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�إلى �شهر خف�ض مدة �أخذ �لجرعة �لمن�شطة 

»كوفيد- كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أعلن 
19« خفض المدة ألخذ الجرعة المنشطة إلى شهر من أخذ الجرعة 
 50 العمر  مــن  البالغون  وهــم  للخطر  عرضة  األكــثــر  للفئات  الثانية 
وأمــــراض نقص  المفرطة  السمنة  مــن  يــعــانــون  ومــن  فــوق  فما  عــامــًا 
المناعة والعاملون في الصفوف األمامية من الكوادر الطبية، وذلك 
في  المنشطة  الجرعة  إسهام  تؤكد  التي  للدالئل  دراســة مطولة  بعد 
الطبي  الوطني  الفريق  وشدد  الجسم.  في  المناعية  االستجابة  رفع 
على أهمية الجرعة المنشطة في تعزيز المنحى المناعي في الجسم 
وتخفيف األعراض في حالة اإلصابة بالفيروس بما يقلل احتمالية 
المضاعفات التي تؤدي إلى الوفاة خاصة لدى البالغين من العمر 50 
عامًا فما فوق. وأشاروا إلى مواصلة الجهود لتعزيز مسارات التعامل 
مــؤكــدًا  الجميع،  وســامــة  صحة  يكفل  الـــذي  بالشكل  الــفــيــروس  مــع 
بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة واإلقــبــال على  أن وعــي المجتمع والــتــزامــه 
المحدد  وقتها  فــي  المنشطة  والجرعة  الكاملة  بجرعاته  التطعيم 

يشكل على الدوام الفارق في جميع مراحل التصدي للفيروس. 
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حــقــقــت »صـــــــادرات الــبــحــريــن« إنــــجــــازا جــديــدا 
صغيرة  مــؤســســات  صـــــادرات  دعـــم  فـــي  بمساهمتها 
دوالر  مــلــيــون   100 الــــ  قيمتها  تــتــجــاوز  ومــتــوســطــة 
 2018 نوفمبر  فــي  األولـــى  انطاقتها  منذ  أمريكي، 
إجــمــالــي  أن  األرقـــــام  وأظـــهـــرت   .2021 يــونــيــو  حــتــى 
تجاوز   2021 عــام  مــن  األول  النصف  فــي  الــصــادرات 

إجمالي الصادرات لعام 2020.

زايــد  والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة  وزيــر  وقــال 
المؤسسات  تنمية  مجلس  رئيس  الزياني  راشــد  بن 
أثبتت  البحرين  صــادرات  إن  والمتوسطة  الصغيرة 
ــار الــجــهــود الــرامــيــة الــى  أنــهــا عــنــصــر فــاعــل فــي إطــ
العامين  خال  والتنمية  االقتصادي  النمو  تحفيز 

الماضيين. 
ان تصدير ما قيمته 100 مليون دوالر  وأضــاف 

والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  قبل  من  أمريكي 
يــمــثــل إنـــجـــازا الفــتــا ضــمــن جــهــود تــوجــه البحرين 
الــصــادرات  فــي تعزيز  فــارقــة  العالمية, وعــامــة  الــى 
والخدمات، مما يسهم في  المنتجات  المحلية من 
المصدرون  يشكلها  التي  الكبيرة  القيمة  تجسيد 
لــاقــتــصــاد الــوطــنــي والــبــنــاء عــلــى إمــكــانــات نموهم 

المميزة للوصول الى العماء حول العالم.

ــادة فــي نــســبــة الــمــصــدريــن الــجــدد  ــزيـ وبــلــغــت الـ
15% مــمــا ســاهــم فـــي ارتـــفـــاع نــســبــة دخــــول أســــواق 
عالمية جديدة إلى 34%, وذلك من خال صادرات 
من  مختلفة  فئة   51 مــن  أكــثــر  وشملت  البحرين, 

المنتجات والخدمات تغطي عشرة قطاعات.

الدبلوماسي  دوبــســون  جــون  أكــد 
استراتيجية  أن  السابق  البريطاني 
»أقصى  بممارسة  المتحدة  الواليات 
ضــغــط« عــلــى إيــــران قــد أخــفــقــت في 
مواجهة نفوذ الجمهورية اإلسامية 
والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها 
أنـــحـــاء منطقة  ــي  وفــ الــبــحــريــن  فـــي 

الشرق األوسط.
وأشار دوبسون في تحليل نشرته 
ــان« إلــى  ــ ــارديـ ــ ــنــــداي جـ صــحــيــفــة »صــ
أنـــه فــي حــيــن تــقــوم أمــريــكــا بخفض 
طــهــران  فـــإن  المنطقة  فــي  وجـــودهـــا 
تكتسب المزيد من النفوذ عن طريق 
تهريب الــســاح وإقــامــة الــقــواعــد في 
اإلدارات  أن  ــد  ــ وأكـ ــزاع.  ــنــ الــ مــنــاطــق 
السابقة  األربــع  األمريكية  الرئاسية 
قد فشلت في إعادة تشكيل المنطقة.

وجــــاء فـــي الــتــحــلــيــل أن طــهــران 
كــونــت شــبــكــة مــن الــحــلــفــاء مــن بين 
أكـــثـــر مـــن عــشــر مــلــيــشــيــات رئــيــســيــة 
ــزاب  فـــي الــمــنــطــقــة لــبــعــض مــنــهــا أحـ
تحديات  تطرح  بها  خاصة  سياسية 
أمام الحكومات المحلية وفي الدول 
الــــمــــجــــاورة. وأضـــــــاف دوبـــــســـــون: إن 
فــيــلــق الـــقـــدس فـــي الـــحـــرس الــثــوري 
اإليراني الذي يتخصص في الحرب 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة واالســ
الــعــســكــريــة يــقــوم بــتــوفــيــر األســلــحــة 
والتدريب والدعم المالي للمليشيات 
والــحــركــات الــســيــاســيــة فــي عـــدد من 
والــعــراق  البحرين  بينها  مــن  الـــدول 
ولـــبـــنـــان واألراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

وسوريا واليمن.
وقــــال: إن مــن بــيــن وكـــاء إيـــران 

فــي الــشــرق األوســــط، حــركــة حماس 
ــي  ــ والـــجـــهـــاد اإلســــامــــي فــــي األراضــ
الفلسطينية وسرايا المختار وسرايا 
في  اهلل  وحــزب  البحرين  في  األشتر 
ــذي أصــبــح الــمــنــظــمــة غير  لــبــنــان الــ
الحكومية األكثر تسليحا في العالم 

وأنجح جماعة إرهابية في التاريخ.
وكـــانـــت الــــواليــــات الــمــتــحــدة قد 
صنفت العام الماضي سرايا المختار 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة دولـــيـــة تــهــدد أمــن 
البحرين في حين تعد سرايا األشتر 
ــدة مــن ثـــاث جــمــاعــات إرهــابــيــة  واحــ
تحت  الباد  في  إرهابية  شبكة  تدير 
اسم حزب اهلل البحريني قامت بشن 
هجمات قاتلة ضد قوات األمن منذ 

 .2011

و�لمتو�شطة �ل�شغيرة  �لموؤ�ش�شات  �شادر�ت  دوالر  مليون   100
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سلمان  األمير  الملكي  السمو  أكد صاحب 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
تحقق  مــا  على  البناء  مواصلة  أهمية  الـــوزراء 
من تطوير أوجه العالقات الثنائية بين مملكة 
الصديقة  اإليــطــالــيــة  والــجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن 
الدفع  فــي  يسهم  بما  األصــعــدة  مختلف  على 
بمسارات التعاون نحو آفاق أرحب تعود بالنفع 
الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن ويلبي  عــلــى 

التطلعات المنشودة.
ُبعد امس  لــدى لقاء سموه عن  ذلــك  جــاء 
الجمهورية  أمــــادي ســفــيــرة  بــــاوال  الــســيــدة  مــع 
اإليطالية لدى مملكة البحرين، حيث نوه سموه 
بمستويات التنسيق والعمل المشترك القائمة 
بين  تجمع  التي  االستراتيجية  الشراكة  على 
وأهمية  المجاالت  كافة  في  وإيطاليا  البحرين 

تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
وخــــالل الــلــقــاء تــم اســتــعــراض الــمــواضــيــع 
ذات االهتمام المشترك وعدد من المستجدات 

اإلقليمية والدولية.
من جانبها، أعربت السفيرة اإليطالية عن 
شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من 
اهتمام مستمر بدعم مجاالت التعاون الثنائي 

بين البلدين والشعبين الصديقين. 

التقى ال�سفيرة الإيطالية.. ولي العهد رئي�س الوزراء:

م��وا���ص��ل��ة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى م���ا ت��ح��ق��ق م���ن ت��ط��وي��ر 

ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واإي��ط��ال��ي��ا

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء خالل لقاء ال�سفيرة الإيطالية.

خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  استقبل 
خالد  امس السفير  الــرفــاع  قصر  فــي  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
المرسوم  صـــدور  بمناسبة  تهانيه  عــن  ســمــوه  وأعـــرب  الجالهمة،  يــوســف 
الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة  الملكي بتعيينه رئيسًا للبعثة 
تأكيد  الجديدة، من خالل  مهامه  أداء  في  التوفيق  له  إسرائيل، متمنيًا 
نهج مملكة البحرين الساعي لتعزيز أسس للسالم والتسامح، بما يرسخ 

ركائز التنمية واالستقرار بالمنطقة والعالم.

ي�ص�تقبل  ال�وزراء  رئي��س  العه�د  ول�ي 

�ص�فير المملك�ة المعي�ن ل�دى اإ�ص�رائيل

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء خالل لقاء �سفير البحرين المعين لدى اإ�سرائيل.

عبداهلل  بنت  فــوزيــة  بحثت 
النواب في  رئيسة مجلس  زينل 
)الثالثاء(  أمس  هاتفٍي  اتصاٍل 
العودات  صالح  عبدالمنعم  مع 
رئيس مجلس النواب بالمملكة 
الشقيقة،  الــهــاشــمــيــة  األردنـــيـــة 
وتفعيل  الثنائي،  التعاون  سبل 
ــتــــرك، والـــبـــنـــاء  ــشــ ــمــ الـــعـــمـــل الــ
بين  المتقدمة  الــعــالقــات  على 
الــمــمــلــكــتــيــن، فــــي ظــــل حـــرص 
ــب  ــاحــ واهـــــــتـــــــمـــــــام حــــــضــــــرة صــ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
الجاللة  صاحب  حضرة  وأخيه 
الــمــلــك عـــبـــداهلل الـــثـــانـــي ملك 
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ الــمــمــلــكــة األردنــ

الشقيقة.
وأشـــــــــــادت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
ــة الــــعــــالقــــات  ــانــ ــتــ ــمــ الـــــــنـــــــواب بــ
ــا  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة األردنــــــــيــــــــة، ومــ
تشهده من تقدم مطرد وانفتاح 
ــن الــعــمــل  عـــلـــى آفــــــاق رحـــبـــة مــ
الــثــنــائــي، مــؤكــدة أهــمــيــة تعزيز 
واالستفادة  البرلماني،  التعاون 
ــــل الــــوســــائــــل الـــمـــتـــاحـــة،  ــــن كـ مـ
ــل،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــن أجـــــــل زيـــــــــــادة الـ ــ مــ
واألخــــذ بــمــســتــوى الــتــعــاون في 
ــاق  الـــمـــجـــاالت الــتــشــريــعــيــة آلفـ
أرحـــــــــب، ومــــواصــــلــــة الــتــنــســيــق 
المحافل  خـــالل  الــمــواقــف  فــي 
اإلقليمية والدولية، وبما يصب 
في مصلحة البلدين والشعبين 

الشقيقين.
المملكة  بــمــواقــف  ونـــوهـــت 
األردنـــــيـــــة الـــثـــابـــتـــة والـــداعـــمـــة 
ــريـــن  ــبـــحـ ــرار الـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ألمـــــــن واســ
للمملكة  ــا  ــهـ ــؤازرتـ ومـ ووقـــوفـــهـــا 
واإلجـــراءات  الخطوات  كــل  إزاء 
الــتــي تــتــخــذهــا لــلــحــفــاظ على 
تبديه  ومــا  واســتــقــرارهــا،  أمنها 
مـــن تــضــامــن ومــســانــدة فـــي كل 

الــــذي يعكس  الـــظـــروف، األمــــر 
روابط األخوة الوثيقة، القائمة 

على مبدأ المصير المشترك.
أكد عبدالمنعم  من جانبِه، 
الـــعـــودات عــمــق عــالقــات األخـــوة 
والمملكة  البحرين  بين مملكة 
ــزازه  ــتـ ــن اعـ األردنــــيــــة، مــعــربــا عـ
بــالــتــنــســيــق الـــــدائـــــم، وتــطــابــق 
القضايا  مختلف  حيال  الــرؤى 
ــة والــــــدولــــــيــــــة بــيــن  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
بــالــمــوقــف  ، مـــنـــوهـــا  الـــبـــلـــديـــن 
ــي الــثــابــت فـــي دعـــم أمــن  ــ األردنــ
البحرين، وما تتخذه  واستقرار 
مـــــن قــــــــــــرارات لـــلـــتـــصـــدي لــكــل 
ــمـــس وحــــدتــــهــــا الــوطــنــيــة  مــــا يـ
وسيادتها، مشيدًا في الوقت ذاته 
لمملكة  التضامنية  بالمواقف 
قيادة وحكومة وشعبا  البحرين 
األردنية، ومساندة  المملكة  مع 
اإلجراءات التي تتخذها لصون 
ــد أي مــحــاولــة  مــكــتــســبــاتــهــا ضـ
للنيل منها. وتناول اللقاء عددًا 
ذات  والموضوعات  الملفات  من 
أكد  حيث  المشترك،  االهتمام 
البرلماني  التعاون  أن  الطرفان 
في  النيابيين  المجلسين  بين 
البلدين الشقيقين يزداد أهمية 

الــيــوم أكثر مــن أي وقــت مضى، 
المشتركة،  للتحديات  نتيجة 
التي تتطلب المزيد من تنسيق 
ــف، وتـــقـــريـــب  ــ ــواقـ ــ ــمـ ــ الــــــــرؤى والـ
وجهات النظر، وتعزيز اللقاءات 
ــواء ضــمــن وســـائـــل الــتــواصــل  ســ
المتاحة، أو من خالل الزيارات 

المتبادلة.
ــلــــى  ووقـــــــــــــــــف الــــــــلــــــــقــــــــاء عــ
بين  الثالثية  القمة  مخرجات 
قادة  والسمو  الجاللة  أصحاب 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــمــمــلــكــة 
األردنـــــــيـــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة ودولـــــــة 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
الـــتـــي عـــقـــدت الـــعـــام الــمــاضــي، 
حيث أكد الطرفان أن ما طرحه 
الــــقــــادة يــشــكــل نــقــطــة الــتــقــاء 
الملفات  بــشــأن  مشترك  لعمل 
يتعلق  فيما  خاصة  المختلفة، 
المترتبة  اآلثــار  معالجة  بسبل 
ــا، وتـــبـــادل  ــورونــ عــلــى جــائــحــة كــ
ــبـــرات بــشــأنــهــا،  الـــتـــجـــارب والـــخـ
ــام بـــقـــطـــاعـــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وصــــــــب االهــ
الــــصــــحــــة واألمــــــــــــن الــــغــــذائــــي 
والـــدوائـــي، وإيــجــاد آلــيــة تــعــاون 
لــلــوصــول إلــى أطــروحــات مثلى 

تخدم مصلحة البلدين.

�سمن ات�ساٍل هاتفٍي بين رئي�سة مجل�س النواب ونظيرها الأردني.. 

تطوير م�صارات العمل البرلماني الم�صترك بين البحرين والأردن

} رئيس مجلس النواب األردني. } رئيسة مجلس النواب.

ترأس صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  ولي العهد رئيس مجلس 
اجتماع اللجنة التنسيقية الـ388 

والذي عقد عن بعد.
وذكــــــــــــــــر حــــــــســــــــاب »أخــــــــبــــــــار 
ــد« عـــلـــى مــوقــع  ــهـ ــعـ ســـمـــو ولـــــي الـ
أن  »تويتر«  االجتماعي  التواصل 

آخر  ناقشت  التنسيقية  اللجنة 
فيروس  مــع  التعامل  مستجدات 
كــورونــا »كــوفــيــد 19« واإلجـــــراءات 

المتعلقة بذلك.

»ال��ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ة« ت��ن��اق�����س م�����ص��ت��ج��دات 

ال������ت������ع������ام������ل م��������ع »ك���������ورون���������ا«

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء لدى تروؤ�س اللجنة التن�سيقية.

الــشــيــخ محمد  أعـــــرب ســمــو 
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 
ــلـــس الــــــــــــوزراء عـــــن تـــقـــديـــره  مـــجـ
ــتــــعــــاون  ــة والــ ــداقــ ــصــ لــــعــــالقــــات الــ
والــواليــات  البحرين  مملكة  بين 
يتسم  ومــا  األمــريــكــيــة،  المتحدة 
به العمل المشترك بين البلدين 
ــور مــســتــمــر فــــي جــمــيــع  مــــن تــــطــ
الــمــجــاالت، وبــمــا يــخــدم مصالح 
شعبيهما الصديقين، ويسهم في 

تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
ــاء  ــقــ جـــــــــاء ذلـــــــــــك، خـــــــــالل لــ
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
الـــثـــالثـــاء عبر  امــــس  آل خــلــيــفــة، 
إيــثــان  بالسيد  الــمــرئــي  االتــصــال 

غولدريتش، القائم بأعمال سفارة 
الواليات المتحدة األمريكية لدى 

مملكة البحرين.
إيثان  السيد  من جانبه، عبر 
غــولــدريــتــش عـــن ســعــادتــه بــلــقــاء 
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 

آل خــلــيــفــة، مـــؤكـــًدا حـــرص بــالده 
الصداقة  بــعــالقــات  المضي  على 
البحرين آلفاق أرحب  مع مملكة 
يعود  وبما  كافة  المستويات  على 
البلدين  على  الخير  مــن  بمزيد 

والشعبين الصديقين.

م��ح��م��د ب����ن م����ب����ارك ي��ل��ت��ق��ي ال���ق���ائ���م ب���الأع���م���ال 

البلدين ب��ي��ن  ال��ع��اق��ات  ب��ت��ط��ور  وي��ن��وه  الأم��ري��ك��ي 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل اللقاء.

بـــرعـــايـــة كـــريـــمـــة مــــن لـــدن 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ الــعــهــد   رئــيــس مجلس 
الـــيـــوم  اإلعـــــــــالم  وزارة  ــنـــظـــم  تـ
ــزة رئــيــس  ــ ــائـ ــ حـــفـــل تــســلــيــم »جـ
في  للصحافة«  مجلس  الـــوزراء 
ــا الــخــامــســة، وذلــــك عبر  ــهـ دورتـ
الــمــرئــي ضمن  االتــصــال  تقنية 
احـــتـــفـــاالتـــهـــا بـــيـــوم  الــصــحــافــة 
يــتــم تكريم  الــبــحــريــنــيــة، حــيــث 
في  الصحفية  األعــمــال  أفــضــل 
فئات أعمدة الرأي  والتحقيقات 

والحوارات والصور الصحفية. 
ــة، رفــــع  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
السيد علي بن محمد الرميحي 
وزير اإلعالم أسمى آيات  الشكر 
إلـــى صــاحــب السمو  والــتــقــديــر 
ــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــ ــ ــي ولـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ
تفضله  عــلــى  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
برعاية  هذه الجائزة، بما يعكس 
ــم ســـمـــوه الــــدائــــم لــلــحــريــات  دعــ
ــة واإلعــــــــالمــــــــيــــــــة،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ
ـــوق  حــمــلــة  ــقـ ــحــ ومــــســــانــــدتــــه لــ
مشاعل التنوير في التعبير عن 
آرائهم بحرية وإبداع ومسؤولية 
ــل الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة  ــي ظــ فــ
 الــــشــــامــــلــــة لــــحــــضــــرة صـــاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى. 
ــــي عـــن  ــــحـ ــيـ ــ ــرمـ ــ وأعـــــــــــــرب الـ
عــمــاًل   320 بــمــشــاركــة  اعــــتــــزازه 
صحفًيا مقدًما من الصحفيين 
والمجالت  ومختلف  الصحف 
ــة  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات اإلعــ
واإلنجليزية  العربية  باللغتين 
شــرف  هذه  نيل  على  للمنافسة 
ــائــــزة الـــمـــرمـــوقـــة، مــثــمــًنــا  الــــجــ
ــود لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم بــمــا  ــهــ جــ
تــضــمــه مــــن كــــفــــاءات إعــالمــيــة 
ــا  ــ ــة  مـــحـــايـــدة، ودورهــ ــيـ ــمـ ــاديـ وأكـ

هذه  وتقييم  وتصنيف  فــرز  فــي 
بين  أفضلها  واختيار  األعــمــال، 
فئات أعمدة الرأي  والتحقيقات 
الصحفية  والــصــور  والـــحـــوارات 
ــوابــــط مــهــنــيــة تـــراعـــي  وفـــــق ضــ
ــور والـــقـــانـــون  ــتــ ــدســ احـــــتـــــرام الــ
 ومــــيــــثــــاق الـــــشـــــرف الــصــحــفــي 
وقيم  الفكرية  الملكية  وحقوق 
عن  والتعبير  الوطنية  الــوحــدة 
ونزاهة  بدقة  وموضوعية   الرأي 

ومصداقية. 
ــي بـــن  ــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وأكـــــــــــد الـ
مـــــحـــــمـــــد الــــــرمــــــيــــــحــــــي وزيـــــــــر 
ــيـــس  رئـ «جـــــــائـــــــزة  أن  اإلعـــــــــــالم 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  لــلــصــحــافــة» 
الــخــامــســة تمثل  فـــي نــســخــتــهــا 
تـــكـــريـــًمـــا لــلــصــحــافــة الــوطــنــيــة 
المسؤولة، وتقديًرا من صاحب 
ــي الــعــهــد  ــ ــو الـــمـــلـــكـــي ولــ ــمـ ــسـ  الـ
للرسالة  الــوزراء  رئيس مجلس 
ــا  الــتــنــويــريــة لــلــصــحــافــة، ودورهــ
الوطنية،  المسيرة  في   الحيوي 
فـــي إطـــــار  الـــتـــزامـــهـــا بــالــتــعــبــيــر 
الـــحـــر والـــمـــســـؤول عـــن الـــــرأي، 
ومــــــراعــــــاة الـــمـــصـــلـــحـــة الــعــلــيــا 
في  المواطنين  وجميع  للوطن 
 ظل دولة القانون والمؤسسات. 

برعاية ولي العهد رئي�س الوزراء..

مجل�س  رئ��ي�����س  ج���ائ���زة  ت�����ص��ل��ي��م 

ال����������وزراء ل��ل�����ص��ح��اف��ة ال���ي���وم

} وزير اإلعالم.

قــــــام ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
الجنوبية،  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
لــمــديــنــة خليفة  تــفــقــديــة  بـــزيـــارة 
ومــنــطــقــة الـــــــدور ضـــمـــن ســلــســلــة 
لمختلف  الــمــيــدانــيــة  ــارات  ــ ــزيـ ــ الـ
ــة، حـــيـــث  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــق الـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
ــارة مــتــابــعــة ســمــوه  ــ ــزيـ ــ شـــهـــدت الـ
ــات الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي  ــاجــ ــيــ ــتــ الحــ
المجاالت الخدمية واالجتماعية 
والـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، لـــــلـــــوقـــــوف عـــلـــى 
مــتــابــعــة الــمــشــاريــع الــمــنــفــذة أو 
عــدد  بــحــضــور  تنفيذها،  الــمــزمــع 
ــيـــن مــــن الـــجـــهـــات  مــــن الـــمـــســـؤولـ

الحكومية.
وأكد سمو محافظ المحافظة 
في  المحافظة  حــرص  الجنوبية 
تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة 
وســعــيــهــا الــمــســتــمــر فــــي تــطــويــر 
القطاع الخدمي والتنموي، الذي 
يــحــظــى بــرعــايــة كــريــمــة مــن قبل 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
صاحب  ومتابعة  المفدى،  البالد 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، مـــنـــوهـــًا ســمــوه 
المستمر  المحافظة  اهتمام  إلى 
واحــتــيــاجــات  متطلبات  بمتابعة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  األهــالــي 
تحسين  بهدف  المعنية  الجهات 

جــــودة الـــخـــدمـــات ورفــــع كــفــاءتــهــا 
الذي  العمراني  النمو  يخدم  بما 
المحافظة  مناطق  كــافــة  تشهده 

الجنوبية. 
وخــــــالل الـــــزيـــــارة، أكـــــد ســمــو 
ــة  ــافــــظــ ــمــــحــ الــ أن  الـــــمـــــحـــــافـــــظ 
حــريــصــة ومــســتــمــرة فـــي مــتــابــعــة 
األهالي,  ومقترحات  احتياجات 
ــار نــهــج الــتــواصــل  يــأتــي ضــمــن إطـ
استقبال  فــي  االستجابة  وســرعــة 
قنواتها  عبر  األهــالــي  احتياجات 
التواصلية، ومن ثم توجيه فريق 
هــذه  بمتابعة  الــمــيــدانــي  الــرصــد 
ــالل الـــــزيـــــارات  ــ ــاجــــات خــ ــيــ ــتــ االحــ
الميدانية والتفقدية، ومناقشتها 

خـــالل الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي مع 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــهــ ــجــ مـــمـــثـــلـــي الــ
لمتابعة تنفيذ تلك االحتياجات 

وفق أفضل الخدمات المقدمة. 
كـــمـــا تـــفـــقـــد ســـمـــو مــحــافــظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة مـــراحـــل 
مــخــتــلــف الــمــشــاريــع الــمــنــفــذة أو 
شملت  والــتــي  تنفيذها،  الــمــزمــع 
وتطوير  التحتية  البنى  خــدمــات 
ــرق وتـــأهـــيـــلـــهـــا بــمــا  ــطــ ورصــــــف الــ
يــتــوافــق مـــع مــتــطــلــبــات األهـــالـــي 
كما  المنطقة،  فــي  والــمــواطــنــيــن 
اطلع سموه على عدد من المرافق 
في جوانب  تسهم  التي  الخدمية 

التطوير واالرتقاء بالمنطقة.

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة: م��وا���ص��ل��ة ال���زي���ارات

الخدم��ات لت�ح����صين ج��ودة  المناط��ق  لمختل��ف 

} محافظ الجنوبية خالل الزيارة التفقدية.

الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
بــمــقــر وزارة  ــي مــكــتــبــه  فــ أمــــــس،  الـــخـــارجـــيـــة،  وزيــــــر 
تجارة  غرفة  رئيس  نــاس،  عــبــداهلل  سمير  الخارجية، 
النائب  نجيبي،  محمد  وخــالــد  الــبــحــريــن،  وصــنــاعــة 
األول للرئيس، ومحمد عبدالجبار الكوهجي، النائب 

الثاني للرئيس.
وخــــالل الــلــقــاء، رحـــب وزيــــر الــخــارجــيــة بسمير 
المخلصة  الوطنية  بالجهود  مشيًدا  نــاس،  عــبــداهلل 
والدؤوبة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين 
من أجل تعزيز المسيرة التنموية الشاملة في مملكة 
الــبــحــريــن، وزيـــــادة الــتــبــادل الــتــجــاري واالســتــثــمــاري 
إطار  في  العالم  دول  مختلف  مع  البحرين  لمملكة 

الرؤية االقتصادية 2030. 
كما أثنى وزير الخارجية على الدور البارز الذي 
تــقــوم بـــه غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن فـــي دعــم 
في  إسهاماته  ومساندة  البحريني  الــخــاص  القطاع 
الخارجية  ومــشــاركــاتــه  المستدامة  التنمية  مسيرة 

البعثات  به  تقوم  الــذي  المهم  الــدور  مؤكًدا  الفاعلة، 
المملكة  مصالح  لــرعــايــة  الــخــارج  فــي  الدبلوماسية 
لتقديم  الدائم  الــوزارة  واستعداد  الكرام،  ومواطنيها 
وصناعة  تجارة  لغرفة  والمساندة  الدعم  أشكال  كل 
البحرين. متمنًيا لسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة 

البحرين وأعضائها الكرام دوام التوفيق والنجاح. 
بالتعاون  نـــاس  عــبــداهلل  ــاد سمير  أشـ مــن جــهــتــه، 
الــفــعــال الــقــائــم بــيــن وزارة الــخــارجــيــة وغــرفــة تــجــارة 
وصناعة البحرين، وما تقدمه الوزارة من دعم لبرامج 
الــداخــل والـــخـــارج، مثنًيا على  الــغــرفــة فــي  وأنــشــطــة 
الدبلوماسية  البعثات  بــه  تقوم  الــذي  الفاعل  الـــدور 
ــاع الـــخـــاص  ــطـ ــقـ ــي الــــخــــارج لـــمـــســـانـــدة مــمــثــلــي الـ فــ
مواصلة  أهمية  مــؤكــًدا  البحرينيين،  والمستثمرين 
فيه خير وصالح  لما  الجهتين  بين  الثنائي  التعاون 

الوطن والمواطنين.
المنصور،  أحــمــد  تــوفــيــق  السفير  الــلــقــاء  حــضــر 

وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية. 

وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة ي�����ص��ي��د ب�����دور ال��غ��رف��ة

ف���ي دع����م ال���ق���ط���اع ال���خ���ا����س ال��ب��ح��ري��ن��ي

} وزير الخارجية خالل لقاء رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

التعليم  جـــودة  هيئة  عــقــدت 
اإلدارة  فــــي  مـــمـــثـــلـــًة  والــــتــــدريــــب 
العامة لإلطار الوطني للمؤهالت 
ــات الـــوطـــنـــيـــة، ورشــــًة  ــانـ ــتـــحـ واالمـ
ــول  ــ ــة عــــــــن ُبــــــــعــــــــد، حــ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ تـ
»اإلطــــــــــــار الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــؤهـــالت 
ــة«،  ــريــ ــويــ ــطــ ــتــ والـــــمـــــشـــــروعـــــات الــ
وذلـــك بــمــشــاركــة أعــضــاء مجلس 

الــلــجــنــة  وأعـــضـــاء  الــهــيــئــة،  إدارة 
ــة لــــإلطــــار الـــوطـــنـــي  ــاريــ ــتــــشــ االســ
ــيــــن عــن  ــلــ ــثــ ــلــــمــــؤهــــالت، والــــمــــمــ لــ
مـــؤســـســـاتـــهـــم، وذلــــــك يـــــوم أمـــس 

الثالثاء الموافق 6 يوليو 2021.
ــى  ــ ــ وهــــــــــدفــــــــــت الـــــــــــورشـــــــــــة إلـ
ــار  ــ ــدور اإلطـ ــ تـــعـــريـــف الـــحـــضـــور بــ
ــؤهـــالت، وتــكــامــلــه  ــمـ ــلـ الـــوطـــنـــي لـ

ــع الــــمــــشــــروعــــات الـــتـــطـــويـــريـــة  ــ مـ
والــتــدريــب،  التعليم  قــطــاعــي  فــي 
ــورة الــعــامــة  كــمــا تـــم عــــرض الــــصــ
ودور  البحرين،  مــهــارات  لمشروع 
اإلطـــــار الــوطــنــي لــلــمــؤهــالت في 
هذا المشروع، والذي سيسهم في 
الوطني  ــار  اإلطــ ــداف  أهــ تحقيق 

للمؤهالت. 

ج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ت��ع��ق��د ور����ص���ة ح����ول الإط�����ار 

ال��وط��ن��ي ل��ل��م��وؤه��ات وال��م�����ص��روع��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة

بـــالـــتـــعـــاون بــيــن جــمــعــيــة »مـــعـــا لــحــقــوق اإلنـــســـان« 
العربي  واالتــحــاد  اإلنسان  لحقوق  الكويتية  والجمعية 
لــحــقــوق اإلنـــســـان، تــم مــؤخــرا فــتــح بـــاب الــتــســجــيــل في 
سينطلق  والــذي  اإلنسان،  حقوق  في  التدريبي  الدبلوم 
عن بعد عبر منصة زووم اإللكترونية بتاريخ 29 أغسطس 
أيام  بواقع خمسة  16 سبتمبر،  وسيستمر حتى  القادم، 
الفترة من  الخميس(، في  إلــى  األحــد  )مــن  أسبوع  لكل 

الخامسة إلى السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
العربي  عيسى  المستشار  صــرح  المناسبة  وبــهــذه 
رئــيــس االتــحــاد الــعــربــي لحقوق اإلنــســان بــأن »الــدبــلــوم 
البرامج  أهم  أحد  يعتبر  اإلنسان«  حقوق  في  التدريبي 
الــقــدرات  وتــعــزيــز  بــبــنــاء  المعنية  الــتــدريــبــيــة األســاســيــة 

قادة  وإعــداد  اإلنسان،  مجال حقوق  في  للعمل  الالزمة 
فاعلين في هذا المجال بالوطن العربي، إذ إن البرنامج 
واألكاديميين  والقانونيين  المحامين  إلعداد  صمم  قد 
في  والعاملة  الناشطة  الكوادر  إلى  إضافة  والمهتمين، 
المجتمع  مــؤســســات  وممثلي  اإلنـــســـان،  حــقــوق  مــجــال 
الـــمـــدنـــي والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــخــتــصــة.  وأضــــاف 
قــدرات  تعزيز  إلــى  يهدف  الدبلوم  أن  العربي  المستشار 
الــمــشــاركــيــن وتـــطـــويـــر مــفــاهــيــمــهــم فـــي مـــجـــال حــقــوق 
للتعامل  الالزمة  والخبرات  بالمعارف  ودعمها  اإلنسان، 
قانوني وحقوقي  مع قضايا حقوق اإلنسان من منظور 
وتنظيمي وتشريعي على المستوى الدولي، بشكل يسهم 

في تحسين واقع حقوق اإلنسان في الوطن العربي.

فتح باب الت�صجيل في الدبلوم التدريبي في حقوق الإن�صان

} وزير التربية خالل لقاء �سفير البحرين المعين لدي اإ�سرائيل.

استقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم 
الملكي  المرسوم  صــدور  بمناسبة  الجالهمة،  يوسف  خالد  السفير 
دولــة  لــدى  البحرين  لمملكة  الدبلوماسية  للبعثة  رئيسًا  بتعيينه 
المستمرة  التطويرية  البرامج  على  الــوزيــر  أطلعه  حيث  إسرائيل، 

لوزارة التربية والتعليم في مختلف المراحل الدراسية. 

�صفير  ي�����ص��ت��ق��ب��ل  ال��ت��رب��ي��ة  وزي�����ر 

ال��ب��ح��ري��ن ال��م��ع��ي��ن ل���دى اإ���ص��رائ��ي��ل

} محافظ العاصمة خالل لقاء القائم بأعمال السفارة األمريكية.

بـــن عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة محافظ  اســتــقــبــل الــشــيــخ هــشــام 
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة، دانــــي هـــول الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة الــواليــات 
المحافظ  رحــب  وقــد  البحرين.  مملكة  لــدى  األمريكية  المتحدة 
بــالــســيــد دانــــي هــــول، مـــؤكـــدًا عــمــق الــعــالقــات الــتــي تــربــط البلدين 
الصديقين، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك وتم 
خالل اللقاء، بحث عدد من أوجه التعاون المشترك بين المحافظة 
في  التعاون  مواصلة  أبرزها  ومن  المجاالت،  مختلف  في  والسفارة 

تنظيم أسبوع المنامة لريادة األعمال.

ت��ع��اون ب��ي��ن م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ص��م��ة وال�����ص��ف��ارة 

الأم����ري����ك����ي����ة ف�����ي ري���������ادة الأع�����م�����ال
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العامة  والــجــهــات  الــــوزارات  نيابة  رئــيــس  صــرح 
متهما   28 بمعاقبة  أحكاما  أصــدرت  المحكمة  بأن 
خالفوا  اعتباريين  كــأشــخــاص  تــجــاريــا  محال  و12 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة  والتدابير  الــقــرارات 
ألف  بين  تراوحت  التي  بالغرامات  كورونا,  فيروس 

وألفي دينار بما مجموعه 52 ألف دينار.
من  بالغا   24 تلقت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
بـــــوزارة الــصــحــة فـــي فــتــرات  الــعــامــة  إدارة الــصــحــة 
الصادرة  الوزارية  القرارات  مخالفة  حول  مختلفة 

بــشــأن الــحــجــر الــمــنــزلــي والــصــحــي، واالشــتــراطــات 
الــحــالقــة  مــحــال  فــي  الـــواجـــب تطبيقها  الــصــحــيــة 
والتجميل والمطاعم والمقاهي، والدليل اإلرشادي 
ــي لـــأنـــديـــة الــصــحــيــة  ــاضــ ــريــ لــــعــــودة الـــنـــشـــاط الــ
الخارجية,  والــمــالعــب  الــريــاضــيــة  واألكـــاديـــمـــيـــات 
كورونا،  فيروس  انتشار  ومنع  الحــتــواء  المفروضة 
وأمــرت  تحقيقاتها  الــعــامــة  النيابة  بــاشــرت  وعليه 
التي  الجنائية  المحكمة  إلــى  المتهمين  بــإحــالــة 

أصدرت أحكامها المتقدمة.

52 األف دينار غرامات على مخالفين للتدابير االحترازية

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

الصغرى  المحكمة  حجزت 
المتهم  الثانية قضية  الجنائية 
عبر  القضائية  السلطة  بإهانة 
مواقع التواصل االجتماعي إلى 
للحكم،  يــولــيــو   8 الــغــد  جــلــســة 
بعد أن قدم دفاع المتهم مذكرة 

دفاعه في الجلسة الماضية.
العامة تلقت  النيابة  وكانت 
ــلـــى  ــًا مــــن الـــمـــجـــلـــس األعـ ــبـ ــلـ طـ
ــاذ إجـــــــــــراءات  ــ ــــخـ ــاتـ ــ لــــلــــقــــضــــاء بـ
المساءلة الجنائية ضد المتهم 
بــنــشــر مقطع  مـــؤخـــرا  لــقــيــامــة 
فــيــديــو عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
إلى  إهــانــة  يتضمن  االجتماعي 

الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وتــعــريــضــًا 
النيابة  أمام  بها، فتم استدعاؤه 
بـــعـــد أن اطـــلـــعـــت عــلــى  الـــعـــامـــة 
المتهم  وواجــهــت  المقطع  ذلــك 

بمضمون ما نشره وتداوله.
إليه  المتهم ما نسب  ونفى 
مدعيا  بالفيديوهات  أقر  ولكنه 
أنــــه يـــهـــدف إلــــى الــتــوعــيــة عبر 
الصحف  فــي  تنشر  قضايا  نشر 
أخــرى من وحــي خياله  وقضايا 
إلـــــى األمـــــور  تـــطـــرقـــه  إن  قـــائـــال 
الـــقـــانـــونـــيـــة مـــجـــرد اجـــتـــهـــادات 

شخصية.
ــا قـــــــدمـــــــت الــــنــــيــــابــــة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ

ــدة فـــيـــهـــا أن  ــ ــؤكــ ــ مــــرافــــعــــتــــهــــا مــ
التعليق  مــؤخــرا  اعــتــاد  المتهم 
غير  بشكل  القضاء  أحكام  على 
الئق وبما يمثل إهانة عبر نشر 
فيديوهات يقوم بترويجها على 
حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي وتــتــضــمــن 
ألفاظا غير الئقة يعجز اللسان 
عن ذكرها داخل أروقة المحاكم 
ــا تـــعـــمـــد الـــمـــتـــهـــم تـــوجـــيـــه  ــمــ كــ
اتهامات تتعلق بأعمال السلطة 
الــقــضــائــيــة وســيــادتــهــا وتــطــاولــه 
نهاية  في  القضاة، مطالبا  على 
عقوبة  أقصى  بتوقيع  مرافعته 

على المتهم.

غ����دا ال��ح��ك��م ع��ل��ى ال��م��ت��ه��م ب���اإه���ان���ة ال��ق�����ض��اء 

ــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف  ــ أيــ
الــعــلــيــا الــجــنــائــيــة مــعــاقــبــة ثالثة 
ســنــة   15 بـــالـــســـجـــن  ــيــــن  ــويــ ــيــ آســ
دينار  آالف   10 كل منهما  وتغريم 
عقب  نهائيا  البالد  عن  وإبعادهم 
تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــة، بـــعـــد إدانـــتـــهـــم 
مخدر  من  كبيرة  كميات  بتهريب 
الهيروين والميتافيتامين بداخل 
ــيــــن تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــكــابــح  ــراتــ كــ

سيارات النقل الثقيل.
وكـــــشـــــف الــــــواقــــــعــــــة ضـــابـــط 
بـــعـــد أن شــك  الـــجـــمـــارك  بــــــــإدارة 
دولة  من  قادمتين  كرتونتين  في 
آســيــويــة بــهــمــا مـــا يــقــرب مـــن 40 
قطعة مكابح للسيارات فتم وضع 
لــوصــول  اتــنــظــارا  عليهما  عــالمــة 
الــمــتــســلــم الـــــذى حــضــر وظــهــرت 
وبسؤاله  االرتــبــاك  عــالمــات  عليه 
أن  ادعــى  الــكــرتــون  عــن محتويات 

بــهــا مــكــابــح ســـيـــارات، إال أنـــه بعد 
فتح الكرتونتين تبين العثور على 
الــمــخــدرة بــداخــل مكابح  الــمــواد 
الــســيــارات فــلــم يــجــد مــفــرا ســوى 
آخر  تواصل مع  بأنه على  أقر  أن 
في دولة آسيوية واتفق معه على 
تــوصــيــل الــمــخــدرات إلـــى شخص 
آخـــر فــي الــبــحــريــن وذلـــك مقابل 

عمولة نقدية يحصل عليها.
حــيــث تــم جــلــب الــمــتــهــم إلــي 
وتــم  الـــمـــخـــدرات  مــكــافــحــة  إدارة 
السماح له بالتواصل مع المتهم 
منه  يــتــســلــم  أن  الـــمـــقـــرر  الـــثـــانـــي 
الـــمـــخـــدرة، وذلـــــك تحت  ــادة  ــمــ الــ
ــن  ــن رجـــــال األمـ نــظــر ومــســمــع مـ
حـــيـــث أخــــبــــره بــــوصــــول الــشــحــنــة 
بمنطقة  اللقاء  على  معه  واتفق 
الــمــخــدرة  الــمــواد  لتسليمه  ســنــد 
ــلـــى الـــمـــكـــان  ــا عـ ــقـ ــفـ ــعـــل اتـ ــفـ ــالـ وبـ

والزمان وتوجهت قوة أمنية رفقة 
عملية  وشـــاهـــدوا  األول  الــمــتــهــم 
المتهم  ضبط  تم  حيث  التسليم 
الــــمــــواد  تـــســـلـــم  أن  بـــعـــد  الـــثـــانـــي 
ــنـــاء ضــبــطــه تلقى  الـــمـــخـــدرة، وأثـ

مــكــالــمــة هــاتــفــيــة تــبــيــن أنــهــا من 
المتهم الثالث، حيث أقر المتهم 
الــثــانــي أن األخــيــر هــو مــن أرسله 
المخدرة فتوجهت  المواد  لتسلم 
ــزل الــمــتــهــم  ــنـ ــى مـ ــ ــوة أمـــنـــيـــة إلـ ــ قـ

ــرف  ــتــ ــالــــث وتــــــم ضـــبـــطـــه واعــ ــثــ الــ
بــالــواقــعــة وتــبــيــن مـــن عــيــنــة إدار 
المواد  على  احتواؤها  المتهمين 

المخدرة.
حـــيـــث أســــنــــدت الـــنـــيـــابـــة إلـــى 
الــمــتــهــمــيــن أنــهــم فـــي 25 أكــتــوبــر 
2020 بدائرة أمن مطار البحرين 
جلبوا  جميها  المتهمون  الدولي 
وآخرين مجهولين مادة الهيروين 
بقصد  المخدر  والميتافيتامين 
االتجار في غير األحوال المصرح 
بها قانونا، كما أسندت إلى األول 
والثاني أنهما حازا وأحرزا بقصد 
التعاطي المواد المخدرة في غير 
األحوال المصرح بها قانونا، كما 
حاز  الثالث  المتهم  إلــى  أســنــدت 
إبــاحــيــة فـــي وســيــلــة تقنية  مــــواد 
المبين  الــنــحــو  الــمــعــلــومــات عــلــى 

باألوراق.

ال�ضجن 15 �ضنة الآ�ضيويين هربوا مخدرات في قطع غيار �ضيارات

كتب وصّور: عبداألمير السالطنة
الدخلية متمثلة في مدير شرطة  وزارة  قامت 
الصحة  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة 

بحملة تفتيشية على عدد من المرافق بعد فتحها 
هيئة  بــمــشــاركــة  كـــورونـــا  تطعيم  عــلــى  للحاصلين 
التفتيش  وإدارة  والــمــعــارض  للسياحة  الــبــحــريــن 

بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي�����ض��ي��ة ع��ل��ى ع����دد م���ن ال��م��راف��ق 

ب��ع��د ف��ت��ح��ه��ا ل��ل��ح��ا���ض��ل��ي��ن ع��ل��ى ت��ط��ع��ي��م ك��ورون��ا

} حمالت تفتي�ضية م�ضتمرة ل�ضمان تطبيق الإجراءات الإحترازية. عـــدلـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة 
»االستئنافية« عقوبة آسيوي خرج من سكنه 
لــشــراء خــبــز أثــنــاء فــتــرة الــحــجــر الصحي 
إلصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا، مــن الــحــبــس 3 
ديـــنـــار، واكــتــفــت  والـــغـــرامـــة 5 آالف  ســـنـــوات 
البالد  عــن  بإبعاده  وأمـــرت  أشهر   3 بحبسه 

بعد نفاذ العقوبة.
الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  وكــانــت 
لمخالفته  المتهم  بــإدانــة  حكمها  أصـــدرت 
عليه  المفروض  المنزلي  الحجر  إجــراءات 
ــا وتــعــريــض  ــورونــ لــمــنــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــ

لـــلـــعـــدوى، حــيــث قــضــت بحبسه  اآلخــــريــــن 
مـــدة ثـــالث ســنــوات وتــغــريــمــه خــمــســة آالف 
تنفيذ  بعد  البالد  عن  نهائيًا  وإبعاده  دينار 

العقوبة.
وتتحصل وقائع القضية في ورود بالغ 
من اإلدارة األمنية المختصة برصد مقطع 
التواصل  وسائل  بعض  في  مــتــداول  فيديو 
عــام  مــكــان  فــي  المتهم  يظهر  االجــتــمــاعــي 
الــمــخــصــص لتتبع  ــوار  ــسـ الـ وفــــي مــعــصــمــه 
المصابين  على  المفروض  الحجر  تطبيق 
الصحة  إدارة  أفـــادت  وقــد  كــورونــا،  بفيروس 

المنزلي  للحجر  المتهم  بخضوع  العامة 
عليه  الــمــفــروضــة  اإلجــــــراءات  وبمخالفته 
وذلك بمغادرته المكان المخصص للحجر 

وطلبت تحريك الدعوى الجنائية ضده.
ــعـــد الـــتـــأكـــد مــــن الـــحـــالـــة الــصــحــيــة  وبـ
لــلــمــتــهــم وثـــبـــوت تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء، بــاشــرت 
واستجوبته  المتهم  مــع  التحقيق  النيابة 
حيث اعترف بخروجه من مقر سكنه أثناء 
فترة الحجر الصحي المفروض عليه، فتم 
تــقــديــمــه مــحــبــوســًا لــمــحــاكــمــة عــاجــلــة في 
الصغرى  المحكمة  نظرت  وقــد  الــيــوم  ذات 

الجنائية الدعوى وأصدرت حكمها.
المعيوف على  أحمد  المحامي  وطعن 
الــحــكــم بــاالســتــئــنــاف، ودفـــع بــانــتــفــاء أركـــان 
إصابته  ثبت  المتهم، حيث  بحق  الجريمة 
اإلجـــــراءات  إن  ــال  وقــ  2021/5/18 بــتــاريــخ 
أيــام   10 الــمــرض  فــتــرة  بـــأن  تفيد  المتبعة 
وقد طلب منه بعد تعافيه واستقرار حالته 
ــام، ولــم  أيــ بــالــمــنــزل عــشــرة  أن يــعــزل نفسه 
ولكنه متعاف بحسب  للمرض  يكن حامال 
قوانين وزارة الصحة، وتم ضبطه بتاريخ 6 

مايو بتهمة مخالفة إجراءات العزل.

ت��خ��ف��ي��ف ع���ق���وب���ة م���خ���ال���ف ل�������إج������راءات االح���ت���رازي���ة 

واإب����ع����اده ����ض���ن���وات   3 م����ن  ب�����دال  اأ����ض���ه���ر   3 ب��ال��ح��ب�����س 
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رحيل ال�سيدة دانة �سهي�ستد برتنزمن
معالي  المرحوم  أرملة  برتنزمن  سهيستد  دانــة  السيدة  توفيت 

الشيخ عيسى بن عبداهلل بن حمد بن عيسى آل خليفة.
تلقت  الــدنــمــاركــيــة..  الملكية  الــعــائــلــة  مــن  تــنــحــدر  الــمــرحــومــة 
تعليمها في ستوكهولم، ومتخرجة في مدرسة الفروسية العسكرية 

هناك في سن مبكرة.
كاليفورنيا   - أنجلوس  لوس  في  الشيخ عيسى  الراحل  تزوجت 
بــالــجــامــعــة هــنــاك فــي عـــام 1950. عملت دانـــة في  الــتــحــقــا  عــنــدمــا 
ودعــمــت  الــمــحــمــديــة،  وإســطــبــات  للفروسية  الملكية  االســطــبــات 

الحفاظ على سالة الخيول الملكية البحرينية والسلوقي.
بدأت دانة في تسجيل الخيول لدى المنظمة العالمية للخيول 
في  الــخــيــول  قــيــود  إلــى تسجيل  دعتهم  مــن  وهــي  )واهــــو(،  العربية 
المملكة تحت إشرافها، كما أسست نادي البحرين لحفظ وتسجيل 
أصالة السلق العربي بأمر أميري في عام 1974 للحفاظ على الثروة 
نــادي حفظ  رئيسة  وهــي  العربي،  والــمــوروث  الرياضات  في  العربية 
 FCI أصالة الكاب عضو الفدرالية الدولية لتسجيل أصالة الكاب
منذ 1974م حتى 2019م. توفيت ألسباب طبيعية في الجسرة، وتم 

دفن جثمانها في مقبرة الحنينية بالرفاع.
السلق  فصائل   -2 الــحــيــة/  البحرين  كــنــوز   -  1 كتابين:  كاتبة 

البحريني العربي.

} دانة سهيستد برتنزمن.

الشباب  شـــؤون  وزارة  وقــامــت 
بــالــتــعــاون مـــع معهد  والـــريـــاضـــة 
ســيــاســة  بــــإعــــداد  الـــعـــامـــة  اإلدارة 
الــبــرامــج  مــن  تعتبر  الــتــي  »بـــــادر« 
وزارة  ستقدمها  الــتــي  الــمــتــمــيــزة 
شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة ضمن 
ــا وقـــيـــمـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا  ــهــ ــدافــ أهــ
الــرامــيــة الـــى االرتـــقـــاء بــالــقــطــاع 
الشباب  في  واالستثمار  الشبابي 
تجاه  وقــدراتــهــم  أفكارهم  وتنمية 

المجتمع. 
ــهــــدف »بــــــــادر« الـــــى تــهــيــئــة  وتــ
ــادلــــة،  ــعــ ــيـــة، الــ ــنـــافـــسـ ــتـ الـــبـــيـــئـــة الـ
البحريني،  للشباب  والمفتوحة 
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الوزراء، وبما يتوافق مع رؤية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جـــالـــة الــمــلــك لــأعــمــال 
اإلنــســانــيــة وشــــــؤون الـــشـــبـــاب في 
تــكــثــيــف الـــمـــبـــادرات الــرامــيــة إلــى 
احتضان ودعم األفكار الشبابية. 

وتــهــدف الــســيــاســة إلـــى وضــع 
األســــــس والـــمـــعـــايـــيـــر الــمــحــكــمــة 
ــار الـــــمـــــرشـــــحـــــيـــــن مـــن  ــيـــــ ــــــتـــــ الخـ
والمحكمين  الشباب  المشاركين 
الــخــارجــيــيــن فـــي »بــــــــادر«، والــتــي 
ــدف إلـــــــى دعـــــــم الـــــمـــــبـــــادرات  ــ ــهـ ــ تـ
الــشــبــابــيــة الــبــحــريــنــيــة الــمــبــدعــة 

ــتــــي تــنــفــذ عــلــى  والـــمـــبـــتـــكـــرة، والــ
يعد  حــيــث  ودولــــي  محلي  صعيد 
»بــــــادر« أحــــد الـــبـــرامـــج الــرئــيــســيــة 
الخدمات  تدعم  التي  والمبتكرة 
الــتــطــوعــيــة الــمــجــتــمــعــيــة بــصــورة 
ــي تـــصـــب فــي  ــتــ ــة، والــ ــيـ ــحـ غـــيـــر ربـ
ــمـــع  ــتـ ــمـــجـ مـــصـــلـــحـــة الــــــفــــــرد والـ
ــي مــخــتــلــف  ــ ــنـــي كـــكـــل فـ ــريـ ــبـــحـ الـ
المجاالت، مثل المجال الصحي، 
ــتـــصـــادي، الــثــقــافــي،  الــبــيــئــي، االقـ
االجتماعي، التعليمي، السياسي، 
واإلعامي  الرياضي،  الحقوقي، 
بـــــاإلضـــــافـــــة الــــــــى وضــــــــع األطــــــر 
ــادرة  ــبـ ــمـ ــل الـ ــراحـ ــمـ والـــمـــعـــايـــيـــر لـ

وكيفية استخاص النتائج. 
وبــهــذه الــمــنــاســبــة قـــال أيمن 
وزارة  »تسعى  الــمــؤيــد:  توفيق  بــن 
ــؤون الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة إلـــى  ــ شــ
بــنــاء عــاقــات قــويــة مــع مختلف 
الـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة لــلــشــبــاب في 
اإلدارة  معهد  بينها  من  المملكة، 
المؤسسات  إحدى  لكونه  العامة، 
الرائدة في مجال رسم السياسات 

ــاالت الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر  ــجــ ومــ
واالرتـــقـــاء بــقــدرات شــبــاب مملكة 
وزارة  سعي  يحقق  مــا  الــبــحــريــن، 
لتعزيز  والرياضة  الشباب  شــؤون 
تطوير  تجاه  وبرامجها  مبادراتها 
ابتكاراتهم  ودعــم  الشباب  قـــدرات 
ــهـــم تــجــاه  ــادراتـ ــبـ ــهـــم ومـ ــاتـ وإبـــداعـ

المجتمع وتوفير البيئة المثالية 
على  للتطبيق  الــمــبــادرات  لتلك 
األهـــداف  وتحقيق  الــواقــع  أرض 

التي وجدت من أجلها«. 
وأوضح الدكتور رائد محمد 
لمعهد  العام  المدير  شمس  بن 
هــذا  أن  »بـــيـــبـــا«  الـــعـــامـــة  اإلدارة 

وزارة  مــــع  الـــمـــشـــتـــرك  الـــتـــعـــاون 
يعكس  والرياضة  الشباب  شؤون 
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  الــــرؤى 
الــمــوحــدة الــرامــيــة إلــى االرتــقــاء 
ــابـــي، عـــبـــر رفـــع  ــبـ بـــالـــقـــطـــاع الـــشـ
كفاءة الكوادر الوطنية الشبابية 
ــاء  ــقــ وجــعــلــهــا قـــــــادرة عـــلـــى االرتــ
يلبي  بما  الوطنية  بالمخرجات 
تطلعات المواطنين، مشيًرا إلى 
أن الــمــعــهــد الـــيـــوم يــوظــف كــافــة 
إمــكــانــيــاتــه لـــدعـــم بــرنــامــج بـــادر 
حكومية  وذراٍع  تدريبي  كشريٍك 
ـــات  ــؤســــسـ ــة الــــمــ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــة لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ داعـ
فالجميع  الحكومية،  والجهات 
اليوم يعمل تحت مظلة حكومية 
مــــوحــــدة تــــهــــدف إلـــــى االرتــــقــــاء 
مختلف  فــي  الــبــحــريــن  بمملكة 
المجاالت عبر تيسير اإلجراءات 
ورســـــم الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة، 
المبتكرة،  الــمــبــادرات  وتصميم 
ــق مـــــــع األجــــــنــــــدة  ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ بـ
الــحــكــومــيــة ويــحــقــق الــتــطــلــعــات 

الوطنية.

وزي�ر ال�س�باب يت�س�لم »�سيا�س�ة ب�ادر«.. وي�ؤك�د اأهميته�ا ف�ي تنمي�ة مهارات ال�س�باب

} رائد محمد بن شمس. } وزير ال�ضباب والريا�ضة.

لرئيسة  األول  النائب  طالب 
عبدالنبي سلمان  النواب  مجلس 
العهد  ولــي  تــدخــل سمو  بــضــرورة 
لحماية  الــــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس 
ــح الـــطـــلـــبـــة  ــ ــالـ ــ ــصـ ــ ــبـــل ومـ ــقـ ــتـ ــسـ مـ
ــيــــن لــحــســابــهــم الـــخـــاص  الــــدارســ
طــيــلــة اكــثــر مــن ســت ســنــوات في 
ــعــــات الــصــيــنــيــة،  ــامــ احــــــــدى الــــجــ
والذين تلقوا للمرة الثانية اشعارا 
بعدم معادلة شهاداتهم، طبقا لما 
بأن  والتعليم  التربية  وزارة  قالته 

الــطــلــبــة درســـــوا األشـــهـــر األربـــعـــة 
ــن ســنــة الـــتـــخـــرج عن  ــيــــرة مـ االخــ
بــعــد، مــع عــلــم الـــــوزارة ان ســفــارة 
ــي الـــصـــيـــن وبــســبــب  الـــبـــحـــريـــن فــ
تداعيات كورونا كانت قد نصحت، 
والطالبات  الطلبة  بل طلبت من 
التي  الصينية  األراضــــي  مــغــادرة 
حينها،  الــوبــاء  انتشار  بــؤرة  كانت 
مـــا اضــطــرهــم لــلــعــودة إلـــى أرض 
الـــوطـــن لــمــواصــلــة مـــا تــبــقــى من 
أشــهــر قــلــيــلــة إلتـــمـــام بــرنــامــجــهــم 

التعليمي األكاديمي عن بعد. 
الــــــــــى ان  الــــــنــــــائــــــب  ــت  ــ ــ ــفـ ــ ــ ولـ
والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  اصـــــرار 
ــدم الـــقـــبـــول بـــإيـــجـــاد حل  عــلــى عــ
ــذ فــي  ــأخـ ــه ان يـ ــأنـ ــــرض مــــن شـ مـ
وبناتنا  أبنائنا  مصالح  االعــتــبــار 
للوزارة  يمكن  بحيث  الخريجين، 
بــقــلــيــل مــــن الـــتـــعـــاون والــحــكــمــة 
واالنصاف ان تقترح عليهم إعادة 
ــة لــأشــهــر األربـــعـــة الــتــي  الــــدراســ
الظروف  بسبب  بعد  عن  درسوها 

ارادتــهــم كما يعلم  الــخــارجــة عــن 
الجميع، أو اعداد برنامج تأهيلي 
عـــن نــفــس الـــمـــدة الــمــطــلــوبــة إذا 
ــلـــول األخـــــــرى وهـــي  ــعــــذرت الـــحـ تــ
موجودة بالفعل، مما يجنب معه 
أبناءنا وبناتنا الخريجين خسارة 

مستقبلهم المهني والتعليمي. 
ــال فــــي تـــصـــريـــح صــحــفــي  ــ وقــ
ــه بــصــفــتــه مــمــثــا عـــن الــشــعــب  انــ
تبدي  ان  الـــوزارة  بإمكان  أن  يــرى 
تعاونا لو أرادت، من دون أن تقفل 

األبــواب في وجــوه هــذه الشريحة 
من الخريجين الذين يعانون مع 
تحقق  ال  قــــرارات  بسبب  أســرهــم 
بل  الخريجين  الطلبة  مصلحة 
ــر مــســتــقــبــلــهــم، مــضــيــفــا ان  تـــدمـ
أن  يجب  الــــوزارة  فــي  المسؤولين 
تـــكـــون ضــالــتــهــم الــحــكــمــة ولــيــس 
ــرر، كــمــا يــفــهــم من  احــــــداث الــــضــ
والسلبية  المتعاونة  غير  ردودهــم 
دون  مــن  المتخرجين  بــالــطــاب 

مسوغات مقبولة.

ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ن��ب��ي ���س��ل��م��ان ي��ط��ال��ب ب��ت��دخ��ل ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س 

ال�سينية ي���ان���ج  ج��ام��ع��ة  ل�����ط��ل��ب�����ة  م��ن�����س��ف  ح���ل  ل������س��ع  ال��������زراء 

} عبدالنبي سلمان.

} معلمو التعليم الفني خال التدريب.

معل�م��� ال�تعل�ي��م ال�ف�ن��ي يتدرب�ن 

ع�ل��ى م�ه��ارات ال�ت��س��نيع الرقم�ي
مؤسسة  مع  بالتعاون  والتعليم،  التربية  وزارة  اختتمت 
فاب الب البحرين، المرحلة األولى من البرنامج التدريبي 
تدريب عدد من  تم  إذ  المتنقل،  التصنيع  الخاص بمشروع 
معلمي مدارس التعليم الفني والمهني على أحدث األجهزة 
تعليم  نموذج  وفــق  الرقمي  التصنيع  مجال  في  والتقنيات 
مدار  على  تدريبية  ساعة   54 على  حصلوا  والــذيــن   ،STEM

4 أشهر.
وتستهدف المرحلة الثانية تدريب طلبة التعليم الفني 
والمهني. وقد قام متخصصون بتأهيل المعلمين وتزويدهم 
الحالي  العصر  متطلبات  تــواكــب  التي  النوعية  بالمهارات 

والتقدم التكنولوجي في العالم.

رئــيــس مــأتــم العجم  أعــــرب 
الــكــبــيــر مــحــمــد عــبــاس بلجيك 
عــن اســتــنــكــاره واســتــنــكــار جميع 
الكبير  الــعــجــم  مــأتــم  منتسبي 
البائسة  الــمــحــاوالت  وشجبهم 
الــتــي تــقــوم بــهــا قــنــاة الــجــزيــرة 
الصف  شق  أجــل  من  القطرية؛ 
ــرات الـــطـــائـــفـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ وإثــــــــــــارة الـ
ــاء  ــ ــفـ ــ ــاء الــــبــــلــــد، واخـ ــ ــنــ ــ ــن أبــ ــيــ بــ
الــحــقــيــقــة الـــمـــرة الـــتـــي يــعــانــي 
الطائفة  مــن  الــقــطــريــون  مــنــهــا 
ــهـــم مــن  ــانـ الـــشـــيـــعـــيـــة مــــن حـــرمـ
هناك،  الدينية  جميع حقوقهم 
ــاح بـــالـــقـــيـــام بــأيــة  ــمـ وعــــــدم الـــسـ
بالمناسبات  لاحتفاء  مظاهر 

الدينية.
صفًا  وقــوفــه  بلجيك  وأكـــد 
واحـــــــــــدًا خـــلـــف قـــــيـــــادة حـــضـــرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
الباد المفدى، ودعمه لسياسة 
التي تنطلق من مبادئ  جالته 
آمــال  ســامــيــة وحــضــاريــة تحقق 

وتطلعات شعب البحرين الوفي.
ــد رئـــيـــس مـــأتـــم الــعــجــم  ــ وأكـ
النظام  بــه  يــقــوم  مــا  أن  الــكــبــيــر 
الــقــطــري وقــنــاة الــجــزيــرة التي 
استهداف  أجــل  مــن  يحتضنها؛ 
المنطقة،  دول  واســتــقــرار  أمـــن 
لـــمـــبـــادئ دول  يــعــتــبــر مـــخـــالـــفـــًا 
الخليج  لــدول  التعاون  مجلس 

العربية.
ونوه محمد بلجيك الى أن 
الدينية  الشعائر  حرية ممارسة 
والدستور  الميثاق  كفلها  التي 
الـــبـــحـــريـــن، ليست  مــمــلــكــة  فـــي 
تــدعــي  ــا  ــمـ كـ ورق،  ــلـــى  عـ حــــبــــرًا 
حرية  فبالطبع  الــجــزيــرة،  قــنــاة 
ــة الــشــعــائــر  ــارســ ــمــ الــتــعــبــيــر ومــ
الــديــنــيــة لــديــهــا يــشــبــه ادعــاءهــا 

بالديمقراطية.
هـــذه  أن  بــلــجــيــك  وأوضــــــــح 
الـــمـــحـــاوالت الــبــائــســة لـــن تــزيــد 
شعب مملكة البحرين إال عزمًا 
وإصـــــــــرارًا عــلــى الــمــضــي قــدمــًا 
بـــمـــســـيـــرة الـــتـــنـــمـــيـــة واالزدهـــــــــار 
المفدى  الملك  جــالــة  بــقــيــادة 
أن  ــؤكــــدًا  مــ ورعـــــــاه،  حــفــظــه اهلل 
أمــام  اهلل  بــإذن  عصية  البحرين 
نسيجها  مـــن  الــنــيــل  ــاوالت  مـــحـ
وتـــكـــاتـــفـــهـــا االجـــتـــمـــاعـــي وشـــق 
ــتــــمــــاء  ــث بــــاالنــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـــــصـــــف والـ
الوطني والتي سيكون مصيرها 
مملكة  أبــنــاء  إرادة  أمــام  الفشل 

البحرين الراسخة.
واضاف رئيس مأتم العجم 
االخــــــوة  يـــحـــصـــل  ان  ــنـــى  ــتـــمـ )نـ
القطريون من الطائفة الشيعية 
حــقــوقــهــم كــامــلــة والـــتـــي تشمل 
ــاح لـــهـــم بـــالـــقـــيـــام بــكــافــة  ــمـ ــسـ الـ
بالمناسبات  االحــتــفــاء  مظاهر 
عــاشــوراء  ذكـــرى  ومنها  الدينية 
من خال فتح المآتم والسماح 
ــوة الـــمـــعـــزيـــن بـــالـــخـــروج  ــ ــــاخـ لـ
قدسية  عــن  والــتــعــبــيــر  للتعزية 
الدينية  الــمــنــاســبــات  هـــذه  مــثــل 
العزيزة على قلوب المسلمين(.

ــال: )نــتــعــجــب مـــن قــيــام  ــ وقــ
قـــنـــاة الــــجــــزيــــرة الـــقـــطـــريـــة مــن 
االنفتاح  نحو  االكــاذيــب  تلفيق 
واالجواء الوطنية التي تعيشها 
كل  بها  وينعم  البحرين  مملكة 
مواطن ومقيم على هذه االرض 
الطيبة، فيما تغض الطرف عن 
والدينية  الحقوقية  االنتهاكات 
يقيم في  لها من  يتعرض  التي 
قطر، فأين المهنية في ذلك؟(.

م�ك�ف���لة  ال��سع�ائ��ر  ح�ري��ة  الك��بير:  ال�ع��جم  ماأت�م  رئي��س 

صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير ل��ل��ج��م��ي��ع وق���ط���ر ت��ل�����ف�����ق الأك����اذي����ب وال�����س��ائ��ع��ات
اإلســـكـــان بـــأن مــشــروع الـــلـــوزي اإلســكــانــي الــمــدرج 
ــقـــوق األراضــــــــي الــــذي  ضـــمـــن بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر حـ
أطلقته الوزارة مؤخرًا، يشهد نسب إنجاز متقدمة 
تــجــاوزت الــجــدول الــزمــنــي المعد لــهــا، وذلـــك في 
إطـــار الــتــعــاون مــع مــطــور الــمــشــروع شــركــة »النمل 

للمقاوالت والتجارة«.
ــان عـــلـــى هـــامـــش زيـــارتـــه  ــ ــكـ ــ وقــــــال وزيــــــر اإلسـ
لــلــمــشــروع يـــرافـــقـــه الــشــيــخ خـــالـــد بـــن حـــمـــود آل 
الحيدان  خــالــد  ود.  اإلســكــان  وزارة  وكــيــل  خليفة 
الوكيل المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية، 
والمهندس رضا األدرج الوكيل المساعد للمشاريع 
 6 الثاثاء  أمس  المسؤولين  من  وعدد  اإلسكانية 
 132 تنفيذ  يتضمن  الــمــشــروع  إن  الــجــاري  يوليو 
وحدة سكنية باإلضافة إلى أعمال البنية التحتية 
التجريبية  النسخة  يمثل  المشروع  وإن  الثانوية، 
ــــذي يــأتــي  لــبــرنــامــج تــطــويــر حــقــوق األراضــــــي، والـ
ضمن حزمة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص 
التي أطلقتها الوزارة خال الفترة األخيرة، بهدف 
توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة 

توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
ــدات  ــوحــ الــ إلـــــى أن تــصــمــيــم  الــــوزيــــر  وأشـــــــار 
الــســكــنــيــة بــالــمــشــروع مــســتــمــد مـــن أحــــدث نــمــاذج 
البناء المعتمدة لدى وزارة اإلسكان، حيث تتكون 
كل وحدة سكنية من 4 غرف نوم ومجلس، وصالة 
للمعيشة والطعام، ومطبخ ودورات مياه، باإلضافة 

إلى موقفين للسيارات.
وبّين الوزير الحمر أن هذا المشروع يستهدف 
برنامج  مــن  االســتــفــادة  فــي  الراغبين  المواطنين 
التي  اإلسكانية  التمويات  إلــى  بــاإلضــافــة  مــزايــا 
تتيحها الوزارة، حيث تسعى الوزارة من خال هذا 
البرنامج إلى زيادة المعروض من خيارات الوحدات 

السكنية أمام المواطنين بأسعار مناسبة.
ــيـــاق مــتــصــل، أكــــد الــمــهــنــدس بــاســم  وفــــي سـ
يمثل  األراضـــي  حقوق  تطوير  برنامج  أن  الحمر 
نــقــلــة نــوعــيــة جـــديـــدة عــلــى صــعــيــد الـــتـــعـــاون بين 
مشاريع  لتوفير  والــخــاص  الحكومي  القطاعين 
الــرؤيــة  يــواكــب  وأنـــه  االجــتــمــاعــي، السيما  السكن 

الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين، الفتًا 
إلـــى حـــرص الــــــوزارة الــمــســتــمــر عــلــى الــبــحــث عن 
الحلول المبتكرة التي تسهم في زيادة المعروض 
النهج  وهو  اإلسكانية،  والمنتجات  الخدمات  من 
الــوزارة خال  وتنفذه  الحكومة،  الذي تسير عليه 

السنوات األخيرة.
ونوه الوزير إلى أن فكرة الشراكة مع القطاع 
الــســنــوات األخــيــرة من  الــخــاص استطاعت خــال 
تحقيق نــتــائــج إيــجــابــيــة، كــبــرنــامــج »مـــزايـــا« الــذي 
إسكانية،  خدمة   8000 مــن  أكثر  تلبية  مــن  تمكن 
ــذي يـــعـــكـــس إقــــبــــال الـــمـــواطـــنـــيـــن عــلــى  ــ ــ ــر الـ ــ ــ األمـ

الخيارات الفورية التي تتيحها الوزارة.

} محمد عباس بلجيك.

»الإ�سكان« تنجز ن�سبا متقدمة في م�سروع الل�زي الإ�سكاني

} جانب من أعمال تنفيذ مشروع اللوزي اإلسكاني.

تسلم أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة 
سياسة »بادر« للمبادرات الشبابية من قبل الدكتور رائد محمد بن 
شمس المدير العام لمعهد اإلدارة العامة )بيبا( وذلك عبر تقنية 

االتصال المرئي عن بعد. 

السامي من  الملكي  للتوجيه  تنفيًذا 
لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
المواطنين  تطعيم  على  العمل  بمباشرة 
ضد  الــخــارج  فــي  المقيمين  البحرينيين 
ــا مــمــن لـــم يــتــمــكــنــوا من  ــورونــ فـــيـــروس كــ
حفاًظا  وذلـــك  التطعيم،  على  الــحــصــول 
ــن وســـامـــتـــهـــم،  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــة الـ ــحـ ــلـــى صـ عـ
وحرًصا على دعم الجهود الوطنية بقيادة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
لفيروس  الــتــصــدي  فــي  الــــــوزراء،  مجلس 
كورونا، بدأت سفارة مملكة البحرين لدى 
المملكة المتحدة، أمس الثاثاء، بتنفيذ 
الــخــارج،  فــي  الــمــواطــنــيــن  حــمــلــة تطعيم 
موضحًة أن هذا التوجيه السامي في إطار 
مملكة  بــأبــنــاء  الحثيث  جــالــتــه،  اهــتــمــام 

أفضل  على  حصولهم  وضــمــان  البحرين 
الرعاية والخدمات في الداخل والخارج.

وزارتــا الصحة والخارجية  وقد قامت 
بوضع خطوات عمل لوضع توجيه جالة 
وإجــراء  التنفيذ  موضع  المفدى،  الملك 
التنسيق المكثف مع طاقم سفارة مملكة 
حيث  المتحدة  المملكة  لــدى  البحرين 
يــتــمــركــز عـــدد كــبــيــر مــن مــواطــنــي مملكة 
الـــبـــحـــريـــن لــلــحــصــول عـــلـــى الـــمـــوافـــقـــات 
الازمة بحسب أنظمة المملكة المتحدة 
والعمل على التحضير اللوجستي وإعداد 
روابط التسجيل اإللكترونية للمواطنين، 
بعد حصر  التطعيم  برنامج  بدء  تم  وقد 
والحصول  المسجلين  المواطنين  جميع 

على الموافقات الازمة.
وفي هذا اإلطار أشاد الشيخ فواز بن 
البحرين  آل خليفة سفير مملكة  محمد 

ــدى الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة، بــالــتــوجــيــه  ــ لــ
الــمــلــكــي الــســامــي وأثـــــره اإليـــجـــابـــي على 
مواطني مملكة البحرين الموجودين في 
باالستجابة  مــنــوًهــا  الــمــتــحــدة،  المملكة 
المنظم  الــفــريــق  بين  والتنسيق  العالية 
من مختلف الوزارات الحكومية والسفارة 
التطعيم  برنامج  وساسة  نجاح  لضمان 

في الخارج.
وســتــتــواصــل فــتــرة الــتــطــعــيــم األولـــى 
الموجودين  البحرين  مملكة  لمواطني 
الجمعة  يــوم  إلــى  المتحدة  المملكة  فــي 
دعـــت  وقـــــد  2021م،  يـــولـــيـــو   9 ــوافــــق  ــمــ الــ
الحصول  فــي  الــراغــبــيــن  جميع  الــســفــارة 
على التطعيم إلى التسجيل على الرابط 
االلكتروني المتوافر على وسائل التواصل 
ــابـــعـــة لـــســـفـــارة مــمــلــكــة  ــتـ االجـــتـــمـــاعـــي الـ

البحرين لدى المملكة المتحدة. 

�سفارتنا بالمملكة المتحدة تبداأ حملة تطعيم الم�اطنين المقيمين في الخارج

} جانب من حملة تطعيم المواطنين في المملكة المتحدة.
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Vacancies Available
KOTTA VILLA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com

MADAR BAHRAIN ELECTRICITY MATERIAL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE)

suitably qualified applicants can contact

 36155504  or  mohammad.madi@madar.com

ARABIANCOAST TRADING & CONTRACTING WLL 

has a vacancy for the occupation of

  FINANCIAL ANALYST

suitably qualified applicants can contact

 17581596  or  admin_act@mact.com.sa

PHANTOM CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77222228  or  edrisigroup@hotmail.com

BADER AL BAHRAIN GENARAL TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.com

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ROOM ATTENDANT

suitably qualified applicants can contact

 17230508  or  hbader@rjbader.com

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  mohammed.alderazi@huawei.com

ELYA LAND CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33088558  or  elyalandcontracting@gmail.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

GULF RIVERS SOLUTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTING ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 39271539  or  salomon@gulfsolution.com

HAYA POWER & DESALINATION COMPANY B.S.C. (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 36022888  or  useth@acwapower.com

I M R  MANAGEMENT BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 66697675  or  selma@asaacogroup.com

ALEHRAM CARGO HANDLING -BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 33948733  or  hany20744@gmail.com

LIFE CONNECTIONS CONTRACTING CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

suitably qualified applicants can contact

 39079094  or  admin@lifcon.net

FOOD INNOVATION CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS)

suitably qualified applicants can contact

 36650638  or  lubna@fakhro.com

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17556665  or  careers@bh.lulumea.com

ARABIAN FRIENDSHIP GENERAL TRADING & PROPERTIES CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE

suitably qualified applicants can contact

 33280333  or  alhimshnaif@gmail.com

PLEASANT HOME NURSERY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39620079  or  pleasanthomenursery@gmail.com

GEORGIA KITCHENS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17162653  or  georgia_contracting@yahoo.com

ST.CHRISTOPHER’S SCHOOL ‘ISA TOWN’ 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION

suitably qualified applicants can contact

 17605424  or  recruitment@school.st-chris.net

ARAB BANKING CORPORATION B S C 

has a vacancy for the occupation of

  VICE PRESIDENT

suitably qualified applicants can contact

 17543000  or  ho.hr@bank-abc.com

HAMAD TOWN PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICER(EXECUTIVE)

suitably qualified applicants can contact

 39118999  or  adnan.alalawi@htp.com.bh

AXA INSURANCE (GULF) BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  recruitment-bahrain@axa-gulf.com

GOLDEX JEWELLERY 

has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(JEWELLERY)

suitably qualified applicants can contact

 17262604  or  majeed@gbm.bh

TURKISH MAZAYA OVEN 

has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17721500  or  yaseen_maher@yahoo.com

SPARK - TECH ELECTRICALS CONS 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17564664  or  sparktechelectrical@hotmail.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

NOOR ALKERAM CURTAIN TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  salimrealestatebh99@gmail.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

FAWZEYA ALDOSERI BOUTIQUE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 39045992  or  m.aldosari82@gmail.com

MALIHAT ALARAB FASHION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 38899995  or  malihatalarab15@gmail.com

SAMYA PROPERTIES 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 39999350  or  isajanahi1936@gmail.com

CLEAN AND GREEN SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77111125  or  cleangreenbh@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

طيران الخليج.. حادث 

عار�ض.. واحتياطات واجبة 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

بروح قيادية ومسؤولية وطنية، واهتمام رفيع وسريع، ساهم 
ــاءت متابعة  فــي بــث االطــمــئــنــان واالرتـــيـــاح لـــدى الــمــواطــنــيــن، جـ
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
الــوزراء حفظه اهلل، للحادث العارض الذي  العهد رئيس مجلس 
دولة  إلى  البحرين  مملكة  من  الخليج  رحلة طيران  له  تعرضت 
الــكــويــت الــشــقــيــقــة.. واطــمــئــنــان ســمــوه عــلــى ســامــة المسافرين 
للسلطات  سموه  وشكر  الرحلة،  متن  على  كانوا  الذين  والطاقم 
الكويتية، وطاقم الطائرة، على ما قاموا به من إجراءات للتعامل 

مع هذا الحادث العارض.
وبتعامل مهني ومسؤول، وإعامي سريع وإيجابي، جاء بيان 
 GF215 شركة طيران الخليج، حول الحادث العارض للرحلة رقم
من البحرين إلى الكويت، أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي، 
راكبًا و7  البالغ عددهم 62  الركاب  وتأكيد الشركة بإجاء جميع 
من أفراد طاقم الطائرة بأمان، مع مرافقتهم إلى مبنى المطار، 

والعمل مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث. 
الــجــمــيــع، ونشكر  الــمــولــى عــز وجـــل عــلــى ســامــة  وإذ نحمد 
سامة  في  الكريمة،  جهودها  على  المختصة  الكويتية  الجهات 
الركاب، وتقديم كافة التسهيات لهم، ونسجل التقدير واالمتنان 
لطاقم الطائرة على ما قاموا به من تعامل احترافي مع الحادث 
العارض، فإن األمــر قد مر بسام وأمــان، ولم يتأثر به أحــد، وال 
وهذه  الوطنية،  الناقلة  ومكانة  سمعة  حتى  وال  الطيران،  حركة 

نقطة إيجابية، تضاف للنقطة المهمة وهي سامة الجميع.
شركة طيران الخليج أعلنت مشكورة بأنها تعمل مع الجهات 
ستضع  بــأنــهــا  ونــثــق  الـــعـــارض،  الــحــادث  ســبــب  لتحديد  المعنية 
الحادث  تكرار  عدم  لضمان  والواجبة  الازمة  االحتياطات  كافة 
مضاعفة  على  ستعمل  الشركة  بــأن  نتوقع  كما  تماما  الــعــارض، 
وسد  الوطنية،  بالناقلة  والــركــاب  المسافرين  ثقة  تأكيد  عملية 
أو منبر إعامي مغرض،  أي شركة منافسة  أمام  والباب  الطريق 

الستغال الحادث العارض ألهداف غير شريفة.
اهلل  حفظه  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو  متابعة 
وبــيــان شــركــة طــيــران الخليج، ووعـــي الشعب  الــعــارض،  لــلــحــادث 
الــبــحــريــنــي ومــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ســاهــمــت فــي عــدم 
أو  االنسياق  وعــدم  الــعــارض،  الــحــادث  مــن  التهويل  فــي  المبالغة 

حتى تداول أي شائعات ومعلومات مغلوطة.
بحرينية  نجاح  قصة  كشف  الــعــارض،  الــحــادث  مــع  التعامل 
اإلدارة  جاهزية  وأكــد  طــارئ،  حــدث  أي  مع  التعامل  في  بامتياز، 
يكون  أن  بمكان  األهمية  ومــن  األزمـــات،  إدارة  فن  في  البحرينية 
شاملة  تغطية  الخليج،  طــيــران  شركة  وإعـــام  الرسمي،  لــإعــام 
ورصد  وتوثيق  الرحلة،  تلك  على  الركاب  النطباعات  ومتكاملة، 
في  السامة  إجـــراءات  أن  وكيف  بها،  مــروا  التي  اللحظات  تلك 
رحلة طيران الخليج، وبالتعاون مع السلطات الكويتية، ساهمت 

في ضمان سامة الجميع.
التعامل البحريني مع الحادث العارض، جعل كل المنصات 
اإلعامية، خاصة الخارجية منها، أن تصمت وال تجد ما تنسجه 
أي  كعادتها مع  تؤلف قصصا وحكايات،  أو  وأكــاذيــب،  روايــات  من 
الحادث  خبر  رصــد  على  حرصت  وقــد  بالبحرين..  يتعلق  حــدث 
المنصات اإلعامية، ولم أجد لها  العديد من تلك  العارض في 
أي حس وخبر، بعكس لو وقع ما هو أسوأ ال سمح اهلل، لكانت تلك 
المنصات تقيم حفلة »الزار« واإلساءة، والتحريض واالستغال. 

شكرا لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشكرا للكويت 
والحمد هلل على  الخليج،  الشقيقة، وشكرا لطاقم شركة طيران 

سامة الجميع. 

أوصــــى الــمــشــاركــون فــي الــمــؤتــمــر الـــدولـــي األول 
فــي جامعة  بــعــد  عــن  مــؤخــرًا  أقــيــم  الـــذي  للكيمياء، 
الــبــحــريــن، بـــضـــرورة تــشــريــع وتــنــفــيــذ ســيــاســات جــادة 
لــلــحــد مــن الــتــلــوث الــبــيــئــي الــــذي يــؤثــر فــي الصحة 
وتدوير  استخدام  إعــادة  على  الحث  وأهمية  العامة، 
نسبة كبيرة من المواد الباستيكية لمنعها من دخول 

مكبات النفايات.
ــتـــي أتــــت فـــي خــتــام  واشــتــمــلــت الـــتـــوصـــيـــات - الـ
المؤتمر الدولي تحت شعار: »االتجاهات الحديثة في 
جامعة  رعاية رئيس  تحت  البيئية«، وأقيم  الكيمياء 
البحرين األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة - على 
الباستيكية  الــمــواد  اســتــخــدام  عــلــى  الــحــث  ــرورة  ضــ
انــتــشــار  فـــي  لــلــمــســاهــمــة  الــحــيــوي،  للتحلل  الــقــابــلــة 
في  االبتكار  إلــى  والحاجة  الــخــضــراء،  البيئة  ثقافة 
أن  إلى  للتغليف، الفتين  الباستيك األخضر  تقنية 
الزراعية  النفايات  من  المشتق  الحيوي  الباستيك 

هو من أفضل الحلول للحفاظ على البيئة.
الــقــدرات  تعزيز  المشاركون بأهمية  أوصــى   كما 
التحليلية لمختبر البحوث الخاص بملوثات الهواء، 
ومراقبة جودة الهواء خال تقنية االستشعار، والسعي 
ــي مــجــتــمــعــي بــاألهــمــيــة الــقــصــوى  نــحــو تــحــقــيــق وعــ
للحفاظ على البيئة، مشيرين إلى أن الحفاظ على 
البيئة الطبيعية يتم عن طريق الحفاظ على األرض 

عبر تغطيتها بالسجاد األخضر أي بالنباتات.

األهمية  على  توصياتهم  فــي  المشاركون  وشــدد 
القصوى لمعالجة القضايا البيئية بطرق علمية في 
التحكم  إمكانية  إلى  الفتين  التخصصات،  من  عدد 
الهواء، دون  الغذاء، وجودة  المياه، وعينات  في جودة 
المساومة على الجودة. مؤكدين على جودة مخرجات 
الــجــامــعــات، الــتــي تــخــرج كــــوادر مــؤهــلــة ذات مــهــارات 
أفــضــل،  بشكل  المجتمع  خــدمــة  عــلــى  ــادرة  قــ عــالــيــة، 
داعين رجال الصناعة إلى بحث كيفية االستفادة من 
المستقبلية  األبحاث  لتوجيه  البيئة،  رجــال  خبرات 

نحو العمل على حل مشكات البيئة. 
آخر  على  الــضــوء  تسليط  إلــى  المؤتمر  وهـــدف 
التطورات العلمية النظرية والتطبيقية في مجاالت 
الكيمياء البيئية، وتوفير منصة متعددة التخصصات 
لألكاديميين والباحثين الصناعيين لتقديم ومناقشة 
أحدث التطورات واالتجاهات واالهتمامات المرتبطة 
بالكيمياء والبيئة، باإلضافة إلى التحديات والحلول 

العملية في مجال الكيمياء البيئية.
مجموعة  للمؤتمر  العلمية  الجلسات  وتناولت 
من المحاضرات المرجعية، شملت عدة محاور منها: 
المياه  وتنقية  الصحة،  فــي  وتــأثــيــره  البيئي  التلوث 
مكافحة  وطـــرق  الــصــنــاعــي،  الــصــرف  مــيــاه  ومعالجة 
وأنظمة  حيويًا،  المتحلل  والباستيك  الهواء،  تلوث 
مراقبة التآكل البيئي، وتكنولوجيا النانو إلنتاج مواد 

ــرح الــمــســتــشــار راشـــد صديقة للبيئة. صــ
ــيــــن  مـــحـــمـــد بـــونـــجـــمـــة األمــ
بــأن  الـــنـــواب،  الــعــام لمجلس 
ــة ســتــدشــن  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــانــ ــ األمــ
البرلمانية«  الثقافة  »برنامج 
ــادم،  ــقــ ــوم األحــــــد الــ ــ مـــســـاء يـ
تــــحــــت رعــــــايــــــة كــــريــــمــــة مــن 
بــنــت عــبــد اهلل زيــنــل  فـــوزيـــة 
النواب، حيث  رئيسة مجلس 
يــســتــهــدف الـــبـــرنـــامـــج فــئــات 
والعموم،  والشباب،  الناشئة، 
من  الصيفية  الــفــتــرة  خـــال 
سبتمبر   15 إلـــى  يــولــيــو   11(

.)2021
وأكـــــد الــمــســتــشــار راشـــد 

البرلمانية،  الثقافة  برنامج  أهـــداف  وأبـــرز  أهــم  مــن  أن  بونجمة 
والــدعــم  الــســامــيــة،  الملكية  الــتــطــلــعــات  تحقيق  فــي  الــمــســاهــمــة 
في  وتثقيفهم،  وتمكينهم  وتأهيلهم  والشباب  للناشئة  والرعاية 
ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى.
لرئيسة  كلمة  سيشهد  االفــتــتــاح  بــرنــامــج  حــفــل  أن  ــاف  وأضــ
العمل  وزيــر  بن محمد حميدان  لجميل  وكلمة  الــنــواب،  مجلس 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، وكــلــمــة أليــمــن بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد وزيــر 
شؤون الشباب والرياضة، بجانب عدد من المحاضرات التثقيفية 
التوعية، وعرض فيلم خاص بهذه المناسبة، وقد وضعت األمانة 
العامة لمجلس النواب استمارة خاصة للتسجيل والمشاركة في 
المجال  يــزال  وال  للمجلس،  االلكتروني  الموقع  عبر  البرنامج، 

مفتوحا للمشاركة.

متح�ف البحري�ن الوطن�ي يطل�ق ال�سل�س�لة التوعوي�ة 

»قطع�ة ال�س�هر«.. بداي�ة م�ن �س�هر يولي�و الج�اري 

خبراء واأكاديميون يو�سون ب�سرورة ت�سريع �سيا�سات

الح�د م�ن التل�وث البيئ�ي ال�س�ار بال�سح�ة العام�ة

ت���د����س���ي���ن ب����رن����ام����ج ال���ث���ق���اف���ة 

ال���ب���رل���م���ان���ي���ة الأح��������د ال����ق����ادم 

دشن متحف البحرين الوطني خال شهر يوليو 
ــار مملكة  الــجــاري بــرنــامــجــًا تــوعــويــًا حـــول تـــراث وآثــ
خاله  مــن  يلقي  الــشــهــر«،  »قطعة  بــعــنــوان  البحرين 
ُتـــعـــرض ضمن  لـــم  مــقــتــنــيــات متحفية  عــلــى  الـــضـــوء 
الــوطــنــي،  الــبــحــريــن  الــدائــمــة بمتحف  الــمــعــروضــات 
وسيعمل المتحف على إبرازها للجمهور بشكل دوري 

ومتنوع، لتكون هناك قطعة مختلفة كل شهر.
وسائل  أفــضــل  وفــق  القطعة  هــذه  عــرض  وسيتم 
المتحف،  بــهــو  فــي  مميز  وبــشــكــل  العالمية  الــعــرض 
ويــمــكــن لــلــزائــر الــحــصــول عــلــى جــمــيــع الــمــعــلــومــات 
االستجابة  رمــز  بمسح  المعروضة  القطعة  هــذه  عن 
السريع )QR Code( الموجود على واجهة العرض 

ليظهر له فيديو تعريفي حولها. 
ويبدأ المشروع هذا الشهر بتسليط الضوء على 
قطعة أثرية فريدة، وهي عبارة عن تابوت خشبي نادر، 

حالة  فــي  اثنين  على  إال  البحرين  فــي  منه  ُيعثر  لــم 
جيدة، وهذا التابوت هو أحدهما. وقد ُعثر عليه في 
إحـــدى تـــال مــدافــن الــشــاخــورة مــا بــيــن عــامــي 1996 

و1997 بواسطة فريق بحريني. 
ويــرجــع تــاريــخ هـــذا الــتــابــوت إلـــى فــتــرة تــايــلــوس 
المياد والقرن  القرن األول قبل  وبالتحديد ما بين 
من خشب  محليًا  التابوت  هذا  ميادي. صنع  األول 
ــورد الــهــنــدي الــشــمــالــي أو  ُيــعــرف بخشب الــ مــســتــورد 
ــه الــبــنــي  ــونـ ــرف بــصــابــتــه ولـ الــبــاكــســتــانــي والــــــذي عــ
متر   0.55 وعــرضــه  مــتــر   1.90 طــولــه  يبلغ  الـــداكـــن. 
الداخل،  قليًا من  أكبر  الغطاء  وارتفاعه 0.37 متر. 
ويصل ارتفاعه إلى 0.38 متر. ويتراوح سمك األلواح 
ماحظة  ويــمــكــن  ســـم.   2.0 إلـــى   0.5 مــن  الخشبية 
ذيل  بواسطة مفاصل  تم تجميعها  األلــواح  أن بعض 

حمامة، كما يتمّيز التابوت بأنه منّفذ بعناية. 

} راشد بونجمة.

صرح ممثل الدائرة التاسعة 
بالمنطقة  الــبــلــدي  بــالــمــجــلــس 
الفنية  اللجنة  رئيس  الشمالية 
عــبــداهلل مــبــارك الــقــبــيــســي بأنه 
ثاثة  توسعة  بمقترحات  تقدم 
مـــســـاجـــد بـــــالـــــدائـــــرة الـــتـــاســـعـــة 
بمدينة حمد نظرًا إلى الحاجة 
الماسة ألهالي المنطقة وخدمة 

لرواد بيوت الرحمن. 
وأوضح القبيسي أنه تم رفع 
مقترح توسعة مسجد رملة بنت 
طريق  على  الــواقــع  سفيان  أبــي 
الجهة  مــن   1205 بمجمع   522
ــتــــرح تــوســعــة  ــقــ الـــشـــمـــالـــيـــة، ومــ
مــســجــد عــبــدالــرحــمــن بــن عــوف 
الواقع على طريق 926 بمجمع 
الــجــنــوبــيــة،  الـــجـــهـــة  مــــن   1209
ومقترح توسعة مسجد أم سلمة 
من   1209 بمجمع   940 بطريق 

الجهتين الشمالية والجنوبية.
األهــالــي  أن  القبيسي  وذكـــر 

ــن تـــقـــع الـــمـــســـاجـــد فــي  ــ ــذيــ ــ -الــ
بالتحرك  طالبوه  قد  أحيائهم- 
هـــذه  أن  مـــضـــيـــفـــًا  لـــتـــوســـعـــتـــهـــا، 
عــمــل عليها  قــديــمــة  الــمــطــالــبــة 
وأنه سيقوم  السابقون  البلديون 

بمواصلة تلك الجهود.
وأشـــــــــار الـــقـــبـــيـــســـي إلــــــى أن 
ــي بــعــض  ــ ــن فــ ــيـ ــلـ ــصـ ــمـ ــعــــض الـ بــ
األحـــــــيـــــــان لـــــعـــــدم قــــــــــدرة تــلــك 
الـــمـــســـاجـــد عـــلـــى اســتــيــعــابــهــم 
يضطرون إلى الصاة في الفناء 
الخارجي للمسجد وسط حرارة 
الــتــي تغلب على  الــجــو  ورطــوبــة 

أيام السنة. 
ــيـــاق ذاتـــــــه، نــاشــد  ــي الـــسـ ــ وفـ
والــشــؤون  الــعــدل  وزيــر  القبيسي 
اإلســــامــــيــــة واألوقــــــــــاف الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  عــــلــــي  بــــــن  خـــــالـــــد 
ــع  ــيـ ــواضـ ــمـ الــــنــــظــــر فـــــي هـــــــذه الـ
توسعة  على  والموافقة  المهمة، 
ــة بــتــوجــيــه  ــاثــ ــثــ الـــمـــســـاجـــد الــ

المعنيين بإدارة األوقاف السنية 
ــيــــة ذلـــــك؛  ــانــ ــلــــى دراســــــــــة إمــــكــ عــ
المقترح  األجــزاء  أن  وخصوصًا 
توسعتها تدخل في حدود ملكية 
الــمــســاجــد، مــمــا ال تــحــتــاج معه 

إلى تخصيص أو استماك.

مقترح مجل�ض بلدي لتو�سعة ثالثة م�ساجد بال�سمالية

} عبداهلل القبيسي.

ــوم  ــلــ ــعــ وضـــــعـــــت جــــامــــعــــة الــ
التطبيقية تمكين الشباب كأحد 
لــتــكــون متوافقة  أولــويــاتــهــا  أبـــرز 
مـــع تــوجــهــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لـــارتـــقـــاء بــالــشــبــاب الــبــحــريــنــي 
المبادرات  العديد من  من خال 
والــــمــــشــــاريــــع الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
ــام  تــهــيــئــة الـــبـــيـــئـــة الـــمـــثـــالـــيـــة أمــ
الــشــبــاب لــلــمــشــاركــة فـــي مــســيــرة 
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  التنمية 
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
آل خليفة، عاهل الباد المفدى، 
ودعـــــم صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل  األمـــــيـــــر ســ
خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء.
دور  عــــــن  حــــديــــثــــه  وخـــــــــال 
الجامعة في دعم طلبتها كجزء 
من استراتيجيتها التي تركز على 
تمكين الشباب البحريني ودعمه 
الدكتور غسان عواد  أكد األستاذ 
ــلـــى أهــمــيــة  رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة عـ
الــجــامــعــي  الـــشـــبـــاب  دور  تـــعـــزيـــز 
ودعــمــه وتــمــكــيــنــه لــانــطــاق في 
الحياة العملية والمهنية، مشيرًا 
إلى أن جامعة العلوم التطبيقية 
ال تــدخــر جــهــدًا فــي ســبــيــل دعــم 
الشباب ومساعدتهم إيمانًا منها 
ــــك لـــخـــدمـــة الـــوطـــن  بــأهــمــيــة ذلـ

والقيادة.
ــاد رئـــيـــس الــجــامــعــة  ــ كــمــا أشـ
بالمبادرة التي أعلن عنها النائب 

البرلمان  رئيس  العسومي  عــادل 
الــعــربــي، بــإطــاق بــرلــمــان عربي 
الــــمــــبــــادرة  أن  ذلـــــــك  ــبــــاب،  ــلــــشــ لــ
الذي  الكبير  الــدور  وتؤكد  مهمة 
باعتبارهم  الــشــبــاب  بــه  يضطلع 
التقدم  المستقبل، ومحور  عماد 

والنماء في المجتمع.
أن  إلى  الجامعة  رئيس  ونوه 
الــنــائــب تصب فــي جانب  مــبــادرة 
الشباب  تمكين  جوانب  من  مهم 
في الحياة السياسية بالبحرين، 
ــث عـــــــــززت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيــ حــ
الـــشـــبـــاب  دور  مــــن  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
ومــنــحــتــه حـــريـــة الــــــرأي وحــريــة 
المشاركة في عملية صنع القرار 
البحريني  الــبــرلــمــان  خـــال  مــن 
ــل الــــشــــبــــاب جـــــزءا  ــكـ ــشـ الــــــــذي يـ
مع  ينسجم  مــا  وهــو  مــنــه،  مهما 
الــتــوجــهــات اإلصــاحــيــة لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
المفدى، والرعاية السامية التي 
الملكي  الــســمــو  يــولــيــهــا صــاحــب 
ــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل  األمـــــيـــــر ســ
خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء 

للشباب.
 وأعـــــــرب األســــتــــاذ الـــدكـــتـــور 
باعتبار  فــخــره  عــن  عــــواد  غــســان 
ــة الــــعــــلــــوم الــتــطــبــيــقــيــة  ــعــ ــامــ جــ
فـــي مملكة  الـــوحـــيـــدة  الــجــامــعــة 
الــبــحــريــن الــتــي تــطــرح تخصص 

طالب  وتخرج  السياسية  العلوم 
ــي الــحــقــل  قــــــادر عـــلـــى الـــعـــمـــل فــ
ــات  ــمــــؤســــســ الــــدبــــلــــومــــاســــي، والــ
ــة الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة،  ــيـ اإلعـــامـ
ومراكز  السياسية،  والمؤسسات 
والدراسات، والمنظمات  البحوث 
ومنظمات  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
أن  المدني، ويستطيع  المجتمع 
يحلل المعلومات ويتخذ قرارات 
وفق  وضــع سياسات  على  ويعمل 
إطــــــار تــحــلــيــل عـــلـــمـــي، مــتــمــنــيــًا 
الــجــامــعــة مـــن خــال  أن تــســهــم 
ــيـــة فــي  ــيـــمـ ــلـ ــعـ ــتـ ــا الـ ــهــ ــاتــ مــــخــــرجــ
دعـــم الـــمـــبـــادرات الــشــبــابــيــة التي 
ســـيـــنـــفـــذهـــا الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي 

للشباب. 

النائ�ب بمب�ادرة  ت�س�يد  التطبيقي�ة  العل�وم  جامع�ة 

لل�س�باب عرب�ي  برلم�ان  باإط�الق  الع�س�ومي  ع�ادل 

} د. غسان عواد.



مـن  �أفيال  لنقـل قطيع  تحـ�ضـيـر�ت 

بريطانيا �إلى كينيا في »�ضابقة عالمية«
إنجلترا  جنوب  في  حيوانات  حديقة  األفــيــال  من  قطيع  يغادر 
تمهيدا لنقله بالطائرة إلى كينيا حيث سيعاد إطالقه في البرية، في 
عملية وصفتها مؤسسة »أسبينال« المنظمة لها أمس الثالثاء بأنها 
التي  هــذه،  الحفظ  وتعتزم جمعية  العالم«.  في  نوعها  من  »األولــى 
الــوزراء بوريس جونسون منصب  تتولى كاري جونسون زوجة رئيس 
المسؤولة اإلعالمية فيها، إخراج ثالثة عشر فيال من متنزه »هولتس 
بالطائرة مسافة  ونقلها  المقبل  العام  كنت،  بــارك« في  أنيمل  وايلد 
الدراسة  قيد  موقعان  حيث  كينيا  جنوب  إلــى  كيلومتر  آالف  سبعة 
لهذه الغاية. وترغب مؤسسة »أسبينال« في تنظيم عملية نقل جّوي 
للقطيع الذي يبلغ وزنه اإلجمالي 25 طنا والذي ُولد أصغر أعضائه 
داميان  المؤسسة  ورئــيــس  جونسون  كــاري  وكتبت   .2020 مــارس  فــي 
من  ســنــوات  »بــعــد  صـــن«:  »ذي  صحيفة  نشرتها  مقالة  فــي  أسبينال 
الموازنة بين المنافع والمخاطر في مؤسسة أسبينال، قررنا خوض 
العالمية«. وأشارا  السابقة  هذا المشروع غير المسبوق وإنجاز هذه 
إلــى أن »هـــذه هــي الــمــرة األولـــى الــتــي يــعــاد فيها إدخـــال قطيع من 
عملية من شأنها  وهي  الطبيعة«،  إلى  التكاثر  على  القادرة  األفيال 
إذ  أكبر،  رفاهية  وتمنحها  المتوقع لألفيال  العمر  تزيد متوسط  أن 
إن الحياة في األسر تسبب اإلجهاد واالكتئاب لدى هذه الحيوانات. 

مـــي حــلــمــي تــكــ�ــضــف �رتــبــاطــهــا 

ــدة ــ ــديـ ــ ــة حـــــــب جـ ــ ــض ــ ــ� ــ ــق ــ ب
حقيقة  الــثــالثــاء،  أمــس  حلمي،  مــي  المصرية  المذيعة  كشفت 
دخولها في قصة حب جديدة تعيشها حاًليا. جاء ذلك خالل لقائها 
في برنامج »تفاعلكم« عبر قناة »العربية«، حيث وجه إليها سؤال من 
أم ال بعد  إن كانت تعيش قصة حب  دنـــدراوي،  قبل اإلعالمية ســارة 
انفصالها عن الفنان محمد رشاد. وردت مي بكلمة واحدة »احتمال«، 
لتجيبها مي:  نعم«،  »احتمال  أخرى:  مرة  السؤال  اإلعالمية  لتعاود 
طالبوها  حيث  متابعيها  حيرة  المصرية  المذيعة  ــارت  وأثـ »ممكن 
بتأكيد إن كانت تعيش قصة حب جديدة أم ال، وتمنوا لها السعادة. 
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بيـع لوحـة عـن د�الي المـا مـن مكعبـات روبيـك بــ555 �ألـف دوالر

م�ضـر تحيـل �ل�ضحـف �لورقيـة �لم�ضـائية �إلـى �لتقاعد
النسخ  إيــقــاف  قــرار  مصر  فــي  الصحفيون  استقبل  شــديــدة  بحسرة 
يوليو  اعتبارا من منتصف شهر  الحكومية،  المسائية  الورقية للصحف 
داخل  صدمة  القرار  وشّكل  إلكترونية.  منصات  إلــى  وتحويلها  الــجــاري، 
الوسط اإلعالمي المصري، أعادت إلى الواجهة الحديث حول مستقبل 
ارتفاع  من  بــدءا  تواجهها،  التي  التحديات  ضــوء  في  الورقية،  الصحافة 
اإللكترونية،  القوية مع اإلصــدارات  بالمنافسة  ومــرورا  تكاليف اإلصــدار 
الهيئة  أصــدرتــه  الــذي  الــقــرار  الــتــواصــل االجتماعي.  مــواقــع  تأثير  وقــوة 
المؤسسات  إدارة  عــلــى  تــقــوم  مستقلة  هيئة  وهـــي  للصحافة،  الــوطــنــيــة 
الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، في ختام اجتماعها المنعقد يوم 
األحد، تضمن الموافقة على تحويل إصدارات األهرام المسائي )الصادر 
أخبار  مؤسسة  عــن  )الــصــادر  المسائي  واألخــبــار  األهــــرام(،  مؤسسة  عــن 
اليوم(، والمساء )الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر(، إلى 
إصدارات إلكترونية. وتعددت التعليقات عبر مواقع التواصل حول القرار، 
عموما،  الورقية  الصحافة  تواجهه  الــذي  الخطير«  »المأزق  جّسد  الــذي 
ما كان عامال لطرح مقترحات ورؤى مختلفة -من خالل التعليقات-من 
أجل »إنقاذ« وتطوير الصحافة الورقية، كي تستطيع المنافسة. وكيل أول 
ن تعليقا على القرار  نقابة الصحفيين في مصر جمال عبد الرحيم، دوَّ
قال فيه: »يبدو أن تاريخ الصحافة الورقية المصرية العريق، الذي يزيد 
على مائتي عام، لم يشفع لها عند الزمالء واألصدقاء بالهيئة الوطنية 

للصحافة«.

بــيــع عــمــل مــصــنــوع مـــن مــكــعــبــات 
الـــداالي المــا بتوقيع  »روبــيــك« يظهر 
إيــنــفــايــدر بــأكــثــر مـــن 468 ألــــف يـــورو 
يشمل  بــمــا  دوالر(  ألـــف   555 )حــوالــي 
الــرقــم  تحطيم  دون  مــن  الــمــصــاريــف، 
فنان  حققه  الــذي  العالمي  القياسي 
ــارع الــشــهــيــر فـــي أعـــمـــال ســابــقــة  ــشــ الــ
بهذه المكعبات، بحسب ما أعلنت دار 
وفي  الــمــزاد.  نظمت  التي  »أركـــوريـــال« 
بعنوان  إيــنــفــايــدر  عمل  بيع  ديسمبر، 
ــي مـــقـــابـــل 492  ــايـــس« فــ ــبـ ــــك سـ ــيـ ــ »روبـ
المصاريف(،  )شاملة  يــورو  و600  ألفا 
لعمل  عالمي جديد  قياسي  رقــم  وهــو 
مـــصـــنـــوع مــــن مــكــعــبــات روبــــيــــك لــهــذا 
الــفــنــان تــخــطــى رقــمــه الــســابــق الـــذي 
ــع »روبــــيــــك مـــونـــالـــيـــزا« فــي  حــقــقــه مــ
ألــفــا   480 بــلــغ  والـــــذي   2020 فــبــرايــر 

اتـــخـــذت   ،2004 ومــــنــــذ  يــــــــورو.  و200 
أعـــمـــال إيــنــفــايــدر مــنــحــى جـــديـــدا مع 
مجموعة  أي  »الروبيكية«،  نمط  نشأة 
ــن مــكــعــبــات  األعــــمــــال الـــمـــصـــنـــوعـــة مــ
شــهــرة عالمية  الــتــي حــقــقــت  روبـــيـــك 
كبيرة وخصوصا في ثمانينيات القرن 
لوحة  إينفايدر  أنجز  وقــد  العشرين. 
»روبيك داالي الما« سنة 2008 كتحية 
العمل  ويتألف  البوذية.  للروحانيات 
قيمته  وكانت  روبيك،  مكعب   225 من 
يورو  ألف   300 بين  تتراوح  التقديرية 
إينفايدر تقديم  أعــاد  ألــف. وقد  و400 
أعـــمـــال شــهــيــرة لــرســامــيــن مــعــروفــيــن، 
كوربيه،  وغوستاف  مانيه  إدوار  بينهم 
على شكل لوحات من مكعبات روبيك. 
له  عــدة  مــعــارض  أقيمت   ،2005 ومــنــذ 

} لوحة المكعبات.حول العالم. 

} مي حلمي.

مملكة  ــع  ــو�بـ طـ �ألـــبـــوم  ــرح  ــ ط يــعــلــن  ــن  ــري ــح ــب �ل بـــريـــد 

2020 �إلـــــى   2017 مـــن  �لـــفـــتـــرة  خــــال  �لــبــحــريــن 

ــب  ــلـ ــطـ �مــــــــــــــــــر�أة تـ

ــادة  ــ ــب زيـ ــب ــض ــ� �لـــخـــلـــع ب

مـــــ�ـــــضـــــروف زوجــــهــــا

قررت امرأة طلب الخلع من زوجها، بعد أن 
اليومي  زيــادة مصروفه  برغبة زوجها في  علمت 
30 جــنــيــهــا، حــيــث ذهــبــت إلـــى مــحــكــمــة األســـرة 
المصرية تطلب الخلع منه. وقالت الزوجة في 
دعـــواهـــا: »تــزوجــت مــنــذ 3 ســنــوات ولـــم يكرمني 
اهلل بنعمة اإلنجاب، ووعدني زوجي بأنه سيقوم 
عملية  إجــراء  ثمن  نوفر  كي  مستقبلنا  بتأمين 
»إصــراره  الــزوجــة:  وأضافت  المجهري«.  الحقن 
على الحصول على األموال التي نوفرها إلجراء 
ــراء  الــعــمــلــيــة جــعــلــنــي أشــــك فـــي رغــبــتــه فـــي إجــ
حصوله  طلب  رفــضــت  وحينما  الحقن،  عملية 
على تلك األموال قام بضربي«. وتابعت »هددني 
أنـــه مقتنع  أيــقــنــت  أخـــرى وحينها  بـــالـــزواج مــن 
بفكرة والدته بالزواج ثانيًة، فقمت بالذهاب إلى 
فلم  رفــض،  لكنه  بالطالق  وطالبته  أهلي  منزل 
إلى محكمة األســرة كي  الذهاب  أمامي إال  يكن 

أتخلص منه، وبالفعل أقمت دعوى خلع«.

�مـــــــر�أة تــ�ــضــتــدعــي 

لنزع  ــاذ  ــق �الإن رجـــال 

ــن �أذنـــهـــا ــق مـ ــل ــح �ل
قالت إدارة مدينة كالينينغراد في روسيا، إن 
امرأة من سكان المدينة اتصلت بخدمة البحث 
نزع  فــي  الــمــســاعــدة  طالبة  بالمدينة،  واإلنــقــاذ 
في  المدينة،  إدارة  وأضــافــت  أذنــهــا.  مــن  الحلق 
بيانها: »تتلقى خدمة البحث واإلنقاذ بالمدينة، 
وتتنوع  والمكالمات.  االتــصــاالت  أنــواع  مختلف 
وإنزالها  الصغيرة  القطط  إنقاذ  من  الطلبات، 
ــاذ الــثــعــالــب وصــغــارهــا من  ــقـ مـــن األشـــجـــار، وإنـ
نــهــايــة هـــذا األســبــوع تلقينا طلبا  وفـــي  الــجــوع، 
بــطــرد خــفــاش مـــن الــشــقــة، وإخـــــراج رجـــل ثمل 
التي  األولــى  المرة  هــذه  كانت  ولكن  من حفرة. 
لخلع الحلق  اإلنــقــاذ  رجـــال  اســتــدعــاء  فيها  تــم 

من أذن امرأة«.
} الصحف تعاني في عصر الديجيتال. 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

فرحة

يتزايد فرح األهالي مع تناقص الحاالت 
المصابة بكورونا وأن هذا التناقص قد استمر 
للمطعمين  والمطاعم  المجمعات  فتح  رغــم 
ويأملون أن يتواصل هذا التناقص حتى تعود 
الــبــحــريــن إلـــى حــالــتــهــا الــطــبــيــعــيــة. وقـــد فــرح 
الــمــحــالت ورجـــال األعــمــال والتجار  أصــحــاب 
بــعــودة الــحــيــاة إلــى الــمــحــالت الــتــجــاريــة التي 
تــزيــد على شهر وشــعــروا  مــدة  أبــوابــهــا  أغلقت 
ــــالق بــتــراجــع مــبــيــعــاتــهــم وزادت  مـــع هـــذا اإلغـ
مــخــاوف الــبــعــض مــن احــتــمــال عـــدم قــدرتــهــم 
الــســوق  فــي  الــحــيــاة  المتابعة ومــواصــلــة  عــلــى 
ــواق  ــ الـــتـــجـــاري، لــكــن بـــاألمـــس انــتــعــشــت األسـ
وأصحاب  التجار  وأخــذ  الزبائن  عــدد  وتــزايــد 
ــهـــم وبــضــائــعــهــم  ــقـــدمـــون عـــروضـ الـــمـــحـــالت يـ
الحياة  بــعــودة  فرحين  الزبائن  إلــى  الجديدة 

إلى أسواق البحرين.
اإلصــابــات  تستمر  أن  يتمنى  الجميع  إن 
البحرين  فــي  الــوضــع  يسير  وأن  تــنــاقــص  فــي 
إلى األحسن بحيث تتحسن أوضاع المحالت 
والفنادق والمطاعم وتعود البحرين في حركة 
السياح  جــلــب  تستطيع  وبــهــجــة  وفـــرح  دائــمــة 
والزبائن المحليين والخليجيين والعالميين 
شيئا  اقتصادها  أوضــاع  تحسن  أن  وتستطيع 
فشيئا حتى يعود كما كان بل وأفضل إن شاء 

اهلل.
إن التعافي وعودة البحرين إلى أوضاعها 
الشافي  اهلل  على  بعيدا  ليس  أمــر  الطبيعية 
ــع كــل  ــ ــــيء ومـ ــادر عـــلـــى كــــل شـ ــ ــقـ ــ الـــمـــعـــافـــي والـ
البحرينية  والــســواعــد  ــادي  واأليـ الجهود  هــذه 
الــمــمــتــدة إلـــى الــعــمــل عــلــى تــحــســيــن الــوضــع 
قبل  مــن  ســواء  الممكنة  السبل  بكل  الصحي 
في  األوضــاع  على  الساهرة  الحكيمة  قياداتنا 
البحرين وتطورها أو من قبل الطاقم الطبي 
ــهـــوده وتــضــحــيــاتــه مـــن دون  ــذي يـــواصـــل جـ ــ الـ
بأهمية  مجتمعنا  بوعي  وكذلك  ملل  أو  كلل 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وعـــدم الـــخـــروج مــن كل 

المنازل إال للضرورة.

مـودل روز تـحـدث �ضـجـة و��ضـعـة 

�أمريكا  با�ضتقال  �حتفالها  بطريقة 
بين  واسعة  ضجة  روز  مــودل  السعودية  األزيـــاء  عارضة  أحدثت 
المتابعين في منصات التواصل االجتماعي، بسبب طريقة احتفالها 
األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  الستقالل  القومي  العيد  بمناسبة 
الذي يصادف الرابع من شهر يوليو من كل عام. وشاركت روز مقطع 
ترتدي  وهــي  فيه  ظهرت  »إنستغرام«،  موقع  في  حسابها  عبر  فيديو 
مالبس ضيقة وكانت ترقص حول عمود معلق به علم أمريكا بطريقة 
اعتبرها البعض »غير الئقة«. وتركت تعليقا على الفيديو تقول فيه: 
»عيد سعيد أمريكا«، مرفقة العلم بالتعليق ذاته، وهو ما رآه البعض 
الجنسية  لتحصل على  األمريكي  الشعب  منها السترضاء  محاولة 
األمريكية. واستنكر نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي موقف 
البعض  منها  ليتوقع  السعودية،  تمثل  ال  أنها  معتبرين  روز،  مــودل 
الحديث عن  وعــدم  أمريكا  في  بالبقاء  إياها  آخــر، مطالبين  موقفا 
روز،  مــودل  النشطاء مع  ســعــودي. في حين تضامن بعض  شــأن  أي 
مشيرين إلى أنها لم تصرح بأنها أمريكية ليتم انتقادها، معتبرين 
أن االنتقادات الموجهة لها ليست في مكانها، وال سيما أنها التقطت 

فيديو مع العلم فقط، وربما يفعل أي شخص ما أقدمت عليه.

 14 �إلى  يتو�ضان  �إيطاليان  عالمان 

د�فن�ضي  عائلة  من  ينحدرون  �ضخ�ضا 
االيطالي  الفنان  عائلة  عن شجرة  أبحاث  بإجراء  قاما  أن  بعد 
الــشــهــيــر، لـــيـــونـــاردو دافــنــشــي، حـــدد عــالــمــان إيــطــالــيــان 14 شخصا 
مقال  في  العالمان  وكتب  االســطــوري.  الفنان  عائلة  من  ينحدرون 
ُنشر بمجلة »هيومان إيفولوشن« أن عملهما هو عبارة عن »مجموعة 
من األبحاث التي استمرت عقودا، بهدف إعادة بناء سلسلة األنساب 
دافنشي،  عائلة  خبيرا  وقـــال  دافــنــشــي«.  لعائلة  والحديثة  الكاملة 
ألــيــســانــدرو فــيــزوســي وأجــنــيــس ســابــاتــو، إنــهــمــا وثــقــا 21 جــيــال من 
أشخاص  مع  مقابالت  الباحثان  أجــرى  كما  الــراحــل.  الفنان  عائلة 
أثناء  المعروف،  اإليطالي  المعماري  والمهندس  الــرســام  نسل  من 
إعداد دراستهما، وتوصال إلى أن بعضهم عمل في وظائف مكتبية أو 
العديد  الباحثان  الحالي. كما حدد  الوقت  حرفية، ثم تقاعدوا في 
ويمتد  دافنشي.  عائلة  شجرة  مــن  مختلفة  أفــرع  فــي  العائالت  مــن 

حاليا التاريخ الكامل للعائلة لنحو 690 عاما. 

} موديل روز.

عبداملنعم إبراهيم

ال ت�ضتهترو� بال�ضحة.. كورونا لم ُيهزم بعد
الذين ينفلتون من عقاِلهم ويستهترون بصحِتهم وصحِة األخرين من 
تراجَع  أن  أن يدركوا جيًدا  البحرين عليهم  رفِع )االغــالق( في  حولهم بعد 
عدِد اإلصابات وعدد الوفيات بوباء كورونا مؤخًرا ال يعني أن خطَر الفيروِس 
ــارت الــفــيــروســاُت الــمــتــحــورُة خصوًصا  الــقــاتــل قــد زال، بــل عــلــى الــعــكــس صـ
المتحوَر »دالتا« الذي ُاكتشف ألول مرة في الهند، تتحوُر بنسٍب أكبر خطورة 
تسمى )دلتا بالس( أي تتداخُل مع متحوراٍت أخرى قادمة من بريطانيا أو 
جنوب أفريقيا أو البرازيل أو تايالند أو غيرها.. وهناك حذٌر شديٌد من هذه 
المتحورات في كل بقاع العالم، حتى بين الدول التي رفعت )اإلغالق( وألغت 
إلزاميَة ارتداء الكمامة مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا وألمانيا، وقد 
بعد(..  ُيهزم  لم  )كورونا  بأن  بايدن( مؤخًرا  )جون  األمريكي  الرئيُس  َح  صــرَّ
وهناك إصاباٌت جديدٌة قياسية تحدُث حالًيا في روسيا والبرازيل وفنزويال 
غــيــَر مسبوقٍة من  مــوجــًة  مــؤخــرًا  شــهــدت  فقد  إندونيسيا  أمــا  وكــازخــتــســان، 
إصابة،   )27913( بلغ  ا  قياسّيً رقًما  الماضي  السبت  يوم  وسجلت  اإلصابات، 
جاكرتا،  العاصمة  في  ا  جزئّيً إغالًقا  هناك  الحكومة  وفرضت  وفــاة  و)493( 

ة. وجزيرة جاوة وبالي، وتم إغالُق المساجِد والمطاعِم والمراكِز التجاريَّ
ــًة مــرتــفــعــًة ومــقــلــقــة لــلــحــكــومــة من  وكـــذلـــك شـــهـــدت بــنــغــالديــش مـــوجـ
الــعــائــالُت والمستشفياُت عــاجــزًة عــن احــتــواء  وتــبــدو  والــوفــيــات،  اإلصـــابـــاِت 
الوتيرة المتسارعة لإلصابات، خصوصًا في مدينة )خولنا( البؤرة الجديدة 
التي  بريطانيا  منها  ــة،  األوروبــيَّ الــدوِل  وكثيٌر من   ..19  – بكوفيد  لإلصابات 
ا  أعلنت أنها سوف تضطُر للتعايِش مع فيروس كورونا مثلما تتعامُل سنوّيً

مع فيروِس األنفلونزا كل شتاء.
هــذا يعني أن فــيــروَس كــورونــا ســوف يــجــوُب الــعــالــم ســنــوات قــادمــة، مع 
ُت هذا  اختالٍف في درجة اإلصابات وعدد الوفيات بين حين وآخر.. ومما يثبِّ
الرأي هو اتجاه كثيٍر من الدوِل إلى إقامة مشاريع إلنتاج )لقاحات( داخل 
دولها، كان آخرها إعالن )المغرب( إطالق مشروع لتصنيع لقاح )سينوفارم( 
الصيني بشراكٍة مع المجموعِة الصينية التي تنتجه لتوفير 5 ماليين جرعة 
ويطمح  دوالر  مليون   500 ستكون  كلفته  وأن  القريب،  المدى  على  ا  شهرّيً

للمغرب ومواجهة  الذاتي  االكتفاء  )تعزيز  إلى 
المخاطر الصحية وعدم االعتماد على الخارج 

بسبب التقلبات السياسية(.
روسية  أجنبية  بــشــراكــة  لــقــاح  إنــتــاج  نيتها  أعلنت  أن  للبحرين  وســبــق 
وكذلك أعلنت اإلمارات تحقيق ذلك عن طريق الشراكِة مع اللقاح الصيني، 
إنتاج  اللقاح محليا بشراكة عالمية، وأعلنت مصر  إنتاج  السعودية  وأعلنت 
الطريق  نفس  نهجت  كثيرة  عربية  ودول  األردن  وكذلك  مصر،  داخــل  لقاح 

في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا )كوفيد – 19( داخل بالدها.
ر بشكٍل فعلي  كله يتحضَّ العالَم  أن  ذلــك؟.. يعني باختصار  ماذا يعني 
نريُد  ال  فترة طويلة..  معنا  يستمُر  كورونا سوف  فيروس  أن  على  وميداني 
كل  لها  يتحضر  التي  الحقيقُة  هي  هذه  ولكن  الناس،  لدى  اإلحباط  خلَق 
دول العالم.. أي التعايش مع وجود هذا الوباء سنوات قادمة، مع االستمرار 
إنها  ِقيل  والتي  الجديدة،  المتحورات  مع  لتتناسب  اللقاحات  تطوير  في 
الملقحين  أن غير  اللقاحات.. أي  التي لم تتلق  سوف تتكاثُر في األجسام 
هم القنبلُة الموقوتة والمتحركة من حولنا في تكاثر الفيروسات المتحورة 

في كل بالد العالم، بما فيها نحن في البحرين.
الفريق الوطني الطبي في مملكة البحرين حقق إنجازاٍت رائعة ورائدة 
في الحفاظ على سالمة المواطنين والمقيمين، وأثبتت األيام األخيرة أن 
وعلى  كبيرة،  إيجابية  بنتائج  جــاء  األخير،  باإلغالق  يتعلق  فيما  قراراتهم 
أثرها تم رفع اإلغالق عن الناس، ما يثبت الكفاءة العالية التي يتمتع بها 
البعض  ينفلت  أن  يعني  لكن هذا ال  المملكة..  الطبي في  الوطني  الفريق 
من عقاله، ويبطر بنعمة الصحة والعافية التي أنعم اهلل بها عليه، ويتهور 
يلتزم  وال  كبيرة،  مباشرة  اجتماعات  في  المخالطة  في  بــاإلســراف  البعض 
باإلجراءات االحترازية والوقاية والتباعد االجتماعي والتي ال تزال ضرورية 
روا أن فيروس كورونا سوف يستمُر معكم  جدًا.. حتى بعد رفع اإلغالق.. وتذكَّ

فترة طويلة مثل أنفلونزا الشتاء.

ألبوم  واالتصاالت طرح  المواصالت  بــوزارة  البحرين  بريد  أعلن 
ويحتوي  السنوية،  األلبومات  للبيع ضمن سلسلة  الجديد  الطوابع 
صدرت  التي  والبطاقات  للطوابع  الكاملة  المجموعة  على  األلــبــوم 
التشجيع  أجل  وذلــك من   ،2020 لغاية   2017 الفترة من سنة  خالل 
على هواية جمع الطوابع البريدية والحث على اقتنائها في مملكة 

البحرين وخارجها.
يستعرض األلبوم طوابع مملكة البحرين التي صدرت خالل أربع 
سنوات مضت، اشتملت على مواضيع وأحداث مهمة، بحسب ما جاء 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لتولي  مزهرين  عقدين  إصــدار  في 
الحكم،  مقاليد  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
بالبحرين،  اكــتــشــاف نفطي  وأكــبــر  الــبــحــريــن،  دفـــاع  قـــوة  وإصـــــدارات 
الوطني  والعيد  المملكة،  ومحافظات  الــحــديــدي،  الــرجــل  وبطولة 
المؤرخ للنشيد الوطني والنوتة الموسيقية له، وذكرى مئوية الشرطة 

ومئوية المصارف البحرينية ومئوية أول رحلة طيران للبحرين.
بــإصــدارهــا منذ  الــبــدء  تــم  قــد  السلسلة  هــذه  أن  بالذكر  الجدير 
إعجاب  األلبومات  القــت  وقــد  سنتين،  لكل  ألبوم  بمعدل   1995 سنة 

واستحسان جميع المهتمين. 
ويتوافر ألبوم الطوابع للشراء لدى قسم خدمات هواة الطوابع 
الـــدوام  أثــنــاء  والطلب  لالستالم  ديــنــارا،   17 بسعر  الــبــريــد،  بمتحف 
الرسمي يرجى االتصال على هاتف: 17523403 والبريد اإللكتروني: 

stamp@mtt.gov.bh

} صورة تعبيرية.



برعاية كرمية من لدن �ساحب ال�سمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء، حفظه  العهد   رئي�س جمل�س  ويل 

ت�سليم  حفل  غًدا  الإعالم  وزارة  تنظم  اهلل، 

»جائزة رئي�س جمل�س  الوزراء لل�سحافة« 

تقنية  عرب  وذلك  اخلام�سة،  دورتها  يف 

بيوم  احتفالتها  �سمن  املرئي  الت�سال 

تكرمي  يتم  حيث  البحرينية،   ال�سحافة 

اأعمدة  فئات  يف  ال�سحفية  الأعمال  اأف�سل 

وال�سور  واحلوارات  الراأي  والتحقيقات 

ال�سحفية. 

حممد  بن  علي  رفع  املنا�سبة،  وبهذه 

اآيات  اأ�سمى  الإعالم  وزير  الرميحي 

اإىل �ساحب ال�سمو امللكي   ال�سكر والتقدير 

على  الوزراء؛  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

يعك�س  مبا  اجلائزة،  برعاية  هذه  تف�سله 

ال�سحفية  للحريات  الدائم  �سموه  دعم 

حلقوق  حملة  وم�ساندته  والإعالمية، 

اآرائهم  عن  التعبري  يف  التنوير  م�ساعل 

بحرية واإبداع وم�سوؤولية يف ظل امل�سرية 

�ساحب  حل�سرة  التنموية  ال�ساملة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه. 

واأعرب الرميحي عن اعتزازه مب�ساركة 

ال�سحفيني  من  مقدًما  �سحفًيا  عمالً   320

واملوؤ�س�سات  واملجالت  وخمتلف  ال�سحف 

والإجنليزية  العربية  باللغتني  الإعالمية 

اجلائزة  �سرف  هذه  نيل  على  للمناف�سة 

التحكيم مبا  مثمًنا جهود جلنة  املرموقة، 

واأكادميية  اإعالمية  كفاءات  من  ت�سمه 

 حمايدة، ودورها يف فرز وت�سنيف وتقييم 

فئات  بني  اأف�سلها  واختيار  الأعمال،  هذه 

واحلوارات  الراأي  والتحقيقات  اأعمدة 

مهنية  �سوابط  وفق  ال�سحفية  وال�سور 

تراعي احرتام الد�ستور والقانون  وميثاق 

الفكرية  امللكية  ال�سحفي وحقوق  ال�سرف 

وقيم الوحدة الوطنية والتعبري عن  الراأي 

بدقة  ومو�سوعية ونزاهة وم�سداقية. 

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  واأكد 

الإعالم اأن »جائزة رئي�س جمل�س الوزراء 

متثل  اخلام�سة  ن�سختها  يف   لل�سحافة« 

امل�سوؤولة،  الوطنية  لل�سحافة  تكرمًيا 

ويل  امللكي  �ساحب  ال�سمو  من  وتقديًرا 

للر�سالة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

ودورها  احليوي  لل�سحافة،  التنويرية 

اإطار  التزامها  يف  الوطنية،  امل�سرية  يف 

الراأي،  عن  وامل�سوؤول  احلر  بالتعبري 

للوطن  العليا  امل�سلحة  ومراعاة 

القانون  دولة  يف  ظل  املواطنني  وجميع 

واملوؤ�س�سات. 
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نا�سر بن حمد يرتاأ�س وفد البحرين يف اجتماع جمموعة التنني ال�سنوي بلندن

بحث التن�سيق الع�سكري والدفاعي للت�سدي للتحديات والتهديدات

ال�سحة: 80 % من اإجمايل ال�سكان املوؤهلني اأخذوا جرعتي التطعيم

العامة  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل  الهاجري  مرمي  الدكتورة  اأكدت 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  ع�سو  ال�سحة  بوزارة 

ال�سحة  بوزارة  التطعيمات  جلنة  رئي�سة  )كوفيد-19(،  كورونا 

الفرد  كورونا يف حت�سني  لفريو�س  امل�سادة  التطعيمات  اأهمية  على 

اإىل  داعيًة  عام،  ب�سكل  واملتحورات  كورونا  فريو�س  �سد  واملجتمع 

هذه  متثله  ملا  املن�سطة  اجلرعة  لأخذ  ال�سن  كبار  مبادرة  �سرورة 

واملتحورات،  الفريو�س  من  فّعال  وحت�سني  لهم  تاأمني  من  اجلرعة 

للعناية  الدخول  اأو  بها  اإ�سابتهم  حال  يف  اأعرا�سها  من  والتقليل 

املركزة والوفاة ل �سمح اهلل، وقالت اإن مملكة البحرين �سّجلت تطعيم 

اأكملوا  ممن  البحرين  مملكة  يف  املوؤهلني  ال�سكان  اإجمايل  من   %80

جرعتني من التطعيم مبا يعادل 67% من اإجمايل ال�سكان يف اململكة، 

مواطنني  من  املجتمع  اأفراد  كافة  ِقبل  من  الوا�سع  الإقبال  يعك�س  ما 

البالغة  الأهمية  على  م�سددة  العمرية.  الفئات  خمتلف  من  ومقيمني 

العمرية من 12- الفئة  الأبناء يف  املن�سطة، وت�سجيل  لأخذ اجلرعة 

الوطنية  احلملة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  التطعيمات  لأخذ  عاًما   17

للتطعيم والو�سول للتح�سني املن�سود.

تراأ�س �سمو اللواء الركن ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة م�ست�سار 

اجتماع  يف  البحرين  مملكة  وفد  امللكي  احلر�س  قائد  الوطني  الأمن 

جمموعة دراغون ال�سنوي الذي عقد يف لندن.

 وجرى خالل الجتماع بحث �سبل التن�سيق الع�سكري والتعاون 

التحديات  ملختلف  للت�سدي  امل�ساركة،  للدول  امل�سرتك  الدفاعي 

العمل  مفاهيم  توحيد  خالل  من  باملنطقة  حتيط  التي  والتهديدات 

امل�سرتك املوحد والذي ي�ساهم يف عمليات مكافحة الإرهاب والقر�سنة 

والتهريب، للمحافظة على اأمن وا�ستقرار املنطقة، و�سارك يف الجتماع 

وجمهورية  ال�سعودية،  العربية  واململكة  البحرين،  مملكة  من  كالً 

المارات  ودولة  قطر،  ودولة  العربية،  م�سر  وجمهورية  العراق، 

الأردنية  اململكة  الكويت،  ودولة  عمان،  و�سلطنة  املتحدة،  العربية 

الها�سمية، بالإ�سافة اإىل الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

قائد  الوطني  الأمن  م�ست�سار  �سمو  واأكد  املتحدة،  واململكة  العربية، 

احلر�س امللكي اأن هذه الجتماعات تدفع اإىل املزيد من الرتقاء بالعمل 

الع�سكري امل�سرتك واإيجاد اأف�سل ال�سبل الكفيلة لتعزيز وزيادة فعالية 

التعاون والتجان�س بني الدول امل�ساركة من خالل توحيد التوجهات 

واملفاهيم امل�سرتكة يف ال�ساأن الع�سكري لال�ستعداد والوقوف على اأهم 

التطورات يف املنطقة.

 وزير الإعالم: جائزة رئي�س جمل�س الوزراء

 تكرمي لل�سحافة الوطنية امل�سوؤولة وامل�ستنرية

 تراأ�س الجتماع الأول لل�سركة القاب�سة للنفط والغاز.. نا�سر بن حمد:

 تفعيل دور قطاعي النفط والغاز يف دعم القت�ساد الوطني

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سباب 

والغاز  للنفط  القاب�سة  ال�سركة 

قطاعي  دور  تفعيل  اأهمية 

القت�ساد  دعم  يف  والغاز  النفط 

الرتقاء  وحتقيق  الوطني، 

احليويني،  القطاعني  با�ستثمارات 

امللكية  الروؤية  مع  يتوافق  والذي 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتطلعات 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

حفظه اهلل.

جاء ذلك خالل رئا�سة �سموه 

اإدارة  ملجل�س  الأول  لالجتماع 

والغاز  للنفط  القاب�سة  ال�سركة 

عرب  عقد  الذي   ،nogaholding
اأع�ساء  بح�سور  املرئي،  الت�سال 

جمل�س الإدارة.

نا�سر  ال�سيخ  �سمو  واأو�سح 

ال�سركة  اأن  خليفة  اآل  حمد  بن 

طموحات  حتقيق  على  حري�سة 

الرتقاء  موا�سلة  عرب  اململكة 

النفط  لقطاعي  بال�ستثمارات 

لو�سع  �سموه  وجه  اإذ  والغاز، 

املتبعة  ال�سرتاتيجية  وتطوير 

القت�سادية  الروؤية  مع  لتتما�سى 

للمملكة 2030، م�سرًيا �سموه اإىل 

العتبار  بعني  تنظر  ال�سركة  اأن 

للمملكة،  القت�سادية  لالأولويات 

الفعالة  م�ساهمتها  يف  ي�سهم  ما 

يف حتقيق روؤى وتطلعات جاللة 

امللك املفدى، حفظه اهلل ورعاه.

�سرورة  �سموه  اأكد  كما 

ورفع  املوارد  اإدارة  �سبط 

الكفاءة، واعتماد اأعلى م�ستويات 

 nogaholding عرب  احلوكمة 

والتابعة،  الت�سغيلية  و�سركاتها 

البداع والبتكار  اأن  مبيًنا �سموه 

ال�سركة  نهج  اأ�سا�س  �سيكون 

قطاع  تطوير  يف  قدًما  للم�سي 

النفط والغاز.

ا�ستعر�س  الجتماع،  وخالل 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

خليفة مع جمل�س الإدارة الروؤية 

للمرحلة  العامة  وال�سرتاتيجية 

جمل�س  ا�ستمع  كما  القادمة، 

حول  مف�سل  ل�سرح  الدارة 

ال�سركة  �سهدتها  التي  امل�ستجدات 

خالل الفرتة املا�سية.

وزير اخلارجية ي�سيد بجهود غرفة

التجارة يف تعزيز امل�سرية التنموية ال�ساملة

ا�ستقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن 

را�سد الزياين، اأم�س الثالثاء يف مكتبه مبقر 

وزارة اخلارجية، �سمري عبداهلل نا�س رئي�س 

وخالد  البحرين،  و�سناعة  جتارة  غرفة 

حممد جنيبي النائب الأول للرئي�س، وحممد 

عبداجلبار الكوهجي النائب الثاين للرئي�س.

اخلارجية  وزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

ب�سمري عبداهلل نا�س، م�سيًدا باجلهود الوطنية 

املخل�سة والدوؤوبة التي تبذلها غرفة جتارة 

امل�سرية  تعزيز  اأجل  من  البحرين  و�سناعة 

البحرين،  مملكة  يف  ال�ساملة  التنموية 

وال�ستثماري  التجاري  التبادل  وزيادة 

ململكة البحرين مع خمتلف دول العامل يف 

اإطار الروؤية القت�سادية 2030.

الدور  على  اخلارجية  وزير  اأثنى  كما 

البارز الذي تقوم به غرفة جتارة و�سناعة 

البحرين يف دعم القطاع اخلا�س البحريني 

التنمية  م�سرية  يف  اإ�سهاماته  وم�ساندة 

الفاعلة،  اخلارجية  وم�ساركاته  امل�ستدامة 

موؤكًدا على الدور املهم الذي تقوم به البعثات 

م�سالح  لرعاية  اخلارج  يف  الدبلوما�سية 

اململكة ومواطنيها الكرام، وا�ستعداد الوزارة 

وامل�ساندة  الدعم  اأ�سكال  كافة  لتقدمي  الدائم 

متمنًيا  البحرين.  و�سناعة  جتارة  لغرفة 

البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  لرئي�س 

واأع�سائها الكرام دوام التوفيق والنجاح.

نا�س  عبداهلل  �سمري  اأ�ساد  جهته،  من 

بالتعاون الفعال القائم بني وزارة اخلارجية 

وغرفة جتارة و�سناعة البحرين، وما تقدمه 

الغرفة  واأن�سطة  لربامج  دعم  من  الوزارة 

الدور  على  مثنًيا  واخلارج،  الداخل  يف 

الفاعل الذي تقوم به البعثات الدبلوما�سية 

القطاع اخلا�س  يف اخلارج مل�ساندة ممثلي 

اأهمية  موؤكًدا  البحرينيني،  وامل�ستثمرين 

موا�سلة التعاون الثنائي بني اجلهتني ملا فيه 

خري و�سالح الوطن واملواطنني.

وزير �ش�ؤون الإعالم

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء لدى لقائه �سفرية روما: 

موا�سلة تطوير اأوجه العالقات الثنائية مع اإيطاليا

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اأهمية موا�سلة 

البناء على ما حتقق من تطوير اأوجه العالقات الثنائية 

ال�سديقة  الإيطالية  واجلمهورية  البحرين  مملكة  بني 

الدفع مب�سارات  ي�سهم يف  الأ�سعدة مبا  على خمتلف 

البلدين  على  بالنفع  تعود  اأرحب  اآفاق  نحو  التعاون 

وال�سعبني ال�سديقني ويلبي التطلعات املن�سودة.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه عن ُبعد اأم�س باول اأمادي 

�سفرية اجلمهورية الإيطالية لدى البحرين، حيث نوه 

القائمة  امل�سرتك  والعمل  التن�سيق  مب�ستويات  �سموه 

البحرين  بني  التي جتمع  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  على 

يخدم  مبا  تعزيزها  واأهمية  املجالت  كل  يف  واإيطاليا 

امل�سالح امل�سرتكة.

وخالل اللقاء مت ا�ستعرا�س املوا�سيع ذات الهتمام 

امل�سرتك وعدد من امل�ستجدات على الإقليمية والدولية، 

�سكرها  عن  الإيطالية  ال�سفرية  اأعربت  جانبها،  ومن 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرها 

م�ستمر  اهتمام  من  يوليه  ما  على  الوزراء  جمل�س 

البلدين وال�سعبني  الثنائي بني  بدعم جمالت التعاون 

ال�سديقني.

ا�ستقبل رئي�س بعثة البحرين لدى اإ�سرائيل.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

تعزيز اأ�س�س ال�سالم والت�سامح وتر�سيخ ال�ستقرار باملنطقة 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، يف ق�سر الرفاع 

اأم�س، ال�سفري خالد يو�سف اجلالهمة، اإذ اأعرب �سموه عن تهانيه مبنا�سبة �سدور املر�سوم امللكي بتعيينه رئي�ًسا للبعثة 

الدبلوما�سية ململكة البحرين لدى دولة اإ�سرائيل، متمنًيا له التوفيق يف اأداء مهامه اجلديدة، من خالل تاأكيد نهج مملكة 

البحرين ال�ساعي لتعزيز اأ�س�س لل�سالم والت�سامح، مبا ير�سخ ركائز التنمية وال�ستقرار باملنطقة والعامل.
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ر�شاوى وتنازالت �أخالقية.. مونديال قطر 2022

�ن��ت��ه��اك��ات ���ش��ارخ��ة ل��ل��ق��ي��م �الإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��دي��ن��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة
حفل امللف القطري با�ضت�ضافة كاأ�س العامل لكرة القدم 

2022 ب�ضفحات �ضيئة ال�ضمعة بدًءا باتهامات بالر�ضاوى 

و�ضراء الأ�ضوات، مروًرا بانتهاك حقوق العمالة الأجنبية 

القائمة على ت�ضييد مالعب املونديال فيما و�ضف بال�ُضخرة 

القطرية  ال�ضلطات  اإقرار  اإىل  و�ضولً  احلديثة،  والعبودية 

بتنازلت اأخالقية تنتهك القيم الدينية والأعراف اخلليجية 

ودموية  ف�ضاًدا  الأكرث  امللف  هذا  بات  حتى  والإ�ضالمية 

وانتهاًكا للكرامة الإن�ضانية واإثارة لل�ضبهات يف تاريخ كرة 

القدم والريا�ضة العاملية.

تنازلت اأخالقية وتعديات على القيم الدينية والتقاليد 

العربية

�إباحة �مل�شروبات �لكحولية و�ملثلية �جلن�شية

اأكرث من ع�ضر �ضنوات من النتقادات الدولية وحمالت 

مونديال  با�ضت�ضافة  قطر  اأحقية  يف  املتوا�ضلة  الت�ضكيك 

وا�ضتعباد  والر�ضاوى  بالف�ضاد  تالحقها  واتهامات   2022

العمالة الأجنبية، غري اأن الطامة الكربى التي اأثارت غ�ضب 

وامتعا�س ال�ضعب القطري وال�ضعوب العربية والإ�ضالمية 

متثلت يف تقدمي ال�ضلطات القطرية تنازلت خطرية للفوز 

ال�ضريعة  مبادئ  ح�ضاب  على  ولو  البطولة،  هذه  بتنظيم 

الإ�ضالمية والقيم الأخالقية، والثوابت والعادات والتقاليد 

اخلليجية والعربية والإ�ضالمية.

واأف�ضحت الفرتة املا�ضية عن خ�ضوع النظام القطري 

ب�ضاأن  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  ل�ضرتاطات 

يف  الكحولية  وامل�ضروبات  اخلمور  وتناول  ببيع  ال�ضماح 

اجلن�ضية  ال�ضياحة  واإباحة  واملالعب،  العامة  الأماكن 

دول  من  كثري  يف  واملجرمة  املحرمة  املثلية  والعالقات 

العامل، وغريها من التنازلت دون احرتام لتقاليد ال�ضعب 

املجتمعات  واأخالقيات  ملبادئ  مراعاة  اأو  املحافظ  القطري 

اخلليجية والعربية، و�ضط �ضمت غريب ول مربر له من 

القيادات الدينية املتطرفة واملت�ضددة املقيمة يف قطر.

حيث اأكد متعهد خدمات مونديال 2022 جاميي بايروم 

اإن امل�ضروبات الكحولية �ضتكون متاحة مل�ضجعي كرة القدم 

احلا�ضرين يف املالعب القطرية خالل بطولة كاأ�س العامل 

2022، وتوقع بح�ضب تقارير �ضحفية »اأن يتمكن النا�س 

من ال�ضرب«، بعدما كان لقطر جتربة مع »منطقة امل�ضجعني 

مت  حيث   ،2019 لالأندية  العامل  كاأ�س  خالل  الرطبة« 

الكحولية يف موقع  امل�ضروبات  بتناول  للجماهري  ال�ضماح 

على م�ضارف الدوحة، و�ضط تاأكيدات من اأمني عام اللجنة 

العليا للم�ضاريع والإرث ح�ضن الذوادي اآنذاك اإن »الكحول 

لي�س جزًءا من ثقافتنا، لكن ال�ضيافة بلى«.

قطر  العامل  كاأ�س  لبطولة  التنفيذي  الرئي�س  و�ضّرح 

2022 نا�ضر اخلاطر اإن بالده تدر�س خيار اعتماد »اأماكن 

مليون  نحو  قدوم  تتوقع  التي  البطولة  خم�ض�ضة« خالل 

اأ�ضعار  تفكر يف خف�س  م�ضجع من اخلارج ملتابعتها، كما 

امل�ضروبات الكحولية، موؤكًدا يف رده على �ضوؤال عن احتمال 

التعامل معها،  با�ضطرابات و�ضبل  ثملني  ت�ضبب م�ضجعني 

اأنه »طاملا كان امل�ضجعون �ضعداء. ل م�ضكلة لدينا«، م�ضرًيا 

باحل�ضور  الراغبني  امل�ضجعني  »بكل  بالده  ترحيب  اإىل 

اإليها على اختالفات ميولهم اجلن�ضية وانتماءاتهم الدينية 

والعرقية«، و�ضدد على »طماأنة كل م�ضجع، من اأي جن�س 

اأحد  هي  قطر  اأن  عرق،  دين،  توجه جن�ضي،  اأي  من  كان، 

هنا«،  بهم  مرحًبا  و�ضيكون  العامل،  يف  اأماًنا  الدول  اأكرث 

واأنه »ل خوف على املثليني« يف اإ�ضارة اإىل اعرتاف النظام 

يخالف  مبا  املثلية  اجلن�ضية  بالعالقات  واإقراره  القطري 

الثقافية  والأعراف  والقيم  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  مبادئ 

بها  يت�ضم  التي  الراقية  الأخالقية  والثوابت  والجتماعية، 

ال�ضعب القطري ال�ضقيق.

امل�ضوؤولية  اللجنة  رئي�س  كوك  جوي�س  واأعلن 

القدم  لكرة  الدويل  لالحتاد  التابعة  والتعليم  الجتماعية 

يف ت�ضريح ن�ضرته يورونيوز بتاريخ 9/ 12/ 2020 اأنه 

التي  القزح،  قو�س  رايات  ورفع  بالتلويح  ال�ضماح  �ضيتم 

متثل جمتمع ال�ضواذ يف املالعب امل�ضيفة ملباريات البطولة، 

مو�ضًحا اأن قادة اللجنة التنظيمية ملونديال قطر اأكدوا له 

الفيفا  لأن  حامليها  من  الرايات  تلك  انتزاع  يتم  لن  باأنهم 

�ضبكة  ون�ضرت  التمييز.  من  نوع  اأي  مع  يت�ضامح  ول  لن 

ايه بي �ضي نيوز الأمريكية يف وقت �ضابق تقريًرا اأظهرت 

فيه تدخل اأجهزة الأمن والإعالم القطرية يف ثماين تقارير 

الن�ضخة  يف  منها،  و�ضطبت  تاميز  نيويورك  ل�ضحيفة 

باعتبارها  اجلن�ضية  للمثلية  الإ�ضارة  بالدوحة،  املقروءة 

ترتيبات مونديال 2022، يف حماولة  ا من  جزًءا مفرت�ضً

مك�ضوفة لإخفاء ما تعهدت به لحتواء غ�ضب الراأي العام 

املتوقع.

موقع  على  ن�ضر  بيان  يف  )فيفا(  با�ضم  الناطق  واأكد 

الرو�ضية  »�ضبوتنيك«  اأنباء  وكالة  ونقلته  نيوز«  »بينك 

على  ا�ضرتط  الدويل  الحتاد  باأن   2018 /7 /23 بتاريخ 

دولة قطر اأن تعلن وب�ضكل ر�ضمي وا�ضح قبولها »املثليني« 

احلكومة  مذكًرا  �ضدهم،  متييز  اأي  متار�س  ول  جن�ضيا، 

قال  فيما  ر�ضمًيا،  ذلك  على  ووافقت  �ضبق  باأنها  القطرية 

اآندي هاريف، اخلبري املحّكم يف الت�ضريعات الريا�ضية، اأن 

على قطر اأن تلتزم ر�ضمًيا وعلنًيا بال�ضماح للمثليني لي�س 

دائم،  قانوين  واإمنا كت�ضريع  العامل  كاأ�س  اأثناء فرتة  فقط 

قطر  لت�ضبح  مونديال 2018،  رو�ضيا يف  مع  كما ح�ضل 

اأول بلد عربي م�ضلم ي�ضت�ضيف البطولة، ويعرتف بحقوق 

املثليني جن�ضًيا.

�تهامات دولية بالف�شاد و�لر�شاوى

لكاأ�س  قطر  با�ضت�ضافة  املتعلقة  الأزمات  تتوقف  مل 

العامل لكرة القدم 2022 على اجلانب القيمي والأخالقي، 

بالف�ضاد  اتهامات  عن  دولية  اإعالم  و�ضائل  ك�ضفت  فقد 

البطولة، ومن بينها جملة  املايل ت�ضوب فوز قطر بتنظيم 

بعنوان  اأ�ضارت يف حتقيق طويل  التي  )فران�س فوتبول( 

»قطر جيت« يف 29 يناير 2013 اإىل �ضراء النظام القطري 

منح  عرب   2022 العامل  كاأ�س  بطولة  ا�ضت�ضافة  حق 

ر�ضاوى  لأع�ضاء اللجنة التنفيذية،  وتورط مي�ضيل بالتيني 

رئي�س الحتاد الأوروبي لكرة القدم ونائب رئي�س الحتاد 

الدويل »فيفا« الأ�ضبق بالت�ضويت لقطر يف مقابل جملة من 

ب�ضراء  قطر  قيام  بينها:  من  »هدايا«،  هيئة  يف  الر�ضاوي 

�ضبورت�س  اإن  »بي  �ضبكة  واإن�ضاء  جريمان  باري�س  نادي 

فرن�ضا«، ف�ضالً عن امل�ضاهمة يف راأ�س مال �ضركة لجاردير 

التلفزيوين،  املحتوى  وتوزيع  وبث  �ضناعة  يف  املخت�ضة 

وك�ضف موقع »ميديا بارت« عن عثور جهاز مكافحة الف�ضاد 

هامة مت حتريرها  وثيقة  على  الفرن�ضية،  لل�ضرطة  التابع 

بخط اليد عام 2011، ن�ضت على تعيني جنل بالتيني على 

راأ�س �ضركة املالب�س الريا�ضية »بوردا« التابعة لل�ضندوق 

ال�ضيادي القطري.

تاميز«  »�ضنداي  جريدة  اأكدتها  م�ضتمرة  ف�ضائح 

مار�س 2019  بالوثائق يف  مدعم  الربيطانية يف حتقيق 

عن دفع قطر ر�ضاوى ممثلة يف �ضفقات �ضرية مع »الفيفا« 

فرتة  قبل  اأمريكي،  دولر  مليون   880 جمموعها  مببالغ 

وجيزة من فوزها با�ضت�ضافة املونديال، اإىل جانب تقارير 

عن تلقي الرتينيدادي جاك وارنر )النائب ال�ضابق لرئي�س 

فيفا( مليوين دولر ر�ضوة من �ضركة ميلكها رئي�س الحتاد 

الآ�ضيوي ال�ضابق القطري حممد بن همام للت�ضويت ل�ضالح 

عاملية  �ضحف  ر�ضدتها  التي  التهامات  من  وغريها  قطر، 

مطالبة  حد  اإىل  و�ضلت  دولية،  حتقيق  جهات  وتناولتها 

العديد من امل�ضوؤولني احلاليني وال�ضابقني ب�ضرورة تدارك 

اخلطاأ و�ضحب تنظيم كاأ�س العامل من قطر، ويف مقدمتهم 

ال�ضوي�ضري جوزيف بالتر الرئي�س ال�ضابق لحتاد اللعبة 

اأملانيا  هي  احلدث،  ل�ضت�ضافة  دول  اأربع  ر�ضح  الذي 

تري�ضمان،  اللورد  اأكده  وما  واليابان،  واأمريكا  واإجنلرتا 

فيلم  خالل  �ضابقا،  القدم  لكرة  الإجنليزي  الحتاد  رئي�س 

حديثه  معر�س  يف  �ضي«  بي  »بي  �ضبكة  اأذاعته  وثائقي 

مل�ضوؤولني  اإ�ضرتليني  جنيه  مليون   117 قطر  اإنفاق  عن 

وجهات معنية بالت�ضويت بح�ضب معلومات ا�ضتخباراتية 

بريطانية.

�نتهاكات �شارخة حلقوق �لعمالة �الأجنبية

خطرية  انتهاكات  لت�ضمل  القطرية  التجاوزات  امتدت 

حلقوق العمالة الأجنبية العاملة يف مواقع ت�ضييد واإعداد 

احلقوقية  املنظمات  بح�ضب  ومعاناتها  املونديال،  من�ضاآت 

الدولية من �ضوء املعاملة يف ظل ظروف قا�ضية غري اآدمية، 

ورواتب هزيلة، ووقف وتاأخري الأجور، واإهمال اأو�ضاعهم 

الجتماعية وال�ضحية فيما ي�ضبه »ال�ُضخرة« و»العبودية 

جارديان«  »ذا  �ضحيفة  بح�ضب  عنه  نتج  ما  احلديثة«، 

الربيطانية وفاة 6500 عامل من خم�س دول اآ�ضيوية منذ 

ح�ضول قطر على حق تنظيم البطولة يف عام 2010.

وك�ضفت منظمة »هيومن رايت�س ووت�س« يف تقرير لها 

يتعّر�س  ممنهجة  انتهاكات  ثّمة  اأن   2020 اأغ�ضط�س  يف 

تع�ضفي  ب�ضكل  ومعاناتهم  قطر،  يف  الوافدون  العّمال  لها 

اأو عدم دفعها،  اأو دفعها ناق�ضة،  الأجور،  تاأخري دفع  من 

واآخرين عالقني يف ظروف عمل �ضيئة، حيث تعتمد قطر على 

مليوين عامل وافد ي�ضكلون 95 باملائة من القوى العاملة 

يف البلد، وذلك �ضمن تقاريرها الدورية للعام العا�ضر على 

التوايل حول »خ�ضوع العمال الوافدين يف قطر لنظام عمل 

يحا�ضرهم  اإذ  اجلربي،  العمل  خلطر  يعر�ضهم  ا�ضتغاليل 

العادلة والأجر  الأجور  يف ظروف عمل تهدد حقوقهم يف 

على  والقدرة  التنقل  وحرية  الالئق  وال�ضكن  الإ�ضايف 

اللجوء اإىل العدالة«، فيما اأ�ضار مقرر الأمم املتحدة اخلا�س 

املعني بحقوق املهاجرين يف عام 2014 اإىل اأن »ال�ضتغالل 

متف�ٍس، وكثرًيا ما يعمل الوافدون دون اأجر، ويعي�ضون يف 

ظروف دون امل�ضتوى«. وطالبت منظمة العمل الدولية يف 

بيان يوم 31/ 3/ 2014 ب�ضرورة اتخاذ اإجراءات فورية 

العبودية  »نظام  واإنهاء  العمال  حقوق  انتهاك  من  للحد 

القائم«، وو�ضف مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان يف 

يناير 2014 و�ضع العمالة املهاجرة يف قطر باأنه »اأ�ضبه 

الق�ضري  بحالة من حالت الرق الع�ضري«، نتيجة العمل 

والإجتار بالب�ضر.

ون�ضر مارتن �ضامويل مقالً يف �ضحيفة »ديلي ميل« 

عام  للنقابات  الدويل  لالحتاد  اإح�ضائية  عن  ك�ضف خالله 

2015 اأكدت وفاة 1200 عامل يف م�ضاريع تتعلق بكاأ�س 

وفاة  من   2019 عام  نيبال  حكومة  اأعلنته  وما  العامل، 

1426 عامالً من امل�ضاركني يف م�ضروعات البنية التحتية 

للدوحة، فيما طالبت جملة »ذي اأتالنتك« الأمريكية »فيفا« 

ب�ضحب تنظيم بطولة كاأ�س العامل من قطر، ب�ضبب »العبودية 

م�ضتعر�ضة  الأجنبية،  العمالة  له  تتعر�س  الذي  والظلم« 

تقارير حقوقية حول وفاة اآلف العمال الأجانب من الهند 

التي  الإن�ضانية  الظروف غري  ب�ضبب  وبنجالدي�س ونيبال 

التحتية واملالعب اخلا�ضة  البنية  عملوا فيها مب�ضروعات 

للبطولة  الدوحة  ا�ضت�ضافة  »اأن  من  حمذرة  باملونديال، 

يف  جنح  وديكتاتوري  فا�ضد  لنظام  دعم  مبثابة  �ضتكون 

والر�ضاوى،  بالف�ضاد  املونديال  تنظيم  حق  على  احل�ضول 

وهو اأمر ينايف املبادئ التي قامت عليها فكرة تنظيم كاأ�س 

العامل«.

وكان املجل�س ال�ضت�ضاري حلقوق الإن�ضان التابع للفيفا 

قد طالب قطر يف 2017 بتح�ضني اأو�ضاع العمال الأجانب، 

اإىل  التفتي�س على ظروف عملهم، م�ضرًيا  وت�ضديد عمليات 

»اأن الوفاة والأمرا�س واملعاملة القا�ضية هي اأكرث ما يقلق 

املنظمات احلقوقية الدولية«. فيما انتقدت منظمات دولية 

تقييد ال�ضلطات القطرية حلق ال�ضحفيني يف كتابة التقارير 

الأجنبية  فيما يتعلق بحقوق  العمالة  الإخبارية، ل �ضيما 

اإعداد  اأفراد  طاقمي  احُتجز  حيث   ،2022 العامل  وكاأ�س 

التقارير الإخبارية من حمطة  ARD  الأملانية للبث وحمطة 

 BBC يف عام 2015،  ومت ا�ضتجوابهم ومنعهم من مغادرة 

البلد لعدة اأيام، واأوقفت ال�ضرطة يف قطر اجتماعاً لحتاد 

ال�ضحفيني النيباليني يف يناير 2018  عن حرية ال�ضحافة 

واعتقلت اثنني من ال�ضحفيني ورحلتهما بعد  ا�ضتجوابهما، 

وغريها من الوقائع.

العمالة  بحق  والنتهاكات  الإن�ضانية  الكوارث  هذه 

املنتخبات  من  العديد  دفعت  قطر  يف  العاملة  الأجنبية 

الأوروبية، يف مقدمتها اأملانيا ومولدوفا والرنويج وهولندا 

والدامنارك، اإىل توجيه ر�ضائل �ضاغطة على اللجنة املنظمة 

لكاأ�س العامل 2022، بخ�ضو�س ملف حقوق العمال، حيث 

ارتدى اأبطال العامل 2014 قم�ضاًنا �ضوداء تت�ضمن عبارة 

»حقوق الإن�ضان« قبيل مواجهة اأي�ضلندا، ورفعوا لفتة يف 

اإ�ضارة  فريقكم« يف  نحن  الـ30..  اأجل  »من  اأخرى  مباراة 

اإىل عدد مواد الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان، بعد ارتداء 

»حقوق  عليها  ُكتب  قم�ضان  الرنويجي  املنتخب  لعبي 

املنتخب  لعبي  وطباعة  امللعب«،  وخارج  داخل  الإن�ضان، 

الدمناركي عبارة »كرة القدم تدعم التغيري« على قم�ضانهم، 

الهولندية،  جرات�ضودن«  »هندريك�س  �ضركة  رف�ضت  فيما 

من  لأ�ضباب  الدوحة  مونديال  مالعب  اإىل  الع�ضب  توريد 

�ضحيفة  وقالت  الإن�ضان.  بحقوق  املتعلقة  املخاوف  بينها 

»ديلي ريكورد« الربيطانية اإن جمموعة من م�ضجعي الكرة 

الدمناركية قدمت التما�ًضا للربملان الدمناركي ملقاطعة كل 

ما يخ�س كاأ�س العامل 2022، ب�ضبب ما اعتربته »ح�ضول 

قطر على حق ا�ضت�ضافة النهائيات مبلف م�ضتبه يف ف�ضاده، 

حيث  العمال،  با�ضتعباد  وقامت  ديكتاتورية  دولة  وهي 

عامل   3000 وهناك  البالد  يف  مهاجرون  عمال  يحتجز 

الوقت  وحان  الأخرية..  الفرتة  هناك خالل  حياتهم  فقدوا 

لأن نتجراأ جميًعا على التم�ضك بالقيم التي نعتز بها مثل 

الدميقراطية وحرية التعبري وحقوق الإن�ضان الأ�ضا�ضية«.

 2022 القدم  لكرة  العامل  لكاأ�س  قطر  ا�ضت�ضافة  اإن 

تاريخ  وال�ضبهات يف  للجدل  اإثارة  امللفات  اأكرث  اأحد  متثل 

تناق�ضات  على  و�ضاهدة  العاملية،  الريا�ضية  امل�ضابقات 

املثالية،  ادعاءات  بني  الإعالمية  القطري ومن�ضاته  النظام 

يف  تطعن  مايل  ف�ضاد  �ضبهات  من  الوقائع  ك�ضفته  وما 

احلقوقي  ل�ضجله  دولية  وانتقادات  ونزاهته،  م�ضداقيته 

الأ�ضود يف الإجتار بالب�ضر واإجبار العمالة الأجنبية على 

حقوقها  اأب�ضط  من  وحرمانها  قا�ضية  ظروف  يف  العمل 

الإن�ضانية ووفاة الآلف منهم خارج ديارهم، وقبل كل ذلك 

ما قدمته ال�ضلطات القطرية من تعهدات بالتخلي عن القيم 

الدينية والتقاليد اخلليجية والعربية الأ�ضيلة فيما يخت�س 

بال�ضماح باملحرمات عالنية من تناول اخلمور وامل�ضروبات 

الكحولية يف الأماكن العامة وح�ضور »املثليني« بال خوف 

عليهم يف ميكافيلية غري اأخالقية.

باجتماع نظمه مركز �لتجارة �لعاملي بح�شور م�شوؤولني ورجال �أعمال 

�ل�شفري عبد�هلل بن ر��شد يوؤكد على �نفتاح �لبيئة �القت�شادية للبحرين

�ضارك ال�ضيخ عبداهلل بن را�ضد 

البحرين  مملكة  �ضفري  خليفة،  اآل 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى 

ميامي،  مدينة  اإىل  زيارته  اأثناء 

التجارة  مركز  نظمته  اجتماع  يف 

وبا�ضت�ضافة  بيت�س  بامل  العاملي 

امل�ضت�ضار اآرثر كيزر بحامعة كيزر 

يف بامل بيت�س، وم�ضاركة اأكرث من 

خم�ضني ممثالً من احلكومة ورجال 

حول  النقا�س  دار  حيث  الأعمال، 

والتجارة  لالأعمال  الهائلة  الفر�س 

منطقة  بني  وال�ضياحة  والتعليم 

ميامي ومملكة البحرين. 

بن  عبداهلل  ال�ضيخ  اأعرب  وقد 

مملكة  اعتزاز  عن  خليفة  اآل  را�ضد 

ال�ضرتاتيجية  بال�ضراكة  البحرين 

مع  القائمة  التاريخية  والعالقات 

يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

�ضمنها  ومن  املجالت  من  العديد 

والتجارية  القت�ضادية  املجالت 

التجارة  اتفاقية  مقدمتها  ويف 

التجارة  منطقة  واإن�ضاء  احلرة، 

احلرة الأمريكية يف مملكة البحرين، 

موؤكًدا على حيوية وانفتاح البيئة 

بها مملكة  تتمتع  التي  القت�ضادية 

دعائمها  اأر�ضى  والتي  البحرين، 

النهج الإ�ضالحي ل�ضاحب اجلاللة 

خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

ت�ضمنه  مبا  املفدى  البالد  عاهل 

والواجبات  للحقوق  حفظ  من 

مع  ومتا�ضًيا  للقانون،  و�ضيادة 

روؤية البحرين القت�ضادية 2030 

ال�ضتدامة  مبادئ  على  ترتكز  التي 

والتناف�ضية والعدالة، وهو ما جعل 

تنويع  يف  ريادتها  توا�ضل  اململكة 

م�ضادر الدخل وجذب ال�ضتثمارات 

يف املنطقة. 

باميال  اأ�ضارت  جانبها،  من 

دوبني، خبرية ال�ضوؤون العاملية، اأن 

اإعالن  على  البحرين  توقيع مملكة 

قدرة  من  يو�ضع  اإبراهيم  مبادئ 

وتاأثري القيم امل�ضرتكة بني الوليات 

املتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، 

�ضمن  البحرين  مملكة  ان  م�ضيفة 

البتكار  جمالت  يف  الدول  مقدمة 

اجلغرافية  الناحية  من  والنفتاح 

والتعليمية واملالية والتقنية، وهي 

مقاطعة  يف  لهم  املنا�ضب  ال�ضريك 

بامل بيت�س. 

مناق�ضة  الجتماع  خالل  مت   

فر�س التعاون التجاري لل�ضركات 

القطاعات  خمتلف  يف  الأمريكية 

القت�ضادية. 

�ضقر،  روز  الجتماع  ح�ضر 

ممثلة التجارة ململكة البحرين.

�شفارة �لبحرين لدى �ململكة �ملتحدة

 تنّفذ حملة تطعيم للمو�طنني �ملقيمني باخلارج

من  ال�ضامي  امللكي  للتوجيه  تنفيًذا 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  لدن 

عي�ضى اآل خليفة مببا�ضرة العمل على تطعيم 

املواطنني البحرينيني املقيمني يف اخلارج �ضد 

فريو�س كورونا ممن مل يتمكنوا من احل�ضول 

�ضحة  على  حفاًظا  وذلك  التطعيم،  على 

دعم  على  ا  وحر�ضً و�ضالمتهم،  املواطنني 

اجلهود الوطنية بقيادة �ضاحب ال�ضمو امللكي 

الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، يف الت�ضدي لفريو�س 

لدى  البحرين  مملكة  �ضفارة  بداأت  كورونا، 

اململكة املتحدة، اليوم الثالثاء، بتنفيذ حملة 

اأن  مو�ضحًة  اخلارج،  يف  املواطنني  تطعيم 

هذا التوجيه ال�ضامي يف اإطار اهتمام جاللته، 

ح�ضولهم  و�ضمان  البحرين  باأبناء  احلثيث 

على اأف�ضل رعاية.

بن  فواز  ال�ضيخ  اأ�ضاد  الإطار  هذا  ويف 

حممد اآل خليفة، �ضفري البحرين لدى اململكة 

واأثره  ال�ضامي  امللكي  بالتوجيه  املتحدة، 

الإيجابي على مواطني البحرين املتواجدين 

يف اململكة املتحدة، منوًها بال�ضتجابة العالية 

خمتلف  من  املنظم  الفريق  بني  والتن�ضيق 

الوزارات احلكومية وال�ضفارة ل�ضمان جناح 

و�ضال�ضة برنامج التطعيم يف اخلارج.



�أحمد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �لدكتور  �شارك 

لل�شوؤون  �خلارجية  وز�رة  وكيل  خليفة،  �آل 

عرب  تفاعلية،  ندوة  يف  �أم�س،  �ل�شيا�شية، 

�الت�شال �اللكرتوين �ملرئي، بعنو�ن »�لبحرين 

و�إيطاليا: فر�س �لتجارة و�ال�شتثمار«، و�لتي 

و�حتاد  �القت�شادية،  �لتنمية  جمل�س  نظمها 

دي  مانليو  مب�شاركة  �الإيطالية،  �ل�شناعات 

�الإيطالية،  �خلارجية  وز�رة  وكيل  �شتيفانو، 

و�ل�شركات  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شوؤولني  وعدد من 

يف �لبلدين �ل�شديقني.

�أحمد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �لدكتور  و�أكد 

�لزيارة  �أن  �الفتتاحية  كلمته  يف  خليفة  �آل 

�مللكي  �ل�شمو  بها �شاحب  قام  �لتي  �لناجحة 

�لعهد  �آل خليفة، ويل  بن حمد  �شلمان  �الأمري 

فرب�ير  يف  روما  �إىل  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س 

يف  ور�ئدة  فارقة  عالمة  �شكلت   ،2020

�جلمهورية  مع  ��شرت�تيجية  �شر�كة  تاأ�شي�س 

�اليطالية يف خمتلف �ملجاالت.

و�أو�شح وكيل وز�رة �خلارجية لل�شوؤون 

يف  يحتفالن  �شوف  �لبلدين  �أن  �ل�شيا�شية 

قرن  ن�شف  مرور  بذكرى  �ملقبل  مايو  �شهر 

على �إقامة �لعالقات �لدبلوما�شية بينهما، يف 

�لتعاون  تعزيز  على  �ملتبادل  �حلر�س  ظل 

�فتتاح  �إىل  �ل�شدد  هذ�  يف  م�شرًي�  �مل�شرتك، 

وتد�شني  روما،  يف  �لبحرين  مملكة  �شفارة 

مدينة  �إىل  �خلليج  لطري�ن  �جلوي  �خلط 

�لتجارة  وكالة  مكتب  و�فتتاح  ميالن، 

�شركة  مع  و�لتعاون  �ململكة،  يف  �الإيطالية 

»�إيني« يف قطاع �لطاقة، وغريها من �ملجاالت 

�شالح  يف  ت�شب  �لتي  و�ملب�شرة  �ملثمرة 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.

و�أ�شار �لدكتور �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد �آل 

خليفة �إىل �أن �لفعاليات �القت�شادية �ملتنوعة 

متثل جمااًل خ�شًبا ومهًما ال�شتك�شاف �لفر�س 

مملكة  �أن  خا�شة  �لبلدين،  كال  يف  �ملتاحة 

لالأ�شو�ق  لوج�شتًيا  مركًز�  توفر  �لبحرين 

ت�شهيالت  �ململكة  متنح  كما  �ملجاورة، 

للم�شتثمرين،  ومتميزة  كثرية  و�متياز�ت 

م�شيًد� باجلهود �لنوعية �لتي يبذلها جمل�س 

�لتنمية �القت�شادية يف هذ� �ملجال.

�خلارجية  وز�رة  وكيل  ثمن  جانبه،  من 

�لتطور  �ألقاها  �لتي  كلمته  يف  �الإيطالية 

�ل�شديقني،  �لبلدين  بني  للعالقات  �مللحوظ 

تعزيز  يف  قدًما  للم�شي  بالده  تطلع  موؤكًد� 

�الأ�شعدة،  خمتلف  على  �لثنائية  �لعالقات 

�لتبادل  حجم  زيادة  على  �شوًيا  و�لعمل 

�لتجاري مبعدالت م�شطردة.

�شفرية  �أمادي،  باوال  تقدمت  حني  يف   

�لبحرين،  مملكة  لدى  �الإيطالية  �جلمهورية 

�خلارجية  وز�رة  لوكيل  �جلزيل  بال�شكر 

لل�شوؤون �ل�شيا�شية على م�شاركته يف �لندوة، 

باعتبارها فر�شة ممتازة ال�شتك�شاف �إمكانات 

جديدة للتجارة و�ال�شتثمار�ت وبناء �شر�كات 

و�عدة بني �لبلدين �ل�شديقني.
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ماأمت العجم ي�ستنكر 

حماوالت »اجلزيرة« اإثارة النعرات الطائفية

»الفريق الوطني« يعلن خف�ض

 مّدة اجلرعة املن�سطة اإىل �سهر واحد

�أعرب رئي�س ماأمت �لعجم �لكبري حممد 

و��شتنكار  ��شتنكاره  عن  بلجيك  عبا�س 

كافة منت�شبي ماأمت �لعجم �لكبري و�شجبهم 

قناة  بها  تقوم  �لتي  �لبائ�شة  للمحاوالت 

�ل�شف  �شق  �أجل  من  �لقطرية؛  �جلزيرة 

�لبلد،  �أبناء  بني  �لطائفية  �لنعر�ت  و�إثارة 

منها  ُيعاين  �لتي  �ملّرة  �حلقيقة  و�إخفاء 

�لقطريني من �لطائفة �ل�شيعية من حرمانهم 

وعدم  هناك،  �لدينية  حقوقهم  كافة  من 

لالحتفاء  مظاهر  باأية  بالقيام  �ل�شماح 

باملنا�شبات �لدينية. 

خلف  و�حًد�  �شًفا  وقوفه  بلجيك  و�أكد 

قيادة ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن 

عي�شى �آل خليفة ملك �لبالد �ملفدى، ودعمه 

مبادئ  من  تنطلق  �لتي  جاللته  ل�شيا�شة 

وتطلعات  �آمال  حتقق  وح�شارية  �شامية 

�شعب �لبحرين �لويف.

ما  �أن  �لكبري  �لعجم  ماأمت  رئي�س  و�أكد 

�جلزيرة  وقناة  �لقطري  �لنظام  به  يقوم 

�أمن  ��شتهد�ف  �أجل  من  يحت�شنها؛  �لتي 

خمالفاً  يعترب  �ملنطقة،  دول  و��شتقر�ر 

ملبادئ دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية. 

ممار�شة  حرية  �أن  بلجيك  حممد  ونّوه 

�مليثاق  كفلها  �لتي  �لدينية  �ل�شعائر 

لي�شت  �لبحرين،  مملكة  يف  و�لد�شتور 

قناة �جلزيرة،  تدعي  حرًب� على ورق، كما 

فبالطبع حرية �لتعبري وممار�شة �ل�شعائر 

�لدينية لديها ي�شبه �ّدعاءها بالدميقر�طية. 

�ملحاوالت  هذه  �أن  بلجيك  و�أو�شح 

�إال  �لبائ�شة لن تزيد �شعب مملكة �لبحرين 

مب�شرية  قدًما  �مل�شي  على  و�إ�شر�ًر�  عزًما 

�لتنمية و�الزدهار بقيادة جاللة �مللك �ملفدى 

حفظه �هلل ورعاه، موؤكًد� �أن �لبحرين ع�شية 

�لنيل من ن�شيجها  �أمام حماوالت  �هلل  باإذن 

و�لعبث  �ل�شف  �الجتماعي و�شق  وتكاتفها 

م�شريها  �شيكون  و�لتي  �لوطني  باالنتماء 

�لبحرين  مملكة  �أبناء  �إر�دة  �أمام  �لف�شل 

�لر��شخة.

نتمنى  �لعجم،  ماأمت  رئي�س  و�أ�شاف 

�لطائفة  من  �لقطريني  �الأخوة  يح�شل  �أن 

ت�شمل  و�لتي  كاملة  حقوقهم  �ل�شيعية 

�ل�شماح لهم بالقيام بكافة مظاهر �الحتفاء 

�لدينية ومنها ذكرى عا�شور�ء  باملنا�شبات 

لالأخوة  و�ل�شماح  �ملاآمت  فتح  خالل  من 

عن  و�لتعبري  للتعزية  باخلروج  �ملعزين 

قد�شية مثل هذه �ملنا�شبات �لدينية �لعزيزة 

على قلوب �مل�شلمني. 

وقال: »نتعّجب من قيام قناة �جلزيرة 

�النفتاح  �الأكاذيب نحو  تلفيق  �لقطرية من 

مملكة  تعي�شها  �لتي  �لوطنية  و�الأجو�ء 

�لبحرين وينعم بها كل مو�طن ومقيم على 

�لطرف  تغ�س  فيما  �لطيبة،  �الأر�س  هذه 

�لتي  و�لدينية  �حلقوقية  �النتاهاكات  عن 

يتعّر�س لها من يقيم يف قطر، فاأين �ملهنية 

يف ذلك«.

للت�شدي  �لطبي  �لوطني  �لفريق  �أعلن 

»كوفيد-19« عن خف�س  لفريو�س كورونا 

من  �شهر  �إىل  �ملن�شطة  �جلرعة  الأخذ  �ملدة 

عر�شة  �الأكرث  للفئات  �لثانية  �جلرعة  �أخذ 

عاًما  �لعمر 50  من  �لبالغون  وهم  للخطر، 

�ملفرطة  �ل�شمنة  من  يعانون  ومن  فوق  فما 

يف  و�لعاملون  �ملناعة  نق�س  و�أمر��س 

�ل�شفوف �الأمامية من �لكو�در �لطبية، وذلك 

على  توؤكد  �لتي  للدالئل  مطولة  در��شة  بعد 

�ال�شتجابة  �ملن�شطة يف رفع  �إ�شهام �جلرعة 

�لوطني  �لفريق  و�شدد  �جل�شم،  يف  �ملناعية 

على  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  �لطبي 

�ملنحى  تعزيز  يف  �ملن�شطة  �جلرعة  �أهمية 

يف  �الأعر��س  وتخفيف  �جل�شم  يف  �ملناعي 

حالة �الإ�شابة بالفريو�س، مبا يقلل �حتمالية 

خا�شة  �لوفاة  �إىل  توؤدي  �لتي  �مل�شاعفات 

لدى �لبالغني من �لعمر 50 عاًما فما فوق.

للت�شدي  �لطبي  �لوطني  �لفريق  و�أ�شار 

�جلهود  مو��شلة  �إىل  كورونا  لفريو�س 

�لفريو�س  مع  �لتعامل  م�شار�ت  لتعزيز 

بال�شكل �لذي يكفل �شحة و�شالمة �جلميع، 

موؤكًد� �أن وعي �ملجتمع و�لتز�مه باالإجر�ء�ت 

�الحرت�زية و�الإقبال على �لتطعيم بجرعاته 

�ملحدد  وقتها  �ملن�شطة يف  �لكاملة و�جلرعة 

�لفارق يف جميع مر�حل  �لدو�م  ي�شكل على 

�لت�شدي للفريو�س.

حممد بلجيك

موؤكًدا اأنها متثل عن�سًرا مهًما وجاذًبا لال�ستثمارات بكافة اأنواعها

وزير التجارة يد�ّسن م�سروع الواجهة البحرية ب�ساحل قاليل

وكيل اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية ي�سارك

 يف ندوة حول فر�ض التجارة واال�ستثمار مع اإيطاليا

�ل�شناعة  وزير  د�ّشن 

رئي�س  و�ل�شياحة  و�لتجارة 

�لبحرين  هيئة  �إد�رة  جمل�س 

لل�شياحة و�ملعار�س ز�يد بن ر��شد 

�لزياين م�شروع �لو�جهة �لبحرية 

�ملحرق،  مبحافظة  قاليل  ب�شاحل 

بح�شور  �ليوم  م�شاء  �أقيم  و�لذي 

ع�شو جمل�س �لنو�ب �لنائب خالد 

حمافظ  ونائب  بوعنق،  �شالح 

خليفة  عبد�هلل  �ملحرق  حمافظة 

�لوز�رة ل�شوؤون  �جلري�ن، ووكيل 

�الأ�شغال بوز�رة �الأ�شغال و�شوؤون 

�لعمر�ين  و�لتخطيط  �لبلديات 

�ملهند�س �أحمد عبد�لعزيز �خلياط، 

لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س 

و�ملعار�س  لل�شياحة  �لبحرين 

من  وعدد  قائدي،  نا�شر  �لدكتور 

كبار �مل�شوؤولني و�ملعنيني. 

وزير  �أكد  �حلفل  وخالل 

�ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة �أن 

عن�شًر�  متثل  �لبحرية  �لو�جهة 

بكافة  لال�شتثمار�ت  مهًما وجاذًبا 

ُبعد  من  ت�شكله  وملا  �أنو�عها 

و�قت�شادي،  تنموي  و  ح�شاري 

��شم  �رتباط  ب�شبب  وذلك 

و�ل�شياحة  بالبحر  �لبحرين 

على  �شت�شيفه  وما  �ل�شاحلية، 

نوعيه �ال�شتثمار�ت و�مل�شروعات 

�مل�شروعات  هذه  مثل  تر�فق  �لتي 

�لبحرين  ت�شع  �لتي  �ل�شخمة 

�شمن �أهم �خليار�ت �ل�شياحية يف 

�الجندة �لعاملية لل�شياحة.

�أن  ذ�ته  �لوقت  يف  م�شرًي� 

يف  �لبحرية  �لو�جهة  م�شروع 

الأهد�ف  حتقيًقا  ياأتي  قاليل 

�لهيكلي  �ملخطط  م�شروع 

ململكة  �لوطنية  لال�شرت�تيجية 

�لبحرين و�لتي ت�شري بالتو�فق مع 

وبرنامج   2030 �لبحرين  روؤية 

�إىل  باالإ�شافة  �حلكومة،  عمل 

من  �مل�شروع  هذ�  �شي�شكله  ما 

�ملقومات  لتعزيز  جديدة  �إ�شافة 

و��شافته  �لبحرين  �ل�شياحية يف 

حموري  تنموي  كعن�شر 

�ل�شياحية  �ملتطلبات  ي�شتوعب 

لتحقيق  و�شوالً  �أنو�عها،  بكافة 

�أحد �أهم �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 

يف �لبحرين.

�لو�جهة  م�شروع  ويعد  هذ�، 

�أحدث  قاليل  ب�شاحل  �لبحرية 

مبحافظة  �ل�شياحة  �لو�جهات 

�متد�د  على  يقام  و�لذي  �ملحرق 

�أمو�ج  جزر  �إىل  �ملوؤدي  �ل�شارع 

مرت  �ألف  بـ100  تقدر  مب�شاحة 

من  �مل�شروع  يتكون  كما  مربع، 

منطقتني رئي�شيتني �الأوىل: �شاحل 

كيلومرت   1.5 م�شافة  على  ممتد 

ويت�شمن 14 حمالً جتارًيا وعدد 

من �الك�شاك �لتجارية و3 مالعب 

ريا�شية ومركز للريا�شات �ملائية 

ومناطق لعربات �لطعام.

اأول م�ساريع برنامج تطوير االأرا�سي احلكومية بالتعاون مع »اخلا�ض«.. احلمر: 

ن�سب اإجناز متقّدمة يف تنفيذ م�سروع اللوزي االإ�سكاين
وزير  �حلمر  يعقوب  بن  با�شم  �أعلن 

�الإ�شكان �أن م�شروع �للوزي �الإ�شكاين، �ملدرج 

�لذي  �الأر��شي  حقوق  تطوير  برنامج  �شمن 

�إجناز  ن�شب  ي�شهد  موؤخًر�،  �لوز�رة  �أطلقته 

لها،  �ملعد  �لزمني  �جلدول  جتاوزت  متقدمة 

�مل�شروع  مطور  مع  �لتعاون  �إطار  يف  وذلك 

�شركة »�لنمل للمقاوالت و�لتجارة«. 

زيارته  هام�س  على  �الإ�شكان  وزير  وقال   

حمود  بن  خالد  �ل�شيخ  ير�فقه  للم�شروع، 

ود.خالد  �الإ�شكان،  وز�رة  وكيل  خليفة  �آل 

لل�شيا�شات  �مل�شاعد  �لوكيل  �حليد�ن 

�الأدرج  ر�شا  و�ملهند�س  �الإ�شكانية  و�خلدمات 

وعدد  �الإ�شكانية،  للم�شاريع  �مل�شاعد  �لوكيل 

يوليو   6 �لثالثاء  �أم�س  �مل�شوؤولني،  من 

 132 تنفيذ  يت�شمن  �مل�شروع  �إن  �جلاري، 

�لبنية  �أعمال  �إىل  باالإ�شافة  �شكنية  وحدة 

�لتحتية �لثانوية، و�إن �مل�شروع ميثل �لن�شخة 

�الأر��شي،  حقوق  تطوير  لربنامج  �لتجريبية 

�ل�شر�كة  مبادر�ت  حزمة  �شمن  ياأتي  و�لذي 

�لوز�رة  �أطلقتها  �لتي  �خلا�س  �لقطاع  مع 

خيار�ت  توفري  بهدف  �الأخرية،  �لفرتة  خالل 

توفري  �شرعة  تكفل  مبتكرة  �إ�شكانية  وحلول 

�لوحد�ت �ل�شكنية للمو�طنني. 

�لوحد�ت  ت�شميم  �أن  �إىل  �لوزير  و�أ�شار   

مناذج  �أحدث  من  م�شتمد  بامل�شروع  �ل�شكنية 

�لبناء �ملعتمدة لدى وز�رة �الإ�شكان، �إذ تتكون 

نوم وجمل�س،  4 غرف  من  �شكنية  كل وحدة 

ودور�ت  ومطبخ  و�لطعام،  للمعي�شة  و�شالة 

مياه، باالإ�شافة �إىل موقفني لل�شيار�ت. 

�مل�شروع  هذ�  �أن  �حلمر  �لوزير  وبنّي   

�ال�شتفادة  يف  �لر�غبني  �ملو�طنني  ي�شتهدف 

�لتمويالت  �إىل  باالإ�شافة  مز�يا  برنامج  من 

ت�شعى  �إذ  �لوز�رة،  تتيحها  �لتي  �الإ�شكانية 

زيادة  �إىل  �لربنامج  هذ�  خالل  من  �لوز�رة 

�ملعرو�س من خيار�ت �لوحد�ت �ل�شكنية �أمام 

�ملو�طنني باأ�شعار منا�شبة. 

با�شم  �ملهند�س  �أكد  مت�شل،  �شياق  يف 

�حلمر �أن برنامج تطوير حقوق �الأر��شي ميثل 

بني  �لتعاون  �شعيد  على  جديدة  نوعية  نقلة 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س لتوفري م�شاريع 

�ل�شكن �الجتماعي، ال �شيما �أنه يو�كب �لروؤية 

�ملو�طنني،  �أمام  �خليار�ت  بتنويع  �خلا�شة 

�لبحث  �مل�شتمر على  �لوز�رة  �إىل حر�س  الفتا 

زيادة  يف  ت�شهم  �لتي  �ملبتكرة  �حللول  عن 

�ملعرو�س من �خلدمات و�ملنتجات �الإ�شكانية، 

وهو �لنهج �لذي ت�شري عليه �حلكومة �ملوقرة، 

وتنفذه �لوز�رة خالل �ل�شنو�ت �الأخرية. 

مع  �ل�شر�كة  فكرة  �أن  �إىل  �لوزير  ولفت 

�ل�شنو�ت  خالل  ��شتطاعت  �خلا�س  �لقطاع 

�إيجابية، كربنامج  نتائج  �الأخرية من حتقيق 

»مز�يا« �لذي متكن من تلبية �أكرث من 8000 

�إقبال  يعك�س  �لذي  �الأمر  �إ�شكانية،  خدمة 

�ملو�طنني على �خليار�ت �لفورية �لتي تتيحها 

�لوز�رة. 
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اإن امل�ض�ؤولية الإعالمية واملهنية تقت�ضي من قناة 

يعي�ضه  الذي  احلزين  ال�اقع  ن�ضر  القطرية  اجلزيرة 

نع�ن من حق�قهم يف  امل�اطن�ين القطري�ن الذين يمُ

الحتفاء باملنا�ضبات الدينية ومنها ذكرى عا�ض�راء.

ل تقمع ميلَك اإىل تخ�ض�ص معريف ي�ضت�يل على 

كانت ظروفمُ حميطك  واإن  فكرك ووجدانك، حتى 

لنجاحاته،  �ضقف  ل  ال�ضيء  اإىل  املائلمُ  له،  طاردًة 

اأن ي�ضنَع من احل�ضى جبالً  ول حدود لطاقاته، يكنه 

�ضاخًما، ومن قطرة ماء معينًا ل ين�ضب، وتذكر اأن كَلّ حلم 

يمُقَمع فه� م�ضروع كاب��ص، وفقَك اهلل!
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ال�ليات  يف  الع�شكرية  اخلدمة  بداية   -  1863

الع�شكرية  اخلدمة  من  الإعفاء  تكلفة  وكانت  املتحدة، 

تقدر مبئة دولر.

اغتيال  يف  املت�اطئني  من  اأربعة  �شنق   -  1865

الرئي�ص الأمريكي اأبراهام لينك�ن.

بني  ب�ل�  مارك�  ج�شر  حادثة  وق�ع   -  1937

مهدت  التي  وهي  ال�شينية،  والق�ات  اليابانية  الق�ات 

لدخ�ل اليابانيني للعا�شمة بكني.

1951 - بداية البث التلفزي�ين املل�ن يف ال�ليات 

املتحدة.

1965 - بداية البث التلفزي�ين يف ال�شع�دية.

باإغالق  قرار  ت�شدر  الأردنية  احلك�مة   -  1986

بني  العالقات  ت�تر  بعد  الأردن  يف  فتح  حركة  مكاتب 

امللك ح�شني ورئي�ص احلركة يا�شر عرفات.

يف  امل�حد  ال�شي�عي  احلزب  تاأ�شي�ص   -  2003

اأرمينيا.

املئة  بعد  والع�شرون  ال�شابعة  الن�شخة   -  2013

ماري�ن  بف�ز  تنتهي  وميبلدون  بط�لة  من   )127(

بارت�يل ببط�لة فردي ال�شيدات واأندي م�راي ببط�لة 

فردي الرجال.

القارية  احلرة  التجارة  اتفاقية  تفعيل   -  2019

دة تليها  الأفريقية الهادفة اإىل اإن�شاء �ُش�ق اأفريقَيّة ُم�َحّ

دة ِللُدول الأع�شاء. ُحرَيّة احلركة وعملة ُم�َحّ

»بريد �لبحرين« يعلن عن طرح �ألبوم 

طو�بع �ململكة من 2017 ولغاية 2020

اأعلن بريد البحرين ب�زارة امل�ا�شالت والت�شالت عن 

طرح األب�م الط�ابع اجلديد للبيع �شمن �شل�شلة الألب�مات 

ال�شن�ية، ويحت�ي الألب�م على املجم�عة الكاملة للط�ابع 

 2017 �شنة  من  الفرتة  خالل  �شدرت  التي  والبطاقات 

الت�شجيع على ه�اية جمع  اأجل  لغاية 2020، وذلك من 

الط�ابع الربيدية واحلث على اقتنائها يف مملكة البحرين 

وخارجها.

التي  البحرين  مملكة  ط�ابع  الألب�م  ي�شتعر�ص 

�شدرت خالل اأربع �شن�ات م�شت، ا�شتملت على م�ا�شيع 

مزهرين  عقدين  اإ�شدار  جاء يف  ما  ح�شب  مهمة،  واأحداث 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لت�يل 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مقاليد احلكم، 

نفطي  اكت�شاف  واأكرب  البحرين،  دفاع  ق�ة  واإ�شدارات 

اململكة،  احلديدي، وحمافظات  الرجل  وبط�لة  بالبحرين، 

والعيد ال�طني امل�ؤرخ للن�شيد ال�طني والن�تة امل��شيقية 

البحرينية  امل�شارف  ومئ�ية  ال�شرطة  مئ�ية  وذكرى  له، 

ومئ�ية اأول رحلة طريان للبحرين.

اجلدير بالذكر اأن هذه ال�شل�شلة قد مت البدء باإ�شدارها 

لقت  وقد  �شنتني،  لكل  األب�م  مبعدل   1995 �شنة  منذ 

الألب�مات اإعجاب وا�شتح�شان جميع املهتمني. ويت�فر األب�م 

الط�ابع مبتحف  لل�شراء لدى ق�شم خدمات ه�اة  الط�ابع 

الدوام  اأثناء  والطلب  لال�شتالم  ديناًرا،  ب�شعر 17  الربيد، 

الر�شمي يرجى الت�شال على هاتف: 17523403والربيد 
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قبلة ��ستمرت 58 �ساعة ودخلت مو�سوعة جيني�س

احتفل العامل ي�م اأم�ص بي�م التقبيل 

العاملى، حيث يتم الحتفال به فى ي�مني 

من كل عام فى 13 فرباير وفى 6 ي�لي�، 

واأ�شكالها  القبالت  اأن�اع  اختالف  وعلى 

حمملة  وخاطفة  مميزة  حلظة  تظل 

ال�شع�ر  تخيل  ميكنك  فهل  بامل�شاعر، 

ا�شتمرت  التى  العامل  فى  الأط�ل  بالقبلة 

نح� 59 �شاعة.

العامل  فى  الأط�ل  القبلة  ا�شتمرت 

ثانية، ومت  58 �شاعة و35 دقيقة و58 

لالأرقام  جيني�ص  م��ش�عة  فى  ت�شجيلها 

ليحطم   2013 فرباير  فى  القيا�شية 

ولك�شانا  اإيكات�شاى  التايالندى  الثنائى 

فى  ال�شابق  القيا�شى  الرقم  تريانارات 

امل��ش�عة بفارق دقيقتني. 

قد يبدو الرقم مذهالً لكن حني تعرف 

لها  خ�شعا  التى  وال�شروط  الك�الي�ص 

اأن  �شتعرف  القيا�شى  الرقم  ليحّطما 

ف�فًقا  الإطالق،  الأمر مل يكن ممتًعا على 

القبلة  اأن تك�ن  امل�شابقة ينبغى  ل�شروط 

م�شتمرة واأن تتالم�ص ال�شفتان فى جميع 

ويك�نان  املت�شابقان  يقف  واأن  الأوقات، 

باأى  بدعمهم  ي�شمح  ول  م�شتيقظني، 

و�شيلة م�شاعدة كال��شائد اأو الأ�شخا�ص، 

ول ي�شمح لهم حتى بدخ�ل املرحا�ص ول 

اأو احلفا�شات،  ا�شتخدام الف�ط ال�شحية 

اأو ي�شربا ول  اأن ياأكال  وبالطبع ل ميكن 

يغادرا مكان امل�شابقة اأثناء املحاولة.

اأط�ل  »اأ�شحاب  لقب  الفائزان  حاز 

قبلة م�شتمرة« وح�شال على جائزة نقدية 

 3300( تايلندي  بات  األف   100 بقيمة 

دولر(، بالإ�شافة اإىل حلقتني من الأملا�ص.

»�سفدع �لزومبي«..

نوع جديد يف غابات �لأمازون

يف  حديًثا  مكت�َشفة  �شفدع  على  العلماء  اأطلق 

الزومبي«،  »�شفدع  ت�شمية  املطرية  الأمازون  غابات 

لكنهم اأكدوا اأن الن�ع، على الرغم من ا�شمه، لن يع�د 

من امل�ت، اإذا ما ت�ا�شلت اأعمال تدمري الغابات.

عامل  عن  فيليه«  »دوي�شتيه  اإذاعة  م�قع  ونقل 

اختيار  اإن  ق�له  اإرن�شت،  رافاييل  الأملاين،  الزواحف 

ال�شم يع�د يف واقع على ك�ن الباحثني اأنف�شهم هم 

ال�شفادع من  تلك  اإخراجهم  اأثناء  الزومبي  ي�شبه  من 

باطن الأر�ص.

الربتقالية  الربمائيات  تلك  تك�ن  العادة،  ففي 

املرقطة ال�شغرية، التي ي�شل ط�لها اإىل 40 ميلمرًتا، 

ن�شطة يف الليل، وتطلق اأ�ش�اًتا خا�شة مل ت�شمع من 

العث�ر عليها،  اأجل  قبل، ويجب احلفر يف الطني من 

ذلك اأنها تختبئ حتت الأر�ص وعادة ما ل تخرج اإل 

عندما يهطل املطر.

منح �جلن�سية �لأمريكية

 لأول حا�سلة على لقاح كورونا

املمر�شة  به  قامت  الذي  الكبري  بالدور  عرفاًنا 

متحف  قّرر  جمايكا،  من  املهاجرة  ليند�شي،  �شاندرا 

للقاح  تلقيها  ذكرى  تخليد  الأمريكي  �شميث�نيان 

يح�شل  اأمريكا  يف  �شخ�ص  اأول  باعتبارها  ك�رونا 

عليه.

وكان الرئي�ص ج� بايدن اأعلن اأن بطاقة التطعيم 

اخلا�شة بليند�شي، والزي الذي ارتدته ي�م خ�ش�عها 

ت�افق  لقاح  اأول  كان  الذي  فايزر-بي�نتك،  للقاح 

�شد  ا�شتخدامه  على  الأمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة 

»ك�فيد-19«، �شمن معرو�شات متحف �شميث�نيان 

للتاريخ الأمريكي.

والهجرة  التجن�ص  خدمات  وكالة  واأعلنت 

الأمريكية،  اجلن�شية  ليند�شي  منح  قرار  الأمريكية 

اأجل  من  كبرية  »م�شاهمة  قدم  ا  �شخ�شً باعتبارها 

بالدنا«.

قّدم امل�ضمم الأمريكي 

ا  فريجيل اأبل�ه عر�ضً

Off- ا لدار خا�ضً

White على هام�ص 
فعاليات اأ�ضب�ع باري�ص 

لالأزياء الراقية الذي 

انطلق ي�م الإثنني 

املا�ضي.

وه� اأول عر�ص 

ح�ض�ري للدار بعد 16 

�ضهًرا، وقد �ضاركت 

فيه جمم�عة من اأ�ضهر 

العار�ضات العامليّات.

وافتتحت العر�ص 

واختتمته العار�ضة 

الأمريكية ذات الأ�ض�ل 

الفل�ضطينيّة بيلال حديد 

باإطاللتني بالل�ن 

الأزرق امللكي وقما�ص 

املخمل معلنًة ت�ّجه دار 

Off-White نح� 
ت�ضاميم ت�ضيف اإىل 

الطابع الريا�ضي مل�ضات 

كال�ضيكيّة ذات نزعة 

ع�ضرّية.

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

اأظهرت  بلغ عددها 12920 يف ي�م 6 ي�لي� 2021، 

ت�شجيل 128 حالة قائمة جديدة منها 72 حالة لعمالة 

وافدة، و51 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و5 حالت 

اإ�شافية  حالة   287 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 263660. 

م�شابة  حالت   3 وفاة  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  كما 

بك�رونا. 

 �ل�سحة: 128 حالة 

م�سابة بكورونا ووفاة 3 حالت
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 »التنسيقية« برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء 
تناقش آخر مستجدات التعامل مع »كورونا«

ترأس صاحب السمو 
ال��م��ل��ك��ي األم��ي��ر 
سلمان ب����ن حم���د 
آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء اجتماع 
التنسيقي��ة  اللجن���ة 
والذي عقد عن   388

بعد.
ون��اقش��ت اللجن����ة 
آخ����ر م��س��ت��ج��دات 
فيروس  مع  التعامل 
)كوفيد19(  ك���ورونا 
واإلجراءات المتعلقة 

بذلك.

 تخفيض 
مدة الجرعة المنشطة إلى 

شهر واحد لـ50 عامًا فما فوق 
أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد19( عن خفض المدة ألخذ الجرعة المنش��طة 
إلى شهر من أخذ الجرعة الثانية للفئات األكثر عرضة 
للخطر وه��م البالغون من العم��ر 50 عامًا فما فوق 
وم��ن يعانون من الس��منة المفرطة وأمراض نقص 
المناعة والعاملين في الصفوف األمامية من الكوادر 
الطبية، بعد دراس��ة مطولة للدالئل التي تؤكد على 
إسهام الجرعة المنشطة في رفع االستجابة المناعية 
في الجسم. وش��دد على أهمية الجرعة المنشطة في 
تعزيز المنحى المناعي في الجسم وتخفيف األعراض 
ف��ي حالة اإلصاب��ة بالفي��روس بما يقل��ل احتمالية 
المضاعف��ات الت��ي ت��ؤدي إل��ى الوف��اة خاصة لدى 
البالغين من العمر 50 عامًا فما فوق. وأش��ار الفريق 
الوطني إلى مواصلة الجهود لتعزيز مسارات التعامل 
م��ع الفيروس بالش��كل ال��ذي يكفل صحة وس��امة 
الجميع، مؤكدًا أن وعي المجتمع والتزامه باإلجراءات 
االحترازية واإلقبال على التطعي��م بجرعاته الكاملة 
والجرعة المنش��طة ف��ي وقتها المحدد يش��كل على 

الدوام الفارق في كافة مراحل التصدي للفيروس.

دعت كبار السن إلى المبادرة ألخذ المنشطة

 »الصحة«: تطعيم 39٪ من الفئة 
العمرية 12 إلى17 عامًا بجرعتين

أكدت الوكيل المس��اعد للصحة العامة بوزارة 
الصحة عض��و الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورون��ا )كوفيد-19(، رئيس��ة لجنة 
التطعيم��ات ب��وزارة الصحة الدكت��ورة مريم 
الهاجري أن نس��بة المتطعمين الذين أخذوا 
جرعتين من التطعيم مع مرور أس��بوعين من 
آخ��ر جرعة ف��ي البحرين حتى األح��د الماضي 
بلغ��ت 39% من المؤهلين ألخذ التطعيم من 

الفئة العمرية 12 إلى 17 عامًا.
فيم��ا بلغ��ت نس��بة المتطعمين م��ن الفئة 
العمرية 18 إلى 49 عامًا 84% من المؤهلين 
ألخ��ذ التطعيم من هذه الفئ��ة العمرية، في 
حين بلغت نس��بة المتطعمي��ن البالغين من 

العمر 50 عامًا فما فوق %84.
وش��ددت على أهمية التطعيم��ات المضادة 
لفيروس كورونا في تحصين الفرد والمجتمع 
ضد فيروس كورونا والمتحورات بش��كل عام، 
داعي��ًة إل��ى ضرورة مب��ادرة كبار الس��ن ألخذ 
الجرعة المنش��طة لم��ا تمثله ه��ذه الجرعة 
من تأمين لهم وتحصين فّعال من الفيروس 
والمتحورات، والتقليل م��ن أعراضها في حال 
اصابته��م بها أو الدخ��ول للعناي��ة المركزة 

والوفاة ال سمح اهلل.
وقالت: »إن البحرين سّجلت تطعيم 80% من 
إجمالي الس��كان المؤهلين في البحرين ممن 
أكملوا جرعتين من التطعيم بما يعادل %67 
من إجمالي الس��كان في المملكة، ما يعكس 
اإلقبال الواس��ع من ِقبل كاف��ة أفراد المجتمع 

من مواطني��ن ومقيمين م��ن مختلف الفئات 
العمري��ة«، مش��ددة عل��ى األهمي��ة البالغة 
ألخذ الجوعة المنش��طة وتس��جيل األبناء في 
الفئ��ة العمري��ة م��ن 12 إلى 17 عام��ًا ألخذ 
التطعيمات من أج��ل تحقيق الحملة الوطنية 
للتطعي��م أهداف��ه والوصول إل��ى التحصين 
المنش��ود. وأش��ارت الهاجري إلى أن البحرين 
س��ّباقة في تقديم أفضل الخدم��ات الصحية 
وأهمها الخدم��ات الوقائية ودأبت على توفير 
المواطني��ن  لجمي��ع  الفّعال��ة  التطعيم��ات 

والمقيمين بشكل مجاني.
ولفتت إلى أن المملكة س��طرت أمثلة رائعة 

ف��ي الس��بق والريادة ف��ي التص��دي للجائحة 
والتش��خيصية  الوقائي��ة  الط��رق  بش��تى 
والعاجي��ة، موضح��ًة أن التطعيم��ات أثبتت 
فاعليته��ا كإح��دى أنج��ع الطرائ��ق الوقائية 
للس��يطرة على مختل��ف األم��راض المعدية، 
وبالتالي فإن أخذ التطعي��م له دوٌر فعال في 

احتواء الجائحة.
أثبت��ت  التطعيم��ات  أن  الهاج��ري   وأك��دت 
فاعليته��ا وع��دم تس��جيل أي مضاعف��ات أو 
أعراض جانبية ش��ديدة على جميع الحاصلين 
عل��ى التطعيم، الفتًة إل��ى أن إقبال المجتمع 
البحرين��ي عل��ى أخ��ذ التطعيم يؤك��د الوعي 
المجتمعي والتعاون والمش��اركة في الحملة 
الوطنية للتطعيم، بما أس��هم في زيادة أفراد 
المجتم��ع المحصنين من اإلصابة بالفيروس؛ 
األم��ر الذي ُيقلل انتش��ار الفيروس وُيس��اهم 
ف��ي المناع��ة المجتمعية.  وج��ددت الدعوة، 
ألولياء األمور إلى المبادرة بتس��جيل أطفالهم 
البالغي��ن م��ن العم��ر 12 عامًا إل��ى 17 عامًا 
ألخ��ذ التطعيم، لتوفير الحماية الكافية لهذه 
الفئة العمرية عب��ر حصولهم على التطعيم، 
م��ن أجل الحف��اظ على صحتهم وس��امتهم 
وإكس��ابهم المناع��ة ض��د الفي��روس، الفتًة 
إل��ى أن التطعيمات توفر الحماي��ة لمن أخذ 
التطعيم، حي��ث إن عملية التحصين في غاية 
األهمية كون المناعة المجتمعية المكتس��بة 
ُتس��هم ف��ي تقلي��ل ِنس��ب انتق��ال العدوى 

وبالتالي القضاء على الفيروس.

 سفارة البحرين بالمملكة المتحدة تبدأ 
تطعيم المواطنين المقيمين في الخارج

بدأت س��فارة مملك��ة البحرين ل��دى المملكة المتح��دة، أمس، تنفي��ذ حملة تطعيم 
المواطنين في الخارج، تنفيذًا للتوجيه الملكي الس��امي من لدن حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الباد المفدى، بمباش��رة تطعيم المواطنين 
البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا ممن لم يتمكنوا من الحصول على 
التطعيم، حفاظًا على صحة المواطنين وس��امتهم، وحرصًا على دعم الجهود الوطنية 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، في التصدي لفيروس كورونا.وأوضحت أن هذا التوجيه الس��امي يأتي في إطار 
اهتم��ام جالته الحثي��ث بأبناء مملكة البحرين وضمان حصوله��م على أفضل الرعاية 
والخدمات في الداخل والخارج.وقامتا وزارتا الصحة والخارجية بوضع خطوات عمل لوضع 
توجيه جالة الملك المفدى موضع التنفيذ وإجراء التنس��يق المكثف مع طاقم س��فارة 
مملك��ة البحرين لدى المملك��ة المتحدة، حيث يتمركز عدد كبي��ر من مواطني مملكة 
البحرين للحصول على الموافقات الازمة بحسب أنظمة المملكة المتحدة والعمل على 
التحضير اللوجستي وإعداد روابط التسجيل اإللكترونية، وتم بدء برنامج التطعيم بعد 
حصر جميع المواطنين المسجلين.وأش��اد سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة 
الش��يخ فواز بن محمد آل خليفة، بالتوجيه الملكي السامي وأثره اإليجابي على مواطني 
البحرين المتواجدين في المملكة المتحدة، منوهًا باالس��تجابة العالية والتنسيق بين 
الفري��ق المنظم من مختلف ال��وزارات الحكومية والسفارة.وس��تتواصل فترة التطعيم 
األولى لمواطني البحرين المتواجدين بالمملكة المتحدة إلى 9 يوليو، ودعت الس��فارة 
الراغبين في الحصول على التطعيم إلى التسجيل على الرابط اإللكتروني المتوافر على 

وسائل التواصل االجتماعي التابعة لسفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة.

 البحرين وإيطاليا تحتفالن بنصف قرن 
من العالقات الدبلوماسية مايو المقبل

أكد وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياسية الدكتور الشيخ عبداهلل 
بن أحم��د آل خليفة، أن مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا، س��وف 
تحتفان في ش��هر مايو المقبل بذكرى مرور نصف قرن على إقامة 
العاقات الدبلوماسية بينهما، في ظل الحرص المتبادل على تعزيز 

التعاون المشترك.
وأش��ار في هذا الصدد إلى افتتاح س��فارة مملكة البحرين في روما، 
وتدش��ين الخط الجوي لطي��ران الخليج إلى مدينة مي��ان، وافتتاح 
مكتب وكالة التج��ارة اإليطالية في المملكة، والتعاون مع ش��ركة 
»إيني« في قطاع الطاقة، وغيرها من المجاالت المثمرة والمبش��رة 

التي تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.
وش��ارك وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية، أمس، في ندوة 
تفاعلي��ة، عب��ر االتص��ال اإللكتروني المرئ��ي، بعن��وان »البحرين 
وإيطاليا: فرص التجارة واالس��تثمار«، التي نظمها مجلس التنمية 
االقتصادي��ة، واتح��اد الصناع��ات اإليطالية، بمش��اركة وكيل وزارة 
الخارجي��ة اإليطالي��ة مانليو دي س��تيفانو، وعدد من المس��ؤولين 

والمؤسسات والشركات في البلدين الصديقين.
وأك��د الش��يخ عبداهلل بن أحم��د في كلمت��ه االفتتاحي��ة أن الزيارة 
الناجحة التي قام بها صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لروما في فبراير 2020، 
ش��كلت عامة فارقة ورائدة في تأس��يس ش��راكة إس��تراتيجية مع 

الجمهورية اإليطالية في مختلف المجاالت.
ولفت إل��ى أن الفعاليات االقتصادية المتنوع��ة تمثل مجااًل خصبًا 
ومهم��ًا الستكش��اف الف��رص المتاح��ة ف��ي البلدي��ن، وخاصة أن 
البحرين توفر مركزًا لوجستيًا لألسواق المجاورة، كما تمنح المملكة 
تسهيات وامتيازات كثيرة ومتميزة للمستثمرين، مشيدًا بالجهود 
النوعي��ة التي يبذلها مجلس التنمي��ة االقتصادية في هذا المجال. 
من جانب��ه، ثمن وكي��ل وزارة الخارجية اإليطالية ف��ي كلمته التي 
ألقاها التطور الملحوظ للعاقات بي��ن البلدين الصديقين، مؤكدًا 
تطل��ع باده إل��ى المضي قدمًا ف��ي تعزيز العاق��ات الثنائية على 
مختل��ف األصعدة، والعمل س��ويًا على زيادة حج��م التبادل التجاري 

بمعدالت مطردة.
في حين قدمت س��فيرة الجمهوري��ة اإليطالية ل��دى البحرين باوال 
أم��ادي، الش��كر ووكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون السياس��ية على 
مش��اركته في الندوة، باعتبارها فرصة ممتازة الستكشاف إمكانات 
جديدة للتجارة واالس��تثمارات وبناء ش��راكات واع��دة بين البلدين 

الصديقين.

سفير البحرين بأمريكا: شراكة إستراتيجية 
مع واشنطن في العديد من المجاالت

أكد سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األمريكية الشيخ عبداهلل بن راشد 
آل خليفة اعتزاز البحرين بالش��راكة اإلس��تراتيجية والعاق��ات التاريخية القائمة 
م��ع الواليات المتحدة األمريكية في العديد من المج��االت ومن ضمنها المجاالت 
االقتصادي��ة والتجاري��ة وفي مقدمته��ا اتفاقية التج��ارة الحرة، وإنش��اء منطقة 

التجارة الحرة األمريكية في مملكة البحرين.
وشارك الشيخ عبداهلل بن راشد آل خليفة في أثناء زيارته لمدينة ميامي، في اجتماع 
نظمه مركز التجارة العالمي بالم بيتش وباستضافة المستشار آرثر كيزر بحامعة 
كيزر في بالم بيتش، ومش��اركة أكثر من 50 ممثًا م��ن الحكومة ورجال األعمال، 
حي��ث دار النقاش حول الفرص الهائلة لألعمال والتجارة والتعليم والس��ياحة بين 

منطقة ميامي ومملكة البحرين.
وأكد الش��يخ عبداهلل بن راش��د حيوية وانفتاح البيئة االقتصادية التي تتمتع بها 
البحرين، والتي أرس��ى دعائمها النهج اإلصاحي لصاح��ب الجالة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل الباد المف��دى، بما تضمنه من حفظ للحقوق والواجبات 
وس��يادة للقانون، تماش��يًا مع رؤية البحرين االقتصادي��ة 2030 التي ترتكز على 
مبادئ االستدامة والتنافسية والعدالة، وهو ما جعل المملكة تواصل ريادتها في 

تنويع مصادر الدخل وجذب االستثمارات في المنطقة. 
فيما أش��ارت خبيرة الش��ؤون العالمية باميا دوبين إلى أن توقيع مملكة البحرين 
إع��ان مب��ادئ إبراهيم يوس��ع من ق��درة وتأثير القيم المش��تركة بي��ن الواليات 
المتح��دة األمريكية ومملكة البحرين، مضيف��ًة أن مملكة البحرين ضمن مقدمة 
ال��دول في مجاالت االبتكار واالنفتاح من الناحي��ة الجغرافية والتعليمية والمالية 

والتقنية، وهي الشريك المناسب لهم في مقاطعة بالم بيتش.
وتم خال االجتماع مناقشة فرص التعاون التجاري للشركات األمريكية في مختلف 

القطاعات االقتصادية. حضر االجتماع ممثلة التجارة لمملكة البحرين روز صقر.



 القبيسي: يقترح توسعة ثالثة 
مساجد بـ»تاسعة الشمالية«

تق��دم ممث��ل الدائرة التاس��عة بالمجل��س البل��دي بالمنطقة 
الش��مالية ورئي��س اللجن��ة الفني��ة عب��داهلل مب��ارك القبيس��ي 
بمقترحات لتوس��عة ثالثة مس��اجد بالدائرة التاس��عة بمدينة 
حمد نظرًا للحاجة الماس��ة ألهال��ي المنطقة وخدمة لرواد بيوت 

الرحمن. 
وق��ال القبيس��ي إنه ت��م رفع مقترح توس��عة مس��جد رملة بنت 
أب��ي س��فيان الواقع على طري��ق 522 بمجم��ع 1205 من الجهة 
الش��مالية، ومقترح توسعة مس��جد عبدالرحمن بن عوف الواقع 
على طري��ق 926 بمجم��ع 1209 من الجهة الجنوبي��ة، ومقترح 
توسعة مسجد أم سلمة بطريق 940 بمجمع 1209 من الجهتين 
الش��مالية والجنوبية، الفتًا إلى أن األهالي -التي تقع المس��اجد 
ف��ي أحيائهم- قد طالب��وه بالتحرك على توس��عتها، مضيفًا أن 
ه��ذه المطالبة قديم��ة عمل عليه��ا البلديون الس��ابقون وأنه 

سيقوم بمواصلة تلك الجهود.

 مأتم العجم الكبير: قطر تحرم
 الطائفة الشيعية من حقوقها الدينية 

أعرب رئيس مأت��م العجم الكبير 
محمد عباس بلجيك، عن استنكاره 
المأتم  منتس��بي  كافة  واستنكار 
البائس��ة  للمح��اوالت  وش��جبهم 
الت��ي تق��وم به��ا قن��اة الجزيرة 
القطري��ة؛ م��ن أجل ش��ق الصف 
وإث��ارة النع��رات الطائفي��ة بين 
أبناء البلد، وإخفاء الحقيقة المرة 
التي يعاني منه��ا القطريون من 
الطائفة الش��يعية من حرمانهم 
من كافة حقوقهم الدينية هناك، 
وعدم السماح بالقيام بأي مظاهر 

لالحتفاء بالمناسبات الدينية. 
وأك��د بلجيك، وقوفه صف��ًا واحدًا 
خلف قيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
المف��دى، ودعم��ه  الب��الد  مل��ك 
سياس��ة جاللته الت��ي تنطلق من 
مبادئ س��امية وحضاري��ة تحقق 
البحرين  وتطلعات ش��عب  آم��ال 

الوف��ي، مؤك��دًا أن م��ا يق��وم به 
النظ��ام القط��ري وقن��اة الجزيرة 
التي يحتضنها؛ من أجل استهداف 
المنطق��ة،  دول  واس��تقرار  أم��ن 
يعد مخالفًا لمب��ادئ دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية. 
ونوه بلجيك إلى أن حرية ممارسة 
الش��عائر الديني��ة الت��ي كفله��ا 
الميث��اق والدس��تور ف��ي مملكة 
البحرين، ليس��ت حب��رًا على ورق، 
كما تدعي قناة الجزيرة، فبالطبع 
حرية التعبير وممارس��ة الشعائر 
الديني��ة لديها ما يش��به ادعاءها 

الديمقراطية. 
المح��اوالت  ه��ذه  أن  وأوض��ح 
البائس��ة لن تزيد شعب البحرين 
إال عزمًا وإصرارًا على المضي قدمًا 
بمسيرة التنمية واالزدهار بقيادة 
جاللة الملك المف��دى، مؤكدًا أن 
البحري��ن عصي��ة أم��ام محاوالت 
الني��ل م��ن نس��يجها وتكاتفه��ا 
االجتماعي وش��ق الص��ف والعبث 
باالنتماء الوطني والتي س��يكون 
إرادة  أم��ام  الفش��ل  مصيره��ا 
أبن��اء مملكة البحرين الراس��خة.

وق��ال: »نأمل أن يحص��ل اإلخوة 
الشيعية  الطائفة  القطريون من 
على حقوقهم كاملة والتي تشمل 
بكاف��ة  بالقي��ام  له��م  الس��ماح 
بالمناس��بات  االحتف��اء  مظاه��ر 
الديني��ة ومنه��ا ذكرى عاش��وراء 
من خ��الل فتح المآتم والس��ماح 
لإلخوة المعزين بالخروج للتعزية 
والتعبي��ر عن قدس��ية مثل هذه 
العزي��زة  الديني��ة  المناس��بات 
وقال:  المس��لمين«.  قل��وب  على 
»نتعج��ب من قيام قن��اة الجزيرة 
القطري��ة بتلفي��ق األكاذيب نحو 
االنفت��اح واألج��واء الوطنية التي 
تعيش��ها البحرين وينعم بها كل 
مواطن ومقيم عل��ى هذه األرض 
الطيب��ة، فيما تغ��ض الطرف عن 
االنته��اكات الحقوقي��ة والدينية 
الت��ي يتعرض لها م��ن يقيم في 

قطر، فأين المهنية في ذلك؟«.

محمد عباس

بنك اإلسكان: فتح مكتب مبيعات »دانات البركة«
أعلن بنك اإلس��كان، البنك الرائد في توفير التمويالت العقارية اإلسكانية 
ف��ي المملك��ة، عن إع��ادة فتح مكت��ب المبيع��ات وفلل الع��رض التابعة 
لمشروع »دانات البركة«، مع االستمرار باتباع وتطبيق اإلجراءات االحترازية 
والتدابير الوقائية، وذلك بالتزامن مع القرارات األخيرة الصادرة عن الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( واللجنة التنس��يقية، مش��يدًا 
باإلقبال الالفت الذي ش��هدته الوحدات الس��كنية برغ��م األوضاع الراهنة، 
حي��ث تم اس��تكمال حجز 65% منذ تدش��ين المش��روع نهاية ش��هر مايو 

الماضي.
ويتواج��د فري��ق بنك اإلس��كان في في��ال مخصصة للعرض داخل مش��روع 
»دان��ات البركة«، وذلك إلتاحة الفرصة للراغبي��ن باالطالع على خصائص 
ومميزات الفلل شخصيًا وعن قرب، ولتمكين الراغبين بإتمام عملية الحجز 
االنتهاء من اإلجراءات بش��كل ميسر ومباشر وذلك أثناء تواجدهم بمكتب 
المبيعات الكائن بموقع المش��روع في منطقة جنوس��ان من الساعة 8:00 

صباحًا وحتى 6:00 مساًء على مدار األسبوع.
وستس��تمر البنوك والمصارف أيضًا بتقديم ع��روض تمويلية حصرية في 
موقع المش��روع، م��ع الحرص على اتخ��اذ كافة التدابير الالزم��ة وااللتزام 
بالتباعد االجتماعي، عالوة على إجراء الحجوزات ومنح األولوية لمستخدمّي 
تطبيق Skiplino الرقمي. وقال رئيس مجلس إدارة »شركة دانات البركة« 
طارق كاظم: »نحن فخورون بالنجاح الذي يشهده مشروع »دانات البركة«، 
حي��ث تتوفر ما نس��بته 35% م��ن الوحدات الس��كنية للبيع الف��وري برغم 
الصعوبات والتحديات التي شهدناها في الفترة األخيرة. وهو ما يدل على 
حرص المنتفعين من برامج وزارة اإلسكان التي توفر لهم السيولة الالزمة 

على اقتناء الوحدات المتميزة وذات األس��عار التي في متناولهم.  وتعكس 
وتيرة اإلقبال الالفتة التي ش��هدها هذا المش��روع الس��كني مدى مواءمة 
المش��روع الحتياج��ات المواطني��ن الس��كنية، ونجاحه في تحقي��ق أهداف 
تدشينه المتمثلة في المس��اهمة في إثراء الحركة اإلعمارية السكنية في 

المملكة وتلبية الطلب المتنامي على فرص السكن االجتماعي«.
بدوره، قال مدير عام بنك اإلسكان الدكتور خالد عبداهلل: »إنه لمن دواعي 
س��رورنا أن ُننّفذ كاف��ة التجهيزات الالزمة الس��تقبال زوارن��ا الكرام ممن 
تنطبق عليهم اش��تراطات برنام��ج »مزايا« والخدم��ات التمويلية التابعة 
لوزارة اإلس��كان، حيث سيتمكن جميع الراغبين بُمعاينة وشراء فلل »دانات 
البرك��ة«، من حجز موعد مس��بق بواس��طة تطبي��ق »Skiplino« للهواتف 
الذكي��ة. حي��ث نح��رص عبر ه��ذه التجهيزات لتوفي��ر بيئة آمن��ة وداعمة 
للجهود الوطنية الهادفة الحتواء انتش��ار الجائحة. ونحن نسعى – عبر هذا 
المش��روع المتمّيز – لتلبية الطلب المتنامي على فرص السكن االجتماعي 
في البحرين، واالرتقاء بوتيرة الحركة العمرانية في المملكة إلى مستويات 

جديدة«. 
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة »ش��ركة دان��ات البركة«علي العبيدلي: 
»إننا نتطلع ُقدمًا للترحيب بالزوار الكرام في موقع مشروع »دانات البركة« 
وندعوه��م لالطالع على فلل العرض قبل قيامهم بالحجز، حيث س��يتواجد 
فري��ق مخص��ص لإلجابة على جميع األس��ئلة واالستفس��ارات ال��واردة مع 
الحفاظ على إجراءات السالمة العامة من تباعد اجتماعي وتعقيم مستمر 
وغي��ره ، كما عبر عن س��عادته بالفرص االس��تثمارية التي توفرها برامج 

الوزارة لمشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تقديم الحلول اإلسكانية«.

 الحمر: نسب إنجاز متقدمة 
في تنفيذ وحدات »اللوزي اإلسكاني«

أكد وزير اإلسكان باسم الحمر، أن مشروع اللوزي 
اإلس��كاني المدرج ضمن برنام��ج تطوير حقوق 
األراضي ال��ذي أطلقته ال��وزارة مؤخرًا، يش��هد 
نس��ب إنجاز متقدم��ة تجاوزت الج��دول الزمني 
المع��د لها، وذل��ك في إطار التع��اون مع مطور 

المشروع شركة »النمل للمقاوالت والتجارة«. 
وقال عل��ى هامش زيارت��ه للمش��روع، بحضور 
وكيل الوزارة الش��يخ خالد بن حم��ود آل خليفة، 
والوكيل المس��اعد  للمش��اريع اإلس��كانية رضا 
»إن  أم��س:  المس��ؤولين  م��ن  وع��دد  األدرج 
المش��روع يتضم��ن تنفيذ 132 وحدة س��كنية 
باإلضافة إل��ى أعمال البنية التحتي��ة الثانوية، 

وإن المشروع يمثل النس��خة التجريبية لبرنامج 
تطوي��ر حق��وق األراض��ي، وال��ذي يأت��ي ضمن 
حزمة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي 
أطلقته��ا الوزارة خ��الل الفترة األخي��رة، بهدف 
توفي��ر خيارات وحل��ول إس��كانية مبتكرة تكفل 

سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين«.
الس��كنية  الوح��دات  تصمي��م  أن  إل��ى  وأش��ار 
بالمش��روع مس��تمد من أح��دث نم��اذج البناء 
ال��وزارة، حي��ث تتك��ون كل  ل��دى  المعتم��دة 
وحدة س��كنية من 4 غرف ن��وم ومجلس، وصالة 
والطع��ام، ومطب��خ ودورات مي��اه،  للمعيش��ة 

باإلضافة إلى موقفين للسيارات. 

وبّين الحمر أن المش��روع يستهدف المواطنين 
الراغبي��ن ف��ي االس��تفادة م��ن برنام��ج مزايا، 
باإلضاف��ة إل��ى التموي��الت اإلس��كانية الت��ي 
تتيحها الوزارة، حيث تس��عى ال��وزارة من خالل 
ه��ذا البرنامج إلى زي��ادة المعروض من خيارات 
الوح��دات الس��كنية أم��ام المواطنين بأس��عار 

مناسبة. 
وأك��د الحمر أن برنامج تطوي��ر حقوق األراضي، 
يمث��ل نقلة نوعية جديدة عل��ى صعيد التعاون 
بي��ن القطاعي��ن الحكوم��ي والخ��اص لتوفي��ر 
مشاريع السكن االجتماعي، السيما وأنه يواكب 
الرؤية الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين.

 المقهوي: إعادة توزيع
أكياس القمامة بالمحرق

ياسمينا صالح «

أعلن عض��و مجلس بلدي المحرق أحم��د المقهوي عن إعادة 
توزي��ع أكياس القمامة لجميع األهال��ي في محافظة المحرق، 

الثالثاء من كل أسبوع من الساعة 4 إلى 8 مساء. 
يذك��ر أن إع��ادة خدم��ة توزيع أكي��اس القمامة ت��م إيقافها 
بش��كل مؤقت لمدة 14 يوما، حفاظا على سالمة المواطنين، 

وتحاشيا للتزاحم، واتباعا لالحترازات الصحية.

3 أشهر بداًل من 3 سنوات آلسيوي 
خرج يشتري خبزًا أثناء الحجر

أيمن شكل «

خفضت المحكمة الكبرى الجنائية »االستئنافية« عقوبة آسيوي 
خرج من س��كنه لش��راء خبز »كماجي« أثناء فت��رة الحجر الصحي 
إلصابت��ه بفيروس كورون��ا )كوفيد�19(، من الحبس 3 س��نوات 
والغرامة 5 آالف دينار، واكتفت بحبس��ه 3 أشهر وأمرت بإبعاده 

عن البالد بعد نفاذ العقوبة.
وكان��ت النيابة صرحت في وقت س��ابق ب��أن المحكمة الصغرى 
الجنائية أصدرت حكمه��ا بإدانة متهم لمخالفته إجراءات الحجر 
المنزلي المفروض عليه لمنع انتش��ار فيروس كورونا وتعريض 
اآلخرين للعدوى، حيث قضت بحبس��ه ثالث س��نوات وتغريمه 5 
آالف دينار وإبعاده نهائيًا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة.وتتحصل 
وقائ��ع القضية في ورود بالغ من اإلدارة األمنية المختصة برصد 
مقط��ع فيدي��و متداول في بعض وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
يظه��ر المتهم في م��كان عام وفي معصمه الس��وار المخصص 
لتتبع تطبيق الحجر المف��روض على المصابين بفيروس كورونا 
وبعد التأكد من الحالة الصحية للمتهم وثبوت تماثله للشفاء، 
باش��رت النياب��ة التحقيق م��ع المتهم واس��تجوبته حيث اعترف 
بخروجه من مقر سكنه أثناء فترة الحجر الصحي المفروض عليه، 
فتم تقديمه محبوسًا لمحاكمة عاجلة في ذات اليوم وقد نظرت 
المحكمة الصغرى الجنائية الدع��وى وأصدرت حكمها المتقدم.

وطع��ن المحامي أحمد المعيوف على الحكم باالس��تئناف، ودفع 
بانتف��اء أركان الجريمة بحق المتهم، حي��ث ثبت إصابته بتاريخ 
2021/5/18 وقال إن اإلجراءات المتبعة تفيد بأن فترة المرض 
10 أي��ام وقد طلب منه بع��د تعافيه واس��تقرار حالته أن يعزل 
نفس��ه بالمنزل 10 أيام، ولم يك��ن حامال للمرض ولكن متعاف، 

وتم ضبطه بتاريخ 6 مايو بتهمة مخالفة إجراءات العزل.

الحكم غدًا على بحريني متهم 
بإهانة القضاء عبر مقطع فيديو

ق��ررت المحكم��ة الصغرى الجنائي��ة الثانية النط��ق بالحكم في 
قضي��ة بحرين��ي مته��م بإهانة الس��لطة القضائية عب��ر مواقع 

التواصل االجتماعي في جلسة الغد 8 يوليو.
وتتحص��ل وقائع القضية في ورود طلب إل��ى النيابة العامة من 
المجلس األعلى للقضاء باتخاذ إجراءات المس��اءلة الجنائية ضد 
المتهم لقيامة مؤخرا بنش��ر مقطع فيدي��و على مواقع التواصل 
االجتماعي يتضمن إهانة للسلطة القضائية وتعريضًا بها، فتم 
اس��تدعاؤه أمام النيابة العامة بعد أن اطلعت على ذلك المقطع 

وواجهت المتهم بمضمون ما نشره وتداوله.
وفي أقواله أق��ر المتهم بما ذكره في مقطع الفيديو لكنه ادعى 
أنه بهدف التوعية عبر نش��ر قضايا تنش��ر ف��ي الصحف وقضايا 
أخ��رى من وحي خياله قائ��ال إن تطرقه لألم��ور القانونية مجرد 
اجته��ادات ش��خصية.وأكدت النياب��ة في مرافعته��ا أن المتهم 
اعت��اد مؤخرًا التعليق على أحكام القضاء بش��كل غير الئق وبما 
يمث��ل إهانة عبر نش��ر فيديوهات يقوم بترويجها على حس��ابه 
الش��خصي وتتضمن ألفاظا غير الئقة يعجز اللس��ان عن ذكرها 
داخ��ل أروقة المحاكم كما تعمد المتهم توجيه اتهامات تتعلق 
بأعمال الس��لطة القضائية وس��يادتها وتطاول��ه على القضاة، 

مطالبا في نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

»النيابة«: 52 ألف دينار لـ 28 متهمًا 
و18 محاًلً خالفوا التدابير االحترازية

ص��رح رئيس نياب��ة ال��وزارات والجه��ات العامة ب��أن المحكمة 
أصدرت أحكامًا بمعاقبة 28 متهمًا و12 محاًل تجاريًا كأش��خاص 
اعتباريين خالفوا القرارات والتدابير االحترازية للحد من انتش��ار 
فيروس كورونا )كوفيد�19( بالغرامات التي تراوحت بين ألف إلى 

ألفين دينار بما مجموعة 52 ألف دينار.
وكان��ت النيابة العامة، تلقت 24 بالغ��ًا من إدارة الصحة العامة 
ب��وزارة الصحة في فترات مختلفة حول مخالفة القرارات الوزارية 
الصادرة بش��أن الحجر المنزلي والصحي، واالش��تراطات الصحية 
الواج��ب تطبيقه��ا ف��ي مح��ال الحالق��ة والتجمي��ل والمطاعم 
والمقاهي، والدليل اإلرش��ادي لعودة النش��اط الرياضي لألندية 
الصحية واألكاديمي��ات الرياضية والمالعب الخارجية المفروضة 
الحت��واء ومْنع انتش��ار في��روس كورون��ا، وعليه باش��رت النيابة 
العامة تحقيقاتها وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية 

والتي أصدرت أحكامها المتقدمة.
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عباس يقترح زيادة المقابر 
المخصصة لمتوّفي »كورونا«

مريم بوجيري «

طال��ب عضو مجل��س الن��واب عمار 
عباس بزي��ادة المقاب��ر المخصصة 
وذل��ك  كورون��ا   جائح��ة  لمتوف��ي 
للحاج��ة الت��ي تأت��ي م��ن صمي��م 
تعزي��ز عملية التعاط��ي مع حيثيات 

وتداعيات جائحة كورونا .
برغب��ة  مقت��رح  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

مس��تعجل تقدم به النائب، مطالبًا 
بس��رعة تخصي��ص ع��دد أكب��ر من 
المقابر المخصص��ة للمتوفين جراء 
الجائح��ة، باإلضاف��ة إل��ى المقاب��ر 
ضم��ن  وذل��ك  حالي��ًا  المخصص��ة 
الوقائي��ة  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
الرسمية المعمول بها في المملكة.
واعتب��ر النائ��ب عب��اس أن االقتراح 
يأتي بعد االطالع عن كثب من خالل 

التواصل مع األهالي والمعنيين بهذا 
الشأن من مختلف المناطق جنبًا إلى 
جنب مع اللق��اءات واالقتراحات التي 
رفعت بهذا الخصوص من المعنيين 
والمهتمين فضاًل عما يتم نشره في 
وس��ائل اإلعالم ومنص��ات التواصل 
االجتماع��ي حي��ث تكررت ف��ي أكثر 
من صيغ��ة وص��ورة آراء ومقترحات 

عمار عباسالمواطنين بهذا الخصوص.



رئيـــس  العهـــد  ولـــي  اســـتقبل 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة في قصـــر الرفـــاع أمس، 
الســـفير خالـــد الجالهمـــة، حيث 
أعرب سموه عن تهانيه بمناسبة 
صدور المرســـوم الملكي بتعيينه 
الدبلوماســـية  للبعثـــة  رئيًســـا 
دولـــة  لـــدى  البحريـــن  لمملكـــة 
التوفيـــق  لـــه  إســـرائيل، متمنًيـــا 
فـــي أداء مهامـــه الجديـــدة، مـــن 
خالل تأكيد نهج مملكة البحرين 
الســـاعي لتعزيـــز أســـس للســـالم 
ركائـــز  يرســـخ  بمـــا  والتســـامح، 
بالمنطقـــة  واالســـتقرار  التنميـــة 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيلوالعالم.

المنامة - بنا

نهــج البحـريـن قائـم علـى تعـزيـز الســالم والتسامـح
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء يلتقـــي رئيـــس بعثـــة المملكـــة لـــدى إســـرائيل
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320 عماًل صحافًيا يتنافس على جائزة رئيس الوزراء

تعـزيــز األمــن والمصـالــح مـع أميـركــا

وزيـــر اإلعـــام: تكريـــم للصحافـــة الوطنيـــة المســـؤولة والمســـتنيرة

برعايـــة كريمـــة من ولـــي العهد   رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
حفـــل  اليـــوم  اإلعـــالم  وزارة  تنظـــم 
تســـليم “جائزة رئيس مجلس  الوزراء 
الخامســـة،  دورتهـــا  فـــي  للصحافـــة” 
وذلـــك عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي 
بيـــوم  الصحافـــة  احتفاالتهـــا  ضمـــن 
البحرينيـــة، حيـــث يتـــم تكريم أفضل 
األعمـــال الصحفيـــة في فئـــات أعمدة 
والحـــوارات  الـــرأي  والتحقيقـــات 

والصور الصحفية. 
وبهـــذه المناســـبة، رفـــع وزيـــر اإلعالم 
علي بن محمد الرميحي  أســـمى آيات 
 الشـــكر والتقديـــر إلى صاحب الســـمو 

الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء علـــى تفضلـــه برعايـــة  هـــذه 
الجائزة، بما يعكس دعم سموه الدائم 
واإلعالميـــة،  الصحفيـــة  للحريـــات 
مشـــاعل  لحقـــوق  حملـــة  ومســـاندته 
التنوير فـــي التعبير عن آرائهم بحرية 
وإبداع ومســـؤولية في ظل المســـيرة 
التنموية  الشاملة لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة. 
اعتـــزازه  عـــن  الرميحـــي  وأعـــرب 
بمشـــاركة 320 عمـــالً صحفًيـــا مقدًمـــا 
مـــن الصحفييـــن ومختلـــف  الصحـــف 
اإلعالميـــة  والمؤسســـات  والمجـــالت 
واإلنجليزيـــة  العربيـــة  باللغتيـــن 
شـــرف  هـــذه  نيـــل  علـــى  للمنافســـة 
الجائزة المرموقـــة، مثمًنا جهود لجنة 

كفـــاءات  مـــن  تضمـــه  بمـــا  التحكيـــم 
إعالمية وأكاديميـــة  محايدة، ودورها 
هـــذه  وتقييـــم  وتصنيـــف  فـــرز  فـــي 
األعمـــال، واختيار أفضلهـــا بين فئات 
أعمدة الرأي  والتحقيقات والحوارات 
والصور الصحفية وفق ضوابط مهنية 

والقانـــون  الدســـتور  احتـــرام  تراعـــي 
 وميثـــاق الشـــرف الصحفـــي وحقـــوق 
الوحـــدة  وقيـــم  الفكريـــة  الملكيـــة 
الوطنيـــة والتعبيـــر عـــن  الـــرأي بدقـــة 

 وموضوعية ونزاهة ومصداقية. 
وأكـــد وزير اإلعـــالم أن “جائزة رئيس 
فـــي  الـــوزراء  للصحافـــة”  مجلـــس 
تكريًمـــا  تمثـــل  الخامســـة  نســـختها 
للصحافة الوطنية المسؤولة، وتقديًرا 
ولـــي  الملكـــي  صاحـــب  الســـمو  مـــن 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء للرســـالة 
التنويريـــة للصحافة، ودورها  الحيوي 
إطـــار  فـــي  الوطنيـــة،  المســـيرة  فـــي 
والمســـؤول  الحـــر  بالتعبيـــر   التزامهـــا 
عن الـــرأي، ومراعـــاة المصلحـــة العليا 
للوطـــن وجميـــع المواطنيـــن فـــي  ظل 

دولة القانون والمؤسسات. 

المنامة - بنا
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السادة المساهمين،

يســر مجلــس إدارة شــركة البحريــن لمواقــف الســيارات دعوتكــم لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة، المقــرر عقــده يــوم األربعــاء، الموافــق 28 يوليــو 2021، فــي تمــام الســاعة الحاديــة عشــر صباحــً، 

عبــر تقنيــة اإلتصــال المرئــي. الرجــاء قــراءة المالحظــات لمزيــد مــن المعلومــات حــول اإلرشــادات المتعلقــة 

بحضــور اإلجتمــاع.  

فــي حــال عــدم إكتمــال النصــاب القانونــي، ســيتم عقــد اإلجتمــاع الثانــي يــوم األربعــاء، الموافــق 4 
أغســطس 2021، واإلجتمــاع الثالــث إن لــزم األمــر يــوم األربعــاء، الموافــق 11 أغســطس 2021، فــي نفــس 

الموعــد وذات الطريقــة المحــددة، وذلــك لمناقشــة جــدول األعمــال التالــي: 

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.
2. الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتعديــل اإلســم التجــاري للشــركة ليصبــح شــركة البحريــن لمواقــف 

الســيارات )أماكــن( ش.م.ب.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية.

4. تفويــض الرئيــس التنفيــذي، طــارق علــي الجــودر، أو أي شــخص آخــر ينــوب عنــه إلتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ 
قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وتمثيــل مســاهمي الشــركة والتوقيــع نيابــة عنهــم علــى المســتندات 

ــن. ــب العــدل بمملكــة البحري ــة، بمــا فــي ذلــك عقــد تأســيس الشــركة المعــدل أمــام كات الضروري

أمين أحمد العريض
رئيس مجلس اإلدارة

نظــرًا للقــرارات التــي أصدرتهــا اللجنــة التنســيقية، وإلتزامــً باإلرشــادات الصــادرة مــن بنــك البحريــن المركــزي فيمــا يتعلــق 
بإجتماعــات المســاهمين، قامــت الشــركة بإتخــاذ جميــع اإلجــراءات اإلحترازيــة الالزمــة بمــا يحفــط ســالمة المســاهمين وجميــع 

األطــراف المشــاركة.
1. لحضــور اإلجتمــاع عبــر تقنيــة اإلتصــال المرئــي، يتوجــب علــى المســاهمين أو النائبيــن عنهــم بالتوكيــل إرســال طلــب 
لحضــور اإلجتمــاع، مــع صــورة مــن البطاقــة الشــخصية أو صــورة مــن جــواز الســفر للمســاهم أو مــن يمثلــه فــي التفويــض 
registry@bahrain� ــد اإللكترونــي ــن كليــر عبــر البري  باإلضافــة إلــى بطاقــة التفويــض، لمســجلي األســهم الســادة بحري

clear.com قبــل 24 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد اإلجتمــاع.
2. يحــق ألي مســاهم مســجل إســمه فــي ســجل المســاهمين للشــركة بتاريــخ عقــد اإلجتمــاع، حضــور اإلجتمــاع عبــر تقنيــة 
اإلتصــال المرئــي بشــكل شــخصي أو عبــر توكيــل خطــي ألي شــخص لحضــور اإلجتمــاع و التصويــت نيابــة عنــه، مــع األخــذ 

بعيــن اإلعتبــار أن يكــون هــذا الوكيــل غيــر رئيــس و أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي الشــركة.
3. إســتمارة التوكيــل متوفــرة علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة ولــدى مســجلي األســهم الســادة بحريــن كليــر. يجــب 
علــى المســاهمين الراغبيــن فــي إســتخدام التوكيــل إيــداع اإلســتمارات المعبئــة لــدى مســجلي األســهم الســادة بحريــن 
كليــر عبــر البريــد اإللكترونــي registry@bahrainclear.com قبــل 24 ســاعة علــى األقــل مــن موعــد اإلجتمــاع، ولــن يتــم 

قبــول أيــة إســتمارات بعــد إنتهــاء الموعــد المحــدد.
www. وموقــع بورصــة البحريــن www.carparks.bh 4. الرابــط اإللكترونــي لإلجتمــاع ســيكون متوفــرًا علــى موقــع الشــركة

bahrainbourse.com فــي اليــوم المقــرر لعقــد اإلجتمــاع.
ــق  ــأ )الطاب ــة المرف ــي، بواب ــأ المال ــرج المرف ــر، ب ــن كلي ــوان المراســالت واإلتصــال للســادة مســجلي األســهم: 1( بحري 5. عن
 registry@bahrainclear.com :الرابــع(، المنامــة، البحريــن، هاتــف: 17261260، فاكــس: 17256362، البريــد اإللكترونــي
2( كفيــن تكنولوجيــز )البحريــن( ذ.م.م، بــرج الزامــل )الطابــق الســابع(، مكتــب رقــم 74، المنامــة، البحريــن، هاتــف: 

.bahrain.helpdesk@kfintech.com 17212055، البريــد اإللكترونــي:  17215080، فاكــس: 
faltajir@ 6. لمزيــد مــن اإلستفســارات، بإمــكان المســاهمين التواصــل مــع ســكرتيرة مجلــس اإلدارة عبــر البريــد اإللكترونــي

carparks.bh أو علــى أرقــام التواصــل هاتــف: 17224477.

دعوة إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية
شـركــة البحـريـن لمواقــف السـيـــارات ش.م.ب.

مالحظات هامة للمساهمين:

المنامة - بنا

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بــن حمــد آل خليفــة أهمية مواصلة البناء علــى ما تحقق من تطوير أوجه 
العالقــات الثنائيــة بيــن مملكة البحريــن والجمهورية اإليطاليــة الصديقة 
علــى مختلف األصعدة بما يســهم في الدفع بمســارات التعــاون نحو آفاٍق 
أرحــب تعــود بالنفــع علــى البلدين والشــعبين الصديقين ويلبــي التطلعات 

المنشودة.

جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه عـــن 
ُبعـــد أمـــس مـــع ســـفيرة الجمهورية 
اإليطاليـــة لدى مملكة البحرين باوال 
أمادي، حيث نوه ســـموه بمستويات 
التنســـيق والعمـــل المشـــترك القائمة 
علـــى الشـــراكة االســـتراتيجية التي 
تجمـــع بيـــن البحريـــن وإيطاليـــا في 
كافـــة المجاالت وأهمية تعزيزها بما 

يخدم المصالح المشتركة.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 

المواضيـــع ذات االهتمـــام المشـــترك 
علـــى  المســـتجدات  مـــن  وعـــدٍد 

اإلقليمية والدولية.
الســـفيرة  أعربـــت  جانبهـــا،  مـــن 
وتقديرهـــا  شـــكرها  عـــن  اإليطاليـــة 
لصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
مـــا  الـــوزراء علـــى  رئيـــس مجلـــس 
يوليـــه مـــن اهتمـــاٍم مســـتمر بدعـــم 
بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون  مجـــاالت 

البلدين والشعبين الصديقين.

ــس الـــــــوزراء: الـــدفـــع بــمــســارات الــتــعــاون الــثــنــائــي ــي ــد رئ ــه ــع ــو ولـــي ال ــم س

زيادة مستويات التنسيق والعمل المشترك مع إيطاليا

أعـــرب نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة عـــن تقديـــره لعالقات 
الصداقـــة والتعـــاون بين مملكة البحريـــن والواليات 
المتحـــدة األميركية، وما يتســـم به العمل المشـــترك 
بيـــن البلدين من تطور مســـتمر في جميع المجاالت، 
وبما يخدم مصالح شعبيهما الصديقين، ويسهم في 

تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
جاء ذلك، خالل لقاء ســـمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
آل خليفة، أمس الثالثاء عبر االتصال المرئي القائم 
بأعمـــال ســـفارة الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة لدى 

مملكـــة البحريـــن إيثان غولدريتش. مـــن جانبه، عبر 
غولدريتش عن سعادته بلقاء سمو الشيخ محمد بن 
مبـــارك آل خليفـــة، مؤكًدا حرص بـــالده على المضي 

بعالقـــات الصداقة مع مملكـــة البحرين آلفاق أرحب 
على المســـتويات كافـــة وبما يعود بمزيـــد من الخير 

على البلدين والشعبين الصديقين.

المنامة - بنا
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الفيروس ما يزال موجودا... وحذار من التهاون
يستطيـــــع  فـــرد  كــــل  الصــيـــــاد: 
ــداد ــ األع ــار  ــس ــح ان فــي  يــســاهــم  أن 

قــال رئيــس قســم مكافحــة األمراض بــإدارة الصحة العامة عــادل الصياد إن 
مواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية مع تفعيل المستوى األصفر في هذه 
المرحلة للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( تســتدعي عزم الجميع للحفاظ 
على كل ما تحقق من جهد وإنجاز بروح الفريق الواحد من كل فرد باختالف 

موقعه.

باإلجـــراءات  االلتـــزام  إلـــى  ودعـــا 
االحترازيـــة وعدم التراخـــي والتهاون 
التعليمـــات  تطبيـــق  فـــي  والتســـاهل 
الصـــادرة مـــن الفريق الوطنـــي الطبي 
الحـــذر  وتوخـــي  المعنيـــة،  والجهـــات 
في هـــذه المرحلـــة خصوصـــا مع فتح 
القطاعـــات واألنشـــطة التجارية، الفتا 
إلـــى أن الفيـــروس مـــا يـــزال موجودا، 
وعـــدم االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائية 
قـــد يـــؤدي إلـــى إعـــادة انتشـــاره بيـــن 

المجتمع.

وأكد الصيـــاد ضرورة االلتزام بقرارات 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا وااللتـــزام بمعاييـــر 
التباعـــد االجتماعي وااللتـــزام بارتداء 
الكمامات دائما، وغسل اليدين وتعقيم 
األســـطح بصورة دوريـــة، مبينا أن كل 
فرد يســـتطيع أن ُيســـاهم في انحســـار 
األعـــداد بداًل مـــن انتشـــارها وزيادتها، 
داعيـــا إلـــى مواصلة اإلقبـــال على أخذ 
التطعيم بما ُيسهم في زيادة التحصين 

وتحقيق األهداف المنشودة.

المنامة - بنا

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة 
تجاريا  محال  و12  متهما   28 بمعاقبة  أحــكــاًمــا  أصـــدرت 
كأشخاص اعتباريين خالفوا القرارات والتدابير االحترازية 
للحد من انتشار فيروس كورونا بالغرامات التي تراوحت 

بين ألف وألفي دينار بما مجموعة 52 ألف دينار.

وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
إدارة  مـــن  بــاغــا   24 تــلــقــت 
ــة بـــــــوزارة  ــامــ ــعــ ــ ــة ال ــحـ ــصـ الـ
مختلفة  فترات  في  الصحة 
ــرارات  ــ ــ ــق ــ ــ ــة ال ــفـ ــالـ ــخـ عـــــن مـ
ــادرة بــشــأن  ــصــ ــ الــــوزاريــــة ال
الــحــجــر الــمــنــزلــي والــصــحــي، 
ــات الــصــحــيــة  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ واالشـ
الــــــواجــــــب تـــطـــبـــيـــقـــهـــا فــي 
والتجميل  الــحــاقــة  مــحــال 
والمطاعم والمقاهي، والدليل 

اإلرشـــــــادي لـــعـــودة الــنــشــاط 
الصحية  لــأنــديــة  الــريــاضــي 
ــات الــريــاضــيــة  ــيـ ــمـ ــاديـ واألكـ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــ والـــــمـــــاعـــــب ال
الــمــفــروضــة الحـــتـــواء ومنع 
ــا،  ــورونـ ــروس كـ ــيـ انـــتـــشـــار فـ
ــرت الـــنـــيـــابـــة  ــ ــاشـ ــ وعـــلـــيـــه بـ
وأمـــرت  تحقيقاتها  الــعــامــة 
للمحاكمة  المتهمين  بإحالة 
الــجــنــائــيــة، الـــتـــي أصــــدرت 

أحكامها المتقدمة.

 تغريم 28 متهما 
و12 محال 52 ألف دينار 

لمخالفتهم التدابير االحترازية

أكــدت الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة بوزارة الصحــة عضو الفريــق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( رئيســة 
لجنــة التطعيمــات بــوزارة الصحــة مريــم الهاجــري، أهميــة التطعيمــات المضادة لفيــروس كورونا فــي تحصين الفــرد والمجتمع ضد 
فيروس كورونا والمتحورات عموما، داعية إلى ضرورة مبادرة كبار السن ألخذ الجرعة المنشطة؛ لما تمثله هذه الجرعة من تأمين 
لهــم وتحصيــن فّعــال مــن الفيروس والمتحورات، والتقليل من أعراضها في حال إصابتهم بها أو الدخول للعناية المركزة والوفاة ال 

سمح هللا.

وقالـــت إن مملكـــة البحريـــن ســـّجلت 
تطعيـــم 80 % مـــن إجمالـــي الســـكان 
المؤهليـــن فـــي مملكـــة البحريـــن ممن 
بمـــا  التطعيـــم  مـــن  جرعتيـــن  أكملـــوا 
يعادل 67 % من إجمالي الســـكان في 
المملكة، ما يعكس اإلقبال الواســـع من 
ِقبل جميع أفراد المجتمع من مواطنين 
ومقيمين من مختلف الفئات العمرية، 
مشـــددة علـــى األهميـــة البالغـــة ألخـــذ 
الجرعة المنشطة وتسجيل األبناء في 
الفئـــة العمرية مـــن 12 - 17 عاما ألخذ 
التطعيمـــات؛ من أجـــل تحقيق الحملة 
الوطنيـــة للتطعيم أهدافهـــا والوصول 

للتحصين المنشود.
نســـبة  أن  الهاجـــري  وأوضحـــت 
المتطعميـــن الذين أخذوا جرعتين من 
التطعيـــم مع مرور أســـبوعين من آخر 
جرعـــة في مملكة البحريـــن لغاية يوم 
األحـــد الموافق 4 يوليـــو الجاري بلغت 
39 % مـــن المؤهليـــن ألخـــذ التطعيـــم 
مـــن الفئـــة العمريـــة 12 إلـــى 17 عاًمـــا، 
كما بلغت نســـبة المتطعميـــن من الفئة 
العمريـــة 18 إلـــى 49 عاًمـــا 84 % مـــن 

المؤهليـــن ألخـــذ التطعيـــم مـــن هـــذه 
الفئـــة العمريـــة، في حين بلغت نســـبة 
المتطعمين البالغين من العمر 50 عاًما 

فما فوق 84 %.
مملكـــة  أن  إلـــى  الهاجـــري  وأشـــارت 
البحريـــن ســـّباقة فـــي تقديـــم أفضـــل 
الخدمـــات الصحية وأهمهـــا الخدمات 
توفيـــر  علـــى  ودأبـــت  الوقائيـــة، 
التطعيمات الفّعالـــة لجميع المواطنين 
والمقيمين بشـــكل مجانـــي، الفتًة إلى 
أن المملكة قد سطرت أمثلة رائعة في 
الســـبق والريادة في التصدي للجائحة 
بشـــتى الطرق الوقائية والتشخيصية 
والعاجيـــة، موضحـــًة أن التطعيمـــات 
أثبتـــت فعاليتها كإحـــدى أنجع الطرق 
مختلـــف  علـــى  للســـيطرة  الوقائيـــة 
األمـــراض المعديـــة، وبالتالي فإن أخذ 
التطعيـــم لـــه دور فعـــال فـــي احتـــواء 

الجائحة.
وأكـــدت أن التطعيمات أثبت فاعليتها 
أو  مضاعفـــات  أي  تســـجيل  وعـــدم 
أعـــراض جانبيـــة شـــديدة علـــى جميع 
الحاصليـــن علـــى التطعيـــم، الفتًة إلى 

علـــى  البحرينـــي  المجتمـــع  إقبـــال  أن 
أخذ التطعيـــم يؤكد الوعي المجتمعي 
الحملـــة  فـــي  والمشـــاركة  والتعـــاون 
فـــي  أســـهم  مـــا  للتطعيـــم،  الوطنيـــة 
زيادة أفـــراد المجتمـــع المحصنين من 
اإلصابـــة بالفيـــروس؛ األمر الـــذي ُيقلل 
انتشار الفيروس وُيساهم في المناعة 

المجتمعية.
وجـــددت دعـــوة أوليـــاء األمـــور إلـــى 
المبـــادرة بتســـجيل أطفالهـــم البالغين 
مـــن العمر 12 عاًما إلـــى 17 عاًما ألخذ 
الكافيـــة  الحمايـــة  لتوفيـــر  التطعيـــم؛ 
العمريـــة عبـــر حصولهـــم  الفئـــة  لهـــذه 
علـــى التطعيـــم؛ ومـــن أجـــل الحفـــاظ 
علـــى صحتهم وســـامتهم وإكســـابهم 
المناعة ضـــد الفيروس، الفتـــًة إلى أن 
التطعيمـــات توفـــر الحمايـــة لمـــن أخذ 
التطعيـــم، إذ إن عمليـــة التحصين في 
غاية األهمية كون المناعة المجتمعية 
المكتســـبة ُتســـهم فـــي تقليـــل ِنســـب 
انتقـــال العدوى وبالتالـــي القضاء على 

الفيروس.

المنامة - بنا

 80 % مــــن المــؤهليـــن أخـــذوا جـرعتــي
التطعيـــم بنحــو 67 % مـــن إجمـــالــــي السكـــان

الهاجـــري تدعـــو كبـــار الســـن إلـــى المبـــادرة ألخـــذ “المنشـــطة” حفاظـــا علـــى ســـامتهم

 خــذوا “المنشطـــة” 
بعـد شهـر علـى الجـرعـة الثانيـة

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( عن خفض المدة ألخذ الجرعة المنشــطة إلى شــهر من أخذ الجرعة الثانية 
للفئات األكثر عرضة للخطر، وهم البالغون من العمر 50 عاما فما فوق، ومن يعانون من الســمنة المفرطة وأمراض نقص المناعة، والعاملون 
في الصفوف األمامية من الكوادر الطبية، وذلك بعد دراسة مطولة للدالئل التي تؤكد إسهام الجرعة المنشطة في رفع االستجابة المناعية 

في الجسم.

وشـــدد الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا علـــى أهميـــة الجرعـــة 
المنشـــطة فـــي تعزيـــز المنحـــى المناعـــي 
في الجســـم وتخفيف األعراض في حالة 
اإلصابـــة بالفيـــروس بمـــا يقلـــل احتمالية 
المضاعفات التي تؤدي إلى الوفاة خاصة 

لدى البالغين من العمر 50 عاما فما فوق.
وأشـــار الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا إلـــى مواصلـــة الجهود 
لتعزيـــز مســـارات التعامـــل مـــع الفيروس 
وســـامة  صحـــة  يكفـــل  الـــذي  بالشـــكل 
الجميع، مؤكدا أن وعي المجتمع والتزامه 

باإلجـــراءات االحترازيـــة واإلقبـــال علـــى 
والجرعـــة  الكاملـــة  بجرعاتـــه  التطعيـــم 
المنشـــطة في وقتها المحدد يشـــكل على 
الـــدوام الفارق في جميع مراحل التصدي 

للفيروس.

المنامة - بنا

ــوق ــا ف ــم ـــ 50 ف ــ ال ــي  ــ ــم أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر وف ــن هـ ــم ل



opinions@albiladpress.com15

أغمْض عينيك وتخيل أنك تعيُش في منزٍل خشـــبي وســـط غابٍة ما، 
وهكذا ســـتبقى ما حييت، ال تملُك في ُمْســـتقرَك هذا ســـوى ما تســـدُّ 
بـــه جوعـــك وتروي به ظمـــأك، ال تلفاَز يســـد فراَغ يومك، وال حاســـبًا 
لـــت كيـــف تبدو  محمـــوالً، وال هاتفـــًا جـــواالً، وال حتـــى مكيفـــا... َتخيَّ
حياتـــَك بال تكنولوجيا من أي نوٍع يا تـــرى؟ أهي أفضُل وأهدأ وأكثُر 

سالمًا، أم أقسى وأكثُر صعوبة وأشُد عسرة؟
عـــي أنَّ التكنولوجيـــا ســـيئٌة وشـــريرة، ألنهـــا ســـارقٌة باحتـــراف،  ال ندَّ
لكنهـــا قدمـــْت خدمـــاٍت جليلـــٍة ال ُتعـــدُّ وال ُتحصـــى للبشـــرية على مِر 
العصور، وإذا كانت التكنولوجيا تعني بلساننا “علم الحرفة”، فهي أي 
التكنولوجيـــا تكـــون قد بدأت مع بدء الخليقة، حين اخترع اإلنســـاُن 
النار ليطهو لقمتُه ويعيش، ثم توالت االختراعاُت البشرية حتى ذللْت 
الصعاب وجعلت المســـتحيل ممكنا والصعب الشـــديد ســـهال يســـيرا، 
فـــكان المصباُح الكهربائي والقطار البخاري والســـيارُة والتلفاز، حتى 
وصلنا للحاسِب اآللي والمحمول وصار اإلنترنت ُمتاحًا للكل والهاتُف 
الجواُل ضرورًة لدى الجميع، كل هذا الكشف ساهم في تطور العلوم 
والدفـــع بعجلة التعليـــم وتســـهيل المعامالت وتطويـــر العالقات بين 
الـــدول وبنـــاِء عالقاٍت وصداقـــات بين األفراد وأقرانهـــم حول العالم 
والمشـــاركة الفاعلة في حوار الحضارات وتقريِب األديان.. أية حياٍة 

قبل التكنولوجيا نتحدُث عنها إذًا؟
بْيـــَد أننـــا ومن ناحيٍة أخرى ال نأمُن شـــر التكنولوجيـــا بطبيعة الحال؛ 
فالســـيارُة اختراٌع عظيـــم، ُيوصلني لوجهتي في وقـــٍت قصير، لكنها 
قد تدهُســـني فـــي ثانية، والهاتُف الـــذي أحمله معـــي أينما ذهبت قد 
ُضني للتشـــهير والتحرِش لُيفســـَد  ُينقذنـــي عنـــد الحاجة، لكنه قد ُيعرِّ
حياتـــي فـــي لحظة. قـــد أدعـــي أنَّ التكنولوجيـــا التي أنـــارْت الظالم 
ـــرْت العســـير، كذلك أفسدْت الحياة.. تلك الحياة  وقربْت البعيد، ويسَّ
الِبكـــُر التـــي كان يحياهـــا الَخْلـــُق علـــى الِفطـــرة والبـــراءِة والبســـاطة 
دًة ال ُتشـــبُه نفســـها أبدًا، قد غاَب منها الجماُل  أصبحت مشـــوهًة ُمعقَّ
الفطري واضمحلت الُخُلق فسادْت العجرفُة في نفوس البشر، وبدأت 
جرائـــُم جديـــدٌة تتعلـــُق بالتكنولوجيا بالظهور، وتمزقـــت روابُط الدم 
عْت العالقاُت داخَل اأُلســـر، فقد نجحت التكنولوجيا في سرقة  وتقطَّ
أدمغتنـــا ووقتنا وحياتنا لشـــديد األســـف، فهـــل خربـــت التكنولوجيا 

حياتنا وشوهتها؟
خالصُة القول، إنَّ التكنولوجيا أو علم المهارة هي إلهاٌم من الله وتطبيٌق للعلِم  «

على أيدي البشر، وال شرَّ فيها وال بأس، إنما البأُس يكمُن في طريقِة استخداِم 
رْت لتجعَل من هذا العالم مكانًا أروع وأجمل  البشِر تلك التكنولوجيا التي ُطّوِ

وأكثَر سالمًا وأمانا، ال لتُبثَّ الشعوَر بالخوف.

هدى حرم

الحياُة بال تكنولوجيا

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

للتواصل: 17111483

نحلم بتشكيل الهيئة البحرينية العامة للكتاب
دائما تكون كثرة إصدارات الكتب ظاهرة صحية ومطمئنة في المجتمع، لكن 
العتبـــارات ماليـــة نجد العديـــد من الكتـــاب والمبدعين ال يســـتطيعون طباعة 
كتبهم، والتي ال تزال مخطوطة، فهيئة البحرين للثقافة واآلثار تقوم مشكورة 
بطباعـــة عـــدد محدود من الكتـــب وكذلك المجالت األدبيـــة والثقافية، وتعمل 
مـــا بوســـعها وبقـــدر الميزانيـــة المخصصة، لهـــذا نتمنى ونطمح بـــل ونحلم أن 
تشـــكل عندنا في القريب هيئة تســـمى الهيئـــة البحرينية العامـــة للكتاب على 
غـــرار الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، تعنى بالكتـــاب البحريني وتدعمه، ومن 
الواجب مشـــاركة القطـــاع الخاص أيضا في تقديم الدعم والمســـاندة وتوفير 

كل ما من شأنه االرتقاء بالكتاب وتوسيع رقعة اإلنتاج والطباعة.
خالل اطالعي على كيفية استفادة األديب والكاتب من دعم الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، وبالمناسبة الهيئة تقدم الدعم للكتاب العرب إلى جانب األشقاء 
المصرييـــن، وجـــدت فهمـــا أصيال ومتطورا بـــكل ما يخص الكتـــاب وصناعته، 
فالكتـــاب يعرض على لجان الفحص المبدئي المكونة من شـــخصيات مختلفة 
مـــن العامليـــن بإدارة المشـــروعات الثقافية الذين يتمتعون بكفـــاءة عالية، ثم 
يتـــم االتصال بالفاحصين الخارجيين المتخصصيـــن، وبناء على رأي الفحص 

المبدئـــي تعاد الكتـــب المرفوضة ألي ســـبب إلى أصحابها والمجازة تســـتكمل 
خطـــوات العمل بها، ثم يعرض الكتاب مع تقارير الفحص الداخلي والخارجي 

على مدير عام النشر.
ويدخـــل الكتاب ضمن الخطة الموضوعة بناء على ترشـــيح مدير عام النشـــر، 
وبعد موافقة رئيس مجلس اإلدارة تبدأ خطوات التنفيذ وعمل “كارت متابعة” 
لـــكل كتـــاب تدون به كل الخطوات التي يمر بهـــا الكتاب، بعدها يدخل الكتاب 
المرحلـــة التنفيذيـــة بعرضـــه علـــى اإلدارة الفنيـــة التـــي تقوم بعمـــل الخطوط 
الالزمـــة واإلخراج الفني وعمل الماكيت ورســـم واألغلفة الخاصة بالمصنف... 

إلخ.
إن كنـــا نتحـــدث عن القطاع الخاص ودوره في مجاالت التنمية، فلماذا ال نرى 
جهـــوده في دعـــم الثقافة والكتاب بشـــكل جـــدي وعمل توليفة مـــع الحكومة 
فـــي عمليـــة تقدم صناعة الكتـــاب، فبمثل هذه المنظومة سنشـــهد ازدهارا في 
صناعـــة الكتـــاب ودعم األدباء والمثقفين، فإلى جانـــب جهد الحكومة، نحتاج 
جهـــد ووقفـــة القطاع الخـــاص أيضـــا ألن المســـألة مرتبطة بتراثنـــا وحضارتنا 

وشخصيتنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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بمناسبة التكريم المســـتحق الذي قدمته جامعة موسكو الحكومية 
للعالقـــات الدولية لجاللـــة الملك المفدى حمد بن عيســـى آل خليفة 
عاهل البالد حفظه هللا ورعاه، نعبر عن فرحتنا ونهنئ أنفســـنا على 
هـــذا التكريم المســـتحق الـــذي يضاف إلى إنجازات جاللته وســـعيه 

الذي ال يتوقف في تعزيز التسامح والوئام في العالم.
إن منـــح جاللـــة الملـــك الدكتـــوراه الفخريـــة مـــن جامعـــة موســـكو 
الحكوميـــة للعالقـــات الدوليـــة هـــو اعتـــراف بجـــدارة جاللتـــه فـــي 
العمل اإلنســـاني وترســـيخ أســـس التســـامح والمحبة وقبول اآلخر، 
كســـمة واضحة من ســـمات العهـــد الميمون لجاللتـــه، فالبحرين في 
عهـــد جاللتـــه لم تكـــن إال داعية للتســـامح والتعايش بين الشـــعوب 

والثقافات على المستوى الدولي والداخلي على السواء.
والبحرين في عهد جاللته تعيش على أرضها كل األديان والثقافات 
دون أي تضييق أو تمييز أو تنمر على أحد مهما كان حجم المجموعة 

التـــي ينتمـــي إليهـــا، والبحرين في عهـــد جاللته آمنـــة مطمئنة رغم 
كل محاوالت شـــق الصفوف واســـتخدام الطائفيين المتطرفين هنا 
أو هنـــاك، ألن فكـــر جاللتـــه وحكمه الرشـــيد يغلق كل األبـــواب أمام 

أصحاب األفكار التحريضية الساعين لضرب لحمة البالد.
ومـــن المؤكد أن هـــذا الفكر هو الذي صنع صورة البحرين المشـــرقة 
لدى العالم شـــرقه وغربه ودفع هذه الجامعة الروســـية لمنح جاللته 
هذا االعتراف الذي يســـعدنا ويسعد كل الوطنيين، فكل وسام وكل 
تكريم لجاللة الملك هو تكريم لكل الوطنيين الشرفاء الذين يحبون 
أن يـــروا بلدهـــم مرفـــوع الرأس شـــامخا على الـــدوام. وأنـــا من هنا 
وكامـــرأة بحرينية نالت ما نالت مـــن عطاء ورعاية في عهد جاللته 
الزاهر أتقدم بكل التهاني لجاللته على هذا التكريم المستحق الذي 
هـــو تكريم لهذه المملكـــة الجميلة واعتراف برقيهـــا واحترامها لدى 

العالم.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

كل التبريكات لجاللة الملك

إدارة المخاطر الصحية
ُيشـــير مصطلـــح “المخاطر الصحية” إلـــى عوامل الخطـــر لمجموعة اإلجراءات 
اإلصابـــة  باحتمـــاالت  المرتبطـــة  المتغيـــرة  والظـــروف  واألدوات  والمعـــدات 
الجســـدية أو العضوية أو النفســـية أو زيادتها، وتتعلق هذه األخطار بالمرضى 
والعاملين بمختلف أماكن االستشفاء أثناء تواجدهم في بيئة تعرضهم لخطر 
طبـــي، ونذكـــر من هذه المخاطـــر: المضاعفات العالجية، عدوى المستشـــفيات، 
ســـقوط المريض، األخطـــاء الدوائية والطبية واإلشـــعاعية، المخلفـــات الطبية 

الخطرة والمخاطر البيولوجية وغيرها.
وإدارة المخاطـــر نشـــاط إداري يهـــدف إلـــى التحكـــم بالمخاطـــر التـــي تواجهها 
المؤسسة الصحية والعمل على تخفيضها إلى مستويات مقبولة، ويتطلب ذلك 
القيام بقياســـها وتقييمهـــا وتطوير اســـتراتيجية إدارتها ســـواء بنقل المخاطر 
إلـــى جهـــة أخرى وبتجنبها والتقليل من آثارها الســـلبية، حيـــث يكون االهتمام 
األول بخدمـــة ورعاية المريـــض وتجنيبه المخاطر أو األزمات الصحية وكذلك 
العامليـــن في الحقل الصحـــي، ويتم التعامل مع المخاطر )بتجنبها ونقل أثرها، 
وتقليـــص حدوثها، وقبول المخاطرة حين يكون احتمال حدوثها قليال وأثرها 

منخفضا(.
وتســـعى وزارة الصحة في البحرين وإداراتها لتطوير قدراتها الفنية والبشرية 
إلدارة وتجنـــب المخاطـــر الصحيـــة التـــي تحدث أثناء ممارســـة العمـــل الطبي 
ببنـــاء قـــدرات صحيـــة وكـــوادر وطنيـــة قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع مثـــل هـــذه 
المخاطر وتجنبها، وبالمتابعة اإلدارية والميدانية وبعقد الورشـــات اإلرشـــادية 
والتطويريـــة للعامليـــن في المجال الطبي، واألخطـــاء واردة في كل عمل، لكن 
أثرهـــا البشـــري يختلـــف من مرفـــق آلخر، لذلـــك فهي تحرص علـــى عدم وقوع 
المخاطر )بالتدريب الجيد لعناصرها، واالستفادة من الخبرات وتبادل المعرفة 
الصحية الخارجية، وتوفير العناية الالزمة للمرضى، وتوافر جاهزية مستدامة 
للتصدي للمخاطر، ووضع البرامج والخطط لتوعية جميع العاملين في المجال 
الصحـــي لهذه المخاطـــر ومتابعتها وتقييمها، وبســـد النواقـــص والفجوات في 
هذا المضمار وتنمية الكوادر الوطنية وزيادة الوعي المجتمعي بشـــأنها(، وهذه 
تساهم بتجنب المخاطر والتقليل من أضرارها على المستوى الصحي والبيئي.

وكان للفريق الوطني الطبي ووزارة الصحة والمواطنين الدور الفاعل  «
والمشهود في التعاطي تجاه مخاطر وتداعيات وباء كورونا، فقد وفرت 
الحكومة البحرينية اإلمكانيات اإلدارية والمادية والفنية والبشرية التي 

قللت أثر وتداعيات الوباء وأوقفت زحفه، وذلك بالتنسيق والتعاون 
مع مختلف المؤسسات الرسمية واألهلية والمجتمعية والتطوعية 

وبوعي المواطنين وحرصهم على تنفيذ اإلجراءات الصحية، وهذا ما يؤكد 
استعدادات البحرين وجاهزيتها للتعامل مع المخاطر الصحية والكوارث 

ومنع أضرارها والحد منها.

عبدعلي الغسرة

حروب اليمن
مخطـــئ مـــن يظن أن الحـــرب في اليمن بين الشـــرعية ومليشـــيا الحوثي فقط، 
فاالختالف واالقتتال بين الفصائل والجماعات اليمنية نفســـها تســـبب في فتح 
أكثر من جبهة في الطرف الواحد، ولربما تعد الخالفات المستمرة بين الحكومة 
الشـــرعية والمجلـــس االنتقالـــي الجنوبـــي والـــذي اســـتطاعت المملكـــة العربيـــة 

السعودية جبرها باتفاق الرياض في 2019 أبرزها وأكثرها وضوحًا.
وعلـــى الرغم مـــن الجهود الكبيرة التي قادتها المملكة العربية الســـعودية حينها 
برعايتها اتفاق الرياض الذي أسفر توقيع األطراف المختلفة وتعهدهم بااللتزام 
بـــه إال أنه مازال الخـــالف يظهر بين الفينة واألخرى حـــول كيفية تطبيق بنوده 
واإلطـــار الزمنـــي لذلـــك وهـــو موضـــع الخـــالف والتأويـــل الكبيـــر بين الشـــرعية 
واالنتقالـــي، كمـــا أن البحث عن مكتســـبات خاصة دائمًا ما أجج القتال وتســـبب 
في تصعيد عسكري ينذر كثيرًا بالعودة لنقطة الصفر بين الشرعية واالنتقالي.

نعـــم قامـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية بجهود كبيـــرة في ســـبيل رأب الصدع 
الكبيـــر بيـــن الطرفيـــن والتقريب من وجهـــات النظر، لكن إذا مـــا كانت األطراف 
تضمر غير ما تعلن وكانت النوايا مبيتة بما ليس في مصلحة اليمن العامة، فإن 
هـــذه الجهود المخلصـــة للتوفيق ســـتعيقها دوما هذه النوايـــا، فتغليب مصلحة 
اليمـــن واليمنيين ودحر مليشـــيا الحوثي يجب أن يكون على رأس أولويات أي 
طـــرف من األطراف ال مصلحته الحزبيـــة والفئوية التي لن تتحقق بالتأكيد من 

خالل تهميش أو االنتصار على طرف آخر يقاتل بجانبك الحوثي.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى في ظل المتغيرات المتسارعة في ملف  «

األزمة اليمنية المتمثلة في تعيين مبعوث أميركي واستقالة المبعوث 
األممي السابق ودخول سلطنة عمان بشكل رسمي على خط المفاوضات 

في اليمن، بات من الواجب التوصل لحل جذري للخالف بين الشرعية 
والمجلس االنتقالي، ذلك ما يمكن أن يتحقق بوأد رؤوس الفتنة واتباع 

سياسة ضبط النفس واالبتعاد عن كل ما يمكن أن يستفز الطرف اآلخر 
واالستماع ألصحاب الحكمة والمشورة من الوجهاء والعقالء.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com
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