،  الباد  عاهل  خليفة  آل 
الخارج  في  المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم 
ــا، والــتــأكــيــد عــلــى تــقــديــم الــرعــايــة  ضـــد فـــيـــروس كــــورونــ
مــســانــدة جهود  الــى  بــاإلضــافــة  الــخــارج  فــي  للمواطنين 

الدول في تحصين المجتمع.
كما تم استعراض الحزم المالية المقدمة والتي كان 
لها الدور الكبير في دعم القطاع الخاص والمحافظة على 

والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  العديد  استمرارية 
باإلضافة الى المحافظة على وظائف البحرينيين عبر 
الرواتب وخاصًة للقطاعات األكثر تضرًرا  التكفل بدفع 

مما أسهم في استقرار األوضــاع األسرية وعدم الحاجة 
الى تسريح العمالة الوطنية، وان هذه الجهود المبذولة 
تأتي لتكون عامة فارقة ونجاحات تحسب للبحرين في 

مواجهتها لجائحة فيروس كورونا.
وبّين أنه تم استعراض اإلجــراءات االحترازية التي 
قامت بها مملكة البحرين ووضعها للعديد من التدابير 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  قــيــادة  تحت 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي 
حظيت هذه الجهود باشادات واسعة من منظمة الصحة 

العالمية.
لــإجــراءات  بريطانيا  ارتياحا  هناك  أن  إلــى  وأشـــار 
الــمــتــخــذة مـــن قــبــل الــبــحــريــن فـــي مــواجــهــة الــجــائــحــة، 
على  الــضــوء  تسليط  على  كبير  بشكل  انعكس  مــا  وهــو 
الــخــطــوات الــتــي تـــم اتــخــاذهــا والــتــدابــيــر واإلجــــــراءات 
االحــتــرازيــة والــجــهــود الــمــبــذولــة مــن قبلها فــي خفض 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــة الــــى الـــرعـ ــافـ اعــــــداد اإلصــــابــــات بـــاإلضـ

المتميزة من قبل الكوادر الطبيبة.
ــواب في  ــنـ واكــــد اهــمــيــة اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل بــيــن الـ
الــبــلــديــن وذلــــك ألجــــل الــســعــي نــحــو تــعــزيــز الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة فـــي كــافــة الـــمـــجـــاالت وبــخــاصــة عــبــر لجنتي 
مقدما  الصديقين،  البلدين  فــي  البرلمانية  الصداقة 
به  تقوم  لما  لندن  فــي  البحرين  مملكة  لسفارة  شكره 
من جهود في سبيل تعزيز التعاون المشترك على كافة 

االصعدة.

لدى لقائه رئي�س لجنة ال�سداقة البرلمانية البحرينية البريطانية.. النائب ال�سلوم:

ارتياح بريطاني الإجراءات البحرين ال�شحية واالقت�شادية في مواجهة الجائحة

} النائب ال�سلوم خالل لقائه بالكولونيل بوب ستيوارت.

ــبــــي ســـلـــمـــان  ــنــ ــبــــدالــ أشـــــــــاد عــ
مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  األول  ــنـــائـــب  الـ
صدرت  التي  بالتوجيهات  النواب 
عن صاحب السمو الملكي األمير 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
بـــمـــنـــح رتـــبـــتـــيـــن اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــي 
يعادلها  مــا  أو  المدنية  الــخــدمــة 
االمــامــيــة،  بــالــصــفــوف  للعاملين 
أن هــذه  الــســيــاق  فــي ذات  مـــؤكـــدًا 
سموه  لـــدن  مــن  الــكــريــمــة  اللفتة 

تــؤكــد مــجــددًا حــرص ســمــوه على 
مــكــافــأة الــعــامــلــيــن فــي الــصــفــوف 
االمـــامـــيـــة نــظــيــر مـــا يــقــومــون به 
هي  كبيرة  وتضحيات  جــهــود  مــن 
المواطنين  جميع  تقدير  محل 
والــمــقــيــمــيــن، وهــــي خـــطـــوة تــأتــي 
فــي ســيــاق دعـــم جــهــود الــبــحــرنــة، 
وإعطاء شباب وشابات الوطن ما 

يستحقون من تشجيع ورعاية.
األول  ــــب  ــائــ ــ ــنــ ــ الــ وطـــــــالـــــــب   
بــضــرورة  الــنــواب  مجلس  لرئيسة 

ــيـــف فــي  ــتـــوظـ ــة الـ ــ ــويـ ــ إعــــطــــاء أولـ
الـــــــوزارات  وبــقــيــة  الــصــحــة  وزارة 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة والــشــركــات 
للمتطوعين  للحكومة  الــتــابــعــة 
ــفــــوف  الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن فــــــي الــــصــ
االمامية وبشكل خاص العاطلين 
عندما  يبخلوا  لــم  الــذيــن  منهم، 
»لنا  وقــال:  وأهله،  الوطن  ناداهم 
كبير األمل في أن تشمل توجيهات 
سموه الكريمة أبناءه البحرينيين 
محط  كــانــوا  الــذيــن  المتطوعين 

ــوان لــلــمــثــابــرة، والـــعـــطـــاء في  ــنـ عـ
على  والمقيمين  الــوطــن  حماية 

أرضه في ظل جائحة كورونا«.
ــاف: »إنـــنـــا نــثــمــن عــالــيــًا  ــ وأضــ
ــة  ــمــ ــريــ ــكــ تـــــوجـــــيـــــهـــــات ســــــمــــــوه الــ
تــعــزيــز وتطوير  والــتــي تــصــب فــي 
وفـــي مختلف  الــحــكــومــي  الــعــمــل 
العناصر  على  اعتمادًا  المجاالت 
والـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة وإعــطــائــهــم 
الفرصة لخدمة الوطن والتفاني 

في نهضته«. 

دعا الى اإعطاء اأولوية في التوظيف للمتطوعين العاطلين..

النائ�ب عبدالنب�ي �ش�لمان ي�ش�يد بمن�ح رتبتي�ن ا�ش�تثنائيا للعاملي�ن بال�شف�وف االمامية

} عبدالنبي سلمان.

لرئيس  الثاني  النائب  قــال 
ــواب عــلــي زايـــــد إن  ــنــ مــجــلــس الــ
من  بتوجيهات  ــراءات  إجــ اتــخــاذ 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  ــ الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــ
بـــوزارة  ألعــمــال  مخالفات  حــول 
التربية والتعليم ووزارة األشغال 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون 
العمراني ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعية يؤكد الدور الرقابي 
الــحــكــومــي الـــــذي يـــأتـــي نــتــاجــًا 

لــعــمــل ديـــــوان الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة 
الــتــي أصــــدرت تقارير  واإلداريـــــة 
تـــدقـــيـــق اســـتـــقـــصـــائـــيـــة أظـــهـــرت 
وجود مخالفات تستوجب اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها.
وذكر زايد أن أعضاء بمجلس 
النواب يحرصون على استخدام 
تقارير  حــيــال  الرقابية  أدواتــهــم 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
مستمر  بشكل  المطالبة  ويــتــم 
بــاتــخــاذ اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
التقارير  تجاه المخالفين، وفي 

السمو  لــصــاحــب  كـــان  الــســابــقــة 
ــيـــس  ــد رئـ ــهــ ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء أدوار واضحة في 
النيابة  إلى  المخالفات  تحويل 
العامة واإلدارة العامة لمكافحة 
الـــفـــســـاد واألمــــــــن االقـــتـــصـــادي 
الــوزاريــة  واللجنة  وااللــكــتــرونــي، 
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
الــمــخــالــفــات بحسب  لــمــراجــعــة 

نوعها وجهة االختصاص.
اســـتـــمـــرار  أن  عـــلـــى  وشـــــــدد 
أمر مرفوض،  المخالفات  وجود 

ــب مــعــاقــبــة كـــل مـــن تــســّول  ــ ووجـ
لــه نــفــســه الــعــبــث بــالــمــال الــعــام 
ــرام الــنــظــم اإلداريـــــة  ــتـ وعــــدم احـ
تحقيق  أجــــل  مـــن  الـــمـــوضـــوعـــة 
ــذلـــك يجب  ــعــــام، ولـ الـــصـــالـــح الــ
ــد عــلــى  ــديـ الــــضــــرب بـــيـــد مــــن حـ
في  جرأتهم  بسبب  المخالفين 
بالرغم  المخالفات  هذه  ارتكاب 
تلقى  تــقــاريــر رسمية  مــن وجـــود 
اهـــتـــمـــامـــًا مـــن جــمــيــع الــجــهــات 
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ لــمــحــاســبــتــهــم بــ

الرقابة الشعبية.

اأ�ساد بتعامل ولي العهد رئي�س الوزراء مع تقارير »الرقابة«.. النائب علي زايد: 

اتخاذ اإجراءات قانونية �شد مخالفات حكومية يوؤكد اأهمية االأدوات الرقابية

} علي زايد.

الــــوزارة  وكــيــل  الــخــاطــر  إبــراهــيــم  ــوال  نـ استقبلت 
بمقر  بمكتبها  واألداء  واالستراتيجيات  للسياسات 
وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى األستاذة لولوة 
صاحب  قـــرار  صـــدور  بمناسبة  وذلـــك  المهنا،  غــســان 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
إلدارة  مديرًا  بتعيينها  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 

تراخيص ومتابعة التعليم المبكر.
الــتــعــيــيــن يمثل  الــخــاطــر أن هــــذا  ــوال  ــ نـ وأكـــــدت 
الــعــمــل بكفاءة  كــبــيــرة تحتم  ومــســؤولــيــة  غــالــيــة  ثــقــة 
وتعزيز  الحكومية  األهـــداف  لتحقيق  واجتهاد  وجــد 
مخرجات قطاع التعليم المبكر وفق الرؤى والبرامج 
الــمــعــتــمــدة الــتــي تمثل أحـــد أهـــم مــخــرجــات مــشــروع 

والتعليم،  التربية  لـــوزارة  المؤسسي  الهيكل  تطوير 
تطوير  على  حاليًا  العمل  يجري  سياقه  فــي  والـــذي 
الــتــربــيــة  الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر فـــي وزارة  مــنــظــومــة عــمــل 
ضمن  الــحــضــانــات،  قــطــاع  إضــافــة  لتشمل  والتعليم 
إطار تنظيمي مطور، متمنية في الوقت نفسه لمديرة 

اإلدارة كل التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.
المهنا  غسان  لولوة  األســتــاذة  عبرت  جانبها  من 
عن  المبكر  التعليم  ومتابعة  تراخيص  إدارة  مديرة 
التربية  وزارة  عمل  طــاقــم  إلــى  بــاالنــضــمــام  سعادتها 
إلسهامها  مــواصــلــة  مــن  ذلــك  يشكله  ومــا  والتعليم، 
المؤسسي  الهيكل  تطوير  مــبــادرات  عمل  فــرق  ضمن 

للوزارة. 

وك���ي���ل ال�����ش��ي��ا���ش��ات واال���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ات ب��ال��ت��ع��ل��ي��م

الم����بكر الت�ع�ل����يم  تراخي����س  اإدارة  م����دير  ت�ش�ت�ق�ب����ل 

} نوال الخاطر خالل لقائها لولوة المهنا.



والعلم  للتربية  المتحدة  األمـــم  منظمة  فــي  استشارية  هيئات  أوصـــت 
والثقافة )اليونسكو( بإدراج البندقية وبودابست على قائمة التراث العالمي 
المهدد، فيما قد تسحب مرفأ ليفربول التجاري من الئحة التراث العالمي 
بسبب تطوره السريع جدا. ونشرت هذه التوصيات قبل اجتماع لجنة التراث 
العالمي التي ستقرر اتباعها أم ال، في فوزهو بالصين من 16 إلى 31 يوليو. 
التي  المعايير  أحــد  الكثيفة  السياحية  األنشطة  أثــر  يشكل  البندقية،  فــي 

دفعت اليونسكو الى طلب إدراج المدينة على الئحة التراث العالمي المهدد. 
بشكل  المعنيان  هما  بــودا  وحي قصر  الدانوب  نهر  فإن ضفة  بودابست،  في 
النطاق  واســعــة  بــنــاء  ــادة  وإعــ »غــيــر مناسبة«  هــدم  والــســبــب عمليات  خـــاص. 
التاريخيين.  الموقعين  هذين  تشوه  التي  جــدا  العالية  المباني  خصوصا 
الحاجز المرجاني العظيم مهدد بنفس المصير بسبب تدهوره الناجم عن 

تغير المناخ. 

مقـهـى جـديـد فـي طوكيـو تعمل به 

روبوتات يديرها اأ�شخا�ص من المنزل
تــم مــؤخــرا افــتــتــاح مــقــهــى جــديــد فــي طــوكــيــو، حــيــث ال يطلب 
الزبائن طلباتهم من أشخاص عاديين، ولكنهم يطلبونها من روبوت، 
تسبب  إعاقات  لديهم  أشخاص  قبل  من  بعد،  عن  فيه  التحكم  يتم 
لديهم صعوبة في الخروج. وذكرت هيئة االذاعة والتلفزيون اليابانية 
المقهى  يعمل في  الــذي  الروبوت  أن  الثالثاء،  أمس  كيه(،  إتش  )إن 
وهو  120 سنتيمترا،  نحو  يبلغ طوله  روبـــوت«،  »افــاتــار  اســم  ويحمل 
ذاتي التحرك، ويقدم المشروبات للزبائن الجالسين على الطاوالت. 
ويقوم أشخاص عاديون بتشغيل الروبوت من المنزل، ويتناوبون على 
المشغلون  هــؤالء  ويقوم  المقهى.  في  النادل  بها  يقوم  التي  المهام 
بتحريك الروبوتات من خالل أصابعهم، أو ذقونهم، أو أجزاء أخرى 
ولكنه  نــوعــه،  مــن  األول  ليس  المقهى  أن  إلــى  ويــشــار  مــن جسدهم. 

األول المفتوح بصورة مستمرة. 

ــي  ــم ــال ــوم ع ــ ــ اإعــــــــان ي

ــعــوديــة ــش ــ� ــي ال ــل فـ ــاإبـ لـ
أعلن مؤسس ورئيس المنظمة الدولية لإلبل في السعودية، فهد 
بن فالح بن حثلين، تخصيص يوم 22 يونيو من كل عام كيوم عالمي 
لإلبل، للتذكير بـ»اإلرث الكبير« لإلبل. وفي تغريدة له، قال فهد بن 
يوم  المنظمة تخصيص  فــي  »دعمنا  »تــويــتــر«:  فــي  بــن حثلين  فــالح 
عالمي لإلبل )22 يونيو( من كل عام للتذكير باإلرث الكبير لإلبل«. 
وأضاف: »نستضيف الدكتور عبدالرازق ككر، مؤسس اليوم العالمي 
فعاليات  لدعم  اليوم  هذا  أهمية  عن  للتحدث  محاضرة  في  لإلبل، 

وأنشطة اإلبل في العالم.

فنانة مغربية تتفوق في الثانوية العامة 

الدرا�شة عن  عاما   33 انـقـطاع  بـعـد 

تمكنت الــفــنــانــة الــمــغــربــيــة نــزهــة الــشــعــبــاوي، مــن الــنــجــاح في 
 17.48 معدل  على  والــحــصــول  بتفوق،  العامة  الثانوية  امتحانات 
موقع  على  عبر صفحتها  لها  تدوينة  في  وذكــرت  اآلداب.  في شعبة 
الــدراســة مــدة ال تقل عــن 33 عاما.  أنــهــا انقطعت عــن  »فــيــســبــوك«، 
واحتفلت بنجاحها على طريقة العروس المغربية رغم أنها أم ألبناء 
كبار، وذلك من خالل حملها على »العمارية« مع األهازيج الشعبية 
على  والــصــالة  لتزيينها،  الــعــروس  يرافقن  نساء  وهــن  و»الــنــكــافــات«، 

النبي. 
أنها  كما  »مغربية«،  أغنية  أشهرها  أغان  عدة  الشعباوي  ولنزهة 
تشتهر بكونها من الفنانات اللواتي كان يحب الملك الراحل الحسن 
الثاني االستماع إليهن، وكانت تحيي عدة حفالت بالقصر الملكي. 

امتحانات  في  المتفوقين  قائمة  على  النسائي  العنصر  وتربع 
الثانوية العامة في المغرب هذا العام، حيث وردت أسماء 8 طالبات 
مــن مدينة  الـــزروالـــي  أمينة  كما حصلت  األوائــــل،  الــــ10  فــي الئــحــة 
العلوم  في مسلك   19.53 وهو  بالمملكة،  معدل  أعلى  على  مراكش 

الفيزيائية باللغة الفرنسية.
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جورج كلوني يطلق مدر�شة لتعليم »المحرومين« فنون ال�شينما

أقدم زوجان من الفلبين على حلق رأسهما 
أول  فــي  المشاركة  مــن  بــداًل  زفافهما  فــي حفل 
رقــصــة فــي الــحــفــل، وذلــــك تــضــامــًنــا مــع والـــدة 
العروس التي تعاني من مرض السرطان. وبدأت 
العروس بخطاب قبل أن يجلس زوجها الجديد 
أننا  على كرسي أمامها وقالت: »يعتقد والداي 
»فسنحلق  مضيفة:  تقليدية«  برقصة  سنقوم 
رؤوســنــا مــن أجــل الــســرطــان، ومهما كــان المال 
الليلة«.  به  نتبرع  فسوف  أمامنا،  تضعه  الــذي 
زوجــهــا ثم  الــعــروس وهـــي تحلق رأس  وظــهــرت 
جلست زوجته على الكرسي بينما يحلق زوجها 
ــي تــقــول لــوالــدتــهــا: »نــحــبــك كــثــيــرًا  شــعــرهــا وهـ
ونريد أن نتضامن معك« ثم تنضم امرأة مسنة 
تــرتــدي الــلــون الـــــوردي إلـــى الــزوجــيــن حديثي 

الحالقة على خشبة المسرح أثناء تعانقهما.

ح�شـام  حنيـن  علـى  القب�ـص 

لتنفيـذ حكـم ال�شـجن بحقهـا

فتاة  على  القبض  المصرية  الــشــرطــة  ألــقــت 
»التيك توك« حنين حسام، تنفيًذا لحكم قضائي 
صدر بحقها في قضية »االتجار بالبشر« المنسوبة 
إليها. وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على 
أعــوام،   10 المشدد  بالسجن  غيابًيا  حسام  حنين 
ــودة األدهـــم  وتــغــريــمــهــا 200 ألـــف جــنــيــه، وعــلــى مــ
كل  وتغريم  أعـــوام،   6 بالسجن  وآخــريــن حــضــورًيــا 
مــنــهــم 200 ألـــف جــنــيــه، بــعــد اتــهــامــهــم بــاالتــجــار 
بـــ»فــتــيــات  إعــالمــًيــا  الــمــعــروفــة  بالقضية  بــالــبــشــر، 
ذلــك، بعد ساعات على ظهور  يأتي  تــوك«.  التيك 
حنين حسام في فيديو وهي تبكي بشدة، موجهة 
ــة« لــلــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح  ــ ــالـ ــ ــالـــت إنــــهــــا: »رسـ مــــا قـ
عبر  نشرته  الـــذي  الفيديو  فــي  وقــالــت  السيسي. 
إنــســتــغــرام: »إنـــا هلل وإنـــا إلــيــه راجـــعـــون.. أنــا بوجه 
عملت  أنــا  السيسي..  عبدالفتاح  للرئيس  رســالــة 

إيه.. 10 سنين إزاي«.

يشارك النجم السينمائي األمريكي، جورج كلوني، 
في تأسيس مدرسة عمومية لتعليم الفنون السينمائية 
والــتــلــفــزيــونــيــة، فــي لـــوس أنــجــلــوس، لــمــســاعــدة طــالب 
على  الــمــحــرومــة  المجتمعات  مــن  الــثــانــويــة  المرحلة 
دخول عالم هذه الصناعة، بحسب ما أعلن مسؤولون، 
يــوم االثــنــيــن. وبــالــشــراكــة مــع »مــــدارس مقاطعة لوس 
كبارا  نجوما  يضم  استشاري  مجلس  يقود  أنجلوس«، 
»ماغنت«،  اســم  تحت  تعليميا  برنامجا  كلوني،  بينهم 
العملي  والتدريب  الدراسية  بالمناهج  الطالب  لتزويد 
التلفزيوني  اإلنــتــاج  فــي صناعة  الــداخــلــي،  والــتــدريــب 
واألفالم. وقال كلوني في بيان إن »هدفنا هو أن نعكس 
بــشــكــل أفــضــل تــنــوع بــلــدنــا، مـــا يــعــنــي أن نــبــدأ بـــاكـــرا«، 
ثانوية  بــرامــج  »إنـــشـــاء  يتضمن  الــمــشــروع  أن  ــاف  وأضــ
والــمــؤثــرات  والــمــونــتــاج،  الــكــامــيــرات،  عــن  الشباب  تعلم 
التي  الوظيفية  الــفــرص  وجميع  والــصــوت،  البصرية، 
مــدارس  على  الــعــام  المشرف  الصناعة«.  هــذه  توفرها 

مقاطعة لوس أنجلوس، أوستن بيتنر، قال في تغريدة 
فتح  فــي  »ستساعد  الــمــبــادرة  إن  االثــنــيــن،  تويتر،  على 
أبــــواب الــفــرص لــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــطــالب من 
»الفيزياء  أن  بيتنر  وأضــاف  المحرومة«.  المجتمعات 
لها دور في اختيار المصور السينمائي عدسة الكاميرا، 
والرياضيات هي جزء من أساس الموسيقى التصويرية 
لتصميم  مطلوبة  النقدي  التفكير  ومــهــارات  للفيلم، 
ــذا ســيــتــم ربــطــه  ــل هــ ــدا أن »كــ ــؤكـ مـــوقـــع الـــتـــصـــويـــر«، مـ

بالمنهج الدراسي في المدرسة«.
ــاء االســـتـــشـــاريـــيـــن الــمــؤســســيــن  ومــــن بــيــن األعــــضــ
ودون  هيسلوف،  غــرانــت  الــجــديــدة،  للمبادرة  اآلخــريــن 
تشيدل، وميندي كالينغ، ونيكول أفانت، وإيفا لونغوريا. 
لإلنتاج  »رويــبــال  إطــالق مدرسة  يتم  أن  المتوقع  ومــن 
آر  إدوارد  مركز  في  ومقرها  والتلفزيوني«،  السينمائي 

} جورج كلوني.رويبال التعليمي، في خريف عام 2022.
} سواغ مان.

} الروبوت في الخدمة.

اإجـاء معتقليـن مـن �شـجن 

اأ�شترالــي غـزتــه فـئــران 

نيو ساوث  واليــة  في  فئران سجنا  غــزت 
ويــلــز األســتــرالــيــة، مــرغــمــة الــســلــطــات على 
ــروع فـــي إجـــــالء مـــئـــات الــســجــنــاء منه  ــشــ الــ
ريثما يتم إصالح األضرار الناتجة عن هذه 
معتقل  أسالك  الفئران  وقضمت  القوارض. 
ويلينغتون الواقع في منطق ريفية وأحدثت 
أضرارا في سقوف قاعاته وزنزاناته. وأوضح 
بيتر  المقاطعة  بسجون  المكلف  المفوض 
والمعتقلين  الموظفين  أن »صحة  سيفرين 
المطلقة،  أولويتنا  هي  ورفاههم  وسالمتهم 
ومــــن الــمــهــم بــالــتــالــي الــتــحــرك بـــأســـرع ما 
التصليحات«. وسيتم نقل ما  يمكن إلنجاز 
إلــى  مــوظــف  إلـــى 420 ســجــيــنــًا و200  يــصــل 
وقال  يونيو.  نهاية  بحلول  أخــرى  مؤسسات 
كيفين كوركوران المسؤول في إدارة السجون 
»نريد إنجاز هذه األعمال دفعة واحدة حتى 
ويــواجــه شرق  اآلفـــة«.  ال نكون ضحايا هــذه 
تهاجم  قــوارض  اجتياح  أشهر  أستراليا منذ 

المساكن وتلتهم المحاصيل. 

محاكمة مغني راب تون�شي 

في 21 ق�شية احـتـيـــال
اتهم  قضية   21 في  القضائي  القطب  نظر 
فــيــهــا »ســــواغ مــــان« بــالــتــحــايــل وإيـــهـــام أشــخــاص 
البورصة وتنفيذ استثمارات،  أرباح في  بتحقيق 
وتسلمه لمبالغ مالية دون أن يحقق لمن سلموه 
بــهــا. وقــــررت المحكمة  الــتــي وعــدهــم  الــمــبــالــغ 
بعد  المقبل،  سبتمبر   23 إلــى  القضية  تأجيل 
هت له، نافيا  هم التي ُوجِّ أن أنكر المتهم كل التُّ
احتيال  ويشتبه في  أي شخص.  االحتيال على 
المغني على معجبيه، وقد صدرت بحقه مذكرة 
استغالل  بتهمة  الفرنسي  القضاء  مــن  توقيف 
في  عليه  الحكم  وتــم   ،2019 نوفمبر  فــي  الثقة 
وغرامة  أعــوام،  بالسجن خمسة  الماضي  مارس 
مالية مقدارها 100 ألف دينار تونسي، )35 ألف 
ماليين   6( ديــنــار،  مليون   17 ومــصــادرة  دوالر(، 

دوالر(، تم تحويلها إلى خزينة الدولة.
}  مشهد من الحفل.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

اأفراح

الناس  على  كــورونــا  ينشره  مــا  رغــم 
مــن أحــــزان وقــلــق فـــإن اهلل يــمــن علينا 

بالفرح ويخفف عنا.
ــالـــي كــانــت كــبــيــرة أمــس  ـــراح األهـ أفــ
بــســبــب الــنــتــائــج الــجــيــدة الــتــي حققها 
المرحلتين  فــي  الــمــدارس  فــي  أبناؤهم 
اإلعدادية والثانوية وكانت فرحة كبيرة 
وقلق  كبير  جهد  بعد  ــاء  واآلبـ لألمهات 
وبعد  أهــالــيــهــم  أو  للطلبة  ســــواء  وأرق 
كـــل مـــا بـــذلـــوه مـــن عــمــل مــتــواصــل من 
أجل مساعدة أبنائهم على فهم الدروس 
وأداء الواجبات ومواصلة تعليمهم رغم 
ظروف كورونا والحرص على متابعتهم 
الماضية وعلى مدى  األيام  تلك  طوال 
منا  عــمــل يستحق  ــو  وهـ شــهــور طــويــلــة 
وزارة  أن  شـــك  وال  والـــتـــقـــديـــر.  الـــثـــنـــاء 
األخرى  هي  تستحق  والتعليم  التربية 
التقدير على ما بذله المنتسبون إليها 
من جهد في متابعة األبناء والبنات عن 
المعلومات  إيــصــال  عــلــى  والــصــبــر  بــعــد 
والــشــرح  التوصيل  صعوبة  رغــم  إليهم 
ــوم أمــــس كــان  يــ بـــعـــد. وال شـــك أن  عـــن 
ولـــألهـــالـــي لتحقق  لــهــم  كــبــيــرة  فـــرحـــة 
أهـــدافـــهـــم وآمـــالـــهـــم بــالــنــســبــة لــنــجــاح 
األبناء وتفوقهم الدراسي رغم األزمات.

األمـــر اآلخـــر الـــذي آثـــار فــي الناس 
ــداد اإلصــابــات  الــفــرح هــو انــخــفــاض أعــ
نجاح  على  مدلال  كبير  بشكل  بكورونا 
الفريق  اتخذها  التي  الخطوات  جهود 
الوطني وانخفاض الوفيات كذلك، وهو 
ما كان يسبب الحزن لألهالي وللطاقم 

الطبي أيضا.

�شـبـط مـتـ�شـول يمتلـك واأ�شرته 

لـيــاقـــة ومــركـــز  �شـيـارات   5
االجتماعية  التنمية  وزارة  في  التسول  مكافحة  وحــدة  ضبطت 
بدنية  لــيــاقــة  ومــركــز  ســـيـــارات   5 عــائــلــتــه  مــتــســوال تمتلك  بــــــاألردن، 
ــرأي«  ــ لــلــســيــدات. وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان لــهــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة »الـ
بحجة  المواطنين  باستعطاف  يقوم  كــان  »المتسول  إن  المحلية، 
الفقر في أسرته، وبعد إجراء الدراسات االجتماعية« تبين أنه وأسرته 
يمتلكون 5 سيارات، وراتبا من مؤسسة الضمان االجتماعي قدره 425 
دينارا. وأوضح البيان أن المتسول »أعزب يمتلك سيارة نوع هونداي 
موديل 1999، وأسرته تمتلك مؤسسة فردية قائمة برأس مال 1000 
نوع  سيارة  إلــى  إضافة  للسيدات(  بدنية  لياقة  تدريب  )مركز  دينار 
فــورد مــوديــل 2016، وســيــارة نــوع هــونــداي مــوديــل 2000، وســيــارة نوع 
تويوتا شحن عمومي موديل 1990، وسيارة نوع اسوزو شحن 2001«. 
المقتضى  إلجــراء  األمني  المركز  إلى  المتسول  إحالة  »تم  وتابعت 
وأكــدت  الــحــاالت«.  لهذه  المتبعة  القانونية  األصــول  وفــق  القانوني، 
لوضع  المتسولين  ضبط  قصص  نشر  فــي  »مستمرة  أنــهــا  الــــوزارة 
المواطنين األردنيين في صور وأشكال التسول«. وطالبت األردنيين 
في  اآلفــة  هــذه  مكافحة  أجــل  المتسولين؛ من  مع  التعاطف  بـ»عدم 
االجتماعية  التنمية  وزارة  وكــانــت  تعبيرها.  حــد  على  المجتمع«، 
األردنية أعلنت قبل نحو أسبوع ضبط متسولة أردنية تملك سيارتي 

»مرسيدس وهونداي«.

} مدينة البندقية.

عبداملنعم إبراهيم

تراجع االإ�شابات ال يعني اال�شتخفاف بالفيرو�ص المتحور
في  األفـــراِد  جــهــوِد  مــَع  الطبي(  الوطني  )الــفــريــِق  جــهــوُد  تتضافُر  حين 
ى  تجلَّ وقــد  المتوقع،  من  بكثيٍر  أســرَع  ُة  اإليجابيَّ النتائُج  تصبُح  المجتمِع 
مــؤخــًرا.. ففي  كورونا  بفيروس  اإلصــابــات  في تحسن مستوى  بوضوح  ذلــك 
القائمة  اإلصــابــات  حـــاالُت  تراجعت  أمــس  يــوم  ُنشر  الــذي  اليومي  التقريِر 
بالفيروس إلى )403( حاالت من أصل )13249( حالة فحص في اليوم نفسه، 
كما تراجَع عدُد الوفيات إلى 5 وفيات، بعد أن كانت الوفياُت سابًقا تتجاوُز 
ا في بدايِة انتشاِر المتحور بالبحرين، وكانت الحاالُت  العشرين شخًصا يومّيً

ا. القائمة باآلالف يومّيً
هذا يؤكُد أن قراراِت الفريِق الوطني الطبي بخصوص )اإلغالق( الذي 
ندخُل أسبوعه الرابع كانت قراراٍت سليمة، رغم شكوى بعض األشخاص من 
ذلك، وأن الفريَق الوطني الطبي عبر هذه القراراِت ساعَد في لجِم انتشاِر 
ــــا كــانــت الـــقـــراراُت الــقــادمــُة حول  اإلصــابــاِت بــفــيــروس كــورونــا فــي الــبــالد، وأّيً
الى )إغالق جزئي(، فإن مكافحَة فيروس  أم يتحوُل  )اإلغــالق( هل سُيمدُد 
كورونا تعتمُد بشكٍل كبير على األفراد أنفسهم.. فإذا التزم الناُس )مواطنين 
ومقيمين( باإلجراءاِت االحترازيِة وتطبيِق سياسِة التباعد االجتماعي فيما 
العامة والخاصة، فإنهم  النظافة  الكمامات، والحفاظ على  وارتداء  بينهم، 
يسهمون في مكافحِة فيروس كرونا، سواء ارتبط ذلك بقرارات )اإلغالق( أم 

من دونه.. أي أن األفراد هم حجُر الزاوية في مكافحة الوباء.
اك بين الناس، وعاَد البعُض  ا إذا عاَد فكُر االستخفاف بالمرض الفتَّ أمَّ
ِر الصحي والوقائي، وعادت من جديد االجتماعاُت العائليُة بأعداٍد  إلى التهوُّ
ٍة  كبيرة، وعادت )العزايم( والوالئُم وإقامُة حفالت الزواج من دون قيوٍد صحيَّ
وإجراءاٍت احترازية، وتزاحَم الناُس في األسواِق والشوارِع واالحتفاالت، فإن 
كلَّ جهوِد الفريِق الوطني الطبي سوف تذهُب أدراج الرياح، ويعوُد الفيروُس 
بشكل  االنتشار  إلــى  الهند  في  سابًقا  المكتشف  )دلتا(  خصوًصا  المتحوُر 
مناسبتين  على  مقبلون  وأنــنــا  خصوًصا  جــديــد..  مــن  البحرين  فــي  ُمميت 
الــمــبــارك( في  )عــيــد األضــحــى  وهــي مناسبة  ذات طــابــٍع جــمــاعــي،  دينيتين 

)عاشوراء(..  مناسبة  وكذلك  القادم،  يوليو   20
ــهــــوٍر في  ــنــــاُس بــاســتــخــفــاٍف وتــ فـــــإذا تـــعـــامـــَل الــ
الدينيَة  هاتين المناسبتين، وأقاموا أنشطَتهم 

الذي سوف ينتصُر في  الوباَء هو  واالجتماعيَة بشكٍل جماعيٍّ مفرط، فإن 
البحرين، وهذا ما ال نتمناه طبًعا، حفاًظا على أرواِح البشر.

روا أنه على الرغم من اتجاه كثيٍر من الدوِل األوروبية إلى تخفيِف  وتذكَّ
السلطات  أن  إال  وغيرها،  وألمانيا  وبريطانيا  فرنسا  مثل  واإلغــالق،  القيوِد 
هــنــاك طــالــبــت الــمــواطــنــيــن بــتــوخــي الــحــذر ومــواصــلــة لــبــس الــكــمــامــات في 
القدم  كرة  مباريات  وحضور  الموسيقية  الحفالت  مثل  الجماعية  األماكن 
في المالعب، وصاالت السينما، وأن هذه الدوَل األوروبية لجأت إلى تخفيِف 
الكبير  التطعيم  وحمالِت  )اإلغـــالق(  من  صارمة  طويلة  أشهر  بعد  القيود 
للمواطنين هناك، ولوال هذه الصرامُة في اإلجراءاِت سابًقا لما تمكنوا من 

الفوز بالحرية )المحدودة( حالًيا.
ـــروا أيــضــا أنـــه فــي الــصــيــن الــتــي احتفلت مــؤخــًرا بــالــقــضــاِء على  وتـــذكَّ
مــدرســيــة وجامعية حضرها اآلالف،  تــخــرٍج  بــحــفــالِت  الــبــالد  فــي  الــفــيــروس 
أعــداد  وإجــــراء  اإللــزامــيــة  الصحي  الحجر  تــدابــيــر  بفضِل  ذلــك  لها  تحقق 
لضبط  المحمولة  الــهــواتــف  على  التطبيقاِت  إلــى  إضــافــة  هائلة،  فحوص 
تحركات المصابين، وتلقي اللقاح لألفراد، إذ أعطت الصين حتى اآلن أكثر 
من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتمثل عدد الجرعات 
المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة 
ا.. ومع ذلك أعلنت  في العالم، والذي تجاوز الـ2 مليار ونصف المليار عالمّيً
الـ24 ساعة، جمعيهم  اكتشاَف 23 مصاًبا جديدا خالل  الصيُن منذ يومين 
أشخاص قادمون من الخارج، وتم وضعهم في الحجر الصحي.. وما حدث 
ر  تهوَّ إذا  البحرين  أخــرى، ومنها  دوٍل  أيًضا في  أن يحدَث  الصين يمكُن  في 

ر من جديد. البشُر واستخفوا بالفيروس المتحوِّ

اليون�شكو تقترح اإدراج البندقية على قائمة التراث العالمي المهدد

} الفنانة نزهة الشعباوي.

يدعمان  وزوجها  عرو�ص 

ــا الــمــ�ــشــابــة  ــهـ والـــدتـ

بال�شرطان بحاقة راأ�شهما
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اأكدت اأن النتائج املتحققة خالل الفرتة ال�سابقة ت�ؤكد ال�سري يف االجتاه ال�سحيح .. اللجنة التن�سيقية: 

اأ���س��ب���ع لتحقيق االأه�����داف امل��رج���ة مت��دي��د ق����رارات االإغ����الق م���دة 

�سمو  برئا�سة  اجتماًعا  التن�سيقية  اللجنة  عقدت 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  ال�سيخ 

طوال  حتققت  التي  النتائج  اأن  على  واأكــدت  الــوزراء 

ال�سري  توؤكد  ال�سابقة  الفرتة  خالل  القرارات  تطبيق 

املرجوة،  النتائج  حتقيق  نحو  ال�سحيح  الجتاه  يف 

القائمة  احلــالت  اأعــداد  يف  الكبري  بالتح�سن  منوهًة 

بالإجراءات  التزام  من  ال�سابقة  الفرتة  �سهدته  وما 

وعي  من  واملقيمون  املواطنون  اأبداه  ما  و  الحرتازية 

م�سددًة  النتائج،  تلك  حتقيق  يف  اأ�سهم  م�سوؤول  وح�ٍس 

مع  التعامل  م�سارات  كل  من  الرئي�س  الهدف  اأن  على 

�سحة  على  احلفاظ  هو  املتخذة  والقرارات  الفريو�س 

و�سالمة جميع املواطنني واملقيمني كونها غاية واأولوية 

ق�سوى.  وخالل اجتماع اللجنة التن�سيقية اأم�س، اأخذت 

احلزمة  القائمة �سمن  واملبادرات  بالربامج  علًما  اللجنة 

من  التخفيف  يف  �ساهمت  التي  والقت�سادية  املالية 

القت�سادية  القطاعات  على  اجلائحة  انعكا�سات  تاأثري 

واملتو�سطة. ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وخا�سة 

للت�سدي  الوطني  الفريق  عر�س  على  وبــنــاًء 

طبيب  الفريق  برئا�سة  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى 

املا�سية  الفرتة  طوال  نتائج  من  حتقق  وما  لل�سحة، 

ال�سابقة  بالقرارات  العمل  متديد  عليه  بناًء  تقرر  والذي 

يونيو   25 املوافق  اجلمعة  يوم  من  بدًءا  اأ�سبوع  ملدة 

2021 اإىل يوم اجلمعة املوافق 2 يوليو 2021، وذلك 

الآتي: النحو  على 

التجارية  واملحال  املجمعات  اإغالق  ال�ستمرار يف   -

الإنرتنت والتو�سيل. بالبيع عن طريق  ال�سماح  مع 

واقت�سار  واملقاهي،  املطاعم  اإغالق  يف  ال�ستمرار   -

الطلبات  خالل  من  فقط  الأطعمة  تقدمي  على  اأن�سطتها 

والتو�سيل. اخلارجية 

و�سالت  الريا�سية  املراكز  اإغالق  يف  ال�ستمرار   -

الرتفيهية. والألعاب  ال�سباحة  وبرك  البدنية  الرتبية 

�سالت  وكل  ال�سينما  دور  اإغالق  يف  ال�ستمرار   -

لها. التابعة  العر�س 

اإقامة املنا�سبات واملوؤمترات. - ال�ستمرار يف منع 

للفعاليات  اجلماهري  ح�سور  منع  يف  ال�ستمرار   -

الريا�سية.

وال�سالونات  احلالقة  اإغالق حمال  يف  ال�ستمرار   -

ال�سبا. وحمالت 

يف  اخلا�سة  املنا�سبات  اإقامة  منع  يف  ال�ستمرار   -

املنازل.

املنزل  من  العمل  �سيا�سة  تطبيق  يف  ال�ستمرار   -

من   %70 بن�سبة  وتكون  كافة،  احلكومية  اجلهات  على 

املوظفني. عدد 

بالتعلم  والكتفاء  احل�سور  تعليق  يف  ال�ستمرار   -

العايل  التعليم  وموؤ�س�سات  املدار�س  بجميع  ُبعد  عن 

ودور  التاأهيلية،  والــدور  واملراكز  الأطفال  وريا�س 

من  وي�ستثنى  التدريب،  ومعاهد  ومراكز  احل�سانات 

الدولية. لالمتحانات  ذلك احل�سور 

اخلا�س  املتبع  احلــايل  ــراء  الإج يف  ال�ستمرار   -

البحرين. اإىل مملكة  القادمني  بامل�سافرين 

يف  العمل  با�ستمرار  التن�سيقية  اللجنة  نوهت  كما 

الآتية: الأ�سا�سية  القطاعات 

والــربادات  ماركت،  وال�سوبر  ماركت،  الهايرب   -

واللحوم  والأ�سماك  اخل�سروات  بيع  والبقالت، وحمال 

الطازجة.

- املخابز اليدوية والآلية.

الغاز  تعبئة  وحمــال  الوقود  تعبئة  حمطات   -

الطبيعي.

بع�س  عدا  فيما  اخلا�سة،  ال�سحية  املوؤ�س�سات   -

الهيئة  من  تعميم  بها  ي�سدر  التي  ال�سحية  اخلدمات 

ال�سحية. واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

- البنوك وامل�سارف وحمال ال�سرافة.

- املكاتب الإدارية للموؤ�س�سات وال�سركات، والتي ل 

الزبائن. مع  مبا�سر  ب�سكل  ن�ساطها  يت�سل 

الب�سائع  وت�سدير  ا�سترياد  يف  العاملة  املحال   -

وتوزيعها.

املركبات  و�سيانة  ت�سليح  وكراجات  ور�ــس   -

الغيار. وحمال قطع 

الإن�ساءات وال�سيانة. - قطاع 

امل�سانع.  -

- حمال الت�سالت.

ال�سيدليات.  -

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأكد  جانبه،  ومن 

لهذه  التدريجي  الفتح  �سيتم  باأنه  كورونا  لفريو�س 

القطاعات بعد انق�ساء الفرتة املقررة بناًء على املعطيات 

وامل�ستجدات.

املرحلة  اأن  على  الطبي  الوطني  الفريق  و�سدد 

املقبلة من التعامل مع فريو�س كورونا تتطلب م�ساعفة 

املرجوة  الأهداف  لتحقيق  اللتزام  وا�ستمرار  اجلهود 

لنجاح  املنطلق  فهو  وطني  واجب  اليوم  اللتزام  وهذا 

اأن  موؤكًدا  للفريو�س،  للت�سدي  املو�سوعة  اخلطط  كل 

الإجراءات التي يتم اتخاذها هدفها  احلفاظ على �سحة 

و�سالمتهم. واملقيمني  املواطنني 

 دعت اجلهات احلك�مية لرفع جاهزيتها وفًقا للخطط .. »عليا املعل�مات واالت�ساالت«:

مناق�سة اال�ستعداد لتقرير االأمم املتحدة مب�ؤ�ّسر جاهزية احلك�مة االإلكرتونية

تراأ�س �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا 

الجتماع  اأم�س،  والت�سالت،  املعلومات  لتقنية 

ُبعد،  عن  الت�سال  بتقنية  للجنة  ع�سر  الثامن 

اآل خليفة  ال�سيخ علي بن خليفة  بح�سور �سمو 

بن  وال�سيخ خالد  الوزراء،  نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل 

واأع�ساء اللجنة.

جهود  ا�ستعرا�س  مت  الجتماع  بداية  ويف 

الأمم  لتقرير  احلكومية  واجلهات  اللجان 

على  والطالع  الإلكرتونية،  للحكومة  املتحدة 

والتي  عليها،  العمل  يتم  التي  املبادرات  اأبرز 

لالقت�ساد  الوطنية  ال�سرتاتيجية  تطوير  ت�سمل 

املعلومات  تقنية  ا�ستخدام  على  القائم  الرقمي 

الإنرتنت  و�سبكة  احلديثة  الت�سال  و�سائل  عرب 

الفقري لهذا  التي ت�سكل العمود  ال�سرعة  الفائقة 

النوع من القت�ساد، اإذ اإن العديد من املوؤ�س�سات 

احلكومية وامل�سارف احلديثة تعمل حالًيا على 

ما  اأو  الآيل،  النظام  عرب  املالية  عملياتها  اإجراء 

يطلق عليه التكنولوجيا املالية، مبا يوفر الكثري 

من الوقت واجلهد.

الوطنية  البوابة  موقع  حتديث  يتم  كما 

واملواقع  املفتوحة  للبيانات  الوطنية  واملن�سة 

تطوير  اإىل  بالإ�سافة  احلكومية،  الإلكرتونية 

البحرين يف  جهود مملكة  يعك�س  خا�س  موقع 

وا�ستعر�ست  امل�ستدامة.  التنمية  اأهداف  حتقيق 

وحت�سني  لتعزيز  احلكومية  اخلطط  اللجنة 

تعزيز  ومنها  الآممي،  التقرير  حماور  يف  الأداء 

الرقمية  الأمية  وحمو  العام  القطاع  يف  البتكار 

الإلكرتونية  وامل�ساركة  الرقمي،  والتحول 

وا�ستخدام التقنيات احلديثة كالذكاء ال�سطناعي 

ومكافحة  الذكية  واملدن  ال�سحابية  واحلو�سبة 

الف�ساد. 

ويف هذا ال�سياق، اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن 

مبارك اآل خليفة اأهمية مواكبة امل�ستجدات الدولية 

جمال  يف  والتقنيات  املمار�سات  اأحدث  وتبني 

الدور  اىل  �سموه  م�سرًيا  الإلكرتونية،  احلكومة 

املهم لتقرير الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية 

بو�سفه مرجًعا دولًيا معتمًدا يف هذا املجال، مع 

تاأكيد �سموه �سرورة بذل جميع اجلهود املمكنة 

وفًقا  املختلفة  احلكومية  اجلهات  جاهزية  لرفع 

للخطط واجلداول الزمنية املعدة لذلك.

ب�ساأن  تقرير  على  ا  اأي�سً اللجنة  واطلعت 

الأنظمة  لتطوير  املقرتحة  والإر�سادات  املعايري 

جلنة  قبل  من  واملعدة  احلكومية  والتطبيقات 

حوكمة تقنية املعلومات والت�سالت، والتي تهدف 

والتكاليف  الأنظمة  تطوير  تكاليف  خف�س  اإىل 

الأنظمة  بني  التن�سيق  خالل  من  الت�سغيلية 

احلكومية وتعزيز الربط بينها، وتقليل املخاطر 

املرتبطة بها. وت�سمل املعايري والإر�سادات جميع 

والتطبيقات  الأنظمة  تطوير  م�ساريع  مراحل 

اللجنة  اإذ اعتمدت  من حوكمة واإدارة امل�ساريع، 

بتعميمها  واأو�ست  والإر�سادات،  املعايري  وثيقة 

على جميع اجلهات احلكومية واعتمادها �سمن 

اإجراءات مراجعة جلنة احلوكمة.

املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  اطلعت  كما 

ل�سياغة  ال�سرت�سادي  الدليل  على  والت�سالت 

العقود اخلا�سة بتقنية املعلومات، والذي يهدف 

اإىل حفظ حقوق اجلهات احلكومية يف اجلوانب 

اخلدمات  وجودة  كفاءة  ورفع  والفنية،  التقنية 

املقدمة  اخلدمات  يف  التكلفة  وخف�س  املقدمة 

اإر�سادات  الدليل  ويت�سمن  املخاطر.  وتقليل 

واملدفوعات  العمل  نطاق  توثيق  منها  وبنوًدا 

ملكية  و�سمان  اخلدمة،  م�ستويات  وحتديد 

الربجميات واآليات نقل املهارات واملعرفة للجهة 

احلكومية و�سمان �سرية البيانات.

املعلومات  لتقنية  العليا  اللجنة  اأقرت  وقد 

املطورة  الن�سخة  الجتماع  خالل  والت�سالت 

الإلكرتوين  التفاعلي  الجتماعات  نظام  من 

ا�ستخدامه  عام 2013، ومت  به  العمل  بداأ  الذي 

اأكرث  يف  م�ستخدم  األف   12 من  اأكرث  قبل  من 

األف  من 93  اأكرث  وت�سمن  اجتماع،  من 5200 

املطورة  الن�سخة  ت�سمنت  وقد  مرقمة.  وثيقة 

اأمنية  و�سائل  كا�ستخدام  عديدة،  خ�سائ�س 

متطورة حلماية املعلومات وتطوير عملية اإدارة 

للنظام  التفاعلية  البيئة  وتعزيز  امل�ستندات، 

وت�سهيل ا�ستخدامه وفًقا لحتياجات ومالحظات 

امل�ستخدمني.

اإقرار الن�سخة املطّ�رة من نظام االجتماعات التفاعلي االإلكرتوين

وزير العدل يبحث م��س�عات

التعاون امل�سرتك مع حمافظ العا�سمة

وال�سوؤون  العدل  وزير  ا�ستقبل 

بن  خالد  ال�سيخ  والأوقاف  الإ�سالمية 

ال�سيخ  الثالثاء،  اأم�س  خليفة،  اآل  علي 

اآل خليفة حمافظ  ه�سام بن عبدالرحمن 

حمافظة العا�سمة.

من  عدد  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

مو�سوعات التعاون امل�سرتك بني وزارة 

والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل 

تعزيز  اإطار  يف  العا�سمة  وحمافظة 

باخلدمات  لالرتقاء  الهادفة  اجلهود 

املقدمة للمواطنني واملقيمني.

العدل بجهود حمافظة  واأ�ساد وزير 

العا�سمة يف تطوير اخلدمات التي تقدمها 

قطاعاته،  وتنوع  اأطيافه  بكل  للمجتمع 

وما تقوم به من فعاليات واأن�سطة ت�سهم 

يف تر�سيخ ال�سراكة املجتمعية.

م�ست�سار امللك ي�ستقبل رئي�س دي�ان ويل العهد

بن  حممد  بن  خالد  ال�سيخ  ا�ستقبل 

امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  �سلمان 

اأم�س،  الرفاع  ق�سر  يف  مبكتبه  املفدى، 

اآل  �سلمان  بن  اأحمد  بن  �سلمان  ال�سيخ 

العهد،  ويل  �سمو  ديوان  رئي�س  خليفة 

امللكي  الأمر  �سدور  مبنا�سبة  وذلك 

ال�سامي بتعيينه يف من�سبه اجلديد.

املفدى  امللك  م�ست�سار جاللة  واأعرب 

بالتوفيق  �سلمان  لل�سيخ  متنياته  عن 

وال�سداد يف اأداء هذه املهمة.

ديوان  رئي�س  اأعرب  جانبه،  ومن 

اعتزازه  بالغ  عن  العهد  ويل  �سمو 

بها،  حظي  التي  ال�سامية  امللكية  بالثقة 

�ساكًرا ال�سيخ خالد بن حممد بن �سلمان 

له  ومتنياته  تهنئته  على  خليفة  اآل 

بالتوفيق.



لل�ش�ؤون  الأعلى  املجل�س  اأ�شاد 

امللكية  بالت�جيهات  الإ�شالمية 

�شاحب  ح�شرة  لدن  من  ال�شامية 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى مببا�شرة 

امل�اطنني  تطعيم  على  العمل 

البحرينيني املقيمني يف اخلارج �شد 

احلزمة  واإطالق  ك�رونا،  فريو�س 

املالية والقت�شادية للتعامل مع اآثار 

النعكا�شات القت�شادية للجائحة، 

جاللته  ي�ليه  ما  اإطار  يف  وذلك 

لأبناء البحرين من اهتمام ل�شمان 

الرعاية  اأف�شل  على  ح�ش�لهم 

واخلدمات يف الداخل واخلارج.

امللكي  التقدير  املجل�س  وثّمن 

ال�شامي للجه�د الكبرية التي يبذلها 

�شاحب  بقيادة  البحرين  فريق 

ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الت�شدي  يف  اهلل،  حفظه  ال�زراء 

ما تتطلبه  للجائحة، والتعامل مع 

الراهنة ل�شمان  الأو�شاع للمرحلة 

تطلعات  اإطار  يف  اجلميع،  �شالمة 

الأمن  لتحقيق  املفدى  العاهل 

على  واحلفاظ  لل�طن  ال�شحي 

�شحة و�شالمة امل�اطنني واملقيمني.

جل�شته  يف  املجل�س  اأ�شاد  كما 

العتيادية التي عقدها اأم�س الثالثاء 

عن ُبعد عرب تقنية الت�شال املرئي 

بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  برئا�شة 

رئي�س  خليفة  اآل  را�شد  بن  حممد 

املجل�س، مبا اأبداه �شاحب اجلاللة 

اعتزاز  من  اهلل  اأيده  املفدى  امللك 

للعاملني  ال�طنية  للجه�د  وتقدير 

واإ�شهاماتهم  الأمامية  ال�شف�ف  يف 

يف جناح كافة م�شارات التعامل مع 

فريو�س ك�رونا، من�ًها يف ال�قت 

نف�شه بالتقدير الذي ا�شتحق�ه من 

العهد  ويل  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

مبنحهم  ال�زراء  جمل�س  رئي�س 

اخلدمة  يف  ا�شتثنائيتني  رتبتني 

املدنية اأو ما يعادلها.

واأعرب املجل�س يف هذا ال�شياق 

عن تقديره العميق ملا اتخذه الفريق 

واإجراءات  خطط  من  ال�طني 

كان  وعالجية  ووقائية  احرتازية 

من  التخفيف  يف  الطيب  الأثر  لها 

لفريو�س  القائمة  احلالت  اأعداد 

مثمًنا  النت�شار،  ومعدل  ك�رونا 

الإن�شاين  الدور  نف�شه  ال�قت  يف 

الك�ادر  به  ا�شطلعت  الذي  الكبري 

الطبية وال�شحية وجميع العاملني 

واجلهات  الأمامية  ال�شف�ف  يف 

امل�شاندة.

�شعادته  املجل�س  اأبدى  كما 

امل�اطن�ن  اأبداه  مبا  واعتزازه 

واملقيم�ن من تعاٍط بناء وا�شت�شعار 

خالل  من  ال�طنية  للم�ش�ؤولية 

اإقبالهم املتزايد لأخذ التطعيم امل�شاد 

بالتعليمات  والتزامهم  للفريو�س 

والت�جيهات ال�شادرة من اجلهات 

املخت�شة، �شارًعا اإىل اهلل تعاىل اأن 

يحفظ البحرين واأهلها ويك�شف هذا 

برحمته  عباده  عن  والبالء  ال�باء 

جميع  على  مين  واأن  وقدرته، 

املر�شى بال�شحة والعافية.

وهّناأ املجل�س الطلبة والطالبات 

املتف�قني والناجحني على نتائجهم 

هذه  رغم  وامل�شرفة  املتميزة 

عن  معرًبا  ال�شتثنائية،  الظروف 

مقدًرا  جه�دهم،  على  لهم  �شكره 

يف ال�قت نف�شه دور اأولياء الأم�ر 

يف  والتعليمية  الإدارية  والهيئات 

هذا النجاح.

املجل�س  نّ�ه  اآخر،  �شياق  ويف 

بالقرار الذي اتخذته اململكة العربية 

م��شم  بق�شر  ال�شقيقة  ال�شع�دية 

م�اطنيها  على  العام  لهذا  احلج 

ما  ظل  يف  وذلك  فيها،  واملقيمني 

ي�شهده العامل من ا�شتمرار تط�رات 

التح�رات  وظه�ر  اجلائحة 

اجلديدة.

القرار  هذا  اإن  املجل�س  وقال 

احلكيم ي�ؤكد حر�س اململكة العربية 

خادم  بقيادة  ال�شقيقة  ال�شع�دية 

احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 

عهده  وويل  �شع�د  اآل  عبدالعزيز 

�شاحب ال�شم� امللكي الأمري حممد 

بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شع�د 

واإحياء  احلج  م��شم  اإقامة  على 

اآمن  ب�شكل  العظيمة  ال�شعرية  هذه 

�شحيًّا، مبا يحقق متطلبات ال�قاية 

الالزمة ل�شمان �شالمة حجاج بيت 

اهلل احلرام، ومبا يت�افق مع مقا�شد 

�شرورة  من  الإ�شالمية  ال�شريعة 

حفظ النف�س الب�شرية.

القرار  هذا  اأن  املجل�س  واأكد 

اجله�د  �شياق  يف  ياأتي  امل�ش�ؤول 

تق�م  التي  وامل�شتمرة  الدائمة 

خدمة  يف  ال�شقيقة  اململكة  بها 

والبقاع  ال�شريفني  احلرمني 

وامل�شاعر املقد�شة، وخدمة احلجاج 

ورعايتهم  والزائرين  واملعتمرين 

والعناية بهم وتذليل ال�شعاب التي 

قد ت�اجههم، وت�فري الأج�اء الآمنة 

وال�شحية لهم لي�ؤدوا منا�شكهم يف 

ي�شر و�شالمة وطماأنينة.

امل��ش�عات  املجل�س  وبحث 

الأعمال،  جدول  على  املدرجة 

من  تقرير  با�شتعرا�س  وا�شتهلها 

اجل�امع  اإن�شاء  متابعة  جلنة 

طلبات  خم�شة  ب�شاأن  وملحقاتها 

اإعمار  على  للم�افقة  املح�شنني  من 

خم�شة ج�امع؛ اأربعة منها لإن�شاء 

املحرق،  ديار  يف  جديدة  ج�امع 

�شاملة  ب�شيانة  للقيام  واخلام�س 

جلامع اأبي بكر ال�شديق ر�شي اهلل 

عنه باحل�رة، واطلع املجل�س على 

والر�ش�مات  واخلرائط  الطلبات 

ت��شيات  اإىل  وا�شتمع  بها  املرفقة 

القرارات  واتخذ  املخت�شة  اللجنة 

الالزمة.

جل�شته  املجل�س  واختتم 

والطلبات  الر�شائل  با�شتعرا�س 

من  ي�شتجد  ما  وبحث  ال�اردة، 

اأعمال، واتخذ ب�شاأنها ما يلزم.
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مركز االت�شال الوطني: ندوة قناة اجلزيرة عن املراأة م�شّوهة للواقع البحريني

بّثته  ما  اإّن  ال�طني  الت�شال  مركز  قال 

التي  الندوة  ب�شاأن  القطرية  اجلزيرة  قناة 

تناولت و�شع املراأة يف اخلليج العربي ب�شكل 

اإّنا  خا�س،  ب�شكل  البحرينية  واملراأة  عام 

وال�شقطات  املغالطات  �شل�شلة  �شمن  ياأتي 

ت�شتهدف  التي  الإعالمية  املهنية  عن  البعيدة 

ومبا ل يدع جمالً لل�شك مملكة البحرين.

القطرية  القناة  تناولته  ما  اأن  واأ�شاف   

من مغالطات تتجاهل ب�شكل متعمد ما حققته 

خمتلف  على  منجزات  من  البحرينية  املراأة 

تفعيالً  بها  الأحرى  من  وكان  الأ�شعدة، 

امل�شداقية  ح�ل  ترّددها  التي  ل�شعاراتها 

قطر  يف  املراأة  و�شع  تتناول  اأن  واحليادية 

التي تبث منها اجلزيرة براجمها.

لغة  باأن  املركز  اأو�شح  ال�شياق  هذا  ويف 

تلك  ملحت�ى  مغايرة  حقيقة  تثبت  ال�اقع 

اإّن  حيث  املتحّدثات،  اإليه  ذهبت  وما  الندوة 

املراأة البحرينية حتظى بقدر كبري من الدعم 

لالرتقاء  متجددة  فر�شاً  لها  يحقق  ومبا 

بخياراتها نح� الإنتاج والإبداع والتنمية. 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  املركز  واأ�شار 

واخلطط  واملعايري  ال�ش�ابط  و�شعت 

تكاف�ؤ  مبداأ  لتطبيق  الرامية  وال�شيا�شات 

الفر�س بني املراأة والرجل يف كافة القطاعات، 

زيادة  يتيح  ومبا  املراأة  تقدم  بهدف  وذلك 

القرار  �شنع  عمليات  يف  الفاعلة  م�شاركتها 

والتنفيذ.

املراأة  اإجنازات  اأن  على  املركز  و�شّدد   

واإجنازاتها  الرتاكمية  وخرباتها  البحرينية 

والأ�شعدة،  امل�شت�يات  الن�عية على خمتلف 

وما نالته من اإ�شادة على امل�شت�يني الإقليمي 

اإليه  و�شلت  ما  على  برهان  اأكرب  والدويل، 

املراأة يف مملكة البحرين من تقدم، من�ًها باأّن 

التهامية،  والأ�ش�ات  الإعالمية  املنابر  كل 

الهادفة  روؤيتها  تطبيق  عن  اململكة  تثني  لن 

اإطاٍر من الرتابط  البحرينية، يف  املراأة  لتقدم 

زيادة  ي�شمن  ومبا  واملجتمعي،  العائلي 

التنم�ية  العملية  يف  الإيجابية  اإ�شهاماتها 

ال�شاملة.

خالل تروؤ�س �شموه اجتماع اللجنة االأمنية.. حمافظ اجلنوبية: 

تــعزيز ال�شراكة االأمنية يف اتخاذ الــتدابـري االحـتـرازية
تراأ�س �شم� ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 

اللجنة  اجتماع  اجلن�بية  حمافظ  خليفة  اآل 

الأمنية ال�شاد�س لهذا العام، عن ُبعد عرب تقنية 

ثامر  عي�شى  العميد  بح�ش�ر  املرئي،  الت�شال 

الدو�شري نائب املحافظ، وعدد من ال�شباط من 

ممثلي الإدارات الأمنية ب�زارة الداخلية.

ويف م�شتهل الجتماع، رّحب �شم� املحافظ 

املحافظة  م�شاعي  اأن  �شم�ه  م�ؤكًدا  باحل�ش�ر، 

ملكافحة  ال�عي  تعزيز  يف  م�شتمرة  اجلن�بية 

�شحة  على  احلفاظ  اأجل  من  ك�رونا  فريو�س 

التن�شيق  اإطار  �شمن  وذلك  واملجتمع،  الفرد 

املت�ا�شل مع خمتلف اجلهات ملتابعة الإجراءات 

تنفيًذا  ال�شحية  والإر�شادات  الحرتازية 

امللكي  ال�شم�  ل�شاحب  ال�شديدة  للت�جيهات 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل.

مرئي  عر�س  على  اللجنة  اطلعت  كما 

قدمته مديرية �شرطة املحافظة اجلن�بية ح�ل 

واجله�د   ،2021 العام  ن�شف  اإح�شاءات 

واخلطط الأمنية يف اتخاذ التدابري والإجراءات 

الحرتازية مل�ا�شلة تكثيف احلمالت الت�ع�ية 

نطاق  يف  والأ�ش�اق  العامة  املرافق  يف  القائمة 

التباعد  حتقيق  اإىل  تهدف  والتي  املحافظة، 

الجتماعي والتاأكيد على �شرورة لب�س الكمامات 

ال�قائية، وذلك ل�شمان �شالمة اجلميع.

على  املحافظ  �شم�  اطلع  اآخر،  جانب  من 

املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  قدمته  تقرير 

الن�شف  املبذولة يف  والإجنازات  اجله�د  ح�ل 

ا�شتعر�شت  كما  اجلاري،  العام  من  الأول 

الإدارة خطتها يف رفع م�شت�ى ال�عي والتقيد 

ال�شيف  ف�شل  يف  وال�شالمة  الأمن  با�شرتاطات 

حمطات  يف  احلريق  من  ال�قاية  خالل  من 

ال�ق�د، بالإ�شافة اىل اتباع اإجراءات ال�شالمة يف 

الدفاع  رجال  دور  �شم�ه  مثمًنا  ال�شباحة،  برك 

املدين واجله�د املبذولة يف احلفاظ على �شالمة 

امل�اطنني واملقيمني.

يف �شياق اآخر، اطلعت اللجنة الأمنية على 

عر�س مرئي قدمته الإدارة العامة للمرور ح�ل 

من  عدًدا  ت�شمن  اجلاري  العام  ن�شف  تقرير 

املبذولة  اجله�د  واإبراز  املرورية  الإح�شاءات 

خليج  �شارع  يف  املرورية  ال�شالمة  تعزيز  يف 

البحرين، و�شارع امللك حمد، بالإ�شافة اإىل �شارع 

الطرق  ملرتادي  ال�شالمة  يحقق  مبا  ال�شتقالل، 

يف خمتلف مناطق املحافظة.

مرئي  عر�س  على  املحافظ  �شم�  اطلع  كما 

ب��شليبي  عبدالرحمن  حممد  النقيب  قدمه 

�شابط التن�شيق الأمني باملحافظة، ت�شمن اأبرز 

املحافظة،  ت�شلمتها  التي  الأمنية  الحتياجات 

الت�ا�شل  ملن�شات  امل�شتمر  الر�شد  خالل  من 

واملجل�س الفرتا�شي، والتي تتمح�ر يف تعزيز 

الت�ع�ية،  احلمالت  وا�شتمرار  املجتمعي  الأمن 

مبينا �شم�ه حر�س املحافظة يف اإي�شال وتلبية 

احتياجات الأهايل بال�شكل الذي يحقق تطلعاتهم 

الدور  يعك�س  مبا  الأمن،  دعائم  تر�شيخ  يف 

الرائد يف تفعيل ال�شراكة املجتمعية مع خمتلف 

اجلهات الأمنية.

طرح مناق�شة م�شروع كلية عبداهلل بن خالد للدرا�شات االإ�شالمية

اأعلنت وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين اأنه قد 

مت طرح مناق�شة م�شروع كلية عبداهلل بن خالد للدرا�شات الإ�شالمية من 

املقدمة  العطاءات  فتح  يتم  اأن  واملزايدات، على  املناق�شات  قبل جمل�س 

للم�شروع بعد النتهاء من الإجراءات املطل�بة.

وذكرت ال�زارة باأن هذا امل�شروع ياأتي يف اإطار اخلدمات التي تقدمها 

وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين ملختلف ال�زارات 

والهيئات احلك�مية للم�شاهمة يف النه�شة ال�شاملة التي ت�شهدها مملكتنا 

الغالية يف ظل العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى، حيث تعترب الكلية منارة 

علمية لتحقق اأهداف وزارة الرتبية والتعليم واإ�شافة حقيقة لتدري�س 

العل�م ال�شرعية من خالل اعداد كفاءات فكرية متمكنة من تعزيز اله�ية 

العربية والإ�شالمية وفقا لث�ابت ال�شريعة الإ�شالمية، واإعداد خريجني 

والإجراءات  والتعليم  واخلطابة  والإر�شاد  ال�عظ  جمالت  يف  اأكفاء 

ال�شرعية، وتزويد الطلبة بالأدوات املعرفية واملهارات العلمية والكفايات 

الأ�شا�شية يف العل�م ال�شرعية والعل�م امل�شاندة وتاأهيلهم خلدمة املجتمع، 

وربط املجتمع البحريني برتاثه وثقافته العربية والإ�شالمية وتعريفه 

بالثقافات الأخرى لدعم الت�ا�شل واحل�ار.

املوافقة على اإعمار خم�شة جوامع اأربعة منها يف ديار املحرق

»االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية« ي�شيد بالتوجيهات امللكية للت�شدي للجائحة

الطريان املدين: حتديث اإجراءات

الدخول للبحرين عرب املطار بدًءا من اجلمعة

التن�شيقية  اللجنة  لت�جيهات  وفًقا 

وبناًء على ت��شية الفريق ال�طني الطبي 

للت�شدي لفريو�س ك�رونا )ك�فيد-19(، 

�شيتم  اأنه  املدين  الطريان  �ش�ؤون  اأعلنت 

البحرين  ململكة  الدخ�ل  اإجراءات  حتديث 

ي�م  من  بدًءا  الدويل  البحرين  مطار  عرب 

اجلمعة امل�افق 25 ي�ني� 2021، بحيث 

يتطلب من جميع امل�شافرين املتطعمني اأو 

غري املتطعمني القادمني اإىل مملكة البحرين 

ف�ق  فما  �شن�ات   6 العمر  من  البالغني 

معتمدة   )PCR( فح�س  �شهادة  اإبراز 

حتمل رمز كي� اآر ك�د )QR Code( قبل 

�شاعة   48 قبل  وذلك  للطائرة،  ال�شع�د 

لهم  امل�شم�ح  للقادمني  املغادرة  وقت  من 

املدرجة على  الدول  من  للمملكة  بالدخ�ل 

من  للقادمني  �شاعة  احلمراء و72  القائمة 

احلمراء،  القائمة  على  املدرجة  الدول غري 

الفح�س  اإجراء  للتحديث  وفًقا  �شيتم  كما 

القادمني  امل�شافرين  جلميع  ال��ش�ل  عند 

ال�شتمرار  مع  الدول،  جميع  من  للمملكة 

ال��ش�ل  من  العا�شر  الي�م  فح�س  يف 

تكلفة  دفع  ميكنهم  اإذ  امل�شافرين،  جلميع 

واعي«،  تطبيق »جمتمع  الفح��شات عرب 

املطار  يف  امل�ج�دة  املن�شات  جانب  اإىل 

التي تتيح الدفع نقًدا واإلكرتونًيا ب�ا�شطة 

تقرر  كما  والئتمانية،  البنكية  البطاقات 

اإ�شدار تاأ�شريات الزيارة عند  ا ح�شر  اأي�شً

للقادمني  الدويل  البحرين  ملطار  ال��ش�ل 

من م�اطني الدول امل�شم�ح لهم باحل�ش�ل 

الزيارة  تاأ�شريات  اإجراءات  وفق  عليها 

ململكة البحرين.

اأنه  املدين  الطريان  �ش�ؤون  واأو�شحت 

�شيتم ال�شتمرار يف تطبيق احلجر ال�شحي 

امل�شافرين  اأيام جلميع  الحرتازي لع�شرة 

القائمة  على  املدرجة  الدول  من  القادمني 

احلمراء وجميع امل�شافرين غري املتطعمني 

البالغني من العمر 6 �شن�ات فما ف�ق يف 

للحجر  املخ�ش�شة  الأماكن  اأو  م�شاكنهم 

ال�شحي املرخ�شة من قبل الهيئة ال�طنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

كما �شيتم ال�شتمرار يف تعليق دخ�ل 

امل�شافرين القادمني من الدول املدرجة على 

وباك�شتان  الهند  )وهي  احلمراء  القائمة 

و�شريالنكا وبنغالدي�س ونيبال وفيتنام( 

فيهم  مبن  اجل�ية،  الرحالت  جميع  على 

الذين �شيدخل�ن  القادم�ن من هذه الدول 

ذلك  من  وي�شتثنى  م�ؤقت،  ب�شكل  اململكة 

الإقامة  تاأ�شريات  واأ�شحاب  امل�اطن�ن 

ال�شارية يف مملكة البحرين.

غري  الدول  من  القادم�ن  وي�شتثنى 

املدرجة على القائمة احلمراء:

ال�شحي  احلجر  متطلبات  من   .1

ال�شع�د  قبل  والفح�س  الحرتازي 

يحمل�ن  الذين  املتطعم�ن  للطائرة: 

التي  الدول  قبل  من  املعتمدة  ال�شهادات 

مت اعتماد �شهادات التطعيم لديها بح�شب 

قرار وزيرة ال�شحة اأو مت ت�قيع اتفاقيات 

متبادلة لالعرتاف ب�شهادات التطعيم معها.

ال�شحي  احلجر  متطلبات  من   .2

يحمل�ن  الذين  املتطعم�ن  الحرتازي: 

ال�ليات  من  ال�شادرة  التطعيم  �شهادات 

والحتاد  وبريطانيا،  الأمريكية،  املتحدة 

واأ�شرتاليا، وني�زيلندا،  الأوروبي، وكندا، 

وك�ريا اجلن�بية، واليابان، و�شنغاف�رة.

ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد

وكـــيـــــل »الــتــربــيـــة« للــ�شــيـــا�شـــات

 واال�شرتاتيجيات ت�شتقبل املهنا مبنا�شبة تعيينها

وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  ن�ال  ا�شتقبلت 

وال�شرتاتيجيات  لل�شيا�شات  ال�زارة 

الرتبية  وزارة  مبقر  مبكتبها  والأداء 

غ�شان  ل�ل�ة  عي�شى  مبدينة  والتعليم 

قرار  �شدور  مبنا�شبة  وذلك  املهنا، 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

تراخي�س  لإدارة  مديًرا  بتعيينها  ال�زراء 

املبكر. التعليم  ومتابعة 

التعيني  باأن هذا  واأكدت ن�ال اخلاطر 

حتتم  كبرية  وم�ش�ؤولية  غالية  ثقة  ميثل 

لتحقيق  واجتهاد  وجد  بكفاءة  العمل 

خمرجات  وتعزيز  احلك�مية  الأهداف 

قطاع التعليم املبكر وفق الروؤى والربامج 

خمرجات  اأهم  اأحد  متثل  التي  املعتمدة 

ل�زارة  امل�ؤ�ش�شي  الهيكل  تط�ير  م�شروع 

الرتبية والتعليم، والذي يف �شياقه يجري 

عمل  منظ�مة  تط�ير  على  حالًيا  العمل 

التعليم املبكر يف وزارة الرتبية والتعليم 

�شمن  احل�شانات،  قطاع  اإ�شافة  لت�شمل 

ال�قت  يف  متمنية  مط�ر،  تنظيمي  اإطار 

نف�شه ملديرة الإدارة كل الت�فيق والنجاح 

يف مهامها اجلديدة.

مديرة  املهنا  ل�ل�ة  عرّبت  جانبها  من 

املبكر  التعليم  ومتابعة  تراخي�س  اإدارة 

عمل  طاقم  اإىل  بالن�شمام  �شعادتها  عن 

ي�شكله  وما  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

فرق  �شمن  لإ�شهامها  م�ا�شلة  من  ذلك 

امل�ؤ�ش�شي  الهيكل  تط�ير  مبادرات  عمل 

لل�زارة.

�شمو ال�شيخ خليفة بن علي
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مراجعات

قناة اجلزيرة الوجه

 الآخر للعملة القطرية

والو�سائل  الأدوات  اأحد  هي  القطرية  اجلزيرة  قناة 

القناة  ولي�س  البحرين،  وا�ستقرار  اأمن  ت�ستهدف  التي 

الوحيدة  هي  بـ)اخلنزيرة(  املحللني  بع�س  ي�سميها  التي 

الإيرانية  فالقنوات  و�سعبها،  البحرين  ل�سرب  املوجهة 

وقنوات امللي�سيات الطائفية يف العراق ولبنان هي الأخرى 

خمتلفة،  ودرجات  زوايا  من  ولكن  الدور  نف�س  متار�س 

يف  ال�ستمرار  من  القنوات  تلك  يربر  ما  لدينا  كان  واإن 

اأن  اإل  الثورة(  البحرينية مثل )ت�سدير  التدخل بال�سئون 

وذلك  القطرية يختلف كلياً  بالن�سبة لقناة اجلزيرة  الأمر 

لعدة اعتبارات �سيا�سية وتاريخية.

ففي اأ�سلوب ممنهج تتبعه قناة اجلزيرة القطرية منذ 

التعاون  جمل�س  دول  على  التاآمر  اأ�سابع  ترى  �سنوات 

التعاون  الع�سو مبجل�س  )البحرين(  اخلليجي، وحتديًدا 

فرغم  والدولية،  الإقليمية  املنظمات  وبع�س  اخلليجي 

التاأكيدات والتطمينات الأخرية التي جاءت يف بيان العال 

)4 يناير 2021(، وبح�سور بع�س املراقبني من جامعة 

والوليات  الإ�سالمي  املوؤمتر  ومنظمة  العربية  الدول 

باأحد  يلتزم  مل  القطري  النظام  اأن  اإل  الأمريكية،  املتحدة 

جمل�س  لدول  العليا  امل�سالح  )حتقيق  واأبرزها  بنودها، 

فيه  ملا  جهودها  كل  وت�سخري  العربية،  والدول  التعاون 

خري �سعوبها ومبا يحقق اأمنها وا�ستقرارها(، فهل التزمت 

جمل�س  دول  قادة  عليه  وقع  الذي  البيان  بهذا  الدوحة 

التعاون مبن فيهم اأمري قطر؟ هل اأوقفت التدخل يف �سئون 

اجلزيرة  قناة  األزمت  هل  والعربية؟  اخلليجية  الدول 

اأ�سئلة  ال�سائعات والأكاذيب؟  الأذى ووقف  القطرية بكف 

ملجل�س  العام  الأمني  من  خا�سة  اإجابات،  اإىل  حتتاج 

التعاون اخلليجي؟!.

 - وبهتاًنا  زوًرا   - القطرية  اجلزيرة  قناة  اأدعت  لقد 

على  لل�سغط  كثرية  مغالطات  و�سمن  بثته  برنامج  يف 

جنائية  ق�سايا  يف  م�سجونني  اإطالق  اأجل  من  البحرين 

يف  لي�سوا  املحكومني  باأن  يعلم  واجلميع  واإرهابية، 

�سيا�سية،  ق�سايا  ولي�ست  والتعبري،  الراأي  حرية  ق�سايا 

ونظامها  الدولة  موؤ�س�سات  ا�ستهدفت  عمليات  ولكنها 

للقناة  الإعالمية  املهنية  انعدام  يف  وذلك  ومكت�سباتها، 

ما  اأحداث  يف  اجلميع  �ساهدها  التي  )اجلزيرة(  القطرية 

يعرف بالربيع العربي وهي تن�سر الفو�سى واخلراب يف 

البحرين.  وكذلك  وليبيا  واليمن  و�سوريا  وم�سر  تون�س 

لقد ك�سف بيان وزارة الداخلية الأخري الكثري من احلقائق 

يف  الأمن  لزعزعت  القطرية  اجلزيرة  قناة  متار�سها  التي 

بخافية  والأفالح  الربامج  تلك  تعد  مل  والتي  البحرين، 

وجنائية،  اإرهابية  ق�سايا  املحكومني  واآخرها  اأحد،  على 

مر�سالً  كان  القطرية  اجلزيرة  لقناة  الأخري  فالربنامج 

فاملحكومون  املادية،  والأدلة  القانوين  لل�سند  ويفتقد 

ق�سايا  يف  اأحكامهم  يق�سون  والتاأهيل  الإ�سالح  مبركز 

وقد خ�سعوا  �سيا�سية،  ق�سايا  ولي�ست  وارهابية  جنائية 

جميًعا ملحاكمات عادلة، وعرب مراحل التقا�سي ودرجاتها 

القانونية، بح�سور ممثلني عن منظمات املجتمع املدين يف 

اإر�ساء  على  احلر�س  اإطار  يف  ذلك  كل  واخلارج،  الداخل 

قواعد العدالة اجلنائية.

القطرية  اجلزيرة  قناة  تبثها  التي  للربامج  واملتابع 

والدعائي  ال�سيا�سي  اخلط  وا�سح  وب�سكل  يرى 

ب�سكل  وتريته  ارتفعت  والذي  تتبعه،  الذي  والتحري�سي 

دول  قادة  توجهات  يخالف  مما  الُعال  بيان  بعد  كبري 

يتطلع  الذي  الوقت  ففي  و�سعوبها،  التعاون  جمل�س 

الحتاد  ملرحلة  النتقال  اإىل  املنطقة  و�سعوب  قادة  فيه 

القطرية  قناة اجلزيرة  التحديات واملخاطر نرى  ملواجهة 

وهي ت�سعى لتمزيق العالقات بني دول اخلليج، وافتعال 

ال�سدام بني �سعوبها!.

منهاجها  يف  القطرية  اجلزيرة  قناة  ا�ستمرار  اإن   

التي  املكت�سبات  وجتاوز  البحرين،  �سد  التحري�سي 

ره الكثري  حتققت لأمر يف�سح اأهداف تلك القناة، والذي ف�سَّ

الأمام(  اإىل  )الهروب  مفهوم  مع  يت�سق  باأنه  املحللني  من 

جمال  يف  الكثري  البحرين  فيه  حققت  الذي  الوقت  ففي 

والت�سريعات  املوؤ�س�سات  من خالل  وذلك  الإن�سان  حقوق 

انتهاك تلك احلقوق،  النظام يف قطر وهو يوغل يف  نرى 

وهو بذلك يحاول الهروب اإىل الأمام.

من  الكثري  ليك�سف  الداخلية  وزارة  بيان  جاء  لقد 

املغالطات التي تبثها قناة اجلزيرة القطرية، ولتوؤكد على 

يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  البحرين  اأبناء  دور 

الت�سدي لتلك املغالطات عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي، 

خالل  البحرين  حققتها  التي  واملكت�سبات  احلقائق  وبيان 

قناة اجلزيرة  �سيا�سة  املا�سية، وك�سف وف�سح  ال�سنوات 

العدائية. القطرية 

املواقع  جميع  يف  الداخلية  وزارة  جهود  اإن 

اإنفاذ  يف  ما�سية  فهي  وم�سهودة،  كبرية  وامل�سئوليات 

من  وذلك  الإن�سان،  حقوق  تعزيز  على  والعمل  القانون 

خالل تعزيز ثقافة حقوق الإن�سان يف العمل ال�سرطي، وما 

املوؤمترات ال�سحفية وور�س العمل اإل اإحدى القنوات التي 

تنتهجها وزارة الداخلية لتعزيز مبداأ ال�سفافية والتوا�سل 

مع الراأي العام �سمن مفهوم ال�سراكة املجتمعية.

من هنا فاإن قناة اجلزيرة هي الوجه الأخرى للنظام 

القطري  النظام  فيه  يتعهد  الذي  الوقت  ففي  القطري، 

حتاول  وهي  اجلزيرة  قناة  جند  العال  مبيثاق  باللتزام 

افتعال ال�سدام مع دول اخلليج والدول العربية.

»طريان اخلليج« تبداأ رحالتها خارج نطاق مركزها الرئي�س
اإطالق   - البحرين  ململكة  الوطنية  الناقلة   - اخلليج  طريان  اأعلنت 

البحرين  الرئي�س يف مطار  اأخرى خارج مركزها  اإىل  نقطة  رحالتها من 

الدويل التي ت�سمح لل�سركة بتو�سيع عملياتها اإىل وجهات جديدة، بالإ�سافة 

اإىل مد نطاق خدمة م�سافريها اإىل اأ�سواق جديدة، اإذ اأطلقت طريان اخلليج 

رحالتها بني اأثينا ولرنكا، ما ي�سمح للم�سافرين من اأي من الوجهتني ب�سراء 

التذاكر والتنقل بني مدينتي البحر الأبي�س املتو�سط. وباملثل، اأطلقت الناقلة 

للم�سافرين  ميكن  اإذ  و�سنغافورة،  بانكوك  بني  رحالتها  لحق  وقت  يف 

�سراء تذاكر الناقلة بني عا�سمتي ال�سرق الأق�سى. �ستكون هذه الرحالت متاحة للحجز على 

موقع طريان اخلليج الإلكرتوين اأو من خالل وكالء �سفر الناقلة املعتمدين يف املدن املذكورة، 

وقد عّقب القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لطريان اخلليج القبطان وليد 

عبداحلميد العلوي اإثر هذا الإعالن بقوله: »هذا تطور مهم للناقلة الوطنية 

ململكة البحرين. الآن، لن ن�سّغل عملياتنا من واإىل مركزنا الرئي�س فقط، بل 

ا من واإىل الوجهات الأجنبية، و�سنمنح الفر�سة للمزيد من  �سن�سّغلها اأي�سً

امل�سافرين لتجربة �سيافتنا العربية التي ن�ستهر بها على امل�ستوى املحلي 

اأثينا  بني  على رحالتنا  الطلب  در�سنا حجم  لقد  اخلا�سة.  اأ�سواقهم  ويف 

ولرنكا وكذلك بني بانكوك و�سنغافورة لتاأمني نقل امل�سافرين بني كل زوج 

من هذه املدن، وما هذه �سوى بداية خلطة اأ�سمل للتو�سع عاملًيا ولنكون اأكرث اإتاحة وو�سوًحا 

لالأ�سواق املحلية يف الدول التي ن�سافر اإليها«.

 اأعلى ن�صبة متحققة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

مليار دولر حجم ال�صتثمارات املبا�صرة الواردة اإىل البحرين يف 2020

م�صيًدا بالتوجيهات امللكية ال�صامية الداعمة ل�صتقرار القوى العاملة الوطنية.. حميدان: 

دعم رواتب املواطنني العاملني بالقطاع اخلا�س يف 12 قطاًعا

الواردة  املبا�سرة  ال�ستثمارات  ارتفعت 

مليار   1.007 مبقدار  البحرين  مملكة  اإىل 

وفًقا  وذلك  2020م،  يف  اأمريكي  دولر 

ال�سادر   2021 العاملي  ال�ستثمار  لتقرير 

والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  عن 

»الأونكتاد«.

تدفقات  ال�سنوي  التقرير  وير�سد 

اجتاهات  ويحلل  العاملية،  ال�ستثمارات 

احلكومية  ال�سيا�سات  جانب  اإىل  التجارة 

ال�ساعية اإىل تعزيز التجارة الدولية.

واأ�سار التقرير اإىل اأن ال�ستثمار املبا�سر 

اإىل  بن�سبة %35  تقل�س  قد  العامل  بني دول 

توقع  مع   ،2020 عام  يف  دولر  تريليون 

بني  بن�سبة  ال�سعود  اإىل  التدفقات  عودة 

�سهده  مما  وبالرغم   .2021 يف   %15-10

ال�ستثمارات املرتاكمة  فاإن  العاملي،  التغيري 

يف البحرين ارتفعت بن�سبة 3.3% يف العام 

املا�سي اإىل 31.7 مليار دولر.

املبا�سرة  ال�ستثمارات  حجم  وبلغ 

الإجمايل  املحلي  بالناجت  مقارنة  املرتاكمة 

متحققة  ن�سبة  اأعلى  وهي   ،%92 للبحرين 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وتتجاوز 

املتو�سط العاملي البالغ حوايل %49.

يف  ال�ستثمار  يف  النمو  هذا  تركز  وقد 

تبدي بجالء جهود  التي  القطاعات  عدد من 

القت�سادي  التنويع  يف  امل�ستمرة  اململكة 

بني  من  وكان  النفطية.  غري  القطاعات  يف 

القطاعات التي ذكرها التقرير قطاع الت�سنيع 

و�سناعات  ال�سحية  والرعاية  والتعليم 

تكنولوجيا املعلومات.

الرئي�س  حميدان  خالد  ت�سريح  ويف 

التنفيذي ملجل�س التنمية القت�سادية البحرين 

والتحديات  امل�ساعب  رغم  »على  اأنه  قال 

التي اأحدثتها جائحة )كوفيد-19( يف �ستى 

اأنحاء العامل، اإل اأن البحرين ا�ستطاعت البناء 

على جناحها الذي حققته يف العام ال�سابق 

وا�ستمرت يف ا�ستقطاب ا�ستثمارات مبا�سرة 

تقدر مبئات املاليني من الدولرات الأمريكية 

مع  العمل  اهلل  باإذن  �سنوا�سل  اململكة.  اإىل 

�سركائنا يف ا�ستقطاب املزيد من ال�ستثمارات 

اإىل اململكة وم�ساندة ال�سركات املوجودة فيها 

اقت�سادنا  تنويع  بهدف  ا�ستثماراتها  لزيادة 

ال�سوق  يف  الوظائف  خلق  يف  وامل�ساهمة 

جمل�س  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  املحلية«، 

احلكومية  الهيئة  هو  القت�سادية  التنمية 

املعنية با�ستقطاب ال�ستثمارات اإىل البحرين 

وخلق  القت�سادي  التنويع  يف  وامل�ساهمة 

الوظائف يف ال�سوق املحلية.

اأ�ساد وزير العمل والتنمية الجتماعية 

ال�سامية  بالتوجيهات  حميدان،  جميل 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، ب�ساأن 

متديد عدد من مبادرات الدعم �سمن احلزمة 

تداعيات  ملواجهة  والقت�سادية  املالية 

وبقرار  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الوزراء  جمل�س 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

بتكّفل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

البحرينيني  رواتب  دفع  املوقرة  احلكومة 

املوؤمن عليهم يف �سركات القطاع اخلا�س من 

القطاعات املت�سررة من اجلائحة ملدة ثالثة 

اأ�سهر بدًءا من يونيو اجلاري حتى اأغ�سط�س 

2021، على اأن يكون الدعم بن�سبة %100 

يونيو،  ل�سهر  البحرينيني  العمال  لأجور 

واأغ�سط�س  يوليو  ل�سهري   %50 وبن�سبة 

2021، موؤكًدا باأن هذا الدعم ال�سخي يحقق 

ال�ستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية 

العمل  �سوق  وا�ستقرار  ثبات  ي�سمن  مبا 

واحلد من تداعيات اجلائحة على م�ستويات 

العمل والإنتاج. 

الوزراء،  جمل�س  قرار  �سوء  وعلى 

الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  اأ�سدر 

قراًرا ب�ساأن حتديد القطاعات املت�سررة من 

�ستتكفل  والتي  كورونا  جائحة  تداعيات 

البحرينيني  عّمالها  رواتب  دفع  احلكومة 

التاأمني  �سندوق  خالل  من  عليهم  املوؤمن 

وحتى  يونيو  من  الفرتة  عن  التعطل  �سد 

اأغ�سط�س2021، ف�سالً عن حتديد �سروط 

للعمال  الدعم  هذا  ا�ستحقاق  و�سوابط 

البحرينيني يف من�ساآت القطاع اخلا�س.

وقد �سمل القرار القطاعات املت�سررة من 

اجلائحة، وهي: 

1- قطاع ال�سفر والطريان

2- ال�سيافة واملطاعم

)ال�سالونات  ال�سخ�سية  اخلدمات   -3

و�سالت الريا�سة والألعاب والرتفيه(

4- القطاع ال�سناعي

5- القطاع ال�سحي

6- قطاع النقل واملوا�سالت

)�ساملة  والتدريب  التاأهيل  قطاع   -7

احل�سانات وريا�س الأطفال(

املواد  )غري  بالتجزئة  البيع  قطاع   -8

الغذائية(

9- قطاع اخلدمات الإدارية )العالقات 

العامة والعالم وتنظيم الفعاليات(

10- قطاع العقارات واملكاتب الهند�سية 

والفنية واملقاولت

11- قطاع ال�سحف واملجالت املحلية

متاأثرة  اأخرى  قطاعات  اأية   -12

با�ستثناء ال�سركات الكربى، وقطاع التاأمني، 

والأن�سطة  والت�سالت  املايل  والقطاع 

والتعليم  والحرتافية  والتقنية  العلمية 

وامل�ست�سفيات  واملدار�س،  اجلامعي 

وال�سيدليات وقطاع البيع بالتجزئة للمواد 

الغذائية.

و�سيبلغ اإجمايل عدد املن�ساآت امل�ستفيدة 

وموؤ�س�سة  �سركة   )10880( الدعم  من 

عاملة يف القطاع اخلا�س، بينما يبلغ عدد 

امل�سمولني بالدعم من املواطنني )58298( 

مليون   )60( يقارب  اجمايل  عامالً، مببلغ 

بالدعم،  امل�سمولة  �سهور  الثالث  عن  دينار 

ومبعدل )30( مليون دينار عن دعم الراتب 

ل�سهر يونيو بن�سبة 100%، و)15( مليون 

دينار عن الدعم ل�سهر يوليو بن�سبة %50، 

ل�سهر  الدعم  عن  دينار  مليون  و)15( 

اأغ�سط�س بن�سبة %50.

وجاء يف القرار اأنه ي�سرتط ل�ستحقاق 

الدعم املايل توقف العمل لدى املن�ساأة كلًيا 

اأو جزئًيا اأو تاأثرها بحركة ال�سفر وال�سياحة 

الوفاء  على  قدرتها  على  ينعك�س  ب�سكل 

باأجور العاملني لديها، والتزامها باملحافظة 

فرتة  طوال  لديها  الوطنية  العمالة  على 

الدعم املايل، اإ�سافة اىل التزامها بدفع الن�سبة 

املتبقية من اأجور عمالها البحرينيني لفرتة 

�سرف  عليها  ي�سرتط  كما  املالية،  الدعم 

دون  لها  املقررة  املواعيد  كاملة يف  الأجور 

خ�سم نظري اتخاذ التدابري الالزمة ملواجهة 

تداعيات اجلائحة.

ومن �سروط ال�ستحقاق اأن يكون الدعم 

الأجور  لدعم  امل�ستحق  البحريني  للعامل 

التاأمني  قانون  مبوجب  عليهم  املوؤمن  من 

اأو   ،2021 مايو  نهاية  حتى  الجتماعي 

توظيفهم  مت  الذين  البحرينيني  العمال  من 

والتاأمني عليهم عن طريق الربنامج الوطني 

ي�سبق  الذي  ال�سهر  نهاية  حتى  للتوظيف 

تاريخ ال�سرف.

والتنمية  العمل  وزارة  تقوم  و�سوف 

قائمة  باإحالة  للقرار  وفًقا  الجتماعية 

لأجور  املايل  للدعم  امل�ستحقة  املن�ساآت 

العمال البحرينيني اإىل الهيئة العامة للتاأمني 

الجتماعي لتحويل مبالغ الدعم اإىل املن�ساآت 

خالل الأ�سبوع الرابع من كل �سهر.

خالد حميدان

وزير العمل

يف ندوة عن »الأمن املعلوماتي«.. الإعالمي النعيمي:

زمن اخل�صو�صية انتهى والتحّدي يف املحافظة على �صالمة معلوماتنا
حمرر ال�سوؤون املحلية: 

�سليمان  مهند  والتقني  الإعالمي  قال 

النعيمي اإن زمن اخل�سو�سية انتهى اإىل غري 

رجعة، واأن التحدي الآن هو املحافظة على 

ا�ستغاللها،  عدم  و�سمان  معلوماتنا  �سالمة 

الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  حتكم  ظل  يف 

عاملية  �سركات  ومتلكها  بها  تتحكم  التي 

واأرباح  عوائد  من  حتققه  ما  وكل  جتارية 

قائم على عملية جميع البيانات ال�سخ�سية 

وبيعها على �سركات الدعاية والإعالن.

من�سات  على  الدخول  قبول  باأن  واأفاد 

لخرتاق  قبولً  ُيعد  الجتماعي  التوا�سل 

البيانات ال�سخ�سية، �سواء عن ح�سن اأو �سوء 

بحجم  ال�سخ�سي  الوعي  يكمن  وهنا  نّية، 

اأن عدم  املعلومات املك�سوفة للعامل، خا�سة 

يعني  واعتمادها  ال�ستخدام  �سروط  قراءة 

املوافقة الر�سمية على اخرتاق اخل�سو�سية.

جاء ذلك يف ندوة عقدتها جلنة ال�سباب 

باملجل�س الأعلى للمراأة على ح�سابها الر�سمي 

برنامج  �سمن  وذلك  بـ»الإن�ستغرام«، 

يت�سمن  الذي  بعزمكم«  بخري  »البحرين 

والن�ساطات  الربامج  من  متنوعة  �سل�سلة 

يف �سياق جهود املجل�س لتعزيز م�ستويات 

مملكة  يف  والجتماعي  الأ�سري  ال�ستقرار 

البحرين.

الن�سائح  من  عدًدا  النعيمي  وقّدم 

مل�ستخدمي و�سائل التوا�سل الجتماعي، من 

اخل�سو�سية  اإعدادات  مراجعة  اأهمية  بينها 

نريد  ومن  ي�ساهد  من  حتدد  لكي  والأمان 

اأي  تن�سر  اأن  قبل  والتفكري  معه،  التوا�سل 

العتبار  يف  الو�سع  مع  �سخ�سي،  حمتوى 

باأن ما ين�سر ل يحذف حتى اإن حاولت حذفه 

املعلومات  كمية  من  واحلذر  ح�سابك،  من 

قد  والتي  للعامة  ك�سفها  بالإمكان  التي 

مع  ال�سخ�سية،  لنتحال  عر�سة  تكون 

�سرورة حماية بياناتك على مواقع التوا�سل 

بيانات  الجتماعي وم�ساركة ما حتتاج من 

الروابط  على  النقر  عدم  من  والتاأكد  فقط، 

لأنها تر�سل اإليك فح�سب، حتى لو كانت تاأتي 

من �سديق.

عند  القيام  تفادي  اإىل  النعيمي  ونّبه 

بخالف  اإ�سافية  معلومات  بتقدمي  الت�سجيل 

ال�سرورية، مع النتباه عند اختيار �سورة 

للح�ساب. فبالإ�سافة اإىل البيانات الو�سفية 

ال�سورة،  وزمان  مكان  تت�سمن  قد  التي 

تك�سف  اأن  على  قادرة  نف�سها  ال�سورة  فاإن 

معلومات عنك.

مهند النعيمي

تاأييد حب�س وزير �صابق بق�صايا �صيكات بدون ر�صيد
غالب اأحمد: 

باحلب�س  احلكم  واأّيدت  �سابق،  وزير  معار�سة  ال�ستئنافية  الكربى  املحكمة  رف�ست 

�سنتني - واجبة التنفيذ - بعد اأن قام بتوقيع �سيك بدون ر�سيد ب�سوء نّية بقيمة 160 

اأن ق�ست  ال�سابق معار�سة يف املحكمة بعد  الوزير  األف دينار ل�سالح �سديق له، وقّدم 

بحب�سه 3 �سنوات غيابًيا، ويف حكم اآخر، اأّيدت املحكمة الكربى ال�ستئنافية احلكم على 

نف�س املتهم - وزير �سابق - باحلب�س 6 اأ�سهر يف ق�سية �سيك بدون ر�سيد اأخرى بعد اأن 

قام بتوقيع �سيك بدون ر�سيد ملوؤ�س�سة جتارية بقيمة 18300 دينار.

واأّيدت املحكمة احلكم ورف�ست املعار�سة املقّدمة وق�ست بحب�سه بحكم واجب النفاذ.
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ات�سال هاتفي بني رئي�سة جمل�س النواب ونظريها املغربي

تعزيز التعاون بني البحرين واملغرب يف م�سار الدبلوما�سية الربملانية

عبداهلل  بنت  فوزية  بحثت 

يف  النواب  جمل�س  رئي�سة  زينل 

ات�سال هاتفي، الإثنني مع احلبيب 

النواب  جمل�س  رئي�س  املالكي 

ال�سقيقة،  املغربية  باململكة 

وتفعيل  الثنائي،  التعاون  �سبل 

جهود  �سمن  امل�سرتك،  العمل 

الدبلوما�سية الربملانية البحرينية 

واملغربية، والبناء على العالقات 

ظل  يف  اململكتني،  بني  املتقدمة 

�ساحب  ح�سرة  واهتمام  حر�س 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  واأخيه 

اململكة  ملك  ال�ساد�س  حممد  امللك 

ال�سقيقة. املغربية 

واأكدت رئي�سة جمل�س النواب 

العالقات  اأن   - اللقاء  خالل   -

يف  ــذة  اآخ املغربية  البحرينية 

اآفــاق  على  والنفتاح  التقدم، 

اأرحب، موؤكدة اأهمية انعكا�س ذلك 

الربملاين،  التقارب  م�ستوى  على 

الو�سائل  كل  من  وال�ستفادة 

املتاحة، من اأجل تعزيز التوا�سل، 

من  ــوى  اأق لقاعدة  والتاأ�سي�س 

التعاون يف املجالت الت�سريعية، 

يف  املواقف  وتوحيد  والتن�سيق 

مبا  والدولية،  الإقليمية  املحافل 

وال�سعبني  البلدين  م�سالح  يخدم 

ال�سقيقني.

اململكة  مبــواقــف  ــادت  ــس واأ�

لأمن  والداعمة  الثابتة  املغربية 

ووقوفها  البحرين  وا�ستقرار 

كل  اإزاء  للمملكة  ومــوؤازرتــهــا 

التي  والإجـــــراءات  اخلــطــوات 

اأمنها  على  للحفاظ  تتخذها 

من  تبديه  ومــا  وا�ستقرارها، 

الظروف  يف  وم�ساندة  ت�سامن 

روابط  يعك�س  الذي  الأمر  كافة، 

الأخوة الوثيقة، القائمة على مبداأ 

امل�سري امل�سرتك.

احلبيب  اأكـــد  جــانــبــه،  مــن 

ــوة  الأخ عــالقــات  عمق  املالكي 

واململكة  البحرين  مملكة  بني 

املوقف  كذلك  موؤكدا  املغربية، 

الثابت والرا�سخ للمغرب يف دعم 

يخدم  ما  كل  يف  البحرين  مملكة 

تتخذه  وما  وا�ستقرارها،  اأمنها 

من قرارات للت�سدي لكل ما مي�س 

و�سيادتها،  الوطنية  وحدتها 

البلدين  بني  للعالقة  مبا  منوًها 

من  ت�سهده  وما  خ�سو�سية،  من 

بالتقدم  م�سيًدا  ومنــاء،  تطوير 

البحرين  تعي�سه  الذي  التنموي 

على كل الأ�سعدة.

مبواقف  املــالــكــي  واأ�ــســاد 

وحكومًة  قيادًة  البحرين  مملكة 

اململكة  مــع  و�سعًبا  وبــرملــاًنــا 

دعم  ب�ساأن  خا�سة  املغربية، 

يف  الذاتي  احلكم  يف  املغرب  حق 

على  بناء  املغربية،  ال�سحراء 

املغربي،  الرتاب  ووحدة  ال�سيادة 

ي�ستهدف  ما  كل  �سد  وم�ساندتها 

الوطنية  ووحدتها  �سيادتها 

والرتابية.

وتناول اللقاء عدًدا من امللفات 

الهتمام  ذات  واملــو�ــســوعــات 

على  الطرفان  اأكد  امل�سرتك، حيث 

اأن التعاون الربملاين بني املجل�سني 

ال�سقيقني  البلدين  يف  النيابيني 

اأي  من  اأكرث  اليوم  اأهمية  يزداد 

للتحديات  نتيجة  م�سى،  وقت 

من  املزيد  تتطلب  التي  امل�سرتكة، 

تن�سيق الروؤى واملواقف، وتقريب 

اللقاءات  وتعزيز  النظر،  وجهات 

التوا�سل  و�سائل  �سمن  �سواء 

الزيارات  خالل  من  اأو  املتاحة، 

املتبادلة.

رئي�سة  بــني  اللقاء  و�سهد 

املغربي  ونظريها  النواب  جمل�س 

على  النــفــتــاح  على  الــتــوافــق 

والرتقاء  بالتقارب  تت�سم  مرحلة 

من  الثنائي،  العمل  مب�ستوى 

ال�سداقة  جلــان  تفعيل  خــالل 

وو�سع  املجل�سني،  بني  الربملانية 

م�سار يحمل برامج عمل م�سرتكة، 

التنموية  امل�ساعي  ظل  يف  وذلك 

يجمع  وما  ال�سقيقني،  البلدين  يف 

اتفاقيات  من  واملغرب  البحرين 

خا�سة  املختلفة،  املجالت  يف 

من  يجمعهما  وما  القت�سادية، 

اإطار �سراكة متجددة.

احلبيب املالكيفوزية زينل

التكامل بني ال�سلطتني قاعدة عملنا.. ال�سالح:

اإجنازاتنا ثمرة التعاون البّناء مع احلكومة

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

ال�سلطة  اإجنازات  اأن  ال�سورى،  جمل�س 

املا�سية،  النعقاد  اأدوار  خالل  الت�سريعية 

تفعيالً  وقوانني  ت�سريعات  من  قدمته  وما 

الد�ستورية املحددة، تعترب نتاًجا  لالأدوات 

اأع�ساء  من  خمل�س  وطني  لعمل  متميًزا 

ال�سلطة الت�سريعية، وتعاون بّناء وتن�سيق 

اإىل  م�سرًيا  التنفيذية،  ال�سلطة  مع  م�ستمر 

ال�سلطتني  والتكامل بني  امل�سرتك  العمل  اأن 

قاعدة  ي�سكل  والتنفيذية  الت�سريعية 

الت�سريعي،  العمل  ل�ستمرارية  اأ�سا�سية 

اأكد  الذي  الدميقراطي  النهج  وتر�سيخ 

عليه امل�سروع الإ�سالحي حل�سرة �ساحب 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى.

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأ�ساد 

بامل�ستوى املتقدم من التعاون الثنائي الذي 

برئا�سة  املوقرة  احلكومة  عليه  حتر�س 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

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

امل�ستمر  �سموه  دعم  عالًيا  مقدًرا  الوزراء، 

ال�سلطتني  بني  واحلوار  الت�ساور  ملبداأ 

الت�سريعية والتنفيذية، مبا ي�سهم يف دفع 

عجل النمو والزدهار يف مملكة البحرين.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال رئي�س جمل�س 

ف�سل  بن  غامن  اأم�س  �سباح  ال�سورى 

البوعينني، وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى 

والنواب، وذلك لبحث عدد من املو�سوعات 

املتعلقة بال�ساأن الت�سريعي.

ونّوه رئي�س جمل�س ال�سورى بالنتائج 

التوا�سل،  ل�ستمرار  والإيجابية  املثمرة 

واللقاءات امل�سرتكة بني الوزراء وامل�سوؤولني 

مبا  الت�سريعية،  ال�سلطة  اأع�ساء  وبني 

يعزز مبداأ ال�سفافية، م�سيًدا باجلهود التي 

ال�سورى  جمل�سي  �سوؤون  وزير  بها  يقوم 

التن�سيق  يف  الدوؤوب  وعمله  والنواب، 

ودعم العمل الت�سريعي.

ف�سل  بن  غامن  اأعرب  جانبه،  من 

البوعينني عن ال�سكر والثناء لرئي�س جمل�س 

ال�سورى والأع�ساء، ملا يولونه من اهتمام 

الت�سريعات  �سن  يف  وطنية  وم�سوؤولية 

وتعديل القوانني، موؤكًدا ال�سعي امل�ستمر من 

قبل احلكومة لفتح املزيد من اآفاق التعاون 

والعمل امل�سرتك، و�سمان ا�ستدامة العملية 

ركائز  من  ركيزة  ت�سكل  التي  الت�سريعية 

ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  البحرين  مملكة 

جلاللة امللك املفدى.

ال�سالح م�ستقبالً وزير املجل�سني 

ارتياح بريطاين لإجراءات البحرين يف مواجهة اجلائحة.. ال�سلوم:

تر�سيخ التعاون مع بريطانيا للت�سّدي لـ»كورونا«

ال�سلوم مع  اأحمد �سباح  النائب  التقى 

جلنة  رئي�س  �ستيوارت  بوب  الكولونيل 

ال�سداقة الربملانية البحرينية الربيطانية، 

اأم�س  يوم  الربيطاين  العموم  جمل�س  يف 

»الثالثاء«.

الروابط  تعزيز  اجلانبان  وبحث 

وتبادل  التعاون  وا�ستمرار  امل�سرتكة 

وبريطانيا،  البحرين  مملكة  بني  اخلربات 

فريو�س  جائحة  ا�ستمرار  ظل  يف  خا�سة 

كورونا.

بعد  ال�سلوم  اأحمد  النائب  وقال 

مت  اإنه  �سحايف،  ت�سريح  يف  الجتماع، 

الإ�سالحي  امل�سروع  على  ال�سوء  ت�سليط 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامل 

وما  املفدى،  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�سى 

الت�سامح  قيم  لتعزيز  اأبعاد  من  احتواه 

والتوازن احلقوقي يف املجتمع البحريني، 

وحفظ  تعزيز  يف  الإ�سهام  اىل  بالإ�سافة 

الأمن وال�ستقرار وجعل املواطنني الركيزة 

الأ�سا�سية يف بناء املجتمع.

بالتوجيه  ال�سادة  متت  اأنه  وذكر 

اجلاللة  �ساحب  لدن  من  ال�سامي  امللكي 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

البالد املفدى، مببا�سرة العمل على تطعيم 

اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني 

�سد فريو�س كورونا، والتاأكيد على تقدمي 

بالإ�سافة  اخلارج،  يف  للمواطنني  الرعاية 

حت�سني  يف  الدول  جهود  م�ساندة  اىل 

املجتمع.

كما مت ا�ستعرا�س احلزم املالية املقدمة 

التي كان لها الدور الكبري يف دعم القطاع 

اخلا�س واملحافظة على ا�ستمرارية العديد 

واملتو�سطة،  ال�سغرية  ال�سركات  من 

وظائف  على  املحافظة  اىل  بالإ�سافة 

الرواتب،  بدفع  التكفل  عرب  البحرينيني 

اأ�سهم  ما  ت�سرًرا،  الأكرث  للقطاعات  خا�سة 

وعدم  الأ�سرية  الأو�ساع  ا�ستقرار  يف 

احلاجة اىل ت�سريح العمالة الوطنية، وان 

عالمة  لتكون  تاأتي  املبذولة  اجلهود  هذه 

يف  للبحرين  حت�سب  وجناحات  فارقة 

مواجهتها جلائحة فريو�س كورونا.

الإجراءات  ا�ستعرا�س  مت  اأنه  وبنّي 

الحرتازية التي قامت بها مملكة البحرين 

قيادة  التدابري حتت  من  للعديد  وو�سعها 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

اجلهود  هذه  حظيت  اإذ  املوقر،  الوزراء 

ال�سحة  منظمة  من  وا�سعة  باإ�سادات 

العاملية.

بريطانًيا  ارتياًحا  هناك  اأن  اإىل  واأ�سار 

يف  البحرين  قبل  من  املتخذة  لالإجراءات 

ب�سكل  انعك�س  ما  وهو  اجلائحة،  مواجهة 

اخلطوات  على  ال�سوء  ت�سليط  على  كبري 

والإجراءات  والتدابري  اتخاذها  مت  التي 

قبلها  من  املبذولة  واجلهود  الحرتازية 

اىل  بالإ�سافة  الإ�سابات،  اعداد  خف�س  يف 

الرعاية ال�سحية املتميزة من قبل الكوادر 

الطبيبة.

بني  التوا�سل  ا�ستمرار  اأهمية  واأكد 

نحو  لل�سعي  وذلك  البلدين؛  يف  النواب 

تعزيز العالقات الثنائية يف املجالت كافة، 

خا�سة عرب جلنتي ال�سداقة الربملانية يف 

ل�سفارة  �سكره  مقدًما  ال�سديقني،  البلدين 

من  به  تقوم  ملا  لندن  يف  البحرين  مملكة 

امل�سرتك  التعاون  تعزيز  �سبيل  يف  جهود 

على ال�سعدة كافة.

للمواطنني العاملني يف اجلهات احلكومية.. قمرب:

 ل اإلزامية برد مبالغ املنح والبعثات الدرا�سية عند ترك العمل

فاطمة �سلمان: 

عمار  النائب  وهم  النواب  من  عدد  تقدم 

زينب  الكوهجي،  حمد  العبا�سي،  حممد  قمرب، 

برغبة  باقرتاح  النفيعي،  اإبراهيم  عبدالأمري، 

يعملون  الذين  املواطنني  اإلزام  عدم  ب�ساأن 

املنح  مبالغ  برد  للدولة  التابعة  اجلهات  يف 

للعمل يف  تركهم  حال  الدرا�سية يف  والبعثات 

تلك اجلهات.

واأ�سار النائب عمار قمرب، اأحد اأبرز مقدمي 

يتوىل  املدنية  اخلدمة  ديوان  اأن  اإىل  القرتاح 

م�سوؤولية درا�سة البعثات الدرا�سية التي متنحها 

اجلهات احلكومية داخل وخارج اململكة واإ�سدار 

تو�سياتها باعتماد الرت�سحات اأو رف�سها وت�سمل 

ال�سامل  بالتكفل  الأكادميية  الدرا�سات  طلبات 

اجلزئي  التكفل  اأو  الوظيفي  التطور  �سمن 

والبكالوريو�س  كالدبلوم  الذاتي  التطور  �سمن 

واملاج�ستري والدكتوراه.

املبتعث  املوظف  على  يجب  باأنه  واأ�ساف 

ي�ستكمل  اأن  لديها  يعمل  التي  اجلهة  قبل  من 

واللتزام  بالربنامج  اخلا�سة  الإجراءات  كل 

واللتزام  فيه،  بفعالية  وامل�ساركة  باحل�سور 

بنقل املعرفة وال�ستفادة من اخلربات املكت�سبة 

يف تطوير العمل والتوقيع على اتفاقية التدريب 

مع جهته احلكومية واللتزام بالقواعد والأحكام 

الواردة بها.

وتابع باأننا نرى البنود املتعلقة برد مبالغ 

اتفاقية  موجودة يف  الدرا�سية  والبعثات  املنح 

التدريب التي تربم بني اجلهة احلكومية املانحة 

للبعثة الدرا�سية وبني املوظف الذي يعمل لديها، 

وبالتايل فاإن قواعد واأحكام تلك التفاقية تكون 

ملزمة كما هو مو�سح يف تعليمات ديوان اخلدمة 

واملنح  البعثات  يف  الإيفاد  بخ�سو�س  املدنية 

للبعثة  املانحة  اجلهة  فاإن  وعليه  الدرا�سية، 

و�سع  تقدر  اأن  لها  من  هي  احلايل  الو�سع  يف 

الدرا�سية من  البعثة  اأو  املنحة  مبلغ  رد  �سرط 

عدمه يف التفاقية، منوها بعدم اإلزام املوظفني 

اإ�سدار  املبالغ من خالل  تلك  برد  املواطنني  من 

تعليمات جديدة من قبل ديوان اخلدمة املدنية 

للجهات احلكومية بعدم و�سع ذلك ال�سرط يف 

اتفاقية التدريب.

عمار قمرب

�سمن ورقة عمل قّدمتها يف املنتدى ال�سنوي الرابع ملركز »درا�سات«

الفا�سل توؤكد اأهمية التن�سيق اخلليجي لإقرار قانون للمخزون ال�سرتاتيجي لل�سلع 

التو�سيات  من  جمموعة  �سمن  ذلك  جاء 

التي تقدمت بها الدكتورة جهاد الفا�سل خالل 

الأوىل  اجلل�سة  �سمن  عمل  بورقة  م�ساركتها 

ملركز  ال�سنوي  املنتدى  من  الرابعة  للن�سخة 

والدولية  الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين 

اأعماله  وا�سل  والذي  »درا�سات«،  والطاقة 

»ا�سرتاتيجيات  ملناق�سة  )الثالثاء(  اأم�س 

حتقيق الأمن الغذائي: التحديات والفر�س«، اإذ 

اآليات حتقيق  الأوىل لبحث  خ�س�ست اجلل�سة 

الأمن الغذائي على امل�ستوى اخلليجي.

وفيما توجهت الفا�سل بال�سكر على الدعوة 

الذي  املهم  املنتدى  هذا  يف  للم�ساركة  الكرمية 

اأنه وفًقا  اإىل  اأ�سارت  يناق�س مو�سوًعا حيوًيا، 

ملوؤ�سر حتقيق الأمن الغذائي فاإن دول جمل�س 

التعاون اخلليجي تتبواأ مراكز متقدمة عربًيا، 

ملرحلة  النتقال  على  حتفز  املوؤ�سرات  وهذه 

اأخرى يف ت�سخي�س املو�سوع من خالل العمل 

على و�سع ا�سرتاتيجية خليجية متكاملة مللف 

الأمن الغذائي، وينبثق عن هذه ال�سرتاتيجية 

املبادرات  هذه  بني  ومن  لتنفيذها،  مبادرات 

اخلليجية،  الغذائي  الأمن  �سبكة  تكوين 

عندها،  بالتوقف  جديرة  اأخرى  ومبادرات 

ودرا�سة جدواها وتطبيقها على اأر�س الواقع.

واأ�سافت، »من املبادرات املهمة التي ميكن 

تفاهم  ويوجد  ال�سرتاتيجية،  عن  تنبثق  اأن 

ب�ساأنها،  اخلليجيني  احلكوميني  امل�سوؤولني  من 

الغذائي يرتكز  تكوين �سندوق خليجي لالأمن 

انتقاء  على  والرتكيز  والتكافل  التعاون  على 

ال�سلع التي ممكن لكل دولة خليجية اأن تكتفي 

الطبيعية  املوارد  على  م�ستندة  ذاتيا  منها 

البنك  م�سروع  وكذلك  دولة،  بكل  املتاحة 

اخلليجي للموارد الوراثية النباتية«.

يف  اخلليجي  التكامل  اأن  الفا�سل  وبّينت 

ن�سبة  رفع  على  �سيعمل  الغذائي  الأمن  جمال 

وفعلية  جادة  بداية  وهي  الذاتي،  الكتفاء 

لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي والتغلب على 

واأن هناك  ال�ستهالكي بدول اخلليج،  ال�سلوك 

وجود  يف  تتمثل  خليجية  م�سرتكة  عوامل 

ال�سيولة املالية التي تتيح ا�سترياد التكنلوجيا 

يف  ي�سهم  ومبا  احلديثة،  والتقنيات  املتقدمة 

الأمن  م�سروعات  تنفيذ  معوقات  على  التغلب 

الغذائي، كما ميكن ال�ستفادة من علوم الذكاء 

ال�سناعي يف زيادة النتاج الزراعي وال�سمكي 

للقطاع  الكبري  الدور  له  ي�ساف  واحليواين، 

اخلا�س يف عملية ال�ستثمار، مبا ينبغي معه 

مع  بال�سراكة  الغذائي  الأمن  مبادرات  تفعيل 

القطاع اخلا�س.

وحول متطلبات تفعيل تاأ�سي�س �سبكة اأمن 

توجيه  اأهمية  د.الفا�سل  راأت  غذائي خليجية، 

اأعلنت  اإذ  املت�سابهة،  املجالت  يف  اجلهود 

جمال  يف  لال�ستثمار  �سركة  تاأ�سي�س  البحرين 

الأمن الغذائي، وكذلك دولة الكويت، وبالتايل 

�سي�سهم  اخلليجية  ال�سرتاتيجية  و�سع  فاإن 

�سمن  من  اخلليجية  ال�سركات  تكون  اأن  يف 

راأ�سمالها  و�سع  و�سيكون  التنفيذية  املبادرات 

اأكرب ونتائج عملها اأكرث.

اخلليجية  ال�ستفادة  ميكن  »كما  وتابعت: 

لال�ستثمار  ال�سعودية  ال�سركة  خطوة  من 

الزراعي والنتاج احليواين، والتي ا�ستحوذت 

على ن�سبة من ال�سركة الهندية الرائدة يف انتاج 

ال�ستثمار  من  النوع  هذا  مثل  الب�سمتي،  الأرز 

يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  اخلارجي  اخلليجي 

تعزيز الأمن الغذائي الوطني واخلليجي«.

مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  الفا�سل  جهاد  الدكتورة  اأكدت 

ال�سورى، نائب رئي�س ال�سبكة الربملانية لالأمن الغذائي يف اأفريقيا والعامل 

العربي، اأهمية التن�سيق اخلليجي الإقرار قانون للمخزون اال�سرتاتيجي 

لل�سلع ال�سرورية، مبا ي�سمل ال�سلع الغذائية وغري الغذائية ال�سرورية، 

واأ�سارت اإىل اأن جمل�س ال�سورى قد اأقر اقرتاًحا بقانون يف هذا ال�ساأن 

يف دور االنعقاد املا�سي نتطلع اإىل اإحالته ب�سيغة م�سروع بقانون يف 

دور االنعقاد املقبل واقراره لي�سبح ت�سريًعا نافذا يف اأقرب وقت وذلك 

اإذ اإن وجود هذا القانون على امل�ستوى اخلليجي �سي�سهم يف  الأهميته، 

و�سع ن�سبة اأمان لتوفر ال�سلع مبا يعزز من حماية املجتمع وا�ستقرار 

البلد، واأنه موجود حاليًا يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

الزايد ت�سارك يف اجلل�سة الطارئة للربملان العربي

ت�سارك دلل جا�سم الزايد رئي�س جلنة 

مبجل�س  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون 

اأعمال  العربي، يف  الربملان  ال�سورى ع�سو 

يعقدها  التي  الطارئة  اخلا�سة  اجلل�سة 

الربملان العربي يوم الإثنني املقبل ملناق�سة 

القرار ال�سادر عن الربملان الأوروبي ب�ساأن 

ت�سمن  والذي  ال�سقيقة،  املغربية  اململكة 

اتهامات ب�ساأن �سيا�سات املغرب جتاه ق�سية 

من  انطالًقا  اجلل�سة  تاأتي  حيث  الهجرة، 

القومية  مب�سئوليته  العربي  الربملان  قيام 

املغربية وتاأييدها  اململكة  الت�سامن مع  يف 

ق�سية  ملعاجلة  تتخذها  التي  اإجراءاتها  يف 

الهجرة.

الزايد  �ست�سارك  ذاته،  ال�سياق  ويف 

الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة  اجتماعات  يف 

والتي  الإن�سان،  وحقوق  والقانونية 

الطارئة  اجلل�سة  هام�س  على  �ستنعقد 

للربملان العربي خالل الفرتة من 28-22 

يونيو اجلاري.

تقرير  اللجنة  تناق�س  اأن  املقرر  ومن 

املعنية  الفرعية  للجنة  الثالث  الجتماع 

اإىل  العربي،  الوطن  يف  الإن�سان  بحقوق 

جانب تقرير حالة حقوق الإن�سان يف العام 

العربي 2020.

�ستناق�سها  التي  املو�سوعات  اأهم  ومن 

تو�سيات  تنفيذ  متابعة  ا،  اأي�سً اللجنة 

املنعقد  النعقاد  دور  من  الرابع  الجتماع 

اأبريل 2021، وبحث مذكرة  يومي 7 و8 

موظفي  نظام  مواد  بع�س  تعديل  ب�ساأن 

اللجنة  ن�ساط  وتقرير  العربي،  الربملان 

الف�سل  من  الأول  النعقاد  دور  خالل 

فيما   ،2021-2020 الثالث  الت�سريعي 

ت�سمية ممثل عن جلنة  اللجنة يف  �ستنظر 

وحقوق  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون 

املعنية  امل�سرتكة  اللجنة  يف  الإن�سان 

بالتنمية امل�ستدامة.

د. جهاد الفا�سل
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جميل ما ن�صرته غرفة جتارة و�صناعة البحرين 

الأع�صاء، ون�صب  اإليها من  الواردة  امل�صكالت  ب�صاأن 

ر�صا  مدى  الغرفة  تقي�س  لو  حبذا  ويا  معاجلتها، 

الأع�صاء عن هذه املعاجلات اأي�ًصا.

الإميان  دائرة  دخلت  اإذا  ال�شيا�شية  اليدي�ل�جيا 

�ش�فينية  اإىل  وحتّ�لت  امل��ش�عية  عن  ابتعدت 

احلق  »�شراع  مثل؛  افكارها  عن  للدفاع  مفردات  ت�شتخدم 

مقابل  »الكفاح  النجا�شة«،  مقابل  »الطهارة  الباطل«،  مقابل 

النبطاح«… الخ، وهذا غري منطقي!
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1532 - ملك اإجنلرتا هرني الثامن وملك فرن�شا 

اإمرباط�ر  فران�ش�ا الأول ي�قعان معاهدة �شرية �شد 

اإ�شبانيا  وملك  املقد�شة  الرومانية  الإمرباط�رية 

كارل��ص اخلام�ص.

1941 - غرق باخرة الب�شائع الرتكية )رفاه( يف 

مياه البحر املت��شط، اإثر اإ�شابتها بط�ربيد مت اإطالقه 

من غ�ا�شة جمه�لة.

1986 - انعقاد م�ؤمتر دويل يف باري�ص ملكافحة 

مر�ص الإيدز.

الحتاد  عن  ا�شتقاللها  تعلن  م�لدوفا   -  1990

ال�ش�فيتي.

�شراح  تطلق  الإ�شرائيلية  ال�شلطات   -  2009

الدويك  عزيز  الفل�شطيني  الت�شريعي  املجل�ص  رئي�ص 

بعد ثالث �شن�ات من العتقال.

2012 - ت�شكيل حك�مة �ش�رية جديدة برئا�شة 

ريا�ص فريد حجاب.

2016 - اتفاق بني احلك�مة الك�ل�مبية والق�ات 

امل�شلحة الث�رية الك�ل�مبية ينهي النزاع الك�ل�مبي 

امل�شلح.

عدة  حتبط  ال�شع�دية  الأمن  ق�ات   -  2017

عمليات اإرهابية يف جدة، ويف مكة املكرمة بالقرب من 

احلرم املكي ال�شريف.

2019 - ف�ز حممد ولد الغزواين يف النتخابات 

الرئا�شية امل�ريتانية بن�شبة 51.81 % من الأ�ش�ات.

ماعز براأ�س قرد تثري الرعب بني الأهايل
غريبة  ظاهرة  م�شر  يف  اأ�شي�ط  حمافظة  �شهدت 

بني  الرعب  اأثار  ما  قرد،  براأ�ص  ماعز  ولد  ونادرة،حيث 

النا�ص.

ومل يتخيل اأحد اأهايل قرية الهداية مبحافظة اأ�شي�ط، 

اأن املاعز التي يرب�نها �شتلد ماعًزا �شغريًة براأ�ص قرد، 

الأمر الذي اأثار حالة من الت�شاوؤلت داخل القرية، ح�ل 

ال�شر وراء ولدة ماعز براأ�ص قرد يف واقعة هي الأوىل 

من ن�عها هناك.

ولدة  واقعة  بيطري،  طبيب  ي��شف،  حممد  وف�ّشر 

راأ�ص  ولي�شت  خلقي  »عيب  اأنها  على  قرد،  براأ�ص  ماعز 

القرود  بني  تنا�شل  حدوث  ا�شتحالة  على  م�ؤكدا  قرد«، 

واملاعز، وفقا ل�شحيفة ال�طن.

واأ�شاف »ال�شكل الغريب ل�جه املاعز وبروز عينيها 

حدث  قرد،  هيئة  على  ال�جه  يظهر  ما  الطريقة  بتلك 

نتيجة ت�ش�ه يف اجلنني، ولي�ص معجزة«.

واأو�شح »الت�ش�ه اجلنيني للحي�انات قد يحدث لها 

ب�شبب تناول اأكالت مل�ثة خالل فرتة احلمل«.

اجلنيني، جتعل  للت�ش�ه  النادرة  احلالت  تلك  لكن 

فر�شة احلي�انات يف ال�شتمرار باحلياة �شعبة واأحيانا 

املاعز،  تلك  اأ�شاب  الذي  الأمر  وه�  م�شتحيلة،  ت�شبح 

اإنها مل تتمكن من ال�شتمرار يف احلياة لأكرث من  حيث 

ي�مني، لتلفظ اأنفا�شها الأخرية م�شاء الثنني.

وعلى الرغم من نف�ق املاعز، اإل اأنها ما زالت تت�شدر 

اأ�شابتهم  التي  الذعر  حالة  ب�شبب  القرية،  اأهايل  حديث 

من ال�شكل املخيف لتلك املاعز غريبة ال�شكل، لأنها املرة 

الأوىل التي حتدث داخل القرية.

اإجناز مبنى من

 10 طوابق خالل 28 �ساعة

جمم�عة  ال�شينية  التحتية  البنية  �شركة  اأنهت 

ط�ابق   10 من  مك�ن  �شكني  مبنى  بناء   BROAD
خالل 28 �شاعة و45 دقيقة فقط.

املعيارية  البناء  وحدات  ال�شركة  وا�شتخدمت 

اجلاهزة املعروفة با�شم »منظ�مة املباين ال�شكنية«.

ووفًقا لل�شركة، فاإنه مت ت�شميم املك�نات املختلفة 

للمنظ�مة بطريقة ت�شمح بنقلها من امل�شنع اإىل م�قع 

البناء داخل حاوية عادية.

التي  الف�لذية  الأل�اح  فاإن  ال�شركة،  وبح�شب 

ط�رتها للدعم الهيكلي لل�حدات لها تكلفة اإنتاج اأقل 

بكثري من تلك امل�شتخدمة تقليدًيا، بالإ�شافة اإىل ذلك، 

ميكنها  لذا  مرة،   100 واأق�ى  مرات   10 اأخف  هي 

مقاومة الزلزل والأعا�شري.

اإن�ساء اأكرب حديقة مرجانية 

بالعامل على �سواطئ البحر الأحمر

اأعلنت �شركة »ني�م« وجامعة امللك عبداهلل للعل�م 

م�شرتك  م�شروع  يف  دخ�لهما  »كاو�شت«،  والتقنية 

جزيرة  يف  العامل  يف  مرجانية  حديقة  اأكرب  لإن�شاء 

�ش��شة التي تقع على �ش�اطئ البحر الأحمر يف ني�م 

الأنباء  ل�كالة  وفًقا  هكتار،   100 م�شاحتها  وتبلغ 

ال�شع�دية »وا�ص«.

و�شت�شبح اجلزيرة التي اأطلق عليها ا�شم »حديقة 

لعر�ص  عاملًيا  مركًزا  املرجانية«،  �ش��شة  جزيرة 

ابتكارات وجه�د حماية ال�شعاب املرجانية وترميمها 

تغرّي  تبعات  ظل  يف  عليها  احلفاظ  حل�ل  وت�شريع 

عام  يف  امل�شروع  هذا  يكتمل  اأن  املقرر  ومن  املناخ، 

2025 لت�شبح ني�م من خالله رائدة عاملًيا يف جمال 

ترميم وتنمية ال�شعاب املرجانية.

واأن جزيرة �ش��شة يف البحر الأحمر، تعد م�طًنا 

من  ن�ع  و1000  املرجان  من  ن�ع   300 من  لأكرث 

فريدة  فر�شة  املرجانية  احلديقة  و�شت�فر  الأ�شماك، 

ال�شعاب  على  احلفاظ  بهدف  والتط�ير  للبحث 

وحمبي  والباحثني  العلماء  وا�شتقطاب  املرجانية 

ال�شياحة املهتمني بالبيئة.

حت�صر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى اإىل م�صر اأوائل �صهر يوليو املقبل للم�صاركة فى اإحياء اإحدى احلفالت الغنائية بال�صاحل ال�صماىل، 

كما تلتقى هيفاء اأثناء تواجدها فى م�صر بعدد من �صنّاع املو�صيقى ل�صتكمال اختيار اأغانى جديدة ت�صّمها اإىل األبومها املقبل.

يذكر اأن هيفاء وهبى قد قامت بزيارة �صريعة مل�صر منذ اأيام قليلة �صاركت فيها يف اإحدى احلفالت كما اأنها قامت بت�صجيل اأغنية 

جديدة مع الفنان اأكرم ح�صنى التي مت طرحها منذ اأيام، هو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما، ويحمل عنوان »لوكنت«.

على غرار الطائرات.. تزويد 

�سيارات اأوروبا بـ»�سندوق اأ�سود«

يف خط�ة تهدف اإىل تقليل معدلت ح�ادث ال�شري، قرر الحتاد الأوروبي جعل نظام 

ت�شجيل بيانات قيادة ال�شيارات اإلزاميا.

اأوروبا  املباعة يف  ال�شيارات  اأ�ش�د يف  الطائرات، �شيتم تركيب �شندوق  فعلى غرار 

ماي�  النظام يف  بهذا  امل�شتعملة  ال�شيارات  تزويد  يتم  اأن  ماي� 2022، على  اعتبارا من 

2024. و�شياأخذ هذا ال�شندوق الأ�ش�د �شكل �شريحة اإلكرتونية �شيتم و�شعها يف مكان 

اأ�شا�شا يف  املتمثل  عملها  اإلغاء  امل�شتحيل  من  و�شيك�ن  اإليها،  ال��ش�ل  لل�شائق  ل ميكن 

ت�شجيل البيانات املهمة قبل وق�ع احل�ادث وبعدها بـ30 ثانية.

عام  منذ  املتحدة  ال�ليات  بها  تعمل  التي  الآلية  �شتحددها هذه  التي  العنا�شر  ومن 

2015، �شرعة القيادة والكبح وارتداء حزام الأمان واإحداثيات مكان احلادث.

وبح�شب مقرتحة امل�شروع يف الربملان الأوروبي الب�لندية روزا ث�ن، فهذا الت�شريع 

�شي�شمح بـ«اإنقاذ اآلف الأرواح«.

ويف تعليقه على ذلك، ي�ؤكد املحامي يف الحتاد ال�طني ل�شحايا الطرق يف فرن�شا 

اأن ت�شريع هذا النظام يف الحتاد الأوروبي  فيليب ك�رت�ا مل�قع »�شكاي ني�ز عربية«، 

»خرب ممتاز ومقيا�ص للعدالة يتجاوز ما كنا ناأمله«.

حّبار يخرتق عامل الف�ساء!

مت الإعالن م�ؤخًرا عن اإر�شال جمم�عة من �شغار احلّبار اإىل الف�شاء، على منت 

�شاروخ »�شبي�ص اإك�ص« اإىل حمطة الف�شاء الدولية، بغر�ص اإحراء درا�شات عليها.

وحي�انات احلّبار التي اأر�شلت للف�شاء هي من الن�ع الذي يعي�ص قبالة �ش�احل 

جزر هاواي، وتتم تربيتهم يف معمل الأبحاث اخلا�ص بجامعة هاواي.

وياأمل الباحث�ن من اأن هذه الدرا�شة �شتمكنهم من ال��ش�ل اإىل نتائج ت�شهم يف 

تعزيز �شحة الإن�شان يف رحالت الف�شاء الط�يلة.

البكترييا،  ومت اختيار احلّبار؛ لأن ج�شمه يتفاعل بطريقة معينة وب�شيطة مع 

حيث اإن من الأم�ر املقلقة لعلماء الف�شاء اأن تفاعل ج�شم الإن�شان مع البكترييا يتغري 

مع تغري اجلاذبية.

احلّبار  مع  البكترييا  تفاعل  على  الف�شاء  يف  اجلاذبية  �شعف  تاأثري  واكت�شاف 

�شي�ؤدي اإىل نتائج اأو�شح ميكن ال�شتفادة منها يف تط�ير �شحة الإن�شان يف الف�شاء.

تق�ل الباحثة الرئي�شية لهذه التجربة اإنه حينما يق�شي رّواد الف�شاء وقًتا ط�يالً 

يف الف�شاء فاإن اأجهزتهم املناعية ت�شاب ببع�ص اخللل، وت�شعف؛ لأن اجلهاز املناعي 

جاذبية  من  اأقل  جاذبية  م�شت�يات  البكترييا يف  على  التعرف  على  قدرته  ت�شعف 

الأر�ص، وهذا ما يت�شبب بازدياد احتمالت املر�ص عن رواد الف�شاء.

ال�سحة: 394 حالة

م�سابة بكورونا ووفاة 15

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�ني�   22 ي�م  يف   13509

394 حالة قائمة جديدة منها 195 حالة لعمالة وافدة، 

واحدة  وحالة  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و198 

اإ�شافية  حالة   1150 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 256063. 

كما اأعلنت وزارة ال�شحة عن وفاة 15 حالة م�شابة 

بفريو�ص ك�رونا.
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 4 جوامع جديدة في ديار المحرق 
وصيانة  مسجد أبي بكر الصديق بالحورة

وافق المجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية، على 5 
طلب��ات من المحس��نين إلعمار 5 جوام��ع؛ 4 منها 
إلنش��اء جوامع جديدة في ديار المحرق، والخامس 
يتعل��ق بصيانة ش��املة لجامع أب��ي بكر الصديق 
رضي اهلل عنه بالحورة، بعد أن اس��تعرض تقريرًا 
من لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها، فيما 
اطلع على الطلبات والخرائط والرسومات المرفقة 
بها واستمع إلى توصيات اللجنة المختصة واتخذ 

القرارات الالزمة.
وأشاد المجلس، بالتوجيهات الملكية السامية من 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، بمباش��رة العمل 
عل��ى تطعيم المواطني��ن البحرينيي��ن المقيمين 
ف��ي الخارج ض��د فيروس كورونا، وإط��الق الحزمة 
المالية واالقتصادية للتعامل مع آثار االنعكاسات 
االقتصادي��ة للجائحة، في إطار م��ا يوليه جاللته 
ألبناء البحرين من اهتمام لضمان حصولهم على 

أفضل الرعاية والخدمات في الداخل والخارج.
وثمن المجلس، التقدير الملكي الس��امي للجهود 
الكبيرة التي يبذلها فريق البحرين بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس الوزراء، ف��ي التصدي 
للجائح��ة، والتعام��ل م��ع م��ا تتطلب��ه األوضاع 
للمرحلة الراهنة لضمان س��المة الجميع، في إطار 
تطلعات العاهل المف��دى لتحقيق األمن الصحي 
للوط��ن والحفاظ على صحة وس��المة المواطنين 

والمقيمين.
كما أشاد في جلسته االعتيادية أمس عن ُبعد عبر 
تقني��ة االتصال المرئي برئاس��ة رئيس المجلس 
الش��يخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، 
بما أبداه صاحب الجاللة الملك المفدى من اعتزاز 
وتقدي��ر للجهود الوطني��ة للعاملين في الصفوف 
األمامي��ة وإس��هاماتهم في نجاح كافة مس��ارات 

التعامل مع فيروس كورونا.

ونوه المجلس بالتقدير الذي استحقوه من صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
بمنحهم رتبتين استثنائيتين في الخدمة المدنية 

أو ما يعادلها.
وأع��رب عن تقدي��ره العميق، لما اتخ��ذه الفريق 
الوطن��ي من خطط وإج��راءات احترازي��ة ووقائية 
وعالجي��ة كان لها األثر الطيب ف��ي التخفيف من 
أعداد الح��االت القائمة لفي��روس كورونا ومعدل 
االنتش��ار، مثمنًا في الوقت نفسه الدور اإلنساني 
الكبير الذي اضطلعت به الكوادر الطبية والصحية 
وجميع العاملين في الصف��وف األمامية والجهات 

المساندة.
وأب��دى المجل��س س��عادته واعت��زازه بم��ا أبداه 
المواطنون والمقيمون من تعاٍط بناء واستشعار 
للمس��ؤولية الوطنية من خ��الل إقبالهم المتزايد 
ألخ��ذ التطعي��م المض��اد للفي��روس والتزامهم 
بالتعليم��ات والتوجيه��ات الص��ادرة من الجهات 
المختص��ة، ضارًع��ا إل��ى اهلل تعال��ى أن يحف��ظ 
البحري��ن وأهلها ويكش��ف هذا الوب��اء والبالء عن 

عب��اده برحمت��ه وقدرت��ه، وأن يمن عل��ى جميع 
المرضى بالصحة والعافية.

وهن��أ المجل��س الطلب��ة والطالب��ات المتفوقين 
والناجحين على نتائجهم المتميزة والمشرفة على 
الرغ��م من هذه الظروف االس��تثنائية، معربًا عن 
شكره لهم على جهودهم، مقدرًا في الوقت نفسه 
دور أولياء األمور والهيئات اإلدارية والتعليمية في 

هذا النجاح.
وفي سياق آخر، نوه المجلس بالقرار الذي اتخذته 
المملك��ة العربي��ة الس��عودية الش��قيقة بقصر 
موسم الحج لهذا العام على مواطنيها والمقيمين 
فيها، وذلك في ظل ما يشهده العالم من استمرار 

تطورات الجائحة وظهور التحورات الجديدة.
وقال »إن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص المملكة 
العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين 
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وولي عهده صاحب الس��مو الملك��ي األمير محمد 
بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود على إقامة 
موسم الحج وإحياء هذه الشعيرة العظيمة بشكل 
آم��ن صحيًا، بما يحقق متطلب��ات الوقاية الالزمة 
لضم��ان س��المة حج��اج بي��ت اهلل الح��رام، وبما 
يتوافق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية من ضرورة 

حفظ النفس البشرية«.
وأكد المجلس أن هذا القرار المس��ؤول، يأتي في 
سياق الجهود الدائمة والمستمرة التي تقوم بها 
المملكة الش��قيقة في خدمة الحرمين الشريفين 
والبق��اع والمش��اعر المقدس��ة، وخدم��ة الحجاج 
والمعتمرين والزائري��ن ورعايتهم والعناية بهم 
وتذلي��ل الصع��اب التي ق��د تواجهه��م، وتوفير 
األجواء اآلمنة والصحية لهم ليؤدوا مناسكهم في 

يسر وسالمة وطمأنينة.
واستعرض »األعلى للشؤون اإلسالمية« الرسائل 
والطلبات ال��واردة، وبحث ما يس��تجد من أعمال، 

واتخذ بشأنها ما يلزم.

 خالد بن محمد يستقبل 
رئيس ديوان ولي العهد

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة 
مستش��ار جاللة الملك المفدى، بمكتب��ه بقصر الرفاع 
أمس، الش��يخ س��لمان بن أحمد بن س��لمان آل خليفة 
رئي��س ديوان س��مو ولي العهد وذلك بمناس��بة صدور 

األمر الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجدي���د.
وأع��رب مستش��ار جاللة المل��ك المفدى ع��ن تمنياته 
للشيخ سلمان بالتوفيق والسداد في أداء هذه المهمة.

من جانبه أعرب رئيس ديوان سمو ولي العهد، عن بالغ 
اعتزازه بالثقة الملكية الس��امية التي حظي بها، شاكرًا 
س��مو الشيخ خالد بن محمد بن س��لمان آل خليفة على 

تهنئته وتمنياته له بالتوفيق.

وزير العدل يبحث مع محافظ 
العاصمة تعزيز التعاون

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
ب��ن علي آل خليفة، أمس، محافظة العاصمة الش��يخ هش��ام 
ب��ن عبدالرحمن آل خليفة، حيث تم بحث عدد من موضوعات 
التعاون المش��ترك في إطار تعزيز الجه��ود الهادفة لالرتقاء 
بالخدمات المقدم��ة للمواطنين والمقيمين.  وأش��اد الوزير، 
بجه��ود محافظة العاصمة في تطوير الخدمات التي تقدمها 
للمجتم��ع بكاف��ة أطيافه وتنوع قطاعاته، وم��ا تقوم به من 

فعاليات وأنشطة تسهم في ترسيخ الشراكة المجتمعية.

 الحمر يوجه بنك اإلسكان إلعفاء 
مستأجري المحالت التجارية 3 أشهر

أكد وزير اإلسكان رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان 
باس��م الحم��ر، أنه ت��م توجي��ه بنك اإلس��كان إلى 
اتخاذ كاف��ة اإلج��راءات الالزمة لتنفيذ ق��رار إعفاء 
المس��تأجرين للمح��الت التجاري��ة المملوكة لبنك 
اإلسكان، والتي يش��يدها البنك بتوجيه من الوزارة 
لخدمة قاطني المش��اريع اإلس��كانية لمدة 3 أشهر 
اعتبارًا من يونيو، في إطار تخفيف اآلثار االقتصادية، 

ودعم النشاط التجاري في هذه المرحلة.
وثمن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، بإطالق حزم��ة مالية واقتصادية للتعامل 
مع انعكاس��ات جائح��ة كورونا، ومتابع��ة وتكليف 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء للجهات 
المعنية بمتابعة وتنفيذ التوجيهات بوضع الحلول 

المناس��بة لدعم القطاعات المتأث��رة من تداعيات 
الجائحة.

وأكد بنك اإلس��كان التزامه بق��رارات مجلس الوزراء 
بتمدي��د ع��دد من مب��ادرات الدعم ضم��ن الحزمة 
المالي��ة واالقتصادي��ة لمدة 3 أش��هر إضافية بدءًا 
من يونيو الحالي إلى أغس��طس المقبل، والتطبيق 
الف��وري لقرار إعفاء المس��تأجرين لألمالك التابعة 
للحكوم��ة والش��ركات الحكومي��ة ف��ي القطاع��ات 
المتض��ررة لم��دة 3 أش��هر، إنف��اذًا للتوجيه��ات 
الملكي��ة الس��امية، وتوجيهات ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء. 
وقال الحم��ر »إن قرار إعفاء المس��تأجرين لألمالك 
ف��ي  الحكومي��ة  والش��ركات  للحكوم��ة  التابع��ة 
القطاعات المتضررة لمدة 3 أش��هر،  يأتي في إطار 
توجي��ه صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 

مجلس ال��وزراء للجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون المالية 
واالقتصادي��ة والت��وازن المالي بالنظ��ر في تأجيل 
تحصيل بعض المستحقات الحكومية المترتبة على 
المواطنين، وتماشيًا مع الجهود الوطنية لمواجهة 
انعكاسات االنتش��ار العالمي لفيروس كورونا على 
المس��توى المحلي بما يحافظ على صحة وس��المة 
المواطنين والمقيمين بالتوازي مع اس��تمرار برامج 
الدول��ة ومس��يرة عملها تحقيقًا لمس��اعي التنمية 

المستدامة لصالح المواطنين.
ون��وه إل��ى أن ق��رارات إعف��اء اإليجارات الش��هرية 
للمح��الت التجاري��ة، يؤك��د م��دى ح��رص القيادة 
والحكومة على مواجهة اآلثار االقتصادية المترتبة 
على انتش��ار فيروس كورونا، معرب��ًا عن تطلعاته 
النته��اء تلك الجائح��ة في الوقت القري��ب، وعودة 

الحياة إلى طبيعتها.

»التنسيقية« تقرر تمديد »الغلق الجزئي« أسبوعًا

ق��ررت اللجن��ة التنس��يقية برئاس��ة نائ��ب 
رئيس الوزراء س��مو الشيخ محمد بن مبارك، 
وبناًء عل��ى عرض الفري��ق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( برئاس��ة رئيس 
المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عب��داهلل آل خليفة، وما تحقق من 
نتائج طوال الفت��رة الماضية تمديد العمل 
بالقرارات الس��ابقة لمدة أس��بوع ب��دءًا من 

الجمعة 25 يونيو إلى الجمعة 2 يوليو.
جاء ذلك، خالل اجتماع عقدته اللجنة أمس، 
حيث أك��دت أن النتائج الت��ي تحققت طوال 
تطبيق القرارات خالل الفترة السابقة تؤكد 
السير في االتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج 
المرجوة، منوهًة بالتحس��ن الكبير في أعداد 
الحاالت القائمة وما شهدته الفترة السابقة 
من الت��زام باإلجراءات االحترازي��ة وما أبداه 
المواطن��ون والمقيم��ون م��ن وع��ي وحٍس 

مسؤول أسهم في تحقيق تلك النتائج. 
وش��ددت ب��أن اله��دف الرئيس م��ن كافة 
مس��ارات التعامل م��ع الفي��روس والقرارات 
المتخ��ذة هو الحف��اظ على صحة وس��المة 

كاف��ة المواطني��ن والمقيمي��ن كونها غاية 
وأولوية قصوى. 

وأخ��ذت اللجنة علم��ًا بالبرام��ج والمبادرات 
القائمة ضمن الحزمة المالية واالقتصادية 
الت��ي س��اهمت ف��ي التخفي��ف م��ن تأثي��ر 
القطاع��ات  عل��ى  الجائح��ة  انعكاس��ات 
االقتصادي��ة وخاصة المؤسس��ات الصغيرة 

والمتوسطة.
وبناًء عل��ى عرض الفري��ق الوطني للتصدي 
لفي��روس كورونا، برئاس��ة رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عبداهلل آل خليف��ة، وما تحقق من نتائج 
ط��وال الفترة الماضية والذي تقرر بناء عليه 
تمدي��د العم��ل بالق��رارات الس��ابقة لمدة 
أس��بوع بدءًا م��ن يوم الجمع��ة الموافق 25 
يوني��و 2021 إلى ي��وم الجمع��ة الموافق 2 

يوليو 2021 وذلك على النحو التالي:
- االس��تمرار في إغالق المجمعات والمحالت 
التجاري��ة م��ع الس��ماح بالبي��ع ع��ن طريق 

اإلنترنت والتوصيل.
- االس��تمرار في إغالق المطاعم والمقاهي، 

واقتص��ار أنش��طتها على تقدي��م األطعمة 
فقط من خالل الطلبات الخارجية والتوصيل.

- االس��تمرار ف��ي إغ��الق المراك��ز الرياضية 
وص��االت التربي��ة البدني��ة وبرك الس��باحة 

واأللعاب الترفيهية.
- االس��تمرار ف��ي إغ��الق دور الس��ينما وكل 

صاالت العرض التابعة لها.
- االس��تمرار ف��ي من��ع إقام��ة المناس��بات 

والمؤتمرات.
- االس��تمرار ف��ي من��ع حض��ور الجماهي��ر 

للفعاليات الرياضية.
- االس��تمرار ف��ي إغ��الق مح��الت الحالق��ة 

والصالونات ومحالت السباحة.
- االس��تمرار ف��ي من��ع إقام��ة المناس��بات 

الخاصة في المنازل.
- االس��تمرار في تطبيق سياس��ة العمل من 
المن��زل على كافة الجهات الحكومية وتكون 

بنسبة 70% من عدد الموظفين.
- االس��تمرار في تعليق الحض��ور واالكتفاء 
الم��دارس  بجمي��ع  ُبع��د  ع��ن  بالتعُل��م 
ومؤسسات التعليم العالي ورياض األطفال 

والمراكز وال��دور التأهيلية، ودور الحضانات 
ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك 

الحضور لالمتحانات الدولية.
- االستمرار في اإلجراء الحالي المتبع الخاص 

بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.
كم��ا نوه��ت اللجنة التنس��يقية باس��تمرار 

العمل في القطاعات األساسية التالية:
- الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات 
والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألس��ماك 

واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز 
الطبيعي.

- المؤسس��ات الصحي��ة الخاص��ة، فيما عدا 
بع��ض الخدم��ات الصحية التي يص��در بها 
تعميم من الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المكاتب اإلدارية للمؤسس��ات والشركات، 
والتي ال يتصل نش��اطها بش��كل مباشر مع 

الزبائن.

- المح��ال العامل��ة ف��ي اس��تيراد وتصدير 
البضائع وتوزيعها.

- ورش وكراج��ات تصليح وصيانة المركبات 
ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع.

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

م��ن جانب��ه، أك��د الفري��ق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، أنه س��يتم الفتح 
التدريج��ي له��ذه القطاع��ات بع��د انقضاء 
المعطي��ات  عل��ى  بن��اء  المق��ررة  الفت��رة 

والمستجدات.
وش��دد على المرحلة المقبلة م��ن التعامل 
مع فيروس كورونا تتطلب مضاعفة الجهود 
واستمرار االلتزام لتحقيق األهداف المرجوة 
وه��ذا االلت��زام الي��وم واج��ب وطن��ي فه��و 
المنطل��ق لنج��اح كافة الخط��ط الموضوعة 
للتص��دي للفي��روس، مؤك��دًا أن اإلجراءات 
التي يتم اتخاذها هدفها الحفاظ على صحة 

المواطنين والمقيمين وسالمتهم.

البحرين تدين إطالق مليشيا 
 الحوثي طائرة مفخخة
باتجاه خميس مشيط

أدانت وزارة الخارجية بش��دة إطالق مليشيا الحوثي اإلرهابية 
طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة 
العربية الس��عودية، في عمل إرهابي جبان يعكس س��لوكها 
العدائي الذي يستهدف المدنيين اآلمنين والمنشآت واألعيان 
المدني��ة، ورفضه��ا المتعنت لوقف إطالق الن��ار والجنوح إلى 

السلم.
الراس��خ  البحري��ن  موق��ف  عل��ى  الخارجي��ة  وزارة  وش��ددت 
المتضام��ن م��ع المملك��ة العربية الس��عودية ض��د كل ما 
يستهدف أمنها واستقرارها وسالمة أراضيها، مؤكدًة ضرورة 
اضطالع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه األعمال 

اإلجرامية التي تقوم بها مليشيا الحوثي.
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ما ورد يجانب الحقيقة ويشّوه واقع تقدم المرأة البحرينية

 »االتصال الوطني«: »ندوة الجزيرة« 
عن المرأة في البحرين بعيدة عن المهنية

ق��ال مرك��ز االتص��ال الوطن��ي إّن ما بثت��ه قناة 
الجزيرة القطرية بشأن الندوة التي تناولت وضع 
المرأة ف��ي الخليج العربي بش��كل ع��ام والمرأة 
البحرينية بشكل خاص، إّنما يأتي ضمن سلسلة 
المغالط��ات والس��قطات البعيدة ع��ن المهنية 
اإلعالمية التي تس��تهدف بما ال يدع مجااًل للشك 

مملكة البحرين.
 وأض��اف أن م��ا تناولت��ه القن��اة القطري��ة من 
مغالط��ات تتجاه��ل بش��كل متعمد م��ا حققته 
الم��رأة البحريني��ة م��ن منج��زات عل��ى مختل��ف 
تفعي��اًل  به��ا  األح��رى  م��ن  وكان  األصع��دة، 
الت��ي تردده��ا ح��ول المصداقي��ة  لش��عاراتها 

والحيادي��ة أن تتناول وض��ع المرأة في قطر التي 
تبث منها الجزيرة برامجها.

وفي هذا الس��ياق أوض��ح المركز أن لغ��ة الواقع 
تثبت حقيق��ة مغايرة لمحتوى تل��ك الندوة وما 
ذهبت إليه المتحّدثات، حيث إّن المرأة البحرينية 
تحظى بقدر كبير من الدعم بما يحقق لها فرصًا 
متجددة لالرتق��اء بخياراتها نحو اإلنتاج واإلبداع 
والتنمية.   وأش��ار المركز إلى أن مملكة البحرين 
وضعت الضوابط والمعايير والخطط والسياسات 
الرامي��ة إل��ى تطبيق مب��دأ تكافؤ الف��رص بين 
الم��رأة والرجل في كافة القطاعات، وذلك بهدف 
تقدم المرأة وبما يتيح زيادة مش��اركتها الفاعلة 

في عمليات صنع القرار والتنفيذ.
  وش��دد المركز على أن إنجازات المرأة البحرينية 
وخبراته��ا التراكمي��ة وإنجازاته��ا النوعية على 
مختل��ف المس��تويات واألصعدة، وم��ا نالته من 
إشادة على المس��تويين اإلقليمي والدولي، أكبر 
بره��ان عل��ى ما وصل��ت إليه المرأة ف��ي مملكة 
البحري��ن من تق��دم، منوهًا إل��ى أّن كل المنابر 
تثن��ي  ل��ن  االتهامي��ة،  واألص��وات  اإلعالمي��ة 
المملك��ة ع��ن تطبي��ق رؤيتها الهادف��ة لتقدم 
المرأة البحرينية، في إط��اٍر من الترابط العائلي 
والمجتمع��ي، بم��ا يضمن زي��ادة إس��هاماتها 

اإليجابية في العملية التنموية الشاملة.

 وزير الخارجية: البحرين تأمل مراعاة
قطر في سياستها وحدة شعوب الخليج

الدكت��ور  الخارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
عبداللطي��ف ب��ن راش��د الزياني أن 
البحري��ن تأم��ل أن تراع��ي دول��ة 
قطر في سياس��تها الخارجية وحدة 
ش��عوب الخلي��ج العرب��ي الممتدة 
عب��ر الس��نين، وم��ا يربطه��ا م��ن 
وش��ائج القربى والتاريخ المشترك 
والمصال��ح المتبادل��ة، وأن تأخ��ذ 
ف��ي  الش��عبين  أن  االعتب��ار  ف��ي 
البلدين الشقيقين هما شعب واحد 
تجمعهما أواصر األخ��وة والمصير 

الواحد.
وق��ال وزي��ر الخارجي��ة إن المملكة 
التزام��ًا منها بما ن��ص عليه بيان 
قمة الع��ال، وانطالقًا م��ن نواياها 
الطيب��ة تجاه األش��قاء، وجهت إلى 
نائب رئيس ال��وزراء وزير الخارجية 
ف��ي دولة قط��ر الش��يخ محمد بن 
دعوتي��ن  ثان��ي،  آل  عبدالرحم��ن 
رسميتين إلرسال وفد قطري لعقد 
المباحث��ات الثنائية بي��ن البلدين 
في البحرين لتس��وية الموضوعات 
والمس��ائل العالقة بين الجانبين، 

تنفي��ذًا لم��ا نص عليه بي��ان قمة 
الع��ال، والمض��ي قدمًا ف��ي تعزيز 
مسيرة التعاون الخليجي المشترك 
والحف��اظ عل��ى تماس��ك مجل��س 

التعاون لدول الخليج العربية.
وأوض��ح الزيان��ي أن وح��دة الصف 
بي��ن ال��دول األعضاء ف��ي مجلس 
التعاون مطلب ش��عبي لكافة أبناء 
دول المجل��س، وهو م��ا نص عليه 

بيان قم��ة العال، الذي أك��د التزام 
الدول بتضامنها في عدم المساس 
بس��يادة أي منه��ا أو تهديد أمنها 
الوطني��ة  اللحم��ة  اس��تهداف  أو 
لشعوبها ونسيجها االجتماعي بأي 
شكل من األشكال، وبوقوفها التام 
في مواجهة ما يخل باألمن الوطني 

واإلقليمي ألي منها.
وأك��د أن »البحري��ن تتطل��ع إل��ى 
أن يمضي األش��قاء ف��ي قطر على 
الطريق السهل الصائب الذي يحقق 
الوحدة الخليجية بأس��مى معانيها 
وقيمه��ا المتأصل��ة ف��ي وج��دان 
الش��عوب، وتدع��و دول��ة قطر إلى 
التفاع��ل اإليجابي م��ع قرار مجلس 

المدني  للطيران  الدولية  المنظمة 
بش��أن تعدي��ل الخط��ة اإلقليمية 
للمالح��ة الجوي��ة إلقلي��م الش��رق 
األوس��ط، وال��ذي يدع��و البلدي��ن 
إل��ى إتاحة المجال أمام المس��اعي 
الحميدة لرئيس المنظمة للوصول 
إلى توافق بين البلدين حول تنظيم 
الحرك��ة الجوية ف��ي المنطقة، بما 
يضم��ن أم��ن وس��المة الطي��ران 
المدن��ي الدول��ي ويحف��ظ حق��وق 
جميع ال��دول، األمر الذي س��يؤدي 
إلى ترس��يخ وحدة الص��ف الخليجي 
وتعزيز مس��يرة التع��اون الخليجي 
المش��ترك نحو مزيد م��ن التكامل 

والترابط«.

وزير الخارجية

نتطلع لمضي األشقاء في قطر على 
الطريق الذي يحقق الوحدة الخليجية

 وحدة الصف بين األعضاء مطلب 
شعبي لكافة أبناء دول مجلس التعاون

»الدفاع المدني«: اعتماد آلية 
التفتيش »عن بعد« على المنشآت 

الصناعية والتجارية والسياحية

اعتم��دت اإلدارة العام��ة للدفاع المدني آلي��ة التفتيش عبر 
تقني��ة االتصال المرئي على المنش��آت الصناعي��ة والتجارية 
والس��ياحية وذلك تطبيق��ًا لإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير 

الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت اإلدارة، خالل الحمالت التفتيشية التي تقوم بها إدارة 
الحماية والس��المة، عل��ى ضرورة تطبيق اإلج��راءات الهادفة 
إلى حماي��ة األرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنش��آت 
الحيوية من أي أخطار، مشددة على أهمية االلتزام باشتراطات 
الحماي��ة والوقاية من الحريق في المنش��آت، وضرورة تعاون 
أصحاب المحالت مع مفتشي اإلدارة وتوفير جميع االشتراطات 

الالزمة في الموقع.

 الغتم يترأس 
 اجتماع مسؤولي حرس
الحدود بدول التعاون

ترأس نائب قائد خفر الس��واحل العميد جاس��م محمد الغتم 
االجتماع الثامن والعش��رين لمس��ؤولي حرس الحدود وخفر 
الس��واحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي 
عقد عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي خالل الفترة من 21 

إلى 23 يونيو الجاري.
وألق��ى نائ��ب قائد خفر الس��واحل كلم��ة ترحيبي��ة بالوفود 
المش��اركة، متمنيًا لالجتم��اع التوفيق والنجاح ل��كل ما فيه 
خي��ر وصالح مواطن��ي دول مجلس التعاون الخليجي، مش��يدًا 
بالتعاون والتنس��يق القائم بين أجهزة ح��رس الحدود وخفر 
الس��واحل في مجال أمن الح��دود ومواجهة مختل��ف الجرائم 
البحري��ة، معرب��ًا عن تمنياته ب��أن يحقق االجتم��اع أهدافه 

المرجوة.

محافظ الجنوبية: االحتفاء 
باليوم العالمي لمكافحة 

المخدرات نهاية الشهر

أكد محافظ الجنوبية رئيس اللجنة األمنية سمو الشيخ خليفة 
ب��ن علي بن خليفة آل خليفة، اس��تعداد المحافظة الحتضان 
سلسلة مبادرات وبرامج أمنية وتوعوية، ومن ضمنها االحتفاء 
باليوم العالمي لمكافحة المخدرات خالل نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك، أثناء ترؤس��ه، اجتماع اللجنة األمنية الس��ادس لهذا 
الع��ام عن بعد عب��ر تقنية االتص��ال المرئ��ي، بحضور نائب 
المحافظ العميد عيس��ى الدوس��ري، وعدد م��ن الضباط من 

ممثلي اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية.
وأوضح سموه أن مساعي المحافظة مستمرة في تعزيز الوعي 
لمكافح��ة في��روس كورونا من أجل الحفاظ عل��ى صحة الفرد 
والمجتمع، ضمن إطار التنسيق المتواصل مع مختلف الجهات 
لمتابع��ة اإلج��راءات االحترازية واإلرش��ادات الصحي��ة تنفيذًا 
للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما اطلعت اللجنة، على عرض مرئي قدمته مديرية ش��رطة 
المحافظ��ة الجنوبي��ة ح��ول إحصائي��ات نصف الع��ام 2021 
والجه��ود والخط��ط األمني��ة في اتخ��اذ التدابي��ر واإلجراءات 
االحترازية لمواصل��ة تكثيف الحمالت التوعوي��ة القائمة في 
المرافق العامة واألس��واق في نطاق المحافظة، والتي تهدف 
إلى تحقي��ق التباعد االجتماع��ي والتأكيد عل��ى ضرورة لبس 

الكمامات الوقائية، لضمان سالمة الجميع.
من جانب آخر اطلع س��مو المحافظ، على تقرير قدمته اإلدارة 
العامة للدفاع المدني حول الجه��ود واإلنجازات المبذولة في 
النص��ف األول م��ن العام الجاري، كما اس��تعرضت خطتها في 
رفع مس��توى الوعي والتقيد باش��تراطات األمن والسالمة في 
فصل الصيف من خالل الوقاية من الحريق في محطات الوقود، 
باإلضافة إلى اتباع إجراءات الس��المة في برك السباحة، مثمنًا 
سموه دور رجال الدفاع المدني والجهود المبذولة في الحفاظ 

على سالمة المواطنين والمقيمين.
كم��ا اطلعت اللجنة األمنية، على ع��رض مرئي قدمته اإلدارة 
العام��ة للمرور ح��ول تقرير نصف العام الج��اري تضمن عددًا 
من اإلحصائيات المرورية وإب��راز الجهود المبذولة في تعزيز 
السالمة المرورية في شارع خليج البحرين، وشارع الملك حمد، 
باإلضافة إلى ش��ارع االس��تقالل، بما يحقق السالمة لمرتادي 

الطرق في مختلف مناطق المحافظة.

 الطريفي: تطور في العالقات البحرينية 
الصينية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا

أكد رئيس قطاع الش��ؤون العربية بوزارة الخارجية 
أحم��د الطريف��ي، أن العالقات البحريني��ة الصينية 
شهدت تطورًا ملحوظًا في جميع المجاالت السياسية 

واالقتصادية والثقافية وغيرها.
جاء ذلك، خالل مشاركة البحرين في اجتماع الدورة 
17 لكب��ار المس��ؤولين لمنت��دى التع��اون العربي 
الصيني والدورة 6 للحوار السياس��ي االس��تراتيجي، 
أم��س، عبر االتص��ال اإللكتروني المرئ��ي، بحضور 
الطريفي. وأكد الطريفي في كلمة، حرص البحرين 

عل��ى دعم منتدى التعاون العرب��ي الصيني، منوهًا 
بأن المملكة س��تواصل بالتعاون مع األصدقاء في 
جمهورية الصين الش��عبية وبالتنسيق مع األشقاء 
م��ن ال��دول العربية، مس��اعيها الهادف��ة لتطوير 
وتعزي��ز دور المنتدى في تنمي��ة العالقات العربية 
الصينية. ونوه بمبادرة »الحزام والطريق« الصينية، 
لما لها من انعكاس إيجابي على العالقات العربية 
الصيني��ة بش��كل عام، مش��يرًا إلى توقي��ع البحرين 
والصي��ن على مذكرة تفاهم في إطار مبادرة الحزام 

والطريق. وأش��اد الجانبان العرب��ي والصيني خالل 
االجتماع، بالنجاح الذي تحقق في الدورة التاس��عة 
لالجتم��اع ال��وزاري للمنتدى، وما أفض��ت إليه من 
نتائ��ج إيجابية من ش��أنها أن تس��هم في تعميق 
وتوسيع مجاالت التعاون واالرتقاء به إلى مستويات 
أعل��ى خالل المرحلة القادمة من مس��يرة المنتدى، 
معبرين ع��ن تطلعهم��ا للقمة العربي��ة الصينية 
المزم��ع عقدها العام القادم ف��ي المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.

تحويل مبالغ الدعم للمنشآت في األسبوع الرابع من كل شهر

 وزير العمل: دعم رواتب المواطنين 
العاملين بـ»الخاص« في 12 قطاًعا

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أش��اد 
االجتماعي��ة، جميل بن محمد علي 
حمي��دان، بالتوجيه��ات الس��امية 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى، بش��أن تمديد عدد 
من مبادرات الدع��م ضمن الحزمة 
المالي��ة واالقتصادي��ة لمواجه��ة 
تداعي��ات فيروس كورون��ا )كوفيد 
19(، وبقرار مجلس الوزراء برئاسة 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بتكفل 
البحرينيين  الحكومة دف��ع روات��ب 
المؤمن عليهم في شركات القطاع 
المتضررة  القطاع��ات  الخاص من 
من الجائحة لمدة ثالثة أشهر بدءًا 
من يوني��و الجاري حتى أغس��طس 
2021، على أن يكون الدعم بنسبة 
البحرينيين  العم��ال  100% ألج��ور 
لشهر يونيو، وبنسبة 50% لشهري 
يوليو وأغسطس 2021، مؤكدًا أن 
هذا الدعم السخي يحقق االستقرار 
الوطنية  العاملة  للق��وى  الوظيفي 
بما يضمن ثبات واس��تقرار س��وق 
العمل والحد من تداعيات الجائحة 

على مستويات العمل واإلنتاج.
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء، أصدر 
وزير العم��ل والتنمية االجتماعية، 
ق��رارًا بش��أن تحدي��د القطاع��ات 
المتض��ررة م��ن تداعي��ات جائحة 
كورونا التي ستتكفل الحكومة دفع 
رواتب عمالها البحرينيين المؤمن 

عليهم من خالل صن��دوق التأمين 
ض��د التعطل عن الفترة من يونيو 
وحتى أغس��طس2021، فضاًل على 
تحديد ش��روط وضوابط استحقاق 
هذا الدع��م للعمال البحرينيين في 

منشآت القطاع الخاص.
القطاع��ات  الق��رار  ش��مل  وق��د 
المتض��ررة م��ن الجائح��ة، وه��ي: 
قطاع الس��فر والطيران، والضيافة 
والمطاع��م، والخدمات الش��خصية 
الرياض��ة  وص��االت  )الصالون��ات 
والقط��اع  والترفي��ه(،  واأللع��اب 
الصناعي، والقطاع الصحي، وقطاع 
النقل والمواصالت، وقطاع التأهيل 
الحضان��ات  )ش��املة  والتدري��ب 
البيع  وري��اض األطف��ال(، وقط��اع 
بالتجزئ��ة )غير الم��واد الغذائية(، 
اإلداري��ة  الخدم��ات  وقط��اع 
)العالقات العامة واإلعالم وتنظيم 

العق��ارات  وقط��اع  الفعالي��ات(، 
والفني��ة  الهندس��ية  والمكات��ب 
الصح��ف  وقط��اع  والمق��اوالت، 

والمجالت المحلية.
وأي قطاعات أخرى متأثرة باستثناء 
الش��ركات الكبرى، وقطاع التأمين، 
واالتص��االت  المال��ي  والقط��اع 
والتقني��ة  العلمي��ة  واألنش��طة 
واالحترافي��ة والتعلي��م الجامع��ي 
والمستش��فيات  والم��دارس، 
والصيدليات وقطاع البيع بالتجزئة 

للمواد الغذائية.
وس��يبلغ إجمال��ي ع��دد المنش��آت 
المس��تفيدة م��ن الدع��م 10880 
ف��ي  عامل��ة  ومؤسس��ة  ش��ركة 
القط��اع الخ��اص، بينم��ا يبلغ عدد 
المشمولين بالدعم من المواطنين 
إجمال��ي  بمبل��غ  عام��اًل،   58298
يقارب 60 ملي��ون دينار عن الثالث 
أشهر المشمولة بالدعم، وبمعدل 
30 ملي��ون دينار عن دع��م الراتب 
لش��هر يونيو بنس��بة 100%، و15 
مليون دينار عن الدعم لشهر يوليو 
بنس��بة 50%، و15 مليون دينار عن 
الدعم لشهر أغسطس بنسبة %50. 
يش��ترط  أن��ه  الق��رار  ف��ي  وج��اء 
الس��تحقاق الدع��م المال��ي توقف 
العمل لدى المنش��أة كليًا أو جزئيًا 
أو تأثرها بحركة الس��فر والسياحة 

بش��كل ينعكس عل��ى قدرتها على 
الوف��اء بأج��ور العاملي��ن لديه��ا، 
والتزامها بالمحافظة على العمالة 
الوطني��ة لديها طيل��ة فترة الدعم 
المالي، إضافة إل��ى التزامها بدفع 
النس��بة المتبقية من أجور عمالها 
المالية،  الدع��م  لفترة  البحرينيين 
كم��ا يش��ترط عليها ص��رف األجور 
كاملة ف��ي المواعيد المق��ررة لها 
دون خص��م نظي��ر اتخ��اذ التدابير 
الالزمة لمواجهة تداعيات الجائحة.
ومن شروط االس��تحقاق أن يكون 
الدعم للعامل البحريني المس��تحق 
لدع��م األجور م��ن المؤمن عليهم 
بموجب قانون التأمين االجتماعي 
حت��ى نهاي��ة ماي��و 2021، أو من 
ت��م  الذي��ن  البحرينيي��ن  العم��ال 
توظيفه��م والتأمي��ن عليه��م عن 
طري��ق البرنامج الوطن��ي للتوظيف 
حت��ى نهاية الش��هر الذي يس��بق 

تاريخ الصرف.
وسوف تقوم وزارة العمل والتنمية 
بإحالة  للق��رار  وفق��ًا  االجتماعي��ة 
المنشآت المستحقة للدعم  قائمة 
المالي ألج��ور العم��ال البحرينيين 
للتأمي��ن  العام��ة  الهيئ��ة  إل��ى 
االجتماع��ي لتحويل مبال��غ الدعم 
الى المنش��آت خالل األسبوع الرابع 

من كل شهر.

  58298 عاماًل مستحقًا للدعم 
بمبلغ 60 مليون دينار عن 3 أشهر

وزير العمل
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 التطبيق بدًا من الجمعة... »الطيران المدني«:  

 إلزام جميع القادمين إلى البحرين بإبراز 
شهادة )PCR( والفحص عند الوصول 

أعلنت شؤون الطيران المدني أنه سيتم تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر 
مط��ار البحرين الدول��ي بدءا من يوم الجمعة المواف��ق 25 يونيو 2021 بحيث 
يتطلب من جميع المس��افرين المتطعمي��ن أو غير المتطعمين القادمين إلى 
 )PCR( البحري��ن البالغين من العمر 6 س��نوات فما فوق إبراز ش��هادة فحص
معتم��دة تحمل رمز كي��و آر ك��ود )QR Code( قبل الصع��ود للطائرة، وذلك 
قبل 48 س��اعة من وقت المغادرة للقادمين المسموح لهم بالدخول للمملكة 
م��ن الدول المدرجة على القائمة الحمراء و72 س��اعة للقادمين من الدول غير 

المدرجة على القائمة الحمراء.
وأضافت أنه سيتم وفقًا للتحديث إجراء الفحص عند الوصول لكافة المسافرين 
القادمين للمملكة من جميع الدول، مع االستمرار في فحص اليوم العاشر من 
الوصول لجميع المس��افرين، حيث يمكنهم دفع كلف��ة الفحوصات عبر تطبيق 
»مجتم��ع واعي«، إلى جانب المنصات الموج��ودة في المطار والتي تتيح الدفع 
نق��دًا وإلكترونيًا بواس��طة البطاق��ات البنكي��ة واالئتمانية، مش��يرة إلى أنه 
تقرر أيضًا حصر إصدار تأش��يرات الزيارة عند الوص��ول لمطار البحرين الدولي 
للقادمي��ن م��ن مواطني الدول المس��موح لهم بالحصول عليه��ا وفق إجراءات 
تأش��يرات الزيارة للمملك��ة. ونوهت ش��ؤون الطيران المدني إلى أنه س��يتم 
االس��تمرار في تطبيق الحجر الصحي االحترازي لعش��رة أيام لجميع المسافرين 

القادمي��ن م��ن الدول المدرجة عل��ى القائمة الحمراء وجميع المس��افرين غير 
المتطعمين البالغين من العمر 6 س��نوات فما فوق في مساكنهم أو األماكن 
المخصص��ة للحجر الصحي المرخصة من قب��ل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
وذكرت أنه س��يتم االستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول 
المدرجة على القائمة الحمراء )وهي الهند وباكستان وسيريالنكا وبنغالديش 
ونيب��ال وفيتنام( عل��ى جميع الرحالت الجوي��ة، بما فيه��م القادمين من هذه 
الدول الذين س��يدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون 
وأصحاب تأشيرات اإلقامة الس��ارية في البحرين. وأردفت: »يستثنى القادمون 
م��ن الدول غير المدرجة على القائم��ة الحمراء: 1. من متطلبات الحجر الصحي 
االحت��رازي والفح��ص قب��ل الصع��ود للطائ��رة: المتطعمون الذي��ن يحملون 
الش��هادات المعتمدة من قبل الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها 
بحس��ب قرار وزيرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة لالعتراف بش��هادات 

التطعيم معها.
2. من متطلبات الحجر الصحي االحترازي: المتطعمون الذين يحملون شهادات 
التطعي��م الصادرة م��ن الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة، وبريطاني��ا، واالتحاد 
األوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة«.

 »الصحة«: مخالفة 30 مطعمًا 
ومقهى لعدم االلتزام باإلجراءات االحترازية

الصح��ة  ب��وزارة  العام��ة  الصح��ة  إدارة   أك��دت 
مواصل��ة زياراتها التفتيش��ية لمتابع��ة التزام 
المنشآت باالشتراطات الصحية والقرارات األخيرة 
المنصوص عليها، حيث قام مفتشو قسم مراقبة 
األغذي��ة أم��س األول، بزيارة تفتيش��ية ش��ملت 
209 مطاع��م ومق��اه تقدم أطعمة ومش��روبات 
تم خاللها مخالفة 30 منها، مش��يرة إلى أنه تم 
اتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة إلحالة ه��ذه المطاعم 
للجه��ات القانوني��ة، وذل��ك ف��ي إط��ار تكثي��ف 
الحمالت التفتيشية للتأكد من تطبيق اإلجراءات 

االحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
 وبين��ت وزارة الصح��ة أن��ه نظ��رًا لمخالفة تلك 
المطاع��م لإلج��راءات واالش��تراطات التنظيمية 
المنص��وص عليه��ا في الق��رار ال��وزاري رقم 51 
لسنة 2020 بش��أن االشتراطات الصحية الواجب 
تطبيقه��ا ف��ي المطاع��م والمقاه��ي الحت��واء 
ومنع انتش��ار في��روس كورونا، ورص��د مخالفات 
للتعليم��ات الصادرة بهذا الش��أن، ت��م تطبيق 
القوانين حيال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة 

إلى أن مأموري الضب��ط القضائي قاموا بضبط 
المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 وقال��ت ال��وزارة إن��ه خ��الل الزيارات ت��م تكثيف 
والق��رارات  االحترازي��ة  باإلج��راءات  التوعي��ة 
والتعليمات الص��ادرة عن الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورون��ا والجهات ذات الصلة، 
والتأك��د م��ن تطبي��ق ه��ذه المطاع��م لكاف��ة 
اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية، الفتة 
إل��ى أنه ت��م تنبيه بعض المح��الت ممن لوحظ 
لديهم قص��ور في آلية تطبي��ق بعض اإلجراءات 
والتي ه��ي قابلة للتصحيح، فت��م تصحيحها في 

الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
 ودع��ت الصح��ة العام��ة الجمي��ع إل��ى مواصلة 
االلت��زام والتحل��ي ب��روح المس��ؤولية العالي��ة، 
واإلب��الغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم 
رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي 
لتأمين الصحة العامة وللتحقق من التزام األفراد 
وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية المحالت ذات 
العالق��ة بالصحة العامة باإلج��راءات االحترازية 
واالش��تراطات الصحي��ة الواج��ب تطبيقها، وهو 
األمر ال��ذي يعد مرتك��زًا هامًا للحد من انتش��ار 
فيروس كورونا، حيث تتواصل الزيارات الميدانية 
ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لضمان صحة وسالمة الجميع.

وليد صبري «

كش��ف رصد ل�«الوطن«، عن »انخفاض في 
أع��داد الحاالت القائم��ة المصابة بفيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، بلغ نح��و 21727 حالة 
بنس��بة انخفاض 75.4%، منذ إعالن الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19(، غل��ق القطاع��ات واألنش��طة 
باس��تثناء بعض القطاعات األساس��ية بدءًا 
من ي��وم الجمعة 28 ماي��و الماضي، وحتى 
مساء اإلثنين، 21 يونيو الجاري، »25 يومًا«، 
في حي��ن انخفضت أعداد الح��االت القائمة 
اليومي��ة بنح��و2871 حال��ة قائم��ة يومية 
بنس��بة انخف��اض 88 %، بينم��ا زادت أعداد 
الح��االت المتعافية خالل نفس الفترة بنحو 
51482 حالة بنس��بة زيادة 20%«، بحس��ب 
اإلحصائي��ات الرس��مية الصادرة ع��ن وزارة 

الصحة.
وبل��غ ع��دد الح��االت القائم��ة ب�«كورونا« 
ال��ذروة في يوم الس��بت 29 ماي��و الماضي، 
بتس��جيل 28798 حالة، في حين انخفضت 
إلى أقل عدد بنح��و 7071 حالة يوم اإلثنين 
الماضي، حيث بل��غ االنخفاض نحو 21727 

حالة قائمة، بحسب رصد »الوطن«.
وبي��ن الرص��د، »تس��جيل أعلى مع��دل في 
اإلصابات اليومية بالفيروس في يوم السبت 
29 ماي��و الماض��ي، حيث بلغ ع��دد األعداد 
القائم��ة اليومية 3274 إصابة، في حين تم 
تسجيل أقل عدد يوم اإلثنين الماضي برصد 
403 حاالت يومي��ة، أي بانخفاض بلغ عدده 
2817 حالة بنس��بة انخف��اض 88 %«، وفقًا 

لإلحصائيات الرسمية.
وبل��غ ع��دد المتعافي��ن في بداي��ة اإلغالق 
الجزئ��ي 203429، بينما س��جل العدد بعد 
م��رور 25 يومًا من الق��رار 254913، بزيادة 

بلغت 51482 متعافيًا بنسبة زيادة %20.
وكش��ف رصد »الوط��ن« عن تس��جيل إجراء 
4924454 فحصًا للفيروس في يوم اإلثنين 
الماض��ي، ف��ي حين بل��غ ع��دد الفحوصات 
بع��د ص��دور الق��رار الجزئي قب��ل 25 يوما، 
4589012 فحص��ًا طبيًا، بزي��ادة 335442 
فحصًا طبي��ًا، بمعدل إج��راء 13417 فحصًا 
يومي��ًا«. ومن المرتقب أن تس��جل البحرين 
إجراء 5 ماليين فحص طبي للفيروس بحلول 
األحد المقبل، اس��تنادًا إلى متوس��ط أعداد 
الفحوصات اليومية التي يتم إجراؤها يوميًا 

بنحو 13 ألف فحص.
وبلغ عدد من تلق��وا الجرعة األولى قبل 25 

يوم��ًا نحو 905133 ش��خصًا، ف��ي حين زاد 
العدد إل��ى 1045317 ش��خصًا يوم اإلثنين 
الماضي، بزيادة بلغت 140184 شخصًا، في 
حي��ن بلغ عدد من تلق��وا الجرعة الثانية مع 
صدور قرار اإلغالق الجزئي، 766554 شخصًا، 
بينم��ا بل��غ العدد خ��الل فترة الرص��د، نحو 
910436 بزيادة 143882 شخصًا، وبالتالي 
بلغ ع��دد من تلقوا الجرعتين خالل 25 يومًا 
نحو 284066 شخصًا. وزادت أعداد الوفيات 

إل��ى 1311 حالة يوم اإلثني��ن الماضي، من 
923 حالة س��جلت قبل 25 يومًا، حيث بلغت 
388 حال��ة وفاة بنس��بة زي��ادة 42 %. وبلغ 
عدد من تلقوا جرعات التطعيم المنش��طة 

67453 شخصًا.
وفي 20 يونيو الج��اري، أعلنت وزارة الصحة 
إتم��ام الحمل��ة الوطنية للتطعيم 6 أش��هر 
منذ تدشينها، بتطعيم 69.4% من اجمالي 
عدد الس��كان بجرعة واح��دة على األقل بما 

مجموعه 2 مليون جرعة.
وأعل��ن الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19(، يوم األربعاء 
26 مايو الماضي، ع��ن اتخاذ إجراءات قابلة 
للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات واألنشطة 
واس��تثناء بعض القطاعات األساس��ية بدءًا 
م��ن الس��اعة الثانية عش��رة لي��ل الخميس 
الجمع��ة 28 ماي��و، وه��ي كالتال��ي: غل��ق 
كافة األنش��طة التجارية »غير األساس��ية«، 

ومنع األنش��طة الرياضية، وغل��ق المدارس 
والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل 
م��ن المنزل في القطاع العام بنس��بة %70، 
ومنع المناس��بات الخاصة. وشملت األماكن 
التي س��يتم إغالقه��ا المجمع��ات والمحال 
التجارية والمطاعم والمقاهي ودور السينما 
ومحال الحالقة والصالونات ومحالت الس��با 
والمؤتم��رات.  المناس��بات  إقام��ة  ومن��ع 
وق��رر الفري��ق الوطن��ي الطبي رف��ع الطاقة 
التطعي��م  جرع��ات  لع��دد  االس��تيعابية 
اليومية، وتكثيف اس��تخدام الفحص السريع 
به��دف تحدي��د الحاالت القائم��ة، وتحديث 
البروتوكوالت الخاصة بالتعامل مع الحاالت 
القائمة والمخالطين، واتخاذ إجراءات قابلة 
للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات واألنشطة 
واس��تثناء بعض القطاعات األساس��ية، مع 
اس��تمرار العمل ف��ي القطاعات األساس��ية 
وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واش��تراطات 

سابقة.

إحصائيات «كورونا» منذ تطبيق ا�غالق الجزئي 
من الجمعة 28 مايو إلى ا�ثنين 21 يونيو «25 يوم�»

%75.4
انخفاض في مجموع

الحاالت القائمة بـ21727 مصاب 

%88
انخفاض في أعداد الحاالت

القائمة اليومية بـ2871 مصاب 

51,482
متعافي  من الفيروس

بزيادة %20 

140,184
متطعم بالجرعة ا�ولى

143,882
متطعم بالجرعة الثانية

284,066
متطعم بالجرعتين

67,453
متطعم بالجرعة المنشطة

335,442
فحص  طبي 

بمعدل 13,417 يومي 
فحص طبي

بحلول ا�حد المقبل

388
وفاة

بزيادة %42

5 ماليين

COVID 19

Vaccine

إحصائيات التطعيم

إعداد: وليد صبري                      تصميم: محمد بوعباس

في رصد لـ                   خالل فترة تطبيق قرارات اإلغالق الجزئي

 انخفاض أعداد الحاالت القائمة
 بـ»كورونا« 75.4٪ خالل 25 يومًا

 88٪ انخفاض 
في أعداد الحاالت 

اليومية بـ2871 
مصابًا

 51482 متعافيًا 
من الفيروس بزيادة 

20٪ خالل 25 يومًا

 إجراء 335442 
فحصًا بمعدل 

13417 يوميًا

 البحرين تسجل
 5 ماليين فحص 

طبي األحد المقبل

تطعيم 284066 
شخصًا بالجرعتين 

منذ 28 مايو الماضي

تطعيم 67453 شخصًا 
بالجرعة المنشطة

 »الصناعة«: ضبط سيدة 
تقدم خدمات تعليم اللياقة 
البدنية بالمنازل دون ترخيص

ضبط��ت إدارة التفتي��ش ب��وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
بالتنس��يق مع المختصين بوزارة الداخلي��ة وافدة تقوم بتقديم 
خدم��ات تعليم وتدريب اللياق��ة البدنية واليوغ��ا والجمباز من 
دون ترخيص، حيث تقوم بتقديم خدمات التعليم والتدريب في 
المن��ازل واألماكن الخاصة للعمالء، ما يع��د مخالفة لقرار وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة رقم )54( لسنة 2020 بغْلق بعض 
المنشآت الخاصة احترازيًا لمْنع انتشار فيروس كورونا المستجد 
والقرارين رقم )68( و)71( لس��نة 2021 بغلق المحاّل الصناعية 
والتجاري��ة احترازي��ًا لمنع انتش��ار في��روس كورونا المس��تجد، 

والقرارات الحكومية األخرى ذات الصلة.
وباش��رت إدارة التفتيش من فور تلقيها معلومات بهذا الشأن، 
بالتحقق من مزاولة الس��يدة هذه الخدم��ات من دون ترخيص 
والت��ي ُيمن��ع كذلك تقديمه��ا للزبائن في ه��ذه الفترة، وحين 
ثب��ت قيامها بذلك جرى التنس��يق م��ع الجه��ات المعنية، وتم 
ضبطها وهي تقدم خدماتها إلحدى الزبونات، وعليه جرى إعداد 
المحاضر القانونية الالزمة تمهيدًا لتحويلها إلى النيابة العامة 

التخاذ اإلجراءات القانونية المقررة بهذا الخصوص.

صفقات »لولو« تجعل العمالء 
على اتصال بأحدث التقنيات

يب��دأ عرض لول��و هايبرماركت الش��هير »هيا نتواص��ل« اليوم 
األربعاء ويقدم بعضا من أفضل الصفقات في الهواتف واألجهزة 
والملحقات مع خصومات رائعة على أحدث الموديالت وستكون 

هناك أيضا خيارات وصفقات حصرية وعروض حزم أيضا.
يستمر العرض حتى 3 يوليو في جميع متاجر لولو هايبرماركت 

الثمانية في البحرين وكذلك لول عبر اإلنترنت.
وق��ال متحدث باس��م هايبر ماركت: »في لول��و، نعتقد أن عالم 
االتصال لم يكن أكثر أهمية من أي وقت مضى وأن التكنولوجيا 
قد تغيرت مع سرعة الضوء«. ال سيما في التكنولوجيا الشخصية 
لنأت��ي بلك جديد لعمالئنا لمواكبة أح��دث تقنيات الهاتف من 

خالل عرض هيا نتواصل الترويجي«.
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فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

أحمد زمان

كلمات لها معنى
Ahmed.zaman48@gmail.com

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

فواز العبداهلل

@faawaaz

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

alfaihani.n@gmail.com

@Nooraalfaihani

نورا الفيحاني

إضاءة قلم

دالالت منح رتبتين استثنائيتين للعاملين في الصفوف األولى
إن من��ح س��مو ول��ي العه��د رئي��س ال��وزراء رتبتين 
استثنائية في الخدمة المدنية أو ما يعادلها للعاملين 
بالصف��وف األمامية هو تقدير س��اٍم مادي��ًا ومعنويًا 
للعاملين ف��ي الصفوف األمامية م��ن أطباء وطبيبات 
وممرضي��ن وممرض��ات وفّنيي��ن وفني��ات وإداريي��ن 
وإداري��ات الذين قدم��وا تضحيات كبي��رة ومجهودات 
عظيمة من أجل أن يحيا الوطن وكل من يعيشون على 

أرضه ويلتحفون بسمائه في صحة وسالم واستقرار.
إن قرار س��مو ول��ي العهد رئي��س ال��وزراء له دالالت 
عدي��دة ومن بين أهم تلك ال��دالالت هو التأكيد على 
أن المخلصين المجدين في هذا الوطن لهم تقديرهم 
الخ��اص من القي��ادة الحكيمة وأن م��ا قدموه للوطن 
لن يذهب س��دى وإنما ه��و محل تقدير م��ن القيادة 

والشعب.
أم��ا الداللة الثانية، وه��ي أن القيادة قريبة من نبض 
الشارع والمواطنين تستشعر آالمهم وآمالهم وتعمل 

بكل جد من خالل قرارات حكيمة ومدروسة لرفع األلم 
وتحقيق الحلم ومواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات.

أم��ا الداللة الثالث��ة، فهو اإلدارة الناجح��ة والمتميزة 
لألزمة والتي تصدر الق��رارات التي لها أهداف محددة 
والت��ي تمث��ل حاف��زًا عام��ًا ودافع��ًا كبي��رًا للمجدين 
المخلصي��ن والتي تدفعهم دفعًا إلى مواصلة العطاء 
والتضحي��ة في س��بيل الوطن وصح��ة المواطن بروح 

المقاتل.
الدالل��ة الرابع��ة، هي أن الق��رارات تأتي ف��ي وقتها 

وزمانها الصحيح.
إن المجتمع البحريني ب��كل مكوناته يعتز أيما اعتزاز 
ويفخر أيما فخر بكافة العاملين في الصفوف األمامية 
وم��ا يقدمونه م��ن جهود كبرى وأعم��ال متميزة وإن 
أعمالهم وتضحياتهم سيسجلها تاريخ الوطن بحروف 
من نور وس��تظل راس��خة في وجدان كل بحريني وكل 

مقيم على هذه األرض الطيبة. 

إن العاملي��ن في الصفوف األولى في ش��تى المجاالت 
ولي��س الكادر الطبي فقط، فم��ن بين هذه المجاالت 
قط��اع المصارف والبن��وك يس��تحقوق التقدير والثناء 
واإلش��ادة فه��م أولئ��ك الجن��ود المجهول��ون الذين 
يعمل��ون بج��د واجتهاد في صم��ت الذين س��اهموا 
ف��ي صم��ود االقتصاد واالس��تثمار البحرين��ي وتجاوز 
أزم��ات كبرى في ظ��ل جائح��ة كورونا فله��م منا كل 
تقدير واحت��رام، ولكل العاملين ف��ي الصفوف األولى 
في مملكتنا الغالية كل ش��كر وتقدي��ر فأنتم فخرنا، 
ولحض��رة صاح��ب الجاللة الملك المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه ولس��مو ول��ي العهد رئيس الوزراء ش��كرًا جزياًل 
عل��ى قربك��م من الش��عب، ش��كرًا عل��ى عملكم على 
تحقي��ق أحالم وآم��ال الناس، ش��كرًا عل��ى إعطاء كل 
ذي ح��ق حقه، ش��كرًا على حرصكم الدائ��م على تلبية 
تطلعات وطموحات شعبكم، شكرًا على خلقكم للمنح 

من المحن.

 غسيل الروبيان في البحرين 
واستشهاد رجال األمن

عندم��ا صدر قرار حظر صيد الروبي��ان كان أصحاب هذه المهنة من أكثر 
الفئ��ات فرحًا فالصي��د بطريقة الج��ر القاعية »الكراف« كانت تتس��بب 
بالكثي��ر من األض��رار الكارثية وتض��ر بالمخزون الس��مكي وقد توقعوا 

حينها أن هذا القرار سيضبط المخالفين ولكن!
المفاجئ في الموضوع وحس��ب تأكيد ع��دد من البحارة وهواة الصيد أن 
ه��ذا القرار جاء بنتائج عكس��ية وب��دل أن تقل طراري��د الصيد المخالفة 
ازدادت وأصب��ح هناك أكثر م��ن 100 طراد وكأنهم تكاث��روا وهناك من 
استغل الفرصة فأصبح هناك ما يشبه ظاهرة غسيل الروبيان حيث يقوم 
المخالفون ببيعه على ش��خص م��ن إحدى المناطق مع��روف أنه يعمل 
كسمس��ار للروبيان، ويقوم بشرائه منهم بأس��عار أقل من سعر السوق 
وهم مضط��رون لذلك وبهذه األرب��اح القليلة خوفًا م��ن ضبطهم وهذا 
الش��خص يتولى فيما بعد بيعه بشكل سري وبس��بب ازدياد المخالفين 
وقناصة الروبيان في البحر فقدنا خيرة رجال أمننا فالشرطي عمار إبراهيم 
عيس��ى رحمه اهلل الذي استشهد بعد االصطدام المتعمد بدوريته خالل 

أدائه للواجب والتصدي للمخالفين.
ه��ل معنى ه��ذا ال��كالم ال توجد رقاب��ة؟ توج��د رقابة بالتأكي��د ولكن 
المخالفين باتوا يلجؤون لوضع مكائن كبيرة جدًا للطراريد وألن عددهم 
كبير وفي مجموعات فخفر السواحل قد يتمكن من ضبط اثنين أو ثالثة 
فيما هناك 17 من أصل 20 قد ولوا بالفرار والقضية معقدة باألصل داخل 
البحر فالمالحقات والتصادم تتسبب غالبًا أما بإصابات بليغة وعاهات أو 
الوفاة، والمؤلم أننا فقدنا رجل أمن بسبب هذا االستهتار وال يوجد شيء 
يس��تحق أن تزهق روح إنس��ان بس��بب روبيان مهرب والمطلب الشعبي 
الحال��ي لدى البح��ارة لماذا ال يتم إرج��اع المهنة ألصحابه��ا الحقيقيين 
فاألش��خاص الملتزمون بع��دم الصيد من البحارة أصبح��وا هم الضحية 
واضط��روا لبيع رخصهم لهؤالء الذي��ن بعضهم يخالف وقت حظر الصيد 
وأح��د الحلول المقترحة لهذه القضية أن يتم إرجاع أصحاب المهنة وفق 
اش��تراطات حتى يكون بيع الروبيان في األس��واق يت��م بطريقة قانونية 
ويس��تفيد من ذلك المواط��ن والمقيم بدل البحث عن ما يش��به عملية 
غس��يل الروبي��ان الحاصلة حاليًا فالفئة المس��تفيدة الي��وم باألصل هم 
المخالفون حيث حصلوا على مكاس��ب ومبالغ بيع الروبيان على طبق من 
ذهب أمام اس��تبعاد وإزاحة أصحاب المهنة الحقيقيين وال ننس��ى أضرار 
المطاردات القاتلة للمخالفين فالش��هيد الش��رطي عمار لن يكون األول 
وال األخي��ر مما يعني أن هناك اس��تنزافًا لرجال األم��ن الذين كثير منهم 

تعرضوا إلصابات بليغة وجروح غائرة.
* إحساس عابر:

- التوجيه الس��امي بمنح رتبتين استثنائية في الخدمة المدنية ألبطال 
الصف��وف األمامية توجه يعكس م��دى تقدير قيادتن��ا البحرينية وعلى 
رأس��ها جاللة الملك المف��دى حفظه اهلل ورعاه لعط��اءات أبناء البحرين 
ونتمنى أن يش��مل هذا التوج��ه جميع الفئات في الصف��وف األولى كأن 
تمنح رتب استثنائية لشريحة رجال األمن في وزارة الداخلية من العاملين 

في الصفوف األمامية.
- فرحنا بخب��ر اختيار المنامة عاصمة لإلعالم العربي لعام 2024 وإدراج 
م��ادة التربية اإلعالمية ف��ي المناهج الدراس��ية ل��كل المراحل ونتمنى 
كذلك أن تكون هناك مادة عن األخالق والقيم المجتمعية لتربية الجيل 

الناشئ.

الخليج بعد تالشي البصمة العسكرية األمريكية
تشير إلى الرحيل األمريكي من الخليج مؤشرات عدة كتقشف واشنطن في االنخراط 
في قضايا المنطقة بروح الحريص، مما يؤكد أن األولويات األمريكية تقع في مكان 
غي��ر الخليج. كما نالحظ ضعف مبادراتها، وترك التفاعالت الداخلية تجد لها منفذًا 
من االحتقان بنفس��ها، كما حدث في غزة مؤخرًا. ثم قول البنتاغون أنه سيس��حب 
8 بطاري��ات باتري��وت م��ن دول بينها الكويت والس��عودية، ومنظوم��ة »ثاد« من 

السعودية، وسيتم تقليص أسراب المقاتالت.
وال نقل��ق م��ن ذلك، فقد ج��اء وخرج البرتغالي��ون ثم الهولنديون ثم الفرنس��يون 
والبريطاني��ون ع��ام 1971 بعد قرار وزارة العمال سياس��ة ش��رق الس��ويس التي 
وضعتها عام  1968، ولم تنفع الجهود الخليجية لثني لندن رغم أن الخليج كان أحد 
معاقل اإلسترليني. الفرق في حينه مع مايجري اآلن أن بريطانيا كانت حريصة على 
عدم تش��كيل فراغ استراتيجي فتس��لم  األمريكان الوديعة المتضمنة أمن الخليج 
بش��قيه أمن المصالح الغربية وأمن الحلفاء الخليجيين. أما واش��نطن فال تظهر ما 
يهمها إن تش��كل الفراغ أو قفز أحد فيه، وكأن واش��نطن ال تخس��ر في حال مألته 

الصين أو روسيا أو إيران. وقد تعددت أسباب الرحيل األمريكي، لكن أهمها:
- تقلي��ص البصمة العس��كرية األمريكية ف��ي الخليج لالهتمام بحس��ابات داخلية 
أمريكية، كالتعافي االقتصادي، ومواجهة كورونا، وإيجاد حل س��ريع لالنقس��امات 

في الداخل األمريكي.
- بداف���ع توجي���ه األولوي��ات والموارد ص����وب ش��رق آس��يا، ومواجه���ة التحدي 

الصيني المتصاعد.
- الوج��ود العس��كري ليس الس��بيل األوح��د لتأمي��ن المصالح األمريكي��ة، فالنهج 
الدبلوماس��ي يحقق نتائج مثمرة بالقوة الناعمة بدل القوة الخش��نة، ومبدأ الردع 

سيتحقق بهذا النفوذ الناعم.
- الق��وات األمريكية الموجودة كافي��ة وعدم زيادتها ب��ل أن تقليلها ال يخّل بأمن 

الخليج.
- ن��زع مفج��رات الصراع ف��ي المنطقة ممكن بالع��ودة لالتفاق الن��ووي اإليراني، 
وانته��از االتفاقيات اإلبراهيمية لخلق ترتيبات بديلة لتس��د الغاياب األمريكي في 

المنطقة.

* بالعجمي الفصيح:
الح��ل الخليجي للمقبل من األيام لوخرجت أمريكا يكمن في تكذيب القول بتش��كل 
الفراغ االستراتيجي، بل إن الصين أو روسيا ليس لديهما القدرة والرغبة في تكثيف 
أدوارهما األمنية في مكان شائك ومعقد. وإذا كان والبد من مظلة للخليج فالبديل 
ه��و من له قواع��د وتربطنا معه اتفاقيات أمنية ونش��تري الس��الح منه وهو حلف 

شمال األطلسي. لكن بعد تطوير مبادرة إسطنبول.

* كاتب وأكاديمي كويتي

نحن واحترام الِكَتاب
هل نحن ش��عوب تحترم الكتاب وتحافظ عليه وعلى 
نظافته؟ ف��إذا كان جوابن��ا باإليجاب، فلم��اذا كتبنا 
ممزق��ة؟.. ولماذا يكثر فيها الش��طب والكتابة على 
الهوامش؟ ولماذا انعكس ذلك على أوالدنا وأحفادنا 
فن��رى كتبهم الدراس��ية ممزق��ة ودفاترهم مهملة 

وغير مرتبة؟
إنها التربية.. ومن األس��اس.. ومن السنوات األولى.. 
يج��ب أن نغ��رس في قلوبن��ا وقلوب أوالدن��ا وبناتنا 
احت��رام الكتاب واحترام م��ا يحتويه من علم وفائدة 
لنا جميعًا، فالكتاب الجميل النظيف يدل على نظافة 
صاحبه، ويمك��ن أن تقرأه أنت ويقرأه ابنك وحفيدك 
م��ن بع��دك.. فهذه ث��روة يج��ب أن نحاف��ظ عليها 

جميعًا، وكنز ثمين يجب أن ال نفرط فيه.
وكم��ا أننا اعتدنا منذ الصغر عل��ى احترام كتاب اهلل 
العزي��ز  القرآن الكريم  والمحافظ��ة عليه، فإن علينا 
أن تحت��رم كل ما يقع تح��ت أيدينا من كتب ومجالت 
ونحاول تزيين مكتباتنا بها بعد أن نقرأها، ألن ذلك 

يدل على وعينا ومس��لكنا الحضاري واإلنس��اني. وما 
زل��ت أذكر أحد اللق��اءات الصحفية الت��ي أجريت قبل 
س��نوات مع الدكتور أحمد كم��ال أبو المجد أحد وزراء 
اإلعالم الس��ابقين في مصر وكيف أن الصحفي الذي 
أج��رى المقابلة الصحفي��ة معه تعجب م��ن نظافة 
مكتبته وحس��ن تنظيمها وترتيبها، فلما سأله عن 
ذلك أجاب��ه الدكتور أبو المجد بأن��ه يحترم الكتاب، 
وأن��ه ه��و الذي يق��وم بتنظي��ف مكتبته وه��و الذي 
يرتبه��ا، ثم إن��ه لم يحدث في حيات��ه كلها أن كتب 
سطرًا واحدًا أو عّلق بعبارة واحدة في هوامشها وذلك 
ألن��ه يحب كتب��ه ويعتبرها جزءًا من��ه يجب الحفاظ 

عليها.
وديننا اإلس��المي هو دين النظاف��ة فقد اعتبرها من 
صمي��م رس��الته وذل��ك ألن أثرها عميق ف��ي تزكية 
النفس وتمكين اإلنسان من النهوض بأعباء الحياة، 
وكم رأينا ونحن في الطائرات أو القطارات أو الباصات 
كيف أن الرجل الغربي أو الش��رقي يم��أل فراغ الوقت 

بقراءة كتاب أو قصة وال يضيع كل تلك الساعات في 
النوم أو احتساء المسكرات ألنه 

ببساطة ش��ديدة يحترم الوقت ويحترم الكتاب الذي 
يحمله في ش��نطته ويحاول االس��تفادة مما فيه من 

معلومات قيمة.
يقول أبو الطيب المتنبي:

أعز مكان في  الدنى سرج سابح
وخير جليس في األنام كتاب

ويقول عب��اس محمود العقاد: إقرأ كتابك جيدًا ثالث 
مرات، أنفع لك من أن تقرأ ثالثة كتب جديدة.

ويقول الجاحط :
أوفى صديق إن خلوت كتابي

ألهو به إن خانني أصحابي
ال مفشيًا سرًا إذا أودعته

و أفوز منه بحكمة صواب
فمتى س��نتعلم م��ن دينن��ا وعقيدتنا ح��ب النظافة 

وخاصة نظافة القلب والعقل والجسم؟ًً

 للمرة األلف.. 
قناة الفتنة تكيل بمكيالين

كم��ا عهدناه��ا دائم��ًا، بعي��دة كل البعد ع��ن المهني��ة والموضوعية، 
تحريضية بالدرجة األولى تنساق وراء الفتن وشق الصف، أتعبتها إنجازات 
البحرين فأخ��ذت منحنى محاربة المملكة بالتلفيق والكذب، فوراء األخبار 
والتقارير التضليلية تقبع قناة الفتنة »الجزيرة« ودومًا تكيل بمكيالين.  
قن��اة »الجزي��رة« دائم��ًا تتغاف��ل وكأنها ال تعل��م حقيقة م��ا حدث في 
البحري��ن م��ن تآمر وتحري��ض من ق��وى أجنبية، تتغافل ع��ن دور نظام 
الحمدي��ن في أح��داث 2011، تتغاضى عن الدعم القط��ري لإلرهاب في 
المملكة، تتجاهل مس��اعيها إلس��قاط النظام الش��رعي والتدخل السافر 
المستمر في ش��ؤون المملكة الداخلية، فعندما تصف »الجزيرة« أن ثلة 
اإلرهابيي��ن والمتطرفين المحك��وم عليهم في قضاي��ا إرهابية وجنائية 
عل��ى أنهم س��جناء رأي قي قضايا سياس��ية بالتأكيد ال ين��م ذلك إال عن 
كراهي��ة وضغينة يحملها النظ��ام القطري عبر قن��اة »الجزيرة« لمملكة 
البحري��ن وش��عبها األب��ي، فمن تم س��جنهم ف��ي قضايا اإلره��اب حكم 
عليهم بعدالة ونزاه��ة وفق أدلة وبراهين أثبتت جرمهم في حق الوطن 
والمجتم��ع البحريني، لم تكن محاكمات س��رية ب��ل بحضور ممثلين عن 
منظمات المجتمع المدني من الداخل والخارج، وبمتابعة من المنظمات 
الحقوقية وممثلي البعثات الدبلوماس��ية والقنصلية في مملكة البحرين 
لمرك��ز اإلصالح والتأهي��ل فالزيارات الدورية لهذه المنظمات تش��ير إلى 
حجم الرعاية واالهتمام اللذين يحظيان به نزالء المركز والتزام المملكة 
بالمعايير الدولية بحقه��م، فتقارير الجزيرة المغلوطة دائمًا تفتقد إلى 
السند القانوني واألدلة المادية وترتكز في أخبارها وتقاريرها على أقوال 
المحرضي��ن واإلرهابيي��ن التي تدعمه��م في الخارج وع��دم تحري الدقة 

والتأكد من صحة كل ما جاء في التقرير بمهنية واحترافية عالية. 
لألس��ف، دولة قطر غير جادة ف��ي حلحلة الملفات العالق��ة مع المملكة، 
ال تزال مس��تمرة بعد قمة الُعال في التحرش بش��كل استفزازي لمساعي 
المملكة، والتعمد في إثارة الش��بهات، رغم إنج��ازات المملكة العظيمة 
على الصعيدين المحلي والدولي، هذه القناة المدعومة من حكومة قطر 
مستمرة على دعمها لإلرهابيين واستقبال المحرضين التي تدعي بأنهم 
معارضون، و»لألمانة ال أعلم« ما مفهومهم للمعارضة فإن كانت تقصد 
الفئة التي تريد اإلصالح فالمعارضون القطريون كثر يقبعون في سجون 
قطر والجئون سياسيون في دول أجنبية ولكن قطر بقناتها الهادمة تكيل 
بمكيالين وبمعيارها الخاصة التي تخدم أهدافها التي باتت مكشوفة.  

هي رس��الة واضحة نقولها في كل مناس��بة بأن مملكة البحرين ستبقى 
عصية على تهديدات وتآمر وفتن قناة »الجزيرة« وعلى منهجية التحريض 
وما تتبناه من سياسة إعالمية هدامة تبقى البحرين مملكة عالية الشأن 
وستس��تمر في كشف أهداف هذه القناة المأجورة ومؤامراتها في الوطن 

العربي.

مبروك للطلبة ولوزارة التربية..
انقضى عام دراسي لم يمر على الوطن والعالم أجمع حالة استثنائية كالحالة العامة 
التي نعيشها ويعيشها العالم في ظل جائحة كورونا والجهود المبذولة لمواجهته 
ومكافحته، ومن أبرز تلك الجهود بجانب الكوادر الطبية واألمنية الجهود التعليمية 
والدور الالفت لوزارة التربية والتعليم في قبول التحدي واالستعداد للتحول الرقمي 
واإللكتروني في فترة وجيزة وقياس��ية س��اهمت في اس��تمرار الدراسة وعدم تأثر 

المراحل الدراسية بتلك الجائحة. 
إن العام الدراس��ي المنصرم عام استثنائي بكل المقاييس وبكل ما تحمله الكلمة 
من معنى، ففي الوقت الذي شاهدنا بعض الدول تعاني من إيقاف الدراسة وتأخر 
الطلبة وضبابية الرؤية بش��أن االستئناف كانت وزارة التربية  والتعليم قادرة على 
المواجهة بعدد من السيناريوهات وعلى مستوى المراحل الدراسية بجميع فئاتها، 
حيث حظي طالب المراحل االبتدائية بخياري الدراسة عن ُبعد أو الحضور االختياري 
وفق ع��دد من االحترازات، وبعد تصاع��د األرقام عاد الطلبة إل��ى الخيار األول وهو 
الدراس��ة عن ُبعد، وفي هذا الخيار تحديدًا اس��تعدت الوزارة عبر منتس��بيها أعضاء 
الهيئتي��ن التعليمية واإلدارية بعدة عروض للطالب، منها المحاضرات المباش��رة 
عي��ر موقع البواب��ة التعليمية وزوم، وكذلك عبر شاش��ات تلفزي��ون البحرين الذي 
خص��ص هو أيضًا قناة تلفزيوني��ة ووضعها تحت تص��رف وزارة التربية والتعليم، 
ونج��ح من خاللها مدرس��و الوزارة في تقديم الم��ادة العلمي��ة والمناهج التربوية 

للمراحل الدراسية وفق برنامج سلس ومتقن. 
الجان��ب اإلنس��اني لم يك��ن بعيدًا ع��ن منتس��بي وزارة التربية والتعلي��م، فكانت 
المدارس على اتصال دائم بأولياء األمور والطلبة لحثهم على اس��تكمال األنش��طة 
والبح��وث والمس��اعدة في تحميلها عب��ر المواقع اإللكترونية لل��وزارة، فكان جهدًا 
يضاف إلى الجهود الس��ابقة وس��اهم في تذلي��ل الصعوبات أم��ام التالميذ كافة، 
وبالتالي كانت الس��نة الدراس��ية مميزة بكافة المقايي��س ونجحت من خالله وزارة 
التربي��ة والتعليم في االنتق��ال الكامل للتعلي��م اإللكتروني وبنس��بة نجاح فاقت 

التوقعات. 
وزارة التربي��ة والتعليم أثبتت أنها دائمًا مس��تعدة وقادرة على التكيف مع مختلف 
الظ��روف خاصة إذا تعلق األمر بمس��تقبل الجيل الطالبي من أبن��اء الوطن، الذين 
تفاعل��وا هم أيضًا م��ع المتغيرات وكان��وا على الموعد في تغيير نمط دراس��تهم 

والتعامل مع األسلوب الجديد بعقل متفتح ومستنير. 
نب��ارك لوزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي على قيادته الناجحة 
والممي��زة لهذه الوزارة ومدارس��ها، ونبارك ألعضاء الهيئتي��ن التعليمية واإلدارية 
بكافة مدارس المملكة، ونبارك ألبنائنا الطلبة على النجاح والتفوق، وش��كرًا لهذه 
الجائحة التي برهنت أن البحرين دولة متقدمة وقادرة على تحويل المحن إلى منح 

معتمدة على كوادرها الوطنية في النجاح والتقدم.



عقـــدت اللجنـــة التنســـيقية اجتماًعـــا برئاســـة نائب 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليفـــة، وأكدت بأن النتائج التي تحققت طوال 
تطبيق القرارات خالل الفترة الســـابقة تؤكد الســـير 
في االتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج المرجوة.

 منوهًة بالتحســـن الكبير في أعداد الحاالت القائمة 
وما شـــهدته الفترة الســـابقة من التزام باإلجراءات 
والمقيمـــون  المواطنـــون  أبـــداه  مـــا  و  االحترازيـــة 
مـــن وعي وحٍس مســـؤول أســـهم فـــي تحقيق تلك 
النتائـــج. مشـــددًة بـــأن الهـــدف الرئيســـي مـــن كافة 
مســـارات التعامل مع الفيروس والقرارات المتخذة 
هـــو الحفاظ على صحة وســـالمة كافـــة المواطنين 
والمقيميـــن كونهـــا غايـــة وأولوية قصـــوى. وخالل 
اجتماع اللجنة التنسيقية اليوم أخذت اللجنة علمًا 
بالبرامـــج والمبادرات القائمة ضمـــن الحزمة المالية 
واالقتصادية التي ســـاهمت في التخفيف من تأثير 
انعكاســـات الجائحـــة علـــى القطاعـــات االقتصادية 

وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 وبناًء على عرض الفريق الوطني للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19-( برئاســـة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة، وما تحقق من نتائج طوال الفترة الماضية 
والـــذي تقـــرر بنـــاُء عليـــه تمديـــد العمـــل بالقـــرارات 
السابقة لمدة أسبوع بدًءا من يوم الجمعة الموافق 
25 يونيـــو 2021 إلـــى يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 

2021 وذلك على النحو التالي:

  االستمرار في إغالق المجمعات والمحالت التجارية  «
مع السماح بالبيع عن طريق اإلنترنت والتوصيل.

االستمرار في إغالق المطاعم والمقاهي، واقتصار  «
أنشطتها على تقديم األطعمة فقط من خالل 

الطلبات الخارجية والتوصيل.

االستمرار في إغالق المراكز الرياضية وصاالت  «
التربية البدنية وبرك السباحة واأللعاب الترفيهية.

االستمرار في إغالق دور السينما وكل صاالت  «

العرض التابعة لها.

االستمرار في منع إقامة المناسبات والمؤتمرات. «

االستمرار في منع حضور الجماهير للفعاليات  «
الرياضية.

االستمرار في إغالق محالت الحالقة والصالونات  «
ومحالت السبا.

االستمرار في منع إقامة المناسبات الخاصة في  «
المنازل.

 االستمرار في تطبيق سياسة العمل من المنزل  «
على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70 % 

من عدد الموظفين.

 االستمرار في تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم عن  «
ُبعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي 

ورياض األطفال والمراكز والدور التأهيلية، ودور 
الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من 

ذلك الحضور لالمتحانات الدولية.

االستمرار في اإلجراء الحالي المتبع الخاص  «
بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

كما نوهت اللجنة التنســـيقية باستمرار العمل في 
القطاعات األساسية التالية:

الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت،  «
ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.

المخابز اليدوية واآللية. «

محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي. «

المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض  «
الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

البنوك والمصارف ومحال الصرافة. «

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

المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع  «
وتوزيعها.

ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال  «
قطع الغيار.

قطاع اإلنشاءات والصيانة. «

المصانع. «

محال االتصاالت. «

الصيدليات. «

مـــن جانبه، أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا بأنه ســـيتم الفتح التدريجي لهذه 
القطاعـــات بعـــد انقضـــاء الفتـــرة المقـــررة بناء على 

المعطيات والمستجدات.
وشـــدد الفريق الوطنـــي الطبي أن المرحلـــة المقبلة 
مـــن التعامل مـــع فيروس كورونـــا تتطلب مضاعفة 
األهـــداف  لتحقيـــق  االلتـــزام  واســـتمرار  الجهـــود 
المرجـــوة وهـــذا االلتـــزام اليوم واجـــب وطني فهو 
المنطلـــق لنجاح كافة الخطـــط الموضوعة للتصدي 
للفيروس، مؤكـــدًا أن اإلجراءات التي يتم اتخاذها 
هدفهـــا الحفـــاظ على صحة المواطنيـــن والمقيمين 

وسالمتهم.

المنامة - بنا

“التنسيقيـة”: تمديـد فتـرة اإلغـالق لغـايـة 2 يوليـو
النتائـــج تؤكـــد الســـير فـــي االتجـــاه الصحيـــح بعـــد تراجـــع أعـــداد الحـــاالت القائمـــة

30 مخالفة في حمالت شملت 209 مطاعم ومقاٍه
ـــادرة عــــــن الفريــــــق الوطنـــــي ـــات الصـــ ـــة بالتعليمـــ تكثيــــــف التوعيـــ

واصلـــت إدارة الصحـــة العامـــة 
زياراتهـــا  الصحـــة  بـــوزارة 
التـــزام  لمتابعـــة  التفتيشـــية 
باالشـــتراطات  المنشـــآت 
األخيـــرة  والقـــرارات  الصحيـــة 
قـــام  وقـــد  عليهـــا،  المنصـــوص 
مفتشـــو قســـم مراقبـــة األغذية 
يـــوم أمس اإلثنيـــن الموافق 21 
يونيـــو 2021، بزيارة تفتيشـــية 
ومقـــاٍه  مطاعـــم   209 شـــملت 
تقـــدم أطعمـــة ومشـــروبات تـــم 
خاللهـــا مخالفـــة 30 منها، حيث 
تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة 
إلحالـــة هـــذه المطاعـــم للجهات 

القانونية.
 وبينت الوزارة أنه نظًرا لمخالفة 
لإلجـــراءات  المطاعـــم  تلـــك 
التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
القـــرار  المنصـــوص عليهـــا فـــي 

الـــوزاري رقـــم 51 لســـنة 2020 
الصحيـــة  االشـــتراطات  بشـــأن 
الواجـــب تطبيقها فـــي المطاعم 
والمقاهي الحتواء ومنع انتشار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
للتعليمـــات  مخالفـــات  ورصـــد 
الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق 
المطاعـــم  حيـــال  القوانيـــن 
المخالفـــة، ولفتـــت الـــوزارة إلى 
أن مأمـــوري الضبـــط القضائـــي 

قاموا بضبط المخالفات واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة.

 وقالـــت وزارة الصحة إنه خالل 
زيـــارات مســـاء يـــوم أمـــس تم 
التوعيـــة باإلجـــراءات  تكثيـــف 
والقـــرارات  االحترازيـــة 
عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا والجهات ذات 
الصلـــة، والتأكد من تطبيق هذه 

اإلجـــراءات  جميـــع  المطاعـــم 
االحترازية والتدابير الوقائية.

التفتيشـــية  الزيـــارات   وخـــالل 
تـــم تنبيه بعـــض المحالت ممن 
لوحـــظ لديهـــم قصور فـــي آلية 
تطبيق بعض اإلجراءات والتي 
فتـــم  للتصحيـــح،  قابلـــة  هـــي 
تصحيحهـــا في الحـــال من قبل 

أصحاب تلك المحال.
 ودعـــت الصحة العامـــة الجميع 

إلـــى مواصلة االلتـــزام والتحلي 
العاليـــة،  المســـؤولية  بـــروح 
أي  عـــن  الفـــوري  واإلبـــالغ 
يتـــم  تجـــاوزات  أو  مخالفـــات 
هـــذه  أن  موضحـــة  رصدهـــا، 
الخطوات المهمـــة تأتي لتأمين 
وللتحقـــق  العامـــة  الصحـــة 
مـــن التـــزام األفـــراد وأصحـــاب 
وبقيـــة  والمقاهـــي  المطاعـــم 
المحـــالت ذات العالقة بالصحة 
العامة باإلجـــراءات االحترازية 
واالشتراطات الصحية الواجب 
تطبيقهـــا، وهو األمـــر الذي يعد 
مرتكـــًزا مهمـــا للحد من انتشـــار 
فيروس كورونا، حيث تتواصل 
ويتـــم  الميدانيـــة  الزيـــارات 
بـــذل أقصـــى الجهـــود واتخـــاذ 
لضمـــان  الالزمـــة  اإلجـــراءات 

صحة وسالمة الجميع.

المنامة- وزارة الصحة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

أفـــادت هيئـــة التخطيـــط والتطوير العمراني فـــي بيان صحافي 
أمـــس، عقبـــت فيه على الشـــكوى الـــواردة في صحيفـــة “البالد” 
بتاريـــخ 19 يونيو 2021 والتـــي تقدم بها المواطن س.علي.ح.م 
بشـــأن عـــدم إمكان بناء بيته بســـبب عدم تصنيـــف المنطقة غير 
المخططـــة التـــي يقع بها بيته، بعنوان “6 ســـنوات لتصنيف بيت 
قديـــم فـــي أبوقوة.. وردود الجهـــات لم تتغير”، بـــأن العقار الذي 
تمت اإلشـــارة إليه والكائن بمنطقة بوقوة مجمع 457 يقع ضمن 
تصنيـــف مناطق تحت الدراســـة )US( حســـب خرائط التصنيف 
المعتمـــدة، وهـــي منطقـــة تحتـــوي علـــى عقـــارات متداخلة غير 
مرتبطة بشبكة طرق تخدم تلك العقارات جميعًا وال تتوافر فيها 
البنيـــة التحتية المطلوبـــة لتلك العقارات، والتي تســـتلزم إعداد 
مخطـــط تفصيلـــي لها لتعديـــل وضعيـــة العقارات، واســـتحداث 
شـــبكة طـــرق متكاملة بالتعاون والتنســـيق مـــع مختلف الجهات 
المعنيـــة. وأكدت الهيئـــة في بيانها، أن أهـــم أولوياتها في العمل 
هي دراسة وتخطيط المناطق غير المخططة والتي تحتاج إلى 
إعادة تخطيط، وذلك حســـب ما نصت عليه القوانين والقرارات 
واللوائـــح التنظيميـــة ألعمال التخطيـــط والتطويـــر، ووفق آلية 

مدروســـة حســـب طبيعـــة المخطـــط الخـــاص بكل منطقـــة، وبما 
يتوافـــق مع المخطـــط الهيكلي االســـتراتيجي الوطنـــي للمملكة 
2030. وأشـــارت إلـــى أنهـــا اآلن فـــي مرحلـــة إعـــداد المخطـــط 
التفصيلي لمنطقة بوقوة بالتنسيق مع الجهات الخدمية لتوفير 
خدمـــات البنيـــة التحتيـــة، ومن المتوقـــع االنتهاء مـــن المخطط 
حســـب الخطة خالل 2021 - 2022. وأوضحت الهيئة أن عملية 
اتخـــاذ القـــرار فيمـــا يتعلـــق بتخطيـــط وتصنيـــف المناطـــق غير 
المخططة إنما هي عملية مشـــتركة تقتضي التنســـيق والتعاون 
بيـــن الهيئة وعدد من الجهات الحكوميـــة، وتأتي القرارات وفق 

آلية مدروسة حسب طبيعة المخطط.

ا علــى شــكوى عــدم تصنيف بيــت قديم فــي بوقوة ردًّ
“التخطيط”: العمل جاٍر على إعادة تخطيط المنطقة

المنامة - أمانة العاصمة

أكدت عضو مجلس أمانة العاصمة 
تنظيـــم  ضـــرورة  شـــهاب  آل  مهـــا 
عمـــل الباعة الجائليـــن، إذ إن هذه 
الظاهـــرة أصبحت واقًعا ملموًســـا 
وإن البيـــع الجائـــل يعتبـــر مصـــدر 
رزق للعديد من األســـر البحرينية، 
مســـتدركة أن بعـــض الممارســـات 
تعتبر غير مقبولة للبيع الجائل في 
األحياء السكنية والشوارع العامة 
ألنها تؤرق النـــاس وتقلق راحتهم 
وتشـــكل تلوثا بصريا وســـمعيا وال 

تليق بالمظهر الحضاري للبحرين.
وبينت أن مجلـــس أمانة العاصمة 
ومنـــذ الدورة البلديـــة الرابعة قدم 
مشـــروع قرار لتنظيم عمل الباعة 
صحـــة  علـــى  حفاًظـــا  الجائليـــن 
وســـالمة النـــاس والنظافـــة العامة 

والمظهر الحضـــاري للعاصمة وقد 
اســـتأنس المجلس بـــآراء الجهات 
ذات العالقـــة مثـــل وزارة الصحـــة 
ووزارة التجارة وغيرهما، مردفة: 
وال شك أن خدمة إصدار ترخيص 

لبائـــع جائـــل التـــي دشـــنتها أمانـــة 
العاصمـــة أخيـــرا خطـــوة غاية في 
متطلبـــات  أن  وبينـــت  األهميـــة 
إصدار الترخيص ميســـرة وداعمة 

للبحرينيين.

مها آل شهاب

األســـر مـــن  لــلــعــديــد  رزق  مــصــدر  ــل  ــائ ــج ال ــع  ــي ــب ال
آل شهاب: إجراءات الترخيص للباعة المتجولين ميسرة
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المنامة - وزارة الداخلية

 أكـــدت اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي من خـــالل الحمالت 
التفتيشـــية التـــي تقـــوم بهـــا 
والســـالمة  الحمايـــة  إدارة 
ضـــرورة تطبيـــق اإلجراءات 
الهادفـــة إلى حمايـــة األرواح 
والممتلكات العامة والخاصة 
مـــن  الحيويـــة  والمنشـــآت 
أي أخطـــار، حيـــث اعتمـــدت 
اإلدارة آليـــة التفتيـــش عبـــر 
المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة 
الصناعيـــة  المنشـــآت  علـــى 
والســـياحية،  والتجاريـــة 

لإلجـــراءات  تطبيقـــا  وذلـــك 
والتدابيـــر  االحترازيـــة 
الوقائيـــة للحـــد مـــن انتشـــار 

فيروس كورونا.
 كمـــا شـــددت اإلدارة العامـــة 
للدفـــاع المدني علـــى أهمية 
االلتزام باشتراطات الحماية 
والوقايـــة مـــن الحريـــق فـــي 
المنشـــآت، وضـــرورة تعـــاون 
مـــع  المحـــالت  أصحـــاب 
وتوفيـــر  اإلدارة  مفتشـــي 
جميـــع االشـــتراطات الالزمة 

في الموقع.

“الدفاع المدني” تفتش على المنشآت إلكترونًيا



“ البحرين الطبية” تستعرض التطورات بمجال التمريض
قامــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن في أيرلنــدا - جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( بتســليط الضوء علــى أهم التطورات 
التي تمت في مجال التمريض في البحرين من خالل تنظيم ندوة عبراإلنترنت بعنوان “قرن من تاريخ التمريض في البحرين: 

2020-1900” قدمتها اختصاصية سياسات وتعليم التمريض بتول المهندس.

 وقالــت رئيــس قســم الجــودة والتطويــر األكاديمــي القائم بأعمال رئيــس لكلية التمريــض والقبالة كاثرين ســتراكان في كلمتها 
االفتتاحية للندوة “بصفتها الرئيسة السابقة لكلية التمريض والقبالة في جامعة البحرين الطبية وخبرتها في مجال التمريض 
التــي تتعــدى الـــ 50 عاًمــا، قدمت بتول مســاهمة ال تقدر بثمن في مهنــة التمريض في البحرين ودول الخليــج العربي ولذلك من 

الضروري أن يفهم طالبنا المساهمات واإلنجازات التي حققها من سبقوهم”.

بـــدأت بتـــول النـــدوة بعـــرض الخدمات 
فـــي  متاحـــة  كانـــت  التـــي  الصحيـــة 
البحرين عند أواخر القرن التاســـع عشر 
يتـــم  كان  التـــي  الطبيـــة  والممارســـات 
إجراؤهـــا لعالج األمراض الشـــائعة مثل 
الصداع وآالم األســـنان. وباالنتقال إلى 
القـــرن العشـــرين، عرضـــت بتـــول أبـــرز 
الشـــخصيات التـــي ســـاهمت فـــي بنـــاء 

مجـــال التمريـــض فـــي البحريـــن مثـــل 
حبيـــب غيـــث - أول ممـــرض بحرينـــي 
وفاطمة الزياني - أول ممرضة بحرينية 
وأميـــة التاجـــر التـــي أســـس أول كليـــة 

للتمريض في البحرين العام 1959.
فـــي  التمريـــض  مهنـــة  تأســـيس  ومـــع 
البحريـــن، قامت بتول بإعطاء نبذة عن 
التطـــورات التـــي تمـــت فـــي الخمســـين 

عاًما الماضيـــة مثل القوانين التنظيمية 
لمهنـــة التمريـــض التي أصدرتهـــا وزارة 
الصحـــة فـــي الســـبعينات والثمانينـــات، 
مجـــال  فـــي  البـــارزة  والشـــخصيات 
الدرجـــات  تطويـــر  وكذلـــك  التمريـــض، 
المتاحـــة  والتخصصـــات  العلميـــة  
مجـــال التمريـــض والفـــرص الوظيفيـــة 
لخريجيـــن. ولقـــد حضـــر النـــدوة أكثـــر 

مـــن 50 شـــخصا وتـــم تنظيمهـــا تحـــت 
إشـــراف حســـين نصيـــف، محاضـــر أول 
في كليـــة التمريض والقبالة في جامعة 
البحريـــن الطبيـــة والـــذي لديـــه اهتمام 
كبيـــر بالنهـــوض بمهنـــة التمريـــض فـــي 
مملكة البحرين. كما وقال رئيس الكلية 
الملكيـــة للجراحين في أيرلندا - جامعة 
البحريـــن الطبية، ســـمير العتوم “تهدف 

إلـــى تعزيـــز  البحريـــن الطبيـــة  جامعـــة 
الرعايـــة الصحيـــة البحريـــن مـــن خالل 
الســـعي واالبتكار والتعاون وإن تسليط 
الضـــوء على تطور مجال التمريض في 

البحرين أمـــر بالغ األهمية لطالبنا؛ لفهم 
كيـــف يمكنهـــم المســـاهمة فـــي تطويـــر 
ومجتمعهـــم  الصحيـــة  الرعايـــة  نظـــام 

كقادة للرعاية الصحية المستقبليين”.

كاثرين ستراكان  بتول المهندس

في ندوة عبر 
اإلنترنت حضرها 

أكثر من 50 
شخصا
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إعداد: هبة محسن

للتواصل: 17111509

أعلنـــت هـــواوي عـــن إطالق نســـخة 
 Apps مســـابقة  مـــن   2021 العـــام 
األجهـــزة  تطبيقـــات  البتـــكار   UP
المحمولـــة والتـــي تأتي نســـخة هذا 
“تطبيقـــات  عنـــوان  تحـــت  العـــام 
الهواتـــف المحمولـــة للجميـــع”. ومن 
خالل تســـليط الضوء على إمكانات 
خدمات هواوي األساســـية لألجهزة 
المحمولة )HMS(، ستشهد المسابقة 
مشاركة واســـعة من قبل المطورين 
أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  الموهوبيـــن 
العالـــم الذين سيتنافســـون إلنشـــاء 
تجـــارب  تقـــدم  ُمبتكـــرة  تطبيقـــات 
رقميـــة سلســـة وذكيـــة.  وخصصت 
هـــواوي مليـــون دوالر أميركـــي من 
برنامجهـــا “Shining Star” كجائـــزة 
مالية للمســـابقة. وســـيكون بمقدور 
المشـــاركين في المسابقة االستفادة 
مجموعـــة مـــن المزايا، بمـــا في ذلك 
خدمـــات AppGallery الترويجيـــة، 

ومصادر خدمات هواوي السحابية، 
إلمكانـــات  الحصريـــة  والحوافـــز 
المحمولـــة  األجهـــزة  تطبيقـــات 

المدفوعة.
ومـــن المقـــرر إقامـــة المســـابقة فـــي 
كل مـــن الصيـــن وأوروبـــا وأميـــركا 
الالتينيـــة وآســـيا والمحيـــط الهادئ 
وإفريقيـــا.  األوســـط  والشـــرق 
وتتألـــف المســـابقة من أربـــع مراحل 
مختلفة وهي، التســـجيل والتقديم، 
والمراجعـــة  األوليـــة،  والمراجعـــة 

العامة، والنهائيات اإلقليمية. 
يشار أن المرحلة األولى قد انطلقت 
مسبقا. وســـتواصل شركة التقنيات 
المطوريـــن  تشـــجيع  علـــى  الرائـــدة 
عبـــر  مبتكـــرة  تطبيقـــات  لتطويـــر 
االســـتفادة مـــن إمكانـــات خدمـــات 
هواوي األساسية لألجهزة المحمولة 
المفتوحة، وإرســـال مشاركاتهم عبر 

الموقع الرسمي للمسابقة.

”Apps UP“ هواوي” تعلن عن إطالق“

أطلـــق خليـــج البحرين للتكنولوجيـــا المالية، 
النســـخة الثالثـــة مـــن برنامج “جـــورج تاون” 
للتكنولوجيـــا المالية بدعم من منصة تطوير 
األفراد التابعة لصندوق العمل “تمكين”. وقد 
بـــدأ البرنامـــج بالفعل بقبـــول الطلبات للفوج 
الجديـــد، ليعمـــل علـــى تمكيـــن البحرينييـــن 
ليكونوا قـــادة لدفع تطـــور االقتصاد الرقمي 

الذي يشهد تغييرات سريعة.
 ويســـتمر برنامج التطوير المهني في مجال 
م  التكنولوجيا المالية لمدة 14 أسبوًعا، وينظَّ
بالتعـــاون مـــع كليـــة ماكدونـــا إلدارة األعمال 
بجامعة جورج تاون في العاصمة األميركية 
واشـــنطن، وهـــي مصنفـــة مـــن بيـــن األفضل 
فـــي العالـــم لريـــادة األعمـــال من قبـــل وكالة 
ب أكثر من 100 مشـــارك  بلومبـــرج، وقـــد تدرَّ

في البرنامج منذ انطالقه في البحرين.
تـــاون  جـــورج  برنامـــج  أن  إلـــى  يشـــار 
للتكنولوجيـــا الماليـــة يقـــام افتراضًيـــا وهـــو 
معتمـــد مـــن كليـــة ماكدونـــا إلدارة األعمـــال 
بجامعـــة جورج تاون، وتتكون الشـــهادة من 

عدد من الوحدات ودراســـات الحالة يقدمها 
البروفيســـور جيـــم أنجل، أحد الشـــخصيات 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  البـــارزة 
ومختـــرع مشـــارك لـ 12 بـــراءة اختـــراع في 

مجال التكنولوجيا المالية.
الـــدورة  ستســـتضيف  ذلـــك،  إلـــى  إضافـــًة 
متحدثين محليين ودوليين، ورواد األعمال، 
وقـــادة الفكـــر في قطـــاع الخدمـــات المالية. 
كما يشـــمل هيكل البرنامج جلســـات نقاشية 
التكنولوجيـــا  قطـــاع  الستكشـــاف  معمقـــة 
الماليـــة الذي تشـــهد تطوًرا مســـتمًرا، والبنية 
التحتية األساســـية، والوحـــدات التجريبية، 
الماليـــة  التكنولوجيـــا  اســـتخدام  وحـــاالت 
العملية داخل القطاعات الرئيسية لالقتصاد. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال الرئيـــس التنفيذي 
لخليـــج البحريـــن للتكنولوجيـــا المالية خالد 
دانـــش “تعتبـــر التكنولوجيـــا الماليـــة صناعة 
ديناميكيـــة. ومـــع مـــا يســـتجد مـــن نمـــاذج 
تنظيميـــة  وإصالحـــات  وتقنيـــات  أعمـــال 
وحـــاالت اســـتخدام، أصبـــح من المهـــم جًدا 

أن يتـــم إبقاء المهنييـــن وأصحاب المصلحة 
فـــي النظام البيئـــي للتكنولوجيا المالية على 
إطـــالع دائم وتمكينهم من فهم األساســـيات 
التي تقود هذا التغيير وتحديد فرص النمو. 
من جانبه، قال مدير إدارة تطوير األفراد في 
“تمكين”، علي حسن “يسعدنا أن ندعم خليج 
البحريـــن للتكنولوجيـــا الماليـــة فـــي إطـــالق 
النســـخة الثالثة مـــن البرنامـــج، والذي يتيح 
المهـــارات  متطلبـــات  استكشـــاف  للمهنييـــن 
المســـتقبلية لقطـــاع الخدمـــات الماليـــة فـــي 
مملكة البحرين، وكذلك متطلبات الشـــركات 
الناشـــئة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الماليـــة، 
واكتســـاب المعرفة العملية في هذا المجال. 
يعتبـــر هـــذا أفضـــل وقـــت لتطويـــر المهارات 
العمليـــة والخبـــرة القياديـــة للبحرينيين في 
أحـــدث اتجاهـــات التكنولوجيـــا المالية التي 
تشـــهد تغييـــرات عديـــدة اآلن أكثـــر مـــن أي 
وقـــت مضى. يأتـــي هذا الدعم ضمـــن التزام 
تمكيـــن المســـتمر بدعـــم المواهـــب المحليـــة 

وإعدادهم الحتياجات السوق المستقبلية”.

ــة “تــمــكــيــن” ــص ــن ــة بـــدعـــم مـــن م ــث ــال ــث فـــي نــســخــتــه ال
إطالق “جورج تاون” للتكنولوجيا المالية

يســر شــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب. )البــا(، أكبــر مصهــر لأللمنيوم 
في العالم باســتثناء الصين والشــركة الرائدة في ســالمة الموظفين، 
أن تعلــن فوزهــا بجائــزة الميداليــة الذهبيــة للعام 2021 مــن الجمعية 

الملكية لمكافحة الحوادث )روسبا( للسنة الثامنة على التوالي.

وجــاءت هــذه الجائــزة المرموقــة لتكــرم جهود الشــركة االســتثنائية 
وأدائهــا المتميــز فــي مجال الصحة والســالمة في الفتــرة من 1 يناير 

2020 وحتى 31 ديسمبر 2020.

وبهذه المناسبة، وقال الرئيس 
علـــي  ألبـــا،  لشـــركة  التنفيـــذي 
البقالي “إن فوزنا بهذه الجائزة 
لثمانـــي ســـنوات متتاليـــة هـــو 
المســـتمر؛  لســـعينا  انعـــكاس 
مـــن أجـــل تحقيـــق التميـــز في 
حصولنـــا  ويعتبـــر  الســـالمة. 
على جائزة روســـبا لهـــذا العام 
الحثيثـــة  للجهـــود  تتويًجـــا 
التـــي بذلها الموظفـــون وعمال 
المقاوليـــن فـــي جعل الســـالمة 

أولويـــة فـــي جميـــع الجوانـــب 
رغـــم التحديـــات التي فرضتها 
الجائحة. وأود في هذا الصدد 
للجميـــع  بالشـــكر  أتقـــدم  أن 
لحفاظهـــم علـــى الســـالمة في 
كل يوم وفي جميع األوقات”.

يذكـــر أن جمعيـــة روســـبا التي 
المملكـــة  فـــي  مقرهـــا  يوجـــد 
بتقديـــر  تعنـــى  المتحـــدة 
والســـالمة  الصحـــة  إنجـــازات 
للشـــركات في مختلـــف أنحاء 

عاًمـــا.   50 مـــن  ألكثـــر  العالـــم 
شـــركة  تكريـــم  يتـــم  وســـوف 
البـــا في حفـــل جوائـــز الصحة 
والســـالمة والذي ســـيقام على 
المنصـــة االفتراضية بتاريخ 9 

سبتمبر 2021.

ــي ــ ــوال ــ ــت ــ ــى ال ــ ــل ــ ــة ع ــ ــن ــ ــام ــ ــث ــ ــة ال ــنـ ــسـ ــلـ لـ

“ألبا” تحصد الميدالية الذهبية من “روسبا”

2021 ــر  ــب ــم ــس دي ــى  ــت ح إضـــافـــيـــة  أشـــهـــر   6 لـــمـــدة 

“الوطني” يوفر خيار تأجيل أقساط القروض الشخصية

أعلن بنك البحرين الوطني عن توفير خيار تأجيل استقطاع األقساط الشهرية 
لمــدة ســتة شــهور إضافيــة حتــى ديســمبر 2021. يأتــي ذلــك اتباًعــا لتوجيهات 
مصــرف البحريــن المركــزي وضمن ســعي البنــك الدائم لدعم عمالئــه والمجتمع 

واالقتصاد الوطني.

البحريـــن  بنـــك  عمـــالء  وســـيحظى 
الوطني بخيار تأجيل تســـديد أقساط 
بـــدًءا  وذلـــك  الشـــخصية  القـــروض 
من شـــهر يوليـــو القـــادم وحتـــى نهاية 

ديسمبر 2021.
البحريـــن  مصـــرف  مبـــادرة  وتأتـــي 
المركـــزي لُتخفف األعبـــاء المالية على 
المتضرريـــن مـــن الجائحة عـــن طريق 
توفيـــر خيـــار تأجيل تســـديد أقســـاط 

تســـتلزم  وســـوف  القائمـــة.  القـــروض 
إعـــادة جدولـــة القروض رســـوم فائدة 
لفتـــرة التأجيـــل المرغوبـــة، ولكن دون 
رســـوم إضافيـــة. بينمـــا ســـيبقى مبلـــغ 

القسط الشهري دون تغيير.
ولتقديم طلب تأجيل تســـديد القرض 
لمقدمـــي  يمكـــن  لألفـــراد،  الشـــخصي 
فـــي  الطلـــب  اســـتمارة  مـــلء  الطلـــب 
المنصة الرقميـــة التابعة لبنك البحرين 

الوطني.
الرئيـــس  صـــّرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للخدمـــات المصرفية لألفراد 

فـــي بنـــك البحريـــن الوطنـــي، صبـــاح 
التزامنـــا  علـــى  نؤكـــد  “نحـــن  الزيانـــي 
بدعـــم جهـــود الحكومة الموقـــرة للحد 
مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة الناجمـــة عـــن 
كوفيـــد19-، ومـــد يـــد العون فـــي هذه 
يتمركـــز  حيـــث  الصعبـــة،  األوقـــات 
عمالؤنا في قلب هذه المبادرات. ومن 
منطلق مساعينا لضمان سالمة عمالئنا 
أثنـــاء الجائحـــة الحالية، قمنـــا بتطوير 
آليـــة رقميـــة سلســـة لتقديـــم الطلبـــات 
دون الحاجـــة لزيـــارة أّي فـــرع، حيـــث 
والراحـــة  بالشـــفافية  العمليـــة  تتســـم 
كونهـــا تتيح للعمـــالء تحديد الرســـوم 

اإلضافية لفترة التأجيل المفضلة”.
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أعلنــت أمــس شــركة تامكــون، وهــي شــركة رائــدة فــي مجال اإلنشــاءات 
المدنيــة حاصلــة علــى تصنيــف فئــة )AA( ومقرهــا البحريــن، عــن تعييــن 
محمــد الحمادي رئيســا لمجلس إدارة الشــركة. يعتبر محمــد الحمادي أحد 
الكفاءات البحرينية المؤهلة ومن ذوي األداء المتميز والخبرات المتراكمة 
ويتمتع بســجل حافل من النجاحات. بإضافته يجمع مجلس اإلدارة ثروة 
ومزيًجا من الخبرات التي ســتضيف وتعزز بإذن هللا تعالى قدرة الشــركة 

على التطوير االستراتيجي وعلى توسيع نمو أعمالها وإمكاناتها.
وقــد عبــر الحمــادي عــن امتنانــه لثقة 
كرئيــس  تعينــه  فــي  المســاهمين 
للبــدء  لمجلــس اإلدارة وعــن تطلعــه 
بمهمتــه الجديــدة قائــالً “إننــي أتطلــع 
الجهــاز  مــع  واحــد  كفريــق  للعمــل 
مــن  لالســتفادة  بالشــركة  التنفيــذي 
عناصر القــوة التي تتمتع بها تامكون 
والمجموعــة ككل. وأضــاف الحمــادي 
ووضــع  والمثابــرة  الجــاد  العمــل  أن 
خطــط العمــل الرصينــة هــو التكامــل 
الــذي ننشــده لتحقيق األهــداف التي 
رســمها مجلــس اإلدارة نحــو االرتقاء 
بتامكون إلى مستوى جديد من النمو 

بــإذن هللا تعالــى. يذكــر أن الحمــادي 
يســتمتع بخبــرة تزيــد عــن 35 عاًمــا 
عبــر العديــد مــن المؤسســات الماليــة 
والمنظمات الوطنية والشــركات ذات 
يشــغل  البحريــن.  مملكــة  فــي  النمــو 
حالًيا منصب عضو مجلس إدارة في 
بنــك دار االســتثمار ش.م.ب وأيضــا 
مستشــار لشــركة “ســينوما” الصينيــة 
منــذ   Sinoma CDI-Engineering
الرئيــس  رحــب  جانبــه،  مــن   .2014
التنفيــذي لشــركة تامكــون المهنــدس 
مجلــس  برئيــس  العباســي  هللا  عبــد 
اإلدارة الجديــد وهنــأه علــى تعيينــه، 

“نيابــة عــن الفريــق التنفيــذي، نتطلــع 
إلى العمل عن كثب مع رئيس مجلس 
مســيرة  مواصلــة  أجــل  مــن  اإلدارة 
الشــركة الواعــدة ومواصلــة تطورهــا 
والتزامهــا بنمط نمو مســتدام”. تعتبر 
بحرينيــة  مقــاوالت  شــركة  تامكــون 
وهــي  باســتمرار  ومتطــورة  واعــدة 
شــركة تابعة لمجموعة شركة الخليج 
الهــدف  كان  حيــث  للتعمير)تعميــر(. 
من تأســيس شــركة تامكــون في عام 

2007 جــزًءا هامــا مــن اســتراتيجية 
بقطــاع  االهتمــام  نحــو  المجموعــة 
العقــاري  والتطويــر  االنشــاءات 
مســتقلة  إنشــاءات  شــركة  وإنشــاء 
تهــدف إلــى تطويــر إنجــاز المشــاريع 
تتميــز  التــي  واإلقليميــة  المحليــة 
بأعلــى المعاييــر الدوليــة. وقــد قامت 
الشــركة منذ تأسيســها بتنفيذ العديد 
مــن المشــاريع الحكوميــة اإلســكانية، 

والبنية التحتية، والتطوير السكني.

يتمتــع بخبــرة تزيد عــن 35 عاًمــا بالمؤسســات المالية

الحمادي رئيًسا لمجلس إدارة “تامكون”

محمد الحمادي عبدالله العباسي

صباح الزياني

علي البقالي 
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