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 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ÜôYCG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ôîa øY ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 »a  IRQÉ`̀H  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¬à≤≤M  ÉªH
 Gó«°ûe  ,äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Yh  ä’ÉéªdG  ™«ªL
 ,»æWƒdG  πª©dG  äGó`̀FGô`̀d  áaô°ûªdG  Iô«°ùªdÉH  ¬àdÓL
 á«HôJh  áÄ°ûæJh  ø¡æWh  á°†¡f  »a  øª¡°SCG  »JGƒ∏dG
 øe  Ωƒ«dG  øjôëÑdG  ¬«∏Y  Éª«a  âª¡°SCG  áÑbÉ©àe  ∫É«LCG
 áÑMÉ°U ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG  iód  ∂dP  AÉL .QÉ`̀gORGh  Ωó≤J
 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 âeób  »`̀à`̀dG  ,¢`̀ù`̀eCG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ

.á©HÉ°ùdG ¬∏ªY IQhO »a ¢ù∏éªdG äGƒ°†Y ¬àdÓéd
 äGƒ£N øe Iô«°ùªdG ∂∏J ¬Jó¡°T Ée ¿EG ¬àdÓL ∫Ébh
 ¢ù∏éªdG πªY IôKDƒe äGRÉéfEÉH â∏ØM áYQÉ°ùàeh á≤KGh
 òæe  ´É£à°SG  PEG  ,É¡àjÉYQh  É¡ªYO  ≈∏Y  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 »FÉ°ùædG πª©dG âdƒM á«æWh äGRÉéfEG ≥≤ëj ¿CG ¬FÉ°ûfEG
 »àdG  ¬JÉ°UÉ°üàNG  ¬∏«©ØJ  ∫Ó`̀N  øe  »æWh  ¿CÉ°T  ≈`̀dEG
 óæà°ùJ  áë°VGh  á`̀jDhô`̀H  Égò«ØæJ  ô°TÉÑjh  ,¬`̀H  â£«fCG
 ÉæàYÉæbh  ,ájQƒà°SódG  ÉæFOÉÑeh  ,á«æWƒdG  Éæª«b  ≈`̀dEG
 AÉæH  »a  π«°UCG  ∂jô°T  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¿CÉH  áî°SGôdG

.»æWƒdG É¡é«°ùf ájÉªMh á«æjôëÑdG ádhódG
 áÑMÉ°U É¡dòÑJ »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH ¬àdÓL OÉ°TCGh
 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG

 π°ü«d  ,Iôªà°ùe  IQƒ°üH  ¢ù∏éªdG  πªY  IAÉØc  ™aQ  »a
 äÉ©HÉàªH  πª©dG  øe  áeó≤àªdG  á∏MôªdG  √òg  ≈dEG  Ωƒ«dG
 ¬≤≤ëJ …òdG Ωó≤àdG ºéM RGôHEGh ¢SÉ«b ≈∏Y πª©J á≤«bO

.á«æjôëÑdG ICGôªdG
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  äó``cCGh
 äGQó≤H  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  á≤K  ¿CG  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 áMÉàªdG  ¢UôØdG  º«¶©J  »a  âª¡°SCG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 äGQó≤e øe ¬H ≈∏ëàJ Ée πX »a ÉgQhO π«©ØJh É¡eÉeCG
 É¡àcQÉ°ûe  iƒà°ùe  øe  â©aQ  IQƒ°üH  á«∏ªYh  á«ª∏Y
 »a  É¡àªgÉ°ùe  IOÉ`̀ jRh  ,»æWƒdG  QÉ``gOR’G  Iô«°ùe  »a
 πª©dG äÉMÉ°S ≈∏Y áeó≤àe áfÉμe øjôëÑdG áμ∏ªe A qƒÑJ

.»dhódGh »ª«∏bE’G
 ±ô©àdÉH  »dhódG  ΩÉªàg’G  øY  Égƒª°S  âKóëJh
 IOÉØà°S’Gh  É¡d  èjhôàdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áHôéJ  ≈∏Y
 ≈∏Y  ô°TDƒªc  ,É¡JGQOÉÑe  ¢†©H  »æÑJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É¡æe
 ICGôª∏d  GôKDƒe  AGOCG  ¢ùμ©J  »àdG  øjôëÑdG  áHôéJ  è°†f
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  IôÑî∏d  õcôªch  ,á«æWƒdG  á«ªæàdG  »a
 É¡àcGô°T ≈dEG ’ƒ°Uh ,ICGôªdG ø«μªJ ∫Éée »a »ª«∏bE’G
 »a  á«ªdÉ©dG  äÉeÉªàg’G  ºYój  ÉªH  ,áÄaÉμàªdGh  á∏YÉØdG

.¿CÉ°ûdG Gòg

(2¢U π«°UÉØàdG)

 ¬«LƒàdG IQGOEG ôjóe ÜƒéëªdG ódÉN ó«ª©dG ócCG
 ¿CG  ¢ùeCG  »Ñ«∏dG  ¢û«é∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  …ƒæ©ªdG
 É¡ª«∏°ùàd  ôFÉNòdGh  áë∏°SC’ÉH  á∏ªëe  á«côJ  áæ«Ø°S
 ≈dEG É¡dƒ°Uh ó©H âaó¡oà°SG áë∏°ùªdG äÉ«°û«∏ªdG ≈dEG
 .¿Gô«ædG  É¡«a  â∏©à°TGh  ,…ôëÑdG  ¢ù∏HGôW  AÉæ«e
 âeób  áæ«Ø°ùdG  ¿EG  zâf.á«Hô©dG{`d  íjô°üJ  »a  ∫Ébh
 ∫É°SQEG  ô¶M  äÉ«bÉØJ’  í°VGh  ¥ôN  »a  ,É«côJ  øe
 ∞bh  â«Ñãàd  á«ªeC’G  Oƒ¡édGh  É«Ñ«d  ƒëf  ìÓ°ùdG
 á¡édG  í°Vƒj  ¿CG  ¿hO  øe  ,OÓÑdG  »a  QÉædG  ¥Ó`̀WEG
 ≈dEG  IóëàªdG  º`̀eC’G  çƒ©Ñe  ¿Éch  .É¡àaó¡à°SG  »àdG
 ¢Vô©J  ≥HÉ°S  âbh »a  ø∏YCG  ób  áeÓ°S  ¿É°ùZ  É«Ñ«d
 øe  ójõe  AÉ`̀£`̀YEG  ¿hO  øe  ,∞°ü≤d  ¢ù∏HGôW  AÉæ«e
 Qó°üe øY RôàjhQ ádÉch â∏≤f  ø«M »a .π«°UÉØàdG
 Éªc  ,∞°ü≤∏d  ¢Vô©J  ÉYOƒà°ùe  ¿EG  ¬dƒb  AÉæ«ªdG  »a
 øØ°S AÓNEG iôL ¬fEG …ôëÑdG AÉæ«ªdÉH ¿’hDƒ°ùe ∫Éb
 Ωƒj  ó©H  ∂dP  »JCÉj  .Oƒ`̀bh  äÓbÉf  É¡æ«H  øe  á«°SGQ
 áã©H ∫É°SQEG ≈∏Y »HhQhC’G OÉëJ’G á≤aGƒe øe óMGh
 áÑbGôe  á«∏ª©H  ΩÉ«≤∏d  §°SƒàªdG  ôëÑdG  ≈dEG  ájôëH

 Qƒ°U  äô`̀¡`̀XCGh  .É«Ñ«d  ≈`̀ dEG  ìÓ°ùdG  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ™æªJ
 óYÉ°üJ  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  ádhGóàe

 ∞°ü≤dG  É¡aó¡à°SG  »àdG  ™bGƒªdG  øe  ¿ÉNódG  IóªYCG
.…ôëÑdG ¢ù∏HGôW AÉæ«e »a

 áÑ``°ùæH zπ``aÉμJ{ ìÉ``HQCG ´É``ØJQG
»````°VÉ`ª`dG  ΩÉ```©`dG  ø```Y  ٪22
 á«dÉªdG ácô°ûdG èFÉàf á«dhódG πaÉμàdG ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée óªàYG
 ácô°ûdG ìÉHQCG »dÉªLEG ≠∏Hh ,Ω2019 ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG áæ°ù∏d
 ∞dCG  847  √Qób  íHQ  »dÉªLEÉH  áfQÉ≤e  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^031
 èJÉf ∂dPh ,%22 ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG »a »æjôëH QÉæjO
 ∞dCG 691 √Qób ÉëHQ ≥≤M …òdG ø«ªgÉ°ùªdG ¥hóæ°U AGOCG ø°ùëJ øY
 ΩÉ©dG øe ôÑª°ùjO 31 »a á«¡àæªdG á«dÉªdG áæ°ùdG ∫ÓN »æjôëH QÉæjO
 ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG …QÉ°üfC’G óªëe ΩÉ°üY í°VhCGh .»°VÉªdG
 »àdG  áfRGƒàªdG  á«é«JGôà°S’Gh  AGOC’G  IAÉØc  ¢ùμ©J  èFÉàædG  ∂∏J  ¿CG
 ó«°TôJ  á°SÉ«°S  âª¡°SCG  PEG  ;»°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ácô°ûdG  É¡àé¡àfG
 π«¡°ùJ  »a  äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  øe  á∏eÉμdG  IOÉØà°S’Gh  äÉ≤ØædG
 º¡°SCG Ée ,äÉ°ù°SDƒªdGh OGôaC’ÉH á°UÉîdG á«æ«eCÉàdG äÉ«∏ª©dG §«°ùÑJh
 ΩÉ©d  á≤≤ëªdG  ìÉ`̀HQC’G  »aÉ°U  »dÉªLEG  »a  %22  ≠∏H  ƒªf  ≥«≤ëJ  »a

.2019
 (ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ádhódG AÉæH »a π«°UCG ∂jô°T á«æjôëÑdG ICGôªdG :∂∏ªdG
ICGôªdG  ø«μªJ  »a  IôÑî∏d  Gõcôe  øjôëÑdG  π©L  »μ∏ªdG  ºYódG  :áμ«Ñ°S  Iô«eC’G

á``«`cô`J á`ë`∏`°SCG á`æ`«`Ø°S ∞°ü`≤`j »`Ñ`«`∏`dG ¢û`«`édG

 äGAGôLE’G ¢Vô©à°ùJ  zá«≤«°ùæàdG{
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ ø``̀e á``̀ jRGô``̀ à``̀ M’G

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢SCGôJ
 ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG

.300`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y zó¡©dG »dh ƒª°S QÉÑNCG{ ÜÉ°ùM ôcPh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G äGóéà°ùe â°Vô©à°SG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¿CG zôàjƒJ{

z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ¿CÉ°ûH IòîàªdG
 É kYÉªàLG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH  áë°üdG  AGQRh  ó≤©j  á«fÉK  á¡L  øe
 ,¢VÉjôdG  áæjóªH ∂dPh ,Ωƒ«dG  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒM É«FÉæãà°SG
 è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  øe  Iƒ`̀YO  ≈∏Y  kAÉæH
 á¡LGƒªd AÉ°†YC’G ∫hódG OGó©à°SGh ájõgÉL ≈∏Y ±ƒbƒdG ±ó¡H ;á«Hô©dG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 Iô`̀jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  á°SÉFôH  óaƒH  øjôëÑdG  ∑QÉ°ûJh
 »≤«°ùæàdG  áë°üdG  ¢ù∏ée  QhO  ¢VôY  ºà«°Sh  ,´ÉªàL’G  Gòg  »a  áë°üdG
 ™°VƒdG  ¢VGô©à°SGh ,Oó°üdG  Gòg »a ¢ù∏éªdG  ∫hóH áë°üdG  äGQGRh ™e
 äGAÉ°üME’Gh  òaÉæªdG  »a  á©ÑàªdG  äGAGô`̀LE’G  ÓeÉ°T  ádhO  πc  »a  »dÉëdG

.ájõgÉédGh ÇQGƒ£dG §£Nh ¢VôªdÉH á≤∏©àªdG

∞∏e »``a ≥``«≤ëJ á``æéd π``«μ°ûJ Ö``∏W
¿É«HhôdG ô``jó°üJh ∫É``eôdG êGô``îà°SG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 …ôëÑdG ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe øe ¢ùeCG  ¬à°ù∏L »a ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈¡àfG
 πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  ≈∏Y  ≥aGh  Éªc  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ≈dEG  ¬dÉMCGh
 »ØXƒªd á«ÑjOCÉàdG ádAÉ°ùªdÉH ¢UÉîdG á«fóªdG áeóîdG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H
 ¢UÉîdG äÉYRÉæªdG ájƒ°ùàd áWÉ°SƒdG ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdGh ,áeƒμëdG
 ºJh  ,áWÉ°SƒdG  É¡H  iôéJ  »àdG  á«Ø«μdGh  á≤jô£∏d  á«ª«¶æàdG  óYGƒ≤dÉH

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈dEG Éª¡àdÉMEG
 ¿CÉ°ûH  á«fÉªdôH  ≥«≤ëJ  áæéd  π«μ°ûJ  Ö∏£H  ÜGƒ`̀æ`̀dG  øe  8  Ωó≤Jh
 ,ájôëÑdG  IhôãdG  ≈∏Y  ájôëÑdG  ∫ÉeôdG  êGôîà°S’  á©bƒàªdG  äGô«KCÉàdG
 ∑ÉÑ°T  ô«¨H  ¿É«HhôdG  ó«°U ¥ô£d  áMÉàe  πFGóH  OƒLh ióe øe ≥≤ëàdGh
 ¢†jƒ©àd  á«dBG  OƒLhh  ,øjôëÑdG  êQÉN  ≈dEG  ¿É«HhôdG  ôjó°üJh  ,±GôμdG

.¿É«HhôdG ó«°U ∞bh øe øjQô°†àªdG øjOÉ«°üdG
(6¢U π«°UÉØàdG)

.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |

.áμ«Ñ°S Iô«eC’G ƒª°S ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

.á«côàdG áë∏°SC’G áæ«Ø°S øe óYÉ°üàj ¿ÉNódG |
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اللجنة التن�ضيقية تبحث االإجراءات االحرتازية �ضد »كورونا«

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، اجتماع 

اللجنة التن�سيقية رقم )300(.

وبحث الجتماع م�ستجدات الإجراءات الحرتازية املتخذة ب�ساأن مر�س فريو�س الكورونا )كوفيد 19(.

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  ا�ستقبل 

�سفري  مكتبه،  يف  العري�س،  �سامل  بن  جواد 

جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة لدى مملكة 

البحرين يا�سر حممد �سعبان مبنا�سبة تعيينه 

�سفريا جديدا لبالده لدى مملكة البحرين.

نائب رئي�س جمل�س  اللقاء رحب  وخالل 

مملكة  يربط  مبا  منوها  بال�سفري،  الوزراء 

من  العربية  م�سر  وجمهورية  البحرين 

عالقات اأخوية ومتميزة يف خمتلف املجالت، 

الدعم  كل  يلقى  �سوف  اأنه  لل�سفري  موؤكدا 

الدبلوما�سية  مهمته  ي�سهل  ما  لكل  وامل�ساندة 

تعزيزا للعالقات بني البلدين ال�سقيقني.

العالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  كما مت خالل 

اإىل  اإ�سافة  البلدين  بني  القائمة  الثنائية 

املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك.

ومن جانبه اأ�ساد ال�سفري باأوا�سر الأخوة 

واملحبة القائمة بني �سعبي البلدين ال�سقيقني 

وما ت�سهده خمتلف اأوجه التعاون بينهما من 

�ساحب  ح�سرة  قيادة  ظل  يف  ومناء  تطور 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة واأخيه 

رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة 

جمهورية م�سر العربية.

نائب رئي�ض الوزراء ي�ضتعر�ض

 العالقـــات مـــع ال�ضفري امل�ضـــري

القائد العام ي�ضيد بالعالقات التاريخية مع الواليات املتحدة

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ا�ستقبل 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري 

 18 الثالثاء  اأم�س  يوم  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف 

م�ساعد   Thomas Laliberty 2020م،  فرباير 

رئي�س منظمة الدفاع اجلوي وال�ساروخي املتكاملة 

)IDS( ب�سركة )رايثون( الأمريكية، وذلك بح�سور 

الفريق الركن ذياب بن �سقر النعيمي رئي�س هيئة 

الأركان.

دفاع  لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء  وخالل 

اجلوي  الدفاع  منظمة  رئي�س  مب�ساعد  البحرين 

)رايثون(،  ب�سركة   )IDS( املتكاملة  وال�ساروخي 

بني  تربط  التي  التاريخية  العالقات  بعمق  م�سيدا 

وما  الأمريكية  املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة 

ي�سهده التعاون امل�سرتك بينهما من تطور ومناء يف 

خمتلف املجالت، منوهاً بامل�ستوى املتقدم لل�سركة 

واملتخ�س�سة يف ت�سنيع املنظومات واإنتاج املعدات 

والتقنيات املتطورة يف املجالت الدفاعية والأمنية، 

متمنياً لل�سركة دوام التطور والتقدم.

القائد العام: جذور تاريخية متينة للعالقات مع بريطانيا

دفاع  لقوة  العام  القائد  ا�ستقبل 

خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  البحرين 

العامة  القيادة  اآل خليفة يف  اأحمد  بن 

2020م،  فرباير   18 املوافق  اأم�س 

البحرينية  اللجنة  اأع�ساء  من  وفدا 

امل�سرتكة  الع�سكرية  الربيطانية 

 NIGEL برئا�سة اللواء طيار متقاعد

 MARTIN وال�سيد   ،MADDOX
الربيطانية،  الدفاع  وزارة  من   DAY
عبداهلل  الركن  الفريق  بح�سور  وذلك 

�سوؤون  وزير  النعيمي  ح�سن  بن 

الدفاع.

العام  القائد  رحب  اللقاء  وخالل 

لقوة دفاع البحرين بوفد اأع�ساء اللجنة 

الع�سكرية  الربيطانية  البحرينية 

ال�سداقة  بعالقات  م�سيدا  امل�سرتكة، 

باململكة  البحرين  مملكة  تربط  التي 

تاريخية  جذور  لها  والتي  املتحدة 

بني  القائم  بالتعاون  منوهاً  متينة، 

املجالت  �ستى  يف  ال�سديقني  البلدين 

يف  اخلربات  بتبادل  يتعلق  ما  ومنها 

التوفيق  كل  متمنيا  الع�سكري،  املجال 

البحرينية  اللجنة  لأعمال  والنجاح 

الربيطانية الع�سكرية امل�سرتكة والتي 

والتعاون  التن�سيق  اإىل حتقيق  تهدف 

الدفاعي والتكامل وتبادل التجارب يف 

املجال الع�سكري بني اجلانبني.

ح�سر الجتماع اللواء الركن ح�سن 

حممد �سعد مدير ديوان القيادة العامة، 

واللواء الركن بحري يو�سف اأحمد مال 

اهلل م�ساعد رئي�س هيئة الأركان لالإمداد 

اأنور  بحري  الركن  واللواء  والتموين، 

ال�سيانة  مدير  اجلودر  جا�سم  عبداهلل 

والتزويد الفني، واللواء الركن بحري 

التعاون  مدير  ال�سادة  ها�سم  حممد 

ال�سيخ  الركن  واللواء  الع�سكري، 

مدير  خليفة  اآل  خالد  بن  �سلمان 

وعدد  والتقنية،  والتنظيم  التخطيط 

من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

اللجنة البحرينية الربيطانية تبحث توطيد التعاون امل�ضرتك

تقوية التن�ضيق الع�ضكري بني »دفاع البحرين« والقوات الربيطانية

اأعمال  2020م،  فرباير   18 الثالثاء  اأم�س  يوم  بداأت 

اجتماع اللجنة البحرينية الربيطانية الع�سكرية امل�سرتكة، 

حيث تراأ�س الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير 

اجلانب  تراأ�س  فيما  البحريني،  اجلانب  الدفاع  �سوؤون 

 ،NIGEL MADDOXK الربيطاين اللواء طيار متقاعد

وال�سيد MARTIN DAY من وزارة الدفاع الربيطانية، 

وذلك يف القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.

التعاون  لعالقات  تعزيزا  الجتماع  هذا  وياأتي 

دفاع  قوة  بني  امل�سرتك  والع�سكري  الدفاعي  والتن�سيق 

البحرين والقوات امل�سلحة الربيطانية، حيث جرى خالل 

الجتماع بحث عدد من املو�سوعات التي من �ساأنها تقوية 

قوة  بني  امل�سرتك  الع�سكري  والتن�سيق  التعاون  وتوطيد 

دفاع البحرين والقوات امل�سلحة الربيطانية.

ح�سر الجتماع اللواء الركن بحري يو�سف اأحمد مال 

اهلل م�ساعد رئي�س هيئة الأركان لالإمداد والتموين، واللواء 

ال�سيانة  مدير  اجلودر  جا�سم  عبداهلل  اأنور  بحري  الركن 

والتزويد الفني، واللواء الركن بحري حممد ها�سم ال�سادة 

مدير التعاون الع�سكري، واللواء الركن ال�سيخ �سلمان بن 

اآل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، وعدد  خالد 

من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

https://www.alayam.com/online/local/842575/News.html
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فريو�ص كورونا وفريو�ص الإن�ضانحممد كمال

زمريه.. ُيحادث ملك املوت وين�ضب متثالً ل�ضليماين

ا عن  اأ�ضماء و�ضعناها ِلُنَعرَِّف الأ�ضياء بطبيعتها ولنميز تلك الأ�ضياء بع�ضً

بع�ضها، لأننا جمربون وملزمون بالتعامل والتعاي�ض معها، فالطبيعة تفر�ض 

على الكائنات احلية، والإن�ضان بينها، منتوجاتها البيولوجية ولي�ض اأمام وعي 

الإن�ضان وعظمة فكره خيار �ضوى الن�ضياع بال�ضمع والطاعة رغم �ضعيه العنيد 

غري احلكيم لتطويع قوانينها والتطاول على حرمة الطبيعة وانتهاك جماليتها 

القادمة من نعمها؛  الأجيال  املوارد من كنوزها وهدرها وحرمان  وا�ضتنزاف 

وبع�ض تلك الأ�ضماء لها وقع الرهبة يف نف�ض بني الب�ضر، فكلمة »فريو�ض« 

توحي بالرهبة وباخلطر الداهم على الإن�ضان، وي�ضرتجع الإن�ضان منها ذكريات 

املا�ضي من تلك الأوبئة التي ح�ضدت ن�ضًبا عالية من جتمعات بني الب�ضر، مثل 

الطاعون الأ�ضود الذي طعن اجل�ضم الأوروبي يف القرن ال�ضابع ع�ضر امليالدي 

وح�ضد من الب�ضر اأكرث من ن�ضف �ضكان القارة الأوروبية. هذا الفريو�ض املرعب 

لالإن�ضان لي�ض �ضوى اأخ اأو اأخت لالإن�ضان يف ملكوت الطبيعة، فكالهما خرج من 

رحم الطبيعة، والطبيعة ل تفرق بنب مولود لها واآخر؛ كالهما منتج بيولوجي 

الإن�ضان،  و  احل�ضرة  ولدت  التي  الأم  هي  والطبيعة  الطبيعة،  م�ضنع  يف 

والأحجام  الأحجام،  بيولوجية من خمتلف  والبكترييا، وكائنات  والفريو�ض 

تتفاوت، بالن�ضبة ملدى الب�ضر عند الإن�ضان، بني مرئي وغري مرئي... والكائنات 

املرئية لها قيا�ضاتها املتفاوتة، والكائنات غري املرئية كذلك لها قيا�ضاتها املتفاوتة 

التي ل ُتَرْى معظمها اإل باأجهزة مكربة األوف املرات، ومن الكائنات غري املرئية 

تلك التي ي�ضتحيل على الإن�ضان �ضرب غور اأحجامها لأنها يف حاجة اإىل التكبري 

الطبيعة  اإمرباطورية  عن  الت�ضور  يف  البعد  وبهذا  املرات،  مليارات  تتخطى 

و�ضناعاتها البيولوجية فاإن الإن�ضان لي�ض �ضوى �ضنف بيولوجي واحد وهو 

فرد يف عائلة بيولوجية �ضخمة واحدة تعي�ض يف اأمرباطورية الطبيعة. بني 

الإن�ضان من جهة وبقية الأع�ضاء يف العائلة البيولوجية هناك فارق نوعي له 

عالقة م�ضريية ب�ضالمة الطبيعة و جمالها و كمالها. 

الفارق النوعي بني الإن�ضان وبقية الكائنات يف هذه العائلة البيولوجية 

هو اأن ن�ضاط الإن�ضان يت�ضم باخليانة لبقية اأفراد العائلة، اإ�ضافة اإىل ما ينتج 

عن هذا الن�ضاط من مترد على امرباطورية الطبيعة... جميع الكائنات احلية 

تتعامل مع الطبيعة و فيما بينها ح�ضب ما �ضنته الطبيعة من قوانني، فهي 

تاأكل بع�ضها بع�ضا وت�ضارع بع�ضها بع�ضا يف اإطار هذه القوانني، اإل الإن�ضان 

فاإنه يتعامل مع الكائنات، التي هي يف متناول يده ومقدرته، بقوانينه اخلا�ضة 

- قوانني الفكر - �ضارًبا قوانني الطبيعة عر�ض احلائط، وبروح من التفاخر 

)عجلة  مبتكرة  وباأدوات  البيولوجية،  العائلة  اأفراد  على  والرتفع  والتباهي 

ال�ضناعة اجلبارة( تلحق الأذى بالطبيعة ذاتها؛ فقد ت�ضبب الإن�ضان يف تلويث 

باأمرا�ض مزمنة وهي كثرية ويف تزايد، واأكرث هذه  الطبيعة  البيئة واإ�ضابة 

الأر�ضية  الكرة  لدرجة حرارة جو  امل�ضطرد  الرتفاع  امللمو�ضة هي  الأمرا�ض 

والت�ضبب يف الق�ضاء على الطبيعة اجلليدية يف القطبني، واإحداث ثقوب كبرية 

اأكرب،  وتو�ضع  تكاثر  الثقوب يف  وهذه  )الأوزون(،  اجلوي  الغالف  طبقة  يف 

رغم اأن الهدف الطبيعي من هذه الطبقة من الغالف اجلوي هو حماية الإن�ضان 

والعائلة البيولوجية �ضد الإ�ضعاع الكوين القاتل للحياة، وغريها من الأمرا�ض 

يف ج�ضم الطبيعة وهي كثرية ويف تكاثر. بينما جميع الكائنات احلية، مبا فيها 

جميع اأنواع اجلراثيم والبكترييا والفريو�ضات تقوم بدورها الطبيعي و ح�ضب 

قوانني الطبيعة ول تت�ضبب يف اإحلاق الأذى بالطبيعة ول اإ�ضابة الطبيعة باأي 

الإن�ضان والكائنات  الفارق بني  اأو �ضكل من الأمرا�ض؛ واخت�ضاًرا لر�ضم  نوع 

الأخرى مع الطبيعة، فاإنه من املهم و اجلوهري اإدراك اأن الفريو�ضات املرعبة!!! 

ومنها فريو�ض الكورونا تقوم بدورها الطبيعي ول تخل بقوانني الطبيعة، و 

هي واإن حاربت الإن�ضان و�ضرعته وهزمته وق�ضت عليه وحمته من الوجود، 

فاإنها تكون قد فعلت ذلك يف اإطار قوانني الطبيعة واحرتام العائلة البيولوجية، 

ولكنها، بكل ما حتدثه من رعب يف كيان الإن�ضان، فاإنها ل تتعدى على ملكوت 

الطبيعة ول تخون العائلة البيولوجية؛ اإن الذي يجب اأن يدركه الإن�ضان، حتى 

يتاأدب يف تعامله مع الطبيعة، هو اأن الإن�ضان بالن�ضبة للطبيعة ل �ضيء �ضوى 

اإذا اقت�ضت م�ضلحة  ع�ضو يف عائلة بيولوجية جبارة ميكن ال�ضتغناء عنه 

الطبيعة يف ذلك، وللطبيعة اأدوات كثرية وهي قادرة على توليد اأدوات جديدة 

اإن راأت �ضرورة لذلك. هذا ل يعني اأن بقية الأع�ضاء يف العائلة البيولوجية 

اإطار  البيولوجية، يف  الكائنات  اأن  بل  وئام،  و  �ضالم  بع�ضها يف  مع  تعي�ض 

العالقة فيما بني النوع الواحد وفيما بني الأنواع الأخرى، و يف اإطار العالقة 

مع البيئة املتغرية يف الطبيعة، بل اأن كل الكائنات البيولوجية تعي�ض �ضراًعا 

يوؤمن  مبداأ طبيعي مبقت�ضاه  البقاء  اأجل  من  فال�ضراع  البقاء؛  اأجل  من  دائًما 

اإ�ضتمرارية وجوده. وال�ضراع يف اجتاهني، اجتاه داخلي  البيولوجي  الكيان 

بني الكيانات ذاتها واجتاه خارجي بني الكائنات واملحيط )البيئة( املتغري يف 

الطبيعة. فمن الطبيعي اإًذا اأن تنقر�ض بع�ض الكائنات البيولوجية يف معمعة 

هذا ال�ضراع املالزم لالأع�ضاء يف العائلة البيولوجية، وهو النقرا�ض الطبيعي 

الذي ل يوؤثر �ضلًبا على مملكة الطبيعة  فعلى �ضبيل املثال فقد كان هناك جن�ض 

ب�ضري خمتلف عن اجلن�ض الب�ضري ال�ضائد اليوم، يعرف بجن�ض النياندرثال 

Neanderthal، عا�ض مع الإن�ضان الع�ضري، والذي ي�ضنف بجن�ض الإن�ضان 
الذكي homo sapiens، زهاء ثالثمائة األف عام، اإل اأن هذا اجلن�ض الب�ضري مل 

ي�ضتطع تاأمني ال�ضتمرار لوجوده يف ملكوت الطبيعة فانقر�ض قبل ما يقارب 

الثالثني األف �ضنة.

ال�ضراع كمبداأ فطري من اأجل البقاء ل يق�ضد منه اأن يكون على ح�ضاب 

اإطار  الأنواع الأخرى من الكائنات احلية... ال�ضراع، مبفهومه الطبيعي ويف 

قوانني الطبيعة، ل يعني اأن بقاء نوع يقت�ضي بال�ضرورة انقرا�ض نوع اآخر 

اأو اأنواع اأخرى، وهكذا فاإن ال�ضراع من اأجل البقاء ل يت�ضمن مق�ضًدا م�ضبًقا 

ول نية مبيتة للق�ضاء النقرا�ضي على ع�ضو اآخر يف العائلة البيولوجية، اإمنا 

النقرا�ض اإن ح�ضل فب�ضبب عجز طبيعي يف املقومات املوروثة واملكت�ضبة يف 

كيان ذلك الع�ضو اأو اجلن�ض، مثلما ح�ضل مع اجلن�ض الب�ضري نياندرثال قبل 

ثالثني األف �ضنة.

اأن�ضطة  بفعل  الطبيعة  واأمرا�ض  البيئة  حالة  اقت�ضتها  التي  الدرا�ضات 

الإن�ضان خميفة، و هي تبلغ ر�ضالة حتذيرية لبني الب�ضر؛ تفيد هذه الدرا�ضات 

باأن التنوع البيولوجي احلايل هو نتاج تطورات متالحقة خالل 53 مليار �ضنة، 

واأن العدد الإجمايل لالأنواع يقدر بحدود 14 مليون نوع، واأن الن�ضبة املئوية 

املدرو�ضة منها ل تتعدى 13%، واأنه بني جملة البيانات واحلقائق فاإن ن�ضاط 

الإن�ضان، والإن�ضان فقط، قد اأدى اإىل انقرا�ض 816 جن�ًضا خالل اخلم�ضة قرون 

الأخرية... فالإن�ضان بن�ضاطه الأناين هو اجلن�ض الوحيد يف العائلة البيولوجية 

هو  مملكة  يف  النقرا�ض  تهلكة  يف  بها  ويلقي  الأخرى  الأجنا�ض  يدمر  الذي 

واجلراثيم  والبكترييا  الفريو�ضات  اأن�ضطة  فكل  فيها،  الوحيد  املفكر  الع�ضو 

والأوبئة لي�ضت ب�ضيء ت�ضتحق الذكر واخلوف والرعب مقارنة بن�ضاط الإن�ضان 

�ضد نف�ضه و�ضد الطبيعة التي خرج من رحمها. اإن ن�ضاط فريو�ض كورونا، 

وجميع اأخوة هذا الفريو�ض، ل ي�ضاوي جزًءا من ذرة مما يفعله الإن�ضان من 

جرم و ب�ضبق الإ�ضرار وبوعي فكري كامل �ضد احلياة على الكرة الأر�ضية. 

فالفريو�ض بريء وم�ضكني اأمام جرائم الإن�ضان، والفريو�ض امل�ضكني اأقل وطاأة 

على الإن�ضان من الإن�ضان على الإن�ضان.

الطبيعة يف كاملها هي بتعدد و تنوع كائناتها، وقوانني الطبيعة، يف ذات 

الطبيعة، تعمل على قاعدة تعادلية حتفظ التوازن الطبيعي بني الكائنات من 

واإذا  الطبيعي...  غري  انقرا�ضها  وتفادي  تعددها  وتنامي  الكائنات  بقاء  اأجل 

ح�ضل خلل يف تعادلية امليزان فاإن القوة الفطرية الكامنة يف �ضبكة العالقة 

بني الكائنات البيولوجية تتحفز وتن�ضط لإعادة التعادلية يف ميزان الطبيعة، 

والقرار الفطري قد يقت�ضي تروي�ض اأو الق�ضاء على نوع بيولوجي يعمل خارج 

ال�ضرب البيولوجي والذي ل يلتزم ول يحرتم قوانني الطبيعة.... 

بني  العالقة  �ضبكة  يف  الكامنة  الفطرية  القوة  ن�ضاط  اأن  اإًذا،  عجب  فال 

الكائنات البيولوجية، من اأجل املحافظة على الكل، قد ينتج عنه )اأي ن�ضاط 

القوة الفطرية( انقرا�ض نوع خرج عن ال�ضرب... الإن�ضان، هو النوع البيولوجي 

الوحيد الذي يطري خارج ال�ضرب، ويت�ضبب يف انقرا�ض اأنواع بيولوجية كثرية 

خارج مبداأ ال�ضراع من اأجل البقاء؛ فن�ضاط الإن�ضان، القت�ضادي وال�ضناعي 

وال�ضيا�ضي واحلربي والرتفيهي والتكنيزي، يخل مببداأ ال�ضراع من اأجل البقاء، 

ا اآخر وهو البقاء من اأجل ال�ضراع، وهنا تاأتي الطامة الكربى  ويخلق مبداأً مناق�ضً

من الإن�ضان �ضد الطبيعة، والطبيعة لن ت�ضكت على هذا العتداء الغا�ضم، فلها 

قوانينها واأدواتها وقرارتها وكلماتها... وقد تكون الأوبئة والطواعني وموجات 

الهجمات الفريو�ضية اإحدى تلك الكلمات، و هكذا كلمات تاأتي على مراحل، تبداأ 

بالتحذير وقد تنتهي مبا ل يحمد عقباه.

حتى  فجيعًة  الأكرث  زمريه،  بح�سن  ال�سهري  اهلل  ن�سر  ح�سن  �سيبدو 

من ايران نف�سها لفقدان قا�سم �سليماين، فالرجل مل يكتِف بحزنه الكبري 

وبكائه الكثري وتهديداته لأمريكا، بل ا�ستح�سر ملك املوت وخاطبه راجياً 

حمطٍة  مرا�سلي  لأحد  قال  ما  ح�سب  �سليماين«  ويرتك  روحه  »ياأخذ  اأن 

تلفزيونية اأجرت معه لقاًء.

وكان الأف�سل اأن يت�سدى لل�سواريخ المريكية ويتلقاها ب�سدره بدلً 

وفقدان  وتلك ق�سة طويلة حلزن  �سليماين ومتزق جثته،  ت�سيب  اأن  من 

زمريه لقائده �سليماين، التي ت�سلح م�سل�سالً جديداً لو�سالت اللطم القادمة 

يف اجلنوب.

اأجل يف اجلنوب وما اأدراك ما اجلنوب الذي ن�سب فيه زمريه متثالً 

لقا�سم �سليماين متخطياً يف ت�سرفه و�سلوكه �سيادة الدولة اللبنانية، و�سمح 

لنف�سه اأن ين�سب متثالً للفار�سي الجنبي فوق اأرا�ٍض لبنانية الأجدر اأن 

حتت�سن اأرا�سيها ن�سباً لرجالت ال�ستقالل اللبناين، لكنها اإرادة زمريه يف 

حلظات غلوائه وانفراط حزنه الذي فاق اأحزان الآخرين من اأ�سباهه حتى 

املهند�ض«  »اأبو مهدي  برفقة  �سليماين  اأرا�سيه  قتل على  الذي  العراق  يف 

اليراين قلباً ول�ساناً وولًء.

وزمريه منذ �سربة �سليماين القاتلة وهو يتلقى ال�سربات تلو ال�سربات، 

من  اللبنانيني  �سخرية  كان حمل  معدودة  اأياٍم  قبل  الأخري  وحتى خطابه 

دعوته ملقاطعة الب�سائع المريكية، فقد ن�سرت املواقع وو�سائل الت�سال 

�سورة لبنه جواد مرتدياً قمي�ساً من �سناعة امريكية وعلى �سدر القمي�ض 

عبارات بالجنليزية »الوليات املتحدة«.

وكان الأف�سل كما قالت اإحدى التغريدات اللبنانية اأن يلب�ض جواد ابن 

زمريه ثياباً وقم�ساناً من �سناعٍة �سورية على الأقل او من �سناعة اإيرانية.

و�سليماين  وقمي�سه  جواد  بني  وما  الأب،  زمريه  يورط  البن  جواد 

البلد  ذلك  ملواطني  ا�ستفزاز زمريه  اللبناين  امل�سهد  اأفق  يلوح يف  ومتثاله 

الذين ك�سروا حاجز اخلوف والأوهام وبرز هجومهم وانتقاداتهم املريرة 

�سقوط  يوؤكد  مبا  نف�سه  »زمريه«  الالت  حزب  تنظيم  لراأ�ض  والقا�سية 

بها  واإحاطته  عليه  لإ�سباغها  اأن�ساره  �سعى  التي  »التقدي�ض«  اأ�سطورة 

الب�سيط، وهي هالة ما عادت قادرة  النقد  الهجوم او حتى  حمايًة له من 

على اأداء دورها الذي تقام عهده وانتهت �سالحيته.

وفيما يبدو من فجيعة زمريه الذي مازال يبكي �سليماين بحرقة �سديدة 

اإن الرجل كان عموده الفقرة واليد التي ا�ستقوى بها ومكَّن نفوذه وعزز 

�سلطته و�سطوته مبا ي�سي اإنه الآن يف ورطة ت�ساعفت مع مترد ال�سارع 

�سدها  �ساخبة  بهتافات  وخروجه  الالت  حزب  ملي�سيات  على  اجلنوبي 

و�سد تغولها على النا�ض هناك.

نف�ض  من  ي�سربون  ولعلهم  ومعاك�ساً  معكو�ساً  العربي  ربيعهم  اإنه 

�سقوط  ولعل  زمريه،  يا  العمل  من جن�ض  واجلزاء  الذي �سنعوه،  الكاأ�ض 

بعد  عروبته  اإىل  وعودته  اخلطري  اإ�ساره  من  العقل  بداية حترير  الأوهام 

حماولتك »لتفري�سه« من الفار�سية.

ول يبدو زمريه وحده املفجوع واملوجوع من مقتل وفقدان �سليماين، 

واختاروا  بوجعهم  امل�سهد  من  فروا  الولئية  العراقية  امللي�سيات  فزعماء 

ال�سمت خوفاً على اأرواحهم من ردة فعٍل امريكية لو متادوا يف تهديداتهم 

و�سحنهم وحتري�ساتهم �سد القوات المريكية املتواجدة يف العراق.

فال اخلزعلي بات يهدد ويتوعد، ول احل�سد »ال�سيعي« بات يقرتب من 

ا�سطوانة النتقام ملقتل اأبرز قادته »ابو مهدي املهند�ض«، ول كتائب بدر 

ت�سرح بحرٍف وهي التي فقدت �سليماين بو�سفه الالعب الأكرب يف حركة 

امللي�سيات هناك.

للملي�سيات  اأ�سا�سيًة  و�سربة  خ�سارًة  �سّكل  �سليماين  فمقتل  وهكذا 

�سطوتها  يف  تعتمد  كونها  مكان،  غري  ويف  ولبنان  العراق  يف  املوالية 

يعني  وفقدانه  اليراين،  الهرم  يف  �سليماين  ونفوذ  �سطوة  على  ونفوذها 

اإعادة ترتيب اأماكن هذه امللي�سيات يف اخلارطة اليرانية »الأم«.

�سّكل  التي  اليرانية  احلا�سنة  على  وتعي�ض  تتغذى  امللي�سيات  فهذه 

فراغه  ميالأ  اأن  له  البديل  ي�ستطيع  فهل  والأهم،  الأول  رافدها  �سليماين 

اإيران،  القوى يف  اهتمام مراكز  امللي�سيات ومكانتها يف  تلك  اإىل  بالن�سبة 

وت�سفية  �سليماين،  بعد  ما  �سراعات  يف  م�سغولة  الآن  واإنها  ل�سيما 

ح�سابات موؤجلة فيما بينها.

اأ�سئلة كثرية لن يجيب عليها متثال �سليماين يف تلك القرية بجنوب لبنان 

ول بكاء زمريه واأمنيته اأن يخطف ملك املوت روحه بدلً من �سليماين!!.

وداًعا اأبا نايف

 اإذا كان تغييب املوت اأًيا كان من اأفراد اأ�سرة ما 

�سببًا لرتك احل�سرة والأمل يف قلوب الباقني من اأفراد 

اأ�سرة امليت واأهله و�سحبه، فاإن حدث املوت يف ذاته 

واحدة من امل�سلمات التي فطر الإن�سان على قبولها 

اخللق.  بداية  منذ  عليه  اأحد  يعرت�ض  اأن  دون  من 

القد�سية،  ومكانته  هيبته  للموت  كانت  الأزل  منذ 

الإن�سان؛  بني  تطور  اآثار  فيها  تفت  مل  مكانة  وهي 

الب�سري الذي فك كثريًا من املغالق وحل  العقل  لأن 

املوت  قهر  عن  عاجًزا  ظل  والأ�سرار  الألغاز  عديد 

احلدث  هذا  تاأمل  اإل  اأمره  من  ميلك  ومل  ومغالبته، 

ولكننا  ونخ�ساه  ناأباه  قاهًرا  قدًرا  واعتباره  اجللل 

الطقو�سي  �سلوكنا  به  ي�سهد  اإذعاًنا  ل�سلطانه  نذعن 

عندما ن�سطدم به. املوت كان دائًما �سببًا لقلق دائم 

الإن�سان يف حياته؛ لأنه قدر حمتوم، لن يفلت  لدى 

النا�ض  اأغنى  الأحد  هذا  كان  واإن  حتى  اأحد  منه 

واأقواهم واأ�سدهم واأكرثهم وجاها ومكانة على وجه 

الأر�ض، ي�ستوي اأمام �سلطانه الفقري والغني والكبري 

رادَّ  ول  له  رادع  فال  والقبيح،  واجلميل  وال�سغري 

معه  �سفقة  عقد  اأو  ر�سوته  اأحد  ي�ستطيع  ولن  له، 

ليوؤخر جميئه اأو ليقّدمه فهو ياأتي من دون اأن يبعث 

له  �سببًا  احلوادث  تكون  قد  ر�سائل..  اأو  مبوؤ�سرات 

وقد ل تكون، وقد يكون املر�ض �سببًا وقد ل يكون، 

وقد تكون احلروب وقد ل تكون. املوت ياأتي �ساكتًا 

ل ليفاجئ امليت واإمنا ليفاجئ اأهل امليت.

ل  حيث  من  الإن�سان  تداهم  باتت  حالة  املوت   

يدري. املوت هو احلقيقة الثابتة التي تقابلها حقيقة 

احلياة، ولكل حياة نهاية ا�سمها املوت. فال حياة بال 

موت ول موت بال حياة. ال�سيء الذي يتفرد به املوت 

عن احلياة هو اأن الكل يت�ساوى اأمامه. مقدمة مقايل 

واأ�ستميح  ذلك  لأعلم  واإين  �سك،  بال  كئيبة  تاأملية 

القارئ عذًرا اإن اأدخلته معي يف وح�سة تاأمل املوت 

يف  الكتابة  عليَّ  فر�ض  املقام  لكن  عنه،  واحلديث 

البقاء  دار  اإىل  دنيانا  عن  رحل  عزيًزا  لأرثي  وعنه؛ 

فجرين مبوته اإىل تاأمل �سطوة املوت. الفقيد بالنَ�سب 

العملية مبنزلة  احلياة  واقع  اأبي، وهو يف  اإبن خال 

اإىل  منها  اأطل  التي  والنافذة  الكبري  والأخ  يل  العم 

املا�سي لأتنف�ض منه �سيئًا من نقاوة هوائه، فجعني 

رحيله واآملني ومل يفاجئني، اأحزنني ولكنه اأيقظ يفَّ 

الإن�سان  هذا  �سفات  من  اأر�سده  كنت  مما  بع�ًسا 

الكرمي خلًقا، واجلميل �سلوًكا، واأ�سمره، ومل يت�سَن 

واملاآثر،  املناقب  تعديد  عماده  رثاء  اإل  به  البوح  يل 

وتعبري عن الوعي بحالة من الفقد ما اإن ندركها حتى 

مندح  اأن  دون  من  نعاي�سها  كنا  مناقب  لنا  تتجلى 

�ساحبها اأو نذكرها. 

 ما كان �سمت فقيدنا الغايل الطويل الذي ا�ستمر 

زهاء عام ب�سبب املر�ض اإل ا�ستمراًرا حلديثه الهام�ض 

اأبًدا عندما كان يرى اأن حلديثه �سرورة. كان وقوًرا 

ملا يجري  تاأمله  اإن�ساته ويف حديثه، وكذلك يف  يف 

من حوله ويف حميطه. راجح العقل يف قراراته، يجيد 

�سناعة ال�سالم لنف�سه وملن حوله. كان يتحلى بجملة 

من ال�سفات الإن�سانية النبيلة، فال اأتذكر يوًما واحًدا 

اأو  ما،  �سيء  قول  يف  مت�سرًعا  نايف  اأبا  فيه  راأيت 

بال�سو�ساء  ذرًعا  ي�سيق  مو�سوع..  اأي  يف  جمادلً 

يحتمل  ل  الغري..  �سوؤون  يف  يتدخل  ل  وال�سخب.. 

الطباع.. دائم البت�سامة.  العنيف.. هادئ  الختالف 

ما راأيت اأبا نايف قط م�ستعجالً يف �سريه على قدميه، 

بل راأيته يف حالة �سرود ذهني يتاأمل خطواته التي 

يذكرين  وكاأنه  امل�سجد،  اإىل  واإياًبا  ذهاًبا  يخطوها 

بقول املعري: خفف الوطء.. فما اأظن اأدمي الأر�ض اإل 

من هذه الأج�ساد.

بالقول  ترجمة  اإل  ال�سالفة  كلماتي  كانت  ما   

اأحتفظ بها على  ل�سورة ذهنية منقو�سة يف الذاكرة 

امتداد مراحل عمري الأربع منذ كان »البيت العود« 

تلك  تزال  باأهله �ساًجا باحلركة واحلياة وما  عامًرا 

ال�سورة قائمة يف الذهن حتى بعد اأن اأ�سبح »البيت 

يف  تنبعث  فهي  تنطم�ض،  اأن  تاأبى  ذكرى  العود« 

من  اأحدا  تلمح  اأن  حيّة مبجرد  واحلال �سورة  التو 

التي  الكلمات  ولي�ست هذه  العتيد،  البيت  ذاك  رموز 

اأكتبها هنا اإل تعبريًا عن ج�سامة الفقد للراحل اأحمد 

الذي  اهلل،  رحمه  نايف«  »اأبو  ال�سروقي،  جا�سم  بن 

اأ�سرة يغمر  تارًكا خلفه  املا�سي  غادرنا يوم الثنني 

احلب اأفرادها، و�سرية عطرة و�سجالً اأخالقيًا عامًرا 

واإمياًنا مطلًقا باحلياة واملوت من دون زيف.

 »البيت العود« كما هو معروف عند اأهايل قاليل 

حالة  البيت  هذا  واأهل  اأبي،  خوال  بيت  هو  القدمية 

من  الذي  واجليل  جيلي  لدى  تنتهي  ل  الع�سق  من 

بعدي، ن�سج خيوطها اآباوؤنا واأجدادنا، ونحن ما نزال 

نحافظ عليه قدر امل�ستطاع، فاإن تفقد واحًدا من هذا 

البيت العتيد فهذا واهلل ما ي�سبب الأمل، ويرتك حزًنا 

غائًرا. رحمك اهلل اأبا نايف واألهم زوجتك »اأم نايف«، 

ال�سرب  حمبيك  وكل  واأهلك  واأحفادك  وابنك  وابنتك 

اأركان  من  بقي  من  عمر  يف  اهلل  واأطال  وال�سلوان. 

»البيت العود«.

جميع الكائنات احلية تتعامل مع الطبيعة 

وفيما بينها ح�ضب ما �ضنته الطبيعة من قوانني

ل خ�ضارًة و�ضربة فمقتل �ضليماين �ضكَّ

 اأ�ضا�ضيًة للملي�ضيات املوالية يف العراق

https://bit.ly/324SSIo
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 ناصر بن حمد يستقبل قائد العنصر 
البحري للقوات الملكية البحرية البريطانية

استقبل س��مو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليف��ة مستش��ار األمن الوطن��ي قائد الحرس 
الملك��ي صب��اح الثالث��اء، قائ��د العنص��ر البحري 
للقوات الملكية البحرية البريطانية، العميد بحري 

دين باسيت.
ورحب سمو مستش��ار األمن الوطني قائد الحرس 
الملك��ي بقائد العنص��ر البحري للق��وات الملكية 
البحري��ة البريطاني��ة، مش��يدًا بعم��ق العالق��ات 
الثنائي��ة والتاريخية التي ترب��ط مملكة البحرين 
م��ع المملكة المتح��دة الصديقة، فيم��ا تم بحث 
أوجه التعاون المشترك في المجال العسكري بين 
البلدين من خالل تبادل الخبرات وسبل تطويرها.
كم��ا أش��اد س��موه بالدور ال��ذي تق��وم المملكة 
المتحدة على المس��توى الدول��ي في حفظ األمن 

والسلم العالمي.

»التنسيقية« برئاسة ولي 
العهد تبحث اإلجراءات 

االحترازية لـ»كورونا«
بحثت اللجنة التنس��يقية خالل اجتماعها ال�300 برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، مس��تجدات اإلجراءات االحترازية المتخذة بشأن مرض 

فيروس الكورونا »كوفيد – 19«.

القائد العام يستقبل مساعد 
رئيس منظمة الدفاع الجوي 

والصاروخي المتكاملة بـ»رايثون«

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ 
خليف��ة بن أحمد آل خليف��ة، في مكتبه بالقي��ادة العامة صباح 
الثالثاء، مس��اعد رئي��س منظمة الدف��اع الج��وي والصاروخي 
 Thomas ،( بش��ركة )رايث��ون( األمريكي��ة IDS( المتكامل��ة
Laliberty، بحضور رئيس هيئ��ة األركان، الفريق الركن ذياب 

بن صقر النعيمي.
وخالل اللقاء رحب القائد العام بمس��اعد رئيس منظمة الدفاع 
الجوي والصاروخي المتكاملة )IDS ( بش��ركة )رايثون(، مشيدًا 
بعم��ق العالق��ات التاريخية الت��ي تربط بين مملك��ة البحرين 
والواليات المتحدة األمريكية وما يش��هده التعاون المش��ترك 
بينهما من تطور ونماء في مختلف المجاالت، منوهًا بالمستوى 
المتقدم للش��ركة والمتخصصة في تصنيع المنظومات وإنتاج 
المع��دات والتقنيات المتطورة في المجاالت الدفاعية واألمنية، 

متمنيًا للشركة دوام التطور والتقدم.
حض��ر اللقاء مدير دي��وان القيادة العامة، اللواء الركن حس��ن 
محمد سعد، وقائد س��الح الجو الملكي البحريني، اللواء الركن 
طيار الش��يخ حمد بن عبداهلل آل خليفة، ومس��اعد رئيس هيئة 
األركان للعملي��ات، اللواء الركن غان��م إبراهيم الفضالة، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام يستقبل وفدًا من أعضاء اللجنة 
البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين، المش��ير الركن الشيخ خليفة 
ب��ن أحمد آل خليفة، في القيادة العام��ة صباح الثالثاء، وفدًا من أعضاء 
اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة برئاسة كاًل من اللواء 
طيار متقاعد NIGEL MADDOX، و MARTIN DAY من وزارة الدفاع 
البريطاني��ة، بحضور وزير ش��ؤون الدف��اع، الفريق الرك��ن عبداهلل بن 

حسن النعيمي.
وخالل اللقاء رحب القائد العام بوفد أعضاء اللجنة البحرينية البريطانية 
العس��كرية المش��تركة، مش��يدًا بعالقات الصداقة الت��ي تربط مملكة 
البحري��ن بالمملك��ة المتحدة والتي له��ا جذور تاريخي��ة متينة، منوهًا 
بالتع��اون القائ��م بين البلدي��ن الصديقين في ش��تى المجاالت ومنها 
ما يتعل��ق بتبادل الخبرات في المجال العس��كري، متمني��ًا كل التوفيق 
والنجاح ألعمال اللجنة البحرينية البريطانية العسكرية المشتركة والتي 
تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون الدفاعي والتكامل وتبادل التجارب 

في المجال العسكري بين الجانبين.
حض��ر االجتماع مدير ديوان القيادة العامة، اللواء الركن حس��ن محمد 
س��عد، ومس��اعد رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموي��ن، اللواء الركن 
بحري يوس��ف أحمد م��ال اهلل، ومدي��ر الصيانة والتزوي��د الفني، اللواء 
الركن بحري أنور عبداهلل جاسم الجودر، ومدير التعاون العسكري، اللواء 
الركن بحري محمد هاشم السادة، ومدير التخطيط والتنظيم والتقنية، 

اللواء الركن الش��يخ س��لمان بن خالد آل خليفة، وعدد من كبار ضباط 
قوة دفاع البحرين.

العريض يستقبل السفير 
المصري في البحرين

اس��تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، ج��واد العريض، بمكتبه، 
سفير جمهورية مص�ر العربية الش��قيقة لدى مملكة البحرين، 
ياس��ر محمد شعبان، بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا لبالده لدى 

مملكة البح��رين.
وخالل اللقاء رحب العريض بالس��فير منوه��ًا بما يربط مملكة 
البحرين وجمهورية مص��ر العربية من عالقات أخوية ومتميزة 
في كافة المجاالت، مؤكدًا أنه س�وف يلقى كل الدعم والمساندة 
لكل ما يس��هل مهمت��ه ال�دبلوماس��ية تعزي��زًا للعالقات بين 

البلدين الشقيقين.
وخ��الل اللقاء تم اس��تعراض العالق��ات الثنائي��ة القائمة بين 

البلدين إضافة إلى المواضيع ذات االهتمام المشترك.
ومن جانبه أش��اد الس��فير ياسر محمد ش��عبان بأواصر األخوة 
والمحبة القائمة بين ش��عبي البلدين الش��قيقين وما تشهده 
مختلف أوج��ه التعاون بينهما من تطور ونم��اء في ظ�ل قيادة 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 

البالد المفدى وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 الشيخة مّي 
تستقبل السفير المغربّي

استقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة الثالثاء س��فير المملكة المغربية الشقيقة لدى 
مملكة البحرين الس��فير مصطفى بنخي��ي، وتأتي هذه الزيارة 
ف��ي إطار تعزي��ز العالقات األخوي��ة الوطيدة الت��ي تربط بين 

المملكتين .
ورحّب��ت رئيس��ة الهيئ��ة بالس��فير المغربي مثمّن��ًة اهتمامه 
ببرام��ج الهيئة ضمن العام الجاري الذي يحمل ش��عار »دلمون 
حيث الكثافة« باإلضافة إلى الفعاليات المميزة التي تقام خالل 

مهرجان ربيع الثقافة الذي انطلق خالل فبراير الجاري.
من جانبه أش��اد بنخيي بالدور ال��ذي تضطلع به هيئة البحرين 
للثقاف��ة واآلثار في مجال صَون الت��راث، وحماية اآلثار، إضافة 
إل��ى الفعاليات الثقافية والع��روض الفنية المنوّعة التي تُروِّج 

لمملكة البحرين.

 الدوسري: جهود ملحوظة لـ»العمل«
في رعاية ومتابعة شؤون الطفولة

أش��اد مس��اعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري، 
بجهود وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية رئيس 
اللجن��ة الوطني��ة للطفولة جميل حمي��دان، في 
رعاية ومتابعة شؤون الطفولة في كافة مراحلها 
العمري��ة تربوي��ًا وثقافيًا ونفس��يًا إس��هامًا في 
رفعتها وف��ق أعلى المعايير الدولي��ة والحقوقية 

ذات الصلة.
واجتمع الدوس��ري، مع الوكيل المس��اعد لتنمية 
المجتمع بوزارة العمل والتنمية االجتماعية نائب 
رئي��س اللجن��ة الوطنية للطفولة خالد اس��حاق، 
وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقش��ة إعداد تقارير 
مملك��ة البحري��ن إل��ى األمم المتح��دة بموجب 
االنضمام إلى البروتوكولين االختيارين التفاقية 
حق��وق الطف��ل. كما أش��اد بجه��ود الوزير، في 
متابعة ش��ؤون الطفولة إسهامًا في رفعتها وفق 
أعل��ى المعايي��ر الدولية والحقوقي��ة ذات الصلة 
بما فيها عقد وتش��جيع كافة األنش��طة والبرامج 
المتعلقة برفع مس��توى الوعي وتنمية الطفولة، 
والت��ي جاء آخرها احتف��ال مملكة البحرين بمرور 
30 عام��ًا على إقرار اتفاقي��ة حقوق الطفل ضمن 
احتفاالته��ا باليوم العالم��ي للطفل، حيث حازت 
اللجنة الوطنية للطفولة على اإلش��ادة بجهودها 
الكبي��رة من قبل لجن��ة األمم المتح��دة لحقوق 
الطفل والمش��رفة عل��ى تطبي��ق اتفاقية حقوق 
الطف��ل، خالل المش��اركة الناجح��ة للبحرين في 
اجتماع��ات الدورة )80( للجن��ة حقوق الطفل في 
جني��ف والت��ي ناقش��ت المملكة فيه��ا تقريرها 
الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس.

واس��تعرضت جهوده��ا في مج��االت تنفيذ هذه 
االتفاقية بم��ا في ذلك تطبيقها لالس��تراتيجية 
الوطني��ة للطفول��ة 2013-2017، والت��ي ت��م 

تمديدها لخمس سنوات أخرى.

وبحث مس��اعد وزير الخارجية م��ع أعضاء اللجنة 
الوطني��ة للطفولة مس��ودة التقريرين المعنين 
بحق��وق الطف��ل، األول بخص��وص تنفيذ أحكام 
البروتوك��ول االختي��اري التفاقية حق��وق الطفل 
بشأن اش��تراك األطفال في المنازعات المسلحة، 
والثان��ي بخصوص تنفي��ذ أح��كام البروتوكول 
االختي��اري التفاقي��ة حق��وق الطفل بش��أن بيع 
األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد 
اإلباحي��ة، حي��ث تول��ي البحري��ن أهمي��ة بالغة 
بحقوق اإلنس��ان وجعلت مبادئها ركيزة أساسية 
وعنص��رًا رئيس��ًا في الخط��ط واالس��تراتيجيات 
التنموية، وعززت تقدمها ونجاحها بإقرار قوانين 
ومش��روعات حقوقي��ة متع��ددة، ونف��ذت برامج 
نوعية متقدمة أس��همت في النه��وض بالتمتع 
بالحقوق والممارسات الحقوقية الفضلى وخاصة 
في مج��ال حماية حق��وق الطفل، وال��ذي تحقق 
بفضل الرعاية الس��امية من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المف��دى، بالطفولة وبرامجه��ا وتنميتها 

على كافة المستويات المتقدمة.
وأب��رزت مس��ودة التقريري��ن كافة التش��ريعات 
الوطنية واإلج��راءات والجهود المتخ��ذة لتنفيذ 

أحكام البروتوكولين التي تشمل األطر القانونية 
الجنائي��ة،  القواني��ن  وخاص��ة  والمؤسس��ية، 
ووس��ائل االنتصاف وطرائقه، وتدابي��ر الوقاية، 
وحماي��ة الضحاي��ا وتأهيلهم وإع��ادة إدماجهم 
في المجتمع، والمساعدة والتعاون الدوليين في 

مجال تنفيذ أغراض وأحكام البروتوكولين.
م��ن جانبه، أعرب اس��حاق ع��ن س��عادته بلقاء 
مس��اعد وزير الخارجية واعتزازه الكبير بالتعاون 
الوثيق والتنس��يق المش��ترك الدائ��م بين وزارة 
الخارجي��ة ووزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة 
واللجن��ة الوطني��ة للطفولة، مثمن��ًا جهود وزارة 
الخارجية البارزة وإنجازاتها الملموس��ة في مجال 
رعاية حقوق اإلنسان ودعم المؤسسات واللجان 

الحقوقية ذات الصلة لتحقيق أهدافها.
ووعم��دت اللجن��ة الوطنية للطفول��ة إلى إعداد 
مس��ودة التقريري��ن المذكورين وفق��ًا للمبادئ 
التوجيهي��ة الخاص��ة باألمم المتح��دة بعد عقد 
عدد من المشاورات الواسعة بالتعاون والتنسيق 
مع كافة أصحاب المصلحة من اللجنة التنسيقية 
العليا لحقوق اإلنس��ان والوزارات والمؤسس��ات 
الحكومية والرسمية والمجتمع المدني استعدادًا 

لرفعه للجهات المعنية خالل الفترة القادمة.
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 وزير »العدل«: تطبيق المأذون 
ضمانة للمتعاقدين ويتميز بالدقة

أكد وزير العدل والشللؤون اإلسللامية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، أن تطبيق المأذون الللذي يمكن المأذونين من إدخال البيانات 
إلكترونيًا، ستكون ميزته الدقة في إدخال البيانات، مبينًا أن عقد الزواج 

ليس من العقود التي يستهان بها، وسيكون ضمانة للمتعاقدين.
وقال الوزير في تصريح للصحافيين على هامش جلسللة النواب: »هناك 
عمل قائم بين الوزارة والحكومة اإللكترونية في سللبيل أن يكون هناك 

تطبيق متكامل للمأذونين«.
وأضللاف »سلليكون هنللاك نظللام إلكتروني يمكللن للمللأذون الدخول 
عليلله مباشللرة ويتيح له االسللتفادة من المعلومات، وسلليدخل بيانات 
المتعاقديللن مباشللرة، وسلليظهر له تصريح الللزواج إذا كان عسللكريًا 

والفحص الطبي وإذا كان هناك ولي وغير ذلك«.
وتابع الوزير »هذا عقد بين شخصين ارتبطا ببعضهما وقد يأتي بينهما 
أوالد«، مبنيًا أن الميزة في هذا الموضوع هي مسللألة الدقة في إدخال 

البيانللات، وسللتكون كل هللذه المعلومات موجودة فللي النظام، ومتى 
ما أدخلت المعلومات سلليتضح لنا ذلك«، مبينًا أن كل العقود سللتكون 
إلكترونية، فهي ليسللت مسللألة توفير وإنما مسللألة صيانة معلومات 

واالستثمار في التكنولوجيا.
وردًا علللى سللؤال صحافي عمللا إذا كان تعللدد الزوجات حًا لمشللكلة 
العنوسللة في البحرين، قال الوزير: »مسللألة تعدد الزوجات هي ممكنة 
مموجودة حسللب الشللريعة اإلسللامية، ولكن كيف تسللتخدمها وهل 
سللتعدل أم ال، هذه مسللؤولية تتحملها أمام اهلل، لكن أن تحل مشكلة 
عامللة بتعدد الزوجات، فهذه أول مرة أسللمعها، ال يمكن أن أقول حلوا 
مشكلة العنوسة بتعدد الزوجات، فهذا كام قد يستخدم في غير محله، 
حتى الشللرع حين أقر تعدد الزوجات اشللترط العدل والقدرة فا يمكن 
ربط مسللألة العنوسة بتعدد الزوجات، ألنك ستسبب مشاكل أخرى من 

طاق وتفكك أسري وسوء تربية األوالد.

 األنصاري: تفعيل التعاون 
مع »اإلسكوا« في مختلف برامج دعم المرأة

أكللدت األميللن العللام للمجلللس األعلللى 
للمللرأة هالة األنصاري، تفعيللل التعاون مع 
»اإلسكوا« خاصة فيما يتعلق بتحقيق تقدم 
المرأة واسللتدامة مشللاركتها في المجاالت 

التنموية.
وعقدت األنصاري، اجتماع عمل ثنائي بمقر 
المجلللس بالرفللاع مع وكيلللة األمين العام 
لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا 

د.روال دشتي.
وجرى خللال االجتماع بحث سللبل التعاون 
والشللراكة بين مملكة البحرين واإلسللكوا 
خاصللة فيما يتعلللق بتحقيق تقللدم المرأة 
المجللاالت  فللي  مشللاركتها  واسللتدامة 
التنموية، عبر االسللتفادة من تجربة مملكة 
البحريللن فللي اعتمللاد النمللوذج الوطنللي 
للتوازن بين الجنسللين كدليل عمل وطني 
العامة  لواضعي السياسات واالستراتيجيات 
والمشللرعين ومنفللذي البرامللج والخطط، 
ويسعى لتحقيق التوازن على مستوى توزيع 
المللوارد بشللكل يقلص ويغلللق أي فجوات 
تؤثر على أوجه تحقيللق تكافؤ الفرص بين 

الرجل والمرأة على المستوى الوطني.
وعلى هللذا الصعيد، اسللتعرضت األنصاري 
جهللود المجلللس األعلللى للمللرأة في جمع 

قنوات المعلومات لمؤسسللات المملكة من 
خال تفعيل آليللات وأدوات نظام الحوكمة 
الوطنللي لتحقيللق التللوازن بين الجنسللين 
ولمتابعة تنفيذ النموذج الوطني ومن بينها 
إنشللاء مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين 
الجنسين كمستودع شامل لكافة المؤشرات 
الكمية والنوعيللة في إطار منظومة معرفية 
موحللدة ودائمة التحديللث لقياس معدالت 

التنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
من جانبها أكدت دشتي، استعداد اإلسكوا 
لتعزيز التعاون مللع المجلس األعلى للمرأة 

في كل مجاالت دعم تقدم المرأة، مشلليدة 
بالتجربللة البحرينيللة المتقدمللة فللي هذا 

المجال.
ولفتت إلللى أن المجلس كبيللت خبرة قادر 
علللى رفللد المنظمات الدوليللة ذات الصلة 
بالخبللرات الازمة للنهللوض بالمرأة على 
المسللتوى الدولللي، عبللر تنفيللذ مشللاريع 
مشللتركة ومن أبرزها إنشاء مركز دراسات 
متخصص فللي مجللاالت المللرأة بالتعاون 
المشللترك مللع الجامعللة الملكيللة للبنات 

واإلسكوا.

 وزراء الصحة بـ»التعاون« يعقدون 
اجتماعًا استثنائيًا بالرياض حول »كورونا«

يعقللد في الريللاض، بالمملكة العربية السللعودية، 
اجتماعللًا اسللتثنائيًا لللوزراء الصحللة بللدول مجلس 
التعللاون حول فيللروس كورونا المسللتجد، األربعاء، 
بهللدف الوقللوف علللى جاهزيللة واسللتعداد الدول 
األعضاء لمواجهللة فيروس كورونا المسللتجد، بناًء 
على دعوة األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، وبالتنسيق مع مجلس الصحة لدول 

مجلس التعاون.
وتشارك مملكة البحرين بوفد برئاسة وزيرة الصحة، 

فائقللة الصالح، في هذا االجتماع الذي سللينعقد في 
مقر األمانة العامة لدول مجلس التعاون وبمشاركة 
وزراء الصحللة فللي دول المجلللس واألميللن العللام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سلليتم 
عللرض دور مجلللس الصحة التنسلليقي مللع وزارات 
الصحة بدول المجلس في هذا الصدد، واستعراض 
الوضع الحالي في كل دولة شامًا اإلجراءات المتبعة 
فللي المنافذ واإلحصاءات المتعلقة بالمرض وخطط 

الطوارئ والجاهزية.

 رئيس محكمة التمييز: 
»األعلى للقضاء« بدأ في 

التحول الرقمي التدريجي

أكللد رئيس محكمة التمييللز نائب رئيس المجلللس األعلى للقضاء 
عبللداهلل البوعينيللن، أن المجلس األعلللى للقضاء بدأ فللي التحول 
الرقمي التدريجي ضمن الخطة االسللتراتيجية للسلللطة القضائية 
بهدف تحسللين الكفللاءة وسللرعة األداء في المنظومللة القضائية 
وتقديم افضل الخدمات للمجتمع. وعقد معهد الدراسات القضائية 
والقانونيللة ندوة حللول »التحللول الرقمي بحضللور رئيس محكمة 
التمييز نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء، ووزير العدل والشؤون 
اإلسللامية واألوقاف الشلليخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام 
د.علي البوعينين، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج 
وعددا من أعضاء السلللطة القضائية ومسللؤولين في وزارة العدل 
والشللؤون اإلسللامية واألوقاف والنيابة العامة ومصللرف البحرين 

المركزي.
وأكللد عبداهلل البوعينيللن أهمية التحول الرقمي لكل المؤسسللات 
الحكوميللة والشللركات كمتطلب حتمي بعللد التطللور الباهر الذي 
يشللهده العالم فللي األنظمة الذكية ولما يميزه مللن توفير للجهد 

والمال والوقت لدفع عملية التنمية المستدامة في كل المجاالت.
وأكللد اهتماملله البالغ فللي دفع وتيللرة التحول الرقمللي الكلي في 
المجلللس األعلى للقضاء وفقًا لرؤية حضللرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسللى آل خليفة عاهل الباد المفدى لزيادة كفاءة العمل 
القضائي وتحسين مسللتوى أداء المحاكم. من جانبه، قال المعراج، 
إن البحريللن من الللدول الرائللدة في العالللم التي أدركللت أهمية 
توظيف التطللورات التكنولوجية من أجل خدمللة مكونات المجتمع 
وباألخص القطللاع المالي، حيث يهدف مصللرف البحرين المركزي 
إلى دعم التطورات التكنولوجية من خال توفير السلللع والخدمات 
المالية المبتكرة بشللكل مسللتمر، باإلضافة إلى تسللهيل إدراجها 
للمسللتهلكين وأضاف مع هذه اإلنجازات الملموسللة تتطلع مملكة 
البحرين إلى توسللع االعتماد على وسللائل الدفللع الرقمية والتوجه 
نحللو مجتمع غير نقللدي. وقدم الندوة سللعود الحللدي من مصرف 
البحريللن المركزي حيث تنللاول العديد من المحللاور منها مبادرات 
مصللرف البحريللن المركزي نحللو التحول الرقمي منللذ 2007 حتى 
2020، ومشللروع نظام التحويات الماليللة اإللكتروني. كما تطرق 
إلى موضوع الشيك اإللكتروني الذي يعتبر بمثابة تمثيل إلكتروني 
للشلليك الورقي قابللل للتداول والنقللل، حيث يتم إنشللاؤه وتلقيه 
وتخزينه إلكترونيًا ويعتمد على التوقيع الرقمي الموثق وتكنولوجية 
الرمز االسللتجابي السريع لحفظ المعلومات )QR CODE(. وأضاف 
أن خدمللة الشلليك اإللكتروني متاحللة ألي عميل لديه حسللاب جاٍر 
بأحللد مصارف مملكة البحرين المرخصللة، كما تناول محور التوقيع 
اإللكتروني والقوانين الصادرة المساهمة في إطاق نظام البحرين 

لمقاصة الشيكات اإللكترونية.

https://alwatannews.net/article/867774
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المنامة - وزارة الداخلية

نّظمـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي 
بالتعـــاون مع المكتـــب التنفيـــذي للجنة 
ورشـــة  الكـــوارث،  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
العمل التاسعة حول “الحد من المخاطر 
واألزمـــات” بهـــدف تحديـــث المصفوفة 
للمخاطـــر، حســـب األولويـــة،  الوطنيـــة 
ـــا وعامـــاً  80 مختصًّ بمشـــاركة  وذلـــك 
في مجـــال التخطيط للطوارئ وتحليل 

المخاطر.
و  الحمايـــة  إدارة  مديـــر  وأوضـــح   
السامة، رئيس المكتب التنفيذي للجنة 
الوطنية لمواجهة الكوارث أن الورشـــة، 
تأتـــي تنفيـــًذا لتوجيهـــات رئيـــس األمن 
العـــام رئيـــس اللجنة الوطنيـــة لمواجهة 
حســـن  بـــن  طـــارق  الفريـــق  الكـــوارث 
الحســـن، لما لها مـــن أهمية في تحديث 
المصفوفـــة الوطنية للمخاطر، ودراســـة 
وتحليـــل  بتحديـــد  الخاصـــة  المبـــادئ 
حســـب  تصنيفهـــا  وكيفيـــة  المخاطـــر 
األولويـــة، مـــا يســـهم فـــي تعزيـــز آليات 
التنســـيق الوطنيـــة للحـــد مـــن مخاطـــر 
الكفـــاءة  ورفـــع  واألزمـــات،  الكـــوارث 

الكـــوارث  مـــع  التعامـــل  والقـــدرة علـــى 
واألزمات والمخاطر بكافة أنواعها.

 وأشـــار إلـــى أن منظومـــة نجـــاح إدارة 
ومواجهــــة األزمات والكـــوارث، تحتاج 
المخلصـــة  الوطنيـــة  الطاقـــات  حشـــد 
والجهـــود ســـواء فـــي المجـــال األمنـــي 
الرؤيـــة  تشـــمل  والتـــي  المدنـــي  أو 
االســـتراتيجية إلدارة الكـــوارث والحـــد 
من أخطارها، مشدًدا على أهمية مسألة 
التناغـــم بيـــن جميـــع المكونـــات إلنجاح 

هذه المنظومة وتخفيف حدة تأثيرها.
 وتضّمنـــت الورشـــة، مقدمـــة فـــي إدارة 
األزمـــات والكوارث والتعاريف المتعلقة 
بهـــا مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار، شـــرح 
آليـــة تقييـــم وتحليـــل المخاطـــر، مروًرا 
بالمفاهيم والنظريات الخاصة بالكوارث 
والتخطيط لها. عاوة على ذلك، دراسة 
وتحديدهـــا  المخاطـــر  تحليـــل  مبـــادئ 
وتصنيفها حســـب األولويـــة لإلجراءات 
المســـتقبلية، بهدف إصدار دليل شـــامل 
لسنة 2020 خاص بالمخاطر على شكل 

مصفوفة وطنية.

رفع القدرة على التعامل مع الكوارث واألزمات
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مركز “تمكين” لخدمة العمالء بالسيف ينال الذهبية
المتعاملين رضـــا  وزيـــــادة  الــحــكــومــيــة  ــات  ــدم ــخ ال كـــفـــاءة  رفـــع 

لخدمـــة  تمكيـــن  مركـــز  حصـــد 
علـــى  الســـيف  بمجمـــع  العمـــاء 
تصنيـــف الفئـــة الذهبيـــة ضمن 8 
مراكز حاصلة على هذا التصنيف 
فـــي برنامج تقييم مراكز الخدمة 
الحكومية “تقييم2” لسنة 2019.

لجنـــة  أعضـــاء  مـــن  عـــدد  وقـــام 
تقييم مراكـــز الخدمة الحكومية، 
يتقدمهم وكيل وزارة الخارجية، 
رئيـــس مجلس األمنـــاء في مركز 
البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدولية ودراسات الطاقة، نائب 
رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة 
بـــن  الشـــيخ عبـــدهللا  الحكوميـــة 
أحمـــد آل خليفة بزيارة إلى مركز 
خدمـــة العمـــاء بمجمـــع الســـيف 
لتمّيـــز  الذهبـــي  الـــدرع  لتعليـــق 
المركز فـــي تقديـــم الخدمة وفق 
أعلى معايير الجودة، من ســـرعة 

وكفاءة.
 وعبر الرئيس التنفيذي لصندوق 
العمـــل تمكيـــن إبراهيـــم جناحـــي 
عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره لهـــذا 
العهـــد  ولـــي  قبـــل  مـــن  التكريـــم 
نائب القائد األعلـــى النائب األول 

لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، والذي يأتي من 
حـــرص ســـموه علـــى رفـــع كفاءة 

الخدمات الحكومية وزيادة رضا 
توحيـــد  خـــال  مـــن  المتعامليـــن 
معاييـــر الخدمة المقدمة وتطوير 
والتجهيـــزات  البشـــرية  المـــوارد 

الفنيـــة بمـــا يعـــزز مبدأ الشـــفافية 
والتنافسية واإلبداع.

وقـــال جناحي: “نحـــن في تمكين 
ركائزنـــا  تفعيـــل  علـــى  نحـــرص 
مـــع  يتـــاءم  بمـــا  اإلســـتراتيجية 
تحسين جودة الخدمات المقدمة 
علـــى كافة األصعدة وذلك بغرض 
التنـــوع  مـــن  المزيـــد  تحقيـــق 
وهـــذا  واالســـتدامة،  والتســـارع 
يتطلـــب مّنـــا جهـــًدا مضاعًفـــا في 
تحقيـــق أعلى معاييـــر األداء عبر 
تفعيـــل أدوات القياس المتقدمة، 
واالطاع علـــى التجارب الرائدة، 
العمـــاء،  رضـــا  مـــدى  وقيـــاس 
المســـتمر  التدريـــب  جانـــب  إلـــى 
لموظفينا لتطوير أدائهم لتكريس 
نمـــوذج متميز في يحتذى به في 

مجال خدمة العماء”.
ويعتمد تقييم المراكز الحكومية 
علـــى 5 معاييـــر رئيســـية تتمثـــل 
في ســـهولة الوصـــول إلى المركز، 
الخدمـــة،  توفيـــر  فـــي  والتميـــز 
وماءمـــة بيئة المركز، وساســـة 
إدارة العمـــاء، وفاعلية العمليات 

اإلدارية.

ضاحية السيف - تمكين

المنامة - وزارة الصحة

بنـــاًء علـــى دعـــوة كريمـــة مـــن األمانـــة 
العامـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخليج العربية، وبالتنســـيق مع مجلس 
الصحـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون، يعقد 
اجتماع استثنائي لوزراء الصحة بدول 
مجلـــس التعاون حول فيـــروس كورونا 
بالمملكـــة  الريـــاض  بمدينـــة  المســـتجد، 
اليـــوم  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة 
األربعـــاء؛ بهدف الوقـــوف على جاهزية 
واســـتعداد الـــدول األعضـــاء لمواجهـــة 

فيروس كورونا المستجد.
وتشـــارك مملكة البحرين بوفد برئاســـة 

وزيـــرة الصحـــة فائقة الصالـــح في هذا 
مقـــر  فـــي  ســـينعقد  الـــذي  االجتمـــاع، 
األمانـــة العامة لـــدول مجلـــس التعاون، 
دول  فـــي  الصحـــة  وزراء  وبمشـــاركة 
المجلس واألمين العام لمجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية، إذ ســـيتم عرض 
مـــع  التنســـيقي  الصحـــة  مجلـــس  دور 
وزارات الصحة بدول المجلس في هذا 
الصدد، واســـتعراض الوضع الجاري في 
كل دولة، شاماً اإلجراءات المتبعة في 
المنافذ واإلحصاءات المتعلقة بالمرض 

وخطط الطوارئ والجهوزية.
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أمـــس رئيـــس هيئـــة 
الجنـــرال  الســـابق  البريطانـــي  األركان 
المتقاعـــد اللـــورد ديفيد ريتشـــارد، عضو 
مجلس اللـــوردات، وذلك بحضور رئيس 
الحســـن.  طـــارق  الفريـــق  العـــام  األمـــن 
الجنـــرال  بزيـــارة  الوزيـــر  رحـــب  وقـــد 
المتقاعـــد اللـــورد ديفيـــد ريتشـــارد إلـــى 
مملكـــة البحريـــن، والتي تأتـــي في إطار 
التواصـــل وتبادل وجهات النظر. وأشـــاد 

الوزيـــر بالعاقـــات التاريخيـــة والوثيقـــة 
تعـــد  والتـــي  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
أرضية جيدة لتعزيز التعاون والتنســـيق 
األمني، مشـــيدا بالحرص المشـــترك على 
دعـــم وتطويـــر هذه العاقـــات بما يحقق 
المصالـــح المشـــتركة. وتم خـــال اللقاء، 
والتنســـيق،  التعـــاون  مجـــاالت  بحـــث 
بجانب عدد من الموضوعات والمســـائل 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  األمنيـــة 

والتطورات على الساحة اإلقليمية.

تعزيز التنسيق األمني بين البحرين وبريطانيا

“اليونسكو” تشيد بمبادرة سمو رئيس الوزراء بشأن يوم الضمير العالمي
المدير العام المساعد للمنظمة: تتالقى مع أهداف المنظمة وترسي نهج التفاهم بين الشعوب

عقد الشيخ حسام بن عيسى آل 
خليفة اجتماعا أمس، مع المدير 
العام المساعد بمنظمة اليونسكو 
نيكـــوالس كاســـيانيديس، بمقـــر 
المنظمة في باريـــس بجمهورية 
فرنســـا، بحضور عدد من ممثلي 
ديـــوان صاحـــب الســـمو الملكـــي 
رئيـــس الـــوزراء، وممثليـــن عـــن 
باريـــس،  فـــي  البحريـــن  ســـفارة 
والمنـــدوب الدائـــم للبحرين في 
منظمـــة اليونيســـكو وعـــدد مـــن 

مسؤولي المنظمة.
وأثنـــاء االجتماع، أشـــاد الشـــيخ 
حسام بن عيسى آل خليفة بدور 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربية 
“اليونســـكو”،  والثقافـــة  والعلـــم 
وإســـهاماتها الكبيرة في تحقيق 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 
2030 التـــي اعتمدتهـــا الجمعية 
ومـــا  المتحـــدة،  لألمـــم  العامـــة 
تقـــوم به مـــن دور نشـــط وفعال 
في إرســـاء التعـــاون الدولي في 
مجال التربية والثقافة والعلوم، 
وجهودهـــا المســـتمرة فـــي بنـــاء 
القائمـــة  المعرفيـــة  المجتمعـــات 
وقيـــم  الثقافـــي  التنـــوع  علـــى 

العدالة واألمن.
قـــرار  تضمنـــه  مـــا  واســـتعرض 
الجمعيـــة العامة لألمـــم المتحدة 
الثالثـــة  دورتهـــا  فـــي  الصـــادر 
يوليـــو  شـــهر  فـــي  والســـبعون 
2019، باعتمـــاد مبـــادرة رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

آل  ســـلمان  بـــن  خليفـــة  األميـــر 
الضميـــر  يـــوم  إطـــاق  خليفـــة، 
الدولي، فـــي الخامس من أبريل 
وســـيلة  ليشـــكل  عـــام،  كل  مـــن 
لتعبئـــة جهـــود المجتمـــع الدولي 
لتعزيـــز التفاهـــم والتضامـــن من 

أجل بنـــاء عالم مســـتدام قوامه 
المحبـــة والوئام. وأشـــار الشـــيخ 
حســـام بن عيسى آل خليفة إلى 
مـــا أكـــده قـــرار الجمعيـــة العامة 
لألمـــم المتحـــدة بشـــأن اعتمـــاد 
يـــوم الضميـــر الدولـــي، وأهميـــة 

فـــي  اليونســـكو،  منظمـــة  دور 
هـــذا  أهـــداف  وتنفيـــذ  تحقيـــق 
القـــرار، عبـــر مســـاهمتها الفعالـــة 
وأنشطتها المتصلة بتعزيز ثقافة 
الســـام والاعنف والحـــوار بين 
الثقافـــات؛ مـــن أجـــل المســـاعدة 
الســـام  تحقيـــق  ضمـــان  علـــى 

والتنمية المستدامة.
ومـــن جانبـــه، عبـــر المديـــر العام 
اليونســـكو  بمنظمـــة  المســـاعد 
عـــن  كاســـيانيديس،  نيكـــوالس 
تقديره للجهود والمبادرات التي 
تقودهـــا مملكـــة البحرين؛ بهدف 
تعزيـــز التعـــاون الدولي وحشـــد 
الدعـــم من أجـــل المســـاهمة في 
إرســـاء الســـام واالســـتقرار في 
العالـــم، منوهـــًا بأهميـــة مبـــادرة 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفة الخاصـــة بإطاق يوم 
الضميـــر الدولـــي، ووصفهـــا بأنها 
أهميـــة،  وذات  كبيـــرة  مبـــادرة 
وتتاقى في أهدافها مع مساعي 
اليونســـكو؛ من أجل تعزيز القيم 
اإلنســـانية وإرســـاء نهج التفاهم 

بين الشعوب.

المنامة - بنا

األربعاء 19 فبراير 2020 - 25 جمادى اآلخرة 1441 - العدد 4145

حسام بن عيسى: 
تدعيم مبدأ السالم 

والالعنف والحوار بين 
مختلف الثقافات

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار االســـتعدادات العتماد “عالي” 
بالمحافظـــة  الصحيـــة  للمـــدن  نموذجـــا 
الشـــمالية من منظمـــة الصحـــة العالمية 
قـــام  الصحـــة،  وزارة  مـــع  وبالتعـــاون 
محافظ الشـــمالية علي العصفور بجولة 
تفقديـــة فـــي عالـــي، برفقـــة عـــدد مـــن 
ممثلي الجهـــات ذات العاقة. وشـــملت 
الجولـــة عددا من مواقـــع صناعة الفخار 
واألنشطة التجارية والخدمية والمواقع 
األخرى؛ في استجابة للماحظات التي 
أثارها أهالـــي عالي خـــال االجتماعات 

التحضيريـــة لبرنامـــج المـــدن الصحية. 
احتياجـــات  إلـــى  المحافـــظ  واســـتمع 
صانعـــي الفخار وســـبل تطوير الصناعة 
بمـــا يكفـــل الحفـــاظ علـــى هـــذه الحرفة 
التراثيـــة، التـــي تعتبـــر من أبـــرز المعالم 
األثريـــة في عالي، موجها إلى دراســـتها 
العاقـــة؛  ذات  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون 
تمهيـــدا إليجـــاد الحلـــول المناســـبة، كما 
تم التأكد من التزام األنشـــطة التجارية 
التنظيميـــة  باالشـــتراطات  والخدميـــة 

والتراخيص الصحية والبيئية.

دراسة احتياجات مصانع الفخار هشام بن عبدالرحمن يكرم 28 جهة وفردا شاركوا بوثيقة العمل التطوعي
ثائر مصطفى ينال ميدالية رائد العمل التطوعي وفريق خدمة المجتمع يتصدر فئة المنظمات

كّرم محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمـــن آل خليفـــة 28 جهـــة وفردا، 
أثـــروا 24 برنامًجا ونشـــاًطا فـــي العامين 
2018 و2019، طبًقـــا للفئات الســـت التي 
العاصمـــة  محافظـــة  وثيقـــة  تضمنتهـــا 
محافظـــة  تعتبـــر  إذ  التطوعـــي،  للعمـــل 
العاصمـــة أول جهـــة حكوميـــة تنجح في 
تقنيـــن العمـــل التطوعـــي وإعطائـــه صفة 
االعتماديـــة الدولية بالتعـــاون مع مكتب 

األمم المتحدة بمملكة البحرين.
وقّلـــد المحافظ الفئات الســـت المنضوية 
تحـــت مظلـــة الوثيقـــة ميداليـــات الفـــوز 
باأللقـــاب حســـب المراكز الثـــاث األولى، 
إذ نـــال ميدالية فئة رائد العمل التطوعي 

فـــي مركزها األول ثامـــر مصطفى فهمي، 
والمركـــز الثانـــي ناديـــة محمد بيلـــي، أما 
 ،Ferdinandو  Veena الثالـــث  المركـــز 
وعـــن فئـــة الشـــباب: المركـــز األول اليس 
ترافيـــس، المركـــز الثانـــي فيصـــل باقـــر، 
وعـــن  ياســـمين محمـــد،  الثالـــث  المركـــز 
المركـــز  التعليميـــة:  المؤسســـات  فئـــة 

األول المدرســـة الفرنســـية، المركز الثاني 
جامعـــة العلوم التطبيقيـــة، المركز الثالث 
جامعـــة البحريـــن، وعـــن فئـــة الشـــركات 
الخاصـــة: المركز األول مبـــادرة معا نهتم 
لشـــركة وان بحرين، المركز الثاني شركة 
زيـــن، المركـــز الثالث شـــركة ســـيبر، وعن 
منظمـــات المجتمع المدنـــي: المركز األول 

فريـــق خدمـــة المجتمـــع، المركـــز الثانـــي 
جمعيـــة بصمة خير، المركـــز الثالث فريق 
ســـواعد إيجابيـــة، وعن فئة مســـتخدمي 
تطبيـــق عاصمتـــي: المركـــز األول فيصل 
المـــا، المركـــز الثاني ريـــاض المحروس، 
المركـــز الثالث عبد هللا الناجم. وقال في 
حفل ختام النســـخة األولـــى من الوثيقة، 
وحضره الجهات المتعاونة والمتطوعون: 
الجـــودة  معيـــاري  حفظـــت  “الوثيقـــة 
اهتمـــام  موضـــع  باعتبارهمـــا  والمهنيـــة 
لـــدى المتطوعيـــن، بالتعـــاون مـــع مكتب 
األمـــم المتحـــدة لـــدى البحريـــن بوصفـــه 
الشـــريك األساســـي للمبادرة لتناغمها مع 
األهداف الســـبعة عشـــر المتفق عليها في 
األمم المتحدة والمعروفة باســـم )أهداف 

التنمية المستدامة - 2030(”.

محافظ العاصمة يكرم 28 جهة وفردا

المنامة - محافظة العاصمة
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لرئيســـة  نـــواب   8 تقـــّدم 
مجلس النواب فوزية بنت 
عبدهللا زينـــل بطلب لجنة 
بشـــأن  برلمانيـــة،  تحقيـــق 
التأثير الســـلبي الستخدام 

شـــباك الصيـــد القاعيـــة )الكـــراف( علـــى 
استنزاف الثروات البحرية.

 وتضّمنت محاور التحقيق، التحقق من 
األبعاد السلبية للصيد بطريقة “الكراف” 
البحريـــة،  الثـــروات  اســـتنزاف  علـــى 
المتوقعـــة  التأثيـــرات  واســـتعراض 
الســـتخراج الرمال البحرية على الثروة 
البحريـــة، إلـــى جانب التحقـــق من مدى 

تزايـــد أعـــداد رخص صيد 
الفتـــرة  فـــي  الروبيـــان 
مـــن  والتحقـــق  الماضيـــة، 
مدى وجـــود بدائل متاحة 
لطرق صيد الروبيان بغير 
شـــباك “الكراف”، والتحقق 
مـــن وجـــود آليـــة لتعويـــض الصياديـــن 
المتضرريـــن من إجـــراءات وقف الصيد 
وأيًضـــا  الســـنة،  شـــهور  بعـــض  خـــال 
التحقـــق مـــن تصديـــر الروبيـــان خـــارج 
البحريـــن.  ومقدمو الطلـــب هم النواب: 
خالد بوعنـــق، أحمد الدمســـتاني، عادل 
محمـــد  النفيعـــي،  إبراهيـــم  العســـومي، 
بوحمـــود، علي إســـحاقي، عمار حســـن، 

هشام العشيري.

أحدث مشاريع شقق التمليك بالجفير ... خرابة
كارثيـــة وأخطـــاء   ... المفاتيـــح  اســـتالمهم  منـــذ  أشـــهر   4

منــذ تســلمهم مفاتيــح الشــقق في أكتوبــر الماضي، يعاني ســكان بنايــة رقم 1299 
بمشروع الجفير اإلسكاني من إهمال وزارة اإلسكان وتقاعسها بتنفيذ بنود عقود 

التمليك وتجاهل بالغات المالك.

ونقـــل المـــاك لـ “الباد” معاناة 38 أســـرة 
بهذه البناية التي تعتبر من أكثر مشاريع 
أفـــادوا  إذ  وتطـــورا،  تحديثـــا  الـــوزارة 
بأنهـــا صممت وفق تصاميـــم بناء الجيل 
الخامس لشـــقق التمليك، إال أنها تحظى 
بكمٍّ من األخطاء الهندســـية التي سببت 
تعطيل حياتهم اليومية، أبسطها أخطاء 
هندسية في مواقف السيارات، وأخطاء 
تصاميـــم دورات المياه بالشـــقق التي لم 
يتـــم تداركـــه حتى اليوم رغـــم الباغات 
المتكررة، ومشـــكلة مجمع أساك أطباق 
اختزلتـــه  الـــذي  )الســـتايت(  الاقـــط 
الوزارة في ســـطح البناية ليكون مجمعا 

للبناية المجاورة أيضا.
مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس اتحـــاد المـــاك 
للمبنى أحمد نصيف: إن العمارة المكونة 
من 10 طوابق و38 شـــقة تعاني تجاهل 
وزارة اإلســـكان مـــن االهتمـــام بالشـــقق 
والبنايـــة عمومـــا وذلـــك منـــذ تســـليمها 
الشـــقق منذ أقـــل من 5 أشـــهر، حيث إن 
األخطـــاء الهندســـية ال يمكـــن تجاهلهـــا، 
الصيانـــة،  وعـــدم  اإلهمـــال  عـــن  فضـــا 
وحيـــث تفاجـــأ المـــاك بمشـــكات فـــي 
شققهم فور تســـلم مفاتيحها، وافتقارها 
إلـــى أبســـط الحقـــوق مـــن حـــارس أمـــن 
وعمـــال نظافة وحاويـــات القمامة؛ األمر 
الـــذي اضطـــر المـــاك إلى تنظيـــف غرفة 

القمامة بعد تكدسها بأكياس القمامة.

من دون حراسة

وأضـــاف لـ “البـــاد”: أن البنايـــة الضخمة 
ميزانيـــة  اإلســـكان  وزارة  كلفـــت  التـــي 
كبيرة ال تحظـــى باهتمام يليق بها، بدًءا 
مـــن خلـــو البنايـــة التـــي تضم 38 أســـرة 
من حـــارس أمن، حـــارس ممتلكات هذه 
األســـر. وتســـبب غيـــاب الحـــارس بقفل 
غرفـــة الكهربـــاء وتعطـــل فتح عـــدادات 
الكهربـــاء لبعض الشـــقق، فضا عن غلق 
غرفـــة أجهزة إنذار الحريـــق، فا يتمكن 
المـــاك مـــن تعطيـــل أجهزتهم فـــي حال 
تنفيـــذ صيانة أو تركيـــب الجبس، فعمل 
اإلنذار كبد بعضهم غرامات وصلت لـ 95 

دينارا.

 “ باركات” الرعب

الهندســـي  التصميـــم  أن  المـــاك  وذكـــر 
الخاطـــئ لمواقف الســـيارات في الطابق 
األول والثانـــي مـــن البنايـــة تســـبب فـــي 
فتجربـــة  المـــاك،  بعـــض  مـــن  هجرهـــا 
واحدة بالصعود تكفـــي القتناعهم بعدم 
إعـــادة التجربة؛ لكونها تعرض الســـيارة 
لاحتـــكاك بأرضيـــة المرتفـــع، فضـــا عن 
)عكـــس  المدخـــل  مـــن  الســـكان  نـــزول 
االتجاه(؛ لكون المخرج شـــديد االنحدار 
بمـــا يتســـبب بانزالق الســـيارات بشـــكل 
مخيـــف، والذي تســـبب بحـــوادث لماك 

الشـــقق كلفتهم مئـــات الدنانير وعرضت 
أرواحهم للخطر.

10 دنانير إضافية

الاقطـــة  لألطبـــاق  التوصيـــل  أســـاك 
“الســـتايت” كشبكة العنكبوت في سطح 
البنايـــة، حيـــث خصص لكل شـــقة ســـلك 
واحـــد، وحـــددت الـــوزارة إضافـــة رســـم 
10 دنانيـــر مقابل كل ســـلك يتم إضافته، 
إال أن أنابيـــب هـــذه اإلســـاك ال تتســـع إال 
لســـلك واحد فـــي الوقت التـــي خصصت 
الـــوزارة مجمعـــا واحـــدا لهـــذه األنابيـــب 
لجميـــع شـــقق البناية، إضافة إلـــى البناية 
المجـــاورة ليتحـــول ســـطح البنايـــة إلـــى 

شبكة عنكبوت من األساك. 

 دورات المياه 

يواصـــل الماك نقـــل معاناتهم، حيث إن 
ركود الماء في سطح دورات المياه لكل 
الشـــقق ســـمة هـــذه البنايـــة، وحتى اآلن 
لم تقـــم الـــوزارة بتعديل ميـــان أرضية 
“الحمامـــات” وتصحيـــح هـــذه المشـــكلة 
بالرطوبـــة  الشـــقق  بتأثـــر  تنـــذر  التـــي 

وتسرب المياه دورات المياه.

المصاعد المعطلة  

وتحـــدث المـــاك عـــن تعطـــل المصاعـــد 
لتقديـــم  منهـــم  يحتـــاج  الـــذي  المتكـــرر 
باغـــات متواصلـــة مـــن أغلبيـــة المـــاك 
لتســـتجيب الـــوزارة بعـــد 3 أيـــام ويزيد 

إلصاح العطل.

الصيانة صفر

المشـــكات داخل الشـــقق نفسها حدث وال 
حـــرج، حيث إن المغاســـل صدئة واألبواب 
مكســـرة وأخـــرى بمـــن دون صباغـــة، كمـــا 
حصـــل تفـــكك بالســـراميك وخلـــل بأبواب 
خزائن المطبخ، وأعطال بمفاتيح الكهرباء 
كهربائيـــة،  تماســـات  وهنـــاك  والمصابيـــح، 

وتشققات بالجدران.

 خلية نحل 

تفاجأت إحدى ماك الشـــقق في البناية 
بـــأن النحـــل احتل إحـــدى نوافذ الشـــقة 
ليبنـــي خلية نحل كبيرة، حيث تســـلمت 
مفاتيح الشـــقة ولم تكلف الـــوزارة عناء 
التأكد مـــن صاحية الوضع في الشـــقة.  
وحســـب الوزارة، فـــإن مشـــروع الجفير 
الجيـــل  بنـــاء  وفـــق  مصمـــم  اإلســـكاني 
الخامس لشقق التمليك، تصل مساحتها 
إلـــى 200 متـــر مربـــع، وتوفـــر 4 غـــرف 
نـــوم و4 دورات مياه ومجلـــس، وصالة، 
إضافـــة إلى المطبخ والمخـــزن كما توفر 
موقفيـــن للســـيارات لـــكل شـــقة ســـكنية 
فـــي الطابـــق األول والثاني المخصصين 

لمواقف السيارات.
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8 نواب يطالبون بلجنة تحقيق في الصيد بـ “الكراف”
عالج حاالت سقوط بسبب تحدي كسر 

الجمجمة بطوارئ “السلمانية”
أخصائيـــة العـــالج مطـــر: هـــذا التحـــدي لعبـــة للموت ويســـبب ارتجاجـــا المخ

حــّذر عــدد كبير من الناشــطين وســائل التواصل االجتماعــي، أغلبيتهم 
مــن األطبــاء، من مزحــة “تحدي كاســر الجمجمة” كما أســماه معظمهم، 
وذلك بعد االنتشــار الواســع لهذه المزحة على وســائل التواصل بشــكل 
عــام وعلــى منصــة المعروفة TikTok بشــكل خاص. هذا وأفــاد أغلبية 
األطبــاء وغيرهــم ممــن علقــوا علــى هــذا التحــدي، الذي يجــري بخداع 
الشــخص للقفــز فــي الهــواء فقــط للتصويــر وأثنــاء القفــز يتــم ســحب 
ســاقي الضحيــة ممــا يجعلــه يســقط علــى األرض وترتطــم جمجمتــه 
ا في دول وأجزاء  بــاألرض بقــوة، عن أنه أدى إلى إصابات خطيرة جدًّ

كبيرة من العالم.

 إلى ذلك، علق ســـرينيفاس جانجا 
وهـــو اختصاصـــي جراحة أعصاب 
عظـــام  إصابـــة  خطـــر  هنـــاك  أن 
الجمجمة التي يمكن أن تؤدي إلى 
كســـور خطيـــرة أو نزيـــف دماغـــي 
ســـقط  حـــال  فـــي  الحيـــاة  يهـــّدد 
أحدهم وارتطم الجزء الخلفي من 
رأسه باألرض. يذكر أن هذه ليست 
المرة األولى التي ينتشر فيها تحدٍّ 
في وســـائل التواصـــل االجتماعي 
ويســـبب مخـــاوف، مثـــل ما ســـمي 
بــــ “تحـــدي فقـــد الوعي” في شـــهر 
أكتوبـــر الماضـــي وكذلـــك “تحـــدي 
الماضـــي  نوفمبـــر  فـــي  االختنـــاق” 
وهـــو أن يحكـــم المتحدي جســـمه 
حتـــى الـــرأس فـــي أكيـــاس قمامة 
باســـتخدام  الهـــواء  ويمتصـــون 

مكنسة كهربائية.
يذكـــر أن وزارة التربيـــة والتعليـــم 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ا مـــن ممارســـة هذا  حـــّذرت رســـميًّ
التحـــدي، وقـــال مصـــدر بالـــوزارة 
إن ضبـــاط الســـامة فـــي المدارس 
العامـــة قد تلقوا تعليمـــات بمراقبة 
الطـــاب عن كثب للتأكـــد من أنهم 
ال يشـــاركون فـــي مـــا يعرف باســـم 

“تحدي كسر الجمجمة”.

حقيقـــة  علـــى  وللوقـــوف   
خطـــورة األمـــر، صحيفـــة “البـــاد” 
حـــاورت عـــدًدا مـــن االستشـــاريين 
مختلـــف  مـــن  االختصاصييـــن 
التخصصات الطبية، الذين حّذروا 
بدورهم من مخاطر ومحاذير هذه 
اللعبة المنتشرة في الفترة األخيرة 
على مواقع التواصـــل االجتماعي، 
مفضلـــة  أصبحـــت  أنهـــا  مؤكديـــن 
لـــدى شـــريحة كبيـــرة من الشـــباب 
وطلبـــة  المراهقيـــن  خصوًصـــا 
المدارس الذيـــن يقلدونها بحرفية 
األخطـــار  يعرفـــوا  أن  دون  مـــن 

والمحاذير الجسيمة لها.
 مصـــدر طبـــي، رفـــض ذكر اســـمه، 
أفـــاد لــــ “البـــاد” بـــأن عـــدة حاالت 
تـــم عاجهـــا فـــي قســـم الحـــوادث 
جـــراء  بالســـلمانية  والطـــوارئ 
ممارســـة هـــذا التحـــدي، مردًفا أن 
بعـــض الحـــاالت تطّلبـــت ضـــرورة 
عـــدم الحركـــة بســـبب مضاعفـــات 
اإلصابة، مشـــيًرا إلـــى أن عدًدا من 
األهالـــي راجعـــوا المراكـــز الصحية 
مصطحبيـــن معهـــم أبناءهـــم فـــي 
أشـــاروا  لكنهـــم  ســـقوط،  حـــاالت 
إلـــى أن الســـقوط كان جراء اللعب 

الجماعي.

 بدورها، أكدت اختصاصية العاج 
الطبيعـــي الدكتورة إيمان مطر في 
تصريحـــات لــــ “البـــاد”: أن اللعبـــة 
ا، وينطبق عليها مسمى  خطيرة جدًّ
“لعبـــة الموت”، مبينة أن انتشـــارها 
على وســـائل التواصل االجتماعي، 
وتطبيـــق طلبـــة المـــدارس لهـــا في 
فـــي  أو  البيـــت  فـــي  أو  المدرســـة 
الشـــارع، يمثل خطورة كبيرة ألنها 
تعمـــل علـــى “كســـر الجمجمـــة” أو 

“كسارة الجمجمة”.
 وأشـــارت إلى أن التحدي يتســـّبب 
فـــي حـــدوث إصابـــات خطيرة في 
الســـقوط  بســـبب  الطلبـــة  أجســـام 
علـــى الرأس وقد تصـــل إلى الوفاة 
علـــى  الســـقوط  إثـــر  المفاجئـــة 

الرأس، وقد تنتج عنها كســـور في 
كســـور  إلـــى  باإلضافـــة  الجمجمـــة 
متفرقـــة في باقي أعضاء الجســـم 
مثل اليد والقدم واألنف والحوض 
المـــخ،  فـــي  ونزيـــف  وارتجـــاج 
موضحـــة أن بعـــض اإلصابـــات قد 

تؤدي إلى إعاقة دائمة.
ودعـــت إلـــى مزيـــد مـــن التوعيـــة 
علـــى مســـتوى المـــدارس للتعريف 
“كســـارة  لعبـــة  تحـــدي  بخطـــورة 
الجمجمة” والتي يقوم بها الطاب 
والمنتشـــرة بشـــكل إلكتروني على 
تطبيق TikTok، ونشر التحذيرات 
الازمـــة من خال وســـائل اإلعام 
جميًعا وتوعية الطاب وتحذيرهم 
من ممارسة هذه األلعاب الخطرة.

من الفيديو المنتشر عن تحدي كسر الجمجمة
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تتقدم أسرة دار »                       «

بأحر التعازي وصاِدِق المواساة  

إلى الزميل

محـمـد الــمطوع
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

ابـــن خـــالــه
 سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان

بدور المالكي، وترجمة فاضل المؤمن

وّقـــع أمـــس 3 نـــواب طلـــب االنضمـــام 
الســـتجواب  عشـــر  الثمانيـــة  لزمائهـــم 
وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حميـــدان بمحـــاور تتركـــز فـــي إخـــال 

الوزير بتطبيق سياســـات جدية لبحرنة 
الوظائـــف وإغـــراق الســـوق بعمالـــة عبر 

نظام العمل المرن. 
والنـــواب الثاثـــة هـــم: محمود ســـلمان، 

عبدهللا الدوسري، وفاضل السواد.

3 نواب ينضمون لقائمة مستجوبي حميدان

محرر الشؤون المحلية
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