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ت���ج���دي���د ت��ع��ي��ي��ن خ��ل��ي��ف��ة ب��ن 

ع���ل���ي م���ح���اف���ظ���ا ل��ل��ج��ن��وب��ي��ة
صـــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى مرسوم رقم )101( لسنة 2021 بتجديد 

تعيين محافظ للمحافظة الجنوبية، جاء فيه:
المادة األولى:

محافظا  خليفة  آل  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  تعيين  ُيــجــدد 
للمحافظة الجنوبية، وذلك مدة أربع سنوات.

المادة الثانية:
تاريخ  مــن  بــه  وُيعمل  الــمــرســوم،  هــذا  تنفيذ  الداخلية  وزيــر  على 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

أكد حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد أن المملكة 
تشهد تحسنا كبيرا نحو تجاوز مرحلة جائحة 
السابقة،  طبيعتها  إلى  الحياة  وعــودة  كورونا 
وقال جالته إن ذلك بحمد من اهلل وبتكاتف 
يتحقق  مـــا  أن  أكــــد  كــمــا  الــجــمــيــع،  وجـــهـــود 
وضع  راسخة  أسس  له  وتطور  بناء  من  اليوم 
المشهودة  بجهودهم  واألجــداد  اآلباء  لبناتها 
لدى  ذلك  جاء  لوطنهم.  وحبهم  وإخاصهم 
اســتــقــبــال جــالــتــه أمـــس فــي قــصــر الصخير 

عددا من أهالي المحافظة الجنوبية.
ــاءات  ــقـ ــلـ ونــــــوه جـــالـــتـــه بــأهــمــيــة هـــــذه الـ
المباركة مع أبناء البحرين الكرام، التي تعد 
البحرين  قــيــادة  عليه  تــحــرص  مستمرا  ــا  إرثـ
منه  يستمدون  إذ  الــتــاريــخ،  مــر  على  وشعبها 
ــقــــوة والـــعـــزيـــمـــة لــلــمــضــي ُقــــُدمــــا لــتــطــويــر  الــ
واحدة على  يدا  الوطنية متكاتفين  المسيرة 

طريق الخير والمحبة.

الوطنية  المواقف  أثنى جالته على  كما 
امتداد  العزيز على  البحرين  الخالدة لشعب 
البحرين  مّكنت  التي  المعاصر،  الباد  تاريخ 
اهلل  داعيا  التحديات،  من  الكثير  تخطي  من 
ويديم  وأهلها  البحرين  يحفظ  أن  وجــل  عــز 

على الجميع الخير واألمان.
ــع أهــــالــــي الــمــحــافــظــة  ــ مــــن جـــانـــبـــهـــم رفــ
واالمتنان  والعرفان  الشكر  جزيل  الجنوبية 
المفدى،  الملك  السامي لجالة  المقام  إلى 
معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء المبارك مع 
التواصل  على  حرصه  يجسد  الــذي  جالته، 
مع المواطنين، داعين اهلل عز وجل أن يحفظ 
بوافر  ويمتعه  خطاه  ويسدد  ويــرعــاه  جالته 
وفــخــرا  ــرا  ذخـ يبقيه  وأن  والــســعــادة،  الــصــحــة 
وعزا وسندا لمملكة البحرين وشعبها الوفي.

ــكـــي  ــريـ ــد ســتــيــفــن بـــــونـــــدي، الـــســـفـــيـــر األمـ ــ أكــ
ستعمل  المتحدة  الواليات  أن  للبحرين,  المرشح 
التي تستهدف  اإليرانية  التهديدات  على مواجهة 
أمن  ضمان  جانب  إلى  للبحرين,  الداخلي  األمــن 
المواطنين األمريكيين واستثماراتهم في المملكة.
وقال بوندي، الذي رشحه الرئيس األمريكي جو 
بايدن في أبريل الماضي ليكون السفير األمريكي 
الجديد لدى البحرين، في جلسة المصادقة على 
بمجلس  الخارجية  الشئون  لجنة  أمــام  ترشيحه 
حليفا  تــظــل  الــبــحــريــن  إن  الثاثاء,  يـــوم  الــشــيــوخ 

مهما للواليات المتحدة.

إلــى رئيس  بــيــان افتتاحي مــوجــه  وأوضـــح فــي 
الــلــجــنــة بــــوب مــيــنــيــنــديــز أن الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
ــع حـــكـــومـــة الــبــحــريــن  ــاون وثـــيـــق مــ ــعـ ــتـ ســتــعــمــل بـ
المملكة  الــداخــلــيــة ألمـــن  الــتــهــديــدات  لــمــواجــهــة 
وبخاصة من جانب إيران. وقال إن من شأن العمل 
المواطنين  ســامــة  يضمن  أن  المشترك  األمــنــي 
األمريكيين واستثماراتهم ومصالحهم في الباد.

وقــال إنــه لن تكون له أولــويــة أهــم من حماية 
حال  فــي  البحرين  فــي  األمريكيين  وأمـــن  ســامــة 
المصادقة على ترشيحه. وأكد أنه سيعمل بصورة 
والكونجرس  الخارجية  الشئون  لجنة  مع  وثيقة 

بـــشـــأن الــمــصــالــح الــمــهــمــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
جهده  سيكرس  أنــه  كما  البحرين.  فــي  األمريكية 

وطاقته لتعزيز العاقات بين البلدين.
وأشــــار بــونــدي إلـــى الــمــســاعــدة الــتــي قدمتها 
ــســـطـــس الــــمــــاضــــي فــــي إجــــاء  ــريـــن فــــي أغـ ــبـــحـ الـ
مواطنين أفغان إلى قاعدة الصخير بعد استياء 
دورا  لعبت  البحرين  إن  وقــال  كابول،  على  طالبان 
الاجئين  إلجــاء  األخــيــرة  العمليات  فــي  رئيسيا 
ووفرت التسهيات والدعم ألكثر من 7000 مواطن 
الــبــاد فــي طريقهم إلى  أمــريــكــي وآخــريــن عــبــروا 

الواليات المتحدة. 

كتبت فاطمة علي:

عالميا  الثانية  المرتبة  البحرين  مملكة  تصدرت 
»نيكاي« للتعافي من فيروس  واألولى عربيا في مؤشر 
كورونا. وجاءت هذه الصدارة نتيجة إلجراءات الفريق 
وتراجع  اإلصابات  انخفاض  أسهمت في  التي  الوطني 
الـــوفـــيـــات لــمــســتــويــات قــيــاســيــة، وخـــاصـــة مـــع الــنــتــائــج 
اإليـــجـــابـــيـــة لــحــمــلــة الــتــطــعــيــم الـــوطـــنـــيـــة، وااللــــتــــزام 

بإجراءات التباعد االجتماعي.
ــــرى أكــــد الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي  مـــن نــاحــيــة أخـ
إلى  الــعــودة  أن  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  للتصدي لفيروس 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن قــريــبــة، في 
باإلجراءات  االلتزام  واستمرارية  األرقــام  استقرار  ظل 
االحترازية والتدابير الوقائية واإلقبال على التطعيم، 
مجددا تحذيره من »األمان الكاذب« وتبعات الشعور بأن 
الوضع آمن.. جاء ذلك خال المؤتمر الصحفي الذي 
عقده الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
للبحوث  العهد  ولي  مركز  في  أمس  ظهر  )كوفيد-19( 
الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث عن 

آخر مستجدات فيروس كورونا.

بأخذ  المبادرة  أهمية  على  الوطني  الفريق  وشدد 
وهو  للفيروس،  المضاد  اللقاح  من  المنشطة  الجرعة 
ما أثبتته الدراسات المحلية والعالمية، كما أوضح أن 
الــدراســات الطبية أكــدت عــدم وجــود تــعــارض بين أخذ 
نفسه،  اليوم  في  وكورونا  الموسمية  اإلنفلونزا  لقاحي 
فــارق زمني بينهما، مشيرا إلى أن  وأنــه ال داعــي لترك 
فيروس كورونا متغير ومتقلب، لذا فإن الفريق الوطني 

يجابه انتشارا بالخطط االستباقية.
أظهرت  األخــيــرة  األرقـــام  أن  الوطني  الفريق  وأكــد 
الدخول  تستدعي  التي  اإلصابات  أعــداد  في  انخفاضا 
الكمامات  ارتــداء  المستشفى، مشددا على ضرورة  إلى 
الــتــي كــــان لــهــا دور فــعــال فـــي الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار 

الفيروس، وعدم التخلي عنها في الوقت الراهن.
وأشـــار إلــى أنــه تــم تغيير لــون الــشــعــار فــي تطبيق 
تلقائي منذ  اللون األصفر بشكل  إلى  واعــي«  »مجتمع 
الجرعة  ألخـــذ  الــمــؤهــلــيــن  لجميع  الـــجـــاري  أكــتــوبــر   3
ــار بــــضــــرورة أخـــــذ الــجــرعــة  ــعـ ــإشـ الــمــنــشــطــة، وذلــــــك كـ

المنشطة.

كتب إسام محفوظ:

أقــــــرت الـــــدائـــــرة الـــشـــرعـــيـــة بــمــحــكــمــة 
الشابة حا  الفنانة  التمييز ضم حضانة 
وإســقــاط  والــدهــمــا  إلـــى  الــتــرك وشقيقها 
الــحــضــانــة عــن والــدتــهــمــا، وبــذلــك يصبح 
الحكم باتا ونهائيا بعد أن صدر من أعلى 

درجة للمحاكم وغير قابل للطعن عليه.
إن  الشابة  الفنانة  والــد  وقــال محامي 
أن  بعد  األبــنــاء،  خيرت  الموضوع  محكمة 
للحضانة  األم  صاحية  عــدم  لديها  ثبت 
توافرها  الواجب  الشروط  أهم  الفتقادها 
فــي الــحــاضــنــة، وأهــمــهــا األمـــانـــة والــقــدرة 
أن  بعد  المحضون، وخصوصًا  تربية  على 
بتهمة  ونهائي  بــات  بحكم  جنائيًا  أديــنــت 
خــيــانــة األمـــانـــة واالســـتـــيـــاء عــلــى أمــــوال 
ــن دون وجــــه حــــق، ما  الـــشـــابـــة مـ الــفــنــانــة 
أنها ال تحرص على الحضانة بقدر  يؤكد 
شخصية  مــصــالــح  تحقيق  عــلــى  حــرصــهــا 
واالنتفاع من وراء امتيازات الحضانة من 

الشابة  الفنانة  أعمال  أمــوال  وجني  نفقة 
تلبية  أو  عليها  باإلنفاق  االلتزام  دون  من 
أوراق  فـــي  الـــثـــابـــت  بــحــســب  احــتــيــاجــاتــهــا 

الدعوى.
وأضاف أن الدائرة الجنائية بمحكمة 
بعدم  وقت سابق  في  أيضا  التمييز قضت 
الفنانة  والـــدة  مــن  الــمــقــدم  الطعن  قــبــول 
عـــلـــى الـــحـــكـــم الـــجـــنـــائـــي الــــصــــادر ضــدهــا 
أيضًا  الحكم  وبذلك أصبح هذا  بحبسها، 
باتا ونهائيا غير قابل للطعن عليه، إال أن 
قاضي  إلــى  تقدمت  الشابة  الفنانة  والــدة 
تــنــفــيــذ الــعــقــاب بــطــلــب اســـتـــبـــدال عــقــوبــة 
بــديــلــة طــبــقــًا لما  أخـــرى  الــحــبــس بعقوبة 
جاء في قانون العقوبات والتدابير البديلة، 
طلبها  إلــى  إجابتها  التنفيذ  قاضي  وقــرر 
متمثلة  بديلة  بعقوبة  العقوبة  واستبدال 

في العمل اليدوي في خدمة المجتمع.

ال�ب�ح�ري��ن ت�ت��ص��در المرتب�ة ال�ث�ان�ي��ة عالمي�ا والأول�ى

ك�ورون��ا م�ن  ل�ل�ت�ع�اف��ي  »ن�ي�ك��اي«  م�وؤ�ص��ر  ف��ي  ع�رب�ي��ا 

ال�������ص���رع���ي���ة ت��ح�����ص��م ال����خ����اف ع��ل��ى 

ال��ت��رك« »ح���ا  ال�����ص��اب��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ح�صانة 

بتكاتفنا نم�صي قدما لتطوير الم�صيرة الوطنية
تج�اوز  نح�و  كبي�را  تح�س�نا  ن��س�ه��د  ال�م�ل��ك: 

جائح�ة كورون�ا وع�ودة الحي�اة اإل�ى طبيعته�ا

ال�ص�فير الأمري�ك��ي الج�دي��د ف��ي البحري�ن: البحري�ن حلي�ف 

م�ه��م و�ص�ن�ع�م��ل ع�ل��ى مواجه�ة التهدي�دات الإيراني�ة لأمنه�ا

} جالة الملك خال لقاء محافظ الجنوبية واألهالي.

} ستيفن بوندي.

ص2 أخبار البحرين

ص10 قضايا وحوادث
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م�جل��س ال�ن���واب ي�ل�ج�اأ اإل��ى ال�ج�ل��صات 

ال�صتثنائية لإنجاز العمل في الدور القادم

كتب وليد دياب:

الــمــوضــوعــات ذات الــشــأن  الــنــواب فــوزيــة زيــنــل أن  أكـــدت رئــيــســة مجلس 
من  الــرابــع  االنعقاد  دور  خــال  الطرح  في  األولــويــة  لها  ستكون  االقتصادي 
أن  إلــى  الــقــادم، الفتة  األحــد  يــوم  الــذي سيبدأ  الخامس  التشريعي  الفصل 
مــجــلــس الـــنـــواب يــنــتــظــره فــي هـــذا الــــدور عـــدد كــبــيــر مــن الــمــوضــوعــات التي 
الطابع  ذات  البحريني خاصة  الشارع  إلى  بالنسبة  اهتمام كبير  تعتبر محل 

االقتصادي منها.
أمــس مع مجموعة من  الــنــواب،  المجلس  رئيسة  ذلــك خــال لقاء  جــاء 
المرتبطة  التصورات  البرلمانيين، حيث استعرضت  والمحررين  اإلعاميين 
بالمرحلة المقبلة، وذلك بمناسبة قرب افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل 

التشريعي الخامس.
وكــشــفــت أن هــنــاك تــوافــقــا بــيــن أعـــضـــاء هــيــئــة مــكــتــب الـــنـــواب عــلــى أن 
من  الكبير  الــكــم  إنــجــاز  أجــل  مــن  السبيل  هــي  االستثنائية  الجلسات  تــكــون 
الموضوعات الموجودة لدى مجلس النواب خال دور االنعقاد الرابع، والتي 
واقتراحات  بقوانين  ومشاريع  بقوانين  مراسيم  مــن  مــوضــوع   400 تتخطى 

بقوانين واقتراحات برغبة.

ص٨
ص4

أخبار البحرين
أخبار البحرين

باأمر من ولي العهد رئي�س الوزراء

دواء  ت���وف���ر  ال���ص��ح����ة  وزارة 

»كريزانليزوم�اب« لمر�ص�ى ال�ص�كلر
بأمر من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
دواء  توفير  الصحة  وزارة  باشرت  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
السكلر  العاجي لمرضى  البروتوكول  وإدخاله ضمن  كريزانليزوماب 
بعد استكمال التجارب السريرية الازمة، ويختص هذا الدواء, الذي  
بعاج  بريطانيا,  في  الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة  عنه  أعلنت 
اكتشف منذ 20  أول عاج  »السكلر« كونه  المنجلي  الدم  مرضى فقر 

عاما في هذا المجال وأثبت فاعليته للعاج.
ويأتي هذا األمر تأكيدا لحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد 
واعتبارهما  المواطنين  وســامــة  صحة  على  الــــوزراء  مجلس  رئيس 
أولوية قصوى دائمة. الجدير بالذكر أن دواء كريزانليزوماب المكتشف 
فقر  لمرضى  استخدامه  يمكن  فاعليته,  أثبت  والــذي  بريطانيا،  في 
الدم المنجلي »السكلر« الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، ويعد ثورة 
في عالم صناعة األدوية لما يقوم به من تغيير حياة المرضى. ويتم 
إعطاء هذا الدواء عن طريق نقل الدم بالتنقيط إذ يعمل عن طريق 
االرتباط ببروتين في خايا الدم لمنع تقييد إمداد الدم واألكسجين.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
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} الفريق الوطني الطبي خالل المؤتمر الصحفي.

ودعـــــا الـــفـــريـــق إلــــى الـــمـــبـــادرة 
بأخذ الجرعة المنشطة من اللقاح 
لــفــيــروس كــورونــا لما لها  الــمــضــاد 
االستجابة  رفـــع  فــي  كبير  أثـــر  مــن 
ــم وتـــخـــفـــيـــف  ــسـ ــجـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــاعــ ــنــ ــمــ الــ
األعراض والمضاعفات المصاحبة 
القائمة  الــحــاالت  لــدى  للفيروس 
أو  العالج  تلقي  تستدعي  قد  التي 
دخـــول الــعــنــايــة الــمــركــزة أو الــوفــاة 
المحلية  الدراسات  أثبتته  ما  وهو 
ــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أهــمــيــة  ــالـــمـ والـــعـ
ــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة  االلـ
الــمــدارس  فــي  الُمعلنة  ــرارات  ــقـ والـ
أجــل  مــن  التعليمية  والــمــؤســســات 
ــاظ عـــلـــى ســــالمــــة وصـــحـــة  ــفــ ــحــ الــ

الجميع.
ــــق الـــوطـــنـــي  ــريـ ــ ــفـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
الــمــحــلــيــة  الــطــبــيــة  ــات  ــ ــدراسـ ــ الـ أن 
والعالمية أكدت عدم التعارض بين 
الموسمية  اإلنــفــلــونــزا  لــقــاح  أخـــذ 
ولــقــاح كــورونــا فــي الــوقــت ذاتـــه وال 
بينهما،  زمــنــي  ــارق  فــ لــتــرك  ــي  داعــ
كـــورونـــا  فــــيــــروس  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا 
الفريق  فــإن  لــذا  ومتقلب،  متغير 
بالخطط  انتشارا  يجابه  الوطني 

االستباقية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل الـــمـــؤتـــمـــر 
الــصــحــفــي الــــــذي عـــقـــده الــفــريــق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
أمس في  )كوفيد-19( ظهر  كورونا 
الطبية  للبحوث  العهد  ولــي  مركز 
العسكري  بالمستشفى  والتدريب 
ــن آخــــــر مـــســـتـــجـــدات  ــ لـــلـــحـــديـــث عـ

فيروس كورونا.
وأكد الدكتور وليد المانع وكيل 
وزارة الصحة عضو الفريق الوطني 
كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
التعامل  مــســارات  أن  )كــوفــيــد-19( 
وفــق  كــورونــا مستمرة  فــيــروس  مــع 
الخطط الموضوعة حتى الوصول 
إلـــــــى األهــــــــــــداف الــــمــــنــــشــــودة بــمــا 
يــســهــم فـــي حــفــظ صــحــة وســالمــة 

كـــل الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 
أنه  إلــى  مــشــيــًرا  الــبــحــريــن،  مملكة 
ــل الـــعـــودة  ــي ظــ ــ عـــلـــى الــجــمــيــع وفـ
الطبيعية  الحياة  إلــى  التدريجية 
ــراءات  مــواصــلــة االلــتــزام بكل اإلجــ
االحـــتـــرازيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
واإلقبال على التطعيمات من أجل 
الحفاظ على المستويات التي تم 
التحذير  مــجــدًدا  إلــيــهــا،  الــوصــول 
من »األمان الكاذب« وتبعات الشعور 
بأن الوضع آمن وبالتالي التراخي 

في تطبيق اإلجراءات االحترازية.
تـــقـــيـــيـــم  إن  الـــــمـــــانـــــع  وقـــــــــــال 
ويتم  متغيرا  كــان  المحلي  الوضع 
اتخاذ  اجــل  مــن  باستمرار  تقييمه 
اإلجـــــــــراءات الـــتـــي تــضــمــن ســالمــة 
فــي  الـــتـــســـبـــب  دون  مــــن  الـــجـــمـــيـــع 
أن  مؤكدا  الطبيعية،  الحياة  إعاقة 
انخفاضا  أظهرت  األخيرة  األرقــام 
في أعداد اإلصابات التي تستدعي 
مشددا  المستشفى،  إلــى  الــدخــول 
على ضرورة ارتداء الكمامات التي 
كان لها دور فعال في السيطرة على 

انتشار الفيروس.
ودعا المانع جميع من تنطبق 
المنشطة  الجرعة  شــروط  عليهم 
للمبادرة بالتسجيل ألخذها، وذلك 
مــا تحقق  الحفاظ على  أجــل  مــن 
مــن تــقــدم ومــنــجــزات فــي التصدي 
للجائحة، إلى جانب ثبات فاعلية 
ــات الــمــنــشــطــة فـــي تــعــزيــز  ــرعـ ــجـ الـ
المجتمع  أفـــراد  وحماية  المناعة 
بالفيروس،  اإلصــابــة  تداعيات  من 
الشعار  لــون  تغيير  تــم  بأنه  منوًها 
فـــي تــطــبــيــق »مــجــتــمــع واعـــــي« إلــى 
اللون األصفر بشكل تلقائي منذ 3 
المؤهلين  لجميع  الجاري  أكتوبر 
ألخـــذ الــجــرعــة الــمــنــشــطــة، وذلـــك 
ــرورة أخـــــذ الــجــرعــة  ــ ــــضـ كـــإشـــعـــار بـ
المنشطة، وسيعود الشعار للظهور 
أخذ  بعد  مــجــدًدا  األخــضــر  باللون 
الــجــرعــة الــمــنــشــطــة، مــوضــحــا أنــه 

ألخذ  التسجيل  للمؤهلين  يمكن 
التطعيم  مــن  المنشطة  الــجــرعــة 
الــــمــــضــــاد لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا عــبــر 
لـــوزارة  التابع  اإللــكــتــرونــي  الموقع 
healthalert.gov. الــصــحــة 
bh أو عبر تطبيق »مجتمع واعي« 
من خالل اختيار »التسجيل ألخذ 
ــن خـــيـــار  ــمـ ــات مـــنـــشـــطـــة« ضـ ــ ــرعـ ــ جـ
المضاد  التطعيم  ألخذ  التسجيل 

لفيروس كورونا.
ــتـــه أوضــــــــح الـــمـــقـــدم  مـــــن جـــهـ
طبيب مناف القحطاني استشاري 
بالمستشفى  الــمــعــديــة  ــراض  ــ األمـ
الوطني  الــفــريــق  الــعــســكــري عــضــو 
ــــدي لــــفــــيــــروس  ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــطـــــبـــــي لـ
كــورونــا )كــوفــيــد-19( أن الــدراســات 
 1 للفترة من  الوطنية  والمؤشرات 

يوليو وحتى 1 أكتوبر 2021 كشفت 
أن مـــن الـــذيـــن تــعــرضــوا لــإصــابــة 
يأخذوا  لم  منهم   %52 بالفيروس 
الــجــرعــة الــمــنــشــطــة، فـــي حــيــن أن 
الحاصلين  مـــن  كـــانـــوا  فــقــط   %3
عليها، ما يدل على أهمية الجرعة 
ــي رفـــــع االســـتـــجـــابـــة  الــمــنــشــطــة فــ

المناعية للجسم.
ــدد الــقــحــطــانــي الــتــذكــيــر  ــ وجــ
بأنه تمت إتاحة الجرعة المنشطة 
للفئة العمرية البالغة 18 عامًا فما 
أكملوا 6 أشهر من أخذ  فوق ممن 
الجرعة الثانية من تطعيم )فايزر 
-بيونتيك( أو تطعيم )كوفيشيلد – 
أسترازنيكا( أو تطعيم )سبوتنيك(، 
العمرية  الفئة  لهذه  يمكن  بحيث 
-بــيــونــتــيــك(،  )فـــايـــزر  تطعيم  أخـــذ 

الجرعة  نــوع تطعيم  أخــذ نفس  أو 
منشطة.  كجرعة  والثانية  األولـــى 
كما تم تقليل المدة الزمنية ألخذ 
العمرية  للفئة  المنشطة  الجرعة 
إلــى 39 عــامــًا ممن أخــذوا  مــن 18 
من  أشهر   3 إلى  سينوفارم  تطعيم 
الثانية من التطعيم  أخذ الجرعة 
بداًل من 6 أشهر، حيث يمكنهم أخذ 
أو  للجرعتين  التطعيم  نــوع  نفس 
كجرعة  -بيونتيك(  )فايزر  تطعيم 

منشطة.
وأشار القحطاني أيًضا إلى ما 
تم إعالنه سابقًا عن إتاحة الجرعة 
البالغة  العمرية  للفئة  المنشطة 
40 عامًا فما فوق، ومن يعانون من 
السمنة المفرطة أو أمراض نقص 
المزمنة من  األمــراض  أو  المناعة 

ممن  عــاًمــا،   40 مــن  أقــل  البالغين 
بعد شهر  أخــذوا تطعيم سينوفارم 
واحـــد مــن الــجــرعــة الــثــانــيــة، حيث 
التطعيم  نــوع  نفس  أخــذ  يمكنهم 
ــزر  ــايــ )فــ تـــطـــعـــيـــم  أو  لـــلـــجـــرعـــتـــيـــن 
-بيونتيك( كجرعة منشطة، داعًيا 
المتعافين الحاصلين على  جميع 
فايزر- )تطعيم  من  واحــدة  جرعة 

بــيــونــتــيــك( بــحــســب الـــبـــروتـــوكـــول 
السابق إلى المبادرة بأخذ الجرعة 
التطعيم  مــركــز  نفس  فــي  الثانية 
األولى  الجرعة  أخذ  فيه  تم  الــذي 
دون الحاجة للتسجيل، وذلك بناًء 
على ما تم إعالنه بتغيير بروتوكول 

التطعيم للفئة المذكورة.
ولـــفـــت الـــقـــحـــطـــانـــي إلـــــى أنـــه 
جرعتين  أخـــذ  للمتعافين  يــمــكــن 
مـــن الــتــطــعــيــم الـــمـــضـــاد لــفــيــروس 
كــــورونــــا بـــعـــد 3 أشـــهـــر مــــن تـــاريـــخ 
اإلصابة بالفيروس، وأخذ الجرعة 
من  شــهــرا   12 بــعــد  مــنــه  المنشطة 

تاريخ اإلصابة.
ــة أخـــــــــــرى أكـــــــدت  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
الدكتورة جميلة السلمان استشارية 
األمـــــــــراض الـــمـــعـــديـــة واألمــــــــراض 
الـــبـــاطـــنـــيـــة بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
الـــطـــبـــي عـــضـــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي 
كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي 

)كوفيد-19( بان مناعة الجسم بعد 
الفيروسات  ضــد  تتأثر  لــم  كــورونــا 
الموسمية إال أن فيروس االنفلونزا 
على  يجب  لــذا  متغير،  الموسمية 
ــراءات  ــ ــاإلجــ ــ ــزام بــ ــ ــتــ ــ الـــجـــمـــيـــع االلــ
ــــه ال  ــــى أنـ االحــــتــــرازيــــة، مـــشـــيـــرة إلـ
يــمــكــن فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن الــجــزم 
ــان انــخــفــاض مـــعـــدالت اإلصــابــة  بــ
بكورونا سيؤدي إلى تقليل معدالت 
اإلصابة باألنفلونزا، مشيرة إلى أن 
لــكــورونــا في  العالجي  الــبــروتــوكــول 
مملكة البحرين يخضع للمراجعة 
ــة  الــمــســتــمــرة ويــتــم اعــتــمــاد األدويــ
وسالمتها،  فعاليتها  أثبتت  الــتــي 
مــشــيــرة إلـــى أن الـــدراســـات األولــيــة 
في  »كوفيد19«  دواء  فعالية  أثبتت 
الجانبية  ــــراض  األعـ مــن  التقليل 

لإصابة بالفيروس. 
ــت الـــــســـــلـــــمـــــان الـــــى  ــ ــرقــ ــ ــطــ ــ وتــ
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلـ ــمـ مـــســـتـــجـــدات الـــحـ
ــال،  ــفــ لـــلـــتـــطـــعـــيـــم وخـــــاصـــــة لــــأطــ
تحققت  التي  النتائج  أن  موضحًة 
تــتــطــلــب الـــمـــواصـــلـــة بـــــذات الــعــزم 
والجرعة  التطعيم  على  واإلقــبــال 
هناك  أن  موضحة  منه،  المنشطة 
العمرية  الفئة  تطعيم  على  إقبااًل 
11 عــامــًا  الــعــمــر 3 -  الــبــالــغــة مـــن 
يــعــانــون مــن ضــعــف المناعة  مــمــن 

حققنا  كما  )ســيــنــوفــارم(،  بتطعيم 
العمرية  الفئة  تطعيم  في  نجاحًا 
إلـــى 17 عـــامـــًا ألخـــذ أحــد  مـــن 12 
»فايزر  أو  »سينوفارم«  التطعيمين 
الفئة  لــهــذه  المتاحين  -بيونتك« 

العمرية.
األمور  أولياء  السلمان  وحثت 
أبــنــائــهــم  بتسجيل  الـــمـــبـــادرة  عــلــى 
ألخــــذ الــتــطــعــيــم، مــوجــهــًة الــشــكــر 
ــن بـــــــــادروا بــالــتــســجــيــل  لــجــمــيــع مــ
إدراكـــــــــًا مــنــهــم بــأهــمــيــة الــتــطــعــيــم 
ــلـــى صــحــة  ــل الـــحـــفـــاظ عـ ــ مــــن أجــ
ــة  ــاعـ ــنـ ــمـ ــم وإكــــســــابــــهــــم الـ ــهــ ــائــ ــنــ أبــ
الــتــي تــوفــر لــهــم الــحــمــايــة، مــؤكــدة 
رفع  في  المنشطة  الجرعة  أهمية 
االســـتـــجـــابـــة الـــمـــنـــاعـــيـــة لــلــجــســم 
والمضاعفات  األعـــراض  وتخفيف 
المصاحبة للفيروس عند الحاالت 
تلقي  تستدعي  قــد  الــتــي  الــقــائــمــة 
العالج أو دخول العناية المركزة أو 
االلتزام  أهمية  إلى  مشيرًة  الوفاة، 
والــقــرارات  االحترازية  بــاإلجــراءات 
الــــُمــــعــــلــــن عــــنــــهــــا فــــــي الــــــمــــــدارس 
أجــل  مــن  التعليمية  والــمــؤســســات 
ــاظ عـــلـــى ســــالمــــة وصـــحـــة  ــفــ ــحــ الــ
ــي تـــشـــهـــد الـــمـــرحـــلـــة  ــ الـــجـــمـــيـــع، كـ
تقدمًا  الجميع  بتكاتف  الــقــادمــة 

أكثر في التعامل مع الفيروس. 

ال����م����ان����ع: م���������ض����ارات ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال���ف���ي���رو����س م�����ض��ت��م��رة وف�����ق ال���خ���ط���ط ال��م��و���ض��وع��ة

ال���ق���ح���ط���ان���ي: ف���ي���رو����س ك����ورون����ا م��ت��غ��ي��ر وم��ت��ق��ل��ب وم��ج��اب��ه��ت��ه ت���ك���ون ب��ال��خ��ط��ط اال���س��ت��ب��اق��ي��ة 

الفريق الوطني الطبي للت�ضدي لفيرو�س كورونا يعلن:

ال�كاذب اإل�ى الحي�اة الطبيعي�ة ف�ي البحري�ن.. ونح�ذر م�ن االأم�ان  الع�ودة  اإل�ى ق�رب  موؤ�س�راتنا ت�س�ير 

������ض�����رورة رف�����ع اال����ض���ت���ج���اب���ة ال���م���ن���اع���ي���ة ب����اأخ����ذ ال���ج���رع���ة ال��م��ن�����ض��ط��ة وث����ب����ات ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا 

كتبت: فاطمة علي
أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
ليست  البحرين  مملكة  في  الطبيعية  الحياة  إلــى  الــعــودة  أن   )19
ببعيدة في ظل استقرار األرقام واستمرارية تطبيق أفراد المجتمع 
التطعيم،  وإقبالهم على  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات االحترازية 
الوضع  بــأن  الشعور  وتبعات  الــكــاذب«  »األمـــان  من  تحذيره  مجددا 
آمـــن والــتــراخــي فــي تطبيق اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة، مــشــددا على 
العودة  الوقائية في ظل  والتدابير  ضرورة االلتزام بكل اإلجــراءات 

التدريجية للحياة الطبيعية.

البحري�ن تت�س�در المرتب�ة الثاني�ة عالمي�ا واالأول�ى

كورون�ا م�ن  للتعاف�ي  »ني�كاي«  موؤ�س�ر  ف�ي  عربي�ا 

تــــــصــــــدرت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــى  ــ الــمــرتــبــة الــثــانــيــة عــالــمــيــا واألولـ
عربيا في مؤشر »نيكاي« للتعافي من 
فيروس كورونا. وجاءت هذه الصدارة 
الوطني  الــفــريــق  ــراءات  ــ إلجـ نتيجة 
التي أسهمت في انخفاض اإلصابات 
وتراجع الوفيات لمستويات قياسية، 
ــع الـــنـــتـــائـــج اإليـــجـــابـــيـــة  ــة مــ ــاصــ وخــ
لحملة التطعيم الوطنية، وااللتزام 

بإجراءات التباعد االجتماعي.
وجـــــاءت مــرتــبــة الــبــحــريــن بعد 
األولــى  المرتبة  تــبــوأت  التي  مالطا 
عــالــمــيــا. ويــقــيــس مـــؤشـــر »نــيــكــاي« 
بـــــإدارة الــعــدوى  الـــتـــزام دول الــعــالــم 
المختلفة  واإلجــــــراءات  والــتــطــعــيــم 

لمواجهة فيروس كورونا.
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أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل 
مملكة  أن  النواب  مجلس  رئيسة 
الـــبـــحـــريـــن تــــحــــرص عـــلـــى دعـــم 
المملكة  المشتركة مع  العالقات 
المجاالت  مختلف  في  المتحدة 
وخاصة المجال البرلماني، وفتح 
آفاق أرحب لمسارات التعاون، في 
الشاملة  التنموية  المسيرة  ظل 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى. 
معربة رئيسة مجلس النواب 
عن أن مملكة البحرين، في ظل ما 
تقوم به الحكومة برئاسة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
دور يضع  مـــن  الــــــــوزراء،  مــجــلــس 
النهج  استمرار  األولــويــات  ضمن 
ــام بـــالـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري  ــتـــمـ لـــالهـ
لعجلة  المحركة  األداة  باعتباره 
ــزة  ــيــ ــركــ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة والــ

األساسية لمختلف برامج البناء 
والتطوير والتقدم.

جــــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال 
ــة مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، فــي  ــســ ــيــ رئــ
ــورج  ــ مــكــتــبــهــا أمـــــــس، الـــــلـــــورد جـ
روبرتسون عضو مجلس اللوردات 
البريطاني، حيث تم خالل اللقاء 
بــــحــــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــعــــالقــــات 
الــثــنــائــيــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مختلف  في  المتحدة  والمملكة 
أبــرز  تــم مناقشة  الــمــجــاالت، كما 
ملفات االهتمام المشترك، وآخر 
المستجدات على جميع الصعد. 
وأشادت رئيسة مجلس النواب 
التاريخية  العالقات  تشهده  بما 
الرفيعة  واالستراتيجية  الوثيقة 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
الـــمـــتـــحـــدة الـــصـــديـــقـــة مــــن تـــنـــاٍم 
ــي مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون  مــســتــمــر فــ
وارتــــقــــاٍء فـــي مــســتــوى الــتــنــســيــق 
الجانبين  حرص  مؤكدة  بينهما، 

عــلــى األخــــذ بــعــالقــات الــصــداقــة 
والتقارب الثنائي إلى آفاٍق أرحب 
وبما يصب في  أرقــى،  ومستوياٍت 
والشعبين  المملكتين  مصلحة 

الصديقين.
ــة مـــجـــلـــس  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ونـــــــوهـــــــت رئـ
لتعزيز  المجلس  بــدعــم  الــنــواب 
الـــعـــالقـــات الــمــشــتــركــة والــتــعــاون 
المستمر في مختلف القطاعات 
والتنموية،  الحيوية  والمجاالت 
ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مـــــــــــؤكـــــــــــدة حــــــــــــــرص الـ
التعاون  تعزيز  على  التشريعية 
العموم  مجلسي  مــع  البرلماني 
والسعي  البريطانيين،  واللوردات 
ــبــــرات،  ــادل الــــخــ ــبــ ــتــ الـــمـــســـتـــمـــر لــ
المحافل  فــي  الــمــواقــف  وتنسيق 
ــة، وتـــواصـــل  ــيـ ــدولـ الــبــرلــمــانــيــة الـ
اللقاءات واالجتماعات المباشرة 
أو باالستفادة من النظم التقنية 
اللورد  وجه  الحديثة. من جانبه 
روبرتسون الشكر لرئيسة مجلس 

مشيدًا  اللقاء،  هــذا  على  الــنــواب 
بــالــعــالقــات الـــوديـــة والــتــاريــخــيــة 
الـــتـــي تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
تشهده  ومــا  المتحدة  والمملكة 
ــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن  ــتـ مــســيــرة الـ
الــصــديــقــيــن  مـــن تـــطـــور ونـــمـــاء، 
إلـــيـــه مملكة  ــا وصـــلـــت  مـ مــثــمــنــًا 

الــبــحــريــن مـــن تــقــدم وتـــطـــور في 
مختلف المجاالت، وخاصة على 
ــرأة وحــقــوق  ــمــ صــعــيــد قــضــايــا الــ
ومجلس  مؤكدًا حرصه  اإلنسان، 
الـــــــــلـــــــــوردات الــــبــــريــــطــــانــــي عــلــى 
البرلماني  الــتــعــاون  تــعــزيــز  دعـــم 

المشترك. 

لدى ا�ضتقبالها ع�ضو مجل�س اللوردات البريطاني

رئ��ي�����ص��ة م��ج��ل�����س �ل���ن���و�ب: ���ص��ع��ي م��ت��و����ص��ل ل��ف��ت��ح �آف���اق 

�أرح������ب وت���ع���زي���ز ع���اق���ات �ل���ت���ع���اون م���ع ب��ري��ط��ان��ي��ا 
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ــة بــنــت عــبــداهلل  ــوزيـ ــادت فـ أشــــ
بما  الــنــواب  مجلس  رئيسة  زيــنــل 
والصحافة  اإلعــالم  قطاع  يشهده 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن تــطــور 
ــن الــفــضــاء  ــتــــفــــادة مــ ــدم، اســ ــ ــقـ ــ وتـ
والتعبير  ــرأي  ــ الـ لــحــريــة  الـــرحـــب 
ــة، فــــي ظــــل الــمــســيــرة  ــولـ ــئـ ــسـ ــمـ الـ
ــة لـــحـــضـــرة  ــلــ ــامــ ــشــ الـــتـــنـــمـــويـــة الــ
بن  الملك حمد  الجاللة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 

المفدى. 
ــحـــوري  ــمـ ــة بـــــالـــــدور الـ ــوهـ ــنـ مـ
ــي تـــعـــزيـــز  ــ ــــي فــ ــنـ ــ ــــوطـ ــالم الـ ــ ــإعــ ــ لــ
من  والــعــمــل  المجتمعي،  الــوعــي 
العليا  الــمــصــلــحــة  تــحــقــيــق  أجــــل 
ــيـــن،  ــنـ ــة الـــمـــواطـ ــ ــدمـ ــ لـــلـــوطـــن وخـ
وإبـــــــراز الـــمـــنـــجـــزات والــــدفــــاع عن 

المكتسبات. 
مـــثـــمـــنـــة مــنــهــجــيــة الـــتـــعـــاون 
التشريعية  السلطة  بين  الفاعل 
والحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
الــــــــــــــوزراء، فـــــي الــــســــعــــي لــتــعــزيــز 
المشترك،  الوطني  العمل  مسار 
ــازات  ــاء بــمــســتــوى اإلنــــجــ ــ ــقـ ــ واالرتـ
التنموية. معربة عن االعتزاز بما 
حققته مملكة البحرين من ريادة 

وتفرد خالل جائحة كورونا، مؤكدة 
تقدير مجلس النواب لكافة أفراد 
الــمــجــتــمــع، نــظــيــر وعــيــهــم، الـــذي 
في  ومساهمة  هــامــة  إضــافــة  مثل 
دعـــم جــهــود فــريــق الــبــحــريــن من 
اإلصــابــات  منحنى  تسطيح  أجــل 
ــيــــل الــــــــحــــــــاالت، وتـــحـــقـــيـــق  ــلــ ــقــ وتــ
للحياة  والــعــودة  السريع  التعافي 
الــطــبــيــعــيــة، بـــمـــا يـــخـــدم تــســريــع 
ــة ودعــــــم  ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ الــــــخــــــطــــــوات الــ

االقتصاد الوطني المستدام.
مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى مــــــــا حـــقـــقـــه 
أدوار  خــــالل  الــنــيــابــي  الــمــجــلــس 
ــاد الــــســــابــــقــــة، والـــــرؤيـــــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ االنـ
ــتـــرة الــمــقــبــلــة،  ــالـــفـ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ

مـــؤكـــدة الــســعــي لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
إلنــجــاز  الــتــنــفــيــذيــة،  السلطة  مــع 
تعزز  التي  الخطوات  من  المزيد 
وتــحــقــق مصلحة  الـــوطـــن،  تــقــدم 

المواطنين واألجيال القادم.
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــالل لــــقــــاء 
رئــيــســة الــمــجــلــس الـــنـــواب صــبــاح 
ــاء مـــــع مــجــمــوعــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــس األربـ ــ أمـ
ــيــــن والـــمـــحـــرريـــن  ــيــ ــن اإلعــــالمــ ــ مـ
الــبــرلــمــانــيــيــن، حــيــث اســتــعــرضــت 
بالمرحلة  المرتبطة  الــتــصــورات 
ــك بــمــنــاســبــة قــرب  ــ الــمــقــبــلــة، وذلـ
الـــرابـــع من  افــتــتــاح دور االنــعــقــاد 

الفصل التشريعي الخامس.
وثـــــمـــــنـــــت رئـــــيـــــســـــة مـــجـــلـــس 

نقل  فـــي  الــصــحــافــة  دور  ــنــــواب  الــ
مـــا يـــــدور داخـــــل مــجــلــس الـــنـــواب 
ــام الــمــحــلــي والـــدولـــي  ــعـ ــلـــرأي الـ لـ
مؤكدة  وموضوعية،  شفافية  بكل 
دعم  الــنــواب على  حــرص مجلس 
ــيـــن بــمــا  ــيـ ــفـ الــــصــــحــــافــــة والـــصـــحـ
ــزز مــــن الـــحـــريـــات الــمــســؤولــة  ــعـ يـ
التطورات  ويــواكــب  القطاع،  لهذا 
المعلومات  تقنية  في  المتالحقة 
ــى أن  ــ ــ ــيــــرة إلـ واالتــــــــصــــــــاالت، مــــشــ
بالتنسيق  يعمل  الــنــواب  مجلس 
مـــع الـــحـــكـــومـــة، مـــن أجــــل تــعــزيــز 
حــــمــــايــــة حـــــقـــــوق الـــصـــحـــفـــيـــيـــن 
ميثاق  مــبــادئ  وفــق  واإلعالميين، 
الــعــمــل الــوطــنــي ومــــواد الــدســتــور، 

بــكــل مــهــنــيــة واســتــقــاللــيــة، ضمن 
النهج الديمقراطي الرائد، تعزيزا 

لدور الكلمة الحرة المسؤولة.
مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــم، أعـــــــــــرب 
اإلعالميون والصحفيون - خالل 
للحرص  تقديرهم  عــن   - الــلــقــاء 
الــمــســتــمــر الــــــذي تـــبـــديـــه رئــيــســة 
المستمر  ودعمها  النواب  مجلس 
الـــدور  ألداء  ــالم  ــ واإلعـ للصحافة 
اللقاء  حضر  الوطني.  المحوري 
أحمد  ســلــمــان  عبدالنبي  الــنــائــب 
مــجــلــس  لــرئــيــســة  األول  الـــنـــائـــب 
زايد  أحمد  علي  والنائب  الــنــواب، 
لــرئــيــســة مجلس  الــثــانــي  الــنــائــب 

النواب. 

في لقاء مع الإعالميين والمحررين البرلمانيين
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} رئيسة مجلس النواب خالل لقاء اإلعالميين والمحررين البرلمانيين.

الــحــكــمــة  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  عــقــد 
الموافق  الثالثاء  يــوم  صباح  للمتقاعدين 
اجتماعه  الجمعية  بمقر  2021م  أكتوبر   5
سعيد  الدكتور  برئاسة  االعتيادي  الشهري 
الـــســـمـــاك وبـــحـــضـــور كــــل أعــــضــــاء مــجــلــس 
التي  المواضيع  مــن  عــدد  لمناقشة  اإلدارة 
الرئيس  نائب  رحب  وقد  المتقاعدين،  تهم 
بــــاألعــــضــــاء وأشـــــــــاد بـــالـــتـــزامـــهـــم لــحــضــور 
اإلدارة  لــمــجــلــس  الـــــدوريـــــة  االجـــتـــمـــاعـــات 
ووضــعــهــا فـــي قــالــبــهــا الــصــحــيــح ومــنــاقــشــة 
ــتـــجـــدة عــلــى  ــيــــع الـــمـــسـ ــمــــواضــ مـــخـــتـــلـــف الــ
جدول  اإلدارة  مجلس  ناقش  وقــد  الساحة. 
عمل االجتماع ومن بينها مستجدات افتتاح 
مؤسسة مركز المغفور له الشيخ عبداهلل بن 
خالد آل خليفة لرعاية الوالدين المستمرة 
عــلــى قــــدم وســـــاق والـــمـــتـــوقـــع افــتــتــاحــه 17 

نوفمبر القادم 2021 م.
القرارات  وقد استعرض مجلس اإلدارة 
المتخذة سابقًا والتي مازالت قيد التنفيذ 
وزارة  فــي  المتمثلة  المعنية  الــجــهــات  مــع 

العمل وهيئة التأمين االجتماعي.
ــروف الــصــعــبــة الــتــي  ــظــ ــرًا إلــــى الــ ــظــ ونــ
ــاعــــدون وعــــلــــى األخـــــص  ــقــ ــتــ ــمــ يـــعـــيـــشـــهـــا الــ

فقد  الـــدنـــيـــا  الــتــقــاعــديــة  الــمــعــاشــات  ذوي 
مــهــمــيــن  ــن  ــ ــراريـ ــ قـ اإلدارة  مـــجـــلـــس  نــــاقــــش 
لــدعــم الــمــتــقــاعــديــن بــعــدد مـــن الــمــشــاريــع 
عضوية  رسوم  تخفيض  ومنها  االجتماعية 
المتقاعدين المنتسبين السابقين والجدد 
من 15 دينارا إلى 10 دنانير فقط مع إصدار 
مــجــانــي لــبــطــاقــة الــتــخــفــيــضــات الــشــامــلــة 

بفتح  العضوية  نظام  وتشجيع  )تستاهل( 
النظام إلى مدى الحياة ابتداء من سنتين 

وبأسعار مخفضة جدًا.
كــمــا نـــاقـــش الــمــجــلــس تــنــفــيــذ مــشــروع 
دعم توظيف أبناء المتقاعدين المنتسبين 
للجمعية والذين عضويتهم سارية المفعول 
للتوظيف  الوطني  المشروع  مع  بالتنسيق 

بإشراف وزير العمل ومن خالل وضع آليات 
المعالم  واضــحــة  معلومات  قــاعــدة  بــإنــشــاء 
المنتسبين  العاطلين  المتقاعدين  ألبناء 
لــلــجــمــعــيــة فـــقـــط، مـــمـــا شـــأنـــه الــتــخــفــيــف 
مع  وخــاصــة  لــهــم،  المعيشية  األعـــبـــاء  مــن 
القيمة  زيــادة  وإقــرار  السنوية  الزيادة  إلغاء 

المضافة على الضريبة. 

»�لحكم���ة للمتقاعدي���ن« ت�ص���تعر�س م�ص���تجد�ت وهم���وم �لمتقاعدي���ن

} اجتماع جمعية الحكمة للمتقاعدين.

يستمر مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بالتفتيش 
والرقابة والتوعية في ما يخص أعمال التصميم الداخلي من 
مقدمي  مع  الثنائية  واالجتماعات  الميدانية  الــزيــارات  خالل 
خدمات التصميم الداخلي والرقابة على اإلعالنات المنشورة 
في وسائل التواصل االجتماعي. وأوضح المجلس أن خدمات 
التصميم واإلشراف الهندسي والتي تشمل التصميم الداخلي 
عليها  يتوجب  التي  الهندسية  المكاتب  فــي  محصورة  ُتعتبر 
المجلس. كما يتوجب  الالزمة من  التراخيص  الحصول على 
على هذه المكاتب أال تنفذ المشاريع واألعمال التي يقوم بها 
المقاولون وفًقا ألحكام قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية 
تصميم  أعمال  أن  المجلس  بّين  كما  لــه.  المنفذة  والــقــرارات 
ال  حــيــث  الــداخــلــي  التصميم  عــن  تختلف  الــداخــلــي  الــديــكــور 
يستلزم الحصول على ترخيص من المجلس لمصممي الديكور 
الداخلي بينما يتوجب على المصممين الداخليين الحصول 
على التراخيص الالزمة من المجلس. وأشار المجلس بأن عدم 

يتداخل  عملهم  أن  في  الداخليين  المصممين  أوضــاع  تقنين 
والمعماريين  المهندسين  أعــمــال  مــع  األحــيــان  مــن  كثير  فــي 
ومع المتطلبات الهندسية للبناء، مما قد يؤدي إلى عدد من 
الحاالت التي من الممكن أن تؤثر على أمن وسالمة المنشآت. 
ــأن الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي أو الـــعـــمـــارة  ــ وأفـــــــاد الــمــجــلــس بـ
الـــداخـــلـــيـــة هـــو عـــبـــارة عـــن مــجــمــوع الــتــخــطــيــط والــتــصــمــيــم 
لــلــفــراغــات الــداخــلــيــة، والـــتـــي تــهــدف لــتــســخــيــر االحــتــيــاجــات 
تضمن  بدورها  والتي  للناس  واالجتماعية  والمعنوية  المادية 
تقنية  الداخلي من جوانب  التصميم  ويتكون  المبنى.  سالمة 
أن  ويجب  والفنية،  الجمالية  بالنواحي  ويهتم  وتخطيطية، 
يقوم به مختصون من معماريين ومصممين داخليين. وبذلك 
فإن التصميم الداخلي يتطلب الحصول على تراخيص لمكتب 
التصميم الداخلي وللمصممين الداخليين من قبل المجلس.

الداخلية  الــعــمــارة  أو  الــداخــلــي  التصميم  تنفيذ  أن  كما 
الــشــركــات  بــهــا  تــقــوم  الــتــي  التنفيذية  األعــمــال  مجموعة  هــو 

الذي  الداخلي  التصميم  لتحقيق  المواقع  في  والمؤسسات 
يــقــوم بــه الــمــصــمــم، وعــلــيــه يــتــوجــب الــحــصــول عــلــى ترخيص 
ــلــــي األفـــــــــراد ولـــيـــس الـــشـــركـــات  لـــمـــنـــفـــذي الــتــصــمــيــم الــــداخــ

والمؤسسات.
ــيـــرهـــم مــن  ويــعــتــبــر قـــيـــام الــمــصــمــمــيــن الـــداخـــلـــيـــيـــن وغـ
من  وتقديمها  المعمارية  بالتصاميم  األخـــرى  التخصصات 
البناء مخالفة  تصاريح  على  للحصول  مكتب هندسي  خالل 
الــشــكــاوى  بــعــض  الــمــجــلــس  اســتــلــم  للقانون, حــيــث  صــريــحــة 
والمالحظات من المكاتب الهندسية والشركات واألفراد بهذا 
الشأن وأن المجلس حريص كل الحرص على تطبيق أنظمة 
مزاولة المهن الهندسية وتوفير بيئة تنافسية عادلة واالرتقاء 

بجودة الخدمات الهندسية في المملكة. 
وقد أهاب المجلس بالشركات التي تقوم بأعمال التصميم 
ــواء الــتــصــمــيــم أو الــتــنــفــيــذ، بــتــوفــيــق أوضــاعــهــا  ــ الـــداخـــلـــي سـ

والمسارعة للحصول على التراخيص الالزمة من المجلس. 

»�لمهن �لهند�صية« يقوم بحملة تفتي�صية وتوعوية ل�صركات �لت�صميم �لد�خلي

فائقة  األســـتـــاذة  استقبلت 
ــيـــد الــــصــــالــــح وزيـــــــرة  ــعـ بــــنــــت سـ
الصحة في مكتبها أمس بديوان 
ــوزارة الــدكــتــورة مــريــم عذبي  ــ الــ
التنفيذي  الــرئــيــس  الجالهمة 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية. 
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحــبــت 
مريم  بالدكتورة  الصحة  وزيـــرة 
الــــجــــالهــــمــــة، مـــشـــيـــدة بــجــهــود 
الهيئة في مختلف المجاالت. 

وأكـــــــــدت األســــــتــــــاذة فــائــقــة 
القطاع  أن  الصالح  سعيد  بنت 
الــمــمــلــكــة يحظى  الــصــحــي فـــي 
والمستمر  الالمحدود  بالدعم 
مــــــــن لـــــــــــدن حـــــــضـــــــرة صــــاحــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء. 
كما يحظى القطاع بالدعم 
األعلى  المجلس  من  المستمر 
طبيب  الفريق  برئاسة  للصحة 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 

خليفة. 
وأكــــــدت وزيــــــرة الــصــحــة أن 
مـــــبـــــادرات تـــطـــويـــر الــمــنــظــومــة 
الصحية في المملكة تسير في 

االتـــجـــاه الــصــحــيــح عــلــى ضــوء 
توزيع المسؤوليات بين مكونات 
الــقــطــاع الــصــحــي مـــع الــتــعــاون 
لتحقيق  المشترك  والتنسيق 

األهداف المنشودة. 
الدكتورة  أكــدت  جانبها  من 
مــــريــــم عــــذبــــي الـــجـــالهـــمـــة أن 
التنسيق  على  حريصة  الهيئة 
والـــتـــعـــاون الــمــســتــمــر ومــمــارســة 
ــا وفــــــق الـــمـــهـــام  ــهـ ــاتـ ــاصـ ــتـــصـ اخـ
الــمــنــوطــة بــهــا بــمــا يــســهــم في 
ــيــــق جــــــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات  ــقــ ــحــ تــ
الــصــحــيــة وتــعــزيــز اســتــدامــتــهــا 
فــي ظــل الــتــحــول الـــذي يمر به 

القطاع الصحي في المملكة. 
ــت الــــرئــــيــــس  ــ ــرضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ

اإلجـــــراءات  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
الهيئة  بها  تقوم  التي  الحالية 
جــودة  على  والتدقيق  للتقييم 
فــي  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات  أداء 
ــاص والـــخـــطـــة  ــ ــخــ ــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
المستقبلية لتقييم جودة األداء 

في المؤسسات الحكومية.
كــمــا اســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
اإلجـــــــــــراءات الـــمـــشـــتـــركـــة فــيــمــا 
ــة  ــيــ ــابــ ــرقــ يــــتــــعــــلــــق بــــــــاألمــــــــور الــ
ــعـــد صـــــــدور قــــرار  ــًا بـ ــوصــ وخــــصــ
ــى لــلــصــحــة  ــــ ـــل الــــمــــجــــلــــس األعـــ
بــشــأن   2021 لــســنــة   )23( رقــــم 
الئــحــة اشـــتـــراطـــات الــتــرخــيــص 
للمؤسسات الصحية الحكومية 

والرقابة عليها.

وزيرة ال�ضحة لدى ا�ضتقبال الدكتورة الجالهمة:

م���ب���ادر�ت ت��ط��وي��ر �ل��م��ن��ظ��وم��ة �ل�����ص��ح��ي��ة في 

�ل��ب��ح��ري��ن ت�����ص��ي��ر ف���ي �الت����ج����اه �ل�����ص��ح��ي��ح

} وزيرة ال�صحة خالل لقاء د. مريم الجالهمة.

ــن فــضــل  ــ تــــــــرأس غــــانــــم بـ
ــيــــن وزيــــــــــر شــــــؤون  ــنــ ــيــ ــبــــوعــ الــ
ــنــــواب  مــجــلــســي الــــشــــورى والــ
الثاني  االجتماع  أمس  صباح 
والــعــشــريــن لــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
الـــمـــكـــلـــفـــة بـــمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
القرارات ذات العالقة بالعمل 
وذلــك  الــمــشــتــرك،  الخليجي 

عبر تقنية االتصال المرئي.
وخـــــــــــــــــــالل االجــــــــتــــــــمــــــــاع 
ــا تــم  اســـتـــعـــرضـــت الــلــجــنــة مــ
تنفيذه حول قرارات االجتماع 
للجنة  والــعــشــريــن  الــــحــــادي 
والــــــــــذي ُعــــقــــد فـــــي نــوفــمــبــر 
الـــمـــاضـــي، كـــمـــا تــــم الــتــأكــيــد 
األعــضــاء  الـــدول  تنفيذ  على 
لــــقــــرارات الــمــجــلــس األعــلــى 

األدوات  إصــــــدار  الســتــكــمــال 
الدالة  والقانونية  التشريعية 
من  تبقى  لما  التنفيذ  على 

قرارات العمل المشترك.
بن فضل  تقدم غانم  كما 
البوعينين إلى الدكتور نايف 
ــالح الـــحـــجـــرف األمــيــن  بـــن فــ
ــلـــس الــــتــــعــــاون  ــجـ ــمـ الــــــعــــــام لـ
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة وكــل 
مــنــتــســبــي األمــــانــــة بــخــالــص 
ــر عـــلـــى  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــشـــــكـــــر والــ
ــم فــــــي الـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ جـ
والــــتــــنــــســــيــــق الجــــتــــمــــاعــــات 
المستمرة  والمتابعة  اللجنة 
مــع الـــدول األعــضــاء للوقوف 
على ما تم تنفيذه من قرارات 
وتوصيات تحقيًقا لرؤى قادة 

دول المجلس -حفظهم اهلل- 
وتــطــلــعــات كـــل مــواطــنــي دول 

الخليج العربي.

وزير �صوؤون مجل�صي �ل�صورى و�لنو�ب يتر�أ�س �جتماع �للجنة �لوز�رية 

�لم�صترك �لخليجي  بالعمل  �لعاقة  ذ�ت  �لقر�ر�ت  تنفيذ  لمتابعة 

} غانم البوعينين.

البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  صرحت 
مناقصة  طــرح  تــم  أنــه  العمراني  والتخطيط 
من  سلمان  الشيخ  شـــارع  على  مــدخــل  إنــشــاء 
سلماباد،  بمنطقة   704 بمجمع   408 طــريــق 
من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على 
أن يتم فتح العطاءات المقدمة للمشروع بعد 

االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لذلك.
ــرت الــــــوزارة أن الــمــشــروع يــهــدف إلــى  ــ وذكـ
تــخــفــيــف االزدحـــــامـــــات الـــمـــروريـــة وتــحــســيــن 
خصوصًا   - المنطقة  فــي  الــمــروريــة  الــحــركــة 
لــمــرتــادي الــمــحــالت الــتــجــاريــة ومــدرســة كانو 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــمـــذكـــور - كــذلــك 
المرورية  االزدحــامــات  من  المشروع  سيخفف 
ــاز الــبــحــريــن، حيث  الـــواقـــعـــة عــلــى تــقــاطــع غــ
الــخــروج من  الــمــركــبــات مــن  سيتمكن ســائــقــو 

شارع 6 مباشرة على شارع الشيخ سلمان عبر 
تقاطع  على  للمرور  الحاجة  دون   408 طريق 

غاز البحرين. 
أيضًا تطوير مدخل  المشروع  وسيتضمن 
عــلــى شــــارع الــشــيــخ ســلــمــان مـــن طــريــق 408، 
توفير  األمــطــار،  مــيــاه  لتصريف  شبكة  إنــشــاء 
أرضية  قــنــوات  وضــع  للمشاة،  جانبية  أرصــفــة 
الــخــدمــات مستقباًل،  قــبــل  مــن  الســتــخــدامــهــا 
الــعــالمــات  وتــوفــيــر  ــارة،  ــ اإلنــ مــســتــوى  تحسين 
ويأتي  الالزمة.  اإلرشادية  واللوحات  المرورية 
هذا المشروع انطالقًا من حرص الوزارة على 
إنشاء شبكة طرق متكاملة في كافة المناطق 
ضمن خطة تطوير الطرق والشوارع لتسهيل 
وتقليل  انسيابية  بكل  المركبات  تنقل  حركة 

االزدحامات.

طرح مناق�صة �إن�صاء مدخل على �صارع �ل�صيخ �صلمان

} الشيخ خليفة يقدم اوراق اعتماده سفيرا لدى فرنسا.

قّدم الشيخ خليفة بن أحمد 
أوراق  مــــن  نـــســـخـــة  خــلــيــفــة  آل 
ــتـــمـــاده ســفــيــرا مـــفـــّوضـــا فــوق  اعـ
معينا  البحرين  لمملكة  الــعــادة 
لـــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة، 
ــيـــد بــيــيــر-كــريــســتــيــان  ــى الـــسـ ــ إلــ
ســوكــوجــا نــائــب مــديــر الــمــراســم 

والــفــعــالــيــات الــدبــلــومــاســيــة لــدى 
وزارة الخارجية الفرنسية.

ــر  ــديـ وقــــــــد أعـــــــــرب نـــــائـــــب مـ
التوفيق  تمّنياته  عــن  الــمــراســم 
لــلــســفــيــر فـــي مــهــامــه الــجــديــدة 
الــتــي مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز أواصــــر 
الــتــعــاون بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

والجمهورية الفرنسية. 
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــشــيــخ 
آل خليفة عن  أحمد  بن  خليفة 
مــؤكــًدا  ســوكــوجــا،  للسيد  شــكــره 
الــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــعــالقــات 
الثنائية بين البلدين الصديقين 

واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب.

�أور�ق م�ن  ن�ص�خة  يق�دم  �أحم�د  ب�ن  خليف�ة  �ل�ص�يخ 

فرن�ص��ا ل��دى  معين��ا  للبحري��ن  �ص��فير�  �عتم��اده 
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عن الطب التجاري

ــر يتعلق بــخــيــانــة بــعــض األطــبــاء  بــمــا أنــنــي بــصــدد تــنــاول أمـ
للقسم الذي أّدوه، فإنني أبدأ بالقول إن ثقتي بعموم األطباء على 
اختالف جنسياتهم عالية، وأعتقد مخلصا أنه ما من طبيب يخون 
توصيف  أو  التشخيص  في  يخطئ  قد  انه  بمعنى  عامدا،  األمانة 
األذى  إلحاق  يريد  آدم خطاء، وليس ألنــه  ابــن  والــداء ألن  العالج 
بشخص ما، ولكن كما هو الحال في جميع المهن في كل صندوق 
بقية  حــول  الشبهات  يثير  ووجــودهــا  معطوبة،  واحــدة  هناك  تفاح 

التفاحات في الصندوق.
كلما تذكرت حكاية الثري المصري الذي اصطحب جاره الذي 
يعاني من إعاقة عقلية ذهنية إلى مستشفى، لينزع جلده لترقيع 
في  للجماعة  الرجل  زعم  فقد  وأبسمل،  أحوقل  المكرمش،  جلده 
المستشفى أن المتبرع قريب له، وطالما أنه »هيدفع«، فليس هناك 
ما يستدعي التحقق من صحة أو بطالن زعمه، وخاصة أن الثري 
من  للتأكد  المزعوم  القريب  على  أجــرى سلفا فحوصات  قد  كــان 

صالحية أنسجة جلده معه، ودفع الرسوم بالزيادة.
وقبل سنوات كان لي صديق تعاني زوجته من متاعب صحية، 
وعمال بنصيحة زميل له في العمل، اتصل هاتفيا بطبيب في بلد 
حالة  شــرح  صديقي  يكمل  أن  وقبل  الطبية«..  بـ»السياحة  اشتهر 
العالج:  آلية  وعــرض  التشخيص  فرغ من  قد  الطبيب  كان  زوجته 
زوجتك ال بد أن تجري عملية على وجه السرعة، نشيل غضروف 
»ناصية«  ليكون  البنكرياس  وننقل  الكتف..  في  ونزرعه  األنف  من 
على شمال القفص الصدري، ولن تكلفك أكثر من 15 ألف دوالر.. 
ألــف دوالر،  ومــن أجــل ســواد عيونك وعــشــان خــاطــرك نخليها 13 
ولحسن حظ صاحبي فقد كانت زوجته عاقلة، فما أن أبلغها بما 
فيه:  صاحت  حتى  لمالقاته،  السفر  عليها  واقــتــرح  الطبيب  قاله 
طريق  عــن  بالبندول  ولــو  بالعالج  قـــرارا  يتخذ  بطبيب  تثق  كيف 
االستشعار من بعد؟ ولو عندك 13 ألف دوالر وال تعرف ماذا تفعل 
بها، أعطني إياها، وأنا أزوجك امرأة موفورة الصحة و»على ذوقي 

الرفيع«!
ومتمسكون  بالثقة  جديرون  األطباء  غالبية  أن  وأؤكــد  وأعــود 
في  ولكن  المرضى،  مــع  تعاملهم  فــي  واألخـــالق  الــشــرف  بمواثيق 
كل بلد في العالم صارت هناك شريحة من األطباء تمارس الطب 
بريطاني على  اقترح طبيب  قليلة  أعــوام  وقبل  »سوقية«،  بأساليب 
و»نتائجها مضمونة«،  أنــهــا ضــروريــة  زعــم  جــراحــة  إجـــراء  زوجــتــي 
وقال لنا في تبرير ذلك كالما جعلني أقول له: على بركة اهلل! ثم 
إجــراء فحوصات  يتم خاللها  أيام  لننتظر عدة  الفندق  إلى  عدنا 
لها قبل موعد الجراحة، وفي لحظة صفاء اقترحت على زوجتي 
أن نأخذ رأي جراح آخر وحملنا مستنداتنا وذهبنا إلى مستشفى 
يفترض  كان  التي  الجراحة  نوع  في  أستاذا  والتقينا  بريدج  لندن 
»أوراق وصــور«،  ما معنا من  أمامه  ووضعنا  لها  زوجتي  أن تخضع 
انتفض غضبا عندما قرأ  البروفيسور قد  وخالل عشر دقائق كان 
توصية زميله الذي أوصى بالجراحة.. لم يشتم زميله ولكنه قال 
بعد  ولــو  المقترحة  للجراحة  تخضعي  أن  إيـــاك  حــاســمــة:  بنبرة 
من حيث  عــودي  عمرك..  بقية  تعانين  ظللت  ولــو  سنة..  عشرين 
يعالجك على  كان  الذي  الطبيب  وتابعي حالتك مع نفس  أتيِت، 
مدى السنوات الماضية! أما في بلداننا فقد صارت هناك بقاالت 
طــبــيــة تــقــدم عــروضــا خــاصــة: افــحــص الــــدم ونــفــحــص لــك الــبــول 
مجانا، والعينة من عندنا! يذهب رجل مفتول الشوارب اسمه عنتر 
تصوير  منه  فيطلب  العيون،  طبيب  إلــى  موسوليني  ال  هتلر  بــن 
لعنق  مسحة  اعمل  المختبر  و»روح  المغناطيسي،  بالرنين  ظهره 

الرحم واختبار سمع«.
جناح  حــالــيــا  فــيــه  تعليمي  مستشفى  الــخــرطــوم  فــي  وعــنــدنــا 
مخصص للعائدين من بلد آسيوي مسلم بعد زرع الكلى.. وتحدث 
ذلك  في  كلية  زرعــت  التي  زوجته  عن  تلفزيوني  برنامج  في  رجــل 
البلد، وقال لها الجراح إن بإمكانها السفر فركبا الطائرة وفوجئ 
أن  الدماء تسيل من زوجته بغزارة، واكتشف  بأن  الطائرة(  )داخل 
الجرح بطريقة عشوائية مستخدما خيوطا  قام بخياطة  الجراح 
قد  زوجــتــه  كانت  المطار  أرض  إلــى  الــطــائــرة  ومــع وصــول  قطنية، 
ورد في صحيفة سعودية عن سيدة سودانية  ما  قــرأت  ثم  توفيت. 
المستشفيات بعد والدة  اكتشفت بعد خروجها من أحد  في جدة 
قيصرية أن رحمها »ضاع«: يا ربي وين راح هذا الرحم؟ فتشت هي 
يعثروا  لــم  ولكن  والــســيــارة،  البيت  أرجـــاء  فــي جميع  عنه  وزوجــهــا 
الطبية،  الشرعية  اللجنة  أمـــام  قضية  ورفــعــت  أثـــر،  على  للرحم 
وعندها كان الطبيب الجراح الذي أجرى العملية قد تسلل هاربا 
بتعويض  المكلومة  للسيدة  المحكمة  وقضت  بـــالده،  إلــى  عــائــدا 
باألطفال  عليها  عاد  لما  بالمليارات  كان  لو  وحتى  هزيل..  مالي 

الذين حلمت بهم.

كتبت فاطمة املاجد:
ُعــــــرف الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
الشعبية  واألهـــازيـــج  للشعر  بــحــبــه 
ــم الــــزمــــان،  ــديـ ــذ قـ ــنـ فــــي األفــــــــراح ُمـ
ــاط زمـــنـــي مــع  ــ ــبـ ــ فـــكـــان لــلــشــعــر ارتـ
ــلـــؤلـــؤ؛  ــارة الـ ــ ــجـ ــ حــــرفــــة الــــغــــوص وتـ
فــقــد تـــرعـــرع هــــذا الــمــجــتــمــع على 
الــعــفــويــة والــبــســاطــة رغــــم خــشــونــة 
األسد  نصيب  للشعر  فكان  الــواقــع، 
ــي أفـــــــــراح وأتـــــــــــراح هــــــذا الــشــعــب  ــ فـ
يا  و»اوه  النهمة  بــيــن  فــمــا  الــعــريــق، 
الشعبية  الــمــأثــورات  وأناشيد  مــال« 
ـــذه األجـــيـــال  الـــشـــعـــريـــة تــــوســــدت هــ
بتطورها،  العريقة  الشعر  منظومة 
لدينا  البحرين  فــي  الــيــوم  وشــاعــت 
متنوعة؛  أشــكــال  فــي  الشعر  تــجــارة 
والمرئي  والمسموع  منها  المقروء 
الــمــســمــوع، كــل هــذه األشــكــال القت 
إقـــبـــاال مـــن الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
الــمــجــاورة؛  الـــدول  مــن  واستحساًنا 
فــبــات الـــيـــوم ال وجــــود لـــدعـــوة فــرح 
بــشــارة مــولــود مــن غير تلك  أو نشر 
البطاقة الشعرية الملونة، ومن هذا 
مؤسسته  البعض  افتتح  المنطلق 
الــتــي أصبحت  الــخــاصــة  الــشــعــريــة 
مــصــدر رزقـــه والــبــعــض اآلخـــر اتخذ 
ــانـــوي  ــل ثـ ــ ــعـــر مــــصــــدر دخــ مــــن الـــشـ
في  المجتمع  بــهــا  يتغنى  ومــوهــبــة 
عبر  كذكرى  لتخليدها  أفراحه  أوج 

الزمن. 
وقـــالـــت جــمــيــلــة الــمــرخــي وهــي 
شاعرة بحرينية: بدأ شغفي بالشعر 
كــنــت في  مــتــقــدم، حينها  مــنــذ ســن 
ــاطـــي  ــبـ الـــمـــدرســـة االبـــتـــدائـــيـــة وارتـ
متنفسي  فــالــشــعــر  وثـــيـــق؛  بــالــشــعــر 
وعالمي الذي اهرب اليه ألرتاح من 
الــواقــع الــجــامــد إلـــى أبــيــات شعرية 

توصيفيه حالمة.
الشعر  ان  إلى  المرخي  ولفتت 
توجهت  خــاللــهــا  مــن  الــتــي  مهنتها 
ــتـــص بــــزفــــات  ــتـــح مــــؤســــســــة تـــخـ ــفـ لـ
ــيـــة،  الــــزيــــجــــات واألعــــــمــــــال الـــصـــوتـ
الخاص  دخلي  في  اعتمد  وعّلقت: 
عــلــى األعــــمــــال الــشــعــريــة وأنــشــطــة 

المؤسسة المختلفة. 
أكـــثـــر  ان  الـــــمـــــرخـــــي  وأكــــــــــــدت 
الطلب  فيها  يزداد  التي  المناسبات 
ــى  ــ ــة األولــ ــبـ ــرتـ ــمـ ــالـ هــــي األفــــــــــراح وبـ
واألعــراس  الجدد  المواليد  تباشير 
والــتــخــرج، الفتًة  األم  ثــم عيد  ومــن 
ــر مــــا يــطــلــبــه الـــزبـــائـــن  ــثـ ــــى ان أكـ إلـ

بشارات المواليد. 
األبيات  »أسعار  قائلة:  وأضافت 
الشعرية رمزية وثابتة منذ ما يقرب 

من عشر سنوات بالنسبة إلي«.
الــمــرخــي: فــي مسيرتي  وقــالــت 
ــلــــى جــــوائــــز  ــلـــت عــ ــعــــريــــة حـــصـ الــــشــ
عــــديــــدة، مــنــهــا أنـــنـــي حــصــلــت على 
القصيدة  فــي  مرتين  األول  المركز 
النبطية الحرة وكذلك حزت المركز 

األول في الشعر.
ــرة جــمــيــلــة  ــاعــ ــت الــــشــ ــ ــحـ ــ وأوضـ
زمن  فــي  والــبــشــارات  الخبر  نقل  ان 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي والـــســـرعـــة 
ــّدم بــأفــضــل شــكــل كــالــشــعــر  ــقـ ــات يـ بــ
المقروء مع فيديو قصير أو منشور 
يــوضــع فــيــه اســــم الـــمـــولـــود أو اســم 
فبات  الحفل،  وتفاصيل  العروسين 
إنـــتـــاج الـــبـــشـــارات والــــزفــــات بــحــاجــة 
من  مكّون  متكامل  عمل  طاقم  إلى 
- مــوزع - أستوديو  )شاعر - ملحن 
هناك  فأصبح  صوتي(،  ومهندس   -
مع  متقاسمة  وأجــور  مشترك  عمل 

طاقم العمل. 
»ان  المرخي:  الشاعرة  وعلقت 
داعـــمـــي األول؛  الــبــحــريــنــي  الــشــعــب 
تعليقات  عــلــى  احــصــل  مـــا  فــدائــًمــا 
إيــجــابــيــة، فــهــو شــعــب مــحــب للفن 
ومشجٌع  الــقــدم  منذ  الشعر  ويــقــّدر 
يــحــتــفــي  ان  ويـــحـــب  بـــالـــفـــطـــرة  لـــــُه 
الذكرة  بأبيات تخلد في  بمناسباته 
إلى األبد وتردد على لسان األطفال 

وأهل المولود وتعبر عن الفرح«.
وقالت الشاعرة سلمى القرمزي 
عـــن بـــدايـــاتـــهـــا: »بـــــدأت بــكــتــابــة أول 
مقطع شعري في عام 2018، وحول 
صديقي  انــه  اشعر  بالشعر  عالقتي 
حين ال أجــد مــفــرا، ورفــيــقــي الــذي 

اهرب إليه ألترجم مشاعري«.
وتابعت القرمزي مؤكدة: »ليس 
اإلقبال  لزيادة  محدد  موسم  هناك 
الــطــلــبــات  ــثـــر  أكـ وإن  الـــشـــعـــر،  عــلــى 
ــزداد اإلقــبــال عليها بــشــارات  الــتــي يـ
المواليد الجدد التي تستمر طوال 

العام وكذلك دعوات األعراس«.

ــة إلــــــــى أســــعــــار  ــبــ ــنــــســ ــالــ امــــــــا بــ
القصائد فعلقت القرمزي: بحسب 
ــارًا  ــعــ اطــــالعــــي فــالــبــعــض يـــضـــع أســ
رمزية ومناسبة جدًا والبعض يبالغ 
ــي تـــحـــديـــد األســـــعـــــار، وشــخــصــًيــا  فــ
أفضل ان أضع سعرا رمزيا اقل من 
األســعــار الــمــتــداولــة ألنــنــي ال اكتب 
بــهــدف جني الــمــال«، الفــتــة إلــى ان 
»جـــنـــي الـــمـــال هــــدف ولـــكـــن هــدفــي 
األسمى هو نشر الشعر في كل بيت 

ومناسبة«.
وأضــــــافــــــت: الـــشـــعـــر مــوهــبــتــي 
مع  مشتركة  مهنة  مــنــه  واســتــســقــي 
ــم لــــي، فــبــيــنــمــا أقـــوم  ــداعــ زوجـــــي الــ
بــكــتــابــة الــشــعــر وتــصــمــيــم الــبــطــاقــة 
ــعــــريــــة والــــمــــقــــاطــــع الـــمـــرئـــيـــة  الــــشــ
الـــصـــوتـــيـــة يـــقـــوم زوجــــــي بــتــســجــيــل 
الصوت إللقاء الشعر ليكون العمل 

الفني متجانًسا.
وذكرت القرمزي ان اإلقبال على 
ازداد مع حلول وسائل  طلب الشعر 
وبالخصوص  االجتماعي  التواصل 
مــع اجــتــيــاح فــيــروس كــورونــا العالم 
الماضي،  عكس  على  الناس  أصبح 
يتزاورون  الناس  كــان  الماضي  ففي 
فيما بينهم ويظهرون الفرح والحزن 
بطقوسهما، ولكن اآلن طغت وسائل 
التواصل االجتماعي وأخذ التباعد 
فمالوا  مــأخــذه  بينهم  االجــتــمــاعــي 
ــى اســتــقــبــال ونـــشـــر الــتــهــانــي في  إلــ
ــودة شــعــريــة أو بــطــاقــة شــعــريــة  ــشـ أنـ
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  عــبــر 

المتعددة. 
اآلن  الــــــشــــــاعــــــر  إن  وقــــــــالــــــــت 
أصــبــح يــتــعــامــل مـــع طــاقــم مــتــعــدد 
ــوت  ــي صـ ــدسـ ــنـ ــهـ ــــن مـــنـــشـــديـــن ومـ مـ
إلى  مشيرة  ومخرجين،  ومنتجين 
المهارات  هــذه  كل  تعلم  في  رغبتها 
لــتــنــفــيــذ الـــطـــلـــبـــات الـــمـــتـــعـــددة مــع 

زوجها بشكل متكامل للزبائن.
المجتمع  ان  القرمزي  وارتـــأت 
البحريني يقّدر الشعر ويقبل عليه 
بعضا  بعضه  ويــشــجــع  كبير  بشكل 
على اإلقبال على الطلب، وترى انه 
وحبه  للشعر  المجتمع  تقدير  لوال 

لما استمر الشاعر في عملة. 
فــيــمــا قــــال الـــشـــاعـــر خــلــيــل آل 
الشعر  كتابة  فــي  »بـــدأت  إسماعيل: 
ــت حــيــنــهــا كـــنـــت فـــتـــًيـــا فــي  ــ مـــنـــذ وقـ
سنوات  وعـــدد  االبــتــدائــيــة  المرحلة 
عـــــاًمـــــا«،   15 الــــشــــعــــر  فـــــي  ــبــــرتــــي  خــ
وأضاف: كل موهوب يرى فيما يبرع 
متنفسي  الشعر  اعتبر  وأنـــا  شغفه 

ونفسي وملجأي الخاص.
وأكد آل إسماعيل ان المجتمع 
في  الشعر  يطلب  أصبح  البحريني 
أغــلــب مــنــاســبــاتــه حــتــى عــنــد ادائــــه 
الــحــج وذهــابــه وعــودتــه من  مناسك 
الــمــولــود  »بـــشـــارة  ان  وأرى  الــســفــر، 
الجديد ودعــوات األعــراس من أكثر 

الطلبات من قبل الزبائن«.
ــار خــدمــة  ــعـ وبــالــنــســبــة إلــــى أسـ
ــال الــشــاعــر خليل:  كــتــابــة الــشــعــر قـ
والشعر  ورمــزيــة،  معتدلة  »األســعــار 
بالنسبة إلي مصدر دخل ثانوي وفي 
بعض الفترات اعتمد عليه أكثر من 
راتبي  على  اعتمد  وأحياًنا  وقت  أي 
بالنسبة  متفاوت  فاألمر  الوظيفي؛ 

إلي في كل فترة زمنية«.
ــة إلــــــى  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وأضـــــــــــــــــــاف: بـ
الــمــســابــقــات الــشــعــريــة ظـــفـــرت في 
الثالث  بالمركز  المشاركات  إحــدى 
ــدرة الــمــنــتــهــى وهــي  فــي مــســابــقــة ســ
مــســابــقــة شــعــريــة فــي حــب الــرســول 

)صلى اهلل عليه وسلم(.
ولــفــت آل إســمــاعــيــل عــن سبب 
ــلـــب مــع  ــلـــى الـــطـ ــال عـ ــ ــبـ ــ زيــــــــادة اإلقـ
االجتماعي  التواصل  وســائــل  قــدوم 
وســـيـــلـــة  ومـــــــــــازال  كـــــــان  الــــشــــعــــر  ان 
تعبير عــن الــفــرح والــحــزن وإلعــالن 
خــبــر وأصــبــح مــن ضـــروريـــات اشــهــار 
أن  المولود  قــدوم  وبشرى  الزيجات 
ُتكتب أبيات الشعر إعالًنا لفرحهم، 
والشعب البحريني محب للشعر في 

مناسباته.
ــي عـــمـــلـــيـــات طــلــب  وأضـــــــــاف: فــ
إال  الشاعر ال يحتاج  أحياًنا  الشعر 
كـــان عمال  إلـــى كــلــمــاتــه.. ولــكــن إن 
مكون  طاقم  إلــى  فيحتاج  متكامال 
من )منشد وملحن ومهندس صوت 

ومصمم ومونتاج(.
وأكد الباحث االقتصادي عارف 
خــلــيــفــة ضـــــــرورة تــنــمــيــة الــمــوهــبــة 
وربــــطــــهــــا بـــالـــتـــخـــصـــص الــجــامــعــي 
الموهوبين  الــشــبــاب  إلـــى  بالنسبة 
الـــجـــدد وقـــــال: »ونــشــهــد كــثــيــرا من 

الـــوظـــائـــف تــعــتــمــد عــلــى الــمــوهــبــة، 
ذاتها  بحد  )الموهبة(  ان  يثبت  مــا 
ــة وتـــضـــم  ــسـ ــؤسـ ــي إلــــــى مـ ــقـ ــرتـ ــد تـ ــ قـ
ــات، والــكــثــيــر مـــن أصــحــاب  مـــؤســـسـ
اثبتوا أنفسهم عن طريق  المواهب 

تطوير هذه الموهبة وتعزيزها«. 
ــتــــصــــادي  ــع الـــخـــبـــيـــر االقــ ــ ــابـ ــ وتـ
ــاًل: »نــــرى فـــي مــؤســســتــي )أبــــل(  ــائـ قـ
ــل( فــــي بـــعـــض وظـــائـــفـــهـــا ال  ــ ــوقـ ــ و)قـ
يـــلـــتـــزمـــون بـــالـــتـــوظـــيـــف بـــنـــاء عــلــى 
يشترطون  بــل  الــجــامــعــيــة  الــشــهــادة 

إثـــر ذلـــك نجاحا  ــوا  ــ الــمــوهــبــة والقـ
ــذت الــمــؤســســات تــحــذو  ــ كــبــيــرا وأخــ
حذوهم، وهنا نرى ان اكبر الشركات 
من حيث رأس المال تعتمد الموهبة 
أكــثــر مـــن الــشــهــادة األكــاديــمــيــة في 
الــتــي تتطلب  الــوظــيــفــيــة  األعـــمـــال 
الــشــغــف واإلبــــــــداع، مــشــيــرا إلــــى ان 
الــرئــيــس األمــريــكــي الــســابــق دونــالــد 
ترامب في العام الماضي أقر ضرورة 
الشهادة  كمعاملة  الموهبة  معاملة 
األكاديمية في القطاع الحكومي في 

الوظائف التي تعتمد على المهارات 
اإلبداعية والمواهب.

الكبرى  الشركات  ان  إلى  ولفت 
ــل وقــوقــل أثــبــتــت أن الــذيــن  مــثــل أبـ
ــاًء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــتـــهـــم الـــمـــؤســـســـة بـ وظـــفـ
ــاًرا  ــكـ ــتـ ــثـــر إنـــتـــاجـــا وابـ مــوهــبــتــهــم أكـ
ــن الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــذيـــن  ــا مــ ــ ــ ــداًع ــ وإبــ
ــم  ــهـ ــالتـ ــؤهـ وظــــــفــــــوا بــــــنــــــاًء عــــلــــى مـ
اجتمعت  لو  انه  مؤكًدا  األكاديمية، 
الــمــوهــبــة مـــع الــمــؤهــل األكــاديــمــي 
فهو األفضل، فننصح دائًما بتنمية 
ــد الــتــخــصــص  ــديــ ــحــ الــــمــــواهــــب وتــ

الجامعي بناًء عليها. 
وقــــــال عــــــارف خـــلـــيـــفـــة: انــصــح 
أصــــحــــاب الـــمـــواهـــب الـــمـــدفـــونـــة أو 
تسنح  لم  الذين  المواهب  أصحاب 
ــام إلــى  لــهــم الـــفـــرصـــة فـــي االنـــضـــمـ
وسائل  على  االنــفــتــاح  العمل  ســوق 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــرويـــج  ــواصـ ــتـ الـ
ألنفسهم واالنضمام إلى المؤسسات 
الحكومية  المؤسسات  أو  التدريبية 
المواهب  أصــحــاب  تستقطب  الــتــي 
والتعليم  التربية  ووزارة  وتــبــرزهــم، 

خير داعم للموهبين من النشء. 
أصحاب  عــارف خليفة  وينصح 
المواهب بضرورة الخروج إلى سوق 
العمل وإبراز الموهبة التي يمتلكها 

عن طريق جميع الوسائل الممكنة 
سواء المجانية أو المدفوعة األجر.

ــاء  ــيــ ــفــــت عـــــــارف انــــتــــبــــاه أولــ ولــ
األمور الذين يلتمسون في أطفالهم 
الهواية والموهبة إلى ضرورة تنمية 
في  مالحظتها  منذ  الموهبة  هــذه 
الــصــغــر وتــهــيــئــة الــبــيــئــة الــحــاضــنــة 
أطفالهم  في  الموهبة  هذه  الرتقاء 
ويــجــب االبـــتـــعـــاد عـــن إحـــبـــاط هــذه 
الطفل  دعــم  في  والتفاني  الموهبة 
التعزيز  عــلــى  والــتــركــيــز  وتشجيعه 
اإليـــجـــابـــي والــــدعــــم الــمــعــنــوي لما 
الــكــبــر لتحويل  لـــه مـــن أهــمــيــة فـــي 
هذه الموهبة إلى مشروع ريادي في 

المستقبل.
وســائــل  عـــارف خليفة  ويــوصــي 
اإلعـــــالم والــمــؤثــريــن الــبــحــريــنــيــيــن 
الموهوبين  عــلــى  الــضــوء  بتسليط 
ــواهـــب  ــمـ ــر وأصـــــحـــــاب الـ ــعـ ــشـ ــــي الـ فـ
ــــن أهــمــيــة  ــذلــــك مـ األخـــــــــرى لـــمـــا لــ
لخلق عدد من فرص العمل تساعد 
تـــعـــاون ناجحة  عــلــى تــكــويــن فـــرص 
لــلــمــوهــوبــيــن وكـــذلـــك تــســاعــد على 
اســتــقــطــابــهــم مـــن قــبــل الــمــؤســســات 
العالمية والمحلية المختلفة ورواد 

األعمال والمجتمع. 

كتبت زينب إسماعيل:
تصوير محمود بابا:

افتتحت القائم بأعمال السفارة األمريكية مارغريت نردي أحدث 
اإليطالية  البيتزا  إعــداد  في  المتخصصة  العالمة   - جونز  بابا  فــروع 
إدارة  رئيس مجلس  وذلــك بحضور  المنامة،  المواقف في  - في مبنى 

مجموعة جواد، فيصل جواد.
يــأتــي افــتــتــاح الــفــرع الــجــديــد لبابا جــونــز - الــعــالمــة الــتــي تندرج 
تحت مظلة مجموعة جواد التجارية- ضمن مهرجان اكتشف أمريكا 
الذي دشن األسبوع الجاري احتفاال بالذكرى الخامسة عشر التفاقية 

التجارة الحرة بين الواليات المتحدة األمريكية والبحرين.
الجديد  الفرع  على  األمريكية  السفارة  بأعمال  القائم  وأطلعت 
وأسلوب العمل في الداخل وذلك بمعية عدد من أفراد فريق العمل في 
السفارة.  تم تصميم الفرع الجديد وفق أسلوب حديث يمزج ما بين 
لوني عالمة بابا جونز األحمر واألخضر. وأدخلت العناصر الخشبية 

ــى جــانــب  بــكــثــافــة فـــي الــتــصــمــيــم لــيــنــبــض الــمــوقــع بــالــحــيــاة، وذلــــك إلـ
من  مزيد  إلضفاء  المطعم  حائط  على  علقت  التي  الفنية  اللوحات 

الراحة من خالل الجو المنزلي. ويمنح المطعم الزبون تجربة مثالية 
وراحة أكبر، وخصوصا للموظفين في الشركات القريبة من الفرع في 
في  عمل  اجتماعات  لعقد  مساحات  ويوفر  القديمة.  المنامة  مدينة 
جو مثالي. بدوره، ذكر المدير العام للمجموعة كريم جواد  أن إجمالي 
عدد فروع بابا جونز في البحرين ارتفع إلى 18 مع افتتاح فرع المنامة، 
الفترة  خــالل  فرعين جديدين  فيه الفتتاح  الــذي يخطط  الوقت  في 
مطاعم  سلسلة  تمتلك  جـــواد  مجموعة  أن  بالذكر  جــديــر  المقبلة.  
للعالمتين التجاريتين بابا جونز وديري كوين – العالمة المتخصصة 
فــي تــقــديــم الــوجــبــات الــســريــعــة، وتنتشر فــروعــهــا فــي الــبــحــريــن ودول 

الخليج العربي، إذ يبلغ عددها 73 فرعا.
وتندرج تحت المجموعة أيضا العالمة التجارية البحرينية كالدي 
مناطق  مــن  كــل  فــي  فروعها  وتــتــوزع  القهوة،  تصنيع  فــي  المتخصصة 
إجمالي  ويصل  والرفاع.  والدبلوماسية  الحياة  مجمع  والزنج-  باربار 
إلى ما يفوق 30  إعــداد القهوة  فــروع مجموعة جــواد المتخصصة في 

فرعا تتوزع في دول الخليج العربي.

خبري اقت�سادي: االهتمام باملوهبة يف ال�سغر �سّلم نحو م�ستقبل ريادي 

����ص���ع���راء ب���ح���ري���ن���ي���ون: ال�������ص���ع���ر ُم��ت��ن��ف�����ص��ن��ا وم�������ص���در دخ��ل��ن��ا

القائ�م باأعم�ال ال�ص�فارة الأمريكي�ة تفتت�ح اأح�دث ف�روع باب�ا جون�ز ف�ي المنام�ة

} خليل آل إسماعيل. } عارف خليفة.

اإقبال وا�سع على �سراء اأعمالها الفنية

موهوبة  ط��ال��ب��ة  م��ن  ف��ا���ص��ل«  »ن���ور 

اإل�����ى ���ص��اح��ب��ة م�������ص���روع ن��اج��ح
فـــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، اســتــطــاعــت الــطــالــبــة نـــور فــاضــل من 
للبنات تحويل  اإلعدادية  القيروان  الثاني اإلعدادي بمدرسة  الصف 
والــزجــاج  والــرســم على الخشب  »الــريــزن«  فــن  فــي  الــفــريــدة  موهبتها 
واألكواب وغيرها إلى مشروع ناجح يدر عليها عائدًا ماديًا، حيث تقوم 
بعرض منتجاتها الفنية للبيع عبر حساب خاص بمنصات التواصل 

االجتماعي، وتحظى بإقبال واسع من الجمهور.
ويأتي ذلك بعد أن وجدت نور كل الدعم والمساندة من مدرستها 
احتضانها  عبر  والتعليم،  التربية  بــــوزارة  المختصة  الــجــهــات  ومــن 
وتطوير قدراتها في الورش واألنشطة المتعددة، ومن جانبها عملت 
التدريبية  الورش  على نشر مهاراتها في مجال موهبتها عبر تقديم 
االفتراضية لزميالتها الطالبات.  وتدين نور بالفضل بشكل أساسي 
للمعلمة ماريا عبدالرحيم التي ضمتها للجنة الموهوبات بالمدرسة، 

فاستطاعت تطوير مهارتها بشكل واضح في فترة وجيزة.
وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى تشجيع الموهوبين والمبدعين 
ريادة  بمجاالت  المميزة  قدراتهم  ربط  على  الطلبة  من  والمبتكرين 

األعمال، ليكون الشغف هو الركيزة األساسية لمستقبلهم المهني.
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 �لفريق �لوطني: عـــودة �حليــاة لطبيعتهــــا قريبــًـا

�لبحرين �لثانية عامليا يف �لتعايف من كورونا

حت�ّسن كبري نحو جتاوز مرحلة كورونا وعودة �حلياة لطبيعتها.. �مللك:

مو�قف خالدة ل�سعب �لبحرين على �متد�د �لتاريخ �ملعا�سر
اأثنى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، على 

املواقف الوطنية اخلالدة ل�سعب البحرين العزيز على امتداد تاريخ البالد املعا�سر، والتي 

مّكنت البحرين من تخطي الكثري من التحديات. واأكد العاهل املفدى، لدى ا�ستقبال جاللته 

اأ�س�س  له  بناء وتطّور  اليوم من  ما يتحقق  اأن  اأم�س،  املحافظة اجلنوبية  اأهايل  عدًدا من 

را�سخة و�سع لبناتها الآباء والأجداد بجهودهم امل�سهودة واإخال�سهم وحبهم لوطنهم.

واأعرب العاهل املفدى عن اعتزازه بعطاء اأهايل املحافظة اجلنوبية ومبواقفهم الوطنية 

ن�سهد حت�سًنا  اهلل  بعون  اأننا  واأ�ساف جاللته  البحرين.  نه�سة  واإ�سهاماتهم يف  امل�سرفة 

كبرًيا نحو جتاوز مرحلة جائحة كورونا وعودة احلياة اإىل طبيعتها ال�سابقة.

متام اأبو�سايف:

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأكد 

اإمكانية  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

وقت  خالل  طبيعتها  اإىل  احلياة  عودة 

اأعداد  انخفا�س  ا�ستمرار  ظّل  يف  قريب، 

حالت الإ�سابة اليومية بفريو�س كورونا، 

ي�ستدعي  التي  احلالت  اأعداد  وحمدودية 

لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  الدخول  و�سعها 

العالج ب�سبب الإ�سابة.

وحّذر الفريق الطبي من الأمان الكاذب 

والرتاخي يف تطبيق التدابري الوقائية. 

اعلن موؤ�سر »نيكاي«  ثانية  من ناحية 

مملكة  ان  كورونا  فريو�س  من  للتعايف 

عاملًيا،  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  البحرين 

والأوىل عربياً مب�ستوى موؤ�سر التعايف اإىل 

جانب انخفا�س موؤ�سر ال�سابات.

�ملر�سح لتوّل من�سب �سفري �لوليات �ملتحدة �لأمريكية لدى �ململكة:

�لبحرين �سديق حقيقي لأمريكا يف مو�جهة �لتهديد�ت
متام اأبو�سايف:

مملكة  بوندي  �ستيفن  ال�سفري  و�سف 

وقال  لبالده،  احلقيقي  بال�سديق  البحرين 

الأمريكي،  ال�سيوخ  جمل�س  اأمام  كلمة  يف 

اأو  �سريك  جمّرد  لي�ست  »البحرين  اأم�س: 

للوليات  حقيقي  �سديق  هي  بل  حليف، 

املتحدة الأمريكية«.

من�سب  لتويّل  -املر�سح  بوندي  واأ�ساد 

لدى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفري 

قّدمتها  التي  بالت�سهيالت  البحرين- 

اأفغان�ستان،  يف  التحالف  لقوات  البحرين 

�سّيما م�ساركتها يف ت�سهيل ودعم اإجالء 7 

اآلف �سخ�س موؤخًرا.

اأوجه  تطوير  على  بوندي  و�سّدد 

والبحرين،  املتحدة  الوليات  بني  التعاون 

م�سرًيا يف هذا ال�سدد اإىل اأن بالده تعمل مع 

اململكة ملواجهة التهديدات الأمنية باملنطقة، 

ا القادمة من اإيران. خ�سو�سً

العالقات  تطوير  اإىل  يتطلّع  اأنه  واأكد 

القت�سادية مع البحرين، م�سرًيا اإىل وجود 

لل�سركات  البحرينية  ال�سوق  يف  فر�س 

الأمريكية لال�ستثمار.
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 �لتجديد خلليفة بن علي 

حمافظـــــًـا للجنوبيــــــــــة

رئي�سة �لنو�ب: دور حموري

 لالإعالم �لوطني يف تعزيز �لوعي 

بن�سبة 37% من �إجمال �إ�سابات �ل�سرطان

�مر�أة من كل 8 م�سابة ب�سرطان �لثدي بالبحرين
خديجة العرادي:

اأمل الري�س  ك�سفت ا�ست�ساري اجلراحة العامة وجراحة الأورام والثدي الدكتورة 

عن ازدياد يف اأعداد احلالت اجلديدة املكت�سف اإ�سابتها ب�سرطان الثدي يف البحرين، 

م�سرية اإىل اأن احلالت تبنّي ت�سجيل اإ�سابة بني كل ثماين ن�ساء يف اململكة. وقالت اإن 

�سرطان الثدي هو اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوًعا بني الن�ساء، اإذ ي�سّكل ن�سبة 37.1% من 

جممل احلالت.

ويل العهد رئي�س الوزراء

جاللة امللك 

م�ستقبالً 

عدًدا 

من اأهايل 

املحافظة 

اجلنوبية

باأمر من ول �لعهد رئي�س �لوزر�ء:

توفري دو�ء »كريز�نليزوماب«

 �لثــــوري ملر�ســــى �ل�ســـــكلر 

العهد رئي�س  امللكي ويل  ال�سمو  باأمر من �ساحب 

دواء  توفري  ال�سحة  وزارة  با�سرت  الوزراء،  جمل�س 

الربوتوكول  �سمن  واإدخاله  »كريزانليزوماب« 

التجارب  ا�ستكمال  بعد  ال�سكلر،  ملر�سى  العالجي 

ال�سريرية الالزمة.

وُيعنى هذا الدواء الذي اأعلنت عنه هيئة اخلدمات 

وُيعد  »ال�سكلر«،  مر�سى  بعالج  الربيطانية  ال�سحية 

ثورة يف عامل �سناعة الأدوية.

�ستيفن بوندي

 الفريق الطبي الوطني خالل املوؤمتر ال�سحايف اأم�س 
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خالل ا�ستقباله القائم باأعمال �سفارة اإ�سرائيل.. وزير الداخلية:

النهج الإ�سالحي للملك يقوم على تعزيز التعاي�ش ال�سلمي

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

تاغرن  اإيتاي  اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

القائم باأعمال �شفارة دولة اإ�شرائيل لدى مملكة 

بن  طارق  الفريق  بح�شور  وذلك  البحرين، 

ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام.

وقد رّحب الوزير بتاغرن، موؤكًدا اأن النهج 

الإ�شالحي حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى يقوم  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى 

والتعاي�س  واحلوار  التفاهم  قيم  تعزيز  على 

من  باعتبارها  الآخر،  على  والنفتاح  ال�شلمي 

اأهم �شمات الهوية البحرينية الأ�شيلة.

العالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

اإ�شرائيل،  ودولة  البحرين  مملكة  بني  الثنائية 

ال�شالم  تاأييد  اإعالن  البلدين  توقيع  �شوء  يف 

تعزيز  ي�شهم يف  الذي  اإبراهيم  مبادئ  واتفاق 

تطلعات  وتلبية  والزدهار  وال�شتقرار  الأمن 

�شعوب املنطقة نحو ال�شالم.

بني  الأمني  التعاون  بحث جمالت  كما مت 

قدًما  امل�شي  واأهمية  اخلربات  وتبادل  البلدين 

للعمل على تطوير العالقات الثنائية مبا يخدم 

امل�شالح امل�شرتكة.

وزير اخلارجية يجتمع مع نائب م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي

مناق�سة اجلهود التي تبذلها اململكة يف جمال حماية حقوق الإن�سان

را�شد  بن  عبداللطيف  اجتمع 

اأم�س  اخلارجية،  وزير  الزياين 

نائب  بنيام  دانيال  مع  الأربعاء، 

الوليات  خارجية  وزير  م�شاعد 

�شبة  ل�شوؤون  الأمريكية  املتحدة 

اجلزيرة العربية.

بحث  الجتماع  خالل  ومت 

وال�شراكة  ال�شداقة  عالقات 

بني  تربط  التي  ال�شرتاتيجية 

والوليات  البحرين  مملكة 

ت�شهده  وما  ال�شديقة  الأمريكية 

من تطور ومنو يف �شتى املجالت، 

البلدان  يبذلها  التي  واجلهود 

ال�شتقرار  وتعزيز  الأمن  حلفظ 

ال�شالم  قيم  ون�شر  املنطقة  يف 

ال�شلمي  والتعاي�س  والت�شامح 

ل�شالح جميع �شعوبها.

الجتماع  خالل  جرى  كما 

تبادل وجهات النظر حول امل�شرية 

البحرين،  مملكة  يف  الدميقراطية 

يف  اململكة  تبذلها  التي  واجلهود 

حقوق  وتعزيز  حماية  جمال 

الإن�شان.

مارغريت  الجتماع  ح�شر 

�شفارة  باأعمال  القائم  ناردي 

لدى  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ال�شيخ  وال�شفري  البحرين،  مملكة 

عبداهلل بن علي بن خليفة اآل خليفة 

الأمريكتني  �شوؤون  قطاع  رئي�س 

د.  وال�شفري  اخلارجية،  بوزارة 

قطاع  رئي�س  ال�شيد  ح�شن  اأروى 

بوزارة  الإن�شان  حقوق  �شوؤون 

اخلارجية.

وزير اخلارجية ي�ستقبل النائب غازي اآل رحمة

ا�شتقبل عبداللطيف بن را�شد الزياين وزير اخلارجية، يوم اأم�س الأربعاء مبكتبه مبقر 

وزارة اخلارجية، النائب غازي اآل رحمة ع�شو جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن 

الوطني وجلنة حقوق الإن�شان مبجل�س النواب.

ومت خالل اللقاء بحث املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك واملتعلقة بالدور الت�شريعي 

والأمني،  ال�شيا�شي  باجلانب  يتعلق  فيما  ا  خ�شو�شً النواب،  جمل�س  به  ي�شطلع  الذي 

وجمالت التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني ال�شلطة الت�شريعية واجلهات التنفيذية ملا فيه 

خري و�شالح مملكة البحرين ومواطنيها، اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س اجلهود الدبلوما�شية التي 

تبذلها وزارة اخلارجية لتعزيز مكانة مملكة البحرين يف املحافل الدولية.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل

 امل�ست�سار الدفاعي ل�سفارة غانا

مكتبه  يف  الدفاع،  �شوؤون  وزير  النعيمي  ح�شن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق  ا�شتقبل 

بالقيادة العامة اأم�س، العميد اأبوبكاري اأ�شحاقو امل�شت�شار الدفاعي ل�شفارة جمهورية غانا 

ال�شديقة.

ورّحب الوزير بامل�شت�شار الدفاعي ل�شفارة جمهورية غانا، م�شيًدا بعالقات ال�شداقة 

التي تربط مملكة البحرين وجمهورية غانا ال�شديقة.

ح�شر اللقاء اللواء الركن ال�شيخ �شلمان بن خالد اآل خليفة مدير التخطيط والتنظيم 

والتقنية، واللواء الركن طيار ال�شيخ حممد بن �شلمان اآل خليفة مدير التعاون الع�شكري.

رئي�ش الأمن العام يثّمن اجلهود الوطنية لتاأمني عودة الطلبة ملقاعد الدرا�سة

»الوطنية للكوارث« ت�ستعر�ش مترين مكافحة الن�سكابات النفطية

تراأ�س الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س 

ملواجهة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  العام،  الأمن 

تقنية  عرب  عقد  الذي  اللجنة  اجتماع  الكوارث، 

الوزارات  ممثلي  مب�شاركة  املرئي،  الت�شال 

واجلهات املعنية.

اللجنة  رئي�س  رحب  الجتماع،  بداية  ويف 

الوطنية  واملبادرات  اجلهود  مثمنا  بالأع�شاء، 

توجيهات  من  انطالقا  كورونا،  جائحة  ملكافحة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

ورعاه،  اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  اآل خليفة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  بدعم  منوها 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

ذاته  الوقت  يف  مثمنا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

دور الطواقم الطبية واجلهود التوعوية املبذولة 

حلماية ال�شحة وال�شالمة العامة.

باجلهود  العام  الأمن  رئي�س  اأ�شاد  كما 

والتعليم  الرتبية  وزارة  بها  قامت  التي  الكبرية 

اأجل  من  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون 

التدابري  الدرا�شة وفق  اآمنة للطالب ملقاعد  عودة 

الوقائية والإجراءات الحرتازية الالزمة للوقاية 

بدوام  متنياته  عن  معرًبا  كورونا،  فريو�س  من 

والطالبات  الطلبة  جلميع  والنجاح  التوفيق 

واأع�شاء الهيئات الإدارية والتعليمية.

العام  الأمن  رئي�س  وجه  ال�شياق،  ذات  ويف 

واملعلمات  املعلمني  جلميع  وتقدير  �شكر  حتية 

مبنا�شبة يوم املعلم، مثمًنا دورهم واإ�شهاماتهم يف 

العملية  �شري  التعليمية و�شمان  امل�شرية  تطوير 

التعليمية رغم ظروف اجلائحة، و�شعيهم لتهيئة 

جيل يخدم هذا الوطن وي�شهم يف تطوره ومنائه.

وخالل الجتماع، اطلعت اللجنة على اإيجاز 

عام  مدير  جمعة  مبارك  حممد  الدكتور  قدمه 

الإجراءات  ا�شتعر�س من خالله  املدار�س  �شوؤون 

املدار�س،  اإىل  الطالب  لعودة  اتخاذها  مت  التي 

والتي مت خاللها اتخاذ كافة الإجراءات الحرتازية 

الأرقام  ا  م�شتعر�شً الجتماعي،  التباعد  وتطبيق 

الإجراءات  هذه  جناح  تبني  التي  والإح�شائيات 

منذ بدء العام الدرا�شي، م�شرًيا اإىل اأهمية موا�شلة 

الآمنة  للم�شتويات  الو�شول  اأجل  من  اللتزام 

حفاًظا على �شحة اأبنائنا و�شالمتهم.

لفريق  اإيجاز  تقدمي  الجتماع  خالل  ومت 

وال�شتجابة  لال�شتعداد  الوطنية  اخلطة  حتديث 

خطة  ليكون  والإ�شعاعية،  النووية  للطوارئ 

الكوارث  هذه  ملثل  لال�شتعداد  وطنيا  ومرجعا 

مت  كما  العالقة،  ذات  اجلهات  جميع  مب�شاركة 

الفنية  لال�شرتاطات  ال�شامل  الدليل  ا�شتعرا�س 

والإعالمية اخلا�شة باملالجئ ومراكز الإيواء.

احل�سن ي�ستقبل رئي�ش اأمن الطريان

 ملنطقة اخلليج بوزارة النقل الربيطانية

ا�شتقبل الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام، مبكتبه �شباح اأم�س، بيرت 

روبن�شون رئي�س اأمن الطريان ملنطقة اخلليج يف وزارة النقل الربيطانية، بح�شور العميد 

ماهر اأحمد بوعلي مدير عام الإدارة العامة لأمن املنافذ.

تاأتي يف  والتي  البحرين،  ململكة  بيرت روبن�شون  بزيارة  العام  الأمن  رئي�س  ورحب 

اإطار التوا�شل وتبادل وجهات النظر.

واأ�شاد رئي�س الأمن العام بالعالقات التاريخية والوثيقة بني البلدين ال�شديقني، يف 

اإطار تعزيز التعاون والتن�شيق الأمني، م�شيًدا باحلر�س امل�شرتك على دعم وتطوير هذه 

العالقات مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة.

ويل العهد رئي�ش الوزراء ياأمر بتوفري دواء »كريزانليزوماب« ملر�سى ال�سكلر

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  باأمر 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

ال�شحة  وزارة  با�شرت  الوزراء،  جمل�س 

واإدخاله  كريزانليزوماب  دواء  توفري 

ملر�شى  العالجي  الربوتوكول  �شمن 

ال�شكلر، بعد ا�شتكمال التجارب ال�شريرية 

اأعلنت  الذي  الدواء  هذا  وُيعنى  الالزمة. 

عنه هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية يف 

بريطانيا بعالج مر�شى فقر الدم املنجلي 

»ال�شكلر«؛ بو�شفه اأول عالج مكت�شف منذ 

فاعليته  واأثبت  املجال  هذا  يف  عاًما   20

للعالج.

وياأتي هذا الأمر تاأكيًدا حلر�س �شاحب 

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

املواطنني،  و�شالمة  �شحة  على  الوزراء 

واعتبارها اأولوية ق�شوى دائمة.

اجلدير بالذكر اأن دواء كريزانليزوماب 

اأثبت  والذي  بريطانيا،  يف  املكت�شف 

فاعليته، ميكن ا�شتخدامه ملر�شى فقر الدم 

اأعمارهم  تزيد  الذين  »ال�شكلر«  املنجلي 

عامل  يف  ثورة  وُيعد  عاًما،   16 على 

تغيري  من  به  يقوم  ملا  الأدوية  �شناعة 

حياة املر�شى. ويتم اإعطاء هذا الدواء عن 

عن  يعمل  اإذ  بالتنقيط،  الدم  نقل  طريق 

الدم  خاليا  يف  بربوتني  الرتباط  طريق 

ملنع تقييد اإمداد الدم والأك�شجني. ويل العهد رئي�س الوزراء

اأجرى ات�سالً هاتفًيا ب�سلطان عمان.. امللك:

وقوف البحرين مع ال�سلطنة حتى جتاوز اآثار الإع�سار

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأجرى 

البالد، يوم  اآل خليفة ملك  حمد بن عي�شى 

اأم�س، ات�شالً هاتفًيا باأخيه �شاحب اجلاللة 

ال�شلطان هيثم بن طارق اآل �شعيد �شلطان 

على  اطماأن جاللته خالله  ال�شقيقة،  عمان 

تعر�شها  اإثر  عمان  �شلطنة  يف  الأو�شاع 

وما  �شاهني«،  »اإع�شار  املدارية  للحالة 

�شببته من �شحايا وم�شابني وما خلفته من 

اأ�شرار.

الت�شال،  خالل  امللك،  جاللة  واأكد 

اإىل جانب �شقيقتها  البحرين  وقوف مملكة 

تبذلها  التي  اجلهود  يف  عمان  �شلطنة 

اأجل  من  الإع�شار  هذا  تداعيات  ملواجهة 

جتاوز اآثاره.

واأعرب جاللته عن اأحر تعازيه واأ�شدق 

ولأ�شر  عمان  �شلطان  جلاللة  موا�شاته 

راجًيا  ال�شقيق،  العماين  ولل�شعب  املتوفني 

من املوىل تعاىل اأن يتغمد ال�شحايا بوا�شع 

ويلهم  جناته،  ف�شيح  ويدخلهم  رحمته 

ذويهم جميل ال�شرب وح�شن العزاء، ومين 

والعافية،  ال�شفاء  ب�شرعة  امل�شابني  على 

واأن يحفظ �شلطنة عمان و�شعبها ال�شقيق 

من كل �شوء ومكروه.

من جانبه، اأعرب جاللة ال�شلطان هيثم 

وتقديره  �شكره  عن  �شعيد  اآل  طارق  بن 

لأخيه ح�شرة �شاحب اجلاللة على م�شاعره 

و�شعبها،  ال�شلطنة  جتاه  النبيلة  الأخوية 

والروابط  العالقات  عمق  جت�شد  والتي 

البلدين  بني  جتمع  التي  الوثيقة  الأخوية 

وافر  متمنًيا جلاللته  ال�شقيقني،  وال�شعبني 

ال�شحة والعافية وململكة البحرين و�شعبها 

العزيز دوام التقدم والنماء والزدهار.

�سلطان عمان
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ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

يف مكتبه بالقيادة العامة �شباح اأم�س، الفريق الركن املتقاعد يو�شف بن اأحمد اجلالهمة.

القائد العام ي�ستقبل اجلالهمة

»تاريخ الق�ساء يف البحرين« يوثق م�سرية الق�ساء لأكرث من قرنني.. عبدالرحمن بن حممد:

 الكتاب يتناول حا�سر الق�ساء البحريني �سمن �سياقه التاريخي
يف  الق�شاء  )تاريخ  كتاب  موؤخرا  �شدر 

حممد  بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  ملوؤلفه  البحرين( 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  را�شد  بن 

امل�شرية  فيه  يتناول  الإ�شالمية،  لل�شوؤون 

البحرين  يف  وتطورها  ومالحمها  الق�شائية 

منذ عهد املوؤ�ش�س ال�شيخ اأحمد الفاحت يف العام 

العام  من  الأخري  الثلث  بداية  وحتى  1783م 

اجلاري.

تاريخي  مبدخل  كتابه  املوؤلف  وقدم 

الثامن  القرنني  يف  للبحرين  عميق  اجتماعي 

ع�شر والتا�شع ع�شر؛ لكون تطور الق�شاء مرتبطا 

الأول  الف�شل  يف  وا�شتعر�س  املجتمع،  بتطور 

من الكتاب النظام الق�شائي يف البحرين يف عهد 

خليفة  اآل  الفاحت وحكام  اأحمد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 

يف الفرتة من 1783 اإىل 1869م، مع تو�شيف 

دقيق لأنظمة الق�شاء ال�شائدة يف املنطقة اآنذاك، 

وطابعه  البحرين  يف  الق�شاء  منوذج  متناول 

املحوري  والدور  به،  تفرد  الذي  الإ�شالمي 

البحرين  يف  الق�شاء  تعزيز  يف  خليفة  لآل 

والزبارة، مع اإ�شارة اإىل املكان الذي كان يجري 

واملوؤ�ش�شات  واإجراءاته  ون�شقه  التقا�شي  فيه 

�شواء  الفرتة،  تلك  يف  البحرين  يف  الق�شائية 

املبا�شر،  الق�شائي  الخت�شا�س  ذات  املوؤ�ش�شات 

وهي الق�شاء ال�شرعي ال�شني، والق�شاء ال�شرعي 

�شالفة  وحمكمة  احلاكم،  وق�شاء  اجلعفري، 

املوؤ�ش�شات  اأو  العتماد،  دار  وحمكمة  الغو�س، 

ذات الخت�شا�س الق�شائي غري املبا�شر املتمثلة 

يف املجل�س العريف، واأحكام الري. 

ويف الف�شل الثاين من الكتاب يتحدث املوؤلف 

القرن  يف  البحرين  يف  الق�شائي  النظام  عن 

البحرين  حاكمي  لهما  املغفور  ودور  الع�شرين 

ال�شيخ عي�شى بن علي اآل خليفة وجنله ال�شيخ 

الق�شاء، م�شتعر�شا  بن عي�شى يف تطوير  حمد 

التطورات الجتماعية والقت�شادية يف البحرين 

اآنذاك، مثل تاأ�شي�س التعليم، وتاأ�شي�س البلدية، 

واكت�شاف النفط، وكيف اأ�شهمت تلك التطورات 

بعد  للحقوق  الجتماعية  النظرة  تغيري  يف 

اإىل  للحاجة  واإدراكهم  النا�س،  اأفهام  تطور 

متناول  وماأ�ش�شتها،  التقا�شي  عملية  تطوير 

مثل  عدة  جوانب  من  الق�شائي  النظام  تطور 

ت�شدر  كانت  التي  والأحكام  والقوانني  الق�شايا 

بحق املدانني يف ق�شايا خمتلفة، وتنظيم مرفق 

املحاكم  بع�س  وا�شتحداث  وتطويره،  الق�شاء 

القرن  بداية  يف  اجلديدة  الق�شائية  والهيئات 

وحماكم  امل�شرتكة،  املحاكم  وهي  الع�شرين، 

البحرين، وحمكمة ال�شتئناف.

اآلية  الف�شل  هذا  يف  املوؤلف  يتناول  كما 

تعيني الق�شاة يف تلك الفرتة، وتاأ�شي�س دائرتي 

دائرة  واإن�شاء  واجلعفرية،  ال�شنية  الأوقاف 

اأموال القا�شرين، والتطورات التي رافقت تعزيز 

القانونية  الأنظمة  وتطور  وكتابتها،  القوانني 

من  الثالث  الف�شل  ويف  للمحاكم.  والإدارية 

حممد  بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  يتحدث  الكتاب، 

املغفور  عهد  يف  الق�شائي  النظام  تطور  عن 

ودوره  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  له 

الق�شاة  بتدريب  واهتمامه  الق�شاء،  تعزيز  يف 

دورات  لتلقي  للخارج  وابتعاثهم  البحرينيني 

متخ�ش�شة، وتطويره لعمل املحاكــم، والأنظمة 

اجلديــدة التي اأدخلت لت�شجيل وحـفظ الق�شايا 

لالرتقاء  امل�شت�شارين  وتــعيني  وتبويـبها 

بالعمل فيها.

عبدالرحمن بن حممد

عبدالـله بن اأحمد يجتمع مع وفد 

موؤمتر روؤ�ساء املنظمات اليهودية الأمريكية الكربى

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  اجتمع 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

ال�شيا�شية، يف مدينة نيويورك، مع وفد موؤمتر 

الكربى  الأمريكية  اليهودية  املنظمات  روؤ�شاء 

برئا�شة ديان لوب.

ال�شيخ  الدكتور  اأ�شاد  الجتماع،  وخالل 

تقوم  الذي  بالدور  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

ثقافة  دعم  يف  املعنية  الأمريكية  املنظمات  به 

ال�شالم، وتهيئة املناخ الإيجابي لتعزيز احلوار 

والتفاهم، موؤكًدا اأن مملكة البحرين حتر�س على 

الإبراهيمي كنموذج عملي  ال�شالم  اتفاق  تفعيل 

لال�شتقرار والزدهار، ونبذ التطرف والتع�شب.

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ولفت 

التي  الوثيقة  التحالف  عالقات  اإىل  ال�شيا�شية 

املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني  جتمع 

الأمريكية  اجلهود  مثمًنا  ال�شديقة،  الأمريكية 

الإقليمي  ال�شالم  لإحالل  واحلثيثة  الفاعلة 

والعاملي.

روؤ�شاء  موؤمتر  وفد  اأ�شاد  جانبه،  من 

باملواقف  الكربى  الأمريكية  اليهودية  املنظمات 

البحرين  تتخذها مملكة  التي  والرائدة  املتميزة 

الدينية،  واحلريات  ال�شالم  تعزيز  اأجل  من 

متمنني ململكة البحرين دوام الرقي والزدهار.

اآل  حممد  بن  فواز  ال�شيخ  �شارك 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  خليفة 

جمل�س  نظمها  حوارية  جل�شة  يف  املتحدة 

الأو�شط  ال�شرق  ل�شوؤون  املحافظني  حزب 

)CMEC(، حتت عنوان »بريطانيا العاملية 

والفر�س«،  التحديات  الأو�شط:  وال�شرق 

املحافظني  حزب  موؤمتر  هام�س  على  وذلك 

يف مدينة مان�ش�شرت، والتي اأدارتها �شارلوت 

ليزيل مدير جمل�س حزب املحافظني ل�شوؤون 

ال�شرق الأو�شط.

عدد  احلوارية  اجلل�شة  يف  و�شارك 

ع�شو  نيكل�شون  اإميا  منهم  املتحدثني،  من 

�شفري  خذر  بن  ونبيل  اللوردات،  جمل�س 

اجلمهورية التون�شية لدى اململكة املتحدة، 

و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد بن بندر 

بن �شلطان اآل �شعود �شفري خادم احلرمني 

ومن�شور  املتحدة،  اململكة  لدى  ال�شريفني 

العربية  الإمارات  دولة  �شفري  بالهول 

من  ونخبة  املتحدة،  اململكة  لدى  املتحدة 

الربملانيني ورجال الأعمال.

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  األقى  كما 

اجلل�شة،  اأثناء  يف  كلمة  املتحدة  اململكة 

تربط  التي  العالقات  عمق  خاللها  اأكد 

يف  املتحدة  باململكة  التعاون  جمل�س  دول 

املجالت كافة، متطلًعا اإىل حتقيق �شراكات 

كركيزة  الدوليني  ال�شركاء  مع  اأرحب 

م�شرًيا  �شعوبها،  ازدهار  نحو  اأ�شا�شية 

توؤكد  التي  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  اإىل 

تطلعات مملكة البحرين الطموحة لتحقيق 

والنمو،  والتكيف  والبتكار  التناف�شية 

التي  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأن  م�شيًفا 

واململكة  التعاون  املجل�س  دول  بني  تربط 

الأو�شاع  اأعقاب  يف  اأهمية  تزداد  املتحدة 

من  بد  ل  واأنه  العامل،  امل�شتقرة حول  غري 

التعاون،  فر�س  عن  للك�شف  �شوًيا  العمل 

اململكة  مع  القت�شادي  املجال  يف  �شيما 

املتحدة.

اجلل�شة  تناولت  اآخر،  جانب  من 

الهتمام  ذات  موا�شيع  عدة  احلوارية 

املتحدة  الأمم  كموؤمتر  احلوار،  لأطراف 

 )COP26( القادم  املناخي  للتغري 

خمرجات  حول  البحرين  مملكة  وتطلعات 

التعاون  جمالت  بحث  عن  ف�شالً  املوؤمتر، 

والتقنيات  املتجددة  الطاقة  م�شادر  ب�شاأن 

اأثناء  يف  التطرق  مت  كما  للبيئة.  ال�شديقة 

احلوار اإىل م�شتجدات العالقات الثنائية بني 

بالإ�شافة  اإ�شرائيل،  البحرين ودولة  مملكة 

اإىل توقيع اإعالن تاأييد ال�شالم واتفاق مبادئ 

والأمن  ال�شلم  على  تاأثريها  ومدى  اإبراهيم 

والزدهار يف منطقة ال�شرق الأو�شط.

اإ�سابة امراأة بني كل ثماٍن.. و90% بال تاريخ عائلي م�سبق بالإ�سابة.. د.الري�س:

ارتفاع معّدلت الإ�سابة ب�سرطان الثدي يف البحرين

خديجة العرادي:

ك�شفت ا�شت�شاري اجلراحة العامة وجراحة 

املبكر  الك�شف  برنامج  رئي�س  والثدي  الأورام 

اخلليجية  اللجنة  ع�شو  الثدي،  �شرطان  عن 

عن  الري�س،  اأمل  الدكتورة  ال�شرطان،  ملكافحة 

ازدياد اأعداد احلالت اجلديدة املكت�شف اإ�شابتها 

اأن  اإىل  م�شرية  البحرين،  يف  الثدي  ب�شرطان 

احلالت تبنينّ ت�شجيل اإ�شابة بني كل ثماين ن�شاء 

يف اململكة.

امل�شت�شفى  اأن  الري�س  الدكتورة  واأعلنت 

الغدد  عن  للك�شف  جديدة  تقنية  اعتمد  الكندي 

وعالج  ت�شخي�س  يف  ت�شتخدم  التي  احلار�شة 

التوعية  �شهر  مع  تزامًنا  وذلك  الثدي،  �شرطان 

ب�شرطان الثدي، ومن منطلق حر�س امل�شت�شفى 

الطبية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على  الكندي 

على  تعتمد  مادة  با�شتخدام  وذلك  واجلراحية، 

الك�شف عن جزيئات النانو ماجنتي�س با�شتخدام 

جهاز ال�شيتينار.

يف ال�شياق نف�شه، قال الدكتور رائد املرزوق 

الأورام  وجراحة  العامة  اجلراحة  ا�شت�شاري 

اأقل  بتكلفة  تتميز  اجلديدة  التقنية  اإن  والثدي 

اأنها  كما  اإ�شعاع،  اإىل  املري�شة  تعرنّ�س  وعدم 

متوافرة من غري احلاجة اإىل حقن املادة امل�شعة 

يف وحدة الإ�شعاع النووي.

تقنية لوك ليزي�شن  باإدخال  وتابع: »نقوم 

با�شتخدام املاجنيت، اإذ يف ال�شابق نقوم بتحديد 

بالك�شف  نقوم  التي  ال�شغرية  الأوراق  اأماكن 

والألرتا�شاوند  املاموجرام  طريق  عن  عنها 

اإن  اإذ  لوكاليزي�شن،  واير  ا�شتخدام  طريق  عن 

مكان  حتديد  اإمكانية  حتمل  اجلديدة  الطريقة 

الورم حتى اأ�شبوع واحد قبل التدخل اجلراحي، 

دون احلاجة اإىل اأخذ املري�س اإىل دائرة الأ�شعة 

يوم العملية«.

اأن تلك اجلهود تتواكب  اإىل  واأ�شار الدكتور 

وحدة  لإن�شاء  امل�شت�شفى  وجهود  ه  توجنّ مع 

الأورام،  جراحة  وعالج  لت�شخي�س  خا�شة 

حيث ا�شتمرارية يف تقدمي الأف�شل من التقنيات 

لت�شخي�س وعالج املر�شى يف اململكة.

مر�س  اإن  الري�س  الدكتورة  قالت  بدورها، 

�شرطان الثدي هو اأكرث اأنواع ال�شرطان �شيوًعا 

من   %37.1 ن�شبة  ي�شكنّل  اإذ  عاملًيا،  الن�شاء  بني 

�شة باململكة. جممل احلالت ال�شرطانية امل�شخنّ

اأن احلالت  »الأيام«  واأفادت يف حديث مع 

ما زالت كثرية، واأن مملكة البحرين توفر اأحدث 

مبا  الثدي،  اأورام  لأمرا�س  العالجات  اأنواع 

يتما�شى مع امل�شتويات املقدمة عاملًيا.

يف  ال�شرطان  حالت  عالج  اأن  واأكدت 

كورونا  جائحة  ب�شبب  يتوقف  مل  البحرين 

والظروف ال�شحية التي مرنّت بها البالد، م�شرية 

اإىل اأن الطب وامل�شت�شفيات اخلا�شة يف البحرين 

كان لها الدور الكبري يف تقدمي اخلدمات العالجية 

وباأ�شعار منا�شبة للمواطنني واملقيمني.

فيه  مبا  الكندي،  امل�شت�شفى  اأن  وذكرت 

ق�شم  يف  واآخرين  �شني  متخ�شنّ جراحــني  من 

العالج  تقدمي  يف  كبرًيا  تعاوًنا  اأبدوا  التخدير، 

اعتيادية  غري  تناف�شية  وباأ�شعار  للمري�شات 

املتعلقة  خا�شة  اجلراحات،  جميع  لعالج 

باأمرا�س �شرطان الثدي.

 د. اأمل الري�س

ال�سيخ فواز: الك�سف عن فر�س

 التعاون القت�سادي مع اململكة املتحدة



حمليات 06www.alayam.com

اخلمي�س غرة ربيع الأول 1443 ـ العدد 11870

Thursday 7th October 2021 - No. 11870

جدد التحذير من االأمان الكاذب والرتاخي يف تطبيق االحرتازات.. الفريق الوطني: 

عودة احلياة اإىل طبيعتها قريًبا واملوؤ�شرات تك�شف فاعلية اجلرعة املن�شطة 
متام اأبو�صايف:

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأكد 

احلياة  عودة  اإمكانية  على  كورونا  لفريو�س 

اإىل طبيعتها يف القريب، وذلك ب�صبب موا�صلة 

وحمدودية  اليومية،  احلالت  اأعداد  انخفا�س 

الدخول  و�صعها  ي�صتدعي  التي  احلالت  اأعداد 

اإىل امل�صت�صفى لتلقي العالج ب�صبب الإ�صابة.

�صحفي  موؤمتر  يف  الوطني  الفريق  وقال 

وزارة  وكيل  مب�صاركة  اأم�س  ع�صر  عقده 

الأمرا�س  ا�صت�صاري  املانع،  وليد  ال�صحة 

طبيب  مقدم  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  املعدية 

مناف القحطاين، وا�صت�صارية الأمرا�س املعدية 

اإن  ال�صلمان،  جميلة  ال�صلمانية  م�صت�صفى  يف 

التعامل مع فريو�س كورونا م�صتمرة  م�صارات 

اإىل  الو�صول  حتى  املو�صوعة  اخلطط  وفق 

الأهداف، م�صددين على اأهمية موا�صلة اللتزام 

الوقائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  بكل 

و�صلت  التي  امل�صتويات  على  احلفاظ  اأجل  من 

اإليها البحرين، وذلك يف ظل العودة التدريجية 

للحياة الطبيعية.

تنطبق  من  جميع  الوطني  الفريق  ودعا 

للمبادرة  املن�صطة  اجلرعة  �صروط  عليهم 

ملا  وذلك  املن�صطة،  اجلرعة  لأخذ  بالت�صجيل 

وحماية  املناعة،  تعزيز  يف  فعالية  من  اأثبتته 

اأفراد املجتمع من تداعيات الإ�صابة بالفريو�س.

الأمان  من  التحذير  املانع  جدد  جانبه،  من 

اآمن  الو�صع  باأن  ال�صعور  وتبعات  الكاذب 

الإجراءات  تطبيق  يف  الرتاخي  اإىل  والعودة 

الحرتازية.

اجلميع  على  الواجب  من  املانع:  وقال 

بالإجراءات  التام  اللتزام  عرب  بعزم  املوا�صلة 

التطعيمات  الإقبال على  الحرتازية، وموا�صلة 

مبا ي�صهم يف حتقيق الأهداف املن�صودة.

لون  تغيري  مت  قد  اأنه  اإىل  املانع  واأ�صار 

اللون  اإىل  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف  ال�صعار 

اأكتوبر   3 من  اعتباًرا  تلقائي  ب�صكل  الأ�صفر 

اجلاري جلميع املوؤهلني لأخذ اجلرعة املن�صطة، 

اجلرعة  اأخذ  ب�صرورة  لهم  كـاإ�صعار  وذلك 

املن�صطة، لفًتا اإىل اأن ال�صعار �صيعود اإىل اللون 

الأخ�صر جمدًدا بعد اأخذهم اجلرعة املن�صطة.

اأن  على  القحطاين  اأكد  جانبه،  ومن 

عن  ك�صفت  قد  الوطنية  واملوؤ�صرات  الدرا�صات 

امل�صاد  التطعيم  من  املن�صطة  اجلرعة  فاعلية 

واملوؤ�صرات  الدرا�صات  اإن  اإذ  كورونا،  لفريو�س 

 1 وحتى  املا�صي  يوليو   1 منذ  اعتمدت  التي 

ممن   %52 اأن  عن  ك�صفت  قد  اجلاري  اأكتوبر 

قد  يكونوا  مل  بالفريو�س،  لالإ�صابة  تعر�صوا 

ح�صلوا على اجلرعة املن�صطة، فيما 3% فقط من 

الذين تعر�صوا لالإ�صابة كانوا قد ح�صلوا عليها.

اإتاحة  على  التاأكيد  القحطاين  وجدد 

فما  عاًما   18 العمرية  للفئة  املن�صطة  اجلرعة 

من  �صهور   6 م�صي  اأكملوا  قد  الذين  من  فوق، 

فايزر- التطعيمات:  من  الثانية  اجلرعة  اأخذ 

�صبوتنيك،  كوف�صيلد-ا�صرتازنيكا/   بوتنيك/  

بحيث ميكنهم اأخذ اجلرعة املن�صطة من تطعيم 

املن�صطة من  اأخذ اجلرعة  اأو  بوتنيك«  »فايزر- 

اجلرعتني  منه  اأخذوا  الذين  اللقاح  نوع  نف�س 

الأوىل والثانية.

اإتاحة  مت  قد  اأنه  القحطاين  اأو�صح  كما 

عاًما   40 العمر  من  للبالغني  املن�صطة  اجلرعة 

الذين  عاًما من  اأقل من 40  فما فوق، ومن هم 

كانوا قد ح�صلوا على اجلرعتني الأوىل والثانية 

اأمرا�س  من تطعيم »�صينوفارم«، ويعانون من 

اأو  املناعة،  نق�س  اأمرا�س  اأو  املفرطة،  ال�صمنة 

اجلرعة  اأخذ  ميكنهم  حيث  املزمنة،  الأمرا�س 

املن�صطة بعد �صهر واحد فقط من اجلرعة الثانية 

اأخذ جرعة  اأو  »�صينوفارم«  التطعيم  نف�س  من 

من�صطة من تطعيم »فايزر- بوتنيك«.

املدة  تقليل  مت  قد  اأنه  اإىل  القحطاين  ولفت 

العمرية  للفئة  املن�صطة  اجلرعة  لأخذ  الزمنية 

تطعيم  اأخذوا  ممن  عاًما   39 اإىل  عاًما   18 من 

اأ�صهر،  من 6  بدلً  اأ�صهر  اإىل ثالثة  »�صينوفارم« 

حيث ميكنهم اأخذ نوع تطعيم نف�صه باجلرعتني 

من  من�صطة  جرعة  اأخذ  اأو  والثانية،  الأوىل 

تطعيم »فايزر- بوتنيك«.

احلا�صلني  املتعافني  القحطاين جميع  ودعا 

على جرعة واحدة من تطعيم »فايزر- بوتنيك« 

باأخذ  املبادرة  اإىل  ال�صابق  الربوتوكول  ح�صب 

اجلرعة الثانية يف نف�س مركز التطعيم الذي مت 

فيه اأخذ اجلرعة الأوىل، دون احلاجة للت�صجيل، 

بتغيري  عنه  الإعالن  مت  ما  على  بناًء  وذلك 

بروتوكل التطعيم للفئة املذكورة.

يح�صل  اأن  اإمكانية  على  القحطاين  واأكد 

امل�صاد  التطعيم  من  جرعتني  على  املتعافون 

اأ�صهر  ثالثة  مرور  بعد  »كوفيد-19«  لفريو�س 

اجلرعة  واأخذ  بالفريو�س،  الإ�صابة  تاريخ  من 

املن�صطة منه بعد 12 �صهًرا من تاريخ الإ�صابة.

الأمور  اأولياء  ال�صلمان  دعت  جانبها،  ومن 

التطعيم،  لأخذ  اأبنائهم  بت�صجيل  للمبادرة 

معربة عن �صكرها ملن بادروا بالت�صجيل اإدراًكا 

على  احلفاظ  اأجل  من  التطعيم  باأهمية  منهم 

�صحة اأبنائهم واإك�صابهم املناعة التي توفر لهم 

احلماية.

واعتربت ال�صلمان اأن النتائج التي حتققت 

على  ذاته  والإقبال  بالعزم  املوا�صلة  تتطلب 

التطعيم واجلرعة املن�صطة منه.

وك�صفت ال�صلمان عن اإقبال على تطعيم الفئة 

العمرية البالغة من 3 -11 عاًما ممن يعانون 

»�صينوفارم«، لفتة  بتطعيم  املناعة  من �صعف 

اإىل النجاح الذي حتقق يف تطعيم الفئة العمرية 

من 12-17 عاًما لأخذ التطعمني »�صينوفارم« 

اأو »فايزر- بوتنيك« املتاحني لهم.

اجلرعة  اأهمية  على  ال�صلمان  واأكدت 

للج�صم،  املناعية  ال�صتجابة  رفع  يف  املن�صطة 

امل�صاحبة  وامل�صاعفات  الأعرا�س،  وتخفيف 

للفريو�س عند احلالت القائمة التي قد ت�صتدعي 

تلقي العالج اأو دخول العناية املركزة اأو زيادة 

فر�س الوفاة. 

اللتزام  اأهمية  على  ال�صلمان  وجددت 

عنها  املعلن  والقرارات  الحرتازية  بالإجراءات 

اأجل  من  التعليمة  واملوؤ�ص�صات  املدار�س  يف 

احلفاظ على �صالمة و�صحة اجلميع.

اأكد املانع  اأ�صئلة ال�صحافيني،  ويف رد على 

على اإمكانية العودة اإىل احلياة الطبيعية قريًبا 

دون اأن يحدد �صقف زمني لتحقيق ذلك.

اإن الفرتة املا�صية، �صكل تقييم  وقال املانع 

للفريق  اأ�صا�صًيا  هدًفا  البحرين،  يف  الو�صع 

الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  وكذلك  الوطني، 

الطبيعية.  احلياة  ل�صري  اإعاقة  دون  الالزمة 

لفًتا اإىل اأن اأعداد احلالت اليومية يف انخفا�س 

التي  احلالت  اإعداد  حمدودية  وكذلك  م�صتمر، 

لتلقي  امل�صت�صفى  دخول  و�صعها  يتطلبها 

العالج.

احلاجة  ا�صتمرار  على  املانع  و�صدد 

اأهمية  اأثبتت  التي  الكمامات  ل�صتخدام 

العدوى،  انتقال  فر�س  تقليل  يف  ا�صتخدامها 

معترًبا اأن املوؤ�صرات الوبائية تدلل على اقرتاب 

عودة احلياة الطبيعية.

الو�صع  حت�صن  كلما  اأنه  اإىل  املانع  ولفت 

الوبائي، يتم تقليل الإجراءات املتبعة، معترًبا اأن 

�صكلوا  والتطعيم  الجتماعي  والتباعد  الكمامة 

مثلًثا مهًما اأدى اإىل تخفي�س اأعداد الإ�صابات يف 

مملكة البحرين.

عدم وجود  على  القحطاين  اأكد  من جانبه، 

اأخذ  وبني  النفلونزا  لقاح  اأخذ  بني  تعار�س 

الختالف  على  م�صدًدا  »كوفيد-19«،  لقاحات 

اأي عوار�س  تام، مع عدم وجود  ب�صكل  بينهما 

لأخذهما، وعلى اأهمية عدم ترك زمنية بني اأخذ 

اللقاحني.

فريو�س  اأن  ال�صلمان  اأو�صحت  فيما 

انخفا�س  توقع  ميكن  ول  متغري،  النفلونزا 

»كوفيد-19«  بفريو�س  الإ�صابة  معدلت 

كموؤ�صر على تقليل الإ�صابة بفريو�س النفلونزا.

الربتوكول  اأن  على  ال�صلمان  واأكدت 

ب�صكل  مراجعته  تتم  البحرين  ململكة  العالجي 

دواء  اعتماد  اإمكانية  ت�صتبعد  اأن  دون  دائم، 

»كوفيد-19« يف حال مت اعتماده ب�صكل منهجي 

حوله  الدرا�صات  اأن  ل�صيما  للفريو�س  كعالج 

املر�س  اأعرا�س  تقليل  يف  فعاليته  اإىل  خل�صت 

واحلاجة لدخول امل�صت�صفى لتلقي العالج.

ال�صخ�صية  النظافة  اأن  اإىل  ال�صلمان  ولفتت 

فر�س  تقليل  �صاأنها  من  املناعة  جهاز  وتقوية 

الإ�صابة باملر�س.

اإ�شحاق ترتاأ�س اجتماع اللجنة ال�شبابية بدول جمل�س التعاون

مناق�شة يوم �شنوي لل�شباب اخلليجي ودبلوم العمل ال�شبابي
تراأ�صت �صارة اإ�صحاق القائم باأعمال وكيل وزارة �صوؤون 

ال�صباب والريا�صة اجتماع اللجنة الفنية ال�صبابية التابعة 

التعاون  جمل�س  بدول  والريا�صة  ال�صباب  وزراء  للجنة 

ومب�صاركة  املرئي،  الت�صال  عرب  الأربعني،  اجتماعها 

بدول  والريا�صة  ال�صباب  وزارات  ممثلي  اللجنة  اأع�صاء 

جمل�س التعاون.

املدرجة  املو�صوعات  من  العديد  الجتماع  وناق�س 

لقرارات  تنفيذ  اآلية  و�صع  اأهمها  من  اأعماله،  جدول  على 

وتوجيهات مقام املجل�س الأعلى املوقر يف دورته الـ)41(، 

وال�صيخ  قابو�س  ال�صلطان  )قمة  2021م(  يناير  )الُعال، 

ال�صباب  متكني  ومبادرة  ال�صبابي،  املجال  يف  �صباح( 

ال�صباب  وزراء  قبل  من  اإقرارها  مت  والتي  للم�صتقبل 

والريا�صة بدول جمل�س التعاون يف اجتماعهم يف اأبريل 

املا�صي واإ�صافتها يف اخلطة الت�صغيلية للجنة.

اأعمالها  تطوير  يف  ال�صتمرار  على  اللجنة  اأكدت  كما 

وناق�صت  للنجاح،  اأ�صا�صي  كمعيار  املتميز  الأداء  لتحقيق 

)تاأهيل  ال�صبابي  العمل  دبلوم  اإطالق  على  العمل  اآلية 

القيادات ال�صبابية( بني جمل�س التعاون واململكة الأردنية 

الها�صمية، وا�صتعر�صت قرار جلنة وزراء جلنة التعاون 

املايل والقت�صادي املت�صمن اعتماد ميزانية دعم الأن�صطة 

والربامج امل�صرتكة لتطوير العمل ال�صبابي يف دول جمل�س 

التعاون، واعتمدت الربنامج الزمني للزيارة التح�صريية 

جمل�س  دول  �صباب  لقاء  برنامج  �صمن  اإ�صبانيا،  ململكة 

تنظيمها  واملقرر  املجل�س،  دول  من  قرنائهم  مع  التعاون 

عام 2022م.

كما مت ت�صكيل فريق عمل لإعادة �صياغة الإطار العام 

اخلليجي،  الذهب  �صجل  مل�صروع  التنفيذية  والالئحة 

ومت من خالل الجتماع اختيار تاريخ )6 يونيو من كل 

عام( يوًما لل�صباب اخلليجي، و�صيتم عر�صه على وزراء 

مت  كما  2022م،  من  بداية  لعتماده  والريا�صة  ال�صباب 

ت�صكيل فريق عمل لإعادة جدولة الربنامج الزمني خلطة 

عمل اللجنة حيال الربامج والأن�صطة والفعاليات ال�صبابية 

خالل الفرتة من )2022م – 2025م(

عر�صها  �صيتم  التو�صيات،  من  بعدد  الجتماع  وختم 

والريا�صة  ال�صباب  وزراء  للجنة  القادم  الجتماع  على 

بدول جمل�س التعاون، للتوجيه ب�صاأنها.

»ال�شحة«: تطعيم االإنفلونزا 

املو�شمية ال يتعار�س مع تطعيم كورونا

امل�صاعد  الوكيل  الهاجري  مرمي  الدكتورة  اأكدت 

الوطني  الفريق  ع�صو  ال�صحة  بوزارة  العامة  لل�صحة 

الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( رئي�صة 

تطعيمات  اأخذ  اأهمية  ال�صحة  بوزارة  التطعيمات  جلنة 

لفريو�س  امل�صادة  والتطعيمات  املو�صمية  الإنفلونزا 

كورونا، حيث اإن التطعيمات ب�صكل عام اأثبتت فعاليتها 

خمتلف  على  لل�صيطرة  الوقائية  الطرق  اأجنع  كاإحدى 

كبري  له  التطعيم  اأخذ  فاإن  وبالتايل  املعدية  الأمرا�س 

الدور الفعال يف الوقاية من خمتلف الأمرا�س.

الإنفلونزا  تطعيم  اأن  الهاجري  الدكتورة  وبينت 

لفريو�س  امل�صاد  التطعيم  مع  يتعار�س  ل  املو�صمية 

كورونا، ولكن ين�صح اأن يكون هناك فارق زمني بينهم 

على  اجلانبية  الأعرا�س  لتخفيف  وذلك  يوًما،  بـ14 

حدوثها،  حال  يف  امل�صاعفات  وتتبع  التطعيم،  متلقي 

الأطفال من �صن 6  امل�صتهدفة هم  الفئات  اأن  اإىل  م�صريًة 

اأ�صهر، وكبار ال�صن، واأ�صحاب الأمرا�س املزمنة، والذين 

يعانون من نق�س املناعة، واحلوامل.

ونوهت الدكتورة الهاجري باأن تطعيمات الإنفلونزا 

املجتمع  اإقبال  اأن  اإىل  لفتًة  فاعليتها،  اأثبتت  املو�صمية 

املجتمعي  الوعي  يوؤكد  التطعيم  اأخذ  على  البحريني 

مبا  للتطعيم  الوطنية  احلملة  يف  وامل�صاركة  والتعاون 

ي�صهم يف زيادة اأفراد املجتمع املح�صنني.

د. اجلالهمة: الرتجمة تخلق 

اأر�شية للتفاهم والتقارب بني ال�شعوب

اأكدت اأ�صتاذة الرتجمة يف جامعة البحرين الدكتورة 

�صياء �صقر اجلالهمة اأن الرتجمة ت�صهم يف خلق اأر�صية 

لريتوي  والأمم،  ال�صعوب  بني  والتفاهم  للتقارب  �صلبة 

الب�صر من بحار العلوم يف خمتلف امليادين.

»اأ�صا�صيات  ور�صة  اأهمية  عن  حديثها  يف  ذلك  جاء 

والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  نظمتها  التي  الرتجمة« 

الدويل  اليوم  مبنا�صبة  البحرين  جامعة  مع  بالتعاون 

للرتجمة الذي يوافق 30 من �صبتمرب يف كل عام.

املكتبة  مبقر  اأقيمت  التي   - الور�صة  وتناولت 

�صبتمرب  و29   28 يومي  املحرق  مدينة  يف  اخلليفية 

2021م - اجلوانب الثقافية للرتجمة، واختيار املفردات 

واإ�صرتاتيجيات  الن�صو�س،  واأنواع  الثقافية،  واآثارها 

القوامي�س، وترجمة  ا�صتخدام  الرتجمة، وكيفية  وطرق 

بالثقافة،  املرتبطة  واملفردات  اللفظية،  املتالزمات 

والتعابري ال�صطالحية.

 ح�شب موؤ�شر »نيكاي«

البحرين باملرتبة الثانية عاملًيا يف التعايف من كورونا 

فريو�س  من  للتعايف  »نيكاي«  موؤ�صر  اأعلن 

كورونا اأن مملكة البحرين جاءت يف املرتبة الثانية 

يف م�صتوى موؤ�صر التعايف من الفريو�س، اإىل جانب 

التلقيح  معدلت  وارتفاع  الإ�صابات  انخفا�س 

فيما  �صرامة،  الأقل  الجتماعي  التباعد  واإجراءات 

تراجعت ال�صني من املركز الأول اإىل التا�صع ح�صب 

الإ�صدار الأخري ل�صهر �صبتمرب.

البلدان  موؤ�صر  بتقييم  »نيكاي«  موؤ�صر  ويعنى 

اللقاحات  واإطالق  العدوى  اإدارة  ب�صاأن  واملناطق 

كلما  الرتتيب،  ارتفع  وكلما  الجتماعي.  واحلراك 

الإ�صابات  انخفا�س  جانب  اإىل  التعايف  من  اقرتب 

التباعد  واإجراءات  التلقيح  معدلت  وارتفاع 

الجتماعي الأقل �صرامة.

واحتلت ال�صني املرتبة الأوىل منذ ن�صر املوؤ�صر 

عدد  انخفا�س  بف�صل  وذلك  يوليو،  يف  مرة  لأول 

احلالت وارتفاع معدلت التطعيم. لكن درجة التنقل 

اخلا�صة بها ظلت منخف�صة، اإذ احتلت املرتبة 105 

�صبتمرب،  موؤ�صر  �صلطة ق�صائية يف  اأ�صل 121  من 

وحلقت دول اأخرى بالركب يف الفئتني املتبقيتني.

جنوب  دول  بع�س  تقدمت  نف�صه،  الوقت  يف 

�صرق اآ�صيا يف الرتتيب، مع انخفا�س احلالت وتقدم 

املركز  اإىل  اإندوني�صيا  اإذ قفزت  التطعيمات ب�صرعة. 

54 من 92، بينما ارتفعت ماليزيا اإىل املرتبة 102 

من املرتبة 115.

رابطة  الأع�صاء يف  الدول  احتلت  ذلك،  ومـــع 

دول جنوب �صرق اآ�صيا -الفلبني ولو�س- املركزين 

الرابع  املركز  فيتنام  احتــلت  بيـــنما  الأخرييـــن، 

من الأ�صفل.
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ا�ستعر�ست مع جمموعة من الإعالميني ت�سورات املرحلة املقبلة.. رئي�سة النواب: 

دور حموري لالإعالم الوطني يف تعزيز الوعي املجتمعي
جمل�س  رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأ�سادت 

مملكة  يف  وال�سحافة  الإعالم  قطاع  ي�سهده  مبا  النواب 

الرحب  الف�ساء  من  ا�ستفادة  وتقدم،  تطور  من  البحرين 

امل�سرية  ظل  يف  امل�سوؤولة،  والتعبري  الراأي  حلرية 

التنموية ال�ساملة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

منوهة بالدور املحوري لالإعالم الوطني يف تعزيز الوعي 

العليا  امل�سلحة  حتقيق  اأجل  من  والعمل  املجتمعي، 

عن  والدفاع  املنجزات  واإبراز  املواطنني،  وخدمة  للوطن 

املكت�سبات.

ال�سلطة  بني  الفاعل  التعاون  منهجية  وثمنت 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة  واحلكومة  الت�سريعية 

امللكي المري �سلمان بن حمد ال خليفة ويل العهد رئي�س 

م�سار  لتعزيز  ال�سعي  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

الإجنازات  مب�ستوى  والرتقاء  امل�سرتك،  الوطني  العمل 

التنموية.

واأعربت عن العتزاز مبا حققته مملكة البحرين من 

ريادة وتفرد خالل جائحة كورونا، موؤكدة تقدير جمل�س 

النواب لكل اأفراد املجتمع، نظري وعيهم، الذي مثل اإ�سافة 

اأجل  من  البحرين  فريق  دعم جهود  وم�ساهمة يف  هامة 

وحتقيق  احلالت،  وتقليل  الإ�سابات  منحنى  ت�سطيح 

يخدم  مبا  الطبيعية،  للحياة  والعودة  ال�سريع  التعايف 

الوطني  القت�ساد  ودعم  التنموية  اخلطوات  ت�سريع 

امل�ستدام.

اأدوار  خالل  النيابي  املجل�س  حققه  ما  اإىل  واأ�سارت 

املقبلة،  بالفرتة  املرتبطة  والروؤية  ال�سابقة،  النعقاد 

التنفيذية،  ال�سلطة  مع  التعاون  لتعزيز  ال�سعي  موؤكدة 

الوطن،  تقدم  تعزز  التي  اخلطوات  من  املزيد  لإجناز 

وحتقق م�سلحة املواطنني والأجيال القادم.

اأم�س  النواب،  املجل�س  رئي�سة  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

الربعاء، جمموعة من الإعالميني واملحررين الربملانيني، 

املقبلة،  باملرحلة  املرتبطة  الت�سورات  ا�ستعر�ست  حيث 

من  الرابع  النعقاد  دور  افتتاح  قرب  مبنا�سبة  وذلك 

الف�سل الت�سريعي اخلام�س.

وثمنت رئي�سة جمل�س النواب دور ال�سحافة يف نقل 

ما يدور داخل جمل�س النواب للراأي العام املحلي والدويل 

بكل �سفافية ومو�سوعية، موؤكدة حر�س جمل�س النواب 

ال�سحافة وال�سحفيني مبا يعزز من احلريات  على دعم 

املتالحقة يف  التطورات  ويواكب  القطاع،  لهذا  امل�سوؤولة 

جمل�س  اأن  اإىل  م�سرية  والت�سالت،  املعلومات  تقنية 

اأجل  من  املوقرة،  احلكومة  مع  بالتن�سيق  يعمل  النواب 

وفق  والإعالميني،  ال�سحفيني  حقوق  حماية  تعزيز 

مبادئ ميثاق العمل الوطني ومواد الد�ستور، بكل مهنية 

تعزيًزا  الرائد،  الدميقراطي  النهج  �سمن  وا�ستقاللية، 

لدور الكلمة احلرة امل�سوؤولة.

خالل  وال�سحفيون،  الإعالميون  اأعرب  جانبهم،  من 

اللقاء، عن تقديرهم للحر�س امل�ستمر الذي تبديه رئي�سة 

جمل�س النواب ودعمها امل�ستمر لل�سحافة والإعالم لأداء 

الدور املحوري الوطني.

النائب  اأحمد  �سلمان  عبدالنبي  النائب  اللقاء  ح�سر 

زايد  اأحمد  علي  والنائب  النواب،  جمل�س  لرئي�سة  الأول 

النائب الثاين لرئي�سة جمل�س النواب.

»بلدي اجلنوبية« يناق�ش 

تاأجيل خمالفات البناء باملحافظة

ح�سني املرزوق:

اأقام املجل�س البلدي باملحافظة اجلنوبية 

العتيادي  اجتماعه  اخلمي�س  اأم�س  يوم 

الف�سل  من  الرابع  النعقاد  لدور   3 رقم 

الجتماع  خالل  ومت  اخلام�س،  الت�سريعي 

واملالية  القانونية  اللجنة  تقرير  مناق�سة 

خمالفات  اإجراءات  تاأجيل  ب�ساأن  والإدارية 

باملحافظة  الإ�سكانية  باملناطق  كل  البناء 

ال�سرتاطات  يف  البت  يتم  حتى  اجلنوبية 

اأن  املجل�س  وبني  للتعمري.  التنظيمية 

احلد  على  �ستعمل  اجلديدة  ال�سرتاطات 

على  �ستعمل  كما  احلالية،  املخالفات  من 

الأخذ  مع  احلالية  املخالفات  اأكرث  معاجلة 

والهند�سية،  الفنية  النواحي  العتبار  بعني 

البلدي  املجل�س  اجتمع  اأن  بعد  ا  خ�سو�سً

باملحافظة اجلنوبية مع عدد من املخت�سني 

املخت�س  والفريق  الإ�سكان  وزارة  من 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  من 

عدة  اجتماعات  يف  العمراين  والتخطيط 

التعمريية  ال�سرتاطات  توحيد  على  للعمل 

اجلديدة للوحدات الإ�سكانية.

ا�ستعداد تام للتعاون مع جميع اجلمعيات اخلريية لتقدمي خدمة الغ�سيل باأ�سعار خا�سة

افتتاح وحدة جديدة لغ�سيل الكلى بعيادة »التخ�س�سي« يف الرفاع

املر�سح لتويل من�سب �سفري وا�سنطن لدى اململكة �ستيفن بوندي:

البحرين �سديق حقيقي يحت�سن 8500 ع�سكري اأمريكي مع عائالتهم
متام اأبو�سايف:

و�سف ال�سفري �ستيفن بوندي مملكة البحرين 

اململكة موطنا  بال�سديق احلقيقي لبالده، معتربا 

اآمنا ومرحبا بنحو 8500 من الأفراد الع�سكريني 

الأمريكيني وعائالتهم.

وقال ال�سفري بوندي - املر�سح لتويل من�سب 

البحرين  لدى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفري 

متحم�س  اأنه  ال�سيوخ  جمل�س  اأمام  كلمة  يف   -

لإمكانية العودة اإىل بلد ق�سى فيه مع عائلته اأكرث 

من ثالثة اأعوام، حيث اإن البحرين ل تعترب جمرد 

�سريك اأو حليف، بل اإنها �سديق حقيقي للوليات 

املتحدة الأمريكية.

التي  الت�سهيالت  اإىل  بوندي  ال�سفري  واأ�سار 

قدمتها البحرين لقوات التحالف بقيادة الوليات 

ت�سهيل  عرب  الأخرية  العمليات  ل�سيما  املتحدة، 

ودعم اإجالء نحو 7000 اأمريكي واآخرين عربوا 

البالد يف طريقهم اإىل الوليات املتحدة الأمريكية.

اأ�س�س  متانة  على  بوندي  ال�سفري  واأكد 

ال�سداقة التي تربط بالده بالبحرين، عرب م�سالح 

دائم  هناك  كان  حيث  امل�سرتكة،  القومي  الأمن 

القرن  اأربعينات  منذ  الأمريكية  للبحرية  وجود 

لت�سهيالت  مقرا  البحرين  �سكلت  كما  املا�سي. 

والأ�سطول  الأمريكية،  البحرية  املركزية  القيادة 

اخلام�س منذ حرب اخلليج.

و�سدد ال�سفري بوندي على اأوجه التعاون بني 

البحرين والوليات املتحدة الأمريكية، حيث تعمل 

بالده مع احلكومة البحرينية ملواجهة التهديدات 

الأمنية القادمة ب�سكل خا�س من اإيران، اإذ ي�ساعد 

هذا العمل الأمني امل�سرتك يف احلفاظ على �سالمة 

املواطنني الأمريكيني وال�ستثمارات وامل�سالح يف 

البالد، معتربا اأن اأمن و�سالمة الأمريكيني ي�سكالن 

اأولوية ق�سوى بالن�سبة له.

ال�سالم  اتفاقية  بوندي  ال�سفري  واعترب 

»اتفاقية  اإ�سرائيل  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

اإبراهيم« عمال جريئا يعك�س التغيري يف التوجه 

ال�سرتاتيجي ململكة البحرين. 

الآن،  من  عام  »قبل  بوندي:  ال�سفري  وقال 

وقعت البحرين واإ�سرائيل، اتفاقية اإبراهيم برعاية 

اجلريء  العمل  هذا  وميثل  املتحدة.  الوليات 

وفتح  للمملكة،  ال�سرتاتيجي  التوجه  يف  تغيريا 

عالقتهما  لتطوير  واإ�سرائيل  البحرين  اأمام  الباب 

ويف  امل�سرتكة.  امل�سالح  من  وا�سع  طيف  عرب 

حال تويل من�سبي، �سوف اأكر�س طاقتي واإبداعي 

لتو�سيع وتقوية هذه العالقة«.

واأكد ال�سفري بوندي على اأهمية تعزيز حقوق 

الن�سان الذي ي�سكل حمور ال�سيا�سيات اخلارجية 

حمور  هي  الإن�سان  »حقوق  بالقول:  لبالده 

الأ�سا�سي  الرتكيز  �سيكون  اخلارجية.  �سيا�ستنا 

وامل�ساركة  الإن�سان  حقوق  احرتام  تعزيز  هو 

النتخابات  اقرتاب  مع  �سيما  ل  ال�سيا�سية، 

اإجراء  يف  �سن�ستمر  كما   .2022 لعام  الربملانية 

تبادلت مفتوحة و�سادقة مع البحرين ب�ساأن هذه 

التي  املهمة، مع الرتكيز على املو�سوعات  الأمور 

من  حتقق  ما  وكذلك  فيها،  تقدم  اإحراز  يتوجب 

تقدم ذات مغزى«.

اأعمل  وتابع: »لقد كنت حمظوظا عندما كنت 

يف البحرين، حيث دخلت اتفاقية التجارة احلرة 

الثنائية حيز التنفيذ يف عام 2006. وقد اأر�ست 

التجارية،  لعالقاتنا  متينا  اأ�سا�سا  التفاقية  هذه 

وميكن لل�سركات الأمريكية اأن تلعب دورا مهما مع 

فريو�س  جائحة  من  البحريني  القت�ساد  خروج 

ال�سركات  عن  بالنيابة  للقيام  واأتطلع  كورونا. 

الفر�س  باجتاه  ال�سعي  نحو  بالدعوة  الأمريكية 

التي تطرحها ال�سوق البحرينية«.

اإىل حمطات تاريخية مهمة يف  ولفت ال�سفري 

الوليات  البلدين بالقول: »ترتبط  تاريخ عالقات 

يقرب  ما  اإىل  ترجع  ب�سداقة  والبحرين  املتحدة 

يت�سمون  اأمريكيون  قام  عندما  عاما،   120 من 

الأمريكية  الإر�سالية  م�ست�سفى  باإن�ساء  باجلراءة 

واملدر�سة التابعة لها يف املنامة. واإذا تاأكد تعييني 

لهذا املن�سب، فاإنه �سوف يكون يل ال�سرف بالبناء 

على هذا الإرث الكبري من العالقات ك�سفري لبالدي 

لدى البحرين«.

وكان ال�سفري بوندي قد عرب عن �سكره للجنة 

الأمريكي جو  الرئي�س  قبل  املخت�سة كمر�سح من 

بادين لتويل من�سب �سفري للوليات املتحدة لدى 

اإىل  »اأتطلع  وقال:  ال�سيوخ،  جمل�س  يف  البحرين 

العمل عن كثب مع هذه اللجنة والكونغر�س ب�ساأن 

للوليات  اخلارجية  لل�سيا�سة  املهمة  امل�سالح 

املتحدة يف البحرين«.

خديجة العرادي: 

مل�ست�سفى  التابعة  الرفاع  عيادة  اأعلنت 

جديدة  وحدة  افتتاح  عن  التخ�س�سي  البحرين 

بالك�سف  تعنى  العيادة،  يف  الكلى  لأمرا�س 

والت�سخي�س وعالج الكلى وغ�سيلها.

وقال مدير عيادة الرفاع اإن اخلدمة اجلديدة 

التي مت تد�سينها تقدم عالج غ�سيل الكلى للمر�سى 

غ�سيل  بعمل  القيام  يتم  حيث  منا�سبة،  باأ�سعار 

الكلى يف موقع العيادة بالرفاع، ويرافق املري�س 

لفتا  خمت�س،  طبيب  والغ�سيل  العالج  اأثناء  يف 

واأن  للكلى،  غ�سيل  اأجهزة  اأحدث  لديهم  اأن  اإىل 

مت  الذين  املر�سى  من  عدد  با�ستقبال  بداأ  الق�سم 

اإجراء الغ�سيل لهم بنجاح كامل.

وذكر اأن افتتاح ق�سم الكلى اجلديد مل�ست�سفى 

البحرين التخ�س�سي وتو�سعته يف عيادة الرفاع 

اأف�سل  ياأتي انطالقا من حر�س امل�ست�سفى لتقدمي 

اأعداد  لزيادة  ونظرا  املر�سى،  جلميع  العالجات 

ال�سريع  التحرك  �سرورة  ذلك  فر�س  امل�سابني 

العالجية  ال�سبل  اإيجاد  نحو  العمل  وزيادة 

الإدارة  اهتمام  جاء  فقد  جودة،  والأكرث  الأف�سل 

ملواجهة  والعالجية  الوقائية  الربامج  بتطوير 

اأهمية  الف�سل الكلوي، موؤكدا يف الوقت ذاته على 

بها،  الإ�سابة  واأ�سباب  الكلى،  باأمرا�س  التوعية 

والأعرا�س امل�ساحبة لها، و�سرورة اإجراء فح�س 

دوري على الكليتني، للمحافظة عليهما.

وقال مدير عيادة الرفاع اإن الوحدة اجلديدة 

�ست�سهم يف توفري خدمات غ�سيل الكلى للمر�سى 

حمد  ومدينة  وعايل  الرفاع  منطقة  �سكان  من 

اجلديد  الق�سم  اأن  اإىل  م�سريا  املجاورة،  واملناطق 

هذا  يف  العاملية  الأجهزة  اأحدث  بتوفري  قام 

من  والتقليل  املر�سى  عن  التخفيف  بهدف  املجال 

م�ساعفات املر�س وتقدمي جتربة عالجية جديدة 

املعايري  اأعلى  ووفق  عالية  بجودة  وحديثة 

برامج  توفري  اإىل  بالإ�سافة  والعالجية،  ال�سحية 

متميزة  طبية  وكوادر  الأجهزة  وباأحدث  عالجية 

والأ�سرة  الفرد  على  اإيجابي  ب�سكل  ينعك�س  ما 

واملجتمع.

ونوه باأن املركز على اأمت ال�ستعداد للتعاون 

اخلريية  ال�سناديق  جميع  مع  والتعامل 

الكلى  غ�سيل  عالج  خدمات  لتقدمي  واجلمعيات 

باأ�سعار خا�سة جدا، متمنيا من القائمني على تلك 

اجلمعيات التحرك للح�سول على معلومات اأكرث 

عن عرو�س عيادة الرفاع لعالج الكلى والغ�سيل 

 ،36614149 الرقم  على  املبا�سر  بالتوا�سل 

وال�ستف�سار على الرقم 13381338.

اإىل  اأ�سار  للمركز،  ال�ستيعابية  الطاقة  وعن 

اأنها تبلغ مبدئيا اأربعة اأ�سرة خم�س�سة للغ�سيل، 

قابلة للزيادة ح�سب احتياجات املر�سى، لفتا اإىل 

اأن املركز �سيعمل من يوم ال�سبت اىل اخلمي�س من 

ال�ساعة الـ9 �سباحا لغاية الـ9 م�ساء، ماعدا يوم 

اجلمعة.

ا�ست�ساري  اأو�سح  الكلى،  اأمرا�س  وحول 

اأمرا�س الكلى والأمرا�س الباطنية الدكتور ترياث 

كومار اأن مر�س الكلى ُيعد من الأمرا�س ال�سامتة 

التي تت�سلل اإىل ج�سم الإن�سان ول تظهر اأعرا�سها 

انت�سارا  �سهد  بها، وقد  الإ�سابة  بعد فرتة من  اإل 

وا�سعا بني دول العامل.

ثمن دور امللك يف خدمة الق�سايا العربية.. الإمام الأكرب:

عالقة الأزهر والبحرين متيزت دائًما بعمقها 

الدكتور  الأكرب  الإمام  ف�سيلة  ا�ستقبل 

يف  ال�سريف،  الأزهر  �سيخ  الطيب  اأحمد 

نا�سر  الإيطالية،  روما  مبدينة  اإقامته  مقر 

حممد البلو�سي، �سفري مملكة البحرين لدى 

اجلمهورية الإيطالية.

الإمام  ف�سيلة  اأو�سح  اللقاء،  وخالل 

الأزهر  تربط بني  التي  العالقات  باأن  الأكرب 

عالقات  هي  البحرين  ومملكة  ال�سريف 

متيزت دائًما بعمقها ومتانتها، مثمًنا الدور 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  به  يقوم  الذي 

اآل خليفة، ملك مملكة  امللك حمد بن عي�سى 

العربية  الق�سايا  خدمة  يف  البحرين، 

عن  ال�سفري  اأعرب  جانبه،  من  والإ�سالمية. 

لدور  و�سعًبا  قيادًة  البحرين  مملكة  تقدير 

الإ�سالمية  املبادئ  تر�سيخ  الرائد يف  الأزهر 

الذي  الأكرب،  الإمام  ولف�سيلة  ال�سمحة، 

ال�سالم  قيم  تر�سيخ  اإىل  كلل  بدون  ي�سعى 

بني  امل�سرتك  والتعاي�س  الت�سامح  وثقافة 

بطول  له  داعًيا  واملذاهب،  الديان  خمتلف 

على  واحلفاظ  الإن�سانية  خدمة  يف  العمر 

املكت�سبات احل�سارية لالأمة الإ�سالمية.

وكيل  ال�سويني،  حممد  اللقاء،  ح�سر 

الأزهر ال�سريف، وحممد ح�سني املحر�ساوي، 

وحممد  ال�سريف،  الأزهر  جامعة  رئي�س 

العليا  للجنة  العام  الأمني  عبدال�سالم، 

احلمر،  في�سل  وطالل  الإن�سانية،  لالأخوة 

ال�سكرتري الثاين ب�سفارة مملكة البحرين يف 

روما.

»�سوؤون الأ�سغال«: طرح مناق�سة

 اإن�ساء مدخل على �سارع ال�سيخ �سلمان

�سرحت وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين اأنه مت طرح مناق�سة 

اإن�ساء مدخل على �سارع ال�سيخ �سلمان من طريق 408 مبجمع 704 مبنطقة �سلماباد، من 

قبل جمل�س املناق�سات واملزايدات على اأن يتم فتح العطاءات املقدمة للم�سروع بعد النتهاء 

الزدحامات  اإىل تخفيف  امل�سروع يهدف  اأن  الوزارة  لذلك. وذكرت  الالزمة  الإجراءات  من 

التجارية  املحال  ملرتادي  ا  خ�سو�سً  - املنطقة  يف  املرورية  احلركة  وحت�سني  املرورية 

الزدحامات  من  امل�سروع  �سيخفف  كذلك   - املذكور  الطريق  على  الواقعة  كانو  ومدر�سة 

من اخلروج  املركبات  �سائقو  �سيتمكن  البحرين، حيث  غاز  تقاطع  على  الواقعة  املرورية 

من �سارع 6 مبا�سرة على �سارع ال�سيخ �سلمان عرب طريق 408 دون احلاجة للمرور على 

تقاطع غاز البحرين.

 �سيخ الأزهر م�ستقبالً �سفري البحرين

 �ستيفن بوندي



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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برنامج  يف  الإلكرتوين  الت�سجيل  اإمكانية  اإتاحة 

عرب  اأو  الإلكرتونية،  احلكومة  عرب  بالأع�ساء  التربع 

اإىل  الكثريين  بدفع  كفيالً  �سيكون  خا�ص،  موقع 

الت�سجيل واإنقاذ حياة الكثري من املر�سى.

�ص: ملاذا اجلرعة املن�سطة الآن؟ 

واأقل  اأكرث  يعدي  اأحدهما  فريو�سان،  هناك  كان  اإذا 

�سي�ساب  اأيهما  �سدة،  واأكرث  عدوى  اأقل  واآخر  خطورة، 

باملر�ص اأكرث؟ اجلواب: كلما زادت العدوى ت�سخم القا�سم حتى 

لو �سدته اأقل. امل�سكلة هي اأن #فريو�ص_كورونا املتحور #دلتا اأكرث �سدة وعدوى 

مع �سعف املناعة املكت�سبة.
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1919 - تاأ�شي�ص �شركة الطريان امللكية اله�لندية 

والتي تعترب من اأقدم �شركات الطريان العاملة يف العامل.

اأملانيا  جمه�رية  قيام  عن  فعل  كرد   -  1949

اأعلن ر�شمًيا عن  اأملانيا،  الفدرالية يف الق�شم الغربي من 

ال�شرقي  الق�شم  الدمي�قراطية يف  اأملانيا  قيام جمه�رية 

منها.

1970 - اإجالء 30000 م�شت�طن اإيطايل عن ليبيا 

بعد قيام الث�رة التي قادها معمر القذايف يف 1 �شبتمرب 

قبل  من  ليبيا  ت�طينهم يف  قد مت  ه�ؤلء  وكان   ،1969

عامي  بني  حكم  الذي  اإيطاليا  يف  الفا�شي�شتي  النظام 

.1943-1922

1971 - ان�شمام �شلطنة عمان لالأمم املتحدة.

1981 - جمل�ص ال�شعب امل�شري ي�افق على تر�شيح 

نائب الرئي�ص حممد ح�شني مبارك ملن�شب الرئي�ص خلًفا 

للرئي�ص حممد اأن�ر ال�شادات، وذلك بعد ي�م من اغتياله.

بيع لوحات الأ�سطورة حممد علي كالي يف مزاد علني

بيعت ل�حة ر�شمت بالقلم اللباد )الفل�ما�شرت( عن ريا�شة املالكمة ر�شمها 

اأ�شط�رة املالكمة الراحل حممد علي، باأكرث من 425 األف دولر يف مزاد علني يف 

ني�ي�رك، الثالثاء، لأعماله الفنية غري املعروفة على نطاق وا�شع، والتي جتاوز 

بع�شها عدة اأ�شعاف التقديرات.

وكانت الل�حة امل�شماة »�شتينغ ليك بي« اأو »األ�شع كالنحلة«، التي ر�شمها 

 20 من  اأكرث  بني  املطل�بة  الأعمال  اأكرث   ،1978 عام  ورقة  على  علي  حممد 

بالدين والعدالة  اهتمامه  الثقيل، عك�شت  ال�زن  ال�شابق يف  العامل  ل�حة لبطل 

الجتماعية ومب�شريته مالكًما. وكانت التقديرات التي �شبقت عملية البيع ت�شري 

اإىل �شعر يرتاوح بني 40 و60 األف دولر، بح�شب ما ذكرت رويرتز.

وُكتبت على الل�حة عبارة »اأحلق كالفرا�شة واأل�شع كالنحلة!« يق�لها مالكم 

خ�شر اأمام مناف�ص رفع ذراعيه عاليا دللة على انت�شاره.

وا�شتهر بطل العامل لل�زن الثقيل با�شتخدام هذه العبارة لي�شف اأ�شل�به يف 

املالكمة.

قدمت دار 

 Chanel
عر�سها املبا�سر 

لأزياء ربيع 

و�سيف 2022 

يف اليوم 

الأخري من 

اأ�سبوع املو�سة 

الباري�سي. وقد 

ا�ستح�سرت 

خالله اأجواء 

ثمانينات القرن 

املا�سي لت�سكل 

اإطاًرا لت�ساميم 

ع�سرية مفعمة 

باحليوية 

واملرح.

»حظر جتول« يفتتح مهرجان 

طرابلـــــ�س اللبنانيـــة لالأفـــالم

 Tripoli انطلقت فعاليات مهرجان طرابل�ص لالأفالم

 2021 للعام  ال�شابعة  دورته  يف   Film Festival
امليناء   - الفن  بيت   - الثقايف  العزم  مركز  م�شرح  على 

التباعد  يف  وقائية  �شحية  اإجراءات  و�شط  طرابل�ص،   -

الجتماعي واللتزام بالكمامات، وعر�ص الفيلم امل�شري 

»حظر جت�ل« للمخرج اأمري رم�شي�ص.

ال�شجادة  املهرجان على  افتتاح  قبل  التقى احل�ش�ر 

احلمراء حيث التقط�ا �ش�ًرا تذكارية اأمام جم�شم »نافذة 

مقابالت  وجرت  املدينة«،  على  املطلة  طرابل�ص  قلعة 

اعترب  حيث  املهرجان،  ومنظمي  م�ش�ؤويل  مع  �شحفية 

مهرجان  اأن  خالط  اليا�ص  املهرجان  ومدير  م�ؤ�ش�ص 

طرابل�ص لالأفالم قيمة فنية وثقافية مهمة ملدينة طرابل�ص 

يعطيها �ش�رة جديدة وخمتلفة عن ال�ش�رة النمطية.

األقى خالط كلمة �شكر  اللبناين  ال�طني  الن�شيد  بعد 

اجلهات  وكل  الثقايف  العزم  ومركز  الثقافة  وزارة  فيها 

التي �شاعدت على افتتاح املهرجان مبختلف ال��شائل رغم 

كل ال�شع�بات والأو�شاع ال�شيئة التي مير فيها لبنان، 

ثم قدم خالط لأع�شاء جلان التحكيم امل�زعني على ثالث 

ال�ثائقية  والأفالم  الط�يلة،  الروائية  الأفالم  فئة  فئات: 

بربنامج  خالط  وذكر  الق�شرية.  والأفالم  الط�يلة، 

املهرجان الذي جترى ن�شاطاته ابتداًء من اأم�ص الأربعاء.

»اإيقاعات العامل« تنطلق اليوم يف »اإك�سبو 2020«
الي�م  العامل«  »اإيقاعات  حفالت  تنطلق 

اأكت�بر �شمن فعاليات  اخلمي�ص وحتى ال�شبت 9 

رحلة  يف  الزوار  وت�شطحب   ،»2020 »اإك�شب� 

التقليدية  والإيقاعات  الأ�ش�ات  من  غامرة 

واملعا�شرة بطرق جديدة وممتعة.

ت�شم هذه الباقة املنتقاة الفنان ال�شع�دي بدر 

ال�شعيبي الذي اأطلق اأول األب�م م��شيقي له »�شيء 

الثقافات  مبزج  وا�شتهر   ،2019 عام  خمتلف« 

مع  حديًثا  وتعاون  جديدة،  بطرق  والأ�ش�ات 

اأغنية  األيك�شا يف  الك�ري »كيب�ب«  الب�ب  جنمة 

من�شة  على  رادار  برنامج  اإطار  اأون« يف  اإت  »اإز 

�شب�تيفاي. وحتتفل فرقة الب�ب روك »اأدوني�ص« 

اللبنانية هذا العام مبرور 10 اأع�ام على تاأ�شي�شها، 

اإذ تقدم حفالً م��شيقًيا يف »اإك�شب� 2020« الذي 

ميثل مكاًنا رائًعا لالحتفال بهذا الإجناز. وحتيي 

املغنية وكاتبة الأغاين »زاندا زاك�زا«، من دوربان 

يف جن�ب اأفريقيا، وامل��شيقي »ما�شرت كيه جي«، 

�شهرة مبهرة من امل��شيقى الإلكرتونية الأفريقية.

وحت�شر فرقة »نيكد« م��شيقاها العاملية التي 

تنط�ي على تاأثريات مميزة من منطقة البلقان اإىل 

ا مفعًما باحلي�ية  »اإك�شب� 2020«، اإذ تقدم عر�شً

ي�شم الكمان الغجري واإيقاعات البيب�ب والآلت 

�شادي  الإيقاعات  �شل�شلة  يف  وي�شارك  النفخية. 

وفرقة  الإلكرتونية،  امل��شيقية  رواد  اأحد  جملع، 

روك  الب�ب  فرق  اأكرث  من  واحدة  وهي  »�شانام« 

املحب�بة يف الهند، وت�شطحب م�شاهديها يف رحلة 

ممتعة  مبجم�عة  وتعدهم  الذاكرة،  عرب  غنائية 

اأورل�ر«  جرون  »يل  فرقة  وت�ؤدي  الأغاين.  من 

وامل��شيقى  الف�لك،  من  ا  خا�شً م��شيقًيا  مزيًجا 

الكال�شيكية، وم��شيقى البل�غرا�ص، وفرقة »�شيما 

للرق�ص« ال�ش�رية الرائدة يف فن الرق�ص املعا�شر 

اأ�ش�شها م�شمم  الأو�شط، والتي  ال�شرق  يف منطقة 

 ،2003 عام  �ش�ريا  يف  كرمييد  عالء  الرق�ص 

التي كر�ص  اأفريكا«  »�شتيب  الرق�ص  فرقة  وكذلك 

الأفريقي  النقري«  »الرق�ص  لتقاليد  فنهم  اأفرادها 

- الأمريكي.

حمارب قدمي يفوز مب�سابقة »ال�سوت +60« املو�سيقية

ميخائيل  القدمي،  املحارب  فاز 

عاًما   97 العمر  من  البالغ  �شرييربياك�ف 

 »+60 »ال�ش�ت  مل�شابقة  الرابع  بامل��شم 

التلفزي�نية  القناة  اأقامتها  التي  امل��شيقية 

الرو�شية الأوىل. 

القناة  با�شم  ناطق  الإثنني  بذلك  �شرح 

التلفزي�نية الرو�شية الأوىل.

وقال الناطق اإن اأداء �شرييربياك�ف ح�شد 

الدور  ويف  امل�شاهدين.  اأ�ش�ات  من   %79.5

النهائي مل�شروع »ال�ش�ت 60+« التلفزي�ين 

»حبيبتي«  اأغنية  باأداء  املعمر  املتقاعد  قام 

بالنرت  متفي  الرو�شي  امل��شيقي  للم�ؤلف 

وال�شاعر يفغيني دوملات�ف�شكي، وكذلك اأغنية 

من  باأدائها  املعروفة  الرو�شية  »دو�شيت�شكا« 

الـ20،  القرن  يف  الرو�شية  الأوبرا  جنم  قبل 

�شريغي ليمي�شيف.

وقال، ميخائيل �شرييربياك�ف يف مقابلة 

ين�ي  اإنه  الأوىل  التلفزي�نية  القناة  مع 

بامل�شابقة  الفائز  الغناء. وقد ح�شل  م�ا�شلة 

األف   14 نح�  يعادل  )ما  روبل  ملي�ن  على 

بت�شجيل  ترخي�ص  على  ح�شل  كما  دولر(، 

اأغنية فردية.

ال�سحة:ت�سجيل 45 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 53 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأكت�بر   6 ي�م  يف   14985

وافدة،  لعمالة  حالة   11 منها  جديدة  قائمة  حالة   45

قادمة  حالت  و3  قائمة،  ملخالطني حلالت  حالة  و31 

من اخلارج، كما تعافت 53 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 273421.

حالتان،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 6 

حالت، يف حني اأن 581 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 583 حالة قائمة.
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 الملك يستقبل األمير 
فيصل بن محمد بن شريم

اس��تقبل حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، ملك البالد المف��دى حفظه اهلل 

ورع��اه، في قص��ر الصخير أمس األمي��ر فيصل بن 
محمد بن ش��ريم، ش��يخ ش��مل قبيلة الُمرة، وذلك 

للسالم على جاللته.
 ورح��ب جاللة المل��ك المفدى باألمي��ر فيصل بن 

محم��د وتب��ادل مع��ه األحادي��ث الودي��ة، متمنيًا 
جاللته له موفور الصحة والسعادة.

 الملك: تحسن كبير نحو تجاوز 
»كورونا« وعودة الحياة إلى طبيعتها

ق��ال حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه: 
»إنن��ا بعون اهلل نش��هد تحس��نًا كبيرًا نح��و تجاوز 
مرحلة جائحة كورونا وع��ودة الحياة إلى طبيعتها 
الس��ابقة، وذلك بحمد م��ن اهلل س��بحانه وتعالى 

وبتكاتف وجهود الجميع«.
واستقبل جاللته حفظه اهلل ورعاه في قصر الصخير 

أمس عددًا من أهالي المحافظ��ة الجنوبية، الذين 
تشرفوا بالس��الم على جاللته، معربين عن عظيم 
ش��كرهم وتقديرهم لما يحظى به أبناء المحافظة 
الجنوبي��ة م��ن اهتم��ام ورعاي��ة كريم��ة من لدن 
جاللت��ه وم��ا تش��هده المحافظة من مش��روعات 

تنموية وتطويرية في مختلف المجاالت.
في مس��تهل اللق��اء رحب جالل��ة المل��ك المفدى 

بالجميع وتب��ادل معهم األحادي��ث الودية، معربًا 
حفظ��ه اهلل عن اعت��زازه بعطاء أهال��ي المحافظة 
المش��رفة  الوطني��ة  وبمواقفه��م  الجنوبي��ة 

وإسهاماتهم في نهضة البحرين.
ون��وه جاللته إلى أهمية هذه اللقاءات المباركة مع 
أبناء البحرين الكرام، والتي تعد إرثًا مستمرًا تحرص 
عليه قيادة البحرين وشعبها على مر التاريخ، حيث 

يس��تمدون منه القوة والعزيمة للمضي ُقُدمًا نحو 
تطوير المسيرة الوطنية متكاتفين يدًا واحدة على 

طريق الخير والمحبة.
 وأكد حفظه اهلل ورعاه أن ما يتحقق اليوم من بناء 
وتطور له أسس راسخة وضع لبناتها اآلباء واألجداد 
وحبه������م  وإخالصه��م  المش��هودة  بجهوده��م 

لوطنهم.

نعتز بعطاء أهالي »الجنوبية« وبمواقفهم الوطنية المشرفة
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تبادل وجهات النظر حول المسيرة الديمقراطية
 وزير الخارجية يبحث مع دانيال بنيام 

جهود حفظ األمن ونشر السالم

بح��ث وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، خالل 
اجتماعه أمس مع نائب مس��اعد وزير خارجية الواليات 
المتح��دة األمريكية لش��ؤون ش��به الجزي��رة العربية 
دانيال بنيام، عالقات الصداقة والشراكة االستراتيجية 
التي تربط بين البحرين والواليات األمريكية الصديقة 
وم��ا تش��هده من تط��ور ونمو ف��ي ش��تى المجاالت، 
والجه��ود التي يبذله��ا البلدان لحف��ظ األمن وتعزيز 
االس��تقرار في المنطقة، ونش��ر قيم السالم والتسامح 
والتعايش الس��لمي لصالح جميع ش��عوبها، باإلضافة 

إل��ى تبادل وجهات النظر حول المس��يرة الديمقراطية 
في البحرين والجهود الت��ي تبذلها المملكة في مجال 

حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
حض��ر االجتم��اع، القائ��م بأعم��ال س��فارة الوالي��ات 
المتح��دة األمريكي��ة ل��دى البحرين مارغري��ت ناردي، 
ورئي��س قطاع ش��ؤون األمريكتي��ن ب��وزارة الخارجية 
الس��فير الش��يخ عبداهلل بن علي بن خليف��ة آل خليفة، 
ورئيس قطاع ش��ؤون حقوق اإلنس��ان بوزارة الخارجية 

السفيرة الدكتورة أروى السيد.

استقبل اللورد جورج روبرتسون واللورد ديفيد ريتشاردز
 وزير الخارجية: عالقات تاريخية 
وطيدة تجمع البحرين وبريطانيا

اس��تقبل وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطي��ف الزياني، 
أمس، اللورد جورج روبرتسون واللورد ديفيد ريتشاردز، 
وذل��ك بمناس��بة زيارتهم��ا للمملكة، بحض��ور رئيس 

قطاع الشؤون األوروبية أحمد القرينيس.
وخالل اللقاء، تم التأكيد على عمق العالقات التاريخية 
الوطي��دة التي تجمع بين البحري��ن والمملكة المتحدة 

الصديقة في ش��تى المج��االت، وبحث أوج��ه التعاون 
القائ��م والبناء بين البلدي��ن الصديقين، والتأكيد على 
حرص الجانبين وس��عيهما المتواصل لتعزيز التعاون 
والتنس��يق الثنائ��ي بما يحق��ق المصالح المش��تركة، 
إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

 فواز بن محمد : التعاون مع الشركاء 
الدوليين في ظل أوضاع العالم غير المستقرة

شارك سفير البحرين لدى المملكة 
 المتحدة الش��يخ ف��واز بن محمد 
آل خليف��ة، ف��ي جلس��ة حواري��ة 
نظمها مجلس حزب المحافظين 
األوس��ط  الش��رق  لش��ؤون 
)CMEC(، تحت عنوان »بريطانيا 
األوس��ط:  والش��رق  العالمي��ة 
على  وذلك  والفرص«،  التحديات 
هامش مؤتمر حزب المحافظين 
ف��ي مدين��ة مانشس��تر، والت��ي 
أدارته��ا مدي��رة مجل��س ح��زب 
الش��رق  لش��ؤون  المحافظي��ن 

األوسط شارلوت ليزلي.
وش��ارك ف��ي الجلس��ة الحواري��ة 
المتحدثي��ن منه��م  ع��دد م��ن 
إيم��ا نيكلس��ون، عض��و مجلس 
اللوردات، ونبيل بن خذر، س��فير 
ل��دى  التونس��ية  الجمهوري��ة 
وصاح��ب  المتح��دة،  المملك��ة 
الس��مو الملكي األمي��ر خالد بن 
بن��در ب��ن س��لطان آل س��عود، 
س��فير خادم الحرمين الشريفين 
المتحدة، ومنصور  المملكة  لدى 
باله��ول، س��فير دول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة ل��دى المملكة 
المتحدة، ونخبة من البرلمانيين 

ورجال األعمال.
كم��ا ألق��ى س��فير البحرين لدى 
المملك��ة المتح��دة كلم��ة أثناء 
عم��ق  خالله��ا  أك��د  الجلس��ة 
دول  ترب��ط  الت��ي  العالق��ات 

بالمملك��ة  التع��اون  مجل��س 
المتح��دة ف��ي كاف��ة المجاالت، 
متطلع��ًا إل��ى تحقيق ش��راكات 
أرح��ب م��ع الش��ركاء الدوليي��ن 
كركي��زة أساس��ية نح��و ازده��ار 
ش��عوبها، مش��يرًا إلى توجيهات 
المفدى،  المل��ك  قي��ادة جالل��ة 
الت��ي تؤك��د تطلع��ات مملك��ة 
لتحقي��ق  الطموح��ة  البحري��ن 
التنافس��ية واالبت��كار والتكي��ف 
والنم��و، مضيف��ًا بأن الش��راكة 
االس��تراتيجية الت��ي تربط بين 
دول المجلس التعاون والمملكة 
المتحدة تزداد أهمية في أعقاب 
المس��تقرة حول  غي��ر  األوض��اع 
العال��م، وأن��ه ال بد م��ن العمل 
سويًا للكشف عن فرص التعاون 
السيما في المجال االقتصادي مع 

المملكة المتحدة.
ومن جانب آخر، تناولت الجلس��ة 
ذات  مواضي��ع  ع��دة  الحواري��ة 
االهتمام ألطراف الحوار كمؤتمر 
األم��م المتحدة للتغي��ر المناخي 
وتطلع��ات   )COP26( الق��ادم 
البحرين حول مخرجات المؤتمر، 
فضاًل ع��ن بحث مجاالت التعاون 
بش��أن مصادر الطاقة المتجددة 

والتقنيات الصديقة للبيئة.
كما تم التط��رق أثناء الحوار إلى 
مستجدات العالقات الثنائية بين 
إسرائيل،  ودولة  البحرين  مملكة 
باإلضافة إلى توقيع إعالن تأييد 
الس��الم واتفاق مب��ادئ إبراهيم 
ومدى تأثيرها على السلم واألمن 
واالزده��ار ف��ي منطق��ة الش��رق 

األوسط.

 المعاودة: البحرين شهدت خطوات 
إجرائية رائدة تعزز حقوق اإلنسان

التقى األمين العام للتظلمات نواف 
محم��د المع��اودة، أم��س بحض��ور 
نائب��ة األمي��ن الع��ام غ��ادة حميد 
حبيب، نائب مس��اعد وزير الخارجية 
األمريك��ي لش��ؤون ش��به الجزي��رة 
العربي��ة دانيال بني��ام، يرافقه وفد 
من أعضاء سفارة الواليات المتحدة 

األمريكية بالمنامة.
وف��ي بداية اللقاء رحب األمين العام 
الوف��د األمريكي  للتظلم��ات بزيارة 
والت��ي تأت��ي ف��ي س��ياق أنش��طة 
م��ع  والتواص��ل  الدول��ي  التع��اون 
أعض��اء وممثلي الهيئ��ات والبعثات 

الدبلوماسية في البحرين.
وقدم المعاودة شرحًا مبسطًا للضيف 
الزائر عن مهام واختصاصات األمانة 
العام��ة للتظلم��ات وم��ا ش��هدته 
إجرائي��ة  خط��وات  م��ن  البحري��ن 

رائ��دة وس��باقة تع��زز م��ن احترام 
مب��ادئ حق��وق اإلنس��ان والس��يما 
لفئات مث��ل األطفال والنزالء، ومنها 
قانون العدال��ة اإلصالحية لألطفال 
وحمايته��م م��ن س��وء المعامل��ة، 
البديلة  والتدابير  العقوبات  وقانون 
وتعديالته والذي تم تفعيله بشكل 
مطرد في األش��هر األخيرة واستفاد 

منه أكثر من 3500 نزيل.
حضر اللقاء أيض��ًا من جانب األمانة 
إدارة  مدي��ر  للتظلم��ات  العام��ة 
التع��اون الدول��ي والتطوير الش��يخ 
محمد ب��ن على آل خليف��ة، ورئيس 
قطاع ش��ؤون حقوق اإلنسان بوزارة 
حس��ن  أروى  الدكت��ورة  الخارجي��ة 

السيد.

 شيخ األزهر: دور كبير للملك 
في خدمة القضايا العربية واإلسالمية

قال شيخ األزهر الشريف اإلمام األكبر 
الدكت��ور أحمد الطي��ب إن العالقات 
الت��ي ترب��ط بي��ن األزهر الش��ريف 
والبحرين هي عالق��ات تميزت دائمًا 
بعمقها ومتانتها، مثمنًا الدور الذي 
يقوم به حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى حفظه اهلل ورعاه، في خدمة 

القضايا العربية واإلسالمية.
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقباله، في مقر 
إقامته بمدينة روما اإليطالية، سفير 
البحري��ن لدى الجمهوري��ة اإليطالية 
الدكت��ور ناص��ر البلوش��ي، بحض��ور 
وكيل األزهر الشريف األستاذ الدكتور 
محم��د الضوين��ي، ورئي��س جامعة 
األزهر الشريف األستاذ الدكتور محمد 
للجنة  الع��ام  واألمين  المحرص��اوي، 
العليا لألخوة اإلنس��انية المستش��ار 
الثاني  محمد عبدالسالم، والسكرتير 
بس��فارة البحري��ن ف��ي روم��ا طالل 

الحمر.

ع��ن  الس��فير  أع��رب  جانب��ه،  م��ن 
تقدي��ر البحري��ن قيادًة وش��عبًا لدور 
األزه��ر الرائد ف��ي ترس��يخ المبادئ 
اإلس��المية الس��محة، ولش��يخ األزهر 
الش��ريف اإلمام األكبر الدكتور أحمد 
الطيب، الذي يس��عى بدون كلل إلى 

ترسيخ قيم الس��الم وثقافة التسامح 
والتعاي��ش المش��ترك بي��ن مختلف 
األدي��ان والمذاهب، داعي��ًا له بطول 
العمر في خدمة اإلنس��انية والحفاظ 
عل��ى المكتس��بات الحضاري��ة لألمة 

اإلسالمية.

 السفير الهندي: تعاون مشترك في 
مجاالت التدريب الفني مع »ناصر للتأهيل«

أشاد سفير جمهورية الهند بيوش 
شريفاس��تاف بالمس��توى الرفي��ع 
لما ش��اهده م��ن إمكان��ات مادية 
وبشرية مكنت مركز ناصر للتأهيل 
والتدري��ب المهن��ي م��ن الوصول 
إلى مرك��ز الصدارة بي��ن المعاهد 
والمراك��ز العاملة في ه��ذا الحقل 
والتدريب،  التعلي��م  م��ن  المه��م 
مثنيًا عل��ى االهتم��ام الكبير الذي 
تولي��ه قي��ادة البحري��ن لتطوي��ر 
البلدين  بي��ن  المش��ترك  التعاون 

الصديقين في هذا المجال.
ج��اء ذل��ك خ��الل زيارت��ه والوف��د 
المرافق ل��ه مركز ناص��ر للتأهيل 
والتدري��ب المهني، حي��ث كان في 
للمركز  التنفيذي  المدير  استقباله 
الدكت��ور عب��داهلل النعيم��ي صباح 
أمس، بمقر المركز في منطقة جو.
وخ��الل اللقاء قدم النعيمي ش��رحًا 
توضيحي��ًا ش��اماًل ع��ن المركز وما 
يق��وم به من خدم��ات في مجاالت 
التدريب الفني والمهني والحوسبة 
ثم  االصطناعي،  والذكاء  السحابية 
عرج على استعراض مسيرة المركز 
منذ التأس��يس موضح��ًا التطورات 
التي رافقت المركز وال س��يما تلك 
التي تواكب تطلعات س��مو الشيخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة ممثل 
اإلنس��انية  المل��ك لألعمال  جاللة 
وش��ؤون الش��باب رئي��س مجلس 

أمن��اء المركز، تنفي��ذًا للتوجيهات 
الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك المف��دى، والتي تعمل على 
تحوي��ل المركز إل��ى مدينة علمية 
لعل��وم  نبراس��ًا  متط��ورة تك��ون 
والحوس��بة  االصطناع��ي  ال��ذكاء 
الس��حابية، وتحتل دور الريادة في 
تأهيل وتدريب الش��باب البحريني، 
العم��ل  س��وق  معرك��ة  لخ��وض 
متس��لحًا بأحدث التقنيات العلمية 

والعملية.
وتط��رق االجتماع إل��ى أهمية بناء 
أس��س قوي��ة للتعاون المش��ترك 

بين المركز والس��فارة الهندية في 
الب��الد، لتأخ��ذ دور حلق��ة الوصل 
مع المؤسس��ات العلمية والبحثية 
ف��ي جمهوري��ة الهن��د، وال س��يما 
تل��ك المتخصص��ة ف��ي المجاالت 
المشتركة، كما تم خالل االجتماع 
تأكيد حصول خريج��ي مركز ناصر 
عل��ى األولوي��ة ف��ي القب��ول ف��ي 
التعلي��م  ومؤسس��ات  الجامع��ات 
العالي بالهند مع دراس��ة إمكانية 
تقديم منح دراسية لخريجي المركز 
إلكم��ال دراس��تهم الجامعي��ة في 

الجامعات الهندية.

 بأمر ولي العهد رئيس الوزراء.. توفير 
»كريزانليزوماب« وبدء التجارب السريرية لعالج »السكلر«

بأمر من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، باش��رت وزارة الصحة بتوفي��ر دواء كريزانليزوماب 
وإدخاله ضمن البروتوكول العالجي لمرضى السكلر بعد استكمال التجارب 
السريرية الالزمة، وُيعنى هذا الدواء الذي أعلنت عنه هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية في بريطانيا بعالج مرضى فقر الدم المنجلي »الس��كلر« كونه أول 

عالج مكتشف منذ 20 عامًا في هذا المجال وأثبت فاعليته للعالج.
ويأتي هذا األمر تأكيًدا على حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء على صح��ة وس��المة المواطنين واعتباره��ا أولوية قصوى 

دائمة.
يذكر أن دواء كريزانليزوماب المكتش��ف في بريطانيا، والذي أثبت فاعليته 
يمكن استخدامه لمرضى فقر الدم المنجلي »السكلر« الذين تزيد أعمارهم 
ع��ن 16 عاما، ويعد ثورة في عالم صناعة األدوي��ة لما يقوم به من تغيير 
حياة المرض��ى. ويتم إعطاء هذا الدواء عن طريق نقل الدم بالتنقيط حيث 
يعم��ل عن طريق االرتباط ببروتين في خاليا ال��دم لمنع تقييد إمداد الدم 

واألكسجين. سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 مريم المناعي مديرًا إلدارة الموارد 
البشرية في المحافظة الجنوبية

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل قرار رقم )52( لس��نة 2021 بتعيين مدير في المحافظة الجنوبية، جاء 

فيه:
المادة األولى: ُتعين الس��يدة مريم عيس��ى عل��ي المناعي مديرًا إلدارة الموارد البش��رية 

والمالية في المحافظة الجنوبية.
الم��ادة الثانية: على وزي��ر الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.



رئيس األمن العام ترأس اجتماع اللجنة

»مواجهة الكوارث« تستعرض الدليل الشامل 
لالشتراطات الخاصة بالمالجئ ومراكز اإليواء

ترأس رئيس األمن العام، رئيس اللجنة الوطنية 
لمواجه��ة الك��وارث الفري��ق ط��ارق بن حس��ن 
الحس��ن، اجتم��اع اللجنة والذي عق��د عبر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي، بمش��اركة ممثلي ال��وزارات 

والجهات المعنية.
وثمن رئيس اللجنة الجهود والمبادرات الوطنية 
لمكافحة جائحة كورون��ا، انطالقًا من توجيهات 
 حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
منوه��ًا بدعم ومتابع��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل، مثمن��ًا دور 
الطواق��م الطبي��ة والجهود التوعوي��ة المبذولة 

لحماية الصحة والسالمة العامة.
كما أش��اد رئيس األمن الع��ام بالجهود الكبيرة 
التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بالتعاون 
م��ع الجه��ات ذات العالق��ة من أجل ع��ودة آمنة 
للطالب لمقاعد الدراس��ة وفق التدابير الوقائية 
واإلج��راءات االحترازي��ة الالزم��ة للوقاي��ة م��ن 
في��روس كورون��ا، معرب��ًا ع��ن تمنيات��ه بدوام 
التوفي��ق والنج��اح لجمي��ع الطلب��ة والطالب��ات 

وأعضاء الهيئات اإلدارية والتعليمية.
ووج��ه تحي��ة ش��كر وتقدي��ر لجمي��ع المعلمين 
والمعلمات بمناس��بة يوم المعلم، مثمنًا دورهم 
وإس��هاماتهم في تطوي��ر المس��يرة التعليمية 
وضم��ان س��ير العملي��ة التعليمية رغ��م ظروف 
الجائحة، وسعيهم لتهيئة جيل يخدم هذا الوطن 

ويسهم في تطوره ونمائه.
واطلع��ت اللجن��ة عل��ى إيج��از قدمه مدي��ر عام 
ش��ؤون المدارس الدكتور محم��د مبارك جمعة 
اس��تعرض من خالله اإلجراءات التي تم اتخاذها 

لع��ودة الطالب إلى الم��دارس، والتي تم خاللها 
اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية وتطبيق التباعد 
االجتماع��ي، مس��تعرضًا األرق��ام واإلحصائيات 
الت��ي تبين نج��اح هذه اإلجراءات من��ذ بدء العام 
الدراس��ي، مش��يرًا إل��ى أهمية مواصل��ة االلتزام 
من أجل الوصول للمس��تويات اآلمنة حفاظًا على 

صحة أبنائنا وسالمتهم.
وتم خ��الل االجتماع، تقديم إيجاز لفريق تحديث 
الخطة الوطنية لالستعداد واالستجابة للطوارئ 
النووية واإلشعاعية، ليكون خطة ومرجعا وطنيا 
لالس��تعداد لمثل هذه الكوارث بمش��اركة جميع 
الجهات ذات العالقة، كما تم اس��تعراض الدليل 

الشامل لالش��تراطات الفنية واإلعالمية الخاصة 
بالمالجئ ومراكز اإليواء.

وت��م خ��الل االجتماع، اس��تعراض خط��ة تنفيذ 
التمرين الوطني لمكافحة االنس��كابات النفطية 
س��واعد المملكة )2(، والذي يه��دف للتأكد من 
الجاهزي��ة العام��ة وذل��ك من خ��الل التخطيط 
المسبق، وفحص وتقييم خطط الطوارئ الداخلية 
والوطنية، كما تم استعراض خطة المشاركة في 
التمرين اإلقليمي »براكة اإلمارات« 2021، والذي 
سوف يقام بإش��راف الوكالة الدولية للطاقة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبمشاركة أكثر 

من 170 دولة ومنظمة دولية.

الكتاب يتناول حاضر القضاء البحريني ضمن سياقه التاريخي

 عبدالرحمن بن محمد: »تاريخ القضاء في البحرين« 
يوثق مسيرة القضاء ألكثر من قرنين

صدر مؤخ��رًا كتاب »تاريخ القضاء في 
المجلس  رئي��س  لمؤلفه  البحري��ن« 
األعل��ى للش��ؤون اإلس��المية الش��يخ 
عبدالرحم��ن ب��ن محمد بن راش��د آل 
خليفة، يتناول فيه المسيرة القضائية 
ومالمحه��ا وتطورها في البحرين منذ 
عهد المؤس��س الش��يخ أحمد الفاتح 
في الع��ام 1783م وحتى بداية الثلث 

األخير من العام الجاري )2021م(.
وقدم المؤل��ف كتابه بمدخل تاريخي 
اجتماعي عميق للبحرين في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر؛ لكون تطور 
القض��اء مرتبط��ًا بتط��ور المجتم��ع، 
واس��تعرض ف��ي الفص��ل األول م��ن 
الكت��اب النظام القضائي في البحرين 
في عهد المؤسس الشيخ أحمد الفاتح 
وحكام آل خليفة في الفترة من 1783 
إلى 1869، مع توصيف دقيق ألنظمة 
القضاء الس��ائدة في المنطقة آنذاك، 
متن��اواًل نموذج القضاء ف��ي البحرين 
وطابع��ه اإلس��المي الذي تف��رد به، 
وال��دور المحوري آلل خليفة في تعزيز 
القض��اء ف��ي البحري��ن والزب��ارة، مع 
إش��ارة إلى الم��كان ال��ذي كان يجري 
في��ه التقاض��ي ونس��قه وإجراءات��ه، 
والمؤسس��ات القضائية في البحرين 
في تلك الفترة، سواء المؤسسات ذات 
االختصاص القضائي المباشر؛ وهي: 
القض��اء الش��رعي الس��ني، والقض��اء 
الحاكم،  الجعفري، وقض��اء  الش��رعي 
ومحكمة س��الفة الغ��وض، ومحكمة 
ذات  المؤسس��ات  أو  االعتم��اد،  دار 
المباش��ر  غير  القضائي  االختص��اص 
العرف��ي،  المجل��س  ف��ي  المتمثل��ة 

وأحكام الري.
وف��ي الفص��ل الثان��ي م��ن الكت��اب 

يتح��دث المؤلف عن النظام القضائي 
في البحرين في القرن العشرين ودور 
المغفور لهما حاكمي البحرين الشيخ 
عيسى بن علي آل خليفة ونجله الشيخ 
حمد بن عيس��ى في تطوي��ر القضاء، 
االجتماعي��ة  التط��ورات  مس��تعرضًا 
واالقتصادي��ة ف��ي البحري��ن آن��ذاك، 
مث��ل تأس��يس التعلي��م، وتأس��يس 
البلدي��ة، واكتش��اف النف��ط، وكي��ف 
أس��همت تل��ك التطورات ف��ي تغيير 
النظرة االجتماعية للحقوق بعد تطور 
أفهام الناس، وإدراكه��م للحاجة إلى 
تطوير عملية التقاضي ومأسس��تها، 
متناوال تط��ور النظ��ام القضائي من 
جوانب عدة مثل القضاي��ا والقوانين 
واألح��كام الت��ي كان��ت تص��در بحق 
المدانين في قضايا مختلفة، وتنظيم 
مرف��ق القضاء وتطويره، واس��تحداث 
بعض المحاك��م والهيئات القضائية 
الجدي��دة في بداية القرن العش��رين؛ 
وه��ي: المحاكم المش��تركة، ومحاكم 

البحرين، ومحكمة االستئناف.

كم��ا يتناول المؤلف ف��ي هذا الفصل 
آلية تعيين القضاة ف��ي تلك الفترة، 
وتأس��يس دائرت��ي األوقاف الس��نية 
أم��وال  والجعفري��ة، وإنش��اء دائ��رة 
القاصري��ن، والتط��ورات التي رافقت 
تعزي��ز القواني��ن وكتابته��ا، وتطور 
األنظمة القانونية واإلدارية للمحاكم.
وف��ي الفص��ل الثال��ث م��ن الكت��اب 
يتح��دث معال��ي الش��يخ عبدالرحمن 
بن محمد عن تطور النظام القضائي 
في عهد المغفور له الش��يخ س��لمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة، ودوره في تعزيز 
القض��اء، واهتمام��ه بتدريب القضاة 
البحرينيي��ن وابتعاثهم للخارج لتلقي 
دورات متخصص��ة، وتطوي��ره لعمل 
المحاك��م، واألنظم��ة الجدي��دة التي 
القضاي��ا  وحف��ظ  لتس��جيل  أدخل��ت 
المستش��ارين  وتعيي��ن  وتبويبه��ا 
لالرتقاء بالعم��ل فيها، باإلضافة إلى 
القواني��ن المنظم��ة لمرف��ق القضاء 

التي صدرت في تلك الفترة.
ويف��رد الش��يخ عبدالرحمن بن محمد 
بن راش��د آل خليفة الفصل الرابع من 

الكت��اب للحديث ع��ن تط��ور النظام 
القضائي في عه��د المغفور له بإذن 
اهلل تعال��ى صاح��ب العظمة الش��يخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل 
ثراه، فيتناول تط��ور النظام القانوني 
ف��ي مج��االت: القان��ون الدس��توري، 
والقان��ون الجنائي، والقانون المدني، 
مدعم��ًا ذل��ك باإلحص��اءات الموثقة 
الت��ي ترص��د التطورات آن��ذاك، مثل 
ع��دد القض��اة والمحاك��م والقضاي��ا 
المعروض��ة عليه��ا، وتنمي��ة أم��وال 
القصر، وأعمال مكت��ب التوثيق، كما 
يس��تعرض اختصاص��ات القضائي��ن 
المدني والشرعي، وآليات عمل النظام 
القضائي��ة  الدع��وى  القضائ��ي ف��ي 
والتعيين��ات  التقاض��ي،  ودرج��ات 

القضائية.
أما الفصل الخام��س من الكتاب فقد 
خصصه المؤل��ف للحديث عن التطور 
القضائي ف��ي العه��د الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، مستعرضًا تطور القوانين 

والتش��ريعات في المجال الدس��توري 
والتش��ريعات  والمدن��ي،  والجنائ��ي 

المتعلقة بالقضاء الشرعي.
ويتن��اول المؤل��ف ف��ي ه��ذا الفصل 
التي حدثت  والتطوي��رات  التعديالت 
ف��ي القوانين التي كانت س��ارية بما 
يواكب المتطلبات الجديدة، باإلضافة 
إلى تطوي��ر وتحديث عم��ل المحاكم 
الدع��وى  إدارة  نظ��ام  كاس��تحداث 
العمالية، ومحكمة المرور، والمحاكم 
الجنائية والتجارية واإليجارية، وإعادة 
التنظيم واإلفالس، وتش��كيل محاكم 
المس��ائل  ف��ي  للنظ��ر  متخصص��ة 
اإلداري��ة، وإنش��اء محكم��ة التميي��ز 
الش��رعية، وإنش��اء محكم��ة العدالة 
اإلصالحي��ة للطف��ل، وافتت��اح مجمع 
محاك��م األس��رة، ومكت��ب التوفي��ق 
النظام اإللكتروني  األس��ري، واعتماد 

إلدارة الدعاوى.
وضمن المؤلف كتابه قائمة بأسماء 
جمي��ع م��ن تولوا ش��رف القض��اء في 
البحرين على مدى أكثر من قرنين، مع 

ملحقين للوثائق التاريخية والصور.
وفي المجمل، سيجد القارئ أن الكتاب 
ه��و حصيل��ة متابعة وق��راءة متأنية 
وعميق��ة كرس فيه��ا المؤلف خبراته 
الواسعة وس��يرته الزاخرة لكونه أحد 
الرج��ال ال��رواد في القض��اء البحريني 
من��ذ الع��ام 1966م، تول��ى بعده��ا 
منص��ب وكيل وزارة العدل والش��ئون 
اإلسالمية، ثم رئيس محكمة التمييز 
نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء، 
ث��م مستش��ار جاللة الملك للش��ئون 
القانونية، ثم نائ��ب رئيس المجلس 
األعلى للش��ئون اإلسالمية، ثم رئيسا 

له حتى اآلن.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
راش��د آل خليفة لوكالة أنباء البحرين 
»بن��ا«: »أحم��د اهلل س��بحانه وتعالى 
على توفقيه بصدور هذا الكتاب الذي 
كان فكرة تراودني منذ سنين طويلة، 
فص��ارت تل��ك الفكرة مش��روعًا جادًا، 
وعق��دت الع��زم عل��ى البدء ف��ورًا في 

تأليفه«.
وأض��اف أن الكت��اب ه��و نتيجة عمل 
حثي��ث لمدة طويل��ة من اس��تحضار 
والمصادر  الكت��ب  ومراجعة  التاري��خ 
والوثائ��ق، ليك��ون ش��اماًل لتاريخن��ا 
القضائي منذ العام 1783م مع دخول 
عائلة آل خليفة الك��رام وقيام الدولة 
البحرينية الحديثة في عهد المؤسس 
الش��يخ أحم��د الفات��ح، وحت��ى العام 
الجاري 2021م، مشيرًا معاليه إلى أن 
تناول هذه المدة الزمنية الطويلة أمر 
غير يسير، ولكنه مهم ومطلوب لكون 
أح��داث ه��ذه المرحل��ة مترابطة في 
سياق زمني متسق شهد نموًا وتطورًا 
مطردي��ن، مم��ا يضع الق��ارئ الكريم 
أمام حاض��ر القض��اء البحريني ضمن 
س��ياقه التاريخ��ي، ويعط��ي للق��ارئ 
رؤي��ة مهم��ة للتفاع��الت والتحوالت 
واالقتصادية  السياس��ية  والتغي��رات 
واالجتماعي��ة والديني��ة الت��ي حدثت 
ف��ي البحري��ن وتأثيراتها ف��ي البنية 
التش��ريعية والقانوني��ة والقضائية، 
راجيًا أن ينتفع بهذا الكتاب الباحثون 
والمهتمون، وأن يك��ون دافعًا لمزيد 
التوثيق��ي  بالجه��د  االهتم��ام  م��ن 
الموضوع��ي ف��ي مختل��ف المج��االت 
الموضوع��ات  معالج��ة  أن  باعتب��ار 
ضم��ن س��يرورتها التاريخية من أهم 

مرتكزات التطوير والتنمية والبناء.

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

 المفتش العام يطلع 
على الخدمات الصحية المقدمة لنزالء »جو«

اطلع المفتش العام بوزارة الداخلية 
 الل��واء الش��يخ خليف��ة ب��ن أحم��د
الن��زالء  أوض��اع  عل��ى  خليف��ة  آل 
والتعليمية  التأهيلي��ة  والخدم��ات 
اليدوي��ة  الح��رف  والتدري��ب عل��ى 
وتقديمها بأعلى مستويات الكفاءة 
االس��تثنائية  الظ��روف  ظ��ل  ف��ي 
الحالي��ة، باإلضاف��ة إل��ى تلقيه��م 
الرعاي��ة الصحي��ة المتكامل��ة على 
م��دار الس��اعة وتحت إش��راف وزارة 
الصح��ة، وذل��ك تطبيق��ًا لقان��ون 
مؤسسة اإلصالح والتأهيل والئحته 

التنفيذية.
ج��اء ذلك في مس��تهل الزيارة التي 
ق��ام بها المفتش الع��ام إلى مركز 
إص��الح وتأهي��ل النزالء ف��ي »جو« 

والت��ي التق��ى خالله��ا مدي��ر عام 
اإلدارة العام��ة لإلص��الح والتأهيل 
العميد عبدالس��الم العريفي وعددًا 

م��ن الضباط، وتفقد مرافق المركز 
وخدمات��ه واطلع على س��ير العمل 
االحترازي��ة  باإلج��راءات  والتقي��د 

المعم��ول به��ا لمكافح��ة جائح��ة 
كورونا وإتاحة اللقاح مجانًا وبشكل 
اختياري، بما يضمن صحة وسالمة 
الن��زالء والعاملين وكاف��ة مقدمي 

الخدمات المقررة.
والتق��ى المفت��ش الع��ام، بع��ض 
الن��زالء واطم��أن عل��ى أوضاعه��م 
المعيش��ية  الخدم��ات  وج��ودة 
المقدمة لهم، حيث قدموا له هدية 
تذكاري��ة، قام��وا بصناعته��ا ف��ي 

الورش المهنية بالمركز.
وقد أش��اد المفتش الع��ام بجهود 
العاملين ب��اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهيل على مدار الس��اعة، معربًا 
عن شكره وتقديره لجميع منتسبي 
اإلدارة على كافة الجهود المبذولة.

الحسن يبحث مع المسؤول 
 بـ»النقل« البريطانية 

آلية تطوير أمن المطار

اس��تقبل رئي��س األمن الع��ام الفريق طارق بن حس��ن 
الحس��ن بمكتب��ه أمس رئي��س أمن الطي��ران لمنطقة 
الخلي��ج ف��ي وزارة النق��ل البريطاني��ة بيتر روبنس��ون، 
بحض��ور مدير عام اإلدارة العام��ة ألمن المنافذ العميد 

ماهر أحمد بوعلي.
ورحب رئيس األمن العام بزيارة روبنسون إلى البحرين، 

والتي تأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر.
وأشاد رئيس األمن العام بالعالقات التاريخية والوثيقة 
بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن، في إط��ار تعزي��ز التعاون 
والتنسيق األمني، مش��يدًا بالحرص المشترك على دعم 

وتطوير هذه العالقات بما يحقق المصالح المشتركة.
وتم خ��الل اللق��اء، بحث مج��االت التعاون والتنس��يق، 
ومناقش��ة آلية تطوير أمن مطار البحري��ن الدولي، إلى 

جانب عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

جمعة: مواصلة االلتزام من أجل الوصول للمستويات اآلمنة
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»األشغال«: غلق نفق بوري غدًا

أعلنت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
وبالتنس��يق مع اإلدارة العام��ة للمرور ب��وزارة الداخلية، بأن 
أعم��ال تنظيف ش��بكة تصريف مي��اه األمطار ف��ي نفق بوري 
تستدعي غلقًا كليًا للنفق وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى 

الطرق المحيطة.
وبين��ت أنه س��وف يتم العمل ف��ي الموقع المذك��ور يوم غد 
الجمعة فقط من الس��اعة 01:00 صباحًا إلى الساعة 05:00 
صباحًا، داعية االلتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على س��المة 

الجميع.



هدى عبدالحميد  «

أك��دت استش��ارية األم��راض المعدي��ة واألمراض 
الباطني��ة بمجمع الس��لمانية الطب��ي عضو الفريق 
كورون��ا  لفي��روس  للتص��دي  الطب��ي  الوطن��ي 
)كوفيد-19( الدكتورة جميلة الس��لمان أن النتائج 
التي تحققت تتطلب المواصلة بذات العزم واإلقبال 
على التطعيم والجرعة المنشطة منه، فيما يتعلق 

بالحملة الوطنية للتطعيم وخاصة األطفال.
وأوضحت أن هناك إقبااًل على تطعيم الفئة العمرية 
البالغ��ة من العمر 3 إلى 11 عامًا ممن يعانون من 
ضعف المناع��ة بتطعيم »س��ينوفارم«، كما حققنا 
نجاحًا ف��ي تطعيم الفئة العمري��ة من 12 إلى 17 
عام��ًا ألخذ أحد التطعيمين »س��ينوفارم« أو »فايزر 

-بيونتك« المتاحين لهذه الفئة العمرية.
وحث��ت الس��لمان أولياء األم��ور على المب��ادرة إلى 
تس��جيل أبنائهم ألخ��ذ التطعيم، موجهًة الش��كر 
لجميع من بادروا في التسجيل إدراكًا منهم ألهمية 
التطعي��م من أج��ل الحف��اظ على صح��ة أبنائهم 

وإكسابهم المناعة التي توفر لهم الحماية.

وأكدت أهمية الجرعة المنش��طة في رفع االستجابة 
المناعية للجس��م وتخفيف األع��راض والمضاعفات 
المصاحبة للفي��روس عند الحاالت القائمة التي قد 
تس��تدعي تلقي العالج أو دخول العناية المركزة أو 
ق��د تؤدي إلى الوفاة، مش��يرًة إلى أهمي��ة االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية والق��رارات الُمعلن عنها في 
المدارس والمؤسس��ات التعليمية من أجل الحفاظ 
على س��المة وصحة الجمي��ع، كي تش��هد المرحلة 
القادمة بتكاتف الجميع تقدمًا أكثر في التعامل مع 

الفيروس. وحول ما إذا ستكون اإلنفلونزا الموسمية 
هذا العام أس��وأ عن الس��ابق قالت: »إن اإلنفلونزا 
الموسمية تتشابه مع أعراض كورونا، ويجب تلقي 

اللقاحات لتجنب تضاعف الحاالت«.
وحول مواجهة هذه الفيروس��ات، أش��ارت السلمان 
إلى أنه يجب اتباع اإلج��راءات االحترازية مثل لبس 
الكمام وتنظيف األسطح وغس��ل اليدين باستمرار، 
للتقلي��ل من اإلصاب��ة بالفي��روس والتحصين من 

خالل لقاحي اإلنفلونزا وكورونا. 
وفي معرض ردها على س��ؤال ح��ول طرح أي أدوية 
جدي��دة ف��ي الفت��رة المقبل��ة قالت: »من��ذ بداية 
الجائح��ة يت��م تجدي��د بروتوكول العالج بحس��ب 
المعطيات والدراس��ات، فإذا أثب��ت أي دواء كفاءته 
وأثبتت النتائج فاعليته ومأمونية استخدامه يدخل 

ضمن العالج البروتوكولي لفيروس كورونا«.
وأوضح��ت أن��ه ت��م ط��رح دواء خ��الل األس��بوعين 
الماضيي��ن ع��ن طري��ق الف��م، يقل��ل م��ن تكاثر 
الفي��روس داخل الجس��م، وبالتالي تقليص نس��بة 
الوفيات 50%، مبينة أنه إذا أثبت كفاءته فس��يدخل 

ضمن البروتوكول العالجي.

 التحذير من »األمان الكاذب« وتبعات الشعور بأن الوضع آمن

 المانع: هبوط إصابات »كورونا« 
مؤشر لعودة الحياة إلى طبيعتها

هدى عبدالحميد  «

أك��د وكيل وزارة الصحة عض��و الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد 19( 
الدكت��ور ولي��د المان��ع، أن مس��ارات التعامل 
م��ع في��روس كورونا مس��تمرة وف��ق الخطط 
الموضوعة حتى الوصول لألهداف المنش��ودة 
بما يس��هم ف��ي حفظ صح��ة وس��المة كافة 
المواطني��ن والمقيمين في المملكة، مش��يرًا 
إل��ى أن��ه عل��ى الجمي��ع وف��ي ظ��ل الع��ودة 
التدريجي��ة للحياة الطبيعي��ة مواصلة االلتزام 
بكافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
واإلقبال على التطعيمات من أجل الحفاظ على 
المس��تويات التي ت��م الوصول إليه��ا، مجددًا 
التحذير من »األمان الكاذب« وتبعات الشعور 
بأن الوضع آمن وبالتال��ي التراخي في تطبيق 

اإلجراءات االحترازية.
ج��اء ذلك خالل المؤتم��ر الصحفي الذي عقده 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفيروس 

كورونا أمس.
ودع��ا المانع جميع من تنطبق عليهم ش��روط 
الجرعة المنشطة للمبادرة بالتسجيل ألخذها، 
وذلك من أجل الحفاظ على ما تحقق من تقدم 
ومنجزات ف��ي التص��دي للجائحة، إل��ى جانب 
ثب��ات فاعلية الجرعات المنش��طة ف��ي تعزيز 

المناعة وحماية أف��راد المجتمع من تداعيات 
اإلصابة بالفيروس، منوهًا بأنه تم تغيير لون 
الش��عار في تطبيق »مجتمع واعي« إلى اللون 
األصفر بش��كل تلقائي من��ذ 3 أكتوبر الجاري 
لجمي��ع المؤهلي��ن ألخ��ذ الجرعة المنش��طة، 
وذلك كإش��عار بضرورة أخذ الجرعة المنشطة، 
وسيعود الشعار للظهور باللون األخضر مجددًا 

بعد أخذ الجرعة المنشطة.
وأوضح أن��ه يمكن للمؤهلين التس��جيل ألخذ 
الجرع��ة المنش��طة م��ن التطعي��م المض��اد 
لفي��روس كورون��ا عب��ر الموق��ع اإللكترون��ي 
التابع لوزارة الصح��ة healthalert.gov.bh أو 
عبر تطبي��ق »مجتمع واعي« م��ن خالل اختيار 
»التس��جيل ألخذ جرعات منشطة« ضمن خيار 
التس��جيل ألخ��ذ التطعي��م المض��اد لفيروس 

كورونا.
وف��ي رده عل��ى س��ؤال الع��ودة إل��ى الحي��اة 
الطبيعي��ة، ورف��ع وج��وب ارت��داء الكم��ام في 
األماكن المغلقة، قال المانع: »الحمد هلل أرقام 
اإلصابات الجديدة اليومية في هبوط واستقرار، 
ولكن األمان ال يجب أن يدفع الشخص للتقليل 
من اإلجراءات المتبعة للحفاظ على نفسه من 
الفي��روس. بإذن اهلل قريبًا س��نعود إلى حياتنا 
الطبيعي��ة، وممك��ن أن يقرر الفريق بحس��ب 
المعطيات متى يرفع إلزامية الكمام، والعودة 

لممارسة الحياة الطبيعية«.
وأضاف أنه خالل فترة االحترازات في المملكة، 
كان هن��اك ثالث��ي مهم وهو لب��س الكمامة، 
والتباعد االجتماع��ي، باإلضافة إلى التطعيم، 
س��واء الجرعات األولية أو الجرعات المنش��طة، 
مش��يرًا إل��ى أن��ه »م��ع كل تقيي��م لإلصابات 
والعدوى، وكل ما تحس��ن الوضع في البحرين، 
قل��ت اإلج��راءات المتبع��ة، ولكننا م��ا زلنا في 
والمواصل��ة،  االلت��زام  نحت��اج  اآلن  وضعن��ا 
وكما كنا نس��ير على خطوات ثابتة ومدروسة 

سنستمر بذلك«.
وقال: »على الجميع وفي ظل العودة التدريجية 
للحي��اة الطبيعي��ة مواصل��ة االلت��زام بكاف��ة 
اإلج��راءات االحترازية والتدابي��ر الوقائية من 
أج��ل الحف��اظ على المس��تويات الت��ي وصلنا 

إليها«.

 مواصلة االلتزام بكافة 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية

»الصحة«: مواصلة الخطط الوقائية 
للحد من انتشار سرطان الثدي

أكدت وزارة الصحة عل��ى مواصلة خططها الوقائية للحد من 
انتش��ار األمراض المزمنة غير السارية مع التأكيد على أهمية 
استعراض ومتابعة نتائج األبحاث والدراسات التي تقوم بها 
الكوادر الطبية والمتخصصة محليًا ودوليًا بالتعاون والتنسيق 
المشترك مع العديد من الجهات الطبية والعلمية المختصة 
في سبيل الحد من انتش��ار سرطان الثدي في المجتمع ونشر 
الوعي الالزم حول س��بل الوقاية في ظل توافر كافة الخدمات 
واإلمكاني��ات المتاح��ة إلجراء الفحوص��ات الوقائية المجانية 
بمختلف مراكز الرعاية الصحية األولية والثانوية في المملكة.
وتحرص الوزارة والتزامًا باألهداف المنش��ودة إلى العمل على 
إقام��ة وتنظيم العدي��د من الفعاليات واألنش��طة والحمالت 
التوعوية والمس��اهمة بإطالق المبادرات التي يتم تنظيمها 

طوال العام بالتعاون مع مختلف الجهات.

»الصحة«: فارق زمني
14 يومًا بين تطعيم »األنفلونزا 

الموسمية« و»لقاح كورونا«
المس��اعد  الوكي��ل  أك��دت 
للصحة العامة بوزارة الصحة 
عضو الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا 
لجن��ة  رئيس��ة   )19 )كوفي��د 
الصحة  ب��وزارة  التطعيم��ات 
الهاج��ري  مري��م  الدكت��ورة 
تطعيم��ات  أخ��ذ  أهمي��ة 
الموس��مية  اإلنفلون��زا 
المض��ادة  والتطعيم��ات 
لفي��روس كورون��ا، حي��ث إن 

أثبتت  التطعيمات بش��كل عام 
فعاليته��ا كإحدى أنجع الط��رق الوقائية للس��يطرة على مختلف 
األم��راض المعدي��ة وبالتالي فإن أخ��ذ التطعيم ل��ه دوٌر فعال 
ف��ي الوقاية من مختلف األمراض. وبين��ت الدكتورة الهاجري أن 
تطعيم اإلنفلونزا الموس��مية ال يتع��ارض مع التطعيم المضاد 
لفيروس كورونا، ولكن ينصح أن يكون هناك فارقًا زمنيًا بينهم ب� 
14 يوم��ًا وذلك لتخفيف األعراض الجانبية على متلقي التطعيم، 
وتتب��ع المضاعفات في ح��ال حدوثها، مش��يرًة إل��ى أن الفئات 
المستهدفة هم األطفال من سن 6 أشهر، وكبار السن، وأصحاب 
األمراض المزمنة، والذين يعانون من نقص المناعة، والحوامل.
ونوهت بأن تطعيم��ات اإلنفلونزا الموس��مية أثبتت فاعليتها، 
الفت��ًة إلى أن إقبال المجتمع البحرين��ي على أخذ التطعيم يؤكد 
الوع��ي المجتمع��ي والتعاون والمش��اركة في الحمل��ة الوطنية 
للتطعيم بما يس��هم في زيادة أفراد المجتمع المحصنين، األمر 
ال��ذي يدعم الجه��ود المبذولة للحد من انتش��ار فيروس كورونا 

وُيساهم في المناعة المجتمعية.

د. مريم الهاجري
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 السلمان: المواصلة بذات العزم 
واإلقبال على التطعيم و»المنشطة«

للمتعافي أخذ جرعتين من اللقاح بعد 3 أشهر من اإلصابة

 القحطاني: ال تعارض 
بين »لقاح كورونا« و»اإلنفلونزا«

هدى عبدالحميد  «

أك��د استش��اري األم��راض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورونا المق��دم طبيب من��اف القحطاني 
أنه ال يوج��د تعارض بين لقاح كورون��ا واإلنفلونزا 
الموسمية، ويمكن أخذهما في نفس اليوم، حيث ال 

يؤدي تلقيهما إلى آثار أو مضاعفات صحية.
وفي رده على س��ؤال »الوطن« حول وجود تعارض 
بين الحصول على مصل اإلنفلونزا الموسمية ولقاح 
كورونا، أك��د أن لقاح كورونا يختل��ف كليًا عن لقاح 
اإلنفلونزا، مش��يرًا إلى أن هناك زيادة حاليًا في عدد 

اإلصابات بنزالت اإلنفلونزا الموسمية. 
وأض��اف خ��الل المؤتم��ر الصحف��ي أن الدراس��ات 
والمؤش��رات الوطني��ة للفت��رة م��ن 1 يوليو حتى 
1 أكتوب��ر، كش��فت ع��ن أن 52% م��ن المصابي��ن 
بفي��روس كورونا لم يأخذوا الجرعة المنش��طة، في 
حين أن 3% فقط كانوا من الحاصلين عليها، ما يدل 
على أهمية الجرعة المنش��طة في رفع االس��تجابة 

المناعية للجسم.
وج��دد القحطان��ي التذكير بأنه ت��م إتاحة الجرعة 

المنش��طة للفئة العمرية 18 عام��ًا فما فوق ممن 
أكملوا 6 أش��هر من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم 
»فاي��زر -بيونتيك« أو »كوفيشيلد-أس��ترازنيكا« أو 
»س��بوتنيك«، بحي��ث يمكنهم أخذ تطعي��م »فايزر 
-بيونتيك« أو أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة األولى 

والثانية كجرعة منشطة.
وأوض��ح أن إتاح��ة الجرعة المنش��طة للبالغين 40 
عام��ًا فما ف��وق ومن هم أق��ل م��ن 40 عامًا ممن 
يعان��ون م��ن الس��منة المفرطة أو أم��راض نقص 

المناع��ة أو األم��راض المزمن��ة وأخ��ذوا تطعي��م 
س��ينوفارم حيث يمكنهم أخذها بعد شهر واحد من 
الجرعة الثانية من نف��س نوع التطعيم أو تطعيم 

»فايزر -بيونتيك« كجرعة منشطة.
ونوه إلى أن��ه تم تقليل المدة الزمنية ألخذ الجرعة 
المنش��طة للفئ��ة العمرية م��ن 18 إل��ى 39 عامًا 
ممن أخذوا تطعيم »س��ينوفارم« إلى 3 أش��هر من 
أخذ الجرعة الثانية من التطعيم بداًل من 6 أش��هر، 
حيث يمكنهم أخذ نفس نوع تطعيم الجرعة األولى 
والثاني��ة أو تطعي��م »فاي��زر -بيونتي��ك« كجرعة 
منشطة. وأكد القحطاني أنه يمكن للمتعافين أخذ 
جرعتين من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد 
3 أشهر من تاريخ اإلصابة بالفيروس، وأخذ الجرعة 

المنشطة منه بعد 12 شهرًا من تاريخ اإلصابة.
ودعا جميع المتعافين الحاصلين على جرعة واحدة 
من تطعيم »فايزر-بيونتيك« بحس��ب البروتوكول 
الس��ابق إلى المب��ادرة إلى أخذ الجرع��ة الثانية في 
نف��س مرك��ز التطعيم ال��ذي تم فيه أخ��ذ الجرعة 
األول��ى دون الحاجة للتس��جيل، وذلك بن��اًء على ما 
تم اإلعالن عنه بتغيي��ر بروتوكول التطعيم للفئة 

المذكورة.

 المرزوقي أول بحريني
 يفوز بجائزة أفضل مدير 
مشاريع شاب في العالم

أعل��ن معهد إدارة المش��اريع 
األمريك��ي PMI، عن فوز خالد 
أفض��ل  بجائ��زة  المرزوق��ي 
مدي��ر مش��اريع ش��اب، وذلك 
الدولي  المؤتمر  على هامش 
الس��نوي للمعهد والذي عقد 
أمس، وتعد ه��ذه هي المرة 
األول��ى تاريخي��ًا الت��ي يف��وز 
به��ا بحرين��ي به��ذه الجائزة 
والت��ي  عالمي��ًا  المرموق��ة 
تكريم��ًا  المعه��د  يقدمه��ا 

للش��خصيات االس��تثنائية التي 
أسهمت خالل مس��يرتها العملية باالرتقاء بعلم إدارة المشاريع 

ونشر أفضل ممارساته العالمية.
ويعد معه��د إدارة المش��اريع األمريكي المرج��ع األول للمعايير 
واإلج��راءات في هذا المجال ويقدم خدمات��ه ألكثر من 3 ماليين 
ش��خص يعمل في مجال إدارة المش��اريع عالمي��ًا، كما يضم في 
عضويته أكثر من 650 ألف عضو متخصص، ويعمل في أكثر من 
213 دولة ومنطقة في العالم من خالل 303 فروع على المستوى 
 PMI Professional اإلقليمي. ويمنح المعهد جوائ��زه العالمية
awards ألفض��ل مش��روع وأفض��ل مدير مش��اريع وأفضل مدير 
مشاريع ش��اب من عمر 35 فما دون ضمن آالف الترشيحات التي 
يتلقاها س��نويًا. ويتم ترشيح الش��خصيات من قبل متخصصين 
محايدين في إدارة المشاريع، ليتم بعدها عرض ملفات الترشيح 
على لجن��ة خب��راء عالمية تق��وم بتقييم هذه الترش��يحات على 
عدة مراحل واختيار الش��خصيات والمش��اريع األبرز واألكثر تأثيرًا 
وإس��هامًا في هذا المجال. وعمل المرزوق��ي مديرًا لمكتب إدارة 
المشاريع بأحد شركات االتصاالت لينتقل بعدها إلدارة المشاريع 
ورقابة األداء بتمكين، ثم مديرًا للمشاريع االستراتيجية بمكتب 
رئيس مجلس الوزراء، ويعد من أوائل الحاصلين على شهادة إدارة 
محافظ المشاريع PfMP عام 2014، كما أنه حاصل على شهادة 
محترف إدارة المش��اريع PMP وشهادة محترف مخاطر المشاريع 

PMI-RMP، باإلضافة إلى الماجستير في إدارة المشاريع.

خالد المرزوقي

البحرين األولى عربيًا والثانية عالميًا في التعافي من »كورونا«
حلت مملكة البحرين في المرتبة األولى عربيًا، 
والثاني��ة مك��رر عالمي��ًا، في أحدث نس��خة من 
مؤش��ر »ني��كاي للتعافي« من جائح��ة كورونا 
)كوفي��د�19(، من أصل 121 دول��ة في العالم، 
خالل ش��هر س��بتمبر الماضي. وجاءت اإلمارات 
ف��ي المرتب��ة الرابع��ة، والس��عودية خامس��ا، 
والمغرب بالمركز 19، فيما تقدمت الكويت 23 
مرتبة من المركز 49 إلى المركز 26، وس��جلت 
60 نقطة. ويقيِّم المؤش��ر البل��دان والمناطق 

من حيث إدارة العدوى وحمالت التطعيم وقدرة 
أف��راد المجتمع عل��ى التنقل في ظ��ل إجراءات 
كورون��ا )كوفي��د�19(. وكلم��ا ارتف��ع الترتيب، 
كان��ت الدولة أقرب إل��ى التعافي، مع انخفاض 
اإلصابات وارتفاع مع��دالت التطعيم وإجراءات 
التباعد االجتماعي المخففة. وبحسب المؤشر، 
ج��اء أداء البحري��ن أفضل م��ن دول مثل أمريكا 
وروس��يا والصين وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا. 
واحتلت مالطا وتشيلي المركزين األول والثاني 

ف��ي المؤش��ر، بينم��ا كان��ت الفلبي��ن والوس 
والغاب��ون وفيتتن��ام وباربادوس األس��وأ أداء. 
تجدر اإلشارة إلى أن المؤشر عدل منهجيته في 
تصنيف تعاف��ي الدول لتعك��س تقدم حمالت 
التطعي��م ف��ي جميع أنح��اء العال��م. وبداًل من 
النظر إلى نس��بة األش��خاص الذين تلقوا جرعة 
واحدة على األقل، بات يصنف البلدان والمناطق 
بناًء على نسبة األشخاص الذين تم تطعيمهم 

بالكامل بجرعتين.



يونيكــ،،

 فوائد واستخدامات 
جديدة للفيكس

الفيكس vicks vaporub متواج��د ومتعارف عليه منذ مائة 
عام، ويتم اس��تخدام فيكس عالميًا على نطاق واسع، وبشكل 
ش��ائع كمزي��ل لالحتق��ان، باإلضاف��ة إل��ى فوائ��د الفيكس 
واس��تخدامه كمزي��ل لالحتق��ان والكحة، هناك اس��تخدامات 

مفاِجئة لم تسمعوا بها من قبل، ومنها:
- إلزال��ة الصداع الناتج عن التوت��ر أو التهاب الجيوب األنفية 
كما أنه يمكن أن يساعد في عالج الصداع النصفي )الشقيقة(، 
لعالج الصداع التوتري ض��ع القليل من الفيكس على الصدغ 
ومقدمة الرأس، وقم بعمل تدليك خفيف إلزالة األلم بش��كل 

سريع.
- إن كنت تعاني من لدغ النمل أو البعوض أو لدغ أي حشرات 
أخرى، ف��إن الفيكس يمنحك إغاثة فورية من الحكة وش��عور 
الحرقان الناتج عن اللدغة، اغسل المنطقة المصابة باللدغة 
باس��تخدام ماء بارد، وخذ كمية قليلة م��ن الفيكس واخلطه 
جي��دًا مع القليل من ملح الطع��ام، ضع الخليط على المنطقة 

المصابة وكرر العملية إذا احتاج األمر.
- يعتبر الفيكس من أس��هل الوصف��ات المنزلية التي يمكن 
اس��تخدامها لتنظيف حب الش��باب، فخالصة النعناع يمكنها 
المس��اعدة في تقلي��ل ألم وانتف��اخ تلك الحب��وب، كما أنها 
تس��اعد في التخلص من حب الش��باب خالل أيام، ضع القليل 
م��ن الفيكس على المنطقة المصاب��ة بالحبوب، واتركه على 
المنطقة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطف المنطقة بالماء الفاتر، 
وكرر العملية 3 م��رات يوميًا للحصول على وجه خاٍل من حب 

الشباب.
- إذا كنت تمتلك قطًا مشاكسًا أو كلبًا يقوم بخربشة وخدش 
األبواب وقطع األثاث األخرى، يمكنك استخدام الفيكس لمنع 
أيٍّ منهما من الخربش��ة، يمكنك وض��ع علبة فيكس مفتوحة 
ف��ي األماك��ن التي يمك��ن أن يتواج��د فيها حيوان��ك األليف 

للخربشة، وسوف ينأى عنه، ولن يقترب منه.
- للتخفيف من مظهر عالمات تمدد الجلد المرئية والقبيحة، 
بداًل م��ن إنفاق مبالغ طائلة لش��راء الكريمات باهظة الثمن 

يمكنك تجريب الفيكس.

نمط الحياة الخامل.. مخاطره وطرق تغييره
َمن من��ا ال يقضي عدة س��اعات م��ن يومه 
جالسًا أو مستلقيًا في مكانه بال حركة، سواًء 
في المنزل أو أثناء العمل أو في المواصالت؟ 
فعلى الرغم من الُيسر والسهولة التي جلبها 
التقدم التكنولوجي، إال أنه تسبب في تبني 
أغلب الناس ألسلوب حياة خامل تمامًا، وهو 
األس��لوب الوثيق الصلة بعدد ال ُيحصى من 

المشكالت الصحية.
ما المقصود بأسلوب الحياة الخامل؟

-يتس��م أس��لوب الحي��اة الخام��ل بفت��رات 
طويل��ة م��ن الجل��وس أو االس��تلقاء، م��ع 
ممارس��ة محدودة جدًا للنش��اط البدني، أو 
عدم ممارسة أي نشاط بدني على اإلطالق. 
وتش��ير الدراس��ات إلى أن البقاء دون حركة 
لفترة تزيد عن 4 س��اعات يومي��ًا يزيد من 
مخاط��ر اإلصابة بأم��راض القلب والس��كر 

والسمنة. 
وتبعًا لدراس��ة أجرتها الحكومة األمريكية، 
يحتاج الش��خص البالغ إلى ممارس��ة حوالي 
150 دقيق��ة من النش��اط البدني أس��بوعيًا 
لتجنب أضرار أس��لوب الحي��اة الخامل. لكن 
حت��ى م��ع ممارس��ة التمرين��ات الرياضية 
بصورة يومي��ة، يجب االنتباه إل��ى الكيفية 

التي نقضي بها بقية اليوم.

 عوامل أدت لتبني
 أسلوب الحياة الخامل

زي��ادة الوظائ��ف الت��ي تعتمد عل��ى البقاء 
ف��ي الم��كان دون حركة، إذ تش��ير جمعية 
القل��ب األمريكية في إحدى الدراس��ات، إلى 
أن الوظائف التي تتطل��ب الجلوس لفترات 
طويل��ة، س��واء أكانت تس��تلزم اس��تخدام 
الكومبيوتر أو ال، قد زادت من عام 1950 إلى 
اليوم بنسبة 83%، بينما الوظائف واألعمال 
التي تتطلب جهًدا بدنًي��ا قد انخفضت إلى 

أقل من %20.

زيادة وقت الشاشة
يقض��ي معظم األش��خاص أوق��ات فراغهم 
أمام الشاشات، س��واء كانت شاشات التلفاز 
أو الكمبيوت��ر أو الموباي��ل أو حت��ى أجهزة 
الق��راءة. فبينما كان متوس��ط الوقت الذي 

يقضيه الشخص في أواخر التسعينيات أمام 
الشاش��ات، وال��ذي يع��رف بمصطلح »وقت 
الشاش��ة«، يت��راوح بين 1.5 – 2.5 س��اعة، 
أصب��ح اآلن متوس��ط الوقت ال��ذي يقضيه 
الش��خص أمام شاشة الموبايل فقط حوالي 

4 ساعات يوميًا.

التخلص من الخمول
1- زي��ادة النش��اط البد: إذا كنت ش��خصًا 
قليل الحركة، فمن األفضل إدخال النشاط 

البدن��ي إل��ى يوم��ك تدريجي��ًا. ويمكن��ك 
ممارسة أي نشاط بدني تفضله، كالمشي 

أو الجري أو ركوب الدراجة.
وتش��ير إح��دى الدراس��ات إلى أن المش��ي 
30 دقيقة يوميًا يح��د من مخاطر اإلصابة 

بالس��منة وداء الس��كري وأم��راض القلب. 
وتش��ير دراس��ة أخ��رى إل��ى أن ممارس��ة 
تدريب��ات رياضي��ة ول��و لفت��رة ال تتجاوز 
خم��س دقائق يومًي��ا يمك��ن أن تحد من 
تضرر الس��اقين الناتج عن الجلوس لوقت 
طوي��ل. ُينص��ح بالمش��ي 10000 خط��وة 
يومًيا، ولكن إذا كنت قد اعتدت على الحياة 
الخامل��ة، فم��ن الممك��ن البدء ب���2000 

خطوة فقط ثم زيادتها تدريجيًا.
2. اإلكثار من الحركة أثناء الوجود بالمنزل:

 حاول أال تقضي وقتك في المنزل مستلقيًا 
طوال الوقت، حتى بعد قضاء يوم شاٍق في 
العمل. اس��َع إلى التحرك باستمرار لقضاء 
كتجهي��ز  المختلف��ة،  المنزلي��ة  المه��ام 
الطعام وتنظيف األسطح واألرضيات وغسل 
األطباق. ويمكنك أيضًا ممارسة التمرينات 
البسيطة أثناء مش��اهدة التلفاز أو التجول 
ف��ي المن��زل أثن��اء الفواص��ل اإلعالني��ة. 
يمكنك أيضًا الوقوف أثناء تلقي المكالمات 
الهاتفية. أما إذا كان بإمكانك شراء أجهزة 
رياضية الستخدامها في المنزل فال تتردد.
3. التقلي��ل م��ن »وق��ت الشاش��ة«: م��ن 
الصعب تحدي��د عدد ثابت من الس��اعات 
يومًي��ا، فاألمر يختلف تبعًا للس��ن والحالة 
الصحية وطبيعة العمل، لكن من األفضل 
أال تتع��دى 1 – 3 س��اعات يومي��ًا. إذا كان 
أم��ام شاش��ة  الجل��وس  عمل��ك يتطل��ب 
الكمبيوت��ر ط��وال الوق��ت، فم��ن األفضل 
أال يتعدى وقت الشاش��ة بع��د العودة إلى 
المنزل النصف س��اعة. ال تتن��اول طعامك 
أمام شاش��ة التلفاز أو أثناء تصفح شاش��ة 
الموباي��ل. ح��اول أال تنظر إلى أية شاش��ة 
لمدة س��اعة عل��ى األقل قب��ل الذهاب إلى 

النوم.
4. زي��ادة النش��اط الحرك��ي أثناء س��اعات 
العم��ل: ح��اول التح��رك من مكان��ك مرة 
على األقل كل س��اعة، والوقوف أثناء تلقي 
المكالمات الهاتفية. اس��تخدم السلم بداًل 
من المصعد أثناء صعودك، واستغل وقت 
الراحة اليومي لممارس��ة المش��ي بالقرب 
م��ن م��كان عمل��ك. اذه��ب إل��ى مكاتب 
زمالئك بداًل من إرسال بريد إلكتروني عند 

الحاجة إلى ذلك.

مخاطر أسلوب
الحياة الخامل

أكـدت عـدة دراسـات ارتباط 
نمط الحياة الخامل 

بالعديد من المخاطر الصحية

وذلك بسبب عدم الحركة، 
مما يقلل من عدد السعرات 
الحرارية التي يحرقها الجسم

زيادة الوزن
وا�صابة بالسمنة، 

قد يسبب مشكالت، مثل تورم 
وتصلب المفاصل، وصعوبة 
التركيز والشعور با�جهاد 
وا�صابة بدوالي الساقين

ضعف
الدورة الدموية

 ا�صابة ببعض
أنواع السرطانات

مثل سرطان الصدر وسرطان القولون

وزيادة مخاطر ا�صابة بأمراض 
القلب والنوبة القلبية

ارتفاع ضغط الدم

مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة 
الكولستيرول في الدم

انخفاض
معدالت ا�يض

 مما يزيد من مخاطر ا�صابة 
بالكسور وبهشاشة العظام

ضعف العظام

اضطرابات
الجهاز الهضمي

ا�صابة بداء السكري
من النوع الثاني

الشعور المستمر
بالقلق واالكتئاب

الموت
المبكر

بسبب عدم استخدامها بشكٍل كاٍف

فقدان القوة العضلية
وقدرتها على التحمل
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نصائح لشحن طاقة اإلنسان عند اإلحساس بالتعب
يش��عر الكثير منا باإلجهاد والتعب 
المتك��رر وأن طاقت��ه ق��د نف��دت 
وال يس��تطيع تحمل المزي��د، ومن 

عالمات ذلك:
- الش��عور بالكس��ل وقلة المجهود 
والخم��ول وهم��دان، وإذا كنت في 
حال��ة متأخ��رة ق��د تش��عر بوج��ع 
في الجس��م مثل الص��داع، ضربات 
قلب س��ريعة أو بطيئ��ة، إلى جانب 
الش��عور بع��دم القدرة عل��ى اتخاذ 
الق��رارات م��ع إنها بس��يطة، كثرة 
النس��يان وصعوبة التركيز في أقل 

األشياء.
- ضي��ق الخل��ق، وع��دم الرغبة في 
التحدث مع أحد، والتفكير في أفكار 

سلبية كثيرة ولوم النفس.
ويمكن إع��ادة ش��حن الطاقة، من 

خالل:
- إدراك ومعرفة األشياء التي تشحن 
طاقتن��ا وتعطين��ا طاق��ة إيجابي��ة 
واألش��ياء التي تمتص طاقتنا، عند 
التخطيط لليوم أو األسبوع يجب أن 
يش��مل هذا التخطيط عمل األشياء 
التي تش��حن طاقتك سواء عاطفية 
أو ذهني��ة مث��ل القراءة أو جس��دية 

مثل الرياضة.
- القدرة على رفض القيام باألشياء 
الت��ي تؤثر س��لبًا علينا وتس��تنفد 
طاقتن��ا، وع��دم الت��ردد ف��ي طلب 
المس��اعدة، كما يجب علينا جميعًا 
نش��ر ثقافة طلب المس��اعدة. بكل 
بساطة، يمكن للشخص أن يرفض 
أو يقبل، ليس هناك أي ضغط عليه 
وال إحراج ل��ك، فيمكنك الطلب من 

شخص آخر.
- تغيي��ر فك��رة أن الن��وم والترفيه 
هذا تضييع للوقت، فهذا شيء مهم 
مثل العم��ل بالضبط، ف��إذا كانت 
لديك أعمال متعددة ومختلفة في 
الي��وم يج��ب عليك أخذ قس��ط من 
الراح��ة كل س��اعة لم��دة 5 دقائق 
حتى إن كنت ستقضيها في التأمل 

فقط.
- وم��ن أكث��ر األش��ياء الفعالة هي 
 أن تب��دأ يوم��ك بم��ا يس��مى ال���

م��ع  التواص��ل  وه��و   )Check in(
نفس��ك، و إذا واجه��ت صعوبة في 
فهم طاقت��ك أو إدارة الطاقة يجب 

عليك طلب المس��اعدة من كوتش 
أو طبيب نفسي.

- كم��ا يجب علي��ك تحدي��د مقدار 
طاقت��ك للقي��ام باألش��ياء وال تقم 
بالضغط عليها وعمل أش��ياء فوق 

طاقت��ك، واالهتم��ام بنوعية األكل 
من األشياء الهامة جدا في طاقتنا، 
وثقي��اًل  دس��مًا  األكل  كان  فكلم��ا 

ستشعر بثقل وقلة نشاط.
- التعرض للش��مس والهواء النقي 

من أهم األش��ياء التي تعطي طاقة 
الت��ي  وتش��حن طاقت��ك  إيجابي��ة 
أوش��كت على االنتهاء، فالتنزه في 
اله��واء والتعرض للش��مس كفيل 

بشحن طاقتك.
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alshaikh.faisal@gmail.com

haifa.juma@gmail.com

@f_alshaikh

@Haifadwan

فيصل الشيخ

هيفاء عدوان

اتجاهات

نقطة ضوء

fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

انقطاع مواقع التواصل.. العالم عندما يفقد صوته
»بعد انقطاع التواص��ل االجتماعي عرفت اليوم 
أوالدي بأي صف.. ابني كان يناديني خالي«، بهذه 
الكلمات علق الكاتب األردني الساخر، أحمد حسن 
الزعبي، على انقطاع خدمات فيسبوك وانستغرام 
وواتساب يوم االثنين الماضي، فيما علق آخرون 

»توقفت مواقع التواصل.. فتواصل الناس«.
بعي��دًا عن تفاصي��ل ما جرى وآث��اره، تكنولوجيًا 
وأمنيًا واقتصاديًا، فال شك أن تأثر ما يزيد عن 3 
مليار شخص حول العالم بتوقف الخدمات، يعيد 
طرح س��ؤال قديم جديد، ه��ل عالقتنا مع مواقع 
التواصل ض��رورة أم رفاهية؟ وه��ل من الممكن 
أن نتخي��ل العال��م دون هذه المواق��ع؟! وما هي 
تأثيرات ه��ذه المواقع على عالقاتنا الش��خصية 

وأوضاعنا االقتصادية؟!
دون شك، وبعد ست ساعات من انقطاع الخدمة، 
وانش��غال مئات الماليين ح��ول العالم بمتابعة 
األخبار وتقصي األس��باب والتداعي��ات، فإن ذلك 
يؤك��د مدى التعل��ق الذي توليه البش��رية بهذه 
المواقع، س��واء م��ن نواحي الترفي��ه أو التواصل 
أو م��ن جان��ب ما يتحق��ق من فوائ��د اقتصادية 

لمستخدميها، كشركات كبرى أو مشاريع صغيرة 
أو حتى مش��اريع عمل منزلي��ة، حيث كانت الفئة 
األخي��رة باعتقادي من أكثر الفئ��ات تضررًا نظرًا 
العتماده��ا ف��ي الدرج��ة األول��ى عل��ى المواقع 

المجانية.
أما التأثيرات األخرى لهذا االنقطاع، والتي يمكن 
ربطها بما جاء في ش��هادة المديرة السابقة في 
ش��ركة »فيس��بوك«، فرانس��يس هوغين، ضمن 
برنامج »س��تون دقيقة« على ش��بكة »س��ي بي 
أس ني��وز«، والت��ي قالت: »أدرك فيس��بوك أنهم 
إذا قام��وا بتغيير الخوارزمية لتك��ون أكثر أمانًا، 
فس��وف يقض��ي الناس وقت��ًا أقل عل��ى الموقع، 
وس��ينقرون على إعالنات أقل، وس��تجني ش��ركة 
فيس��بوك أموااًل أقل«، إلى جان��ب اتهامات أكثر 
مرتبط��ة بالتمي��ز العنصري والتدخل المباش��ر 
في س��ير األحداث السياس��ية.. وهي بذلك تطرح 
المش��كلة األخالقية لدى المس��يطرين على هذه 
المواقع، ما يتوجب معها إعادة فهم طبيعة هذه 
المواقع والقائمين عليها وانعكاساتها المباشرة 
علينا كأفراد ومس��تخدمين، وحتى كدول وأجهزة 

أمنية.
الخالص��ة، أننا مرتبطون بالكلي��ة بهذا المواقع، 
شئنا ذلك أم أبينا، كاًل حسب احتياجاته ومصالحة 
ودوافع��ه، وما حال��ة االس��تنفار والترقب، وربما 
القلق، التي أعلنها نصف سكان الكرة األرضية إال 

دليل على هذا االرتباط. 
مواقع التواصل أصبحت جزءًا رئيس��يًا من حياتنا، 
وقد يتم تصنيفها مس��تقباًل ضم��ن االحتياجات 
األساس��ية لإلنسان، وهو ما يضاعف مسؤولياتنا 
في الرقابة والحذر، خصوصًا مع تكش��ف كثير من 

نوايا أصحابها ومشغليها.

إضاءة
ف��ي يوم المعل��م.. تحية حب وفخ��ر واعتزاز لكل 
م��ن أعطى من جهده ووقت��ه وعلمه ليضيء في 
األجيال نورًا لن ينطفىء وِعلمًا يرفع عماد الوطن 

ويعلي مكانته.
تحية فخ��ر لكل من غرس فين��ا المبادىء والقيم 
الس��امية، والتي علمتنا أن حب الوطن واالنتماء 
إليه أعلى وأغلى قيمة لإلنسان. #تحية_للمعلم.

مجرد رأي

كمال الذيب

عهدية السيد

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات
التضليل بين صناعة األوهام وفبركة األحالم

تح��دث الكات��ب األمريك��ي هربرت ش��يللر في 
كتاب��ه: »المتالعب��ون بالعق��ول« عن أش��كال 
التضلي��ل والوعي المعلب، ودورهما في تغريب 
اإلنسان عن ذاته وعن مجتمعه. وبالرغم من أن 
هذا الكالم، قد مضى عليه أكثر من نصف قرن، 
فإن التط��ورات الحاصلة في المج��ال اإلعالمي، 
تؤكد وجاهته. بل أن الجديد أن التالعب بأفكار 
الجمهور وفبركة األحالم واالتجاهات، قد ارتقى 
إلى مس��توى العلم الذي ي��درس في الجامعات، 
وتش��تغل عليه مراكز البح��ث والتأثير، وتتولى 
وس��ائل اإلعالم التقليدي��ة ووس��ائل التواصل 
الجديدة، عملي��ة التأثير لصناعة ال��رأي العام، 
وبناء االتجاهات بكل الوس��ائل، حتى وإن كانت 
غير مهنية، أو غير أخالقية، أو غير مشروعة، ألننا 
انتقلن��ا من زم��ن تراجع الموضوعي��ة إلى زمن 
انعدامه��ا، بفبركة األخبار والص��ور والقصص. 
ويمكن أن نرصد وجهين فقط من تلك الصور:

الوجه األول: يتعلق بانحراف الرسائل اإلعالمية 
ع��ن مس��ارها المعرف��ي والمهني واإلنس��اني 
والقيم��ي: ف��إذا كان م��ن الطبيع��ي أن يك��ون 

لوس��ائل اإلع��الم، بمختل��ف أش��كالها، وظيفة 
التأثير على الجمه��ور، وبناء االتجاهات والقيم، 
إال أن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الوظيفة 
إل��ى الفبرك��ة الت��ي ته��دف إلى س��لب الناس 
وعيهم، وبناء عالم بديل من األوهام واالغتراب 
واألكاذيب. ويزداد هذا الوضع قوة في ضوء تطور 
تقنيات االتصال ووس��ائل اإليهام واإلقناع التي 
ما فتئت تتحس��ن إليصال الرسائل إلى العقول 
والوجدان مباش��رة. فأصبح حجم الرس��ائل التي 
يتع��رض لها المتلق��ي هائاًل، وربم��ا غير قابل 
للحص��ر، ليكون غارق��ًا معظم الوق��ت في هذه 
الفب��ركات والتوجي��ه األيديولوج��ي، والتضليل 
أو التنكي��ل بالن��اس، خاصة مع طغي��ان الطابع 
السياس��ي الحزب��ي الملوث برائح��ة المال، مما 
جعل العديد م��ن المنابر أو المنصات اإلعالمية 
مفتق��رة إل��ى المصداقي��ة والنزاه��ة، وتبتل��ع 
بم��رارة كل يوم م��ا يكتبه عدد ممن س��يطرت 
على عقولهم الوالءات على حس��اب الموضوعية 
القي��م، حت��ى أن الحقيقة لم تع��د مهمة أصاًل، 
بقدر أهمية الهراء الذي يراد له أن يتحول بدياًل 

عن الحقيقة.
الوج��ه الثاني: يتعل��ق بفبركة األوه��ام، أو ما 
يمكن أن نسميه ببيع األوهام للناس، من خالل 
اقت��راح مختصرات رمزية، للصع��ود االجتماعي 
الس��ريع، وفبرك��ة الرغب��ات وتقدي��م عالم من 
العجائبي��ة  والمنتج��ات  الس��عيدة،  العطال��ة 
للسعادة والصحة والشباب الدائم…وعن طريق 

التراكم، وتكرار الرسائل يتم ترسيخ األوهام. 
ويمك��ن أن نمث��ل على هذا النوع م��ن الفبركة 
المنهجية صورة المرأة في اإلعالم، والتي تبقى 
محص��ورة داخ��ل مجموعة م��ن تلك الرس��ائل 
والصور المتكررة، ضمن خطاب ال يعترف بها إال 
كأداة للذة أو كخادمة للمنزل، وكمس��ؤولة عن 
المنزل، ومالبس زوجه��ا وأوالدها وإطعامهم.. 
وسواء في المكتب أم في المطبخ، أو على شاطئ 
البح��ر، فإن صورتها ال تتب��دل: أنها عبدة لتلك 
النظرة النمطية، التي تتعقبها دائمًا وتكرسها 
الرسائل اإلعالمية والدعائية دون توقف، مهما 
ج��رى االدع��اء بغي��ر ذلك، ف��ي زم��ن التضليل 

والفبركة.

 شكرًا جاللة الملك.. 
توجيهكم بشارة خير

 اس��تقبل الجميع توجي��ه حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، حفظ��ه اهلل ورعاه، بالفرح والس��عادة 
بع��ودة الصل��وات إلى طبيعته��ا في بي��وت اهلل، كما كانت قب��ل جائحة 
كورون��ا )كوفيد19(، طبعًا مع األخذ باإلجراءات االحترازية التي تتوافق مع 
الضواب��ط الصحية بهدف أداء المصلين لصلواته��م في أمان وطمأنينة، 
وحقيقة أن هذا التوجيه السامي بتطبيقه ستعود الحياة وتدب من جديد 
في مس��اجد وجوامع البالد وكأن��ه إيذانًا بعودة الحي��اة لطبيعتها، فدور 
العب��ادة أثبتت خالل الفت��رة الماضية بأنها ملتزمة بالش��روط الصحية 
لذل��ك لم يتم تس��جيل إصابات بفي��روس كورونا بفضل م��ن اهلل تعالى 
ثم بالت��زام المصلي��ن والقائمين على المس��اجد في تطبي��ق اإلجراءات 

االحترازية بدقة ومسؤولية.
ه��ذه الع��ودة الميمون��ة وتوجيه جالل��ة المل��ك المفدى ج��زاه اهلل خير 
الج��زاء تؤكد مدى حرص جاللته على إقامة ش��عائر الدي��ن الحنيف حتى 
ف��ي ظل الظروف االس��تثنائية مع جائحة كورونا م��ع التأكيد على ضرورة 
اتباع القرارات الصادرة من الجهات المختصة حفاظًا على صحة وس��المة 
المصلين في المقام األول، وقد كان مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي 
يش��كرون ويدعون لجاللة الملك المفدى بهذا التوجيه الذي بث الس��رور 
والفرح في قلوب كافة المواطنين والمقيمين الذين س��يتمكنون من أداء 
عباداتهم وصالتهم بسكينة واطمئنان وقد جاء بعد النجاح الكبير لفريق 
البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء في التعامل بكل حرفية وإتقان مع هذه الجائحة 
ووعي من الجميع س��واًء مواطنين أو مقيمين استطاعت البحرين أن تصل 

إلى المستوى األخضر وانخفاض حاالت اإلصابات والوفيات.
حقيقة إن ما وصلنا إليه من عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية والموظفين 
إلى أعمالهم واليوم المس��اجد والجوامع س��تعود كما كانت قبل الجائحة 
وفت��ح المجمع��ات والمطاعم كلها بش��ائر خي��ر وفضل م��ن اهلل تعالى 
ث��م بقيادة راهنت على الش��عب ووعي��ه وكانت النتيجة تس��طيح منحنى 
اإلصابات ومع��دالت منخفضة في الحاالت والوفي��ات جعلت البحرين في 
مصاف الدول التي نجحت واس��تطاعت أن تكون قصة نجاح على المستوى 
العالمي، ولفتت األنظار حتى وصلنا إلى تحصين المجتمع وتلقي الغالبية 
العظم��ى للتطعيم��ات الالزمة للقضاء على الفي��روس، كل ذلك لم يأتي 
هك��ذا بل جاء ب��إدارة فذة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء الذي كرس نفس��ه ووقته لجع��ل صحة المواطنين 

والمقيمين أولوية قصوى.

همسة
أف��رح التوجي��ه الملكي من لدن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورع��اه الصغير والكبير 
بع��ودة الصالة كس��ابق عهدها قبل كورونا، فقد اس��تقبل الش��عب هذا 
التوجيه الكريم بمثابة رس��الة مطمئنة إل��ى كل المواطنين والمقيمين 

بأن الحياة ستعود إلى طبيعتها بإذن اهلل تعالى.

السادات.. »اإلخوان«.. 6 أكتوبر
تم��ر علينا ف��ي مثل هذه األي��ام ذكرى س��عيدة وأخرى 
مؤلم��ة حدثت في ذات التوقيت والفرق بينهما 8 أعوام 
فقط، حيث أع��اد العرب انتصاراتهم في حرب 6 أكتوبر 
المجي��دة، وم��ن ثم مقت��ل الرئيس الراح��ل محمد أنور 

السادات في ذات اليوم من العام 1981.
الس��ادات، وهو رجل الحرب والسالم، الذي استخدم كافة 

األدوات الممكنة س��واء سياس��ية أو عسكرية الستعادة 
أراضيه، كان يمتلك نظرة ثاقبة حول مس��تقبل الش��رق 
األوس��ط، وكيف أن السالم ينبثق من رحم الحروب، وأنه 

ال مناص من السالم، وسبق عصره بفكره المستنير.
وتمعنت جيدًا في خطابه أمام الكنيست اإلسرائيلي في 
العش��رين من نوفمبر عام 1977، واقتبس منها ما يلي 

»وقد جئت إليكم اليوم على َقَدَمْين ثابَتَتْين، لكي نبني 
حياة جديدة، لكي ُنِقيم الس��الم. وكلنا على هذه األرض، 
أرض اهلل، كلنا، مس��لمين ومسيحيين ويهوَد، نعبد اهلل، 
وال نش��رك به أح��دًا، وتعالي��م اهلل ووصاي��اه، هي حب 

وصدق وطهارة وسالم«.
ورغم أن ما قام به كان من أجل مصر، وسالم المنطقة، 
قد ظهر رؤيته الثاقبة فيه��ا بعدها بأكثر من 4 عقود، 
إال أن أي��ادي الغدر، قد اغتالته وهو على ش��رفة منصة 

استعراض عسكري كبير، يفخر به كل العرب حينها.
ما أحزنني هو أنه وبعد 31 عامًا، وصل إلى س��دة الحكم 
في جمهورية مصر العربية الشقيقة، من ال يستحق هذا 
المنص��ب، وهو من رحم ذات الجماع��ة التي انبثق منها 
قاتلو الس��ادات، وهلل الحمد أن حكمهم لم يستمر ألكثر 
من عام، قبل أن يقول الشعب المصري العظيم كلمته.

شتان بين هذه الجماعة وبين السادات، فهم استخدموا 

كل األدوات الممكن��ة لضي��اع مصر، ول��م يعرفوا حتى 
كيف يديروا الحرب، أو يمارس��وا الس��الم، وكل ما فعلوه 
هو اس��تخدام المعول لهدم الدولة من الداخل، وضرب 

مستقبل الدول العربية بعرض الحائط.
ش��تان بين من يملك رؤي��ة ونظرة ثاقبة، ويستش��رف 
المس��تقبل، وبين من ال يعرف ماضي��ه، وأضاع حاضره، 
وكان سيقطع بريق األمل عن المستقبل، بعد أن يدخله 

في نفق مظلم، بداًل من أن يخرجه من عنق الزجاجة.
ش��خصية مثل الس��ادات، لن تتكرر ف��ي التاريخ مرتين، 
فقد أدرك الع��رب، صدق نواياه وتفكي��ره الصحيح، ولو 
بعد حين، ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.. والتاريخ سطر 
أيض��ًا مناهضيه من الجماعة اإلرهابي��ة، التي ال تعرف 

كيف تدير شؤونها الخاصة، فكيف بدولة عظيمة!.
رحم اهلل الس��ادات، وحفظ اهلل مصر وقيادتها وشعبها، 

وأدام السالم وأيام الرخاء في المنطقة.

دبلوماسية حل القضية الفلسطينية
الوت��ر ال��ذي صار يع��زف عليه البع��ض منذ إقدام ع��دد من ال��دول العربية 
والخليجية على إقامة عالقات دبلوماس��ية مع دولة إس��رائيل قبل عام هو أن 
دخول أي دولة في هذه المس��احة تعني أنها تريد المش��اركة في إغالق ملف 

القضية الفلسطينية وأنها ضد الفلسطينيين وضد إقامة دولة لهم. 
وألن مثل هذا العزف يطرب جمهورًا ال يستهان به فينحاز إليه لبعض الوقت 
ل��ذا ص��ار يتفنن فيه معتق��دًا أنه بهذا يمكنه أن يس��تفيد من��ه في عدائه 
للدولة. لكن ألن هذا الطرح ناقص حيث أعلنت تلك الدول مبكرًا أنها ليس��ت 
فقط مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنما تسعى بكل طاقتها السترجاع 
الحق الفلس��طيني لذا فإن أسئلة كثيرة تتقافز في وجه الجمهور المستهدف 
تنته��ي بتبين��ه أن ما يفعله ذل��ك البعض يخدم أطراف��ًا ال عالقة له بها وال 

يؤيدها. 
وزي��ر الخارجي��ة الدكتور عب��د اللطيف بن راش��د الزياني أعرب م��رارًا وتكرارًا 
عن »تمس��ك المملكة بإقامة دولة فلس��طينية مس��تقلة عاصمتها القدس 
الش��رقية وفقًا لق��رارات الش��رعية الدولية وح��ل الدولتين ومبادرة الس��الم 
العربية«، وهو يس��تغل كل مناس��بة للتش��ديد على »ضرورة وقف التصعيد 
في األراضي الفلس��طينية وتأكيد دعم البحرين للشعب الفلسطيني وضرورة 
وقف االعتداءات اإلس��رائيلية« وبيان أن »البحري��ن تدعو إلى تضافر الجهود 
الدولية الرامية إلى تحقيق األمن واالستقرار والسالم في المنطقة التي عانت 
على مدى عقود من انعدام األمن واالس��تقرار« وأنها »تتطلع إلى الشروع في 
مباحثات تفضي إلى حل سياس��ي يحقق األمن والس��الم الع��ادل والدائم في 

المنطقة«.
في السياق نفسه جاءت تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير البيد حيث 
أكد خالل زيارته للمملكة أخيرًا أنه من أشد المؤيدين لحل الدولتين وأن على 

الجميع أن يعمل لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة. 
ق��ول وفعل مملكة البحرين، وكل قول أو فعل يص��ب في هذا التوجه من أي 
دولة أو مؤسس��ة عالمي��ة أو فرد ينبغي تأييده ودعمه، فالس��الم ال يتحقق، 

والقضية الفلسطينية ال تحل بالصراخ والشعارات الملتهبة.

»ثالثية« كورونا.. و»األمان الكاذب«!
»س��نعود قريبًا إلى حياتنا الطبيعية«، هذا ما أكد 
علي��ه بتف��اؤل الدكتور ولي��د المانع وكي��ل وزارة 
الصح��ة باألمس ف��ي المؤتمر الصحف��ي للفريق 
الوطن��ي لمواجهة في��روس كورون��ا، وهي تمثل 
بالفع��ل »األمل« للجميع ب��أن تنجلي هذه األزمة 
وأن ي��زول خط��ر ه��ذا الوب��اء وتبتع��د اإلصابات 

والوفيات عن الناس. 
مالم��ح الحي��اة الطبيعية ف��ي أغلب ممارس��اتها 
ع��ادت لبالدنا، وبقيت بعض األم��ور التي مازالت 
تربطنا بخطر هذا الوباء، في حين كثير من الدول 
أعلن��ت رس��ميًا انته��اء الجائحة، وبع��ض الدول 
األوروبي��ة قامت بتصنيف الوباء على أنه مرض له 
عالقة بالجهاز التنفسي يمكن معالجته من خالل 

اتباع البرتوكول العالجي الخاص به. 
نع��م عادت األعم��ال إلى طبيعته��ا، كذلك أغلب 
الممارس��ات المجتمعي��ة، إضافة لع��ودة األبناء 
للمدارس، وتظل مسألة العودة الكاملة مرهونة 
بالوق��ت بش��كل تدريج��ي، وكل ه��ذه المالم��ح 
تعن��ي أن البحرين تج��اوزت أخطر وأصعب مراحل 

األزم��ة وهي اآلن في مرحل��ة التعافي المجتمعي 
واالقتصادي. 

اس��تراتيجية التعام��ل الوطني��ة م��ع ه��ذا الوباء 
أس��همت ف��ي احتوائ��ه وتقلي��ل مدى انتش��اره، 
واألرق��ام الي��وم تش��ير إل��ى ذل��ك بق��وة، وعدد 
اإلصاب��ات القائمة يتناقص وهلل الحمد، وبش��أن 
ذلك أش��ار الدكتور المانع إل��ى »ثالثية« إجرائية 
مكن��ت البحرين من بلوغ هذه النتائج، وكان فيها 
تعاون كبي��ر من قبل المواطني��ن والمقيمين مع 
الفريق الطبي، وهي تمثلت بتنامي نسبة الحرص 
على »ارتداء الكمام��ات« وكذلك تطبيق »التباعد 
االجتماعي«، في حين كان العنصر الثالث والمهم 
الذي قاد لعملية »المناع��ة المجتمعية« متمثاًل 
بعملي��ة أخذ اللق��اح بجرعتيه، وتعزي��ز ذلك من 
خالل أخ��ذ الجرع��ة المنش��طة، واألخي��رة أثبتت 
بأنه��ا أحد األس��باب الرئيس��ة لحماي��ة كثير من 
البش��ر، وعلي��ه نأمل أن نص��ل ألعلى نس��بة في 
أخذها ليتناقص خطر كورونا إلى أدنى مستوياته 

تمهيدا لتالشيه. 

ورغم كل ذلك، فإن ممارس��ة الحي��اة الطبيعية ال 
يجب أن تخلو من الحذر، ف�»األمان الكاذب« مثلما 
وصف��ه وكي��ل وزارة الصحة قد يك��ون هو الخطر 
الذي يه��دد كل ما تحقق إزاء الجه��ود وما وفرته 
الدول��ة من عالج��ات ولقاحات ورعاي��ة صحية، إذ 
البع��ض ب��ات مقتنعًا بأن ه��ذا الوب��اء زال، وأنه 
بعيد ع��ن االس��تهداف، لك��ن الواقع يق��ول بأن 
التراخ��ي والتهاون هو الخط��ر الجديد الذي يهدد 
المجتمعات، وعليه فإن استمرار ارتداء الكمامات 
كاحتراز وقائي مطل��وب بقوة، كذلك اإلقبال على 
أخذ الجرعة المنش��طة وع��دم التقليل من أهمية 
ه��ذا اإلجراء أمر الزم، ولذلك فإن التأييد هنا بقوة 
لكل اإلجراءات التي تأخذها الدولة في عملية منح 
األفضلي��ة لمن تلق��ى اللقاح والجرعة المنش��طة 
أمر مبرر، إذ كلنا نس��عى له��دف واحد يتمثل في 

استعادتنا لحياتنا الطبيعية بالكامل. 
الحرص والح��ذر وعدم التهاون واألخ��ذ بالتدابير 
الوقائي��ة ه��ي مكون��ات الخلطة الس��حرية التي 

ستحقق كل ذلك.
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الوردي” “أكتوبر  بـ   ”^“ ضيافة  في  فرح  المتعافية 

الجمع بين لقاحي “االنفلونزا” و “كورونا” آمن

السرطان نقطة تحول وليس النهاية

قـــال وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع إن االنخفاض المســـتمر في أعداد 
اإلصابات يبّشـــر بقرب عودة الحياة إلى طبيعتها والتقليل شـــيًئا فشيًئا من 
اإلجراءات االحترازية.  جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد 19” أمس، بمشاركة وكيل 
وزارة الصحة، واستشـــاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري المقدم 
طبيب مناف القحطاني، واستشارية األمراض المعدية واألمراض الباطنية 

بمجمع السلمانية الطبي جميلة السلمان.
وأكد المقدم طبيب مناف القحطاني أن الدراسات أثبتت عدم وجود مانع 

من أخذ لقاح كورونا ولقاح اإلنفلونزا الموسمية في وقت واحد.

بصوت ينشـــر األمـــل، قالت المتعافية ومحاربة الســـرطان فـــرح علي “إلى 
جميع المرضى الذين ُشـــِخصوا بمرض الســـرطان، وإلى من بدأ في رحلة 
العـــاج الكيمـــاوي أو ينتظر أخذ هذه الجرعـــات، كنت في يوم من األيام 
أستلقي على السرير الذي تستلقون عليه اآلن، وقد مررت بجميع مراحل 

ومضاعفـــات العاج، لكنني اليوم أقف متعافية بعد أن حاربت 
المستعمرة التي غزت جسدي”.

كلمـــات تبعث األمل نشـــرتها المتعافية فرح علي أثناء بث 
ألول حلقة من سلســـلة أكتوبر الـــوردي، الذي بثته صحيفة 

البـــاد يـــوم الثاثـــاء )6 أكتوبـــر 2021(، وأدارهـــا الصحافـــي 
ســـعيد محمد، وذلك تزامًنا مع شهر التوعية بمرض سرطان 

الثدي.
فـــرح علـــي أكـــدت أن مـــرض الســـرطان ليـــس نهايـــة 

العطاء أو األمل، فالمرض فرصة للتغيير.

تصـــدرت مملكـــة البحرين المرتبـــة الثانية 
عالمًيـــا واألولى عربًيا في مؤشـــر “نيكاي” 
للتعافـــي مـــن فيـــروس كورونـــا.  وجاءت 
الصدارة نتيجة إلجراءات الفريق الوطني 
التـــي ســـاهمت فـــي انخفـــاض اإلصابـــات 

وتراجع الوفيات لمستويات قياسية.
ويقيس مؤشـــر “نيكاي” التزام دول العالم 
بـــإدارة العـــدوى والتطعيـــم واإلجـــراءات 

المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

البحرين الثانية عالمًيا 
واألولى عربًيا بمؤشر “نيكاي” 

للتعافي من “كورونا”

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
أهم اإلجراءات االحترازية

للحد من انتشار فيروس كورونا 
(كوفيد-19).

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   6 أكتوبر 2021

بطاقة بنك "إلى" 
Apple Pay الحين متوفرة مع

تابع لبنك ABCمرّخص كبنك تجزئة تقليدي (ف�ع تجزئة) من قبل مصرف البح��ن المركزي.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 210 فلوس

جاللة الملك: نعتز بالمواقف الوطنية المشرفة ألهالي “الجنوبية”

تحسن كبير نحو تجاوز مرحلة “كورونا”
المنامة - بنا

اســـتقبل عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، 
فـــي قصـــر الصخيـــر، عـــدًدا مـــن أهالي 
المحافظـــة الجنوبيـــة، الذيـــن تشـــرفوا 
بالســـام علـــى جالتـــه، معربيـــن عـــن 
عظيم شـــكرهم وتقديرهـــم لما يحظى 
مـــن  الجنوبيـــة  المحافظـــة  أبنـــاء  بـــه 
اهتمام ورعايـــة كريمة من لدن جالته 
وما تشـــهده المحافظة من مشـــروعات 

مختلـــف  فـــي  وتطويريـــة  تنمويـــة 
المجاالت.

جالـــة  رحـــب  اللقـــاء،  مســـتهل  وفـــي 
الملك بالجميع وتبادل معهم األحاديث 
الوديـــة، معرًبـــا جالتـــه عـــن اعتـــزازه 
الجنوبيـــة،  المحافظـــة  أهالـــي  بعطـــاء 
المشـــرفة  الوطنيـــة  وبمواقفهـــم 

وإسهاماتهم في نهضة البحرين.
وأضـــاف جالتـــه أننـــا بعون هللا نشـــهد 

تحسًنا كبيًرا نحو تجاوز مرحلة جائحة 
كورونـــا وعـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتها 
الســـابقة، وذلك بحمد من هللا ســـبحانه 

وتعالى وبتكاتف وجهود الجميع.
ونـــوه جالتـــه بأهميـــة هـــذه اللقـــاءات 
المباركـــة مـــع أبنـــاء البحريـــن الكـــرام، 
تحـــرص  مســـتمًرا  إرًثـــا  تعـــد  والتـــي 
عليه قيـــادة البحرين وشـــعبها على مر 
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بأمـــر من ولي العهـــد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
باشـــرت وزارة الصحة بتوفير دواء 
ضمـــن  وإدخالـــه  كريزانليزومـــاب 
لمرضـــى  العاجـــي  البروتوكـــول 
التجـــارب  اســـتكمال  بعـــد  الســـكلر 
الســـريرية الازمـــة، وُيعنـــى الدواء 

الـــذي أعلنـــت عنـــه هيئـــة الخدمات 
بريطانيـــا  فـــي  الوطنيـــة  الصحيـــة 
بعـــاج مرضـــى فقـــر الـــدم المنجلي 
)الســـكلر( كونه أول عاج مكتشـــف 
منذ 20 عاًما في هذا المجال وأثبت 

فاعليته للعاج.
لحـــرص  تأكيـــًدا  األمـــر  ويأتـــي 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء على صحة 

واعتبارهـــا  المواطنيـــن  وســـامة 
أن  يذكـــر  دائمـــة.  قصـــوى  أولويـــة 
المكتشـــف  كريزانليزومـــاب  دواء 
في بريطانيـــا، والذي أثبت فاعليته 
يمكن اســـتخدامه لمرضى فقر الدم 
تزيـــد  الذيـــن  “الســـكلر”،  المنجلـــي 
أعمارهـــم عن 16 عاًمـــا، ويعد ثورة 
فـــي عالم صناعة األدويـــة لما يقوم 

به من تغيير حياة المرضى.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بتوفير “كريزانليزوماب”

صـــدر عـــن عاهـــل البـــاد صاحـــب المنامة - بنا
الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، مرســـوم رقم )101( لســـنة 
محافـــظ  تعييـــن  بتجديـــد   2021

للمحافظة الجنوبية، جاء فيه:

المادة األولى:
ُيجدد تعيين سمو الشيخ خليفة بن 

علـــي آل خليفة محافًظا للمحافظة 
الجنوبية، وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة الثانية:
علـــى وزيـــر الداخليـــة تنفيـــذ هـــذا 
المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

مرسوم ملكي: تجديد تعيين سمو 
الشيخ خليفة بن علي محافًظا للجنوبية

المنامة - بنا

)٠٥(

المباشـــرة بالتجـــارب الســـريرية لعـــالج مرضـــى الســـكلر

سيدعلي المحافظة

فاطمة عبداهلل

المتعافية ومحاربة 
السرطان فرح علي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المحرر االقتصادي



بأمـــر مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، باشرت وزارة 
الصحـــة بتوفيـــر دواء كريزانليزوماب 
وإدخاله ضمـــن البروتوكـــول العالجي 
لمرضى السكلر بعد استكمال التجارب 
السريرية الالزمة، وُيعنى الدواء الذي 

أعلنـــت عنه هيئـــة الخدمـــات الصحية 
الوطنيـــة فـــي بريطانيا بعـــالج مرضى 
فقـــر الدم المنجلي )الســـكلر( كونه أول 
عـــالج مكتشـــف منذ 20 عاًمـــا في هذا 

المجال وأثبت فاعليته للعالج.
ويأتـــي األمـــر تأكيـــًدا لحـــرص صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 

مجلـــس الـــوزراء على صحة وســـالمة 
المواطنيـــن واعتبارهـــا أولوية قصوى 

دائمة.
كريزانليزومـــاب  دواء  أن  يذكـــر 
المكتشـــف في بريطانيـــا، والذي أثبت 
فاعليتـــه يمكـــن اســـتخدامه لمرضـــى 
فقر الدم المنجلي “السكلر” الذين تزيد 

أعمارهم عـــن 16 عاًما، ويعد ثورة في 
عالـــم صناعة األدوية لمـــا يقوم به من 

تغيير حياة المرضى. 
ويتم إعطاء هذا الدواء عن طريق نقل 
الـــدم بالتنقيط، حيث يعمل عن طريق 
االرتبـــاط ببروتين في خاليا الدم لمنع 

تقييد إمداد الدم واألكسجين.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بتوفير دواء كريزانليزوماب
المباشــــرة بالتجـــــارب السريريـــــة لعـــــالج مرضـــــى السكلـــــر
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المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شؤون الدفاع 
عبـــدهللا  الركـــن  الفريـــق 
النعيمي فـــي مكتبه بالقيادة 
المستشـــار  أمـــس،  العامـــة، 
الدفاعـــي لســـفارة جمهورية 
العميـــد  الصديقـــة  غانـــا 

أبوبكاري إسحاقو.
بالمستشـــار  الوزيـــر  ورحـــب 
الدفاعـــي لســـفارة جمهورية 
بعالقـــات  مشـــيًدا  غانـــا، 

الصداقـــة التي تربـــط مملكة 
غانـــا  وجمهوريـــة  البحريـــن 

الصديقة.
حضر اللقاء مدير التخطيط 
اللـــواء  والتقنيـــة  والتنظيـــم 
الركن الشيخ سلمان بن خالد 
آل خليفـــة، ومديـــر التعـــاون 
العســـكري اللواء الركن طيار 
الشـــيخ محمد بن ســـلمان آل 

خليفة.

وزير “الدفاع” يشيد بعالقات 
الصداقة مع غانا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة- وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

قّدم الشـــيخ خليفة بـــن أحمد آل خليفة 
نسخة من أوراق اعتماده كسفير مفّوض 
فـــوق العـــادة لمملكـــة البحريـــن المعيـــن 
لـــدى الجمهوريـــة الفرنســـية، إلـــى نائب 
مدير المراســـم والفعاليات الدبلوماسية 
لـــدى وزارة الخارجيـــة الفرنســـية بييـــر 
نائـــب  وأعـــرب  ســـوكوجا.  كريســـتيان 
مديـــر المراســـم عـــن تمّنياتـــه بالتوفيق 

للســـفير فـــي مهامـــه الجديـــدة التي من 
شـــأنها تعزيز أواصر التعاون بين مملكة 
البحريـــن والجمهوريـــة الفرنســـية. مـــن 
جانبـــه، أعرب الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفة عن شـــكره لســـوكوجا، مؤكًدا 
الحرص علـــى تعزيز العالقـــات الثنائية 
بيـــن البلديـــن الصديقين واالرتقـــاء بها 

إلى آفاق أرحب.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزياني، أمـــس، اللورد 
جـــورج روبرتســـون واللـــورد ديفيد 
ريتشـــاردز، وذلك بمناسبة زيارتهما 

لمملكة البحرين.
علـــى  التأكيـــد  تـــم  اللقـــاء،  وأثنـــاء 
عمق العالقـــات التاريخية الوطيدة 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والمملكـــة المتحـــدة الصديقـــة فـــي 
أوجـــه  وبحـــث  المجـــاالت،  شـــتى 

التعاون القائـــم والبناء بين البلدين 
الصديقيـــن، والتأكيـــد علـــى حرص 
المتواصـــل  وســـعيهما  الجانبيـــن 
لتعزيز التعـــاون والتنســـيق الثنائي 
المشـــتركة،  المصالـــح  يحقـــق  بمـــا 
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  إلـــى  إضافـــة 
ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات 

االهتمام المشترك.
حضر اللقاء، رئيس قطاع الشـــؤون 
األوروبية أحمد إبراهيم القرينيس. استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 

الزيانـــي، أمس، بمكتبـــه بمقر وزارة 
الخارجيـــة، عضـــو لجنـــة الشـــؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
اإلنســـان بمجلـــس  ولجنـــة حقـــوق 

النواب النائب غازي آل رحمة.
وتم خالل اللقاء، بحث الموضوعات 
ذات االهتمـــام المشـــترك والمتعلقة 
بالـــدور التشـــريعي الـــذي يضطلـــع 
خصوًصـــا  النـــواب  مجلـــس  بـــه 

السياســـي  بالجانـــب  يتعلـــق  فيمـــا 
التعـــاون  ومجـــاالت  واألمنـــي، 
والتنســـيق المشـــترك بين الســـلطة 
التشـــريعية والجهات التنفيذية لما 
فيه خيـــر وصالح مملكـــة البحرين 
ومواطنيها، إضافة إلى اســـتعراض 
الجهـــود الدبلوماســـية التـــي تبذلها 
مكانـــة  لتعزيـــز  الخارجيـــة؛  وزارة 
المحافـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 

الدولية.

خليفة بن أحمد يقدم أوراق اعتماده سفيًرا بفرنسا

عالقات تاريخية وطيدة مع بريطانيا

تنسيق مشترك بين “الخارجية” و “النواب”

تبادل وجهات النظر مع أميركا عن الديمقراطية في البحرين
السلمي ــتــعــايــش  وال الــتــســامــح  ــز  وتــعــزي ــة  ــداق ــص ال ــات  ــاق ع بــحــث 

الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمس، مع 
خارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  نائـــب 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لشـــؤون شـــبه الجزيـــرة العربيـــة 

دانيال بنيام.
بحـــث  االجتمـــاع،  فـــي  وتـــم 
والشـــراكة  الصداقـــة  عالقـــات 
اإلســـتراتيجية التـــي تربـــط بين 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
ومـــا  الصديقـــة  األميركيـــة 
فـــي  ونمـــو  تطـــور  مـــن  تشـــهده 
شـــتى المجـــاالت، والجهود التي 
األمـــن  لحفـــظ  البلـــدان  يبذلهـــا 
وتعزيز االســـتقرار في المنطقة، 
ونشـــر قيـــم الســـالم والتســـامح 
والتعايش السلمي لصالح جميع 

شعوبها.
كمـــا جرى فـــي االجتمـــاع، تبادل 

وجهـــات النظـــر حـــول المســـيرة 
الديمقراطية في مملكة البحرين 
والجهـــود التـــي تبذلهـــا المملكـــة 
في مجال حماية وتعزيز حقوق 

اإلنسان.

حضـــر االجتمـــاع القائـــم بأعمال 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة 
األمريكيـــة لدى مملكـــة البحرين 
مارغريت نـــاردي، ورئيس قطاع 
بـــوزارة  األميركتيـــن  شـــؤون 

الخارجية السفير الشيخ عبدهللا 
بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
ورئيـــس قطـــاع شـــؤون حقـــوق 
اإلنســـان بوزارة الخارجية أروى 

حسن السيد.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة، في 
صبـــاح  العامـــة  بالقيـــادة  مكتبـــه 
المتقاعـــد  الركـــن  الفريـــق  امـــس، 

يوسف الجالهمة.

اختتمـــت فـــي قوة دفـــاع البحريـــن أعمال اجتمـــاع اللجنة 
البحرينيـــة اإليطاليـــة العســـكرية المشـــتركة الثالثة، أمس، 
حيث ترأس مساعد رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين 
الجانـــب  هللا  مـــال  أحمـــد  يوســـف  بحـــري  الركـــن  اللـــواء 

البحريني.
وتنـــاول الجانبـــان عـــددا مـــن الموضوعـــات المدرجـــة على 

جدول أعمال اللجنة والتي يأتي في مقدمتها أسس تدعيم 
التعاون العســـكري بين البلدين الصديقين، وما وصلت إليه 
العالقات من تطور ونماء، بما يســـهم في دعم وتعزيز أطر 
التنسيق والتعاون المشترك القائم بين البلدين الصديقين.

كمـــا جـــرى خالل االجتمـــاع التوقيـــع على محضـــر اجتماع 
اللجنة المشتركة الثالثة باإلضافة إلى توقيع اتفاقية خطة 

نشاطات التعاون المشتركة لسنة 2022.

القائد العام يستقبل يوسف الجالهمة

 تدعيم التعاون العسكري مع إيطاليا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفة، أمـــس، القائم بأعمال 
سفارة دولة إسرائيل لدى مملكة 
إيتـــاي تاغنـــر، وذلـــك  البحريـــن 
العـــام  األمـــن  رئيـــس  بحضـــور 
الفريق طارق بن حسن الحسن.

 وقد رّحب الوزير بتاغنر، مؤكًدا 
لعاهـــل  اإلصالحـــي  النهـــج  أن 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، يقوم 
على تعزيز قيم التفاهم والحوار 
واالنفتـــاح  الســـلمي  والتعايـــش 
مـــن  باعتبارهـــا  اآلخـــر،  علـــى 
أهـــم ســـمات الهويـــة البحرينية 

األصيلة.
 وتـــم خـــالل اللقاء، اســـتعراض 
العالقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة 

البحريـــن ودولـــة إســـرائيل، في 
إعـــالن  البلديـــن،  ضـــوء توقيـــع 
مبـــادئ  واتفـــاق  الســـالم  تأييـــد 
إبراهيم، والذي يسهم في تعزيز 
واالزدهـــار  واالســـتقرار  األمـــن 
وتلبية تطلعات شعوب المنطقة 

نحو السالم.

 كمـــا تم بحث مجـــاالت التعاون 
وتبـــادل  البلديـــن  بيـــن  األمنـــي 
الخبـــرات وأهميـــة المضي قدًما 
للعمـــل علـــى تطويـــر العالقـــات 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  الثنائيـــة 

المشتركة.

بحث مجاالت التعاون األمني مع تل أبيب

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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التقـــى األميـــن العـــام للتظلمـــات، نواف 
مكتبـــه  فـــي  أمـــس  المعـــاودة،  محمـــد 
بضاحية الســـيف وبحضور نائب األمين 
العـــام غـــادة حبيب، نائب مســـاعد وزير 
شـــبه  لشـــؤون  األميركـــي  الخارجيـــة 
الجزيـــرة العربية، دانيـــال بنيام، يرافقه 
الواليـــات  ســـفارة  أعضـــاء  مـــن  وفـــد 

المتحدة األميركية بالمنامة.
وقـــّدم األميـــن العـــام للتظلمـــات شـــرًحا 
مهمـــات  عـــن  الزائـــر  للضيـــف  مبســـًطا 

واختصاصات األمانـــة العامة للتظلمات 
وما شهدته مملكة البحرين من خطوات 
إجرائية رائدة وسباقة تعّزز من احترام 
مبـــادئ حقوق اإلنســـان ال ســـيما لفئات 
مثـــل األطفـــال والنـــزالء، ومنهـــا قانون 
العدالـــة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم 
من ســـوء المعاملـــة، وقانـــون العقوبات 
والتدابيـــر البديلة وتعديالتـــه، الذي تم 
تفعيله بشكل مطرد في األشهر األخيرة 

واستفاد منه أكثر من 3500 نزيل.

بنيام يطلع على مهام “أمانة التظلمات”

اللقــاح مجــانــا واختيــاري للنــزالء
اطلع المفتش العام بوزارة الداخلية 
بـــن أحمـــد  اللـــواء الشـــيخ خليفـــة 
النـــزالء  أوضـــاع  علـــى  خليفـــة  آل 
والخدمـــات التأهيليـــة والتعليميـــة 
والتدريـــب علـــى الحـــرف اليدويـــة 
وتقديمها بأعلى مستويات الكفاءة 
االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
الحالية، إضافة إلى تلقيهم الرعاية 
مـــدار  علـــى  المتكاملـــة  الصحيـــة 
وزارة  إشـــراف  وتحـــت  الســـاعة 
الصحـــة، تطبيقـــا لقانـــون مؤسســـة 
والئحتـــه  والتأهيـــل  اإلصـــالح 

التنفيذية.
الزيـــارة  مســـتهل  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
التـــي قـــام بهـــا المفتـــش العـــام إلى 
مركـــز إصـــالح وتأهيل النـــزالء في 
جـــو، التي التقى فيهـــا المدير العام 

لـــإلدارة العامة لإلصـــالح والتأهيل 
العميد عبدالســـالم العريفي وعددا 
مـــن الضباط، وتفقـــد مرافق المركز 
وخدماتـــه واطلـــع على ســـير العمل 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  والتقيـــد 
جائحـــة  لمكافحـــة  بهـــا  المعمـــول 
مجانـــا  اللقـــاح  وإتاحـــة  كورونـــا 
وبشكل اختياري، بما يضمن صحة 
وســـالمة النزالء والعاملين وجميع 

مقدمي الخدمات المقررة.

والتقى المفتش العام بعض النزالء 
واطمـــأن علـــى أوضاعهـــم وجـــودة 
الخدمـــات المعيشـــية المقدمة لهم، 
إذ قدمـــوا له هديـــة تذكارية، قاموا 
المهنيـــة  الـــورش  فـــي  بصناعتهـــا 

بالمركز.

بجهـــود  العـــام  المفتـــش  وأشـــاد 
العامليـــن بـــاإلدارة العامة لإلصالح 
الســـاعة،  مـــدار  علـــى  والتأهيـــل 
معربـــا عن شـــكره وتقديـــره لجميع 
منتسبي اإلدارة على جميع الجهود 

المبذولة.

المنامة - وزارة الداخلية

المفتش العام 
بوزارة الداخلية 

يطلع على أوضاع 
النزالء 

المنامة - وزارة الداخلية

استقبل رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن بمكتبه صباح أمس، رئيس 
أمـــن الطيران لمنطقـــة الخليج في وزارة النقل البريطانية بيتر روبنســـون، 

بحضور المدير العام لإلدارة العامة ألمن المنافذ العميد ماهر بوعلي.
ورحب رئيس األمن العام بزيارة بيتر روبنســـون إلى مملكة البحرين، التي 

تأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر.
وأشـــاد رئيـــس األمـــن العـــام بالعالقـــات التاريخيـــة والوثيقـــة بيـــن البلدين 
الصديقيـــن، فـــي إطار تعزيـــز التعاون والتنســـيق األمني، مشـــيدا بالحرص 

المشترك على دعم وتطوير هذه العالقات بما يحقق المصالح المشتركة.
وتـــم بحـــث مجاالت التعاون والتنســـيق، ومناقشـــة آلية تطويـــر أمن مطار 
البحرين الدولي، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

مناقشة آلية تطوير أمن مطار البحرين

الصالح: مبادرات تطوير المنظومة الصحية تسير في االتجاه الصحيح
ــي ــحـ ــصـ الـ ــاع  ــ ــط ــ ــق ــ ــل ــ ل ــر  ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ وم مــــــحــــــدود  ال  دعــــــــم 

فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  اســـتقبلت 
الصالـــح فـــي مكتبهـــا أمـــس بديـــوان 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الـــوزارة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 

الصحية مريم الجالهمة.
اللقـــاء رحبـــت وزيـــرة  وفـــي بدايـــة 
الصحـــة بالجالهمـــة، مشـــيدة بجهود 

الهيئة في مختلف المجاالت.
وأكـــدت الصالح أن القطـــاع الصحي 
بالدعـــم  يحظـــى  المملكـــة  فـــي 
الالمحدود والمســـتمر من لدن عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
كمـــا يحظى القطاع بالدعم المســـتمر 

مـــن المجلس األعلى للصحة برئاســـة 
بـــن  الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد 

عبدهللا آل خليفة.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة أن مبادرات 
فـــي  الصحيـــة  المنظومـــة  تطويـــر 
المملكة تســـير فـــي االتجاه الصحيح 
المســـؤوليات  توزيـــع  ضـــوء  علـــى 

بيـــن مكونـــات القطـــاع الصحـــي مـــع 
التعاون والتنسيق المشترك؛ لتحقيق 

األهداف المنشودة.
من جانبها، أكدت الجالهمة أن الهيئة 
والتعـــاون  التنســـيق  علـــى  حريصـــة 
اختصاصاتهـــا  وممارســـة  المســـتمر 
وفـــق المهـــام المنوطة بها بما يســـهم 

في تحقيق جودة الخدمات الصحية 
وتعزيز اســـتدامتها فـــي ظل التحول 
الـــذي يمـــر بـــه القطـــاع الصحـــي في 

المملكة.
التنفيـــذي  الرئيـــس  واســـتعرضت 
للهيئة اإلجراءات الحالية التي تقوم 
بهـــا الهيئـــة للتقييـــم والتدقيـــق على 
جـــودة أداء الخدمـــات الصحيـــة في 
القطاع الخاص والخطة المســـتقبلية 
لتقييم جودة األداء في المؤسســـات 

الحكومية.
كمـــا اســـتعرض الجانبـــان اإلجراءات 
باألمـــور  يتعلـــق  فيمـــا  المشـــتركة 
الرقابيـــة خصوًصـــا بعد صـــدور قرار 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة رقـــم )٢٣( 
لسنة ٢٠٢١ بشـــأن الئحة اشتراطات 
الصحيـــة  للمؤسســـات  الترخيـــص 

الحكومية والرقابة عليها.

المنامة - وزارة الصحة

حميدان يشيد بجهود “النور للبر” الخيرية
ــة نــوعــيــة ــل ــق ــات ن ــنـ ــواطـ ــمـ ــار الـ ــبـ ــى لـــرعـــايـــة كـ ــن ــب إنـــشـــاء م

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 
رئيـــس مجلس إدارة جمعية النور للبر، الشـــيخة لمياء 
بنـــت محمـــد بن خليفـــة آل خليفة، وبحضـــور عدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك في مكتبه بالوزارة.
وتـــم خـــالل اللقـــاء اســـتعراض مبادرات ومســـتجدات 
عمل الجمعية وخدماتها الخيرية واإلنسانية المتنوعة 
الموجهـــة لمختلـــف فئات المجتمع، وآخرها إنشـــاء دار 
البـــر لرعايـــة كبـــار المواطنـــات، التـــي تعتـــزم الجمعية 
تدشـــينها بوضع حجر األســـاس قريًبا في منطقة جري 
الشـــيخ. وفـــي هـــذا الســـياق، أشـــاد حميـــدان بالجهود 
الخيريـــة والتطوعية التي تقوم بهـــا جمعية النور للبر؛ 
لمـــا فيها جهودها التطوعية وإســـهاماتها لتوفير ســـبل 
الرعاية بالفئات األكثر احتياًجا، مؤكًدا أن إنشاء مبنى 
لرعاية كبار المواطنات ســـوف يشـــكل نقلة نوعية في 
أداء الجمعية، كما يســـاهم في تعزيـــز جهود الحكومة 

لتقديـــم مختلف أنـــواع الرعايـــة للوالدين، مشـــيًدا بما 
يشـــهده العمل التطوعي بمختلـــف مجاالته في مملكة 
البحريـــن مـــن تطـــور ألداء رســـالته علـــى أكمـــل وجه، 
مؤكًدا في هذا الســـياق أهمية تعاون مختلف الجهات 
الحكومـــة والقطاع الخاص والمنظمـــات األهلية لدعم 

العمل الخيري والتطوعي.
 مـــن جانبهـــا، أكـــدت الشـــيخة لميـــاء بنـــت محمـــد بـــن 

خليفة آل خليفة أن الجمعية وانطالًقا من مسؤوليتها 
االجتماعيـــة تقـــوم على تطوير وتنويع األنشـــطة التي 
تقوم بهـــا من أجل خدمة المجتمع البحريني، مشـــيدة 
بالدعم الذي تقدمه الوزارة لمختلف منظمات المجتمع 
األهلي وحرصها علـــى تطوير العمل التطوعي، مؤكدة 
أن التســـهيالت التـــي تقدمهـــا الـــوزارة ســـاهمت فـــي 

االرتقاء بأداء المنظمات األهلية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

حميدان متلقًيا دعوة حضور افتتاح دار البر لرعاية كبار المواطنات

تـــرأس رئيس األمن العـــام الفريق طارق 
الحسن، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة 
الكـــوارث، اجتماع اللجنـــة الذي عقد عبر 
تقنية االتصال المرئي، بمشـــاركة ممثلي 

الوزارات والجهات المعنية.
رئيـــس  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
الجهـــود  مثمنـــا  باألعضـــاء،  اللجنـــة 
والمبـــادرات الوطنيـــة لمكافحـــة جائحة 
كورونـــا، انطالقـــا مـــن توجيهـــات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، منوها بدعم ومتابعة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مثمنا فـــي الوقت ذاته 

دور الطواقـــم الطبية والجهود التوعوية 
والســـالمة  الصحـــة  لحمايـــة  المبذولـــة 

العامة.
كمـــا أشـــاد رئيـــس األمـــن العـــام بالجهود 
الكبيـــرة التـــي قامـــت بهـــا وزارة التربية 
ذات  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون  والتعليـــم 
العالقـــة؛ مـــن أجـــل عـــودة آمنـــة للطالب 
لمقاعد الدراســـة وفق التدابيـــر الوقائية 
واإلجـــراءات االحترازية الالزمة للوقاية 
من فيـــروس كورونا، معرًبا عـــن تمنياته 
دوام التوفيـــق والنجـــاح لجميع الطالب 
والطالبـــات وأعضـــاء الهيئـــات اإلداريـــة 

والتعليمية.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، وجه رئيـــس األمن 
العام تحية شكر وتقدير لجميع المعلمين 
والمعلمـــات بمناســـبة يوم المعلـــم، مثمًنا 

دورهم وإسهاماتهم في تطوير المسيرة 
التعليمية وضمان سير العملية التعليمية 
رغم ظـــروف الجائحة، وســـعيهم لتهيئة 
جيـــل يخـــدم هـــذا الوطـــن ويســـهم فـــي 

تطوره ونمائه.
اللجنـــة  اطلعـــت  االجتمـــاع،  وخـــالل 
علـــى إيجاز قدمـــه المدير العام لشـــؤون 
المـــدارس محمـــد مبـــارك اســـتعرض من 
خالله اإلجراءات التي تم اتخاذها لعودة 
الطـــالب إلى المـــدارس، والتي تم خاللها 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  جميـــع  اتخـــاذ 
وتطبيق التباعد االجتماعي، مســـتعرًضا 
األرقـــام واإلحصاءات التـــي تبين نجاح 
هذه اإلجراءات منذ بدء العام الدراسي، 
مشـــيًرا إلـــى أهمية مواصلـــة االلتزام من 
أجل الوصول للمستويات اآلمنة؛ حفاًظا 

على صحة أبنائنا وسالمتهم.
إيجـــاز  تقديـــم  االجتمـــاع  خـــالل  وتـــم 
الوطنيـــة  الخطـــة  تحديـــث  لفريـــق 
لالستعداد واالستجابة للطوارئ النووية 
واإلشعاعية، ليكون خطة ومرجعا وطنيا 

لالســـتعداد لمثل هذه الكوارث بمشاركة 
جميـــع الجهـــات ذات العالقـــة، كمـــا تـــم 
اســـتعراض الدليل الشـــامل لالشتراطات 
الفنيـــة واإلعالميـــة الخاصـــة بالمالجـــئ 

ومراكز اإليواء.

وتم خـــالل االجتمـــاع اســـتعراض خطة 
لمكافحـــة  الوطنـــي  التمريـــن  تنفيـــذ 
االنسكابات النفطية سواعد المملكة )2(، 
والذي يهدف للتأكد من الجهوزية العامة 
وذلـــك مـــن خـــالل التخطيـــط المســـبق، 
الطـــوارئ  خطـــط  وتقييـــم  وفحـــص 
الداخليـــة والوطنيـــة، كما تم اســـتعراض 
خطة المشـــاركة فـــي التمريـــن اإلقليمي 
“براكـــة اإلمـــارات” 2021، والـــذي ســـوف 
يقام بإشراف الوكالة الدولية للطاقة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
وبمشـــاركة أكثر مـــن 170 دولة ومنظمة 
وجـــه  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي  دوليـــة. 
رئيس األمن العام رئيس اللجنة الوطنية 
لمواجهة الكوارث الشكر ألعضاء اللجنة، 

متمنًيا للجميع التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

رئيس األمن العام يستعرض نجاح عودة الطالب إلى المدارس
ــا ــن ــائ ــن ــة حــفــاظــا عــلــى أب ــنـ ــات آمـ ــوي ــت ــس ــم مـــواصـــلـــة االلــــتــــزام لـــلـــوصـــول ل



أكـــد عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( 
وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانع أن 
مســـارات التعامل مع فيروس كورونا 
مســـتمرة وفـــق الخطـــط الموضوعـــة 
حتى الوصول لألهداف المنشودة بما 
يسهم في حفظ صحة وسالمة جميع 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحرين، مشـــيًرا إلى أنه على الجميع 
وفـــي ظل العـــودة التدريجيـــة للحياة 
الطبيعيـــة مواصلـــة االلتـــزام بجميـــع 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة واإلقبـــال علـــى التطعيمات؛ 
مـــن أجـــل الحفاظ علـــى المســـتويات 
مجـــدًدا  إليهـــا،  الوصـــول  تـــم  التـــي 
التحذير مـــن “األمان الكاذب” وتبعات 
الشـــعور بـــأن الوضـــع آمـــن، وبالتالـــي 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  التراخـــي 

االحترازية.
جـــاء ذلـــك خـــالل المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبي 
)كوفيـــد  لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي 
ولـــي  مركـــز  فـــي  أمـــس  ظهـــر   )19
والتدريـــب  الطبيـــة  للبحـــوث  العهـــد 
بالمستشـــفى العســـكري للحديـــث عن 

آخر مستجدات فيروس كورونا.
ودعـــا المانع جميع مـــن تنطبق عليهم 
شـــروط الجرعـــة المنشـــطة للمبـــادرة 
بالتســـجيل ألخذهـــا؛ وذلـــك مـــن أجل 
الحفـــاظ علـــى مـــا تحقـــق مـــن تقـــدم 
للجائحـــة،  التصـــدي  فـــي  ومنجـــزات 
إلـــى جانـــب ثبـــات فاعليـــة الجرعات 
المنشـــطة في تعزيـــز المناعة وحماية 
أفـــراد المجتمع مـــن تداعيات اإلصابة 
بالفيـــروس، منوًها بأنـــه تم تغيير لون 
الشـــعار فـــي تطبيـــق “مجتمـــع واعي” 
إلـــى اللون األصفر بشـــكل تلقائي منذ 
3 أكتوبـــر الجـــاري لجميـــع المؤهليـــن 

ألخذ الجرعة المنشطة، وذلك كإشعار 
المنشـــطة،  الجرعـــة  أخـــذ  بضـــرورة 
باللـــون  للظهـــور  الشـــعار  وســـيعود 
األخضـــر مجـــدًدا بعـــد أخـــذ الجرعـــة 

المنشطة.
وأوضـــح المانـــع أنـــه يمكـــن للمؤهلين 
المنشـــطة  الجرعـــة  التســـجيل ألخـــذ 
مـــن التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
عبـــر الموقع اإللكترونـــي التابع لوزارة 
أو   )healthalert.gov.bh( الصحـــة 
عبـــر تطبيق “مجتمع واعي” من خالل 
جرعـــات  ألخـــذ  “التســـجيل  اختيـــار 
منشـــطة” ضمن خيار التســـجيل ألخذ 

التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
من جهته، أوضح استشاري األمراض 
المعدية بالمستشـــفى العسكري عضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( المقدم 

طبيب مناف القحطاني أن الدراسات 
والمؤشـــرات الوطنيـــة للفتـــرة مـــن 1 
يوليو وحتى 1 أكتوبر 2021 كشـــفت 
لإلصابـــة  تعرضـــوا  الذيـــن  مـــن  أن 
بالفيـــروس 52 % منهـــم لـــم يأخـــذوا 
الجرعة المنشـــطة، فـــي حين أن 3 % 
فقـــط كانوا مـــن الحاصليـــن عليها، ما 
يدل على أهمية الجرعة المنشطة في 

رفع االستجابة المناعية للجسم.
تـــم  أنـــه  وجـــدد القحطانـــي التذكيـــر 
إتاحة الجرعة المنشطة للفئة العمرية 
ممـــن  فـــوق  فمـــا  عاًمـــا   18 البالغـــة 
اســـتكملوا 6 أشـــهر مـــن أخـــذ الجرعة 
الثانية مـــن تطعيم “فايزر - بيونتيك” 
أو تطعيم “كوفيشـــيلد - أســـترازنيكا” 
أو تطعيـــم “ســـبوتنيك”، بحيث يمكن 
لهذه الفئة العمرية أخذ تطعيم “فايزر 
- بيونتيك”، أو أخذ نفس نوع تطعيم 

كجرعـــة  والثانيـــة  األولـــى  الجرعـــة 
منشـــطة. كما تم تقليـــل المدة الزمنية 
ألخذ الجرعة المنشـــطة للفئة العمرية 
مـــن 18 إلـــى 39 عاًمـــا ممـــن أخـــذوا 
تطعيـــم ســـينوفارم إلـــى 3 أشـــهر من 
أخـــذ الجرعة الثانية من التطعيم بداًل 
من 6 أشـــهر، حيث يمكنهم أخذ نفس 
نـــوع التطعيـــم للجرعتيـــن أو تطعيم 

“فايزر - بيونتيك” كجرعة منشطة.
وأشـــار القحطانـــي أيًضـــا إلـــى مـــا تم 
اإلعالن عنه ســـابًقا عن إتاحة الجرعة 
المنشـــطة للفئـــة العمريـــة البالغـــة 40 
عاًمـــا فمـــا فـــوق، ومـــن يعانـــون مـــن 
الســـمنة المفرطـــة أو أمـــراض نقـــص 
مـــن  المزمنـــة  األمـــراض  أو  المناعـــة 
البالغين أقل من 40 عاًما، ممن أخذوا 
تطعيـــم “ســـينوفارم” بعد شـــهر واحد 
مـــن الجرعـــة الثانيـــة، حيـــث يمكنهم 

أخـــذ نفس نـــوع التطعيـــم للجرعتين 
أو تطعيم “فايـــزر - بيونتيك” كجرعة 
المتعافيـــن  جميـــع  داعًيـــا  منشـــطة، 
الحاصليـــن علـــى جرعـــة واحـــدة مـــن 
حســـب  بيونتيـــك”  “فايـــزر-  تطعيـــم 
المبـــادرة  إلـــى  الســـابق  البروتوكـــول 
بأخـــذ الجرعة الثانيـــة في نفس مركز 
التطعيـــم الذي تـــم فيه أخـــذ الجرعة 
األولى دون الحاجة للتســـجيل، وذلك 
بنـــاًء على مـــا تم اإلعالن عنـــه بتغيير 

بروتوكول التطعيم للفئة المذكورة.
يمكـــن  أنـــه  إلـــى  القحطانـــي  ولفـــت 
للمتعافيـــن أخذ جرعتين من التطعيم 
المضـــاد لفيروس كورونا بعد 3 أشـــهر 
مـــن تاريخ اإلصابـــة بالفيروس، وأخذ 
الجرعـــة المنشـــطة منه بعد 12 شـــهرا 

من تاريخ اإلصابة.
من ناحية أخرى، تطرقت استشـــارية 

األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19( جميلة الســـلمان 
لمستجدات الحملة الوطنية للتطعيم 
وخاصة لألطفال، موضحًة أن النتائج 
المواصلـــة  تتطلـــب  تحققـــت  التـــي 
بـــذات العـــزم واإلقبال علـــى التطعيم 

والجرعة المنشطة منه.
وقالـــت الســـلمان إن هنـــاك إقبااًل على 
مـــن  البالغـــة  العمريـــة  الفئـــة  تطعيـــم 
العمـــر 3 - 11 عاًمـــا ممـــن يعانـــون من 
ضعـــف المناعة بتطعيم “ســـينوفارم”، 
كمـــا حققنـــا نجاًحـــا في تطعيـــم الفئة 
العمريـــة مـــن 12 إلـــى 17 عاًمـــا ألخـــذ 
أو  “ســـينوفارم”  التطعيميـــن  أحـــد 
“فايزر - بيونتك” المتاحين لهذه الفئة 

العمرية.
وحثـــت الســـلمان أولياء األمـــور على 
ألخـــذ  أبنائهـــم  بتســـجيل  المبـــادرة 
التطعيـــم، موجهـــًة الشـــكر لجميع من 
بادروا بالتسجيل إدراًكا منهم بأهمية 
التطعيم؛ من أجل الحفاظ على صحة 
أبنائهم وإكســـابهم المناعة التي توفر 

لهم الحماية.
أهميـــة  الســـلمان  أكـــدت  وختاًمـــا، 
الجرعة المنشـــطة في رفع االستجابة 
المناعيـــة للجســـم وتخفيف األعراض 
للفيـــروس  المصاحبـــة  والمضاعفـــات 
قـــد  التـــي  القائمـــة  الحـــاالت  عنـــد 
دخـــول  أو  العـــالج  تلقـــي  تســـتدعي 
العنايـــة المركـــزة أو الوفـــاة، مشـــيرًة 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  أهميـــة  إلـــى 
االحترازيـــة والقـــرارات الُمعلـــن عنهـــا 
في المدارس والمؤسسات التعليمية؛ 
من أجل الحفاظ على ســـالمة وصحة 
الجميـــع؛ كـــي تشـــهد المرحلـــة المقبلة 
فـــي  أكثـــر  تقدًمـــا  الجميـــع  بتكاتـــف 

التعامل مع الفيروس.

المنامة - بنا

الفريق الوطني: حذار من “األمان الكاذب” وواصلوا االلتزام.. وسجلوا لـ “المنشطة”
52 % من المصابيــن بآخــر 3 أشهــر لــم يتلقوهــا مقابــل 3 % مــن الحاصليــن عليهــا

اآلن يمكن للمتعافين 
أخذ جرعتين من 

التطعيم بعد 3 أشهر 
على التعافي

إتاحة “المنشطة” لفئة 
18 عاًما فما فوق 
ممن استكملوا 6 

أشهر 

إتاحة المنشطة بعد شهر 
لمن هم فوق 40 عاما 

ولديهم سمنة أو أمراض 
وتطعموا بـ “سينوفارم”

دعوة من تنطبق 
عليهم شروط الجرعة 

المنشطة للمبادرة 
بالتسجيل ألخذها

تقليل المدة الزمنية ألخذ 
المنشطة للفئة 18 - 

39 عاما للمتطعمين بـ 
“سينوفارم” إلى 3 أشهر

إقبال على تطعيم 
الفئة 3 - 11 عاًما 

ممن يعانون من ضعف 
المناعة بـ “سينوفارم”
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توصية بـ 14 يوما فارقا زمنيا بين تطعيمي “االنفلونزا” و “كورونا”
أكـــدت الوكيـــل المســـاعد للصحة 
عضـــو  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
رئيســـة لجنة التطعيمـــات بوزارة 
الصحة مريم الهاجري أهمية أخذ 
تطعيمـــات اإلنفلونـــزا الموســـمية 
والتطعيمـــات المضـــادة لفيروس 

كورونـــا، إذ إن التطعيمات عموما 
أثبتـــت فعاليتهـــا كإحـــدى أنجـــع 
الطـــرق الوقائيـــة للســـيطرة على 
المعديـــة،  األمـــراض  مختلـــف 
التطعيـــم  أخـــذ  فـــإن  وبالتالـــي 
لـــه دوٌر فّعـــال فـــي الوقايـــة مـــن 

مختلف األمراض.
تطعيـــم  أن  الهاجـــري  وبينـــت   

اإلنفلونـــزا الموســـمية ال يتعارض 
مـــع التطعيـــم المضـــاد لفيـــروس 
كورونـــا، ولكـــن ينصـــح أن يكون 
هنـــاك فـــارق زمنـــي بينهمـــا بـ 14 
يوًمـــا، وذلك لتخفيـــف األعراض 
الجانبيـــة علـــى متلقـــي التطعيم، 
حـــال  فـــي  المضاعفـــات  وتتّبـــع 
حدوثها، مشـــيرًة إلـــى أن الفئات 

المســـتهدفة هم األطفال من سن 
6 أشـــهر، وكبار الســـن، وأصحاب 
األمراض المزمنة، والذين يعانون 

من نقص المناعة، والحوامل.
أن  إلـــى  الهاجـــري  ولفتـــت   
تطعيمـــات اإلنفلونـــزا الموســـمية 
أثبتـــت فاعليتهـــا، الفتـــًة إلـــى أن 
إقبـــال المجتمـــع البحرينـــي على 

الوعـــي  يؤكـــد  التطعيـــم  أخـــذ 
المجتمعي والتعاون والمشـــاركة 
فـــي الحملة الوطنية للتطعيم بما 
يســـهم في زيادة أفـــراد المجتمع 
المحصنيـــن، األمـــر الـــذي يدعـــم 
الجهود المبذولة للحد من انتشار 
فيـــروس كورونـــا وُيســـاهم فـــي 

المناعة المجتمعية.

المنامة - وزارة الصحة

مريم الهاجري

سيدعلي المحافظة

انخفـاض اإلصابـات يبشـر بقـرب عـودة الحيـاة لطبيعتهـا

 

قـــال وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانع 
أعـــداد  فـــي  المســـتمر  االنخفـــاض  إن 
اإلصابـــات يبشـــر بقـــرب عـــودة الحيـــاة 
إلى طبيعتها والتقليل شـــيًئا فشـــيًئا من 

اإلجراءات االحترازية.
 جـــاء ذلـــك، خـــالل المؤتمـــر الصحافي 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  الـــذي عقـــده 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( 
أمـــس، بمشـــاركة وكيـــل وزارة الصحـــة 
األمـــراض  واستشـــاري  المانـــع،  وليـــد 
المعدية بالمستشـــفى العســـكري المقدم 
طبيـــب منـــاف القحطاني، واستشـــارية 

األمـــراض المعدية واألمـــراض الباطنية 
جميلـــة  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع 

السلمان.
وأكـــد فـــي رِده علـــى استفســـار “البالد” 
بشـــأن الوقـــت المتوقـــع لعـــودة الحيـــاة 
إلى طبيعتها ضـــرورة الحذر من األمان 
الـــكاذب، ومواصلة االلتزام باإلجراءات 
التعافـــي  موعـــد  لتقريـــب  االحترازيـــة 

التام.
وأشـــار إلـــى أن الفريـــق الوطنـــي طوال 
الفترة الماضية يســـعى بشـــكل مســـتمر 
إلى تقييم الوضـــع في البحرين والعمل 
على أال يشـــكل هذا التقييـــم عائًقا أمام 
نشـــاطاتهم  ممارســـتهم  لـــدى  النـــاس 

بشكل طبيعي مع الحفاظ على مستوى 
الصحة والسالمة.

ونـــوه بفعاليـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة 
فـــي خفـــض اإلصابـــات والتـــي كان من 
الكمامـــات  بارتـــداء  االلتـــزام  أبرزهـــا 
والتباعد االجتماعي وأخذ التطعيمات.

مـــن جهتـــه، أكـــد استشـــاري األمـــراض 
المعدية بالمستشـــفى العســـكري المقدم 
طبيب منـــاف القحطاني أن الدراســـات 
أثبتـــت عـــدم وجود مانع مـــن أخذ لقاح 
كورونا ولقاح اإلنفلونزا الموســـمية في 

وقت واحد.
وبيـــن أن لقاح كورونـــا يختلف كلًيا عن 
لقاح اإلنفلونزا الموسمية، وأن ما يشاع 

عن دور أخذ لقاح اإلنفلونزا الموســـمية 
في إضعاف مناعة اإلنسان هو استنتاج 
عار عن الصحة، حيث أكدت الدراسات 
أخيـــرا مأمونيـــة أخـــذ اللقاحيـــن وفـــي 
نفس الوقت، مع استمرار الجهة المعنية 
بالتلقيـــح بمراقبـــة أي عـــوارض صحية 

يمكن أن تطرأ نتيجة أخذ اللقاحين.

إلـــى ذلـــك، قالـــت استشـــارية األمراض 
المعديـــة واألمـــراض الباطنيـــة بمجمـــع 
الســـلمانية الطبـــي جميلـــة الســـلمان إن 
إصابـــة أحدهم بنوع من الفيروســـات ال 
عالقـــة لـــه بتقليـــل مناعة الجســـم أمام 

الفيروسات األخرى.
اإلنفلونـــزا  فيـــروس  أن  وبينـــت   
الموسمية هو من الفيروسات المتغيرة 
بشكل ســـنوي، ومدى شدته من ضعفه 
يعتمـــد على طبيعـــة الفيروس نفســـه، 
وهو ما يؤكد أهمية أخذ لقاح اإلنفلونزا 
الموســـمية، خصوًصا فـــي ظل احتمال 
اإلصابـــة بفيروســـين في وقـــت واحد.

وأشـــارت إلـــى أن الحرص علـــى األخذ 

بالنظـــام  كااللتـــزام  الوقايـــة  بوســـائل 
الغذائـــي الصحي، وممارســـة الرياضة، 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  وااللتـــزام 
واإلقبـــال على أخـــذ التطعيمـــات التي 
توفرهـــا الدولة، من شـــأنها أن تســـاهم 
فـــي تقويـــة الجهـــاز المناعي لإلنســـان 

وقدرته على مواجهة األمراض.
 وفيما يتعلق باألدوية المتوافرة لعالج 
كورونـــا )كوفيـــد 19( أشـــارت إلـــى أن 
الدراســـات ما زالت غير كافية العتماد 
وأن  الفيـــروس،  لعـــالج  معيـــن  دواء 
البحريـــن لن تتأخر عن توفير أي دواء 
ويجتـــاز  ومأمونيتـــه  فعاليتـــه  تثبـــت 

جميع مراحل االختبار.

ــن ــ ــ ــي االنـــــــفـــــــلـــــــونـــــــزا وكـــــــــــورونـــــــــــا آم ــ ــ ــاح ــ ــ ــق ــ ــ ــن ل ــ ــ ــي ــ ــ ــع ب ــ ــ ــم ــ ــ ــج ــ ــ ال

البحرين لن تتأخر عن 
توفير أدوية كورونا 

الفعالة واآلمنة
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طرح مناقصة إنشاء مدخل على شارع الشيخ سلمان
ـــرور ـــة الم ـــين حرك ـــات وتحس ـــف االزدحام ـــى تخفي ـــدف إل ـــروع يه ـــغال”: المش “األش

األشــــغــــال  وزارة  صــــرحــــت 
والتخطيط  البلديات  وشؤون 
العمراني بأنه تم طرح مناقصة 
ــارع  ــل عـــلـــى شــ ــدخـ ــاء مـ ــشــ ــ إن
الشيخ سلمان من طريق 408 
سلماباد،  بمنطقة   704 بمجمع 
ــات  ــاقـــصـ ــنـ ــمـ ــلـــس الـ ــجـ مـــــن مـ
أن يتم فتح  والمزايدات على 
للمشروع  المقدمة  العطاءات 
ــراءات  بعد االنــتــهــاء مــن اإلجــ

الالزمة لذلك. 
المشروع  أن  ــوزارة  الـ وذكــرت 
يهدف إلى تخفيف االزدحامات 
الحركة  وتحسين  ــمــروريــة  ال
ــي الــمــنــطــقــة،  ــ ــة فـ ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ الـ
المحالت  لــمــرتــادي  خــصــوصــا 
ــو  ــة كــان ــ ــدرسـ ــ الـــتـــجـــاريـــة ومـ
الواقعة على الطريق المذكور، 
من  المشروع  سيخفف  كذلك 
الواقعة  المرورية  االزدحامات 
إذ  البحرين،  غــاز  تقاطع  على 
ســيــتــمــكــن ســائــقــي الــمــركــبــات 
ــن شــــــارع 6  ــن الــــخــــروج مــ مــ
الشيخ  ــارع  عــلــى شــ مــبــاشــرة 
دون   408 طريق  عبر  سلمان 
الحاجة للمرور على تقاطع غاز 

البحرين. 
ــمــشــروع أيــًضــا  وســيــتــضــمــن ال
تــطــويــر مـــدخـــل عــلــى شـــارع 
الشيخ سلمان من طريق 408، 

مياه  لتصريف  شبكة  إنــشــاء 
األمطار، توفير أرصفة جانبية 
أرضية  قــنــوات  وضــع  للمشاة، 
الستخدامها من قبل الخدمات 
مستوى  تــحــســيــن  مــســتــقــبــاًل، 

ــعــالمــات  اإلنــــــــارة، وتـــوفـــيـــر ال
المرورية واللوحات اإلرشادية 

الالزمة.
من  انطالًقا  المشروع  ويــأتــي 
حـــرص الــــــوزارة عــلــى إنــشــاء 

شبكة طرق متكاملة في جميع 
تطوير  خطة  ضمن  المناطق 
لتسهيل  والــــشــــوارع  الـــطـــرق 
ــمــركــبــات بكل  حــركــة تــنــقــل ال
انسيابية وتقليل االزدحامات.

المنامة - وزارة األشغال

مخطط المشروع

بصــوت ينشــر األمــل، قالــت المتعافيــة ومحاربــة الســرطان فــرح علــي “إلــى جميــع المرضــى 
الذين ُشــِخصوا بمرض الســرطان وإلى من بدأ في رحلة العالج الكيماوي أو ينتظر أخذ هذه 
الجرعات، كنت في يوم من األيام أستلقي على السرير الذي تستلقون عليه اآلن، وقد مررت 
بجميــع مراحــل ومضاعفــات العــالج، لكننــي اليوم أقــف متعافية بعــد أن حاربت المســتعمرة 

التي غزت جسدي”.

علي  فــرح  المتعافية  نشرتها  األمــل  تبعث  كلمات 
الــوردي  أكتوبر  سلسلة  من  حلقة  ألول  بث  خــالل 
أكتوبر   6( الثالثاء  يوم  البالد  صحيفة  بثته  الــذي 
2021( والتي أدارها الصحافي سعيد محمد؛ تزامًنا 

مع شهر التوعية بمرض سرطان الثدي.
فالدعم  للجميع،  الدعم  أقــدم  اليوم  “أنــا  وأضافت 
أيها  ستكون  لــذا  الــعــالج؛  مــراحــل  عند  يتوقف  ال 
المحارب في يوم من األيام في مكاني هذا لتقدم 

الدعم لآلخرين، لتنقل تجربتك ولتبث األمل”.
نهاية  ليس  السرطان  مــرض  أن  أكــدت  علي  فــرح 
للتغيير، مشيرة  فرصة  فالمرض  األمل،  أو  العطاء 
إلى أن رحلتها مع السرطان كانت سببا في تغيير 
شخصيتها، فقد كان سبًبا لتقف اليوم لتدعم جميع 

المرضى دون استثناء.
سرطان  فمرض  للجميع،  الــوردي(  “)أكتوبر  وقالت 
الــنــســاء، قــد يــكــون هذا  الــثــدي ليس حــصــًرا على 
النوع من السرطان شائًعا لدى النساء، إال أن هناك 
بد أن يكون هذا  به، ال  الرجال يصابون  نسبة من 
الشهر هو شهر لتوعية الجميع رجااًل ونساء بأهمية 

الفحص المبكر والفحص الذاتي”.
وأضافت “أكتوبر هو شهر تثقيفي توعوي بأهمية 

ولدعم  جهة  مــن  المبكر  الفحص 
المرضى من جهة أخرى”.

وروت فرح علي تجربتها مع 
قائلة  األهـــل،  ودور  الــمــرض 
واكتشاف  التشخيص  “بعد 
ــمــرض جـــاء دور إيــصــال  ال
جلست  العائلة،  إلى  الخبر 
ــي )رحــمــه  مـــع أخــتــي وأخــ
مصابة  بأني  أبلغتهم  هللا( 

حتى  بإصابتي  الجميع  علم  إن  ومــا  بــالــســرطــان، 
تحول جميع أفراد األسرة إلى خلية نحل وأصبحت 
الملكة، الجميع كان له دور في رحلة عالجي منهم 
يهتم  الــعــالج ومــن  كــان يحضر معي جلسات  مــن 
بالطعام والتعقيم وغيرها، وآخرون يعتنون بابنتي 
وتجارتي، وكان فكري في ذلك الوقت ُمنصبا فقط 
كانت موجودة في  التي  المستعمرة  على محاربة 
والــعــالج واألهــل واألصــدقــاء  داخلي وبفضل هللا 

استطعت التغلب على المرض”.
وأضافت “األصدقاء كان لهم دور كبير في الدعم 
بقص  قــمــن  الــصــديــقــات  بــعــض  إن  حــتــى  النفسي 
ــاخــتــالف عــنــهــن، كنت  شــعــرهــن حــتــى ال أشــعــر ب
محظوظة أن الجميع كانوا حولي مثل خلية النحل 
قدموا لي دعما كبيرا جعلني اليوم أتجاوز مرحلة 
أكثر  في  معي  موجودين  كانوا  فقد  منهم،  الزعل 

اللحظات شدًة”.
وأكدت أن الدور األكبر يكون على األهل، فالطبيب 
يضع خطة العالج والمرشد النفسي يكون موجودا، 
األســـرة يكون  أن  إال  ــوقــت،  ال ليس طـــوال  ولــكــن 

دورها األكبر في خطة العالج.
مع  وقتا  الــخــارج  في  قضيت  العالج  “بعد  وقالت 
أهالي مرضى سرطان وممرضين وأطباء ومرضى 
التجارب  سرطان؛ وذلك ألخذ خالصة هذه 

ألقدم الدعم إلى المرضى في بلدي”.
وأضافت “إن المريض يحتاج إلى دليل 
رحلة  فأثناء  دولــة،  أي  إلى  كالمسافر 
الحديث مع  أرغــب في  العالج كنت 
هذه  في  دليلي  هو  ليكون  متعاٍف 
الــرحــلــة لــم أكـــن أبــحــث عــن طبيب 
كــنــت أبــحــث عـــن تــجــربــة لــتــكــون 

للمرضى،  دليال  أكون  أن  أحاول  اليوم  وأنا  دليلي، 
وأتمنى أن أكون وِفقت في إيصال بعض الحاالت 

لبر األمان”.
هي  والتعافي  والعالج  التشخيص  “رحلة  وتابعت 
الهوائية  المطبات  مــن  الكثير  فيها  يــوجــد  رحــلــة 
مشيت  الـــذي  الــظــالم  يتخللها  الــتــي  والمرتفعات 
فيها شخصًيا، فأول محطات الظالم كانت منطقة 
التصادم األول، فبعد ثالث يوم من الجرعة األول 
من إبرة المناعة كنت أشعر باأللم في كل جسدي 
لــم يــكــن هــنــاك منطقة ألـــم مـــحـــددة، فــاأللــم كــان 
منتشرا، ثاني محطة كانت بعد أسبوعين من أول 
ورأيــت شعري  النوم  من  استيقظت  عندما  جرعة 
48 ساعة فقدت كل شعري  الوسادة وخالل  على 

بعدها رموش العين والحواجب”.
بــدأت  عيني  رمــوش  تساقطت  “عندما  وأضــافــت 
التمني  وهي  أطفال  صغار  ونحن  نلعبها  كنا  لعبة 
وأنــا  أتمنى  أخـــذت  العين،  رمــش  ســقــوط  عند 
أضحك وأبكي في نفس الوقت، إال 
ودعم  أكبر  كــان  بالله  يقيني  إن 
ــان يــعــطــيــنــي الــدافــع  أســـرتـــي كــ

للمواصلة والمحاربة”.
ــرت بــه من  وأكــــدت أن بــعــد مــا مـ
وبعد  بالمظلمة  وصفتها  محطات 
ــذي كــانــت تعاني  ــ ال الـــمـــزاج  تــقــلــب 
مــنــه بسبب الــعــالج أصــبــحــت قـــادرة 
األمــزجــة،  كــل  مــع  التعامل  الــيــوم على 
يوم  في  كنت  لقد  المريض  “أيها  قائلة 
مررت  ألمك،  عايشت  مكانك  ــام  األي من 
كنت  إذ  مــزاجــك،  وبتقلبات  بمضاعفاتك 
ــطــريــق الــمــظــلــم، فــأنــا  اآلن تــمــشــي فـــي ال
قادرة على أن أكون معك للخروج من هذا 

الطريق”. 
ولفتت إلى أنه أثناء تلقيها العالج لم يكن هناك من 
هناك  اليوم  أنه  إلى  للمرضى، مشيرة  الدعم  يقدم 
الكثير من المتعافين الذين يسعون إليصال الدعم 
ونشر الوعي والتوعية بأهمية الفحص المبكر الذي 

سينقذ حياة المريض. 
ــرح بــعــد الــتــعــافــي بـــزيـــارة الــعــديــد من  وقـــامـــت فـ
ــل فــي نــفــوســهــم، مــؤكــدة أن  الــمــرضــى؛ لتبث األمـ
إلى شخص عاش تجربته وليس  المريض يحتاج 
إلى الطبيب فقط، مشيرة إلى أنه مع انتشار جائحة 
السرطان،  مرضى  زيــارة  عن  توقفت   ”19 “كوفيد 
التواصل  أنها ما زالت تقدم دعمها عبر وسائل  إال 

االجتماعي، وعبر اللقاءات الشخصية للبعض.
وعن تجربتها في تقديم الدعم أكدت فرح علي أن 
مرضى  هناك  فإن  المرضى،  مع  تعاملها  خالل  من 
إلى  الدعم معهم  قرار وقد يحتاج مقدم  أصحاب 
الشدة في التعامل وذلك لمصلحتهم، وفي حين أن 

هناك مرضى بحاجة إلى التعاطف.
وشددت على أن المريض ال يحتاج إلى اإليجابية 
أنه  إلــى  مشيرة  كبير،  بشكل  التعاطف  أو  السامة 
ال بــد أن يــكــون هــنــاك وضـــوح أثــنــاء الــتــعــامــل مع 
الــدافــع  مــعــه سيعطيه  ــوضــوح  ال إن  إذ  الــمــريــض، 
للمواصلة للتغلب على المرض، مبينة أن التعاطف 

واإليجابية يجب أال يكون ساًما.
والتي  كلمة”  “الــفــرح  لـ  تجربة  عن  فــرح  وتحدثت 
كــانــت عــبــارة عــن مــشــروع إعــالمــي بــدأ فــي دولــة 
الكويت، مشيرة إلى أن الفكرة بدأت بإقامة فعالية 
هناك  اليوم  أن  مؤكدة  الــوقــت،  ذلــك  في  للتوعية 
العديد من الشخصيات التي تقوم بالتوعية ونقلوا 
في  لــآلخــريــن  قـــدوه  ليكونوا  الــمــأ  إلــى  تجاربهم 

محاربة المرض.

وأوضحت فرح أن تم إقامة فعاليات ملتقى أمل 1 
و2 قبل جائحة كورونا؛ بهدف أن يكون المتعافون 
مبينة  األمــل،  لبث  السرطان  محاربين  مع  بالقرب 
زال  ما  أنه  إال  الفعاليات،  توقفت  الجائحة  بسبب 
الدعم  يقدمون  الذين  المتعافين  من  العديد  هناك 

للمرضى. 
السرطان  أن مرض  أكــدت فرح علي  الختام  وفي 
من  امتحان  أنــه  كما  وإلـــى،  مــن  انتقال  نقطة  هــو 
أنه  كما  الذنوب،  من  المريض  لتطهير  وابتالء  هللا 
منحة سيرى فيها المريض الكثير من التخبط وقد 
يتمسك بأمور تكون غير ضرورية في ذلك الوقت، 

إال أنه ستنتهي بإذن هللا.
ووجـــهـــت فـــرح رســـالـــة إلـــى الــمــحــيــطــيــن بمريض 
تنتهي  ال  السرطان  مريض  “رحلة  قائلة  السرطان، 
بانتهاء العالج، فالرحلة تبدأ بعد انتهاء العالج، إذ 
عودة  وكيفية  التعافي  بعد  الحقيقية  الرحلة  تبدأ 
بنفسه  في  ثقته  يستعيد  وكيف  للحياة  المريض 
ويتواصل مع اآلخرين؛ لذا فعليكم أن تكونوا معه 

في مرحلة ما بعد التعافي”.
أما المرضى، فوجهت لهم رسالة قائلة “إلى جميع 
المرضى الذين شخصوا بمرض السرطان وإلى من 
بدأ في رحلة العالج الكيماوي وإلى من ينتظر أخذ 
أستلقي  األيــام  من  يوًما  في  كنت  الجرعات  هــذه 
على السرير الذي تستلقون عليه اآلن، وقد مررت 
بمرحلة العالج نفسها وبمضاعفات العالج جميعها 
لكنني  بها،  التي ستمرون  أو  اآلن  بها  تمرون  التي 
التي  المستعمرة  إلى  محاربة  متعافية  أقف  اليوم 
غزت جسدي، ستقف كما وقفت أنا وستقدم الدعم 
لباقي المرضى كما أقدمه، فرحلتك لن تنتهي بعد 
في  التي  المستعمرة  هــذه  حاربت  فكما  التعافي، 
داخلك ستحارب وستقدم الدعم لجميع المرضى”.

السرطان نقطة تحـول وليـس نهايـة العطـاء واألمــل
المتعافية فـرح علــي فــي أول حلقــة مــن سلسلــة “^” الخاصــة بـ “أكتوبــر الــوردي”

تتقدم
أسرة دار »                  «
بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميلة

نسريـن بوقيس
في وفاة المغفور لها  بإذن هللا

جــدُتهـا
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

بسم هللا الرحمن الرحيم

فاطمة عبداهلل
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