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وكـــتـــب ســـمـــوه عـــبـــر حــســابــه 
الــــرســــمــــي بــــمــــواقــــع الــــتــــواصــــل 
االجـــتـــمـــاعـــي: فــــي يـــــوم الــعــمــال 
الــعــالــمــي نــهــنــئ أبـــنـــاء الــبــحــريــن 
العاملين في مختلف القطاعات، 
الذين خطوا بسواعدهم قصص 
الــــنــــجــــاح، وأثــــبــــتــــوا فــــي تــحــدي 
التصدي لجائحة كورونا شغفهم 
تحقيق  عــلــى  وقــدرتــهــم  للتميز 
اإلنجازات في مختلف الظروف.

وقد احتفت مملكة البحرين 
األول  فــي  العالمي  العمال  بيوم 
مــــن مــــايــــو مــــن كــــل عـــــــام، وســـط 
مــشــاعــر مـــن الــفــخــر واالعــــتــــزاز 
في  الوطنية  كــوادرهــا  بــعــطــاءات 
مختلف ميادين العمل واإلنتاج، 
الوطنية  الــعــمــالــة  حــقــوق  وتــعــد 
والمكتسبات  الــحــقــوق  أهـــم  مــن 
الـــمـــصـــونـــة بـــنـــص الـــدســـتـــور فــي 
«الــعــمــل  واجب  أن   (١٣) الـــمـــادة 
عــــلــــى كــــــل مـــــــواطـــــــن، تــقــتــضــيــه 
الكرامة ويستوجبه الخير العام، 
ولــكــل مــواطــن الــحــق فــي  العمل 
للنظام  وفــقــا  نــوعــه  اختيار  وفــي 
الــدولــة  و«تــكــفــل  واآلداب»،  الــعــام 
العمل  للمواطنين  فــرص  توفير 

وعدالة شروطه».
وأقـــــرت الــمــمــلــكــة تــشــريــعــات 
التنموية  الــمــســيــرة  فــي  عــصــريــة 
الـــــشـــــامـــــلـــــة لـــــحـــــضـــــرة صــــاحــــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا: قــــانــــون الــعــمــل 
فــي الــقــطــاع األهــلــي عـــام ٢٠١٢، 
وقـــانـــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة عــام 
النقابات  العمالية  وقانون   ،٢٠١٠
ضد  التأمين  وقانون   ،٢٠٠٢ عــام 
وقــــانــــون   ،٢٠٠٦ عــــــام  الـــتـــعـــطـــل 
 مكافحة االتجار باألشخاص عام 
التشريعات  مــن  وغــيــرهــا   ،٢٠٠٨
والقرارات بالتوافق مع انضمامها 
إلى المواثيق الحقوقية الدولية، 
بمنظمة  المتعلقة   واالتفاقيات 

العمل الدولّية.
وتــــولــــي الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وتوظيف  لتأهيل  كبيًرا  اهتماًما 
العمالة الوطنية، وجعلها الخيار 
األمثل في سوق العمل، بالتوافق 
مــع رؤيـــة الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 
على  الــمــرتــكــزة  ومــبــادئــهــا   ،٢٠٣٠
العدالة والتنافسية واالستدامة, 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  قــــاد  إذ 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــــــــوزراء بـــتـــوجـــيـــه مـــــن جـــاللـــة 
العديد  تنفيذ  الــمــفــدى  الــمــلــك 

مــن الــمــبــادرات فــي إطـــار إصــالح 
سوق العمل، بإنشاء  هيئة تنظيم 
ســــوق الــعــمــل وصــــنــــدوق الــعــمــل 
للتنسيق   ،٢٠٠٦ عـــام    (تمكين) 
والـــتـــنـــمـــيـــة  الــــعــــمــــل  مــــــع  وزارة 
االجــتــمــاعــيــة فــي تــطــويــر بــرامــج 
االســـتـــقـــرار  الـــتـــدريـــب  وتحسين 
الــخــاص،  الــقــطــاع  فــي  الوظيفي 
ورفــــع كـــفـــاءة الــعــمــالــة الــوطــنــيــة 
والتنافسية،  اإلنتاجية  وقدراتها 
وقــــد قـــامـــت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
العمل   (تمكين)  وصندوق  العمل 
منذ تأسيسها بضخ أكثر من ٢٫٢ 
 ٢٠٠ منها  اســتــفــاد  دوالر،  مــلــيــار 
ألــف مــواطــن وأكــثــر مــن ٥٣ ألف 
جانب  إلــى  هــذا  خاصة،  مؤسسة 
للتأمين  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إنــشــاء 
مجلس  وتــشــكــيــل  االجـــتـــمـــاعـــي، 

السالمة والصحة المهنية.
في  توجيهاته  سموه  وأصــدر 
١٨ يناير ٢٠٢١ بتنفيذ «البرنامج 
نسخته  فــي  للتوظيف»  الوطني 
العمل  وزارة  تــتــولــى  إذ  الــثــانــيــة 
 ٢٥ توفير  «تمكين»  مع  بالشراكة 
فــرصــة  آالف  و١٠  وظــيــفــة  ألــــف 
تـــدريـــبـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن ســـنـــوًيـــا، 
بـــتـــخـــصـــيـــص مــــيــــزانــــيــــة قــــدرهــــا 
أعــوام،  لثالثة  ديــنــار  مليون   ١٢٠
تخصيصه  تم  ما  ضعف  وتشكل 
خـــــــــــالل الـــــــســـــــنـــــــوات الــــخــــمــــس 
دعم  برنامج  خالل  من  الماضية 
األجـــــور، مـــع زيـــــادة مــبــالــغ ومـــدة 
على  للمسجلين  المقدم  الدعم 
الجدد  والداخلين  الــوزارة  قوائم 
إلـــــــى ســـــــوق الــــعــــمــــل، وتـــشـــديـــد 
على  للرقابة  األمنية  اإلجــراءات 
العمالة غير النظامية، ومواصلة 
نسخته  فــي  الــبــرنــامــج  مـــبـــادرات 
الطاقات  فــي  لالستثمار  األولـــى 
الــــوطــــنــــيــــة وتــــطــــويــــرهــــا مــهــنــًيــا 
وتحسين بيئة العمل واإلنتاجية 

بالقطاع الخاص.
اهتمامها  المملكة  وواصلت 
بـــــــإعـــــــداد وتـــــأهـــــيـــــل الـــــكـــــفـــــاءات 
الــوطــنــيــة، إذ بــلــغ عـــدد الــمــراكــز 
والــمــعــاهــد الــتــدريــبــيــة الــخــاصــة 
عليها  تــشــرف  الــتــي  الــمــرخــصــة 
وزارة العمل (٩٤) مؤسسة مهنية 
وفنية وتجارية، وترخيص (٧٥٧) 
إنشاء  تم  كما  تدريبًيا.  برنامًجا 
المشاريع  لدعم  األمل  «صندوق 
بموجب  الــشــبــابــيــة»  والــمــبــادرات 
 ،٢٠٢٠ لسنة   (٦٤) رقم  المرسوم 
بإشراف  الملك  جاللة  وتوجيه 
آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 
خــلــيــفــة مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك 
لــــألعــــمــــال اإلنــــســــانــــيــــة وشــــــؤون 
الـــشـــبـــاب عـــلـــى هـــــذا الـــصـــنـــدوق 

تدعيًما لإلبداع الشبابي.
وتــعــتــز الــمــمــلــكــة بــمــشــاركــة 
الــــــمــــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بــــجــــدارة 
بنسبة  الــتــنــمــويــة  الــمــســيــرة  فـــي 
فــي  الـــعـــامـــلـــة  الـــــقـــــوة  مـــــن   ٪٥٣
فــي  و٣٥٪  الـــحـــكـــومـــي  الـــقـــطـــاع 
رواد  مــن  و٤٥٪  الــخــاص  القطاع 
للمجلس  كــــان  وقــــد  األعــــمــــال. 
األعــلــى لــلــمــرأة بــرئــاســة صاحبة 
سبيكة  األمــيــرة  الملكي  الــســمــو 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت 
رئيسة  الــمــفــدى  الــمــلــك  جــاللــة 
المجلس األعلى للمرأة مبادرات 
فــاعــلــة فـــي هـــذا الــمــجــال، منها 
إلدماج  الوطني  النموذج  إطــالق 
التنمية  فــي  الــمــرأة  احــتــيــاجــات 
بـــأهـــداف  وربـــطـــهـــا   ،٢٠١٠ عـــــام 
برنامج الحكومة، وتدشين مركز 
البحرينية  المرأة  قــدرات  تنمية 
«ريـــــــادات» وغــيــرهــا مـــن مـــبـــادرات 

تعزيز دور المرأة البحرينية.
وفـــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة فــيــروس 
مملكة  قدمت   ،١٩ كوفيد  كورونا 
الـــبـــحـــريـــن أنـــــمـــــوذًجـــــا عـــالـــمـــًيـــا 

التوجيهات  بفضل  بــه  يــحــتــذى 
والــســيــاســات  الــســامــيــة،  الملكية 
والـــــمـــــبـــــادرات الــــــرائــــــدة لــفــريــق 
السمو  صاحب  بقيادة  البحرين 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ــــــــــــــوزراء، والـــــتـــــي نـــجـــحـــت فــي  ال
الحفاظ على الصحة والسالمة 
الـــعـــامـــة، إلـــــى جـــانـــب اتـــخـــاذهـــا 
تــدابــيــر لــلــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
وتــعــزيــز االســتــقــرار االجــتــمــاعــي 
االقــــتــــصــــادي وحـــمـــايـــة األفــــــراد 
منظمة  بــشــهــادة  حــاجــة  األكـــثـــر 
األمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ووكــــاالتــــهــــا 
لعام  تقريرها  فــي  المتخصصة 
الحماية  «استجابات  حول   ٢٠٢٠
(كوفيد- لجائحة  االجتماعية 
األوسط  الشرق  منطقة  في   (١٩
أطــلــقــت  إذ  إفريقيا»,  وشــــمــــال 
مالية  حــزمــة  الــبــحــريــن  مملكة 
 ٢٠٢٠ مــارس   ١٧ فــي  واقتصادية 
لــمــواجــهــة انــعــكــاســات االنــتــشــار 
الــعــالــمــي لــفــيــروس كـــورونـــا على 
الــــمــــســــتــــوى الــــمــــحــــلــــي، بــقــيــمــة 
ديـــنـــار  مــــلــــيــــارات   ٤٫٥ تـــــجـــــاوزت 
بحريني، وشملت تنفيذ أكثر من 

٢٠ مبادرة.
وهــي  الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  إن 
العالمي،  الــعــمــال  بــيــوم  تحتفي 
لـــتـــؤكـــد اعــــتــــزازهــــا بـــإنـــجـــازاتـــهـــا 
الــــرائــــدة فـــي الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
وحقوق العمال، بانتخابها عضوًا 
منظمة  إدارة  مجلس  في  أصيًال 
الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة ضـــمـــن فــريــق 
 الحكومات للدورة (٢٠١٧-٢٠٢٠)، 
الثانية  المرتبة  فــي  وتصنيفها 
الـــمـــال  رأس  مـــؤشـــر  فــــي  عـــربـــًيـــا 
مجموعة  عــن  الـــصـــادر  الــبــشــري 
الــبــنــك الــــدولــــي وضـــمـــن الــــدول 
العالية  البشرية  «التنمية  ذات 
جًدا» وفًقا لتقرير برنامج األمم 
 ،٢٠٢٠ لــعــام  اإلنــمــائــي  المتحدة 
واألولـــــى عــالــمــًيــا كـــأســـرع مــعــدل 
لنمو مشاركة المرأة وفًقا لتقرير 
والثانية   ،٢٠١٦ الــدولــي  الــبــنــك 
دول  عشر  أفــضــل  ضمن  عالمًيا 
لعمل النساء وفقًا لمجلة فوربز 
إشــادات  وســط   ،٢٠٢٠ األمريكية 
دولــــيــــة بــســجــلــهــا الـــمـــشـــرف فــي 
الــوافــدة  العمالة  حــقــوق  حماية 

ومكافحة االتجار باألشخاص.
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أعـــــــرب الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
النفط  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة 
والتبريكات  التهاني  خالص  عن 
لـــجـــمـــيـــع الــــعــــمــــال فـــــي مــمــلــكــة 
العمال  يــوم  بمناسبة  البحرين 
الــعــالــمــي، مــشــيــدًا بــعــطــاءاتــهــم 
وجـــهـــودهـــم الــكــبــيــرة فـــي تــعــزيــز 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة التي  دعــائــم 
مختلف  فــي  المملكة  تشهدها 

مواقع العمل واإلنتاج.
وثـــمـــن وزيـــــر الــنــفــط عــالــيــًا 
الــتــي يحظى  والـــرعـــايـــة  الـــدعـــم 
بــهــا الــقــطــاع الــنــفــطــي مـــن لــدن 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة،  آل  عـــيـــســـى  بــــن  حـــمـــد 
واهتمام ومتابعة صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  ولــــي الــعــهــد  خــلــيــفــة  آل 

مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــــي تــحــقــيــق 
خالل  من  الوطنية  المكتسبات 
المشاريع  في  األمثل  االستثمار 
الـــنـــفـــطـــيـــة لــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاد 
الــــــوطــــــنــــــي.. مــــشــــيــــدًا بــجــمــيــع 
النفطي  الــقــطــاع  فــي  العاملين 
على ما يبذلونه من جهد دؤوب 
المملكة  تــطــلــعــات  تــحــقــيــق  فـــي 
على صعيد تنمية قطاع النفط 
دعم  فــي  دوره  يــعــزز  بما  والــغــاز، 
االقــتــصــاد الــوطــنــي، مــنــوهــًا إلى 
مـــا اتــخــذتــه الــهــيــئــة والــشــركــات 
الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا مــــــن ســــيــــاســــات 
مخصصة  ومــيــزانــيــات  وتــدابــيــر 
البشري  العنصر  تدريب  لتنمية 
الـــبـــحـــريـــنـــي وصــــقــــل مــــهــــاراتــــه 
واالبتكارية  اإلبــداعــيــة  وقــدراتــه 
النظم  أحدث  متابعة  خالل  من 

العالمية،  اإلنتاجية  واألساليب 
المحلية  المشاركات  إلى  إضافة 
والــــعــــالــــمــــيــــة فـــــي الــــمــــؤتــــمــــرات 
والمعارض والمنتديات من أجل 

التقنيات  أحـــدث  عــلــى  االطــــالع 
الـــحـــديـــثـــة وتــــــبــــــادل الـــخـــبـــرات 
والمعلومات والذي ساهم بشكل 
من  العديد  تأسيس  في  إيجابي 
مشروع  مثل  النفطية  المشاريع 
تحديث المصفاة ومشروع الغاز 
ومــشــروع  بــنــاغــاز  لشركة  الــثــالــث 
تـــحـــديـــث واســـــتـــــبـــــدال خـــطـــوط 
أنــابــيــب الــنــفــط ومـــشـــروع مــرفــأ 
الــــغــــاز الــــمــــســــال، وغــــيــــرهــــا مــن 
مملكة  فــي  التنموية  المشاريع 

البحرين.
وأشار الوزير إلى أن الطاقات 
والـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــعــامــلــة في 
قــــطــــاع الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز تــشــكــل 
مـــصـــدر فـــخـــر واعـــــتـــــزاز لــلــوطــن 
الــــــذي أثـــبـــت فــــي ظــــل جــائــحــة 
فيروس كورونا المستجد كفاءته 

ووعــيــه بــااللــتــزام بــاالشــتــراطــات 
والوقائية  الصحية  واإلجـــراءات 
الـــتـــي أقـــرهـــا الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
لــــلــــتــــصــــدي لــــــهــــــذا الـــــفـــــيـــــروس 
الحفاظ  في  أسهم  ما  العالمي 
على سير العمليات في الشركات 

من دون تأخير أو أضرار تذكر.
وفـــــي الـــخـــتـــام بـــيـــن الــشــيــخ 
خليفة  آل  خــلــيــفــة  بـــن  مــحــمــد 
يعد  العمال  يوم  أن  النفط  وزير 
بالكوادر  لالحتفاء  طيبة  فرصة 
الوطنية وما يقدمونه من جهود 
وازدهــــار  رفــعــة  سبيل  فــي  جــبــارة 
الــمــمــلــكــة، مـــعـــربـــا عــــن خــالــص 
في  الــعــامــلــيــن  لجميع  تمنياته 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن بـــاســـتـــمـــرار 
الــــنــــجــــاح والـــتـــوفـــيـــق وتــحــقــيــق 

األهداف المرجوة. 
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| وزير النفط.

البلوشي  محمد  ناصر  الدكتور  اجتمع 
الــجــمــهــوريــة  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة  ســفــيــر 
جينتيميرو  جوليو  الــنــائــب  مــع  اإليــطــالــيــة 
وســعــادة الــنــائــب روبــيــرتــو بــاولــو فــيــراري من 
مجلس النواب، حيث جرى خالل االجتماع 
الثنائي  العمل  مستجدات  آخــر  استعراض 
والــخــاص  الــعــام  القطاعين  بين  المشترك 
وآخــــر مــســتــجــدات إنــشــاء مــجــلــس األعــمــال 

اإليطالي البحريني باإلضافة إلى المشاريع 
الــمــســتــقــبــلــيــة الـــمـــرتـــقـــبـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن 

الصديقين.
وقد أكد النواب أهمية التعاون المشترك 
بين المملكة والجمهورية اإليطالية لتقوية 
العالقات التجارية واالقتصادية والعسكرية 
ومـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون الـــبـــنـــاء فــــي مــخــتــلــف 
المجاالت لما فيه خير للبلدين الصديقين.
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وجـــه صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خليفة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء الــتــحــيــة إلـــى أبــنــاء 
يوم  بمناسبة  وذلك  القطاعات،  مختلف  في  العاملين  البحرين 

العمال العالمي الذي يصادف األول من مايو من كل عام.

حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة  بعث 
برقية  المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  إلى  ومواساة  تعزية 
اإلمـــارات  دولـــة  رئــيــس  نهيان  آل  زايـــد  بــن  خليفة 
فيها  جاللته  أعــرب  الشقيقة،  المتحدة  العربية 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو 
نهيان  آل  خليفة  بــن  محمد  بــن  خليفة  الــشــيــخ 
يتغمد  أن  وعـــال  جــل  الــمــولــى  ســائــًال  اهللا،  رحــمــه 
فسيح  ويدخله  ورضــوانــه  رحمته  بــواســع  الفقيد 
جــنــاتــه وأن يــلــهــم ســمــوه جــمــيــل الــصــبــر وحــســن 

العزاء.
كــمــا بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
صاحب  أخيه  إلى  مماثلة  ومواساة  تعزية  برقية 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
المسلحة  للقوات  األعــلــى  القائد  نائب  أبوظبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، أعرب 
جاللته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
في وفاة سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة 
أن  وجــل  عــز  المولى  ســائــًال  اهللا،  رحمه  نهيان  آل 
ويدخله  ورضــوانــه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد 
فــســيــح جــنــاتــه وان يــلــهــم ســـمـــوه جــمــيــل الــصــبــر 

وحسن العزاء.

كــمــا بــعــث صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايـــد  بــن  خليفة  الشيخ  السمو 
أعرب  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة 
وفاة  في  ومواساته  تعازيه  صــادق  عن  فيها  سموه 
ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن مــحــمــد بـــن خــلــيــفــة آل 
نهيان رحمه اهللا، سائًال المولى عز وجل أن يتغمد 
فسيح  ويدخله  ورضــوانــه  رحمته  بــواســع  الفقيد 
جــنــاتــه وأن يــلــهــم ســمــوه جــمــيــل الــصــبــر وحــســن 

العزاء.
كــمــا بــعــث صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
مماثلة  ومـــواســـاة  تــعــزيــة  بــرقــيــة  الـــــوزراء  مجلس 
إلــــى أخـــيـــه صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايـــد آل نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص 
تــعــازيــه وصــــادق مــواســاتــه فــي وفــــاة ســمــو الشيخ 
خليفة بن محمد بن خليفة آل نهيان رحمه اهللا، 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز  المولى  سائًال 
وأن  جــنــاتــه  فسيح  يسكنه  وأن  ورضـــوانـــه  رحــمــتــه 

يلهم سموه جميل الصبر وحسن العزاء.

أجــــــــــرى حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
الــــجــــاللــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
هاتفيا  اتصاال  أمــس،  المفدى 
مــــع أخــــيــــه صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الـــمـــلـــك عــــبــــداهللا الـــثـــانـــي ابـــن 
الــــحــــســــيــــن، عــــاهــــل الــمــمــلــكــة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.
وأعـــــــــــرب جـــــاللـــــة الـــمـــلـــك 
الــمــفــدى خــــالل االتـــصـــال عن 
تـــعـــازيـــه ومــــواســــاتــــه فــــي وفــــاة 
الــمــغــفــور لـــه بــــإذن اهللا تــعــالــى 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
مــحــمــد بـــن طـــــالل، طــيــب اهللا 

القدير  العلي  اهللا  سائال  ثــراه، 
أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع 
فــســيــح  يـــســـكـــنـــه  وأن  رحـــمـــتـــه 
جناته، وأن يلهم جاللة العاهل 
األردنـــــــي والــعــائــلــة الــهــاشــمــيــة 
الصبر  جميل  األردني  والشعب 

وحسن العزاء.
السمو  صــاحــب  أجـــرى  كما 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
هاتفًيا  اتصاال  الـــوزراء  مجلس 
مـــــع أخــــيــــه صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الـــمـــلـــك عــــبــــداهللا الـــثـــانـــي ابـــن 
الحسين ملك المملكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة.
وأعــــــــــرب صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
االتصال  خالل  الــوزراء  مجلس 
عــــن خــــالــــص تــــعــــازيــــه وصــــــادق 
مواساته لجاللة العاهل األردني 
في وفاة صاحب السمو الملكي 
رحمه  طــالل  بن  محمد  األمير 
القدير  المولى  اهللا  داعــيــًا  اهللا، 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، 
والـــعـــائـــلـــة  جـــاللـــتـــه  يــلــهــم  وأن 
الــهــاشــمــيــة والـــشـــعـــب األردنــــــي 

جميل الصبر والسلوان.
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مجلس  رئــيــس  الــصــالــح  صــالــح  بــن  علي  بعث 
الــشــورى بــرقــيــة تهنئة إلـــى كــل مــن األمــيــن الــعــام 
عبدالقادر  البحرين  عمال  لنقابات  العام  لالتحاد 
عمال  لنقابات  الــحــّر  االتــحــاد  ورئــيــس  الــشــهــابــي، 
العمال  يـــوم  بمناسبة  يــوســف،  يــعــقــوب  الــبــحــريــن 

العالمي الذي يصادف األول من مايو.
الكبيرة  اإلنــجــازات  برقيته  فــي  الصالح  وأكــد 
والــتــنــمــيــة الــتــي تــحــقــقــت فـــي مملكة  والــتــطــويــر 
التي  السامية  الملكية  الرعاية  بفضل  البحرين 
يحظى بها عمال مملكة البحرين من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى، وما تضعه الحكومة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خطط 
واستراتيجيات تعزز دور العمال في تحقيق التطور 
الشورى  مجلس  رئيس  وأعــرب  للمملكة.  والنماء 
عن الفخر واالعتزاز بالجهود التي يبذلها العمال 
والمجاالت،  القطاعات  مختلف  في  البحرينيون 
الوطن  وبــنــاء  نهضة  فــي  الــمــشــهــودة  وإسهاماتهم 
الغالي، متمنيا مزيدًا من التقدم واالزدهار للوطن 
الغالي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

جاللة العاهل المفدى.
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تــــوصــــلــــت حـــكـــومـــتـــا مــمــلــكــة 
إلى  هنغاريا  وجمهورية  البحرين 
المتبادل  االعــتــراف  بــشــأن  اتــفــاق 
بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا 
(كوفيد-١٩) والشهادات المعتمدة، 
وذلـــك اعــتــبــاًرا مــن يــوم االثنين ٣ 

مايو ٢٠٢١م.
وتــــــــــم الــــــتــــــوصــــــل إلــــــــــى هـــــذه 
االتـــفـــاقـــيـــة، بـــعـــد مـــبـــاحـــثـــات بــيــن 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن وجـــمـــهـــوريـــة 
بين  اتصاالت  عن  فضًال  هنغاريا، 
وزارتي الخارجية والصحة في كال 

البلدين.
ووفــــــًقــــــا لــــالتــــفــــاقــــيــــة، ســيــتــم 
إعفاء األشخاص الحاصلين على 
البلدين  كــال  فــي  التطعيم  شــهــادة 
وسيتمكنون  الصحي،  الحجر  من 
أيـــًضـــا مـــن دخـــــول األمــــاكــــن الــتــي 
تــــتــــطــــلــــب شــــــــهــــــــادات الـــتـــطـــعـــيـــم 

المعتمدة.
وســـــــوف يـــتـــم تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
التعرف رقمًيا مما سيسهل بشكل 
كــبــيــر الـــدخـــول إلـــى كــال الــبــلــديــن، 
وســــــــوف تـــســـهـــم هــــــذه االتـــفـــاقـــيـــة 
فـــي تــعــزيــز الـــعـــالقـــات الــســيــاحــيــة 
والــــتــــجــــاريــــة واالقــــتــــصــــاديــــة بــيــن 

البلدين. 
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أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير 
اإلرهابي الذي وقع بسيارة مفخخة في مدينة بولي 
علم، عاصمة والية لوغار، شرقي أفغانستان، والذي 
المدنيين،  مــن  الــعــشــرات  وإصــابــة  مقتل  إلــى  أدى 
وذوي  ألهالي  ومواساتها  تعازيها  بالغ  عن  معربة 
الصديق،  األفغاني  والشعب  وللحكومة  الضحايا 
المصابين  لجميع  الــعــاجــل  بــالــشــفــاء  وتمنياتها 

يتنافى  الــذي  الشنيع  اإلرهــابــي  العمل  هــذا  جــراء 
مع كافة المبادئ اإلنسانية واألخالقية.

مملكة  تضامن  عــن  الخارجية  وزارة  وأعــربــت 
الــبــحــريــن مــع جــمــهــوريــة أفــغــانــســتــان اإلســالمــيــة، 
داعـــيـــة الــمــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى تــكــثــيــف الــجــهــود 
الدولية من أجل القضاء على اإلرهاب وتنظيماته 

المتطرفة.
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بدء  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  أعلنت 
حماية  نظام  من  األولــى  المرحلة  تطبيق 
الجاري،  مايو  من  األول  في  رسميا  األجور 
العمل  أصــحــاب  مــن   ٪٩٢ بتجاوب  مشيدة 
المستهدفين في هذه المرحلة بالتطبيق، 
أصــحــاب  بقية  مــع  التنسيق  يــجــري  فيما 

العمل الستكمال الجاهزية.
تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
إنه  العلوي  عبدالعزيز  جمال  العمل  سوق 
بناًء على قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق 
وزيــر  بــقــرار  وإلــحــاقــًا  األجـــور،  حماية  نظام 
 (٢٢) رقـــم  االجــتــمــاعــيــة،  والتنمية  الــعــمــل 
النظام  تطبيق  مــراحــل  بشأن   ٢٠٢١ لسنة 
لـــلـــعـــّمـــال فــــي مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
األولــى  المرحلة  تطبيق  فــي  الهيئة  بــدأت 
تستهدف  والــتــي  األجـــور  حماية  نظام  مــن 
 ٥٠٠ لديهم  يعمل  الــذيــن  العمل  أصــحــاب 
لمست  الهيئة  أن  إلى  مشيًرا  فأكثر،  عامل 
في  العمل  أصحاب  قبل  من  واسعًا  تجاوًبا 

هذه المرحلة.
على  حـــرصـــت  الــهــيــئــة  أن  إلــــى  وأشــــــار 
تـــســـهـــيـــل كـــــافـــــة اإلجــــــــــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة 
على  إن  حــيــث  الـــنـــظـــام،  إلــــى  بـــاالنـــضـــمـــام 
صــاحــب الــعــمــل الـــمـــبـــادرة بــفــتــح حــســابــات 
في  المسجلين  الــعــّمــال  لجميع  مصرفية 

أحــد  فــي  ووافـــديـــن)  (بحرينيين  الــمــنــشــأة 
المالية  الــمــؤســســات  أو  الــتــجــاريــة  الــبــنــوك 
الــمــرخــصــة والــمــعــتــمــدة مـــن قــبــل مــصــرف 
إلى  الحاجة  دون  مــن  الــمــركــزي،  البحرين 

زيارة الهيئة.
بـــصـــيـــغـــتـــه  الـــــنـــــظـــــام  «إن  وأضـــــــــــــــاف: 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز عــمــلــيــة 
العمل  أصحاب  إيفاء  من  والتأكد  الرقابة 
أّن  إلى  مشيًرا  العمال»،  تجاه  بالتزاماتهم 
ستقوم  والــمــصــرفــيــة  الــمــالــيــة  الــمــؤســســات 
بإرسال كشف سداد األجور الشهرية بشكل 
هيئة  إلى  المعتمدة  الطرق  وبحسب  دوري 
بدورها  ستقوم  والتي  العمل،  سوق  تنظيم 
بالتأكد من نسبة التزام المؤسسات بسداد 

األجور.
وأشـــاد الــعــلــوي بــمــبــادرة مــا يــقــارب من 
في  المستهدفين  العمل  أصحاب  من   ٪٩٢
الــمــرحــلــة األولــــى بــانــضــمــامــهــم إلـــى نظام 
حــمــايــة األجـــــور جـــزئـــًيـــا، أي أنــهــم ســــددوا 
غــالــبــيــة أجـــور الــعــّمــال مــن خـــالل الــنــظــام، 
مـــؤكـــًدا أن الــهــيــئــة تــتــواصــل مـــع أصــحــاب 
العمل بصورة مباشرة لتأكيد االلتزام التام 
لديهم،  المسجلين  الــعــّمــال  أجـــور  بــســداد 
موضًحا أن النظام منح فترة سماح مدتها 
ســـتـــة أشـــهـــر مــــع بــــدايــــة الــتــطــبــيــق تــعــمــل 

أصحاب  مع  المتابعة  على  الهيئة  خاللها 
دون  تحول  قد  صعوبات  أي  وتذليل  العمل 
التسجيل في النظام خالل الفترة المقررة.
وأشــــــار إلــــى أن نـــظـــام حــمــايــة األجــــور 
لدى  المستحدثة  األنظمة  أبــرز  أحــد  ُيعد 
هــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل والـــتـــي تتميز 
بــالــربــط اإللــكــتــرونــي الــــذي تــتــشــارك فيه 
الــهــيــئــة، ومــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي مع 

والمصرفية  المالية  المؤسسات  مختلف 
فــي الــمــمــلــكــة، مــثــنــًيــا عــلــى تــعــاون مصرف 
البحرين المركزي الكبير في هذا المجال.

وأكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة أن 
تحويل  ضمان  في  يسهم  بالنظام  االلتزام 
المصرفية  حساباتهم  إلـــى  الــعــّمــال  أجـــور 
بما  المقررة  مواعيدها  وفي  منتظم  بشكل 
يــعــزز الــشــفــافــيــة وعــمــلــيــة الــرقــابــة ويــدعــم 
تسريع تسوية النزاعات العمالية المتعلقة 

باألجور إن وجدت.
نظام  تطبيق  عملية  أن  بالذكر  جدير 
مراحل،  ثــالث  إلــى  تنقسم  األجـــور  حماية 
انطلقت المرحلة األولى في مايو الجاري، 
ومــــن الـــمـــقـــرر أن يـــبـــدأ تــطــبــيــق الــمــرحــلــة 
على   ٢٠٢١ سبتمبر  مــن  األول  فــي  الثانية 
 ٥٠ لديهم  ممن  العمل  أصحاب  تشمل  أن 
- ٤٩٩ عامال، أما المرحلة الثالثة والمقرر 
أصــحــاب  فتشمل   ٢٠٢٢ يــنــايــر  فــي  بــدؤهــا 
العمل الذين لديهم ١ - ٤٩ عامًال، أما فيما 
المنازل  (خــدم  المنزلية  بالعمالة  يتعلق 
ومن في حكمهم) فالنظام ال يلزم أصحاب 
العمل المنزليين بسداد أجور عمالهم من 
خـــالل الــمــؤســســات الــمــصــرفــيــة والــمــالــيــة، 
ولـــكـــن يــمــكــنــهــم االنــــضــــمــــام إلـــــى الــنــظــام 

اختيارًيا إذا ما رغبوا في ذلك.
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| جمال العلوي.

الطبي  الوطني  الفريق  أعلن 
للتصدي لفيروس كورونا تحديث 
إجراءات المسافرين القادمين من 
جمهورية سريالنكا الديمقراطية 
البحرين  مملكة  إلــى  االشتراكية 
عبر مطار البحرين الدولي، وذلك 
 ٣ الموافق  االثنين  يــوم  من  بــدًءا 

مايو ٢٠٢١.
ويــــــتــــــعــــــيــــــن عـــــــلـــــــى جــــمــــيــــع 
الــــمــــســــافــــريــــن الـــــقـــــادمـــــيـــــن مــن 
مملكة  إلـــى  ســريــالنــكــا  جــمــهــوريــة 
المسافرون  فيهم  -بمن  البحرين 
البالغين  (الترانزيت)-  العابرون 
مــــن الـــعـــمـــر ٦ ســــنــــوات فـــمـــا فـــوق 
تــــقــــديــــم شـــــهـــــادة تـــثـــبـــت نــتــيــجــة 

الـــفـــحـــص الــمــخــتــبــري لــفــيــروس 
كيو  رمــز  تــحــوي   (PCR) كــورونــا 
 ٤٨ قــبــل  وذلـــك   (QR code) آر 
إضافة  الــمــغــادرة،  وقــت  مــن  ساعة 
إلـــــى اســــتــــمــــرار إجـــــــراء الــفــحــص 
وإجراء  الوصول،  عند  المختبري 
للقادمين  ثـــان  مــخــتــبــري  فــحــص 
الذين سيقيمون في البحرين مدة 
وفحص  أيــــام،   ٥ مــن  ألكــثــر  تمتد 
مختبري ثالث بعد عشرة أيام من 
الذين  للقادمين  الــوصــول  تــاريــخ 
سيقيمون في البحرين مدة تمتد 

ألكثر من ١٠ أيام.
ونـــــــــــــوه الــــــفــــــريــــــق الـــــوطـــــنـــــي 
الـــــطـــــبـــــي لــــلــــتــــصــــدي لــــفــــيــــروس 

تطبيق  تــفــعــيــل  بــأهــمــيــة  كــــورونــــا 
القادمين  لكافة  واعـــي»  «مجتمع 
عـــبـــر مــــطــــار الـــبـــحـــريـــن الــــدولــــي 
االلــتــزام  بــإقــرار  تعهد  تــوقــيــع  مــع 
وزارة  مـــن  الــــصــــادرة  بــالــتــعــلــيــمــات 
لحين  الــــذاتــــي  بـــالـــعـــزل  الــصــحــة 
الفحص  نتيجة  عــلــى  حصولهم 
إضافة  الــوصــول  عند  المختبري 
إلـــــى مـــواصـــلـــة كـــافـــة اإلجــــــــراءات 
مسبًقا،  عنها  المعلن  االحترازية 
مؤكدا الفريق الوطني الطبي أنه 
الــقــرارات  كافة  مراجعة  سيواصل 
الــمــعــطــيــات  بــحــســب  الــصــلــة  ذات 
يحفظ  بــمــا  الــــدوريــــة  والـــنـــتـــائـــج 

صحة وسالمة الجميع.
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بــاقــات  تصميم  إعــــادة  أمـــس  بتلكو  شــركــة  أعــلــنــت 
الفايبر لتقدم سرعات أعلى وسعة استخدام أكبر، حيث 
 ١Gbps إلى  تصل  قصوى  سرعات  الباقات  هذه  ستشهد 
التسويقية  حملتها  شعار  تحت  أدنـــى،  كحد   ٥٠Mbpsو
«بــتــلــكــو تــعــمــل عــلــى جــعــل الــبــحــريــن الــجــزيــرة األكــثــر 

ارتباًطا في العالم».
مـــن مـــزايـــا بـــاقـــات الــفــايــبــر الـــجـــديـــدة أن الــبــاقــة 
مع سعة   ٥٠Mbps االبتدائية أصبحت اآلن تقدم سرعة
في  كــمــا   ١٠Mbps ســرعــة  مـــن  بــــدال   ٧٥٠GB اســـتـــخـــدام 
الــســابــق، مــمــا يــزيــد مـــن الــســرعــة الــمــقــدمــة فـــي بــاقــة 
االشــــتــــراك االبـــتـــدائـــيـــة بــشــكــل مــلــحــوظ. كـــذلـــك، تــّم 
وهي  الفايبر  باقات  لمجموعة  جديدة  سرعات  إضافة 
استخداما  يشمل  وكالهما   ،١Gbpsو  ٢٥٠Mbps سرعة 
غــيــر مـــحـــدود لــالنــتــرنــت. ومــــن أكــبــر مـــا يــمــيــز بــاقــات 
الفايبر الجديدة وباألخص لألفراد الذين يستخدمون 
االلكترونية  األلعاب  هواة  مثل  مكثف  بشكل  االنترنت 
ومنشئي المحتوى أن شركة بتلكو قامت بزيادة السرعة 
مع   ١Gbps إلـــى   ٥٠٠Mbps مــن  الــمــقــدمــة  الــقــصــوى 

تقليل السعر من ١٥٠ د.ب إلى ١٢٥ د.ب.

مدير  قــال  الــجــديــدة،  الفايبر  بــاقــات  على  تعليًقا 
«نحن  عــبــداهللا:  ميثم  السيد  المستهلكين  قطاع  عــام 
مــلــتــزمــون بـــإحـــداث نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــخــدمــات الــتــي 
نقدمها لزبائننا، ونعمل من خاللها على جعل البحرين 
الجزيرة األكثر ارتباًطا بالعالم. ستوفر باقات الفايبر 

حقبة جديدة في تجربة الفايبر المنزلي».
لتقديم  للغاية  متحمسون  «نحن  قائال:  وأضــاف 
لزبائن  اإلنترنت  باقات  من  الجديدة  المجموعة  هذه 
مع  تتكيف  أنها  نرى  والتي  والحاليين  الجدد  الفايبر 
فريق  عمل  المستخدمين.  وتوقعات  سلوكيات  تغيير 
بتلكو على ابتكار باقات جديدة للفايبر بسرعة ال تقل 
عن ٥٠Mbps وبحد أقصى يصل إلى ١Gbps، مما يوفر 

للمستخدمين تجربة فايبر غير مسبوقة».
نصية  رســالــة  الــحــالــيــون  الفايبر  زبــائــن  سيستلم 
قــصــيــرة SMS تــشــمــل الـــمـــزايـــا اإلضـــافـــيـــة الــمــقــدمــة 
تاريخ  إلــى  بــاإلضــافــة  إضــافــيــة،  تكاليف  أي  بـــدون  لهم 
التفعيل. أما بالنسبة إلى الزبائن الجدد الراغبين في 
التسجيل في باقات بتلكو فايبر، يمكنهم االشتراك من 
خالل زيارة shop.batelco.com أو أي من محالت بتلكو. 
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عبدالحسين  الــدكــتــور  رفـــع 
بـــــن عـــلـــي مـــــيـــــرزا رئــــيــــس هــيــئــة 
آيات  اسمى  المستدامة  الطاقة 
الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات لــلــقــيــادة 
الـــرشـــيـــدة بــمــنــاســبــة ذكـــــرى يــوم 
العمال، مشيدًا بالدعم والرعاية 
الـــتـــي يــحــظــى بـــهـــا الـــعـــمـــال فــي 
تستلهم  والتي  البحرين،  مملكة 
من الدعم الالمحدود واالهتمام 
الـــبـــالـــغ بـــهـــم مــــن لــــــدن حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى 
المفدى، وصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس الوزراء.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة وجــــه 
والتقدير  الشكر  مــيــرزا  الدكتور 
لــــلــــعــــمــــال فــــــي قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة وفـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الـــقـــطـــاعـــات الـــهـــامـــة والــحــيــويــة 

الــتــي تــشــكــل الــركــائــز األســاســيــة 
المملكة،  في  التنموية  للمسيرة 
وصــــــّرح مـــيـــرزا بــــأن الـــعـــمـــال في 
الــمــمــلــكــة جـــــزء مـــهـــم وأســـاســـي 
فـــي الــمــنــظــومــة الــتــنــمــويــة وبـــأن 
النهوض بهم واالهتمام بتطوير 
وحتمي،  ضـــروري  أمــر  مهاراتهم 
اإلسهام  مــواصــل  مــن  لتمكينهم 
في المسيرة التنموية على كافة 

األصعدة.
كما أضاف الدكتور ميرزا، أن 
السنوات األربع الماضية كشفت 
للعمال  الــمــتــمــيــزة  الـــقـــدرة  عــن 
الكتساب  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
العلوم والمهارات الجديدة التي 
بقطاع  الــنــهــوض  جــهــود  دعــمــت 
الطاقة المستدامة في المملكة 
التغيرات  مــواكــبــة  مــن  وتمكينه 
قطاع  في  العالمية  والتحركات 
الطاقة، مؤكدًا التزام الهيئة من 

ببناء  ومسؤولياتها  دورها  خالل 
وبذلك  وتنميتها  العمال  قدرات 
زيـــــادة فــرصــهــم لــلــحــصــول على 
الـــوظـــائـــف االخـــتـــصـــاصـــيـــة فــي 

مجاالت الطاقة المستدامة.
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| د. عبدالحسين ميرزا.

أكد مركز المنامة لحقوق اإلنسان أن مملكة 
الــبــحــريــن قـــامـــت بـــــدور كــبــيــر خــــالل هــــذا الــعــام 
فــي دعـــم الــعــمــالــة الــوطــنــيــة واألجــنــبــيــة فــي ظل 
في  كورونا  وجائحة  العالمية  الصحية  الظروف 
شريحة  معاناة  نسبة  فيه  ارتفعت  الــذي  الوقت 
اآلثــار  نتيجة  الــعــالــم  حــول  العمالة  مــن  واســعــة 
المتأثرة  والمصانع  الشركات  وغلق  االقتصادية 
من  زاد  مـــا  االقـــتـــصـــاديـــة  تــبــعــات الــخــســائــر  مـــن 

معاناتهم.
أن  إلى  العالمي  العمال  يوم  بمناسبة  وأشــار 
الحزم االقتصادية التي وجه لها حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد والتي زادت على ٤٫٣ مليارات ساهمت في 
أجورهم  ودعم  الوطنية  العمالة  أوضاع  استقرار 
اجتماعيا  وأسرته  أوضاعه  استقرار  على  عاد  ما 

ـــبـــه الــبــطــالــة والــــعــــوز والــفــقــر  واقـــتـــصـــاديـــا وجـــنَّ
والحاجة.

وذكــــر مــركــز الــمــنــامــة لــحــقــوق اإلنـــســـان إن 
العمالة األجنبية حصلت على الدعم الحكومي 
المجانية  الصحية  الخدمات  توفير  خــالل  مــن 
من  أكثر  الــقــرار  تمديد  وتــم  استثنائي  كموضع 
توفير  تم  كما  الجائحة،  استمرار  إلى  نظرا  مرة 
الحجر الصحي من دون مقابل مادي وإشمالهم 

بالتطعيم بجميع األنواع المتاحة مجانا.
ودعا المركز دول العالم إلى إيجاد الظروف 
المناسبة للعمالة في ظل جائحة كورونا، معربًة 
عن قلقها من أوضاع العمالة وعدم إيجاد الحلول 
لمن  المادية  التعويضات  أو  الوظيفية  والبدائل 
خسروا أعمالهم خالل هذا العام واالستفادة من 

التجربة البحرينية في إدارة ملف العمالة.

علي  الشيخ  سمو  استقبل 
بن خليفة آل خليفة نائب رئيس 
مجلس الوزراء الكاتب الصحفي 
جـــمـــال الــــيــــاقــــوت، عـــضـــو هــيــئــة 
عضو  السعوديين،  الصحفيين 
للصحفيين،  الـــدولـــي  االتـــحـــاد 
عضو االتحاد العام للصحفيين 
الــعــرب، الـــذي أهـــدى إلــى سموه 
الكلمة  «جمال  كتابه  من  نسخة 

جمال».
وخــــــالل الـــلـــقـــاء نـــــوه ســمــو 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
بـــإســـهـــامـــات الـــكـــاتـــب الــصــحــفــي 
جـــــمـــــال الـــــيـــــاقـــــوت اإلعــــالمــــيــــة 
المشكورة  وجهوده  والصحافية، 
للمحطات  اإلعالمي  اإلبراز  في 
األخوية  العالقات  في  المضيئة 
التي تربط بين مملكة البحرين 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تطور  من  تشهده  ومــا  الشقيقة 
المختلفة،  التعاون  مسارات  في 

التوفيق  كــل  لــه  ســمــوه  متمنيًا 
والنجاح.

الياقوت  جــمــال  أعـــرب  وقــد 
عن بالغ الشكر والتقدير لسمو 

نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
لنتاجات  وتشجيعه  دعمه  على 
الـــصـــحـــفـــيـــيـــن واإلعــــالمــــيــــيــــن 

ومؤلفاتهم.
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الوطنية  الناقلة   - الخليج  طيران  أعلنت 
لرحلتين  تشغيلها  عــن   - الــبــحــريــن  لمملكة 
التطعيمات  لنقل  فقط  للشحن  مخصصتين 
الناقلة  قامت  وقــد  كــورونــا،  لفيروس  المضادة 
تطعيم  مــن  جــرعــة  ألـــف   ٣٠٠ بــنــقــل  الــوطــنــيــة 
الشعبية  الــصــيــن  جــمــهــوريــة  مــن  (ســيــنــوفــارم) 
من  (سبوتنيك)  تطعيم  من  جرعة  ألــف  و١٠٠ 
روسيا االتحادية، حيث تواصل الناقلة الوطنية 
لهذه  الــتــصــدي  فــي  الــوطــنــيــة  للجهود  دعــمــهــا 
الجائحة، ونقل التطعيمات من دول العالم إلى 
الفيروس،  انتشار  من  الحد  جهود  دعم  جانب 
وتقديم اإلمدادات الغذائية والطبية الحيوية. 
القليلة  الــطــيــران  شــركــات  إحـــدى  وكــونــهــا 
٢٠٢٠؛  فــــي  الـــطـــيـــران  عــــن  تـــتـــوقـــف  لــــم  الـــتـــي 
كثب  عــن  الــعــمــل  فــي  الــخــلــيــج  طــيــران  تستمر 

في  المعنية  والجهات  الحكومية  الجهات  مع 
عملياتها  الستئناف  شبكتها  وجهات  مختلف 
تفخر  كما  السفر.  على  الطلب  نمو  زيــادة  مع 
خــالل  مــن  الــمــرنــة  بشبكتها  الــخــلــيــج  طــيــران 
الحكومية  الــتــعــلــيــمــات  مـــع  الـــفـــوري  الــتــكــيــف 
وتــوجــيــهــات هــيــئــات شــئــون الــطــيــران الــمــدنــي 
اإلجــــراءات  كــافــة  شبكتها التــخــاذ  وجــهــات  فــي 
االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي تضمن 
سالمة المسافرين وأفراد الطاقم، واالستجابة 
المستمرة  والتحديثات  للتغييرات  السريعة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــمـــلـــيـــات. وتـــــضـــــاف آخــــر 
gulfair. المستجدات باستمرار على الرابط
com/covid١٩؛ بما في ذلك نصائح السفر، 
الصحة  وتعليمات  الوجهات،  شبكة  وتحديثات 

والسالمة. 
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األمراض  استشاري  القحطاني  مناف  طبيب  المقدم  أكد 
المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا (كـــوفـــيـــد-١٩) اســتــمــرار الــجــهــود 
المبذولة للتصدي لفيروس كورونا على كل األصعدة، موضًحا 
التعامل  مسارات  مختلف  في  المتبعة  العلمية  المنهجية  أن 
الجهات  من  الصادرة  القرارات  دعم  في  ساهمت  الفيروس  مع 
الــمــعــنــيــة بــمــا يــرفــد الــجــهــود الــوطــنــيــة ويــدعــم حــفــظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
للمتطعمين  القائمة  الحاالت  نسبة  أن  القحطاني  وبّين 
يناير  منذ  قائمة  حالة  ألــف   ٨٠ من  أكثر  بين  فقط   ٪٢ بلغت 
٢٠٢١، ما يؤكد أن التطعيم له دور بارز في تعزيز األمن الصحي 
حماية  عبر  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطنية  الجهود  ودعم 
انتقال  نسب  وخــفــض  بــالــفــيــروس  اإلصــابــة  مــن  المتطعمين 
من  للحد  الــالزمــة  المناعة  واكــتــســاب  المجتمع  فــي  الــعــدوى 
انتشار الفيروس، مضيًفا أن التطعيم أثبت فاعليته على أرض 
الواقع بنتائج أفضل من نتائج الدراسات السريرية في مواجهة 
انتقال  نسبة  تقليل  خالل  من  المتحورة  وسالالته  الفيروس 
في  فاعليته  أثبت  كما  العمرية،  الفئات  مختلف  بين  العدوى 
مقارنًة  المتطعمين  األفــراد  بين  العدوى  انتقال  نسبة  تقليل 

بغير المتطعمين في الفئات العمرية ذاتها.
انخفض  قد  الــعــدوى  انتقال  معدل  إن  القحطاني  وقــال 
التطعيم  تلقيتا  اللتين  العمريتين  الفئتين  بين  بالمقارنة 
من األفراد الذين يبلغون من العمر أقل من ٥٠ عاًما، واألفراد 
 ،٪٩٣ بلغ  انخفاض  بمتوسط  وذلــك  فأكثر  عاًما   ٥٠ البالغين 

مشيًرا إلى أهمية التطعيم لكل الفئات العمرية ممن تنطبق 
عليهم الشروط وخاصة كبار السن حيث إن احتمالية اكتساب 
العدوى ستنخفض بنسبة ٩٦٪ في حال أخذ التطعيم لألفراد 
بنسبة  وستنخفض  عاًما،   ٥٠ من  أقل  العمر  من  يبلغون  ممن 
٩٠٪ لألفراد الذين في الفئة العمرية البالغة ٥٠ عاًما فما فوق، 
البحرين.  مملكة  في  ُأجــريــت  التي  الــدراســة  على  بناًء  وذلــك 
في  تسهم  أنواعها  باختالف  المجازة  التطعيمات  أن  وأوضــح 
إلى  إضافة  بسببه،  الوفاة  أو  بالفيروس  اإلصابة  من  الحماية 
الــحــاالت  فــي  للفيروس  المصاحبة  األعــــراض  شــدة  تخفيف 
الــقــلــيــلــة لــإلصــابــة بـــه، حــيــث بــلــغــت نــســبــة الـــحـــاالت الــتــي تم 
 ٪٩٧ المتطعمين  غير  لألشخاص  الــمــركــزة  العناية  إدخــالــهــا 
من ٦٩٦ حالة في العناية منذ يناير الماضي، كما بلغت نسبة 
حالة   ٢٧٣ من   ٪٩٧ المتطعمين  غير  األشخاص  بين  الوفيات 

وفاة للفترة ذاتها.
ودعا القحطاني الجميع وباألخص الفئات األكثر عرضة 
لــإلصــابــة بــالــفــيــروس مــن كــبــار الــســن والــحــوامــل والمرضعات 
لــلــمــبــادرة  بــالــســمــنــة  والــمــصــابــيــن  الــمــزمــنــة  األمــــــراض  وذوي 
سالمتهم  على  حفاًظا  التطعيم  ألخذ  اإللكتروني  بالتسجيل 
وسالمة الجميع وذلك عبر الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة 
منوًها  واعــي»،  «مجتمع  تطبيق  أو   healthalert.gov.bh
بــأهــمــيــة عـــدم االنــتــظــار لــحــيــن تــوافــر تطعيم شــركــة مــحــددة 
وإنـــمـــا أخــــذ الــمــتــوفــر مــنــهــا حــيــث إن كـــل الــتــطــعــيــمــات الــتــي 
أجازتها مملكة البحرين أثبتت فاعليتها في تحقيق األهداف 

المرجوة.
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القطري  الخارجية  وزيــر  قــال   ١٩٩٢ عــام  فــي 
آنـــــذاك حــمــد بـــن جـــاســـم، لــمــراســل قـــنـــاة عــربــيــة 
فــضــائــيــة: (لــســنــا بــحــاجــة إلــــى طـــيـــران وعــســكــر، 
المسلحة  الـــقـــوات  ســتــكــون  لــقــنــاة  نــؤســس  نــحــن 
نوفمبر  فــي  ســنــوات  أربــع  بعد  وفعال  القطرية).. 
إطالق  تم  جاسم  بن  حمد  حديث  من   ١٩٩٦ عام 

قناة الجزيرة القطرية. 
كل التقارير اإلعالمية والسياسية تكشف أن 
بشكل  مالكيها  من  تــدار  القطرية  الجزيرة  قناة 
واضح ومباشر، وهذا بالتمام ما أشار إليه تقرير 
مؤسسة مــاعــت، الـــذي تــم نــشــره فــي الــعــديــد من 
الوسائل اإلعالمية، حيث ذكر تقرير عن الرئيسة 
بالكونجرس  الخارجية  الشئون  للجنة  السابقة 
القطرية  الجزيرة  قناة  أن  روس،  ألينا  األمريكي 
هي عميل أجنبي للحكومة القطرية، وأنها تنتهك 
قانون تسجيل الوكالء األجانب، وأن التقرير اتهم 
الجزيرة وقطر أنها تعمل تحت الستار، وأن قطر 
تعتمد عليها من أجل خدمة سياسة حكومتها في 

الدول األجنبية.
حتى جريدة «القدس العربي» التي تصدر من 
المالك  هي  وأصبحت  بشرائها  قطر  قامت  لندن 
ركزت  والتي  تحريرها،  سياسة  على  وتشرف  لها، 
على التحريض ضد الدول العربية، ومن ضمنها 
وموثق  ومعلن  مكتوب  أمر  وهو  البحرين،  مملكة 

وبإمكان أي شخص االطالع عليه. 
لـــذلـــك تــــرى الـــيـــوم مــســارعــة قـــنـــاة الــجــزيــرة 
القدس  وجريدة  اإليرانية  العالم  وقناة  القطرية 
العربي القطرية، والعديد من المنصات اإلعالمية 
أي  نشر  تزامن  تعمد  في  الحقوقية،  والدكاكين 
والــتــواصــل  الــبــحــريــن،  مملكة  ضــد  بــيــان  أو  خــبــر 
إلطــالق  واألجــانــب،  األوروبــيــيــن  البرلمانيين  مــع 
الــتــصــريــحــات الــمــســيــئــة، والــمــســتــقــاة مـــن أخــبــار 
الشخصيات  واستضافة  اإلعالمية،  الجهات  تلك 

الهاربة من العدالة والمتورطة بجرائم إرهابية.
أو  الــيــوم  أو  بــاألمــس  شــاركــهــم  أن  عــجــب  وال 
كالمفوضية  أخــرى،  حقوقية  منظمات  الغد،  في 

البيانات  إطـــالق  فــي  اإلنــســان  لــحــقــوق  الــســامــيــة 
الــخــاطــئــة، الــمــرتــكــزة عــلــى مــعــلــومــات مــضــلــلــة، 
ومــغــالــطــات واضـــحـــة، بــشــأن األوضـــــاع فــي مركز 
على  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  والــتــأهــيــل  اإلصــــالح 
الرغم من جهود وزارة الداخلية في توفير الرعاية 
اللقاح  وتــوفــيــر  والــصــحــيــة،  الحقوقية  والــعــنــايــة 
وجود  وعــدم  للنزالء،  اختياري  وبشكل  بالمجان 

أي حالة قائمة من فيروس كورونا.
لسفراء  دبلوماسية  تحركات  نشهد  وحاليا 
المنظمات  مــع  للتواصل  الــخــارج،  فــي  البحرين 
الحقوقية والشخصيات البرلمانية، لبيان حقائق 
منهجية  تتبع  الــخــارجــيــة  وزارة  إن  بــل  الــوضــع، 
جـــديـــدة فـــي الـــتـــواصـــل مـــع الـــســـفـــراء األجـــانـــب 
المغالطات  لتوضيح  الــبــحــريــن  فــي  المقيمين 
وتطلقها  اإلعالمية،  الوسائل  تلك  تنشرها  التي 
مــواقــف  ويتبعها  الــحــقــوقــيــة،  المنظمات  بــعــض 
من  ونتمنى  األوروبـــيـــيـــن..  البرلمانيين  لبعض 
الــصــورة  إيــصــال  األفــاضــل  المعتمدين  الــســفــراء 
تشهده  الـــذي  والــتــطــور  الــتــقــدم  عــن  الصحيحة 
المسيرة الحقوقية في البحرين، والوضع القائم 
في مركز اإلصالح والتأهيل من الرعاية والعناية، 

إلى بالدهم وبرلماناتهم.
يكلم  مهمة وهي أال نظل كمن  مسألة  تبقى 
في  فقط،  للداخل  موجها  صوته  ويكون  نفسه، 
الرد على مغالطات قناة الجزيرة القطرية، إذ ال 
بد أن نضاعف من إيصال صوتنا للخارج، فنحن 
القطرية  الجزيرة  وقناة  عــادلــة،  قضية  أصحاب 
إلخفاء  وتسعى  ومضللة،  مزيفة  قضية  صاحبة 
حمالتها  وتــوجــه  بــالدهــا،  فــي  حقوقية  انتهاكات 

الممنهجة ضد البحرين.
أخيرا.. من حقنا أن نتساءل عن دور وتحرك 
األمـــانـــة الــعــامــة لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
واألمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
بـــشـــأن الـــمـــالحـــظـــات والــــشــــكــــاوى الـــتـــي رفــعــتــهــا 
مملكة الــبــحــريــن حـــول تـــجـــاوزات قــنــاة الــجــزيــرة 

القطرية..؟؟ 

بـــســـبـــب الـــتـــطـــور الـــهـــائـــل فــــي الــتــقــنــيــات 
تحول  من  اليوم  نعيشه  ما  ظل  وفي  الرقمية، 
رقمي كبير في كل مناحي الحياة، ظهرت حاجة 
تساعدنا  رقــمــيــة  مــهــارات  امــتــالك  إلـــى  ملحة 
الرقمية  واألجــهــزة  اإلنــتــرنــت  عــالــم  فهم  على 
النجاح  من  وتمكننا  الحاسوبية،  والمعلومات 
فــي الــعــمــل والــمــشــاركــة الــفــاعــلــة فــي مجتمع 
إلى  التقنية  خبراء  ويشير  العالمي.  المعرفة 
ومستقبال  الــيــوم  الــرقــمــيــة  الــمــهــارات  هـــذه  أن 
في  العلمية  الــشــهــادات  مــن  أهــمــيــة  أكــثــر  هــي 
تعزيزها  يجب  وأنــه  المختلفة،  التخصصات 
كل  فــي  ودمجها  الصغر  مــن  المتعلمين  لــدى 

مراحل التعليم.
يــــمــــكــــن تــــعــــريــــف الــــــمــــــهــــــارات الـــرقـــمـــيـــة 
مــجــمــوعــة  أنـــهـــا  عــلــى   (Digital Skills)
مــن الـــقـــدرات والــكــفــاءات الــالزمــة الســتــخــدام 
اإلنترنت،  عبر  والتطبيقات  الرقمية  األجهزة 
مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى الــمــعــلــومــات وإدارتـــهـــا 
بشكل مثالي، وإنشاء محتوى رقمي ومشاركته 
اآلخرين  مع  والتعاون  والتواصل  فعال،  بشكل 

لحل المشكالت المختلفة.
تعمل  الــمــهــارات  هــذه  أن  بــالــذكــر،  الجدير 
جنبا إلى جنب مع المهارات األساسية األخرى، 
كالقراءة، والكتابة، والحساب، والتفكير الناقد، 
وغيرها.  المشكالت،  وحل  اإلبداعي،  والتفكير 
التعليم  أن  التربويين  من  الكثير  يرى  لذلك، 
بتدريس  يعنى  أن  يــجــب  الــحــديــث  الــمــدرســي 
المهارات  إلــى  باإلضافة  األساسية،  المهارات 
الــرقــمــيــة الــمــنــاســبــة، بـــدال مـــن الــتــركــيــز على 
والمعلومات  الــمــعــارف  مــن  هــائــل  كــم  تــدريــس 
التي في معظمها ال تصب في متطلبات سوق 

العمل وخدمة المجتمع.
وتــنــقــســم الـــمـــهـــارات الــرقــمــيــة إلــــى ثــالثــة 
مستويات، لكل منها مجموعة من المهارات التي 
المستويات  وهذه  تعلمها،  المتعلم  على  يجب 

والمهارات  األساسية،  الرقمية  المهارات  هــي: 
الــرقــمــيــة الــمــتــوســطــة، والـــمـــهـــارات الــرقــمــيــة 
المهارات  تشمل  المتخصصة).  المتقدمة (أو 
تقنية  كاستخدام  المعدات  األساسية  الرقمية 
لــمــس الـــشـــاشـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــبــرمــجــيــات 
وإدارة  البيانات  وجـــداول  النصوص  كمعالجة 
الملفات في الحواسيب وإعدادات الخصوصية 
العمليات  كذلك  وتشمل  النقالة،  الهواتف  في 
البريد  كــاســتــعــمــال  اإلنــتــرنــت  عــبــر  األســاســيــة 
اإللــكــتــرونــي والــبــحــث والــتــفــاعــل مــع اآلخــريــن 
األساسية  الرقمية  المهارات  وتعتبر  وغيرها. 
مــتــطــلــبــا أســاســيــا لــغــالــبــيــة الــمــهــن فـــي وقتنا 
المتوسطة  الــرقــمــيــة  الــمــهــارات  أمـــا  الــحــالــي. 
تكون  مــا  وغــالــبــا  للعمل  جــاهــزة  مــهــارات  فهي 
تكنولوجيا  بــــأدوات  المعرفة  وتتطلب  عــامــة، 
الــمــعــلــومــات بــمــا فـــي ذلـــك بـــرامـــج الــحــاســوب 
ولـــغـــات الــبــرمــجــة الــمــخــتــلــفــة. وتــتــطــلــب هــذه 
التعلم  مهارات  توسيع  المتعلم  من  المهارات 
من أجل استيعاب التغييرات في التكنولوجيا. 
فتمثل  الــمــتــقــدمــة  الــرقــمــيــة  الـــمـــهـــارات  وأمــــا 
الــــمــــهــــارات الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا الــمــتــخــصــصــون 
فــي الــمــهــن الــتــكــنــولــوجــيــة، مــثــل بــرامــج إدارة 
الـــعـــمـــالء، وشـــبـــكـــات الــــحــــاســــوب، والـــوســـائـــط 
الوسائط  وأدوات  التصميم،  وبرامج  الرقمية، 
االجتماعية، وتحيل محركات البحث، وغيرها.

الــمــهــارات  أهــم  مــن  أن  المختصون  ويـــرى 
الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي يـــتـــوقـــع أن يـــكـــون لـــهـــا شـــأن 
الــقــادمــة:  الــســنــوات  فــي  واعـــد  ومستقبل  مهم 
الـــبـــرمـــجـــة وتــــطــــويــــر الــــويــــب والـــتـــطـــبـــيـــقـــات، 
وإدارة  (الــــرقــــمــــي)،  اإللـــكـــتـــرونـــي  والـــتـــســـويـــق 
المشاريع الرقمية، والتصميم الرقمي وتصور 
البيانات، وإدارة المنتجات الرقمية، واستخدام 
وسائل التواصل االجتماعي، وتحليل األعمال 
الرقمية، باإلضافة إلى علم البيانات وتحليالت 

البيانات.

أبـــريـــل   ٢٢ فــــي  تــــوفــــي 
الماضي عن ٨٥ عاما آالن 
البريطاني  المصرفي  مور 
البارز الذي ساعد القطاع 
الــــمــــصــــرفــــي الـــبـــحـــريـــنـــي 
الناشئ على إرساء قواعده 
مركز  إلــى  البالد  لتتحول 
المنطقة.  فــي  رائـــد  مــالــي 
منصب  في  مور  عمل  وقد 
مـــديـــر عـــــام ثــــم مــســتــشــار 
مــؤســســة  إدارة  لــمــجــلــس 
نقد البحرين بعد أن لعب 

ا في إنشائها. دورا مهّمً
وقــــــــد جــــــــــاءت دعــــوتــــه 
مــؤســســة  وإدارة  إلنــــشــــاء 
النقد بعد مالحظة عابرة 
من محمد أحمد العلوي، 

في  مور  أوردهــا   ١٩٧٤ صيف  في  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزير 
مقالة نشرها في مجلة الدراسات المصرفية والمالية. وكان مور 
جاء إلى البحرين في األصل للمساعدة في تمويل إقامة عمليات 

إنتاج األلمنيوم في ألبا بالنيابة عن بنك وليامز آند جلينز.
سلطة  كانت  إذا  ما  «سألت  المجلة:  مع  مقابلة  في  مور  قال 
في  ستسمر  التخطيط،  مرحلة  في  كانت  التي  المركزي،  البنك 
تــمــويــل مصهر ألــبــا، عــنــدئــذ اســتــدار الــوزيــر وســألــنــي مــا إذا كــان 
سبقت  التي  النقد  مؤسسة  كانت  وقد  إدارتها.  أتولى  أن  بإمكاني 
مصرف البحرين المركزي مسؤولة عن جذب استثمارات الوحدات 
من  المحلية  المصرفية  الــســوق  وحماية  الخارجية  المصرفية 

فرط المنافسة.
إلـــى ذلـــك فـــإن مـــور مــعــروف أكــثــر بــأنــه الــمــهــنــدس الرئيسي 
شهد  الـــذي   ١٩٧٥ عــام  فــي  الخارجية  الــمــصــارف  وحـــدة  لبرنامج 
مكاتب  وافتتاح  الخارجية  المصرفية  الوحدات  من  العديد  قدوم 
لها في البحرين بحيث أصبحت واحدة من أسرع المراكز المالية 

نموا في العالم.
ولد مور في ٥ يونيو ١٩٣٦ ودرس في مدرسة بريكهامستيد في 
المملكة المتحدة وتعلم العديد من اللغات. ومن منطلق شغفه 
انضم  حيث  الدولية  المصارف  في  العمل  المتهان  سعى  بالسفر 
وهو في سن السابعة عشرة من العمر إلى جلين، ميلز آن كومباني 

الذي تحول الحقا إلى بنك وليامز آند جلينز.
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ســقــطــت آســيــويــة فــريــســة لــثــالثــة ذئــاب 
بشرية بعد أن دفعت ثمن هروبها من منزل 
أعلى،  راتب  على  الحصول  في  أمال  كفيلها 
حــيــث أقــنــعــتــهــا فــتــاة أخــــرى بــتــوفــيــر فرصة 
منزل  أمــام  آخــر  رفقة  وانتظرتها  لها  عمل 
كــفــيــلــهــا فــجــر يــــوم هـــروبـــهـــا، ونـــقـــالهـــا الــى 
إحدى الشقق بهدف استالم العمل إال انها 
تفاجـأت بسقوطها ضحية لعصابة لالتجار 
بـ  بيعها  تم  كيف  شاهدت  أن  بعد  البشر  في 
استغاللها  بهدف  دعــارة  لسمسار  دينار   ٣٠٠

في ممارسة الرذيلة.
سفارة  من  ببالغ  الواقعة  بداية  وكانت 
أحد  في  فتاة  باحتجاز  يفيد  آسيوية  دولــة 
المنازل ويتم إجبارها على ممارسة الدعارة، 
وبالفعل توجهت قوة أمنية الى موقع البالغ 
وتــــــم تــخــلــيــص الـــضـــحـــيـــة والـــقـــبـــض عــلــى 

شخصين كانا برفقتها في المنزل.

وقـــالـــت الــمــجــنــي عــلــيــهــا أنـــهـــا حــضــرت 
الــــى الــبــحــريــن مــنــذ أقــــل مـــن ســنــة بــهــدف 
منزل  فــي  واســتــمــرت  مــنــزل  كعاملة  الــعــمــل 
كفيلها لمدة قاربت شهرين مقابل راتب ١٢٠ 
نفس  مــن  فتاة  على  تعرفت  أنها  إال  ديــنــارا 
وأوهمتها  الــتــواصــل  مــواقــع  على  جنسيتها 
األخيرة بقدرتها على توفير فرصة عمل لها 
نظافة  كعاملة  والفنادق  المستشفيات  في 
مقابل ١٨٠ دينارا فوافقت نظرا الى ظروفها 

الصعبة على حد قولها.
كفيلها  منزل  مــن  هربت  أنها  وأضــافــت 
عليها  تعرفت  التي  الفتاة  بانتظارها  وكــان 
وآخـــــر حــيــث نــقــالهــا إلــــى مـــنـــزل آخــــر وفــي 
نفس الوقت باعاها لشخص آسيوي مقابل 
شقة  إلـــى  بنقلها  األخــيــر  فــقــام  ديــنــار   ٣٠٠
في  عمل  وجــود  بعدم  وأخبرها  بالقضيبية 
الدعارة  في  ستعمل  وأنها  النظافة  شركات 

فرفضت إال انه قام باالستيالء على هاتفها 
واستمرت  اغتصبها  ثــم  األرقـــام،  كــل  ومسح 
في تلك الشقة لمدة ٤ أيام وبعدها أجبرها 
 ٢٠ من  يقرب  ما  مع  الــدعــارة  ممارسة  على 
أصيبت  ان  إلى  واحــد  أسبوع  خالل  شخصا 
تمكنت  حتى  مريضة  وظــلــت  إعــيــاء  بحالة 
وأخبرتهم  بلدها  ســفــارة  مــع  الــتــواصــل  مــن 

بموقعها.
وبإجراء التحريات ورد بالغ آخر قدمته 
فتاة آسيوية أفادت بأنها كانت محتجزة في 
إحدى الشقق التي يديرها المتهم للدعارة 
ولــكــنــهــا اســتــطــاعــت الـــهـــرب حــيــث تــبــيــن ان 
ويقوم  للدعارة  محالت  بــإدارة  يقوم  المتهم 
توفير  بــوهــم  الــمــنــازل  عــامــالت  باستقطاب 
فـــــرص عـــمـــل لـــهـــن بــــراتــــب أعـــلـــى ثــــم يــقــوم 
بيعهن  أو  الــدعــارة  ممارسة  على  بإجبارهن 
على سماسرة الدعارة مقابل من ٣٠٠ دينار 

إلى ٦٠٠ دينار، فتم استصدار اذن من النيابة 
وتم القبض على المتهم الذي أنكر ما نسب 
الزبائن  جلب  على  يعمل  إنــه  مدعيا  إلــيــه 
المتهمين  لــصــالــح  ويــعــمــل  للفتيات  فــقــط 

الثاني والثالث.
في  أنــهــم  للمتهمين  الــنــيــابــة  أســـنـــدت 
غضون شهر فبراير ٢٠٢٠ بدائرة أمن مملكة 
اتجرا  والــثــانــي  األول  المتهمان  البحرين: 
بأن  عليهما  المجني  شخص  فــي  وآخــريــن 
اإلكراه  بطريق  آخر  الى  مكان  من  نقلوهما 
والـــتـــهـــديـــد كــمــا حـــجـــزا حــريــتــهــمــا وإســـــاءة 
واالعــتــداء  الــدعــارة  أعــمــال  فــي  استغاللهما 
الجنسي واختطفا المجني عليهما واعتمدا 
من  غيرهما  يكسبه  ما  على  حياتهما  على 
عليهما  المجني  وحرضا  الدعارة،  ممارسة 
للمتهم  أسندت  كما  الدعارة،  ممارسة  على 
الثاني أنه واقع المجني عليها بغير رضاها.
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أيــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف الــعــلــيــا الــجــنــائــيــة عــقــوبــة 
الحبس سنتين لشاب فجر قنبلة صوتية بالقرب من مقبرة 
عالي بهدف اإلخالل باألمن، حيث عثر عليها بمنطقة أبو 
صيبع واحتفظ بها في منزله وبعد فترة تعرف على كيفية 
تفجيرها وتوجه إلى مكان الواقعة وقام بتفجيرها ثم غادر 

المكان.
وكان مواطن بحريني موجودا في منطقة عالي يمارس 
الــريــاضــة بــالــقــرب مــن مــقــبــرة عــالــي عــنــد مــصــنــع الــفــخــار، 
وبعد  التفجير  مــوقــع  مــن  بــالــقــرب  متوقفة  ســيــارة  وشــاهــد 
حضرت  وبــعــدهــا  التفجير،  صــوت  سمع  بلحظات  تحركها 
بمواصفات  فأخبرهم  التفجير  مكان  إلى  الشرطة  دوريــات 
السيارة، كما تصادف وجود آخرين في نفس المكان وشاهدوا 

السيارة التي تمكن الوصول إلى قائدها أثناء الواقعة.
وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي تطابق بصمات 
من  المرفوعة  البصمات  مع  الواقعة  مرتكب  السيارة  قائد 
الــمــكــان، حــيــث اعـــتـــرف أنـــه مــنــذ فــتــرة عــثــر عــلــى القنبلة 
منزله  فــي  بها  فاحتفظ  أبوصيبع  بمنطقة  خــاويــة  بــأرض 
طريقة  إلــى  توصل  حيث  استخدامها  كيفية  يتعرف  وبــدأ 
عالي  مقبرة  إلى  توجه  الواقعة  يوم  أنه  وأضــاف  تفجيرها. 
وألقاها  بالقنبلة  الــخــاص  الــحــديــدي  المشبك  بفك  وقــام 
بالمقبرة ثم غادر بسيارته مكان الواقعة، إذ أسندت النيابة 
إليه أنه في ١٦ أبريل ٢٠٢٠ بدائرة أمن المحافظة الشمالية 
قام  بــأن  إرهــابــي  غــرض  تنفيذ  بقصد  تفجيرا  أحـــدث  أوال 
بـــــاألوراق  ونـــوعـــا  وصــفــا  والــمــبــيــنــة  صــوتــيــة  قــنــبــلــة  بتفجير 

ترخيص  بغير  واستعمل  حاز  كما  عالي،  مقبرة  من  بالقرب 
حياة  تعريض  شأنه  من  استعماال  المفرقعة  العبوة  عمدا 

الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي.
الــجــرائــم  إن  الــــى  أشــــــارت  درجـــــة  أول  مــحــكــمــة  وكـــانـــت 
واحــد  إجــرامــي  مــشــروع  انتظمها  قــد  المتهم  إلــى  المسندة 
وارتبطت ببعضها ارتباطا ال يقبل التجزئة ومن ثم تقضي 
العقوبات،  بقانون  عمال  األشد  الجريمة  بعقوبة  المحكمة 
تأخذ  المحكمة  فإن  الواقعة  ظروف  إلى  نظرا  أنه  وأضافت 
الــمــادة  بــه  تسمح  مــا  حـــدود  فــي  الــرأفــة  مــن  بقسط  المتهم 
المحكمة  تقضي  األســبــاب  ولــهــذه  العقوبات  قــانــون  مــن   ٧٢
من  إليه  أسند  عما  سنتين  مدة  بالحبس  المتهم  بمعاقبة 

اتهامات. 
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الــجــديــة  تتطلب  كـــورونـــا  جــائــحــة  مــواجــهــة  إن 
فــــي تــطــبــيــق اإلجــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر االحـــتـــرازيـــة 
عدم  ويجب  يعلمها،  الجميع  بات  والتي  والوقائية 
خطورة  مــن  األمـــر  هــذا  يشكله  لما  بها  االســتــهــتــار 
عـــلـــى األشـــــخـــــاص وخــــاصــــة مــــن هــــم كــــبــــار الــســن 
عبئا  يشكل  أنــه  كما  المزمنة،  األمـــراض  وأصــحــاب 
التصدي  في  المبذولة  للجهود  نظرا  الــدولــة  على 
من  باإلمكان  فإنه  العزيمة  فمع  كــورونــا،  لفيروس 
من  اإلصــابــات  معدل  تقليل  الجميع  تــعــاون  خــالل 
خالل عدم التجمع واالكتفاء في البقاء في المنزل 
بالشكل  الوجه  كمامة  بلبس  وااللتزام  العائلة،  مع 
مع  المباشر  االتصال  وعدم  الخروج  عند  الصحيح 
مراجعة  مع  المطلوبة،  المسافة  وتــرك  األشخاص 

الطبيب في حال الشعور بأية أعراض بالفيروس .
إن الحفاظ على الصحة والسالمة العامة هو 
والمقيم  المواطن  وعي  ويعتبر  الجميع،  مسؤولية 
المرجوة،  األهــداف  لتحقيق  األساسية  الركيزة  هو 
الــصــادرة  والتعليمات  بــالــقــرارات  الجميع  فــالــتــزام 
التصدي  فــي  المنشود  الــهــدف  تحقيق  فــي  يسهم 

لجائحة كورونا.
في  األمــنــيــة  والــمــديــريــات  اإلدارات  وتــضــطــلــع 
بذل  خــالل  من  بدورها  المملكة  محافظات  جميع 
والــتــوعــويــة  الــمــيــدانــيــة  الــحــمــالت  لتنفيذ  الــجــهــود 
االحترازية  والتدابير  اإلجــراءات  اتخاذ  من  للتأكد 

ومــتــابــعــتــهــا، حــيــث يــتــم كـــذلـــك تنفيذ  الــمــطــلــوبــة 
اللجنة  قـــرارات  صــدور  منذ  وذلــك  توعوية  حمالت 
التنسيقية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا والحد 
األمنية  المديريات  شرطة  تقوم  كما  انتشارها،  من 
في محافظات المملكة منذ تطبيق القرار، باتخاذ 
عدم  مخالفات  بتحرير  وذلك  القانونية  اإلجراءات 
والمحالت  العامة  األماكن  في  الوجه  كمامة  لبس 
الحفاظ  إجـــراءات  اتخاذ  إلــى  باإلضافة  التجارية، 

على التباعد االجتماعي .
المنافذ  ألمــن  العامة  اإلدارة  تواصل  وبــدورهــا 
من  الــقــادمــيــن  لــلــمــســافــريــن  لــلــفــحــوصــات  تأمينها 
إجالء  إجـــراءات  بتسهيل  اإلدارة  تقوم  كما  الــخــارج، 
رعايا الدول األخرى من مملكة البحرين باإلضافة 

إلى رصد مخالفات عدم لبس كمامة الوجه.
من جانبها تنفذ اإلدارة العامة للدفاع المدني 
الحكومية  والــمــنــشــآت  لــلــمــبــانــي  تــطــهــيــر  عــمــلــيــات 
والــــشــــوارع والـــطـــرقـــات وغـــيـــرهـــا، إضـــافـــة إلــــى عقد 
لتنفيذ  الصحيحة  الطرق  حول  التدريبية  الدورات 
عمليات التطهير االحترازي في المباني والمنشآت 
الحكومية وأماكن العمل والتي يشارك فيها ممثلو 
الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة، 
فيما يشارك المتطوعون في تنفيذ عمليات تطهير 
التجارية  والــمــحــالت  الــعــامــة  والــمــيــاديــن  الـــشـــوارع 

واألسواق، والمساجد.
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كتب عبداألمير السالطنة: 
وسيدة  شبان  ثالثة  أشخاص  أربعة  أصيب 
عــصــر أمـــس (الــســبــت) إثـــر حـــادث مــــروري بين 

إسعاف ومركبة على شارع االستقالل.
وكـــان شـــاب بــحــريــنــي يــقــود ســيــارة إســعــاف 
وبــرفــقــتــه مــســعــف عــلــى شــــارع االســتــقــالل في 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة والـــنـــصـــف مــــن عـــصـــر أمـــس 
الضوئية  اإلشــــارة  تقاطع  إلــى  وصــولــه  وأثــنــاء 
بسيارة  اصــطــدم  اإلحــصــاء  مــركــز  مــن  القريبة 
سيدة  وبرفقته  بحريني  شــاب  يــقــودهــا  أخـــرى 
وإصــابــة  اإلســـعـــاف  تــدهــور  عــنــه  نــتــج  بحرينية 
راكــبــي الــســيــارتــيــن تــم نقلهم عــلــى أثــرهــا إلــى 
الــمــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــالج الـــــالزم فـــي حين 

تضررت المركبتان إحداهما بتلفيات كبيرة.
وقـــــد حـــضـــر فـــــور وقـــــــوع الـــــحـــــادث شــرطــة 
المركبات  سير  بتسهيل  أفــرادهــا  وقــام  النجدة 
المدني،  والــدفــاع  المرور  شرطة  وصــول  لحين 
وتم إعادة اإلسعاف إلى وضعه الطبيعي وإزاحة 
الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها  المركبتين، 

التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
ومن جهة أخرى ذكرت وزارة الداخلية على 
موقع التواصل االجتماعي - تويتر: الداخلية: 
كانت  إسعاف  وسيارة  مركبة  بين  مروري   حادث 
شــارع  على  الــحــاالت  إحــدى  لمباشرة  متوجهة 
والجهات  إصــابــات  وقــوع  عــن  أسفر  االستقالل 

المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع. 
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أصــــــيــــــب طــــــفــــــالن عـــنـــدمـــا 
اصــطــدمــت الـــســـيـــارة الــتــي كــانــا 
أثــنــاء  مـــرور  بــدوريــة  يستقالنها 
قـــيـــامـــهـــا بـــواجـــبـــهـــا فــــي تــأمــيــن 
الـــشـــارع إثـــر حــــادث مـــــروري ثــان 
عـــلـــى شــــــارع االســــتــــقــــالل عــصــر 

اليوم السبت.
كـــــان شـــــاب بـــحـــريـــنـــي يــقــود 
ســيــارتــه وبــرفــقــتــه ثــالثــة أطــفــال 

فـــي الــســاعــة الـــرابـــعـــة والــنــصــف 
مـــــن مــــســــاء أمـــــــس عــــلــــى شـــــارع 
االنتباه  عدم  وبسبب  االستقالل 
اصــــطــــدم بـــــدوريـــــة مـــــــرور يــقــوم 
المركبات  سير  بتسهيل  أفرادها 
إثــر حــادث مـــروري آخــر نتج عن 
ذلـــك إصـــابـــة طــفــلــيــن بــإصــابــات 
مـــتـــوســـطـــة فـــــي حـــيـــن تـــضـــررت 
بتلفيات  إحــداهــمــا  الــمــركــبــتــان 

كبيرة.
وقــــــــــد حـــــضـــــر فــــــــــور وقــــــــوع 
الــــحــــادث شـــرطـــة الـــنـــجـــدة وقـــام 
السيارات  سير  بتسهيل  أفرادها 
لحين شرطة المرور، وتم إزاحة 
الــحــادث،  مــوقــع  مــن  المركبتين 
وبعدها فتحت الجهات الرسمية 
الــــتــــحــــقــــيــــق لــــمــــعــــرفــــة أســــبــــاب 

الحادث.
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بمديرية  والــتــحــري  الــبــحــث  شعبة  تمكنت 
شـــرطـــة مــحــافــظــة الــمــحــرق مـــن الــقــبــض على 
شــخــص (٣٠ عــــامــــا)، إثــــر قــيــامــه بــســرقــة عــدد 
والــدراجــات  والــســيــارات  التجارية  المحالت  مــن 
باإلكراه. وسرقته  عامل  على  واالعتداء  النارية 

وفور تلقي المديرية عدة بالغات بهذا الشأن، تم 

مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع األدلة 
الالزمة والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور 
والــقــبــض عــلــيــه، فــيــمــا تــم تــحــريــز الــمــســروقــات 
والتحفظ عليها واتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
النيابة  إلـــى  القضية  إلحــالــة  تمهيدا  الــالزمــة 

العامة.
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القراء األعزاء
مـــوروثـــنـــا الــشــعــبــي ثــقــافــة ال 

تفريط فيها
فــــي ظــــل األوضـــــــــاع الـــراهـــنـــة 
وانـــشـــغـــال اإلنـــســـانـــيـــة بــمــكــافــحــة 
الثقيل   ٢٠٢٠-٢٠٢١ عامي  ضيف 
(فـــيـــروس كــــورونــــا)، تــنــقــضــي أيـــام 
شـــهـــر رمــــضــــان الـــكـــريـــم مــــن دون 
أحـــــــــداث اجـــتـــمـــاعـــيـــة ُتـــــذكـــــر كــمــا 
عهدنا قبله، وُيعد من أبرز أحداث 
على  االجتماعية  الــكــريــم  الشهر 
الــصــعــيــد الــشــبــابــي لـــهـــذا الـــعـــام، 
هــو الــزيــارة الــعــزيــزة التي قــام بها 
إلى  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو 

(الــقــريــة الــتــراثــيــة) مــوقــع تصوير بــرنــامــج (الــســايــة) 
وال   - فيه  العاملين  جميع  بتميز  المميز  الرمضاني 
سيما مقدميه، حيث حملت زيارة سموه رسالة مهمة 
ضرورة  حول  الخليجية  وللشعوب  البحريني  للشعب 
الوعي بقيمة وأهمية الموروث الشعبي وصلته بثقافة 
اســتــمــرار ُمــّتــصــل  اإلنـــســـان وهــويــتــه ومـــا يشكله مــن 

لتجارب الشعوب الحياتية.
رائد  من  صــدرت  أنها  الرسالة  هــذه  في  الملفت 
جيل الشباب والقدوة الذي يتطلع إلى توجهاته أهل 
البحرين وال سيما الشباب من أبناء جيله ومن يليهم 
االنفتاح  عليها  طغى  مرحلة  في  حــذوهــم،  ويــحــذون 
المتسارع على الثقافات المختلفة التي قد تستهوي 
جــيــل الــشــبــاب وتــقــصــيــه عـــن هــويــتــه وثــقــافــتــه األم، 
الشعبي  بــالــمــوروث  ناصر  الشيخ  سمو  عناية  فتأتي 
عبر  الــمــوروث  لنهضة  الشبابية  الــريــادة  لــه  لتحقق 
إسهاماته المختلفة في حفظ وتخليد المتوارث من 
عادات وأقوال وأفعال حميدة من األجيال البحرينية 
الشباب  فتوجه  القادمة  لألجيال  وحفظها  السابقة 
لــاللــتــفــات إلـــيـــه والـــلـــحـــاق بــمــا قـــد يـــكـــون فـــاتـــه من 
ال  مّتصل  جسر  إنشاء  في  بذلك  فيسهم  بــه،  معرفة 
موجهة  رسالة  وهي  المختلفة  األجيال  بين  ينقطع 
المجتمعات  وإلـــى  بــأســره  البحريني  المجتمع  إلــى 
مملكة  بموروث  وثقافتها  معرفتها  لتنّمي  الخليجية 
ا  مهّمً جزًءا  يشكل  باعتباره  الثري  الشعبي  البحرين 

من تاريخ المملكة وثقافة أهلها.
والموروث الشعبي وفًقا للدكتور حمد بن صراي، 
بجامعة  واآلثــار  التاريخ  قسم  في  المشارك  األستاذ 
اإلمارات هو التراث الذي ال غنى عنه لتحديد الهوية 
ويضّم  والّسلوك  والحياة  الزمن  رواسب  يضّم  والذي 
وما  والــكــّتــاب،  الــشــعــراء  قــّدمــه  ومــا  واآلثــــار،  المباني 
كاألمثال  حياتي  اجتماعي  تراث  ِمن  اإلنسان  أنتجه 
والحكايات والعادات االجتماعّية وغيرها، وأن الموروث 
الــشــعــبــي يــحــمــل رؤيــــة الــّشــعــوب ألصــولــهــا وألحــــداث 
يفي  الــذي  الشعبي  التاريخ  يحمل  ولذلك  تاريخها، 
ومن  للجماعة،  والثقافية  االجتماعّية  بالحاجات 
هـــذه الــمــنــطــلــقــات يــشــّكــل الـــمـــوروث الــّشــعــبــي إحـــدى 
https://www.) الوطنّية  للهوّية  المهّمة  الركائز 
تــاريــخ  مـــن  يــتــجــزأ  ال  جـــزء  فــهــو   ،(/albayan.ae
غيرها  عن  يمّيزها  ما  وهو  وهوّيتها  الشعوب  وثقافة 
من المجتمعات ويمنحها خصوصيتها باإلفصاح عن 
أفكارها،  لغتها،  قيمها،  تقاليدها،  عاداتها،  سلوكها، 
أسلوب حياتها اليومية بكل تفاصيلها وقصصها بكل 
الِعبر التي تستخلص منها، وللموروث الشعبي أهمية 
الوطنية  وهــويــتــه  اإلنــســان  شخصية  بــنــاء  فــي  بالغة 
وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية والبناء في وطنه، 
للعالم  مجتمعنا  تــقــديــم  فـــي  أهــمــيــتــه  عـــن  نــاهــيــك 
كدولة  البحرين  مملكة  بعراقة  تليق  بــصــورة  بــأســره 
التاريخ  عمق  في  ضاربة  عديدة  حضارات  أرض  كانت 

وحاضر مشرق في عهد زاهر.
والــجــديــر بــالــذكــر أن عــنــايــة ســمــو الــشــيــخ ناصر 

بــــالــــمــــوروث الــشــعــبــي مــــا هــــي إال 
واهتمام  لعناية  ومتابعة  امــتــداد 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حــمــد 
بـــالـــتـــراث  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى  بــــن 
على  وحــرصــه  الشعبي  والــمــوروث 
حمايته والحفاظ عليه من خالل 
تــوجــيــهــاتــه الــســامــيــة الــمــســتــمــرة 
الرامية  للجهود  ودعــمــه  إلحيائه 
إلى تحقيق ذلك، وتبدو أبرز صور 
دعـــم جــاللــتــه فـــي مــبــاركــة إصـــدار 
مجلة (الثقافة الشعبية) الفريدة 
الشعبي  التراث  رسالة  ُتعّد  والتي 
مـــن الــبــحــريــن إلــــى الـــعـــالـــم وهــي 
متخصصة  علمية  فصلية  مجلة 
الكبير  البحريني  الشاعر  يرأسها  الشعبي  بالتراث 
عـــلـــي عــــبــــداهللا خــلــيــفــة والــــتــــي تــكــمــن أهــمــيــتــهــا فــي 
يجعل  مما  المتخصص  العلمي  للبحث  تشجيعها 
في  ويساهم  أكاديميا  موضوعا  الشعبي  الموروث  من 

خلوده في الذاكرة الموثقة بالكتابة.
بــالــمــوروث  نــاصــر  الشيخ  سمو  اهــتــمــام  ويتجّلى 
الشعبي من خالل العديد من المبادرات التي أطلقها 
خالل  مــن  الشعبي،  للشعر  الــداعــمــة  تلك  سيما  وال 
الجماهيرية  الشعرية  األمسيات  من  للعديد  رعايته 
كأمسيات شاعر المليون ومشاركته الشخصية كشاعر 
ُمجيد في المناسبات الرسمية بإلقاء قصائد نوعية 
للجنة  تأسيسه  خـــالل  ومـــن  كــبــيــرة،  بــإشــادة  حظيت 
أدرجـــت  الــتــي   ٢٠١٨ عـــام  الشعبي  الـــمـــوروث  ريــاضــات 
لتضطلع  البحرينية  األولمبية  اللجنة  مظلة  تحت 
بمختلف  الشعبي  الــمــوروث  مسابقات  كافة  بتنظيم 
سموه  لــدن  مــن  شخصية  بــرعــايــة  وتحظى  أنــواعــهــا، 

وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
الشعبي  الــمــوروث  رياضات  لجنة  من  انبثق  كما 
التراث البحريني وإحيائه ثقافًيا  لجنة ُتعنى بصون 
البحرينية  الوطنية  الهوية  على  حفاًظا  واجتماعًيا 
تخاطب  والتي  الشعبي،  الــمــوروث  إحياء  لجنة  وهــي 
فئة األطفال الناشئة من خالل تنظيم برامج إحياء 
التراث الخاص بهذه المرحلة العمرية لتشجيع هذه 

الفئة على التمسك بهويتهم وتاريخهم. 
إن الحفاظ على اإلرث الشعبي أمر ليس بالهّين 
شغًفا  ويــتــطــّلــب  بـــال  وطـــول  وَجــلــدا  صــبــًرا  ويقتضي 
يستوجب  كما  للتراث  صادًقا  ا  وحّبً به  المشتغل  من 
تــضــافــر جــهــود كــثــيــرة ومــتــواصــلــة مــن أجـــل تحقيقه 
ناصر  الشيخ  سمو  زيــارة  فــإن  لــذا  استمراره،  وضمان 
للبرنامج كانت بمثابة يد ممدودة من شخص ُمحّب 
البحريني  للمجتمع  ومــوروثــهــا،  وأهــلــهــا  للبحرين 
كـــي يــســهــم كـــل فـــرد فــيــه بـــــدوره فـــي الــتــســلــح بهويته 
والحفاظ  الصالحة  المواطنة  قيم  وتعزيز  الثقافية 
ثم  ومن  شخصيته  من  جزءا  باعتباره  الموروث  على 
جيًال  استمراريته  لضمان  تليه  التي  لألجيال  نقله 

بعد جيل.
وأخـــيـــًرا فـــإن بــعــض الــلــفــتــات جـــديـــرة بــالــوقــوف 
بها،  قــام  بمن  واإلشـــادة  بها  اإلعــجــاب  وإبـــداء  عندها 
الشيخ  لسمو  وتقدير  امتنان  تحية  أرفــع  فإنني  لــذا 
للحفاظ  مسعى  من  يبذله  ما  على  حمد  بن  ناصر 
في  هــو  وقـــت  فــي  البحريني  الشعبي  الـــمـــوروث  عــلــى 
أشد الحاجة إلى الحفاظ عليه وال سيما أن الذاكرة 
بفعٍل  نستوقفها  لــم  إن  الــنــســيــان  ســريــعــة  الــبــشــريــة 
يــنــعــشــهــا فـــي ظـــل هــــذا الـــزمـــن الــمــتــســارع الــُخــطــى، 
والشكر والتقدير أيضا لوزارة شؤون اإلعالم وتلفزيون 
الثري  الــتــراثــي  البرنامج  هــذا  إنــتــاج  على  البحرين 

الُملهم.
وكل عام وُعّمال العالم بخير

layalialshoug@hotmail.com
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بقلم:
د. هنادي عيسى اجلودر

اإلنسان  حقوق  لجنة  تابعت 
بــمــجــلــس الـــنـــواب بــاهــتــمــام بــالــغ 
لعدد  الدقيقة  غير  التصريحات 
من البرلمانيين األوروبيين بشأن 
اإلصالح  مركز  في  النزالء  أوضاع 
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  والــتــأهــيــل 
تلك  في  ورد  ما  أن  اللجنة  وتؤكد 
الـــتـــصـــريـــحـــات يــشــيــر إلـــــى غــيــاب 
الحقائق والمعلومات الصحيحة، 
ومغالطات  أخبار  على  واعتمادها 
التدليس  عــلــى  دأبــــت  جــهــات  مــن 
والـــتـــضـــلـــيـــل تـــســـتـــهـــدف مــمــلــكــة 
ممنهجة  عــمــلــيــة  وفـــق  الــبــحــريــن 

مستمرة.
البرلمانيين  الــلــجــنــة  ودعـــت 
األوربــــــــيــــــــيــــــــن إلـــــــــــى الــــــتــــــواصــــــل 
مــــــع أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
والتأكد  الــمــعــلــومــات،  الستيضاح 
قبل  إليهم  تــرد  التي  األخــبــار  مــن 
إصــــدار الــمــواقــف والــبــيــانــات غير 
الــمــوضــوعــيــة والــمــســيــئــة لــجــهــود 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي الــمــجــال 
الحقوقي ورعاية النزالء، وتتنافى 
مع األعراف البرلمانية والمهنية، 
كما أنها تسهم في نشر الشائعات 
األذى  فــي  وتتسبب  والــمــغــالــطــات 

النفسي ألهالي وذوي السجناء.
وأعــــربــــت الــلــجــنــة عــــن بــالــغ 
رفـــضـــهـــا واســـتـــنـــكـــارهـــا لــلــحــمــلــة 

المتواصلة  التحريضية  العدائية 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة 
الـــقـــطـــريـــة، وتــســعــى مـــن خــاللــهــا 
خطابات  وإشاعة  الفتنة  إلشعال 
بالتعاون  والــكــراهــيــة،  التحريض 
والــتــنــســيــق مـــع مـــواقـــع إعــالمــيــة 
ومــــــدعــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن حـــقـــوق 
اإلنسان، في حين أنهم متورطون 

في قضايا إرهابية.
وأشـــــــــارت الـــلـــجـــنـــة إلـــــى أنــهــا 
لمركز  أعضائها  زيـــارة  خــالل  مــن 
النزالء  ولقاء  والتأهيل  اإلصــالح 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وجـــــدت مــســتــوى 
عـــالـــيـــا مـــــن الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
النزالء،  لكافة  الطبية  والمتابعة 
إلـــــى جـــانـــب إتــــاحــــة الـــلـــقـــاح ضــد 
فـــيـــروس كــــورونــــا مـــجـــانـــًا وبــشــكــل 
حاليًا  توجد  ال  أنه  كما  اختياري، 
كورونا  بفيروس  قائمة  حالة  أيــة 
وأن  والتأهيل،  اإلصــالح  مركز  في 
بروتوكوال  وضعت  الداخلية  وزارة 
إمكانية  مــع  للتعامل  وإجـــــراءات 

ظهور أي حاالت في المستقبل.
أن  توضح  أن  اللجنة  تود  كما 
العديد من المؤسسات الحقوقية 
فــــــي مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن قـــامـــت 
والتأهيل،  اإلصـــالح  مــركــز  بــزيــارة 
معلنة،  وغــيــر  معلنة  زيــــارات  وفــق 
الــنــزالء  يتلقاه  مــا  على  لــلــوقــوف 

من خدمات وفقًا لقانون مؤسسة 
اإلصـــــــــالح والــــتــــأهــــيــــل والئـــحـــتـــه 

التنفيذية.
اإلنــــســــان  حــــقــــوق  لـــجـــنـــة  إن 
بمجلس النواب، إذ يؤسفها موقف 
بــعــض الــبــرلــمــانــيــيــن األوروبــيــيــن، 
فإنها تجدد الدعوة لهم للتواصل 
لإلجابة  االستعداد  مع  والتعاون 
عن أية استفسارات، كما تدعوهم 
لعمل  تعزيزًا  المملكة  زيـــارة  إلــى 

لجان الصداقة البرلمانية.
تشارك  وهــي  اللجنة  أن  كما 
المجتمع الدولي االحتفال باليوم 
الـــعـــالـــمـــي لــلــصــحــافــة، الـــمـــوافـــق 
فإنها  الــجــاري،  مــايــو  مــن  للثالث 
والــخــروقــات  الــتــجــاوزات  تستنكر 
المهنية المستمرة التي تقوم بها 
بالتنسيق  القطرية  الجزيرة  قناة 
مـــــع جــــهــــات خــــارجــــيــــة مــشــبــوهــة 
تنفيًذا ألجندة مالكيها ومموليها 
وداعميها وموقفهم المعادي تجاه 
يعرفها  ألسباب  البحرين  مملكة 

العالم أجمع.
تــتــدارس  أنــهــا  اللجنة  وتــؤكــد 
حـــالـــيـــًا تـــحـــريـــك مـــلـــف حــقــوقــي 
بـــرلـــمـــانـــي ضـــــد تــــــجــــــاوزات قـــنـــاة 
الـــجـــزيـــرة الـــقـــطـــريـــة، وحــمــالتــهــا 
الـــعـــدائـــيـــة الـــمـــلـــيـــئـــة بــخــطــابــات 
مملكة  وأن  والتحريض،  الكراهية 

الــبــحــريــن ســتــواصــل جــهــودهــا في 
ولن  اإلنسان،  حقوق  ورعاية  دعم 
قناة  به  تقوم  ما  مسيرتها  يعطل 
تصرفات  مــن  الــقــطــريــة  الــجــزيــرة 

مسيئة وأفعال مجرمة.
بــــــــدوره أشـــــــاد الـــنـــائـــب عــمــار 
أحــــمــــد الــــبــــنــــاي رئــــيــــس الــلــجــنــة 
اإلنسان  لحقوق  الدائمة  النوعية 
عــضــو لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
بمجلس  الوطني  واألمن  والدفاع 
التي  العظيمة  بالجهود  الــنــواب 
مــن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بـــهـــا  تـــقـــوم 
األمني  اإلعــالم  مركز  رصد  خالل 
مـــجـــمـــوع الــــتــــقــــاريــــر اإلخــــبــــاريــــة 
الــتــحــريــضــيــة الـــتـــي بــثــتــهــا قــنــاة 
الحكومة  من  المدعومة  الجزيرة 
الــقــطــريــة ضـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بهدف ضرب وتشويه ملف حقوق 

اإلنسان بالمملكة.
الجزيرة  قــنــاة  تبني  أن  وأكـــد 
التقارير  من  عــدد  نشر  اإلرهابية 
ونــــســــبــــتــــهــــا إلــــــــــى بــــرلــــمــــانــــيــــيــــن 
مطالب  تتضمن  والــتــي  أوربــيــيــن 
بـــإطـــالق ســــراح عـــدد مـــن الــنــزالء 
والــمــحــكــومــيــن فـــي ســجــن «جـــو» 
ومــن  رأي،  ســجــنــاء  أنــهــم  بــدعــوى 
مــنــطــلــق قــلــقــهــم عـــلـــى األوضــــــاع 
اإلنـــســـانـــيـــة والــحــقــوقــيــة بــمــراكــز 
اإلصــــــالح والـــتـــأهـــيـــل، مـــا هـــي إال 

مـــحـــاوالت رخــيــصــة تــعــكــس فشل 
حــجــة الـــجـــزيـــرة ومـــــدى حــقــدهــا 
وكـــــرهـــــهـــــا لـــمـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، 
أسلحتها  جميع  لتصويب  سعيا 
اإلعــالمــيــة تــجــاه الــبــحــريــن، على 
أمـــــــل تــــحــــريــــك الــــــــــرأي الـــــدولـــــي 
واإلســــــــــــــــــــاءة إلــــــــــى الــــمــــنــــظــــومــــة 

الحقوقية.
وأضاف أن الجزيرة القطرية 
مـــســـتـــمـــرة فــــي نــهــجــهــا الـــعـــدائـــي 
وتــــطــــبــــيــــق تــــوجــــيــــهــــات الــــنــــظــــام 
على  والمتعدي  الجائر  القطري 
مــبــادئ حــســن الــجــوار والــقــوانــيــن 
الــدولــيــة واألعـــــراف، مــتــجــردا من 
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد الــخــلــيــجــيــة 

واإلسالمية والعربية األصلية. 

أكــــــــد رائــــــــــد األعـــــــمـــــــال خــلــيــل 
القاهري أن هناك فارقا بين مفهوم 
العمل الحر والعمل المستقل، الفتا 
إلى أن العمل الحر من الممكن أن 
يكون تجارة أو ريادة أعمال ويحتاج 
المستقل  الــعــمــل  أمـــا  أمـــــوال،  إلـــى 
على  طبيعته  في  يعتمد  عمل  فهو 
والملكات  الــمــهــارات  فــي  االستثمار 

الشخصية، وال يحتاج إلى نقود.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــالل الــــلــــقــــاء 
الـــمـــبـــاشـــر الــــــذي نــظــمــتــه الــلــجــنــة 
للمرأة  األعلى  بالمجلس  الشبابية 
«مشاريع  عــنــوان  تحت  أقيم  والـــذي 

بدون رأس مال».
يــخــتــلــف  الـــــتـــــاجـــــر  إن  وقـــــــــال 
عـــن رائـــــد األعــــمــــال ويــخــتــلــف عن 
يملك  فــالــتــاجــر  المستقل،  الــعــمــل 
الــــمــــادة، يــشــتــري ســلــعــة ويــبــيــعــهــا، 
أمـــا رائــــد الــعــمــل فــال يــمــلــك الــمــال 
ولــكــنــه يــمــلــك األفـــكـــار، ومـــن خــالل 
أو  تجريب  إلــى  يسعى  األفــكــار  هــذه 

تطبيق خدمة أو منتج من الممكن 
أن يصل به إلى اكتساب النقود من 
خالل عدد من المهارات التسويقية 
والــتــرويــجــيــة الــمــتــمــكــنــة الــجــاذبــة 

للعمالء والزبائن.
الكل  أن  على  الــقــاهــري  وشـــدد 
مستقال،  عــمــال  يــبــدأ  أن  يستطيع 
لزيادة الدخل أو إيجاد مصدر دخل، 
معني  المستقل  العمل  مفهوم  ألن 
مهارات  مع  المجتمع  حاجة  بربط 
الترويج  بــاإلمــكــان  العمل،  صــاحــب 
شبكة  خــالل  مــن  المستقل  للعمل 
حــول  يتبلور  عــمــل  ألنـــه  االنــتــرنــت، 

مفهوم التعلم وتطوير المهارات.
وأوضــــح أن الــعــامــل األهــــم في 
وهــذا  الــوقــت،  هــو  المستقل  العمل 
الــــوقــــت يـــجـــب اســـتـــغـــاللـــه بــالــشــكــل 
األمـــــــثـــــــل وتـــــســـــخـــــيـــــره لــــلــــوصــــول 
الــجــودة  درجــــات  أعــلــى  إلـــى  بالعمل 
واالحــــتــــرافــــيــــة الــــتــــي تـــجـــلـــب ثــقــة 

العمالء.

وكشف عن أن مملكة البحرين 
سجل  ألـــف   ٧٠ حـــوالـــي  بــهــا  يــوجــد 
األمـــــم الــمــتــحــدة  أن  تــــجــــاري، كــمــا 
شخص  مــلــيــون   ٥٧ لــديــهــا  مــســجــل 

لديهم عمل مستقل.

وأكد خليل القاهري أن جائحة 
كــــورونــــا رغــــم آثــــارهــــا الــســلــبــيــة في 
الكثير من مجاالت المجتمع، كانت 
فرصة لكثير من الشباب لالنخراط 
في مجال العمل المستقل واإلبداع 
بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـــــع االحـــتـــيـــاجـــات 
يعيشها  التي  الحالية  والمتطلبات 
الــــعــــالــــم الــــــيــــــوم، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
مملكة  تــقــدمــهــا  الــتــي  الــتــســهــيــالت 
المشاريع  دعم  مجال  في  البحرين 
الــريــاديــة وأصــحــاب األعــمــال كبيرة 
على  قــادر  الجميع  إن  بحيث  جــدًا، 
اتـــخـــاذ خـــطـــوة بـــالـــبـــدء فـــي الــعــمــل 
إلى  بحاجة  ليس  لكونه  المستقل 

رؤوس أموال.. فقط هو التعلم.
وأشــــار إلـــى الــحــاجــة إلـــى خلق 
بفكرة  ترتقي  مستقبلية  مــبــادرات 
الـــعـــمـــل الـــمـــســـتـــقـــل وفــــهــــم أبــــعــــاده 
خالل  من  أنه  إلى  الفتا  وحيثياته، 
أن  الممكن  مــن  المستقل،  الــعــمــل 
الشبكة  يستخدم  مــن  جميع  يكون 

العنكبوتية عمالء مستهدفين.
وأكـــــــد أهـــمـــيـــة تـــحـــديـــد الــفــئــة 
سلع  من  ستقدمه  لما  المستهدفة 
العمل  في  أنــه  أكــد  كما  خــدمــات،  أو 
ال  الخسارة،  من  خوف  ال  المستقل 
خــوف إال مــن خــســارة الــوقــت وعــدم 
إلى  الصحيح  الوصول  على  القدرة 

العمالء.
ولـــفـــت إلـــــى أهـــمـــيـــة الــتــمــكــن 
التسويقية  األدوات  من  الصحيح 
جـــذاب  مــحــتــوى  صــنــاعــة  وأدوات 
واحــــتــــرافــــي قـــــــادر عـــلـــى اجــــتــــذاب 
والمستثمرين،  والعمالء  الشركاء 
الــــمــــحــــتــــوى  صـــــنـــــاعـــــة  تــــــبــــــدأ  إذ 
تحتاج  (أنــت  بالتوعية  التسويقي 
شـــــــيء)،  يـــنـــقـــصـــك  شـــــــيء -  إلـــــــى 
تــلــيــهــا مــرحــلــة عــــرض الــخــدمــات 
(احـــتـــيـــاجـــك مــــوجــــود لـــــدي - مــا 
يـــنـــقـــصـــك أنـــــــا أوفـــــــــــــره)، الـــمـــيـــزة 
تجد  لــن  الوحيد،  (أنــا  التنافسية 

ما لدي في مكان آخر).
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واإلدارات  الــشــرطــة  مــديــريــات  شــــددت 
األمــنــيــة الــمــعــنــيــة بــجــهــود تــعــزيــز االلـــتـــزام 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات 
فيروس كورونا على ضرورة مواصلة االلتزام 
بــــاالشــــتــــراطــــات والـــتـــعـــلـــيـــمـــات والـــتـــدابـــيـــر 
كورونا  فيروس  لمكافحة  المقررة  الوقائية 
خـــالل شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، مــن أبــرزهــا 
اقـــتـــصـــار الــتــجــمــعــات عـــلـــى أفـــــــراد األســـــرة 
الــــواحــــدة فـــي الـــمـــنـــزل، وتــطــبــيــق الــتــبــاعــد 
وااللــتــزام  العامة،  األمــاكــن  في  االجتماعي 
بالمساجد  الخاصة  المقررة  باالشتراطات 
الوجه،  كمامة  بــارتــداء  وااللــتــزام  والــمــآتــم، 
في  المجتمعي  الــوعــي  أهمية  إلــى  مشيرًة 
الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار هــــذا الـــفـــيـــروس ودعـــم 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي يــقــوم بــهــا الــفــريــق 

الوطني الطبي خالل هذه الجائحة.
وتؤكد مديريات الشرطة بالمحافظات 
ال  أنــهــا  المعنية  األمــنــيــة  واإلدارات  األربـــع 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  في  جهدًا  تألوا 
االحترازية،  لــإلجــراءات  المخالفين  حيال 
جميع  في  يومية  بحمالت  تقوم  إنها  حيث 
إلى  باإلضافة  المخالفين  لرصد  المناطق 

القيام بواجبها التوعوي.
 ٢٩ تــاريــخ  وإلـــى  الجائحة  بــدايــة  ومــنــذ 
الشرطة  مــديــريــات  قــامــت  الــمــاضــي  أبــريــل 
بــــوزارة  الــمــعــنــيــة  واإلدارات  بــالــمــحــافــظــات 
عــدم  مــخــالــفــات   ٧٤٠٠٧ بــرصــد  الــداخــلــيــة 
لــبــس كــمــامــة الـــوجـــه فـــي األمـــاكـــن الــعــامــة 
إجــراًء   ٩٠٤٨ واتــخــاذ  التجارية،  والمحالت 
للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، 

باإلضافة إلى تنفيذ ٩١٢٨ حملة توعوية.
كــمــا تــلــقــى مـــركـــز اإلســــعــــاف الــوطــنــي 
كــــورونــــا،  بـــفـــيـــروس  خــــاصــــًا  بــــالغــــًا   ١٠٤٩٦
اإلجـــراءات  واتخذ  لها  واستجاب  وباشرها 
الالزمة عن طريق فريق متخصص ومؤهل 
لــلــتــعــامــل مــــع هـــــذه الـــــحـــــاالت، بـــاإلضـــافـــة 
بداية  منذ  بـــالـــوزارة  النقل  إدارة  قــيــام  إلــى 
آلية   ٣٢٣١٥ بتحريك  اآلن  إلـــى  الــجــائــحــة 

شملت نقل ٩٢٣٣١ حالة.
من جانبها قامت اإلدارة العامة للدفاع 
الــمــدنــي حــتــى تـــاريـــخ ٢٩ أبـــريـــل الــمــاضــي 
بـــجـــهـــود كـــبـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة، حـــيـــث قــامــت 
وتعقيم  تــطــهــيــر  عــمــلــيــة   ٢٦٢٦٢٩ بــتــنــفــيــذ 
الحكومية  والــمــنــشــآت  لــلــمــبــانــي  مختلفة 
والـــشـــوارع والــطــرقــات وغــيــرهــا، واإلشــــراف 
شــارك  وتعقيم  تطهير  عملية   ١٧٩٨ عــلــى 
فــيــهــا الــمــتــطــوعــون، كــمــا تـــم تـــدريـــب ١٢٣٠ 
لتعقيم  والمتطوعين  الــكــوادر  من  شخصًا 
تطهير  عــمــلــيــات   ١٠٧ وتــنــفــيــذ  الــمــســاجــد، 
وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف، كما 
التدريبية  الـــدورات  عقد  فــي  مستمرة  أنها 
عمليات  لتنفيذ  الصحيحة  الــطــرق  حــول 
المباني  في  االحترازي  والتعقيم  التطهير 
والـــمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة وأمــــاكــــن الــعــمــل، 
وبـــلـــغ عــــدد مـــن شـــــارك فـــي الـــــــدورات الــتــي 
من  شخصًا   ١١٨٠ المدني  الــدفــاع  نظمها 
و١٠٥١  الـــخـــاصـــة،  والـــشـــركـــات  الــمــؤســســات 
الحكومية،  الــجــهــات  مختلف  مــن  شخصًا 
فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر مارس 

العام الماضي ٦١٣٤ متطوعًا.
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أكـــــــــــــدت جــــمــــعــــيــــة مـــــصـــــارف 
الــبــحــريــن أهــمــيــة الــمــضــي قــدمــا 
فـــي تــطــبــيــق تــوصــيــات دراســـــة قــام 
وتطوير  الــتــدريــب  إدارة  بــإعــدادهــا 
الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة بـــــــــوزارة الــعــمــل 
والـــتـــنـــمـــيـــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة تــحــت 
عنوان «مهن ومهارات التكنولوجيا 
الــمــالــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن»، 
ودمــج  تأهيل  شأنه  مــن  بما  وذلــك 
الــمــزيــد مـــن الــــكــــوادر الــبــحــريــنــيــة 
المالية،  التكنولوجيا  مــجــال  فــي 
واالســـتـــفـــادة مــن بــرامــج الــتــدريــب 
الــــمــــتــــاحــــة، ومــــعــــرفــــة الـــوظـــائـــف 
وأهم  القادمة،  للسنوات  المتوقعة 
التخصصات األكاديمية المطلوبة 
لــــاللــــتــــحــــاق بـــــهـــــذه الـــــوظـــــائـــــف، 
والشخصية  الــعــمــلــيــة  والـــمـــهـــارات 
التي تحتاج إليها الكوادر الوطنية 

للعمل في هذا المجال.
وأعــــــربــــــت جـــمـــعـــيـــة مــــصــــارف 
الـــــبـــــحـــــريـــــن عــــــــن اســـــتـــــعـــــدادهـــــا 
الــــكــــامــــل لـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــع 

والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  مــــن  كــــل 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة وخـــلـــيـــج الــبــحــريــن 
تطبيق  فــي  المالية  للتكنولوجيا 
هــــذه الـــتـــوصـــيـــات، بــمــا مـــن شــأنــه 
تطوير قطاع التكنولوجيا المالية 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن بـــنـــاء على 
مــــهــــارات ومــــواهــــب وطـــنـــيـــة قـــــادرة 
العالمية  الــتــجــارب  تــوطــيــن  عــلــى 
فــي هـــذا الــمــجــال، وصــنــاعــة قصة 
نــــجــــاح فـــيـــه كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 
القطاع المصرفي البحريني ككل، 
مصرف  بجهود  الجمعية  منوهة 
البحرين المركزي في إنشاء قطاع 
تكنولوجيا مالية رائد في البحرين 
مـــن خــــالل مــــبــــادرات نــوعــيــة مثل 
البيئة الرقابية التجريبية ومنصة 
أول  تــعــتــبــر  الــــتــــي   FinHub٩٧٣
للتكنولوجيا  شاملة  رقمية  منصة 

المالية في المنطقة.
ونــــــوه رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــول 
الـــــرقـــــمـــــي واألمـــــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي 
فــــي الــجــمــعــيــة أحــــمــــد الــبــلــوشــي 

بـــمـــا خــلــصــت إلـــيـــه دراســـــــة «مــهــن 
في  المالية  التكنولوجيا  ومهارات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن» بـــشـــأن أهــمــيــة 
دراســــــــة احـــتـــيـــاجـــات ومــتــطــلــبــات 
ســــوق الــعــمــل بــشــكــل مــســتــمــر في 
مـــجـــاالت الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
وتـــحـــديـــد الــــمــــهــــارات الــمــطــلــوبــة 
الـــحـــالـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة بــهــدف 

وتعزيز  الوطنية  بالكوادر  االرتقاء 
تنافسيتهم في هذا المجال، إضافة 
عن  الباحثين  وتدريب  تأهيل  إلى 
خدمات  بمكتب  المسجلين  عمل 
الـــتـــوظـــيـــف مــــن حـــمـــلـــة شــــهــــادات 
البكالوريوس في التخصصات ذات 

العالقة بالتكنولوجيا المالية.
وأكــــــــد الـــبـــلـــوشـــي اســـتـــعـــداد 
جمعية مصارف البحرين الكامل 
لدعم جهود وزارة العمل في نشر 
الباحثين  وتوجيه  وإرشــاد  الوعي 
المتاحة  الفرص  بشأن  عمل  عن 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وجــذبــهــم 
توعيتهم  إلـــى  بــاإلضــافــة  إلــيــهــا، 
بـــــشـــــأن مـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــمــــل فــي 
هـــــذا الــــقــــطــــاع، وكــــذلــــك تــوجــيــه 
وطلبة  الثانوية  الــمــدارس  طلبة 
الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة بــتــوجــهــات 
والعالمية  المحلية  العمل  سوق 
نحو التكنولوجيا المالية، إضافة 
إلى عرض قصص النجاح لكوادر 

وطنية شابة في هذا المجال.

تــســعــى  الــجــمــعــيــة  إن  وقــــــال 
التكنولوجيا  شــركــات  مــع  للعمل 
اعتماد  على  لتشجيعها  المالية 
أساليب حديثة لتدريب العاملين 
فيها كالتدريب عن بعد إلى جانب 
أســـالـــيـــب الــــتــــدريــــب الــتــقــلــيــديــة 
كحضور المؤتمرات وورش العمل 
التوصيات  منهج  وإتباع  وغيرها، 
الـــتـــدريـــب داخـــــل الــمــؤســســة مع 
بذلك  خاص  مهني  موجه  وجــود 
ليساعد  وذلــك  المؤسسة،  داخــل 
تطور  رسم  على  الوطنية  الكوادر 
إلى  إضافة  لهم،  المهني  السلم 
تــعــريــف هــــذه الـــشـــركـــات بــقــانــون 
هيئة تنظيم سوق العمل الجديد 
والذي يهدف إلى عرض الشواغر 
قبل  الوطنية  للكوادر  الوظيفية 
للعمالة  عمل  تــراخــيــص  إصـــدار 
األجنبية، وفي حال عدم توافرها 
أن  على  األجنبي  العامل  يوظف 

يكون البحريني رافدا له.

á«dÉªdG É«LƒdƒæμàdG »a á«æWƒdG QOGƒμdG èeO  á«ªgCG ócDƒJ zøjôëÑdG ±QÉ°üe{

| أحمد البلوشي.



حمليات 02www.alayam.com

الأحد 20 رم�ضان  1442 ـ العدد 11712 

Sunday 2nd  may 2021 - No. 11712

 بوفاة �ل�شيخ خليفة بن حممد �آل نهيان

�مللك وويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء يعزيان رئي�س �لإمار�ت وويل عهد �أبوظبي

خالل جائحة فريو�س كورونا.. مركز �ملنامة حلقوق �لإن�شان:

�لبحرين دعمت �لعمالة ووّفرت ظروف عمل موؤ�تية لها

هيئة »�لف�شاء« ت�شارك يف منتدى »�قت�شاد �لف�شاء �جلديد«

بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 

خليفة ملك البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، برقية تعزية 

وموا�ضاة اإىل اأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة، 

اأعرب جاللته فيها عن خال�س تعازيه و�ضادق موا�ضاته 

يف وفاة �ضمو ال�ضيخ خليفة بن حممد بن خليفة اآل نهيان 

رحمه اهلل، �ضائالً املوىل جل وعال اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع 

رحمته ور�ضوانه ويدخله ف�ضيح جناته، واأن يلهم �ضموه 

جميل ال�ضرب وح�ضن العزاء.

كما بعث ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة ملك البالد املفدى، برقية تعزية وموا�ضاة مماثلة 

اإىل اأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

اأعرب جاللته  ال�ضقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة 

فيها عن خال�س تعازيه و�ضادق موا�ضاته يف وفاة �ضمو 

اهلل،  رحمه  نهيان  اآل  خليفة  بن  بن حممد  خليفة  ال�ضيخ 

رحمته  بوا�ضع  الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز  املوىل  �ضائالً 

ور�ضوانه ويدخله ف�ضيح جناته، واأن يلهم �ضموه جميل 

ال�ضرب وح�ضن العزاء.

حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وبعث 

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

برقية تعزية وموا�ضاة اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 

اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة  بن زايد 

ال�ضقيقة، اأعرب �ضموه فيها عن �ضادق تعازيه وموا�ضاته 

يف وفاة �ضمو ال�ضيخ خليفة بن حممد بن خليفة اآل نهيان 

رحمه اهلل، �ضائالً املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع 

رحمته ور�ضوانه ويدخله ف�ضيح جناته، واأن يلهم �ضموه 

جميل ال�ضرب وح�ضن العزاء.

كما بعث �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، برقية تعزية 

ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  اأخيه  اإىل  وموا�ضاة مماثلة 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن 

للقوات امل�ضلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة، 

اأعرب �ضموه فيها عن خال�س تعازيه و�ضادق موا�ضاته 

يف وفاة �ضمو ال�ضيخ خليفة بن حممد بن خليفة اآل نهيان 

رحمه اهلل، �ضائالً املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع 

يلهم  واأن  جناته،  ف�ضيح  ي�ضكنه  واأن  ور�ضوانه  رحمته 

�ضموه جميل ال�ضرب وح�ضن العزاء.

اأكد مركز املنامة حلقوق الإن�ضان اأن مملكة البحرين قامت بدور كبري خالل هذا العام 

يف دعم العمالة الوطنية والأجنبية، يف ظل الظروف ال�ضحية العاملية وجائحة كورونا، 

يف الوقت الذي ارتفعت فيه ن�ضبة معاناة �ضريحة وا�ضعة من العمالة حول العامل نتيجة 

الآثار القت�ضادية وغلق ال�ضركات وامل�ضانع املتاأثرة من تبعات اخل�ضائر القت�ضادية، ما 

زاد من معاناتهم.

اإليها  وجه  التي  القت�ضادية  احلزم  اأن  اإىل  العاملي  العمال  يوم  مبنا�ضبة  واأ�ضارت 

ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد، والتي زادت على 4.3 

مليار، اأ�ضهمت يف ا�ضتقرار اأو�ضاع العمالة الوطنية ودعم اأجورهم، ما عاد على ا�ضتقرار 

اأو�ضاعه واأ�ضرته اجتماعًيا واقت�ضادًيا وجنبه البطالة والعوز والفقر واحلاجة.

وذكر مركز املنامة حلقوق الإن�ضان اأن العمالة الأجنبية ح�ضلت على الدعم احلكومي 

من خالل توفري اخلدمات ال�ضحية املجانية مو�ضع ا�ضتثنائي، ومت متديد القرار اأكرث من 

مرة نظًرا ل�ضتمرار اجلائحة، كما مت توفري احلجر ال�ضحي دون مقابل مادي، واإ�ضمالهم 

بالتطعيم بجميع الأنواع املتاحة جماًنا.

ودعا املركز دول العامل اإىل اإيجاد الظروف املنا�ضبة للعمالة يف ظل جائحة كورونا، 

معرًبا عن قلقه من اأو�ضاع العمالة وعدم اإيجاد احللول والبدائل الوظيفية اأو التعوي�ضات 

املادية ملن خ�ضروا اأعمالهم خالل هذا العام، وال�ضتفادة من التجربة البحرينية يف اإدارة 

ملف العمالة.

املنتدى  يف  �ضاركت  اإنها  الف�ضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  قالت 

العاملي لقت�ضاديات الف�ضاء اجلديد واملتخ�ض�س يف جمايل الدفاع 

 Economics of New Space in Defense &( وال�ضتخبارات

Intelligence(. ومثل الهيئة يف املنتدى الذي ُعقد عن ُبعد الرئي�س 
الهيئة  وم�ضت�ضار  الع�ضريي،  اإبراهيم  حممد  الدكتور  التنفيذي 

الدكتور حممد جا�ضم العثمان، وذلك تلبية للدعوة التي تلقتها الهيئة 

من اجلهة املنظمة.

»تناول  قائال:  العثمان  الدكتور  حدثنا  امل�ضاركة  هذه  عن 

عليه  يطلق  ملا  امل�ضتحدث  املفهوم  بني  القت�ضادي  البعد  املنتدى 

الع�ضكري  القطاعني  الف�ضاء اجلديد )New Space( وتاأثريه على 

القت�ضادية  وقدراتها  اأحجامها  مبختلف  للدول  وال�ضتخباراتي 

والع�ضكرية. لقد كان منتدى متميزا ح�ضره نخبة من �ضناع القرار 

واملفكرين يف املجال، وكان اأبرز املتحدثني يف املنتدى روبرت كارديلو 

)Robert Cardillo( املدير ال�ضابق للوكالة الوطنية لال�ضتخبارات 

 )National Geospatial-Intelligence Agency( اجليومكانية

 )Sean Corbett( كوربت  و�ضني  الأمريكية،  املتحدة  للوليات 

نائب امل�ضري اجلوي املتقاعد واملوؤ�ض�س والرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة 

 )Jules Ball( اأنت�ضايت غلوبل املحدودة، والعميد اجلوي جولز بول

باململكة  امللكية  اجلوية  بالقوات  الف�ضائي  الدفاع  قدرات  رئي�س 

املتحدة«.

واأ�ضاف الدكتور العثمان: »تعر�س املنتدى للتحول يف قطاع 

للخدمات  الف�ضاء  جمال  يف  العاملة  ال�ضركات  تقدمي  مع  الف�ضاء 

الف�ضائية  واملالحة  الف�ضائية  الت�ضالت  جمالت  يف  التجارية 

اخلا�ضة  وال�ضركات  العامل  حكومات  ملختلف  الأر�ضية  واملراقبة 

حول  ت�ضاوؤلت  ولد  ما  التطور،  يف  غاية  وتقنيات  عالية  وبدقة 

من جهة  الف�ضائية  املعلومات  و�ضرية حيازة  التحكم  بني  التوازن 

واملردود القت�ضادي من جهة اأخرى. اإن هذا النفتاح التجاري اأدى 

اإىل اإن�ضاء عدة �ضركات منها ال�ضخمة ك�ضبي�س اإك�س )SpaceX( وبلو 

اأورجن )Blue Origin( والعديد من ال�ضركات ال�ضغرية النا�ضئة 

واملتو�ضطة التي تركز على جزئيات معينة من قطاع الف�ضاء لتحقيق 

املجالت  يف  العاملية  اأو  الإقليمية  الأ�ضواق  م�ضتوى  على  التميز 

ذات العالقة، ومنها حتليل البيانات الف�ضائية وبناء اخلوارزميات 

املعتمدة على مبادئ الذكاء ال�ضطناعي وغريها«.

�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراءال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيانجاللة امللك

�مللك وويل �لعهد رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء يعزيان �لعاهل �لأردين

اأجرى ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 

مع  هاتفًيا  ات�ضالً  اأم�س،  يوم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

اأخيه �ضاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ضني عاهل 

اململكة الأردنية الها�ضمية ال�ضقيقة.

واأعرب جاللة امللك املفدى، خالل الت�ضال، عن تعازيه 

وموا�ضاته بوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �ضاحب ال�ضمو 

امللكي الأمري حممد بن طالل طيب اهلل ثراه، �ضائالً اهلل العلي 

الفقيد الكبري بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه  اأن يتغمد  القدير 

والعائلة  الأردين  العاهل  جاللة  يلهم  واأن  جناته،  ف�ضيح 

الها�ضمية وال�ضعب الأردين جميل ال�ضرب وح�ضن العزاء.

واأجرى �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ات�ضالً هاتفًيا مع 

اأخيه �ضاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�ضني ملك 

اململكة الأردنية الها�ضمية ال�ضقيقة.

واأعرب �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

و�ضادق  تعازيه  خال�س  عن  الت�ضال،  خالل  الوزراء، 

ال�ضمو  �ضاحب  بوفاة  الأردين  العاهل  جلاللة  موا�ضاته 

اأن  القدير  املوىل  اهلل  داعًيا  طالل،  بن  حممد  الأمري  امللكي 

ف�ضيح  وي�ضكنه  ور�ضوانه  رحمته  بوا�ضع  الفقيد  يتغمد 

وال�ضعب  الها�ضمية  والعائلة  جاللته  يلهم  واأن  جناته، 

الأردين جميل ال�ضرب وال�ضلوان.

عاهل اململكة الأردنية

موؤكًد� �أن عّمال �لبحرين جزء و�أ�شا�شي يف �ملنظومة �لتنموية.. د. مريز�: 

بناء قدر�ت �لعّمال وتعزيز فر�شهم يف قطاع �لطاقة �مل�شتد�مة

امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  رفع 

مريزا  علي  بن  عبداحل�ضني  الدكتور 

للقيادة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�ضمى 

العمال،  يوم  ذكرى  مبنا�ضبة  الر�ضيدة 

بها  يحظى  التي  والرعاية  بالدعم  م�ضيًدا 

العمال يف مملكة البحرين، والتي ت�ضتلهم 

من الدعم الالحمدود والهتمام البالغ بهم 

من لدن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�ضى 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء.

مريزا  د.  وجه  املنا�ضبة،  وبهذه 

الطاقة  قطاع  للعمال يف  والتقدير  ال�ضكر 

املهمة  القطاعات  خمتلف  ويف  امل�ضتدامة، 

الأ�ضا�ضية  الركائز  ت�ضكل  التي  واحليوية 

للم�ضرية التنموية يف اململكة، م�ضدًدا على 

واأ�ضا�ضي  مهم  اململكة جزء  العمال يف  اأن 

يف املنظومة التنموية، واأن النهو�س بهم 

والهتمام بتطوير مهاراتهم اأمر �ضروري 

الإ�ضهام  موا�ضلة  من  لتمكينهم  وحتمي، 

يف امل�ضرية التنموية على كل الأ�ضعدة.

املا�ضية  الأربع  ال�ضنوات  اأن  واأو�ضح 

يف  للعمال  املتميزة  القدرة  عن  ك�ضفت 

مملكة البحرين لكت�ضاب العلوم واملهارات 

اجلديدة التي دعمت جهود النهو�س بقطاع 

الطاقة امل�ضتدامة يف اململكة، ومتكينه من 

العاملية  والتحركات  التغريات  مواكبة 

يف قطاع الطاقة، موؤكًدا التزام الهيئة من 

قدرات  ببناء  وم�ضوؤولياتها  دورها  خالل 

فر�ضهم  زيادة  وبذلك  وتنميتها،  العمال 

للح�ضول على الوظائف الخت�ضا�ضية يف 

جمالت الطاقة امل�ضتدامة. د. عبداحل�شني مريزا 

�عرت�ف متبادل بالتطعيم بني �لبحرين وهنغاريا 

�لبحرين تدين �لتفجري �لإرهابي باأفغان�شتان

البحرين وجمهورية هنغاريا  تو�ضلت حكومتا مملكة 

امل�ضاد  بالتطعيم  املتبادل  العرتاف  ب�ضاأن  اتفاق  اإىل 

لفريو�س كورونا )كوفيد-19( وال�ضهادات املعتمدة، وذلك 

اعتباًرا من يوم غد الإثنني 3 مايو 2021م. 

بني  مباحثات  بعد  التفاقية،  هذه  اإىل  التو�ضل  ومت 

ات�ضالت  عن  ف�ضالً  هنغاريا،  البحرين وجمهورية  مملكة 

بني وزارتي اخلارجية وال�ضحة يف كال البلدين. 

احلا�ضلني  الأ�ضخا�س  اإعفاء  �ضيتم  لالتفاقية،  ووفًقا 

ال�ضحي،  البلدين من احلجر  التطعيم يف كال  على �ضهادة 

ا من دخول الأماكن التي تتطلب �ضهادات  و�ضيتمكنون اأي�ضً

التطعيم املعتمدة. 

�ضي�ضهل  مما  رقمًيا  التعرف  عملية  تنفيذ  يتم  و�ضوف 

هذه  ت�ضهم  و�ضوف  البلدين،  كال  اإىل  الدخول  كبري  ب�ضكل 

والتجارية  ال�ضياحية  العالقات  تعزيز  يف  التفاقية 

والقت�ضادية بني البلدين.

وقع  الذي  الإرهابي  التفجري  اخلارجية  وزارة  اأدانت   

ب�ضيارة مفخخة يف مدينة بويل علم، عا�ضمة ولية لوغار، 

�ضرقي اأفغان�ضتان، والذي اأدى اإىل مقتل واإ�ضابة الع�ضرات 

لأهايل  وموا�ضاتها  تعازيها  بالغ  عن  معربة  املدنيني،  من 

ال�ضديق،  الأفغاين  وال�ضعب  وللحكومة  ال�ضحايا  وذوي 

ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني جراء هذا العمل 

الإن�ضانية  ال�ضنيع الذي يتنافى مع كافة املبادئ  الإرهابي 

ت�ضامن مملكة  عن  اخلارجية  وزارة  واأعربت  والأخالقية، 

داعية  الإ�ضالمية،  اأفغان�ضتان  جمهورية  مع  البحرين 

املجتمع الدويل اإىل تكثيف اجلهود الدولية من اأجل الق�ضاء 

على الإرهاب وتنظيماته املتطرفة.

د. حممد العثمان
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

غازي ال�سكر

وزميل  �ضديق  عن  اليوم  حديثي 

وكان  للمعلمني  العايل  املعهد  يف  الدرا�ضة 

لعمله  املتقن  املتميز  املثايل  الطالب  نعم 

�ضخ�ضية  ذو  الرتبوي،  العمل  على  عطًفا 

كما  املتقن  العمل  حتب  حازمة  قيادية 

متفوق  والن�ضباط،  والنظام  اأ�ضلفنا 

معه  عمل  من  جميع  له  وي�ضهد  ومتميز، 

التي  البيئة  تعك�س  التي  اأخالقه  على 

يف  بالعمل  وتفانيه  واإخال�ضه  فيها  تربى 

اأكان  �ضواء  بها،  مر  التي  املحطات  جميع 

يف املدرا�س اأو يف وزارة الرتبية والتعليم 

املربي  اإنه  قيادية،  وظائف  ا�ضتلم  عندما 

الفا�ضل الأ�ضتاذ غازي اأحمد ال�ضكر.

خربة  ميتلك  ال�ضكر  غازي  الأ�ضتاذ 

عمل حافلة بالنجاحات متتد اإىل 42 عاًما، 

بالعا�ضمة   1953 عام  مواليد  من  هو 

املنامة العريقة بعلمائها وعوائلها الطيبة، 

وبالتحديد يف فريق املخارقة، حيث �ضكن 

مع عائلة ال�ضكر بالبيت العود على جانب 

�ضارع باب البحرين املمتد من باب البحرين 

الفريق  هذا  جنوًبا،  الكني�ضة  اإىل  �ضمالً 

يحوي امل�ضاجد واملاآمت واملعابد.

مبدار�س  در�س  ال�ضكر  غازي  الأ�ضتاذ 

البتدائية مبدر�ضة  املرحلة  فكانت  املنامة، 

مدر�ضة  اإىل  انتقل  ثم  البتدائية  ال�ضلمانية 

علي  الإمام  )مدر�ضة  البتدائية  الو�ضطى 

البتدائي  ال�ضاد�س  اأنهى  التي  لحًقا( 

باملدر�ضة  التحق  ثم  عام 1965،  منها يف 

الغربية الإعدادية )مدر�ضة اأبوبكر ال�ضديق 

�ضنتني  الإعدادية  املرحلة  وكانت  لحقا(، 

الإعدادية  ال�ضهادة  على  فح�ضل  فقط 

الثانوية  باملرحلة  ليلتحق   ،1967 عام 

حيث  للبنني،  الثانوية  املنامة  مبدر�ضة 

 ،1970 عام  العلمي(  )الق�ضم  من  تخرج 

العايل  باملعهد  مبا�ضرة  بعدها  والتحق 

وريا�ضيات،  علوم  تخ�ض�س  للمعلمني 

حيث تخرج عام 1972.

عمل الأ�ضتاذ غازي ال�ضكر مدر�ًضا ملادة 

البتدائية  اخلمي�س  مبدر�ضة  الريا�ضيات 

اأكتوبر عام  الأول من  للبنني يف  الإعدادية 

1972 ملدة عام درا�ضي واحد، ثم نقل اإىل 

قرب �ضكنه لتدري�س املادة نف�ضها مبدر�ضة 

الإعدادية  البتدائية  ال�ضديق  اأبوبكر 

ال�ضكر طموًحا  غازي  الأ�ضتاذ  كان  للبنني. 

يف تطوير نف�ضه فوا�ضل درا�ضته اجلامعية 

بتفوق  التجارة  بكالوريو�س  وح�ضل على 

من )جامعة بريوت العربية( عام 1979 

الثالث ع�ضر عام  العلم  حيث كرم يف عيد 

ال�ضمو  �ضاحب  املرحوم  قبل  من   1979

اأمري  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  عي�ضى  ال�ضيخ 

البالد طيب اهلل ثراه، بعد ذلك انتقل بنف�س 

مبدر�ضة  املحا�ضبة  مادة  لتدري�س  العام 

نظًرا  للبنني،  التجارية  الثانوية  املنامة 

لتميزه يف عمله واكت�ضابه اخلربة واملهارة 

والإدارية  والعلمية  الرتبوية  واملعرفة 

متت ترقيته يف عام 1981 ليكون معاوًنا 

اإدارًيا بنف�س املدر�ضة، ويف عام 1983 عني 

الثانوية  احلورة  مبدر�ضة  م�ضاعًدا  مديًرا 

الثانوية  العمران  اأحمد  )مدر�ضة  للبنني 

الدراز  مدر�ضة  اإىل  نقل  ثم  لحًقا(،  للبنني 

الإعدادية للبنني عام 1984، مت تر�ضيحه 

لدرا�ضة الدبلوم العايل يف الإدارة املدر�ضية 

وزارة  بني  بالتعاون  املعلمني  وتدريب 

الأمريكية  واجلامعة  والتعليم  الرتبية 

على  وح�ضل   ،1987 عام  يف  بريوت  يف 

الدبلوم العايل بتفوق ونال �ضرف التكرمي 

من املرحوم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ عي�ضى 

بن �ضلمان اآل خليفة اأمري البالد، طيب اهلل 

ثراه، يف عيد العلم الثاين والع�ضرين عام 

1988، ثم مت تعيينه مدير مدر�ضة البالد 

 ،1990 عام  يف  للبنني  الإعدادية  القدمي 

نقل كمدير ملدر�ضة عايل  ويف عام 1991 

عام  ويف  للبنني،  الإعدادية  البتدائية 

1995 نقل كمدير ملدر�ضة الدراز الإعدادية 

للبنني.

والتعليم  الرتبية  وزارة  من  واإمياًنا 

ال�ضكر  غازي  الأ�ضتاذ  وقدرات  بخربة 

هذه  واإدارة  الأزمات  اإدارة  يف  ومهاراته 

املدار�س بحكمه وحنكه وجناح، وما يتمتع 

فعالة  واإدارة  متفردة  �ضخ�ضية  من  به 

وقيادة ناجحة، �ضدر قرار وزاري برتقيته 

بالوزارة  البتدائي  التعليم  رئي�س  اإىل 

ثقة  حمل  كان  وبالفعل   ،2000 عام  يف 

بهذا  جدارته  واأثبت  بالوزارة  امل�ضوؤولني 

املن�ضب، فتمت ترقيته بعدها بقرار وزاري 

اإىل قائم باأعمال مدير اإدارة التعليم اخلا�س 

يف عام 2004 لينال ثقة القيادة الر�ضيدة 

امللكي  ال�ضمو  فتم تعيينه من قبل �ضاحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  الأمري 

الوزراء املوقر، ليكون مديًرا لإدارة التدريب 

والتطوير املهني يف عام 2006.

ال�ضكر خالل فرتة  كان لالأ�ضتاذ غازي 

عمله الطويلة العديد من الأن�ضطة الفعالة 

وفرق  اللجان  يف  املتنوعة  وامل�ضاركات 

الرتبوية،  والندوات  واملوؤمترات  العمل 

العلمية  العمل  اأوراق  من  الكثري  واإعداد 

املجال�س  ورئا�ضة  والبحوث،  والدرا�ضات 

املدين،  واملجتمع  الوزارة  وخارج  بداخل 

وبرامج تدريب املوظفني واملعلمني ومديري 

املدار�س.

جلنة  من  كل  برئا�ضة  ت�ضرف  وقد 

العليا جلائزة  اللجنة  املنبثقة من  التقييم 

بن  خليفة  ال�ضيخ  الأمري  ال�ضمو  �ضاحب 

�ضلمان اآل خليفة للتميز يف الأداء التعليمي، 

واأدوات  معايري  و�ضع  يف  وامل�ضاركة 

واللجنة  للجائرة،  والتقييم  القيا�س 

ال�ضت�ضارية للمعلمني وجلنة متابعة تنفيذ 

اجلامعة  من  والبداعية  احلديثة  الطرق 

ا�ضرتاتيجيات   - بريوت  يف  الأمريكية 

متابعة  وجلنة  الأ�ضا�ضية  املواد  تدري�س 

املعلمني  وجمعية  التدريبية،  الربامج 

وع�ضوية  والت�ضليف  للتوفري  البحرينية 

ال�ضنوي،   الرتبوي  املوؤمتر  جلنة  من  كل 

للموظفني،  والتدريب  البعثات  وجلنة 

وجلان املقابالت لبعثات الطلبة، واختيار 

الطلبة للدرا�ضة يف كلية البحرين للمعلمني، 

مدر�ضة  مدير  لوظيفة  املقابالت  وجلان 

تطوير  وجلنة  ومعلم،  م�ضاعد  ومدير 

واللجنة  تربوية،  وحدة  املدر�ضة  وثيقة 

ال�ضت�ضارية  واللجنة  للمناهج،  العليا 

جمال�س  متابعة  وجلنة  للريا�ضيات، 

ال�ضت�ضارية  )اللجنة  اخلا�ضة  املدار�س 

مديري  وجلنة  الدولية(  الن�ضيم  ملدر�ضة 

البتدائي،  والتعليم  العدادي  التعليم 

كادر  وجلنة  املتعاونة،  املدار�س  وجلان 

الحتياجات  ذوي  دمج  وجلنة  املعلمني، 

وجلنة  احلكومية،  املدار�س  يف  اخلا�ضة 

لوزارة  التعليم  جلودة  ال�ضامل  التقومي 

برنامج  مع  بالتعاون  والتعليم  الرتبية 

فريق  ورئا�ضة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم 

املعلمني  وتدريب  التدري�س  طرائق  تقومي 

اأمناء املركز  واملدر�ضني، وع�ضوية جمل�س 

العربي للتدريب الرتبوي لدول اخلليج.

بالإ�ضافة لطموح الأ�ضتاذ غازي ال�ضكر 

وح�ضوره  با�ضتمرار  نف�ضه  تطوير  يف 

التدريبية  والدورات  الربامج  من  العديد 

واملهارات  املعارف  من  املزيد  لكت�ضاب 

املتميز  املدير  برنامج  جمال  يف  ومنها 

والريا�ضيات  الإداري،  الأداء  وتطوير 

يف  الرتبوي  التقومي  ونظام  املعا�ضرة، 

امللك  جاللة  وم�ضروع  الأ�ضا�ضي،  التعليم 

الدولية  والرخ�ضة  امل�ضتقبل  ملدار�س  حمد 

الرتبوي  والتخطيط  احلا�ضوب،  لقيادة 

املقابالت  اإجراء  وتقنيات  ال�ضرتاتيجي 

ال�ضلوكية، واإدارة التغيري، التقومي ال�ضامل 

احلديثة  والقيادة  املدر�ضية،  للموؤ�ض�ضة 

وغريها.

وتقديًرا للدور والأداء املتميز واخلدمة 

ال�ضكر،  غازي  لالأ�ضتاذ  الطويلة  الرتبوية 

غازي  الأ�ضتاذ  املخ�ضرم  الرتبوي  ح�ضل 

الرتبوية  واملوؤ�ض�ضات  الوزارة  من  ال�ضكر 

بالداخل  الالئق  التكرمي  املدين  واملجتمع 

واخلارج، والعديد من احلوافز واملكافاآت 

والتقدير  ال�ضكر  ور�ضائل  و�ضهادات 

والثناء.

الإرث  يف  املتمثل  التميز  هذا  واأمام 

اأحمد  لالأ�ضتاذ غازي  التاريخي والرتبوي 

اأعمدة  من  عموًدا  يعترب  الذي  ال�ضكر 

البحرين  مبملكة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

العلي  اهلل  من  لرنجو  الأوىل،  مئويتها  يف 

القدير اأن يوفقه وميد يف عمره.

غازي ال�شكر

اأ�ساد بتجاوب اأ�سحاب ال�سركات وتعاون »امل�سرف املركزي«.. العلوي:

92 % من اأ�سحاب العمل ان�سّموا اإىل نظام حماية الأجور 

2% ن�سبة احلالت القائمة للمتطعمني.. د.القحطاين: 

التطعيم اأثبت فاعليته بنتائج اأف�سل من نتائج الدرا�سات ال�سريرية

طريان اخلليج تنقل 400 األف تطعيم من رو�سيا وال�سني للبحرين

�ضوق  تنظيم  هيئة  اأعلنت 

الأوىل  املرحلة  تطبيق  بدء  العمل 

من نظام حماية الأجور ر�ضمًيا يف 

م�ضيدة  اجلاري،  مايو  من  الأول 

اأ�ضحاب  من   %92 بتجاوب 

العمل امل�ضتهدفني يف هذه املرحلة 

التن�ضيق  يجري  فيما  بالتطبيق، 

مع بقية اأ�ضحاب العمل ل�ضتكمال 

اجلاهزية.

التنفيذي  الرئي�س  وقال 

جمال  العمل  �ضوق  تنظيم  لهيئة 

على  بناًء  اإنه  العلوي  عبدالعزيز 

قرار جمل�س الوزراء املوقر ب�ضاأن 

الأجور،  حماية  نظام  تطبيق 

العمل  وزير  بقرار  واإحلاًقا 

 )22( رقم  الجتماعية  والتنمية 

ل�ضنة 2021 ب�ضاأن مراحل تطبيق 

النظام للعّمال يف من�ضاآت القطاع 

يف  الهيئة  بداأت  فقد  اخلا�س، 

نظام  من  الأوىل  املرحلة  تطبيق 

ت�ضتهدف  التي  الأجور  حماية 

اأ�ضحاب العمل الذين يعمل لديهم 

اإىل  م�ضرًيا  فاأكرث،  عامل   500

وا�ضًعا  جتاوًبا  مل�ضت  الهيئة  اأن 

هذه  يف  العمل  اأ�ضحاب  قبل  من 

املرحلة.

الهيئة حر�ضت  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الإجراءات  كل  ت�ضهيل  على 

النظام،  اإىل  بالن�ضمام  املتعلقة 

اإن على �ضاحب العمل املبادرة  اإذ 

جلميع  م�ضرفية  ح�ضابات  فتح 

املن�ضاأة  يف  امل�ضجلني  العّمال 

اأحد  يف  ووافدين(  )بحرينيني 

املوؤ�ض�ضات  اأو  التجارية  البنوك 

املالية املرخ�ضة واملعتمدة من قبل 

دون  املركزي،  البحرين  م�ضرف 

احلاجة اإىل زيارة الهيئة.

ب�ضيغته  النظام  اأن  واأ�ضاف 

تعزيز  يف  ي�ضهم  الإلكرتونية 

اإيفاء  من  والتاأكد  الرقابة  عملية 

جتاه  بالتزاماتهم  العمل  اأ�ضحاب 

املوؤ�ض�ضات  اأّن  اإىل  م�ضرًيا  العمال، 

املالية وامل�ضرفية �ضتقوم باإر�ضال 

ال�ضهرية  الأجور  �ضداد  ك�ضف 

الطرق  وبح�ضب  دوري  ب�ضكل 

�ضوق  تنظيم  هيئة  اإىل  املعتمدة 

بدورها  �ضتقوم  والتي  العمل، 

بالتاأكد من ن�ضبة التزام املوؤ�ض�ضات 

ب�ضداد الأجور. 

ما  مببادرة  العلوي  واأ�ضاد 

اأ�ضحاب  من   %92 من  يقارب 

املرحلة  يف  امل�ضتهدفني  العمل 

الأوىل بان�ضمامهم يف نظام حماية 

�ضددوا  اأنهم  اأي  جزئًيا،  الأجور 

خالل  من  العّمال  اأجور  غالبية 

تتوا�ضل  الهيئة  اأن  موؤكًدا  النظام، 

ب�ضورة  العمل  اأ�ضحاب  مع 

التام  اللتزام  لتاأكيد  مبا�ضرة 

امل�ضجلني  العّمال  اأجور  ب�ضداد 

منح  النظام  اأن  مو�ضًحا  لديهم، 

اأ�ضهر  �ضتة  مدتها  �ضماح  فرتة 

خاللها  تعمل  التطبيق  بداية  مع 

اأ�ضحاب  مع  املتابعة  على  الهيئة 

قد  �ضعوبات  اأي  وتذليل  العمل 

النظام  يف  الت�ضجيل  دون  حتول 

خالل الفرتة املقررة.

حماية  نظام  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الأنظمة  اأبرز  اأحد  ُيعد  الأجور 

تنظيم  هيئة  لدى  امل�ضتحدثة 

بالربط  تتميز  والتي  العمل  �ضوق 

فيه  تت�ضارك  الذي  الإلكرتوين 

الهيئة، وم�ضرف البحرين املركزي 

املالية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  مع 

وامل�ضرفية يف اململكة، مثنًيا على 

املركزي  البحرين  م�ضرف  تعاون 

الكبري يف هذا املجال.

واأكد الرئي�س التنفيذي للهيئة 

يف  ي�ضهم  بالنظام  اللتزام  اأن 

اإىل  العّمال  اأجور  حتويل  �ضمان 

ح�ضاباتهم امل�ضرفية ب�ضكل منتظم 

يعزز  مبا  املقررة،  مواعيدها  ويف 

ويدعم  الرقابة  وعملية  ال�ضفافية 

النزاعات  ت�ضوية  ت�ضريع  يف 

اإن  بالأجور  املتعلقة  العمالية 

وجدت.

عملية  اأن  ذكره  يجدر  ما 

تطبيق نظام حماية الأجور تنق�ضم 

انطلقت  فيما  مراحل،  ثالثة  اإىل 

اجلاري،  مايو  يف  الأوىل  املرحلة 

املرحلة  تطبيق  يبداأ  اأن  املقرر  من 

�ضبتمرب  من  الأول  يف  الثانية 

اأ�ضحاب  ت�ضمل  اأن  على   2021

 499-50 لديهم  ممن  العمل 

واملقرر  الثالثة  املرحلة  اأما  عامالً، 

فت�ضمل   2022 يناير  يف  بدئها 

لديهم  الذين  العمل  اأ�ضحاب 

يتعلق  فيما  اأما  عامالً،   49-1

املنازل  )خدم  املنزلية  بالعمالة 

ومن يف حكمهم(، فالنظام ل يلزم 

ب�ضداد  املنزليني  العمل  اأ�ضحاب 

اأجور عمالهم من خالل املوؤ�ض�ضات 

ميكنهم  ولكن  واملالية،  امل�ضرفية 

الن�ضمام اإىل النظام اختيارًيا متى 

ما رغبوا يف ذلك.

مناف  طبيب  املقدم  اأكد 

الأمرا�س  ا�ضت�ضاري  القحطاين 

الع�ضكري  بامل�ضت�ضفى  املعدية 

الطبي  الوطني  الفريق  ع�ضو 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي 

اجلهود  ا�ضتمرار  )كوفيد-19( 

لفريو�س  للت�ضدي  املبذولة 

كافة،  الأ�ضعدة  على  كورونا 

العلمية  املنهجية  اأن  مو�ضًحا 

م�ضارات  خمتلف  يف  املتبعة 

اأ�ضهمت  الفريو�س  مع  التعامل 

من  ال�ضادرة  القرارات  دعم  يف 

اجلهات املعنية، مبا يرفد اجلهود 

�ضحة  حفظ  ويدعم  الوطنية 

يف  واملقيمني  املواطنني  و�ضالمة 

مملكة البحرين.

ن�ضبة  اأن  القحطاين  وبنّي 

احلالت القائمة للمتطعمني بلغت 

األف   80 من  اأكرث  بني  فقط   %2

 ،2021 يناير  منذ  قائمة  حالة 

دور  له  التطعيم  اأن  يوؤكد  ما 

ال�ضحي  الأمن  تعزيز  يف  بارز 

للت�ضدي  الوطنية  اجلهود  ودعم 

حماية  عرب  كورونا  لفريو�س 

املتطعمني من الإ�ضابة بالفريو�س 

العدوى يف  انتقال  وخف�س ن�ضب 

الالزمة  املناعة  املجتمع واكت�ضاب 

الفريو�س،  انت�ضار  من  للحد 

فاعليته  اأثبت  التطعيم  اأن  م�ضيًفا 

اأف�ضل  بنتائج  الواقع  اأر�س  على 

ال�ضريرية  الدرا�ضات  نتائج  من 

و�ضاللته  الفريو�س  مواجهة  يف 

ن�ضبة  تقليل  خالل  من  املتحورة 

انتقال العدوى بني خمتلف الفئات 

يف  فاعليته  اأثبت  كما  العمرية، 

بني  العدوى  انتقال  ن�ضبة  تقليل 

بغري  مقارنة  املتطعمني  الأفراد 

العمرية  الفئات  يف  املتطعمني 

ذاتها.

معدل  اإن  القحطاين  وقال 

انخف�س  قد  العدوى  انتقال 

العمريتني  الفئتني  بني  باملقارنة 

الأفراد  من  التطعيم  تلقيتا  اللتني 

اأقل  العمر  من  يبلغون  الذين 

البالغني  والأفراد  عاًما،   50 من 

مبتو�ضط  وذلك  فاأكرث،  عاًما   50

اإىل  م�ضرًيا   ،%93 بلغ  انخفا�س 

الفئات  جلميع  التطعيم  اأهمية 

عليهم  تنطبق  مّمن  العمرية 

ال�ضن،  كبار  وخا�ضة  ال�ضروط 

العدوى  اكت�ضاب  احتمالية  اإن  اإذ 

حال  يف   %96 بن�ضبة  �ضتنخف�س 

اأخذ التطعيم لالأفراد ممن يبلغون 

عاًما،   50 من  اأقل  العمر  من 

لالأفراد  بن�ضبة %90  و�ضتنخف�س 

البالغة  العمرية  الفئة  يف  الذين 

50 عاًما فما فوق، وذلك بناًء على 

مملكة  يف  اأُجريت  التي  الدرا�ضة 

البحرين.

اأن  القحطاين  واأو�ضح 

باختالف  املجازة  التطعيمات 

من  احلماية  يف  ت�ضهم  اأنواعها 

الوفاة  اأو  بالفريو�س  الإ�ضابة 

�ضدة  تخفيف  اإىل  اإ�ضافة  ب�ضببه، 

للفريو�س  امل�ضاحبة  الأعرا�س 

لالإ�ضابة  القليلة  احلالت  يف 

احلالت  ن�ضبة  بلغت  اإذ  به، 

املركزة  للعناية  اإدخالها  مت  التي 

 %97 املتطعمني  غري  لالأ�ضخا�س 

منذ  العناية  يف  حالة   696 من 

ن�ضبة  بلغت  كما  املا�ضي،  يناير 

غري  الأ�ضخا�س  بني  الوفيات 

حالة   273 من   %97 املتطعمني 

وفاة للفرتة ذاتها.

اجلميع  القحطاين  ودعا 

عر�ضة  الأكرث  الفئات  وبالأخ�س 

كبار  من  بالفريو�س  لالإ�ضابة 

واملر�ضعات  واحلوامل  ال�ضن 

وذوي الأمرا�س املزمنة وامل�ضابني 

بالت�ضجيل  املبادرة  اإىل  بال�ضمنة 

التطعيم، حفاًظا  لأخذ  الإلكرتوين 

اجلميع،  و�ضالمة  �ضالمتهم  على 

الإلكرتوين  املوقع  عرب  وذلك 

healthalert. ال�ضحة  لوزارة 

»جمتمع  تطبيق  اأو   gov.bh
عدم  باأهمية  منوًها  واعي«، 

النتظار حلني توافر تطعيم �ضركة 

حمددة واإمنا اأخذ املتوافر منها، اإذ 

اإن جميع التطعيمات التي اأجازتها 

مملكة البحرين اأثبتت فاعليتها يف 

حتقيق الأهداف املرجّوة.

الوطنية  -الناقلة  اخلليج  طريان  اأعلنت 

ململكة البحرين- ت�ضغيلها لرحلتني خم�ض�ضتني 

لل�ضحن فقط لنقل التطعيمات امل�ضادة لفريو�س 

بنقل 300  الوطنية  الناقلة  قامت  وقد  كورونا، 

األف جرعة من تطعيم )�ضينوفارم( من جمهورية 

تطعيم  من  جرعة  األف  و100  ال�ضعبية  ال�ضني 

توا�ضل  اإذ  الحتادية،  رو�ضيا  من  )�ضبوتنيك( 

يف  الوطنية  للجهود  دعمها  الوطنية  الناقلة 

من  التطعيمات  ونقل  اجلائحة،  لهذه  الت�ضدي 

دول العامل اإىل جانب دعم جهود احلد من انت�ضار 

والطبية  الغذائية  الإمدادات  وتقدمي  الفريو�س، 

احليوية. 

القليلة  الطريان  �ضركات  اإحدى  وكونها 

التي مل تتوقف عن الطريان يف 2020، ت�ضتمر 

اجلهات  مع  كثب  عن  العمل  يف  اخلليج  طريان 

احلكومية واجلهات املعنية يف خمتلف وجهات 

�ضبكتها ل�ضتئناف عملياتها مع زيادة منو الطلب 

على ال�ضفر. كما وتفخر طريان اخلليج ب�ضبكتها 

التعليمات  مع  الفوري  التكيف  خالل  من  املرنة 

الطريان  �ضوؤون  هيئات  وتوجيهات  احلكومية 

املدين يف وجهات �ضبكتها لتخاذ جميع الإجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�ضمن �ضالمة 

ال�ضريعة  وال�ضتجابة  الطاقم،  واأفراد  امل�ضافرين 

يتعلق  فيما  امل�ضتمرة  والتحديثات  للتغيريات 

بالعمليات. كما ت�ضاف اآخر امل�ضتجدات با�ضتمرار 

على الرابط )covid19 /gulfair.com(، مبا يف 

ذلك ن�ضائح ال�ضفر، وحتديثات �ضبكة الوجهات، 

وتعليمات ال�ضحة وال�ضالمة.

جمال العلوي
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�سمية املري

عودة روحانيات العبادات اجلماعية 

برعاية ملكية وتالحم �سعبي

يف لوحة اإميانية ف�ضيف�ضائية التكوين والتلوين، تقف 

جموع امل�ضلني يف �ضالة تراويح جامع مركز اأحمد الفاحت 

ال�ضالمي كل ليلة يف �ضهر رم�ضان املبارك، خا�ضعًة بتباعد 

اجتماعي تزّينه األوان متعددة ل�ضجادات ال�ضالة ال�ضخ�ضية 

اىل  املت�ضّرعني  و�ضالمة  �ضحة  على  حفاًظا  والكّمامات 

امل�ضتجد  كورونا  داء  تال�ضي  بتعجيل  قدرته  جلّت  الباري 

و�ضاللته املتحّورة. 

امل�ضهد يتكّرر يف ذات الوقت ولكن هذه املرة من قلب 

املنامة الناب�ض بالت�ضامح وحتديًدا يف ح�ضينية الق�ضاب، 

مع تالوة املعتكفني لأجزاء عطرة من الذكر احلكيم واأدعية 

مراعاة  تتخلّلها  ال�ضالم،  عليهم  البيت  اأهل  عن  ماأثورة 

حمكمة للتباعد اجل�ضدي والبث الإلكرتوين املبا�ضر لدرو�ض 

قراآنية وغريها من الروحانيات الرم�ضانية. 

هي �ضور ا�ضتوقفتني وت�ضتوقف كل تّواق لعودة اإقامة 

ومهد  والأديان  ال�ضلوات  اأر�ض  يف  اجلماعية  العبادات 

ال�ضالم، مملكة البحرين التي �ضانت منذ قدمي الأزمنة حرية 

الدين واملعتقد، وها هي اليوم يف عهد �ضاحب اجلاللة امللك 

اهلل  املفدى -حفظه  البالد  اآل خليفة عاهل  حمد بن عي�ضى 

ورعاه- تعي�ض اأوّج �ضورها مع مليك الت�ضامح والتعاي�ض، 

لكال  اجلماعية  العبادات  اإقامة  عودة  على  حر�ض  والذي 

وجوب  مع  الف�ضيل  ال�ضهر  خالل  الكرميتني  الطائفتني 

تطبيق الإجراءات الحرتازية الالزمة. 

�ضماء البحرين يف هذا العام الهجري مغايرة جًدا عن 

ال�ضنة املن�ضرمة بتاآخي ماآذن امل�ضاجد مع مكربات �ضوت 

من  حتمله  وما  املباركة  الرم�ضانية  الليايل  هذه  يف  املاآمت 

مدى  مدلولتها  يف  تعك�ض  اإميانية،  ونفحات  قد�ضية 

احرتافية اململكة بروؤى قيادتها الر�ضيدة وحكومتها املوقرة 

اأخطر اجلوائح يف  اأحد  التعامل مع  الطبية يف  وطواقهما 

التاريخ املعا�ضر للب�ضرية. 

وامل�ضاجد  اجلوامع  فتح  باإعادة  ال�ّضديد  امللكي  القرار 

واملاآمت واحل�ضينيات ينّم عن لفتة اأبوية غاية يف الروحانية 

الإن�ضاين  بقالبها  الدينية  للم�ضرتكات  تاأ�ضيلها  يف 

التعبدية  املمار�ضات  على  واملحافظ  للخري  املحب  النبيل 

وال�ضلوات الإميانية دون انقطاع يف بالد احلريات الدينية 

العتدال  قيم  وفق  التفاهمات  على  القائم  احلياة  ومنط 

طبية  بقرارات  مدعومًة  املحبة،  ج�ضور  ومد  والو�ضطية 

اأعرق  قبل  من  بالبنان  اإليها  الإ�ضارة  مت  بعناية  مدرو�ضة 

املنظمات الدولية والبلدان املتقدمة، واأبلت بالًء فوق املمتاز 

يدّر�ض  بنموذج  )كوفيد-19(  التطعيمية �ضد  يف حملتها 

يف كل اأرجاء الب�ضيطة. 

ل يختلف اثنان على ان عودة العبادات اجلماعية من 

تراويح و�ضالة اجلمعة وجمال�ض ختم القراآن الكرمي ت�ضّكل 

يف حد ذاتها بارقة اأمل لزوال بالء اجلائحة واندثار غّمها 

وعودة احلياة اىل جمراها الطبيعي يف امل�ضتقبل املنظور، 

بف�ضل التعاطي املتزن مع هذه الظروف ال�ضحية الطارئة 

وتالحم اجلميع من مواطنني ومقيمني يف المتثال ل�ضعار 

انت�ضار  تقليل  يف  م�ضاهمتنا  لتزيد  واللتزام«،  »احلماية 

باتباع حذافري  الألفية اجلديدة وحماية جمتمعنا  طاعون 

الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية كواجب وطني يف 

هذه الأو�ضاع ال�ضتثنائية. 

القيام  �ضهر  من  الأواخر  الع�ضر  اأعتاب  على  ونحن 

من  بالدنا  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اىل  نت�ضّرع  والغفران، 

مري�ض،  كل  ي�ضايف  واأن  الأ�ضقام،  و�ضيء  الأوبئة  �ضائر 

واأن يحفظ اجلميع من العتالل ويعّجل بانتهاء اجلائحة، 

واأن يعيد علينا رم�ضان القادم مبوفور ال�ضحة والعافية 

والأمن والأمان.

اأبريل ي�سّجل اأعلى ح�سيلة اإ�سابات ووفيات بكورونا

32489 حالة اإ�سابة جديدة.. و125 حالة وفاة يف �سهر واحد

ر�سد 74007 خمالفات عدم لب�س كمامة الوجه يف الأماكن العامة 

ال�سرطة ت�سّدد على موا�سلة اللتزام بالتدابري الوقائية ملكافحة كورونا

حتديث اإجراءات الوا�سلني للمملكة والعابرين.. »الفريق الوطني«:

�سهادة للحالة ال�سحية وفح�س خمتربي للقادمني من �سريالنكا

ح�ضني �ضبت:

اأعلى  املا�ضي  اأبريل  �ضهر  �ضّجل 

ح�ضيلة اإ�ضابات جديدة بفريو�ض كورونا 

بلغت  اإذ  البحرين،  يف  »كوفيد-19« 

جديدة،  اإ�ضابة  حالة   32489 احل�ضيلة 

بن�ضبة  القائمة  احلالت  معّدل  وارتفع 

17% مقارنة بنهاية �ضهر مار�ض املا�ضي.

كما �ضّجلت اململكة ال�ضهر املا�ضي اأعلى 

الإ�ضابة  م�ضاعفات  ب�ضبب  وفيات  حالت 

 125 بلغت  اإذ  »كوفيد-19«،  بكورونا 

وفاة  حالت  بـ103  مقارنًة  وفاة،  حالة 

ارتفاع  بن�ضبة  املا�ضي،  مار�ض  �ضهر  يف 

مقدارها 8.2% يف �ضهر واحد.

وارتفع عدد احلالت التي حتتاج اإىل 

ا نهاية  عناية طبية مركزة اإىل 87 �ضخ�ضً

 55 كانت  بينما  اأبريل،  املا�ضي  ال�ضهر 

قدرها  بزيادة  مار�ض،  �ضهر  نهاية  حالة 

حوايل 37% يف �ضهر واحد.

حتتاج  التي  احلالت  عدد  ارتفع  كما 

اإىل العالج من 155 حالة يف �ضهر مار�ض 

املا�ضي،  ال�ضهر  حالة   186 اإىل  املا�ضي 

بزيادة قدرها %16.6.

وبلغ عدد الذين ح�ضلوا على اجلرعة 

لفريو�ض  امل�ضاد  التطعيم  من  الأوىل 

»اأبريل«  املا�ضي  ال�ضهر  خالل  كورونا 

حوايل 182.546 األف �ضخ�ض، بينما بلغ 

عدد الذين ح�ضلوا على اجلرعة الثانية يف 

اأ�ضخا�ض،   286307 حوايل  ذاته  ال�ضهر 

مبا جمموعه 468.853 األف �ضخ�ض يف 

�ضهر واحد فقط.

اجلرعة  على  احلا�ضلني  عدد  وارتفع 

اإىل  املا�ضي  ال�ضهر  التطعيم  من  الأوىل 

واجلرعة  �ضخ�ض،  األف   693.423

الثانية 541.747 األف �ضخ�ض.

اأما على �ضعيد املتعافني، فبلغ عددهم 

حالة،   165928 املا�ضي  ال�ضهر  نهاية 

مار�ض  �ضهر  نهاية  حالة  بـ135  مقارنًة 

املا�ضي.

وكان الفريق الوطني الطبي للت�ضدي 

مملكة  جناح  اأكد  قد  كورونا  لفريو�ض 

الوطنية  احلملة  م�ضار  يف  البحرين 

العدوى  انتقال  خف�ض  عرب  للتطعيم 

 ،%93 مبتو�ضط  العمرية  الفئات  كل  بني 

م�ضرًيا الفريق اإىل اأن الإجراءات املو�ضوعة 

�ضهادة  واإ�ضافة  امل�ضافرين  لفح�ض 

من  للقادمني  ال�ضفر  قبل  امل�ضبقة  الفح�ض 

بع�ض الوجهات ت�ضهم يف احلد من انت�ضار 

الفريو�ض من قبل القادمني ململكة البحرين 

هذا  يف  املطلوبة  الأمان  درجات  وتعطي 

اخل�ضو�ض، م�ضرًيا اإىل اأنه لن يتم الرتّدد 

يف مراجعة الإجراءات مع اجلهات املعنية 

لتخاذ القرارات الالزمة ب�ضاأنها بناًء على 

املوؤ�ضرات اليومية التي تتم درا�ضتها.

مناف  طبيب  املقدم  اأكد  جهته،  من 

املعدية  الأمرا�ض  ا�ضت�ضاري  القحطاين 

الفريق  وع�ضو  الع�ضكري  بامل�ضت�ضفى 

اأن  كورونا  لفريو�ض  للت�ضدي  الوطني 

يف  م�ضتمرة  للتطعيم  الوطنية  احلملة 

�ضهر رم�ضان املبارك، و�ضعار رم�ضان هذا 

العام هو »حماية والتزام«، داعًيا اجلميع 

اللتزام  وموا�ضلة  التطعيم  على  لالإقبال 

خاللهما  فمن  الحرتازية،  بالإجراءات 

ميكن الق�ضاء على اجلائحة.

جميع  اأن  القحطاين  واأو�ضح 

التطعيمات املجازة مبملكة البحرين اأثبتت 

فاعليتها يف تكوين املناعة التي ت�ضهم يف 

للخروج  املجتمع  وحت�ضني  الفرد  حماية 

اآمنة  اأنها جميعها  كما  اجلائحة،  هذه  من 

احتمالية  تقليل  يف  وت�ضاعد  وفّعالة، 

الإ�ضابة وتخفيف �ضدة الأعرا�ض يف حال 

الإ�ضابة.

وبنّي القحطاين اأن الدرا�ضات يف مملكة 

مع  التطعيمات،  فاعلية  اأثبتت  البحرين 

وجود �ضاللت متحورة من الفريو�ض، يف 

زيادة املناعة وحتقيق احلماية من خالل 

بع�ض  ا  م�ضتعر�ضً الأعرا�ض،  تخفيف 

النتائج املبنية على درا�ضة متت للحالت 

�ضهر  منذ  البحرين  مملكة  يف  القائمة 

جناح  اأو�ضحت  والتي  الآن،  حتى  يناير 

مملكة البحرين يف م�ضار احلملة الوطنية 

خف�ض  يف  احلملة  اأ�ضهمت  اإذ  للتطعيم، 

العمرية  الفئات  كل  بني  العدوى  انتقال 

الدرا�ضة  اأو�ضحت  كما   ،%93 مبتو�ضط 

لدى  القائمة  احلالت  ن�ضبة  ارتفاع  ا  اأي�ضً

غري املتطعمني، يف مقابل ن�ضبة قليلة مّمن 

اأخذوا جرعتي التطعيم واأكملوا 14 يوًما 

من اآخر جرعة.

الدرا�ضة  اأن  اإىل  القحطاين  واأ�ضار 

مت  التي  القائمة  احلالت  عدد  اأن  ذكرت 

اإدخالها العناية املركزة منذ يناير 2021 

بلغ 631 حالة، منها 612 حالة مل تاأخذ 

جمموع  من   %97 بن�ضبة  اأي  التطعيم، 

احلالت، كما ك�ضفت الدرا�ضة عن ت�ضجيل 

273 حالة وفاة، منذ يناير 2021 منها 

265 حالة مل ياأخذوا التطعيم، اأي بن�ضبة 

اأن  مو�ضًحا  احلالت،  جمموع  من   %97

التطعيم  اأهمية  تبنّي  الإح�ضاءات  هذه 

الوفيات  وخف�ض  املجتمع  حت�ضني  يف 

بن�ضبة  احلرجة  احلالت  عدد  وخف�ض 

خل�ضت  الدرا�ضة  اأن  متابًعا  جًدا،  كبرية 

التطعيم  اأخذ  املهم  من  اأنه  اإىل  مبجملها 

جلميع الفئات العمرية مّمن تنطبق عليهم 

ال�ضروط، خا�ضة كبار ال�ضن.

املعنية  الأمنية  والإدارات  ال�ضرطة  مديريات  �ضددت 

من  للحد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  تعزيز  بجهود 

اللتزام  موا�ضلة  �ضرورة  على  كورونا  فريو�ض  انت�ضار 

املقررة  الوقائية  والتدابري  والتعليمات  بال�ضرتاطات 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  خالل  كورونا  فريو�ض  ملكافحة 

ومن اأبرزها اقت�ضار التجمعات على اأفراد الأ�ضرة الواحدة 

يف املنزل، وتطبيق التباعد الجتماعي يف الأماكن العامة، 

واللتزام بال�ضرتاطات املقررة اخلا�ضة بامل�ضاجد واملاآمت، 

واللتزام بارتداء كمامة الوجه.

من  احلد  يف  املجتمعي  الوعي  اأهمية  اإىل  واأ�ضارت 

يقوم  التي  الكبرية  اجلهود  ودعم  الفريو�ض  هذا  انت�ضار 

بها الفريق الوطني الطبي خالل هذه اجلائحة.

وتوؤكد مديريات ال�ضرطة باملحافظات الأربع والإدارات 

الإجراءات  اتخاذ  يف  جهًدا  تاألو  ل  اأنها  املعنية  الأمنية 

القانونية حيال املخالفني لالإجراءات الحرتازية، اإذ اإنها 

تقوم بحمالت يومية يف جميع املناطق لر�ضد املخالفني، 

بالإ�ضافة اإىل القيام بواجبها التوعوي.

ومنذ بداية اجلائحة واإىل تاريخ 29 اأبريل املا�ضي، 

املعنية  والإدارات  باملحافظات  ال�ضرطة  مديريات  قامت 

لب�ض  عدم  خمالفات   74007 بر�ضد  الداخلية  بوزارة 

كمامة الوجه يف الأماكن العامة واملحال التجارية، واتخاذ 

الجتماعي،  التباعد  معايري  على  للحفاظ  اإجراًء   9048

بالإ�ضافة اإىل تنفيذ 9128 حملة توعوية.

بالًغا   10496 الوطني  الإ�ضعاف  مركز  تلقى  كما 

واتخذ  لها  وا�ضتجاب  با�ضرها  كورونا  بفريو�ض  ا  خا�ضً

وموؤهل  متخ�ض�ض  فريق  طريق  عن  الالزمة  الإجراءات 

للتعامل مع هذه احلالت، بالإ�ضافة اإىل قيام اإدارة النقل 

بتحريك 32315  الآن  اإىل  بداية اجلائحة  منذ  بالوزارة 

اآلية �ضملت نقل 92331 حالة.

من جانبها، قامت الإدارة العامة للدفاع املدين حتى 

اإذ  ومتنوعة،  كبرية  بجهود  املا�ضي  اأبريل   29 تاريخ 

بتنفيذ 262629 عملية تطهري وتعقيم خمتلفة  قامت 

والطرقات  وال�ضوارع  احلكومية  واملن�ضاآت  للمباين 

وغريها، والإ�ضراف على 1798 عملية تطهري وتعقيم 

ا  تدريب 1230 �ضخ�ضً املتطوعون، كما مت  فيها  �ضارك 

امل�ضاجد، وتنفيذ 107  لتعقيم  واملتطوعني  الكوادر  من 

عمليات تطهري وتعقيم بالتعاون مع �ضركات التنظيف، 

كما اأنها م�ضتمرة يف عقد الدورات التدريبية حول الطرق 

ال�ضحيحة لتنفيذ عمليات التطهري والتعقيم الحرتازي 

يف املباين واملن�ضاآت احلكومية واأماكن العمل، وبلغ عدد 

من �ضارك يف الدورات التي نظمها الدفاع املدين 1180 

و1051  اخلا�ضة،  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  من  ا  �ضخ�ضً

عدد  بلغ  فيما  احلكومية،  اجلهات  خمتلف  من  ا  �ضخ�ضً

 6134 املا�ضي  العام  مار�ض  �ضهر  منذ  املتطوعني 

متطوًعا.

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�ضدي 

اإجراءات  حتديث  كورونا  لفريو�ض 

جمهورية  من  القادمني  امل�ضافرين 

اإىل  ال�ضرتاكية  الدميقراطية  �ضريالنكا 

البحرين  مطار  عرب  البحرين  مملكة 

الثنني  غد  يوم  من  بدًءا  وذلك  الدويل، 

املوافق 3 مايو 2021.

امل�ضافرين  جميع  على  ويتعنّي 

اإىل  �ضريالنكا  جمهورية  من  القادمني 

امل�ضافرون  فيهم  -مبا  البحرين  مملكة 

من  البالغني  )الرتانزيت(-  العابرون 

�ضهادة  تقدمي  فوق  فما  �ضنوات   6 العمر 

املختربي لفريو�ض  الفح�ض  تثبت نتيجة 

اآر  كيو  رمز  حتوي   )PCR( كورونا 

من  �ضاعة   48 قبل  وذلك   )QR code(

اإجراء  اإىل ا�ضتمرار  اإ�ضافة  وقت املغادرة، 

الو�ضول، واإجراء  املختربي عند  الفح�ض 

الذين  للقادمني  ثاين  خمتربي  فح�ض 

�ضيقيمون يف البحرين ملدة متتد لأكرث من 

5 اأيام، وفح�ض خمتربي ثالث بعد ع�ضرة 

الذين  للقادمني  الو�ضول  تاريخ  من  اأيام 

�ضيقيمون يف البحرين ملدة متتد لأكرث من 

10 اأيام.

ونوه الفريق الوطني الطبي للت�ضدي 

تطبيق  تفعيل  باأهمية  كورونا  لفريو�ض 

مطار  عرب  القادمني  لكل  واعي«  »جمتمع 

باإقرار  تعهد  توقيع  مع  الدويل  البحرين 

وزارة  من  ال�ضادرة  بالتعليمات  اللتزام 

ح�ضولهم  حلني  الذاتي  بالعزل  ال�ضحة 

عند  املختربي  الفح�ض  نتيجة  على 

جميع  موا�ضلة  اإىل  اإ�ضافًة  الو�ضول، 

الإجراءات الحرتازية املعلن عنها م�ضبًقا، 

موؤكًدا الفريق الوطني الطبي اأنه �ضيوا�ضل 

ال�ضلة بح�ضب  القرارات ذات  مراجعة كل 

يحفظ  مبا  الدورية،  والنتائج  املعطيات 

�ضحة و�ضالمة اجلميع.

»الأ�سغال«: ت�سغيل اإ�سارة �سوئية

 على �سارع ال�سيخ زايد ال�سمايل

افتتحت وزارة الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات والتخطيط 

زايد  ال�ضيخ  �ضارع  على  جديدة  �ضوئية  اإ�ضارة  العمراين 

ال�ضمايل، بتقاطعه مع خمرج اإ�ضكان الرملي وبهذا الفتتاح 

تكون الوزارة قد انتهت من الأعمال يف اجلزء املح�ضور من 

دوار عايل جنوًبا اإىل املدخل اجلنوبي لإ�ضكان الرملي البالغ 

طوله 600 مرت.

لإجناز  مت�ضارعة  بوترية  العمل  ا�ضتكمال  حالًيا  ويتم 

ال�ضمايل  زايد  ال�ضيخ  �ضارع  تطوير  من  الثاين  الق�ضم 

وافتتاحه للحركة املرورية خالل ال�ضهر القادم، والذي ميتد 

من تقاطع مدخل اإ�ضكان الرملي اجلنوبي اإىل تقاطع مدخل 

اإ�ضكان الرملي ال�ضمايل و�ضارع رقم 10، والذي يبلغ طوله 

700 مرت.

وُيعد م�ضروع تطوير �ضارع ال�ضيخ زايد من امل�ضاريع 

ال�ضرتاتيجية املهمة على �ضبكة الطرق الرئي�ضة يف اململكة، 

الرئي�ض لنقل احلركة املرورية من قرى  ال�ضريان  اإذ ميثل 

ال�ضيخ خليفة  �ضارع  باجتاه  زايد  عايل و�ضلماباد ومدينة 

اإىل املنامة وبالعك�ض، بالإ�ضافة اإىل اأن  بن �ضلمان و�ضولً 

امل�ضروع �ضي�ضهم يف �ضهولة الو�ضول اإىل املنطقة التعليمية 

اأمام  املرورية  الختناقات  ومعاجلة  عي�ضى  مدينة  يف 

مدر�ضة تدريب ال�ضياقة وا�ضتاد البحرين الوطني.

تر�ضيته  الذي متت  للم�ضروع  الجمالية  القيمة  وتبلغ 

 23.400.000 واملزايدات  املناق�ضات  جمل�ض  قبل  من 

األف  مائة  واأربع  مليوًنا  وع�ضرين  )ثالثة  بحريني  دينار 

دينار بحريني( بتمويل من �ضندوق اأبوظبي للتنمية.
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الوقفة الع�سرون: اأمنية املوؤمن

عن اأن�س بن مالك ر�شي اهلل عنه قال: دخل رم�شان 

فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: )اإن هذا ال�شهر 

األف �شهر من حرمها  قد ح�شركم وفيه ليلة خري من 

حمروم(.  اإل  خريها  يحرم  ول  كله  اخلري  حرم  فقد 

رواه ابن ماجة يف �شننه، و�شححه الألباين. فيا رب ل 

حترمنا ف�شلها وقيامها واأجرها العظيم

قال ابن اأبي حامت رحمه اهلل: ب�شنده، عن علي بن 

عليه  اهلل  اهلل �شلى  ر�شول  ذكر  قال:  اهلل  عروة رحمه 

و�شلم يوما اأربعة من بني اإ�شرائيل، عبدوا اهلل ثمانني 

وزكريا  اأيوب  فذكر  عني:  طرفة  يع�شوه  مل  عاما، 

فعجب  قال:  نون  بن  ويو�شع  العجوز  بن  وحزقيل 

ذلك،  من  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأ�شحاب 

فاأتاه جربيل فقال: »يا حممد، عجبت اأمتك من عبادة 

هوؤلء النفر ثمانني �شنة، مل يع�شوه طرفة عني؟، فقد 

اأنزل اهلل خريا من ذلك. فقراأ عليه: )اإنا اأنزلناه يف ليلة 

القدر، وما اأدراك ما لية القدر، ليلة القدر خري من األف 

ف�شر  قال:  واأمتك«.  اأنت  اأف�شل مما عجبت  �شهر( هذا 

معه؛  والنا�س  و�شلم  عليه  اهلل  اهلل �شلى  ر�شول  بذلك 

رواه الزيلعي يف تخريج الك�شاف عن جماهد بن حرب 

وخال�شة احلكم عليه اأنه مر�شل.

»العمل  اهلل:  رحمه  املالئي  قي�س  بن  عمرو  وقال 

فيها خري من عمل األف �شهر«.

وقال حممد بن جرير الطربي رحمه اهلل: »اأنزل هذا 

اإىل ال�شماء الدنيا يف ليلة القدر،  القراآن جملة واحدة 

وهي ليلة احلكم التي يق�شي اهلل فيها ق�شاء ال�شنة«.

ثبت يف ال�شحيحني عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه 

اأن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قال )من قام ليلة 

القدر اإميانا واحت�شابا غفر له ما تقدم من ذنبه(.

علينا من  اأ�شبغ  منة وكم  فيا هلل كم هلل علينا من 

نعمة وكم اأجزل لنا من ثواب، فالرب الكرمي رتب اأجرا 

يفوق عمل ثمانني �شنة مقابل قيام ليلة واحدة اأخفاها 

يف  ثبت  كما  ال�شهر،  هذا  اأوتار  من  ليال  خم�س  يف 

ال�شحيحني عن عبادة بن ال�شامت ر�شي اهلل عنه قال: 

خرج النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ليخربنا بليلة القدر، 

فتالحى رجالن من امل�شلمني، فقال: )خرجت لأخربكم 

اأن  القدر، فتالحى فالن وفالن، فرفعت وع�شى  بليلة 

وال�شابعة  التا�شعة  يف  فالتم�شوها  لكم،  خريا  يكون 

واخلام�شة(. واملعنى: يف ليلة التا�شع والع�شرين وما 

وما  والع�شرين  احلادي  ليلة  يف  اأو  الوتر،  من  قبلها 

بعدها من الوتر؛ فال حترمنا يا رب قيامها.. اآمني.

ادع يل

ي�شتكي الكثري من الأزواج اأنه مع تقدم ال�شنوات 

ل  الزوجان  وي�شبح  بينهم  بالنعدام  احلب  يبداأ 

يطيقان جمال�شة بع�شهما.

احلوار  اإن  تقول  الدرا�شات  بع�س  هناك  بل 

اأ�شبح مفقودا يف كثري من البيوت لالأ�شف واأ�شبحت 

احلوارات بني الأزواج ل تتجاوز م�شوؤوليات البيت. 

يكون،  ما  اأبعد  فهذا  ونقا�س  يحدث حوار  اأن  اأما 

واخلطاأ هنا م�شرتك بني الرجل واملراأة على حد �شواء؛ 

فكالهما مق�شر ويتحمل جزءا من هذه امل�شكلة..

ويعرب  عائ�شة  ال�شيدة  زوجته  يحب  النبي  كان 

بالإ�شارة  واأحيانا  بالفعل  واأحيانا  بالقول  اأحيانا  لها 

واأحيانا بالنظرة واأحيانا باملودة. 
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راأيت  ملا  قالت:  اأنها  عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شة  اأمنا  عن 

من النبي �شلى اهلل عليه و�شلم طيب النف�س قلت: يا 

ر�شول اهلل ادع اهلل يل قال: اللهم اغفر لعائ�شة ما تقدم 

اأ�شرت وما اأعلنت، ف�شحكت  من ذنبها وما تاأخر وما 

عائ�شة حتى �شقط راأ�شها يف حجر ر�شول اهلل �شلى اهلل 

فقالت:  دعائي  اأي�شرك  فقال:  ال�شحك  من  عليه و�شلم 

ومايل ل ي�شرين دعاوؤك فقال: واهلل اإنها لدعوتي لأمتي 

يف كل �شالة. 

الدعوات  هذي  بع�س  واإ�شماع  لالأزواج  الدعاء 

ت�شرف ب�شيط قليل ما نراه هذه الأيام.

ملا راأيت من النبي طيب نف�س، هذا ل يكون اإل لأن 

النبي كان كثري اجللو�س مع زوجاته

وقع راأ�شها يف حجر النبي، اأين كانت جال�شة؟ 

نوع من التودد اأن تطلب الزوجة دعاء زوجها لها. 

عدم ال�شتهزاء بطلبات الزوجة، لأن هذا يوؤثر يف 

نف�شيتها. 

واهتمام،  رعاية  اإىل  يحتاج  الأزواج  بني  احلب 

ومتى ما قل الهتمام يبداأ احلب بالذبول.

اأكدت على �سرورة االبتعاد عن املنبهات ون�سحت بتاأخري وقت ال�سحور.. د. �سبت:

االإفراط يف االأطعمة الدهنية وال�سكرية وقلة ال�سوائل اأبرز االأخطاء الرم�سانية

[ ما هو احلل مل�صكلة ال�صداع يف �صهر رم�صان، خ�صو�صا بعد الإفطار؟

الوقاية من ال�شداع يف رم�شان تبداأ قبل بدء �شهر رم�شان املبارك، وذلك بتقليل 

املنبهات كال�شاي والقهوة وحتديد وقت ملمار�شة الن�شاط البدين املنتظم واملحافظة 

جتنب  اإىل  بالإ�شافة  النوم،  من  كاف  ق�شط  واأخذ  املاء  من  كافية  كمية  �شرب  على 

الإجهاد الذهني والبدين واتباع نظام غذائي �شحي يف �شهر رم�شان وال�شتمرار فيه 

طيلة اأيام ال�شنة واحلر�س على وجبة ال�شحور.

[ ماذا عن الوقت املنا�صب ملمار�صة الريا�صة خالل �صهر رم�صان؟

ين�شح مبمار�شة الن�شاط البدين املنتظم يف �شهر رم�شان على الأقل 30 دقيقة يف 

اإما قبل الإفطار ب�شاعة اإىل �شاعة ون�س لينتهي الن�شاط البدين  اليوم 

بتوقيت الإفطار حتى يتمكن اجل�شم من تعوي�س ما فقده من �شوائل 

�شاعات  بثالث  الإفطار  بعد  اأو  مبا�شرة  معدنية  واأمالح  وطاقة 

العوامل  ومن  ب�شهولة.  متت  الطعام  ه�شم  عملية  تكون  بحيث 

عامل  البدين  الن�شاط  ونوع  وتوقيت  فرتة  اختيار  عند  املهمة 

ال�شن واحلالة ال�شحية اأو اإذا كان هناك تو�شيات خا�شة من 

الطبيب املعالج.

[ ما هي اأبرز الأكالت املنا�صبة لوقت ال�صحور؟

يتمكن  حتى  وذلك  ال�شحور  وجبة  تاأخري  يف�شل 

من  قدر  لأكرب  واملغذيات  الطاقة  ا�شتهالك  من  اجل�شم 

اأن  ويف�شل  الإجهاد،  لتخفيف  النهار  يف  ال�شاعات 

ت�شتمل على احلليب وم�شتقاته مثل الروب واللبنة 

مع اخلبز الأ�شمر، ول نن�شى الفواكه الطازجة مثل 

عالية  ن�شبة  على  حتتوي  لأنها  الكمرثى  اأو  املوز 

من املاء واملعادن والفيتامينات، كما اأنه بالإمكان تناول 

الأطعمة الغنية بالربوتينات غري الد�شمة. 

املاحلة  والأغذية  ال�شريعة  الوجبات  عن  البتعاد  ويجب 

مثل الزيتون واملخلالت لأنها تزيد من الإح�شا�س بالعط�س، 

علي  حتتوي  التي  الأطباق  تقليل  يجب  اأنه  اإل  بالإ�شافة 

الكثري من ال�شكر لأنها اأي�شا توؤدي اإىل الإح�شا�س باجلوع والعط�س، والنوم مبا�شرة 

بعد ال�شحور.

[ ماهي اأبرز العادات الغذائية ال�صيئة التي ترينها يف جمتمعنا خالل وجبة الإفطار؟

من العادات الغذائية ال�شيئة يف اأثناء الفطور قلة �شرب ال�شوائل وتناول الطعام 

ب�شرعة اأو بكميات كبرية والإفراط يف تناول الدهون وال�شكريات والإكثار من �شرب 

وع�شر  الإم�شاك  اإىل  توؤدي  ال�شحية  غري  العادات  هذه  وال�شاي،  كالقهوة  املنبهات 

اله�شم بالإ�شافة اإىل ال�شعور بال�شداع والغثيان واخلمول ال�شديد بعد الإفطار. 

التخمة،  نتجنب  حتى  وثابتة  حمددة  فرتات  على  الطعام  بتناول  ين�شح  كما 

ونن�شح اأن يبداأ ال�شخ�س بالتمر واملاء ثم ي�شلي املغرب، وذلك لإعطاء املعدة فر�شة 

للتهيئة لالإفطار.

بالإ�شافة اإىل اأهمية ممار�شة الريا�شة بانتظام مما ي�شاعد يف اله�شم ومينع تراكم 

ين�شح  اأن  كما  ال�شنة،  اأيام  طيلة  النظام  هذا  لال�شتمرار يف  بالفرد  ويحذو  الدهون 

باتباع نظام غذائي خالل �شهر رم�شان بحيث يكون �شحيا ومتوازنا ومتكامال بنظام 

الطبق ال�شحي املعتمد والذي ي�شتمل على جميع عنا�شر املجموعات الغذائية 

رم�شان  �شهر  ال�شوم يف  يعد  كما  واملاء.  والفيتامينات  واملعادن  الأ�شا�شية 

امل�شروبات  من  التخل�س  اأو  للتقليل  فر�شة 

اله�شم حيث تعطل  الغازية والتي تعيق عملية 

احتوائها  اإىل  بالإ�شافة  اله�شم  اإنزميات  عمل 

على كمية عالية من ال�شكريات التي توؤدي 

وه�شا�شة  وال�شمنة  الوزن  زيادة  اإىل 

يف  ي�شاعد  ال�شحي  الطعام  اإن  العظام. 

تقليل خطر الإ�شابة ببع�س الأمرا�س 

اإىل  بدورها  توؤدي  والتي  املزمنة 

اأمرا�س القلب والوفاة.

وال�شوم يف رم�شان فر�شة للتخل�س 

من الوزن الزائد ملن يريد اأن ينق�س وزنه، اإذ 

اإن نظام ال�شيام يدرب الفرد على التخطيط امل�شبق 

يعد  كما  التنويع،  على  املحافظة  مع  �شياأكله  ملا 

فر�شة لتباع الطرق ال�شحية يف حت�شري الطعام.

د.  اأ�صواق عبداهلل �صبت

م�شطفى ال�شاخوري:

على  �صبت  عبداهلل  اأ�صواق  الدكتورة  العامة  ال�صحة  اإدارة  يف  العائلة  طب  ا�صت�صارية  اأكدت 

الطاقة واملغذيات لأكرب قدر  ا�صتهالك  ليتمكن اجل�صم من  ال�صحور، وذلك  تاأخري وقت  �صرورة 

فرتة  طيلة  املياه  �صرب  �صرورة  اإىل  م�صرية  الإجهاد،  وتخفيف  النهار  يف  ال�صاعات  من  ممكن 

الإفطار بكميات جيدة، اإ�صافة اإىل عدم الإفراط يف تناول الأطعمة خ�صو�صا تلك املليئة بالدهون 

وال�صكريات.

وقالت يف اإجابتها على عدد من الأ�صئلة اخلا�صة بال�صلوك الرم�صاين لالأفراد لـ »الأيام« اإنه 

املبارك،  رم�صان  �صهر  بدء  قبل  بالتدرج  يبداأ  اأن  الفرد  على  رم�صان  يف  ال�صداع  من  للوقاية 

وذلك بتقليل املنبهات كال�صاي والقهوة وحتديد وقت ملمار�صة الن�صاط البدين املنتظم واملحافظة 

علي �صرب كمية كافية من املاء واأخذ ق�صط كاف من النوم، بالإ�صافة اإىل جتنب الإجهاد الذهني 

والبدين.. وفيما يلي ن�ص اللقاء:

الفردان تعك�س العادات الرم�سانية يف األبوماتها امل�سورة 
البحرينية  امل�شورة  تقوم 

بن�شر  الفردان  فاطمة  ال�شابة 

األبوماتها الرم�شانية على ح�شابها 

اخلا�س مبوقع »اإن�شتقرام«.

وحتر�س الفردان على ت�شمني 

تراثنا  اإبداعية  بزوايا  ال�شور 

تكوين  يف  الأ�شيل،  البحريني 

مميز.

الرم�شانية  الألبومات  ولقت 

للفردان تفاعال كبريا من متابعيها.
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 الملك يعزي رئيس اإلمارات 
وولي عهد أبوظبي في وفاة خليفة بن محمد

بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه برقي��ة تعزية ومواس��اة إلى أخيه 
صاح��ب الس��مو الش��يخ خليف��ة ب��ن زايد آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة، أع��رب جاللت��ه فيها ع��ن خالص 
تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخ 
خليف��ة بن محمد بن خليف��ة آل نهيان رحمه 

اهلل، سائاًل المولى جل وعال أن يتغمد الفقيد 
بواس��ع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته 

وأن يلهم سموه جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه برقي��ة تعزية ومواس��اة 
مماثلة إلى أخيه صاحب الس��مو الشيخ محمد 
ب��ن زايد آل نهي��ان ولي عه��د أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة، أعرب جاللته فيها 
ع��ن خال��ص تعازيه وص��ادق مواس��اته في 
وفاة س��مو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة 
آل نهي��ان رحمه اهلل، س��ائاًل المولى عز وجل 
أن يتغم��د الفقيد بواس��ع رحمت��ه ورضوانه 
ويدخله فس��يح جناته وأن يلهم سموه جميل 

الصبر وحسن العزاء.

ولي العهد رئيس الوزراء يعزي رئيس اإلمارات 
وولي عهد أبوظبي بوفاة خليفة بن محمد 

بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، أعرب سموه فيها 
عن صادق  تعازيه ومواساته في وفاة سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة 
آل نهيان رحمه اهلل، س��ائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته 

ورضوانه ويدخله فسيح جناته وأن يلهم سموه جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواس��اة مماثلة إلى أخيه صاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المس��لحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، أعرب س��موه فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواس��اته في وفاة س��مو الش��يخ خليفة بن محمد بن 
خليف��ة آل نهيان رحمه اهلل، س��ائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواس��ع 
رحمت��ه ورضوانه وأن يس��كنه فس��يح جنات��ه وأن يلهم س��موه جميل الصبر 

وحسن العزاء.

إعفاء الحاصلين على شهادة التطعيم من الحجر الصحي

اعتراف بحريني هنغاري بتطعيمات »كورونا«
توصل��ت حكومت��ا مملكة البحري��ن وجمهورية 
هنغاري��ا إلى اتفاق بش��أن االعت��راف المتبادل 
بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19( 
والشهادات المعتمدة، وذلك ابتداًء من اإلثنين 

3 مايو 2021.
وتم التوصل إلى ه��ذه االتفاقية بعد مباحثات 

بي��ن مملكة البحرين وجمهورية هنغاريا، فضاًل 
على اتصاالت بين وزارتي الخارجية والصحة في 

كال البلدين.
األش��خاص  إعف��اء  س��يتم  لالتفاقي��ة  ووفًق��ا 
الحاصلين على شهادة التطعيم في كال البلدين 
م��ن الحج��ر الصح��ي، وس��يتمكنون أيض��ًا من 

دخول األماكن التي تتطلب ش��هادات التطعيم 
المعتمدة.

وس��وف يت��م تنفيذ عملي��ة التعرف رقمي��ًا، ما 
سيس��هل بش��كل كبير الدخول إلى كال البلدين، 
وسوف تسهم هذه االتفاقية في تعزيز العالقات 

السياحية والتجارية واالقتصادية بين البلدين.

 الملك يعزي العاهل األردني 
هاتفيًا بوفاة األمير محمد بن طالل

أجرى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، أمس، اتص��ااًل هاتفي��ًا مع أخيه 
صاح��ب الجاللة المل��ك عبداهلل الثاني ابن الحس��ين، عاهل المملكة 
األردنية الهاش��مية الش��قيقة. وأع��رب جاللة المل��ك المفدى خالل 
االتصال عن تعازيه ومواس��اته بوفاة المغف��ور له بإذن اهلل تعالى 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن طالل، طيب اهلل ثراه، س��ائاًل 
اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواس��ع رحمته وأن يسكنه 
فس��يح جناته، وأن يلهم جاللة العاهل األردني والعائلة الهاش��مية 

والشعب األردني جميل الصبر وحسن العزاء.

ولي العهد رئيس الوزراء يعزي 
 العاهل األردني هاتفيًا بوفاة 

األمير محمد بن طالل
أجرى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء  اتصااًل هاتفيًا مع أخيه صاحب الجاللة 
الملك عبداهلل الثاني ابن الحس��ين ملك المملكة األردنية الهاشمية 
الش��قيقة. وأعرب صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء خالل االتصال ع��ن خالص تعازيه وصادق مواس��اته لجاللة 
العاهل األردني بوفاة صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن طالل 
رحمه اهلل، داعيًا اهلل المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جاللته والعائلة الهاشمية 

والشعب األردني جميل الصبر والسلوان.

 »طيران الخليج« تنقل 400 ألف تطعيم 
مضاد لـ»كورونا« من روسيا والصين

أعلن��ت طي��ران الخلي��ج -الناق��ل 
الوطن��ي لمملك��ة البحري��ن- عن 
مخصصتي��ن  رحلتي��ن  تش��غيل 
للش��حن فقط لنق��ل التطعيمات 
المضادة لفي��روس كورونا، حيث 
بنق��ل  الوطني��ة  الناقل��ة  قام��ت 
أل��ف جرع��ة م��ن تطعي��م   300
»سينوفارم« من جمهورية الصين 
الش��عبية و100 أل��ف جرع��ة من 
تطعيم »س��بوتنيك« من روس��يا 

االتحادية.
وأوضح��ت، طي��ران الخلي��ج، أنها 
الوطنية  للجه��ود  تواصل دعمها 
في التصدي لهذه الجائحة، ونقل 
التطعيمات م��ن دول العالم إلى 
جانب دعم جهود الحد من انتشار 
اإلم��دادات  وتقدي��م  الفي��روس، 

الغذائية والطبية الحيوية. 
الطيران  وكونها إح��دى ش��ركات 
القليل��ة الت��ي ل��م تتوق��ف ع��ن 
تس��تمر  2020؛  ف��ي  الطي��ران 
طيران الخليج في العمل عن كثب 
مع الجه��ات الحكومي��ة والجهات 
ف��ي مختل��ف وجه��ات  المعني��ة 

شبكتها الس��تئناف عملياتها مع 
زيادة نمو الطلب على السفر. 

الخليج بش��بكتها  وتفخر طي��ران 
المرنة من خ��الل التكيف الفوري 
الحكومي��ة  التعليم��ات  م��ع 
وتوجيهات هيئات شؤون الطيران 

المدن��ي ف��ي وجه��ات ش��بكتها 
التخاذ كاف��ة اإلجراءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائي��ة التي تضمن 
سالمة المسافرين وأفراد الطاقم، 
للتغييرات  الس��ريعة  واالستجابة 
فيم��ا  المس��تمرة  والتحديث��ات 

وتضاف  كما  بالعملي��ات.  يتعلق 
آخر المس��تجدات باس��تمرار على 
covid19 /gulfair.com؛  الراب��ط 
بم��ا ف��ي ذل��ك نصائ��ح الس��فر، 
الوجه��ات،  ش��بكة  وتحديث��ات 

وتعليمات الصحة والسالمة.

»التربية«: فحص »كورونا« قبل 72 
ساعة شرط لحضور االمتحانات

أك��دت وزارة التربية والتعليم، أهمية الحصول عل��ى موافقة الوزارة 
والمجل��س األعلى للصح��ة قبل جدول��ة أي امتح��ان للطلبة بحضور 
شخصي، مشددة على إجراء فحص فيروس كورونا قبل فترة ال تتجاوز 
72 س��اعة من موعد االمتحان األول وكل 10 أيام بعد ذلك. وأشارت 
الوزارة، إلى أنه يجب أن تقام االمتحانات في بيئة خاضعة للس��يطرة 
بهدف الحد من نقل الفيروس، باإلضافة إلى تنظيف وتعقيم المبنى 
وجميع المع��دات الالزمة بعناية قبل بدء االمتحان، مع أهمية توفير 

معقم اليدين ال تقل نسبة الكحول فيه عن %70.
واش��ترطت الوزارة في استمارة حول إرشادات الحضور الشخصي ألداء 
االمتح��ان، أال تقل المس��افة بين الط��اوالت عن متري��ن من جميع 
االتجاه��ات، وبناء على ه��ذا المعيار يتم تحديد ع��دد الطلبة الذين 
يمكن اس��تيعابهم في القاع��ة الواحدة، مؤكدة عل��ى أهمية عرض 
الفت��ات صحية ف��ي جميع قاعات االمتحان وتوفي��ر غرف عزل في كل 
مؤسس��ة، وفصل الطلبة في الدفعات الدراس��ية المختلفة، وتوفير 

سلة مهمالت ذات أغطية يتم فتحها بالقدم.
وأوضح��ت، أنه يجب فحص درجة حرارة جميع الطلبة قبل دخول قاعة 
االمتح��ان ومنع دخ��ول أي طالب تزيد درجة حرارت��ه عن 37.5 درجة 
 surgical not cloth or face« مئوي��ة، مع مراع��اة جل��ب كمام��ات
shields« وارتدائها، داعية جميع الطلبة وطاقم العمل إلى خلع قناع 
الوجه مؤقتًا للتأكد من الهوية والتسجيل والعودة من دورات المياه، 

مع اهمية إزالة جميع المتعلقات عند الخروج من قاعة االمتحان.

 القحطاني: نتائج التطعيم 
فاقت توقعات الدراسات السريرية 
أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى العسكري عضو 
الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( 
المق��دم طبي��ب من��اف القحطان��ي، أن نس��بة الح��االت القائمة 
للمتطعمي��ن بلغت 2% فقط بين أكثر م��ن 80 ألف حالة قائمة 
من��ذ يناي��ر 2021، ما يؤك��د أن التطعيم له دور ب��ارز في تعزيز 
األم��ن الصحي ودع��م الجه��ود الوطنية للتص��دي للفيروس عبر 
حماية المتطعمين من اإلصابة بالفيروس وخفض نسب انتقال 
العدوى في المجتمع واكتس��اب المناعة الالزمة للحد من انتشار 

الفيروس.
وأكد، اس��تمرار الجه��ود المبذولة للتصدي للفي��روس على كافة 
األصع��دة، موضح��ًا أن المنهجي��ة العلمية المتبع��ة في مختلف 
مسارات التعامل مع الفيروس ساهمت في دعم القرارات الصادرة 
م��ن الجه��ات المعنية بما يرف��د الجهود الوطني��ة ويدعم حفظ 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين في البحرين.
وأضاف، أن التطعيم أثبت فاعليته على أرض الواقع بنتائج أفضل 
من نتائج الدراس��ات الس��ريرية في مواجهة الفيروس وسالالته 
المتح��ورة من خ��الل تقليل نس��بة انتقال الع��دوى بين مختلف 
الفئ��ات العمرية، كم��ا أثبت فاعليت��ه في تقليل نس��بة انتقال 
العدوى بي��ن األفراد المتطعمين مقارن��ًة بغير المتطعمين في 

الفئات العمرية ذاتها.
وق��ال القحطاني إن »مع��دل انتقال الع��دوى انخفض بالمقارنة 
بين الفئتين العمريتين اللتين تلقيتا التطعيم من األفراد الذين 
يبلغون م��ن العمر أقل من 50 عامًا، واألف��راد البالغين 50 عامًا 

فأكثر بمتوسط انخفاض بلغ %93«.
وأش��ار إلى أهمية التطعيم لكافة الفئ��ات العمرية ممن تنطبق 
عليهم الش��روط وخاصة كبار الس��ن حيث إن احتمالية اكتس��اب 
العدوى س��تنخفض بنس��بة 96% في حال أخ��ذ التطعيم لألفراد 
مم��ن يبلغون من العمر أقل من 50 عامًا، وس��تنخفض بنس��بة 
90% لألف��راد الذين في الفئة العمرية البالغة 50 عامًا فما فوق، 

وذلك بناًء على الدراسة التي ُأجريت في البحرين.

3.5 ألف طلب لخدمة التمليك سنويًا و150 للقسائم 

»اإلسكان«: تطوير حقوق األراضي يستهدف 8 
آالف وحدة بمشاريع »الدعم الخليجي«

محرر الشؤون المحلية  «

أكدت وزارة اإلسكان اهتمام الحكومة بحلحلة الملف اإلسكاني عبر استحداث 
برامج جديدة منها برنامج تطوير األراضي الحكومية.

وقالت »إن مش��روع تطوير حقوق األراضي يس��تهدف 8000 وحدة س��كنية 
بمش��اريع ممولة من مش��اريع الدع��م الخليجي وأن الحكوم��ة حريصة على 

زيادة المعروض من الوحدات السكنية من خالل هذه األراضي«. 
وأضافت، أن مش��روع تطوير األراضي الحكومية تقوم فكرته على تخطيط 
األراض��ي وتهيئ��ة البنية التحتي��ة وتجهيزه��ا للبناء الفوري بعد اس��تيفاء 
المتطلبات. الفتة إلى أن النسخة التجريبية ستخضع للمراجعة قبل التوسع 

في المشروع. 
وقال��ت الوزارة في رده��ا على لجنة التحقي��ق النيايبي��ة : »إن برنامج عمل 
الحكومة يس��تهدف توفير 3600 وحدة س��كنية عبر برنام��ج مزايا، إضافة 
لتوفير 1700 قس��يمة، وتخصيص ميزانية للخدمات التمويلية لقرابة 900 

مواطن، وزيادة حجم التمويل بما يتجاوز 200 مواطن«.
وقالت: »إن متوس��ط الطلبات السكنية لخدمة التمليك يتراوح بين 3 آالف 

و3.5 ألف طلب سنويًا فيما يبلغ متوسط التخصيص 3000 خدمة«.
أما خدمة القس��ائم فتبلغ 150 طلبًا س��نويًا فيما يبلغ متوسط التوزيع 35 
طلبًا، ويبلغ متوس��ط خدمة التمويل اإلس��كاني 900 طلب س��نويًا وتقدم 

الخدمة فوريًا كما يقدر عدد طلبات مزايا ب� 1600 طلب في 2020.
وبينت أنها تعمل على إعداد استبيان موسع للمنتفعين بالخدمة اإلسكانية 
»التملي��ك«، لألخذ بآرائهم حول التصامي��م الحالية لمزيد من التطوير في 

المراحل القادمة.
وع��ن نماذج الوح��دات المقدمة م��ن الوزارة قال��ت الوزارة: »تج��اوز أنواع 
الوحدات الس��كنية التي نفذتها وزارة اإلس��كان أكثر م��ن 100 نوع، نفذت 
في مختلف مناطق البحرين، وتنوعت االرتفاعات للوحدات الس��كنية من دور 
واحد إلى 3 أدوار مرجعة ذلك لتطور احتياجات وتطلعات األس��رة البحرينية 

وتغير وتطور األوضاع االقتصادية بين فترة وأخرى«. 
وأوضحت أنه يتم طرح نماذج جديدة من كل مدينة إس��كانية، وذلك ضمن 
توجه الوزارة إلى االستغالل األمثل لمساحة األرض ورفع الكثافة اإلسكانية.
وأضافت، أن الوزارة قامت من خالل تنفيذها للمش��اريع اإلس��كانية األخيرة 
بإنشاء وحدات إس��كانية متقاربة من حيث المساحة وعدد الغرف والمرافق 
ف��ي الوح��دات الس��كنية، حي��ث حرصت ال��وزارة عل��ى أال يقل ع��دد الغرف 
ف��ي الوحدة الس��كنية عن 4 غرف، م��ع إمكانية إضافة غرف جديدة حس��ب 
الحاجة، باإلضافة إلى المرافق األساس��ية، إذ تسمح االشتراطات التنظيمية 
والتعميري��ة للمدن اإلس��كانية بزي��ادة إضافية تتراوح م��ا بين 180% إلى 

260% من مساحة األرض حسب نوع الوحدة.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي 
في والية لوغار بأفغانستان

أدانت وزارة الخارجية، التفجير اإلرهابي الذي وقع بس��يارة مفخخة 
ف��ي مدينة بولي علم، عاصمة والية لوغار، ش��رقي أفغانس��تان، 
وأدى إلى مقتل وإصابة العش��رات من المدنيين، معربة عن بالغ 
تعازيها ومواس��اتها ألهالي وذوي الضحايا وللحكومة والش��عب 
األفغاني الصديق، وتمنياتها بالش��فاء العاجل لجميع المصابين 
جراء هذا العمل اإلرهابي الش��نيع ال��ذي يتنافى مع كافة المبادئ 

اإلنسانية واألخالقية.
وأعرب��ت »الخارجية«، عن تضامن مملك��ة البحرين مع جمهورية 
أفغانستان اإلسالمية، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود 

الدولية من أجل القضاء على اإلرهاب وتنظيماته المتطرفة.
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 الجودر: البدء بأعمال المرحلة الثانية 
من تأهيل وزراعة شارع المحرق الدائري

ب��دأت بلدية المحرق تنفي��ذ أعمال المرحلة الثانية من مش��روع تأهيل 
وتجمي��ل ش��ارع 65 )المح��رق الدائ��ري(، وذل��ك ضمن خط��ط البلدية 
وبرامجها لزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين الواجهة الحضارية للمنطقة. 
وق��ال مدير ع��ام بلدية المح��رق إبراهيم الج��ودر إن مش��اريع التجميل 
والتش��جير في مناط��ق محافظ��ة المحرق ه��ي ذات أولوية عل��ى أجندة 
مش��اريع البلدي��ة؛ لما له��ا من أهمية ف��ي دعم اإلس��تراتيجية الوطنية 
الزراعي��ة في مملكة البحرين، حيث يتم تنفيذه��ا وفق ضوابط ومعايير 
معين��ة خاصة بمعطيات ال��وزارة بناًء على توجيهات من وزير األش��غال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وبمتابعة من وكيل 
الوزارة لش��ؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عبر 
االتجاه نحو زراعة األنواع النباتية المستدامة، والتي لها أثر فاعل يسهم 
ف��ي الحفاظ على الموارد المائية والمالية والبيئية، حيث حرصت البلدية 
على مراعاة تلك المعايير خالل أعمال التطوير، بما يسهم في المحافظة 

على التوازن البيئي وتحسين البيئة المحلية.
وع��ن تفاصيل أعم��ال المرحلة الثاني��ة، ذكر الجودر أنها تش��مل زراعة 
)2750( م��ن النباتات المزروعة في مش��تل بلدية المحرق منها أش��جار 
و»األولين��در«،  تلياس��وس«  »الهبس��كس  وش��جيرات  »الواش��نطونيا« 
وجميعها أش��جار كثيرة الخضرة واألوراق ومقاومة لألجواء الحارة وقليلة 
االس��تهالك للمياه وصديقة للبيئة، كما ش��ملت األعمال تركيب ش��بكة 
ري ت��م توصيلها م��ع غرفة المضخ��ات بالموقع، باإلضاف��ة إلى توصيل 
مياه الري إلى ممش��ى الدير وس��ماهيج وزراعته بأشجار الظل في الجهة 

المحاذية للشارع. 

وأوض��ح، أن جهود البلدية في العناية بالمس��طحات الخضراء تتمثل في 
الصيانة الدورية ألنظمة الري والعمل على المتابعة المستمرة للمواقع 
الت��ي تعاني م��ن الجف��اف ومعالجتها بالوس��ائل المتط��ورة ومواكبة 

أساليب الزراعة الحديثة. 
وأك��د مدير عام بلدية المحرق أن البلدية مس��تمرة ف��ي تنفيذ برامجها 
التطويري��ة المتعلق��ة بأعمال الزراع��ة والتجميل وعم��ارة البيئة، التي 
ته��دف إلى تعزيز جودة وكفاءة مس��توى خدماتها المقدمة للمواطنين 
والمقيمي��ن، وم��ن ضمنها العناية بتش��جير الش��وارع العام��ة للحفاظ 
عل��ى المنظر الجمالي والبيئ��ي كجزء من أولوياتها ف��ي تحقيق التنمية 

المستدامة في البحرين.

 »األشغال«: 23 مليون دينار 
كلفة تطوير شارع الشيخ زايد

البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة  قال��ت 
والتخطيط العمراني إن قيمة مش��روع تطوير 
شارع الشيخ زايد تبلغ 23 مليون دينار، بتمويل 

من صندوق أبوظبي للتنمية.
وافتتح��ت الوزارة إش��ارة ضوئي��ة جديدة على 
شارع الشيخ زايد الشمالي، بتقاطعه مع مخرج 
إس��كان الرملي، وبهذا االفتت��اح تكون الوزارة 
قد انتهت من األعمال في الجزء المحصور بين 
دوار عال��ي جنوب��ًا والمدخل الجنوبي إلس��كان 

الرملي البالغ طوله 600 متر.
ويتم حاليًا اس��تكمال العمل بوتيرة متسارعة 
إلنجاز القس��م الثاني من تطوير ش��ارع الشيخ 
زايد الشمالي وافتتاحه للحركة المرورية خالل 
الش��هر القادم، والذي يمتد من تقاطع مدخل 
إس��كان الرمل��ي الجنوب��ي إلى تقاط��ع مدخل 
إس��كان الرملي الشمالي وش��ارع رقم 10، الذي 
يبلغ طوله 700 متر. ويعد مشروع تطوير شارع 
الشيخ زايد من المشاريع اإلستراتيجية المهمة 

على ش��بكة الط��رق الرئيس��ية ف��ي المملكة؛ 
حيث يمثل الش��ريان الرئيس��ي لنق��ل الحركة 
المروري��ة م��ن قرى عال��ي وس��لماباد ومدينة 
زاي��د باتجاه ش��ارع الش��يخ خليفة بن س��لمان 
وص��واًل إلى المنامة وبالعك��س، باإلضافة إلى 
أن المشروع سيساهم في سهولة الوصول إلى 
المنطقة التعليمية في مدينة عيسى ومعالجة 
االختناق��ات المروري��ة أم��ام مدرس��ة تدريب 

السياقة واستاد البحرين الوطني.

 »حقوق اإلنسان النيابية«: 
 واقع رعاية النزالء يفند تصريحات 

بعض البرلمانيين األوروبيين
قالت لجنة حقوق اإلنس��ان بمجلس النواب إنه��ا تابعت باهتمام بالغ 
التصريحات غير الدقيقة لعدد من البرلمانيين األوروبيين بشأن أوضاع 
الن��زالء في مراكز اإلصالح والتأهيل في مملكة البحرين، وتؤكد اللجنة 
أن ما ورد في تلك التصريحات يش��ير إلى غي��اب الحقائق والمعلومات 
الصحيح��ة، واعتماده��ا على أخب��ار ومغالطات من جه��ات دأبت على 
التدليس والتضليل تس��تهدف مملكة البحري��ن وفق عملية ممنهجة 

مستمرة.
وأكدت اللجنة دعوة مجلس النواب البرلمانيين األوربيين إلى التواصل 
مع أعضاء المجلس النيابي، واس��تيضاح كافة المعلومات، والتأكد من 
األخب��ار التي تردهم قبل إص��دار المواقف والبيان��ات غير الموضوعية، 
المس��يئة لجهود مملكة البحرين في المج��ال الحقوقي ورعاية النزالء، 
وتتنافى مع األعراف البرلمانية والمهنية، كما أنها تس��اهم في نش��ر 
الش��ائعات والمغالطات وتتسبب في األذى النفس��ي ألهالي  السجناء 

وذويهم.
وأعرب��ت اللجن��ة ع��ن بال��غ رفضه��ا واس��تنكارها للحمل��ة العدائية 
التحريضية المتواصلة، التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية، وتسعى 
إلش��عال الفتنة، وإش��اعة خطاب��ات التحريض والكراهي��ة، بالتعاون 
والتنس��يق مع مواقع إعالمية أخرى وشخصيات تدعي الدفاع عن حقوق 

اإلنسان في حين أنها متورطة في قضايا إرهابية.
وتش��ير اللجنة إلى أنها وجدت من خالل زيارة أعضائها لمراكز اإلصالح 
والتأهي��ل ولقائه��م بالنزالء بش��كل مباش��ر توفير الرعاي��ة الصحية 
والمتابعة الطبية وأتاحت اللقاح مجانًا بشكل اختياري للنزالء، وال يوجد 
حاليًا أي حالة قائمة بفيروس كورونا في مراكز اإلصالح والتأهيل، وأن 
وزارة الداخلية وضعت بروتوكواًل وإجراءات للتعامل مع إمكانية ظهور 

أي حاالت في المستقبل. 
وتوضح اللجنة أن العديد من المؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين 
قام��ت بزيارة المركز، وفق زيارات معلن��ة وغير معلنة، للوقوف على ما 
يتلق��اه الن��زالء من خدمات وفقًا لقانون مؤسس��ة اإلص��الح والتأهيل 

والئحته التنفيذية.

»المنامة لحقوق اإلنسان«: البحرين وفرت 
كافة الظروف للعمالة خالل الجائحة

أكد مركز المنامة لحقوق اإلنسان، أن البحرين قامت بدور كبير خالل هذا العام 
في دعم العمالة الوطنية واألجنبية في ظل الظروف الصحية العالمية وجائحة 
كورونا، في الوقت الذي ارتفعت نس��بة معاناة ش��ريحة واس��عة من العمالة 
حول العالم نتيجة اآلثار االقتصادية وغلق الش��ركات والمصانع المتأثرة من 

تبعات الخسائر االقتصادية مما زاد من معاناتهم.
وأش��ار بمناسبة يوم العمال العالمي، إلى أن الحزم االقتصادية التي وجه لها 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد والتي زادت 
عن 4.3 مليار، س��اهمت في اس��تقرار أوضاع العمال��ة الوطنية ودعم أجورهم 
مما عاد على اس��تقرار أوضاعه وأس��رته اجتماعيًا واقتصادي��ًا وجنبه البطالة 

والعوز والفقر والحاجة.
وذك��ر المرك��ز، أن العمالة األجنبية حصل��ت على الدع��م الحكومي من خالل 
توفير الخدمات الصحية المجانية موضع استثنائي وتم تمديد القرار أكثر من 
م��رة نظرًا الس��تمرار الجائحة كما تم توفير الحجر الصح��ي دون مقابل مادي 

وإشمالهم بالتطعيم بجميع األنواع المتاحة مجانًا.
ودع��ا المرك��ز دول العالم إليجاد الظروف المناس��بة للعمال��ة في ظل جائحة 
كورون��ا، معربًا ع��ن قلقه من أوضاع العمال��ة وعدم إيجاد الحل��ول والبدائل 
الوظيفي��ة أو التعويض��ات المادي��ة لمن خس��روا أعمالهم خالل ه��ذا العام 

واالستفادة من التجربة البحرينية في إدارة ملف العمالة.

القبض على شخص سرق محالت 
تجارية وسيارات ودراجات نارية

تمكن��ت ش��عبة البحث والتح��ري بمديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق من 
القبض على شخص )30 عامًا(، إثر قيامه بسرقة عدد من المحالت التجارية 

والسيارات والدراجات النارية واالعتداء على عامل وسرقته باإلكراه.
وفور تلقي المديرية لعدة بالغات بهذا الشأن، تم مباشرة عمليات البحث 
والتح��ري وجمع األدلة الالزمة والتي أس��فرت عن تحدي��د هوية المذكور 
والقب��ض عليه، فيما تم تحريز المس��روقات والتحفظ عليها واتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

 الحسن: توحيد سياسات مكتب 
حماية األسرة بجميع مديريات الشرطة

كشف آمر األكاديمية الملكية للشرطة ورئيس 
لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية األسرة 
والطف��ل بالمديريات األمنية ب��وزارة الداخلية 
العميد فواز الحسن، أن اللجنة أنجزت ما نسبته 
90% من منهجية عمل مكاتب حماية األس��رة 
والطفل، وم��ن المأم��ول اعتمادها كمنهجية 
موحدة في تلك المكاتب بمديريات الش��رطة 
على النحو ال��ذي يعزز من أهداف عمل مكاتب 
حماي��ة األس��رة والطفل ف��ي توفي��ر الحماية 
لضحاي��ا العن��ف األس��ري وتحقيق االس��تقرار 
واالطمئن��ان للضحية وتهيئة البيئة المالئمة 
لتحقي��ق التوافق األس��ري وصواًل إل��ى الهدف 
األس��مى وهو المحافظة على تماس��ك األسرة 

في مملكة البحرين.
جاء ذلك ف��ي حديث له خالل اس��تضافته عن 
ُبع��د في »المجلس الرمضان��ي« الذي ينظمه 
المجلس األعلى للمرأة ضمن برنامج »البحرين 
بخي��ر بعزمكم«، وحاوره فيه اإلعالمي إبراهيم 
التميمي، حيث أكد العميد الحسن الحرص على 
التنس��يق مع المجلس األعلى للمرأة فيما يعزز 
دور المجل��س كأحد الش��ركاء األساس��يين في 

سياسة عمل مكاتب حماية األسرة والطفل.
وأوضح أن األكاديمية الملكية للشرطة نظمت 
مؤخرًا دورة »إعداد وتأهيل العاملين بمكاتب 
حماي��ة األس��رة والطفل« بمش��اركة عدد من 
ضباط الصف م��ن العاملي��ن بمكاتب حماية 

األسرة والطفل بالمديريات األمنية.

ولف��ت إلى أن ه��ذه الدورة ته��دف إلى توحيد 
منهجي��ة العم��ل واإلجراءات بمكات��ب حماية 
األس��رة مع إلزامي��ة اجتي��از العاملي��ن بهذه 
المكاتب لهذه الدورة، كمتطلب أساسي ألداء 
المهام المس��ندة إليه��م، وزي��ادة كفاءاتهم 
وخبراته��م م��ن أج��ل ضم��ان أداء متميز في 

التعامل مع الوقائع ذات الطابع األسري. 
وأش��ار إلى وجود تنس��يق مع عدد من الجهات 
المتخصص��ة ومنه��ا المجلس األعل��ى للمرأة 
في تنفيذ برام��ج تدريبية إلكس��اب العاملين 
مه��ارات متخصص��ة في التعامل م��ع الوقائع 
ذات الطاب��ع األس��ري. ونوه الحس��ن بامتالك 
جه��از الش��رطة ف��ي البحرين لتجرب��ة مميزة 
من خالل إنش��اء مكتب حماية األسرة والطفل 
منذ العام 2007 في مديرية ش��رطة محافظة 
المح��رق، وه��ي تجرب��ة ح��ازت عل��ى إش��ادة 
معالي وزي��ر الداخلية والمجلس األعلى للمرأة 
ووف��ود من عدة دول أجنبية فضاًل عن إش��ادة 
مؤسس��ات المجتمع المدني المعنية بشؤون 

األسرة والطفل.
وأوضح أن مكاتب حماية األسرة والطفل تستند 
في عملها على حزمة من المبادئ متمثلة في 
مبدأ الس��رية والخصوصية من خالل تخصيص 
مكاتب مالئمة لطبيعة االختصاص، وإنش��اء 
س��جالت خاصة ومحجوبة، وحث العاملين على 
االلتزام بسرية المعلومات كسرية المراسالت 
المرتبطة بالوقائع ذات الطابع األس��ري ومبدأ 
الش��فافية من خ��الل وضوح اإلج��راءات وإقرار 
المعتدي عن علم��ه بتدابير الحماية للضحية 
ومبدأ الش��راكة من خالل التعاون مع ش��ركاء 
المكت��ب من الجه��ات الحكومية ومؤسس��ات 
المجتم��ع المدني، ومبدأ اإلنس��انية من خالل 
توفي��ر تدابي��ر الحماية وتقدي��م أوجه الدعم 
والرعاية س��واء لألطفال المعرضين للخطر أو 
ألس��ر المتوفين أو لضحايا التعاطي واإلدمان 
أو حي��ن تنفي��ذ األحكام القضائي��ة المرتبطة 
باألس��رة، باإلضاف��ة لمب��دأ المس��اءلة والذي 

يتحقق من خالل التدقيق على اإلجراءات.

 »مديريات الشرطة«: 74 ألف مخالفة 
عدم ارتداء »كمام« باإلماكن العامة

كش��فت مديريات الشرطة بالمحافظات األربع واإلدارات األمنية المعنية، 
عن رص��د 74007 مخالفات عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة 
والمح��الت التجارية، واتخ��اذ 9048 إجراًء للحفاظ عل��ى معايير التباعد 
االجتماعي، باإلضافة إلى تنفيذ 9128 حملة توعوية، منذ بداية الجائحة 

وحتى 29 أبريل.
وش��ددت، عل��ى جهود تعزي��ز االلتزام باإلج��راءات االحترازي��ة للحد من 
انتش��ار فيروس كورونا، داعية إلى ضرورة مواصلة االلتزام باالشتراطات 
والتعليم��ات والتدابير الوقائية المقررة لمكافحة الفيروس خالل ش��هر 
رمضان المبارك، من أبرزها اقتصار التجمعات على أفراد األسرة الواحدة 
في المنزل، وتطبي��ق التباعد االجتماعي في األماك��ن العامة، وااللتزام 
باالش��تراطات المق��ررة الخاصة بالمس��اجد والمآتم، وااللت��زام بارتداء 
كمامة الوجه، مش��يرًة إلى أهمية الوعي المجتمعي في الحد من انتشار 
ه��ذا الفيروس ودعم الجه��ود الكبيرة الت��ي يقوم به��ا الفريق الوطني 

الطبي خالل هذه الجائحة.
وتؤكد مديريات الش��رطة بالمحافظات األربع واإلدارات األمنية المعنية 
بأنه��ا ال تألو جه��دًا في اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية حي��ال المخالفين 
لإلج��راءات االحترازية، حيث إنها تقوم بحمالت يومية في جميع المناطق 

لرصد المخالفين باإلضافة إلى القيام بواجبها التوعوي.
وتلقى مركز اإلسعاف الوطني 10496 بالغًا خاصًا بفيروس كورونا، والذي 
باشرها واستجاب لها واتخذ اإلجراءات الالزمة عن طريق فريق متخصص 
ومؤهل للتعامل مع هذه الحاالت، باإلضافة إلى قيام إدارة النقل بالوزارة 
من��ذ بداي��ة الجائحة إلى اآلن بتحريك 32315 آلية ش��ملت نقل 92331 
حال��ة. من جانبها قام��ت اإلدارة العامة للدفاع المدن��ي حتى 29 أبريل 

بجه��ود كبيرة ومتنوع��ة، حيث نفذت 262629 عملي��ة تطهير وتعقيم 
مختلف��ة للمباني والمنش��آت الحكومية والش��وارع والطرق��ات وغيرها، 
واإلش��راف على 1798 عملية تطهير وتعقيم ش��ارك فيها المتطوعون، 
كما تم تدريب 1230 شخصًا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، 
وتنفيذ 107 عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف، كما 
أنها مس��تمرة في عقد الدورات التدريبية ح��ول الطرق الصحيحة لتنفيذ 
عملي��ات التطهير والتعقيم االحترازي في المباني والمنش��آت الحكومية 
وأماك��ن العم��ل. وبلغ عدد من ش��ارك في الدورات الت��ي نظمها الدفاع 
المدني 1180 ش��خصًا من المؤسس��ات والش��ركات الخاص��ة، و 1051 
ش��خصًا من مختلف الجه��ات الحكومية، فيما بلغ ع��دد المتطوعين منذ 

شهر مارس العام الماضي 6134 متطوعًا.
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فتح مكة المكرمة في السنة الثامنة للهجرة.

 شهاب مستذكرًا: أحسست بالندم 
بعد تناولي فطائر مع زمالئي خلسة

وجدان عيسى  «

ق��ال هش��ام ش��هاب إن��ه عندم��ا 
بل��غ الثامنة م��ن عمره ب��دأ والده 
بحث��ه على المداوم��ة على الصالة 
والصي��ام، الفت��ًا إلى أن��ه في أول 
يوم صيام له بدأ بعد سماع مدفع 
اإلمس��اك حي��ث توج��ه م��ع والده 

لصالة الفجر في المسجد.
وأض��اف: »ف��ي أول ي��وم صيام لي 
ذهبت إلى المدرس��ة وأنا كلي فخر 
أنن��ي صائ��م مثل وال��دي، وعندما 
جمي��ع  كان  المدرس��ة  وصل��ت 
أصدقائي بانتظ��اري أمام المدخل 

فتوجهن��ا إل��ى الطاب��ور وبعده��ا 
إل��ى الصفوف، ومع موع��د اقتراب 
الفس��حة خرجت م��ن الص��ف وأنا 
أحس بالعطش والجوع الشديدين، 
وعندم��ا التقي��ت بأصحاب��ي كانوا 
مثلي، فقال أحدهم لماذا ال نذهب 
وراء المبنى القديم ونأكل ونش��رب 
كن��ت  وق��د  أح��د،  يران��ا  أن  دون 
أحضرت معي سندويشات وفطائر 

للجميع«. 
وتاب��ع: »رح��ب معظ��م أصدقائي 
بالفك��رة والبعض اعترض، ذهبت 
معهم وأكلنا وشربنا إلى حد الشبع 
ورن ج��رس الفس��حة وتوجهنا إلى 

الصف��وف، ونح��ن بقمة النش��اط 
وعند نهاية اليوم الدراس��ي ذهبت 

إلى المنزل«. 
وختم بقوله: »عند عودتي التقيت 
بأبي فمسح على رأس��ي وقال أنت 
فعاًل ابني البطل الذي يقاوم الجوع 
والعطش ويصوم وق��ال لي تبقى 
عدة س��اعات، وإن شاء اهلل ستفطر 
وتحس بلذة الصيام هنا كان كالم 
والدي ل��ي كالصاعقة، وأحسس��ت 
بالندم ألني أفط��رت مع أصدقائي 
في المدرس��ة، وعاهدت نفسي أال 
أفعل ذل��ك مجددًا وأن أتم صيامي 

 هشام شهابكاماًل«.

حالوة الرمان
هالوصفه شكلها حلو وطعمها أحلى.. 
الزم تحضرونه��ا.. ي��ال نس��ويها م��ع 

بعض..
بالفاني��ال  جاه��ز  كي��ك  نحت��اج 
»باون��د كي��ك« مقط��ع ش��رائح، علبة 
قيمر»قش��طة«، ظ��رف كريم��ة خفق، 
فنج��ان حلي��ب س��ائل، 4 قط��ع جب��ن 
كريم��ي، ظرف جيل��ي بالفراولة، كوب 

حبوب الرمان.
بع��د تحضي��ر المقادي��ر بنب��دأ نصف 
قط��ع الكي��ك ف��ي صيني��ة التقدي��م، 
نخلط ظرف كريم��ة الخفق مع الحليب 
والجب��ن ونص��ب الخليط على ش��رائح 

الثالجة،  الكيك وندخله 
في ه��ذه األثن��اء نحضر 

الجيلي مثل ما هو مكتوب 
عل��ى العلب��ة ونتركه يبرد 

ش��وي بعده��ا نصبه 
عل��ى  بالتدري��ج 
ال��ي  الخلي��ط 

الثالج��ة  دخلن��اه 
عش��ان م��ا يختلط��ون 

مع بع��ض وننثر عليه حب 
الرم��ان وندخل��ه الثالج��ة لحد 

ما يجم��د الجيل��ي ونقدمه ب��ارد بعد 
الفطور، وعليكم بألف عافية.

صحتك في رمضان
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 ما هي فوائد
 الكمام في رمضان ؟

أحمد خالد «

أكد مواطنون أن الكمام خالل الصيام يؤثر عليهم أثناء 
عملي��ة التنفس، ومن جهة أخرى بين��وا أن للكمام آثارًا 
إيجابي��ة كثيرة في رمضان والص��وم ومنها منع الروائح 
الكريهة من فم بعض الصائمين، وتقليل نظرة الرجال 
للمرأة المتبرجة وجلوس الناس في بيوتهم منعًا للبس 

الكمام لضيق تنفسهم. 
ويق��ول وليد إبراهي��م: »أرى أن الكمام ف��ي رمضان له 
إيجابي��ات كثي��رة، ومنها من��ع انتقال الفي��روس، ومنع 
انتقال الروائح السيئة من فم بعض الصائمي، خصوصًا 
وأن البع��ض اليقومون بغس��ل أس��نانهم ف��ي رمضان 
فتص��در منهم رائحة غير مس��تحبة، فالكمام منعنا من 
ش��م هذه الرائحة من بعض الن��اس وحتى بعد الفطور 
هناك أن��اس يقومون بأكل البصل والث��وم ويأتون إلى 

المساجد فالكمام جعلنا نتجنب منهم هذه الروائح«.
وأضاف: »أما س��لبيات الكمام في رمضان ضيق التنفس 
هو أول سبب ولكنه ليس فقط في رمضان بل في سائر 
األش��هر، باإلضافة إلى تعرق الوج��ه، خصوصًا أن الجو 

هذه االيام حار«.
وتقول فاطمة عبداهلل: »الكم��ام يضايق الصائم وذلك 
خالل التس��وق ف��ي نهار رمض��ان، فالمضايق��ة تكمن 
في الش��عور بضي��ق بالتنفس، ومن جه��ة أخرى أرى أن 
الكمام يمنع بعض البنات من وضع أحمر الشفاه، فعدم 
وضعهم ألحمر الشفاه يقلل من نظرة الرجال لهم وهذا 

شيء إيجابي للبنت خصوصًا في شهر رمضان«. 
أما ح��وراء علي فتقول: »الذين يعملون يضايقهم لبس 
الكم��ام في رمض��ان فأختي وهي تعمل ف��ي الصفوف 
األمامي��ة ضايقه��ا وأثر عليها بس��بب ضي��ق التنفس، 
فصبرت عليه إلى أن تعودت عليه، ولكن توجد إيجابيات 
في لب��س الكمام في رمض��ان وهو أن الن��اس أصبحت 
التخرج كثيرًا ألن الكمام يخنقهم فنحن كعائلة أصبحنا 

نقضي أوقاتنا في البيت«.
وأضافت: »أنا ش��خصيًا أصابني فيروس كورونا بس��بب 
ع��دم قدرت��ي على لب��س الكم��ام ألنني أش��عر بضيق 
بالتنف��س، فقمنا بعمل برامج بيننا وبين أفراد أس��رتنا 
بالجل��وس في المنزل، فس��لبيات الكمام فقط الش��عور 
بضيق بالتنفس، أما إيجابياته فهي أكبر من سلبياته«.

 متى يمتنع مرضى 
العظام عن الصيام؟

وليد صبري «

كشف استشاري جراحة العظام 
ف��ي مستش��فى المل��ك حمد 
الجامع��ي د. ماج��د مصطفى 
العظ��ام  »مرض��ى  أن  ع��ن 
يس��تطيعون الصي��ام بصورة 
طبيعية ف��ي الظروف العادية، 
دون أن يك��ون هناك أي تأثير 
يذكر أو أي آثار جانبية لألدوية 
يتناوله��ا  الت��ي  والعقاقي��ر 
اإلفط��ار  بي��ن  م��ا  المرض��ى 

والسحور«.
ل���  تصريح��ات  ف��ي  وأض��اف 
أن »الممنوعين هم  »الوطن« 
المرض��ى كبار الس��ن في حال 
وجود أم��راض أخرى تتعارض 
مع الصيام، وتؤثر على الصحة 
بشكل عام، وكذلك كبار السن 
الت��ي  للكس��ور  تعرض��وا  إذا 
مثل  الجراحي  للتدخ��ل  تحتاج 
كسور أعلى عظم الفخذ، وحول 
واألش��خاص  الركبة،  مفص��ل 
الذين يعالجون من هشاش��ة 
متقدمة ف��ي العظام، وبصفة 
عامة في جميع األعمار في حال 
والكس��ور  للحوادث  التع��رض 
المتعددة، فقد يس��تلزم األمر 
ع��دم الصي��ام عل��ى األقل في 
المرحلة األولية، حتى تس��تقر 
حاالتهم المرضية بعد التدخل 

الجراحي لتثبيت الكسور.
وذكر أن »تل��ك الفئات تحتاج 
إلى انتظ��ام الوظائف الحيوية 
في الجسم، وقد يسبب الصيام 
بعض الضرر، بس��بب االمتناع 
عن تن��اول العقاقي��ر المهمة 

بالنسبة إليهم«.
ون��وه د. ماج��د مصطفى إلى 

أن »األص��ل أن مرضى العظام 
ف��ي  الصي��ام  يس��تطيعون 
الظروف العادية، ما لم يكونوا 
معرضين لما س��بق ذكره، وال 
س��يما المرضى صغار الس��ن، 
المفاصل،  خش��ونة  ومرض��ى 
الفق��ري،  العم��ود  وآالم 
والمرضى الذين يعالجون من 
التهاب��ات ف��ي األنس��جة، كل 

تل��ك الفئات يمكنه��ا الصيام 
بطريقة طبيعية«.

وفيم��ا يتعلق باألث��ر الجانبي 
لألدوية خ��الل فت��رة الصيام، 
أف��اد د. ماج��د مصطف��ى بأن 
اإلفط��ار  بي��ن  م��ا  »الفت��رة 
والس��حور تكون كافية لتناول 
لألدوي��ة  العظ��ام  مرض��ى 
لهم،  الموصوف��ة  والعقاقي��ر 

دون أن يك��ون هناك أي تأثير 
س��لبي أو ع��رض جانبي، حيث 
يمك��ن إعطاء بع��ض األدوية 
مرة واحدة ف��ي اليوم، ما بين 
اإلفط��ار والس��حور، وبالتال��ي 
لن يح��دث أي تأثير يذكر على 
المريض، ولن يشعر المريض 
ب��أي أع��راض للغثي��ان ول��ن 
تكون لألدوية أي آثار جانبية«.

من كالمنا

الفرق بين 
البيالة والكوب 

البيالة بأذون »عروة« والكوب بدون أذون

جواب العدد السابق

سؤال العدد

 اش معنى نايز
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وصول 400 ألف جرعة »لقاح كورونا« بداية مرحلة جديدة 
مــن حملــة التطعيمــات، وعلى الجميــع المبــادرة بأخذ 

اللقاح للعودة للحياة الطبيعية في أسرع وقت.  
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تصدر عن
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 الشاعر يوسف عبدالعزيز يقرأ 
»أساور الزعتر« بمركز الشيخ إبراهيم

ينظ��م مرك��ز الش��يخ إبراهيم بن 
محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، 
لقاًء افتراضيًا ش��عريًا، مع الشاعر 
الفلسطيني يوسف عبدالعزيز، في 
أمسية عنوانها » أس��اور الزعتر«، 
تجربت��ه  الش��اعر  فيه��ا  يس��رد 
الطويل��ة ف��ي المش��هد الثقافي 
والشعري الفلسطيني، كما سيقرأ 
بعض��ًا م��ن مجموع��ة قصائده، 
يكون ذلك ضمن الموسم الثقافي 
»محُكوموَن باألَمِل«، يوم اإلثنين 
الس��اعة  عن��د   ،2021 ماي��و   03
التاس��عة مس��اًء، في مقر المركز. 
وس��يتاح حض��ور 30 ش��خصًا من 

المهتمين، مع األخذ بعين االعتبار اإلج��راءات االحترازية وقواعد التباعد 
االجتماع��ي ولبس الكمامات، كما س��يتم أيضًا ب��ث المحاضرة عبر رابط 

صفحة المركز على اليوتيوب.
تجدر اإلشارة إلى أن الشاعر يوسف عبدالعزيز، من مواليد القدس 1956، 
ويقيم ف��ي مدينة عمان في األردن، حاصل على ش��هادة الليس��انس في 
)األدب العرب��ي(، وعل��ى دبل��وم التربية، وه��و عضو في رابط��ة الكتاب 
األردنيي��ن، وعضو الهيئة اإلدارية لرابطة الكت��اب األردنيين عدة دورات، 

وعضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب.
له من اإلص��دارات: الخروج م��ن مدينة الرماد، حيفا تطير إلى الش��قيف، 
نش��يد الحجر، وطن في المخيم، دفاتر الغيم، قناع الوردة، أس��اور الزعتر، 
صامت وفي رأس��ه شالل موس��يقى. كما نال العديد من الجوائز العربية، 

وله حضور واسع في مختلف االحتفاليات والندوات الثقافية.

يوسف عبدالعزيز

هوية مومياء كاهن مصري تصدم العلماء
قال علماء بولنديون أمس إن مومياء مصرية 
قديمة كان��وا يعتقدون أنها لكاهن، ما هي 

إال امرأة في أشهر الحمل األخيرة.
وكانت عالمة األنثروبولوجي ماجينا أوزاريك 
- س��يلكه التي تعمل في »مش��روع وارس��و 
للمومي��اوات« تفح��ص المومي��اء بأش��عة 
مقطعي��ة ف��ي المتحف الوطن��ي بالعاصمة 

البولندية، عندما الحظت شيئًا غريبًا.
وقالت أوزاريك - س��يلكه: »عندما نظرت إلى 
منطقة الحوض للمومي��اء، أخذني االهتمام 
بما ه��و ف��ي الداخ��ل. اعتقدت أنن��ي رأيت 
قدمًا صغي��رة«. وعندئذ طلب��ت من زوجها، 
وهو عالم أنثروبولوجي أيضًا في المش��روع 
إلقاء نظرة. ومضت تقول ل�»رويترز«: »نظر 
زوجي إلى الصورة، وباعتباره أبًا لثالثة، قال: 
»حس��نًا هذه قدم«. في تل��ك اللحظة بدأت 
الصورة كلها تتشكل«. وُنقلت المومياء إلى 
بولندا في القرن التاس��ع عشر، عندما كانت 
»جامعة وارس��و« الناش��ئة تجم��ع مجموعة 
أثري��ة. ولعق��ود كان االعتق��اد أن المومياء 
لكاه��ن مص��ري قدي��م يحم��ل اس��م حور - 
ديحوتي. وقال العلماء في »مش��روع وارسو 
للمومياوات« في كش��ف نشر بدورية العلوم 

األثرية »جورنال أوف أركيولوجيكال ساينس« 
الخميس إن المومياء هي في الحقيقة المرأة 
في العشرينات من العمر كانت بين األسبوع 
الثام��ن  واألس��بوع  والعش��رين  الس��ادس 
والعشرين من الحمل. ولم ُيعرف بعد سبب 
وفاته��ا، لك��ن أوزاري��ك - س��يلكه قالت إن 
الحمل ربما كان له عالقة بالوفاة. وأضافت: 
»م��ن المحتم��ل أن يك��ون الحم��ل ذاته قد 

أس��هم في وفاة هذه المرأة. اآلن لدينا طب 
حديث، توجد فرص إلنقاذ النساء الالتي في 
الفترة بين األس��بوعين العشرين والثالثين 
م��ن الحمل عندما يحدث ش��يء للحمل. كان 
ذلك مستحياًل )في الماضي(«. ويلقي الكشف 
بع��ض الضوء عل��ى دور األطف��ال في مصر 
القديم��ة، واالعتقادات الدينية بش��أنه في 

ذلك الوقت.

 اكتشاف مناطق أثرية
 في السعودية أقدم من األهرامات

ش��ارك وزير الثقافة الس��عودي األمير ب��در بن عبداهلل ب��ن فرحان في 
تغريدة عبر تويتر، الس��بت، دراس��ة أميركية تش��ير إلى أن االكتش��اف 
األثري الهام في ش��مال غ��رب المملكة العربية الس��عودية، يؤكد أن 
الهياكل الحجري��ة الضخمة أو ما تعرف بال�»المس��تطيالت«، تعّد من 
األقدم األثار في العالم. وأش��ار األمير إل��ى أن تلك اآلثار يتجاوز عمرها 

7000 عامًا.
جاء ذل��ك بعدما أثارت الدراس��ة األميركية اهتمامًا واس��عًا، حيث أفاد 
فيها باحثون بأن اآلالف من الهياكل األثرية المبنية من جدران صخرية 
في المملكة العربية الس��عودية هي ف��ي الحقيقة أقدم من األهرامات 
المصرية، والدوائر الحجرية القديمة في بريطانيا، وهو ما يجعلها ربما 

أقدم منظر طبيعي أثري تم تحديده على اإلطالق.
 Antiquity وأظه��رت الدراس��ة التي نش��رت يوم الخمي��س في مجل��ة
نش��رتها وس��ائل إعالم أميركية، أن عمر الهياكل الغامضة المنتشرة 
حول الصحراء في ش��مال غرب المملكة العربية الس��عودية، والمسماة 
»المس��تطيالت« المش��تقة من الكلمة العربية »المستطيل«، حوالي 
7000 عام، ما يعني أنها أقدم بكثير مما كان متوقعًا، حتى أنها تعتبر، 
وفق الدراسة، أقدم بحوالي 2000 عام من ستونهنغ في إنجلترا، وأقدم 

من أي هرم مصري.
وقد لفتت ميليسا كينيدي عالمة اآلثار في جامعة أستراليا الغربية في 
بيرث ومؤلفة الدراسة، أن هذه المناظر تصنف على أنها مناظر طبيعية 

ضخمة، موضحة أن الدراسة تتحدث عن أكثر من 1000 مستطيل.
وأضافت أنه تم العثور على هذه اآلثار على مس��احة تزيد عن 200000 
كيلومتر مربع 77000 ميل مربع، كاشفة أنها تتشابه في أشكالها إلى 

حد كبير، وهو ما يشير إلى إمكانية انتمائها جميعها للفترة نفسها.
في س��ياق متصل، أوضح المؤلف الرئيس��ي للدراسة هيو توماس، وهو 
عالم اآلثار في نفس الجامعة، أن االكتش��افات تدل على مستوى عظيم 
م��ن التواصل كان موجودًا في منطقة كبيرة جدًا هناك، وهو ما أوضحه 

تنظيم بنائها الذي أظهر اتصالها بالناس إلى حد كبير.
ويبلغ طول بعض الهياكل القديمة أكثر من 1500 قدم، إال أنها ضيقة 

نسبيًا، وغالبًا ما تكون مجمعة معًا.
وقد ُصنعت أبسط الهياكل من خالل تكديس الصخور على شكل جدران 
منخفضة بارتفاع بضعة أقدام لتش��كيل مس��تطيالت طويلة مع جدار 
»رأسي« أكثر سمكًا في الطرف األعلى ومدخل ضيق على الجانب اآلخر.

   أول آلة تصنع البيتزا 
في 3 دقائق بروما

وصل��ت إل��ى روما أول آل��ة أوتوماتيكية لصناع��ة البيتزا ف��ي 3 دقائق فقط 
وبيعها في الش��ارع. باإلضاف��ة إلى الوجبات الخفيفة واألدوية والمش��روبات 
الغازية والعصائر، وصلت آلة تحمل اسم »السيد جو Mr.Go« إلى قلب روما.

إنها الماكينة ذات اللون األحمر التي تقدم البيتزا الساخنة في علبة كرتونية 
للوجبات السريعة على مدار 24 ساعة يوميًا.

»ش��اهد كيف ُتعد.. في دقائق قليلة ويمكنك االس��تمتاع بها«، عبارة مدونة 
عل��ى ماكينة »Mr.Go« روجت بها الش��ركة المصنعة لآلل��ة األوتوماتيكية، 
قدرته��ا على تحضير وخبز البيتزا في 3 دقائق فق��ط، وب�4 نكهات متوافرة: 
هي، مارجريتا، ودياف��وال، وبالصلصة الحمراء مع اللحم المقدد، و4 أنواع من 
الجبن.والماكين��ة التي ُيخل��ط بداخلها الدقيق مع الم��اء والخميرة المجففة 

للحصول على عجينة بوزن 160 جرامًا.
وبمج��رد الحصول عل��ى العجين، يضغط ويت��م توزيع الطماطم بالتس��اوي 
عليه، ثم يس��تمر مع الطبقة األساس��ية للبيتزا المختارة، وتطهى في الفرن 
عل��ى درجة 380، مثل بيتزا نابولي التقليدية، وبعد ذلك توضع في علبة من 

الكرتون وتقدم للعميل.



المنامة - بنا

أجـــرى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
اتصـــاًل هاتفًيـــا مـــع ملـــك المملكـــة 
األردنية الهاشمية الشقيقة صاحب 
الجاللـــة الملـــك عبـــدهللا الثاني ابن 
الحســـين. وأعـــرب صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء فـــي التصـــال عـــن خالص 
تعازيـــه وصـــادق مواســـاته لجاللـــة 
صاحـــب  بوفـــاة  األردنـــي  العاهـــل 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن 
طالل رحمـــه هللا، داعيًا هللا المولى 
بواســـع  الفقيـــد  يتغمـــد  أن  القديـــر 

رحمتـــه ورضوانه ويســـكنه فســـيح 
جناتـــه، وأن يلهـــم جاللتـــه والعائلة 
الهاشـــمية والشـــعب األردني جميل 

الصبر والسلوان.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يعزي العاهل األردني هاتفيا

ملك األردن
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البحرين تعزي اإلمارات في وفاة خليفة بن محمد
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة برقيتي تعزية ومواساة إلى 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيـــان، أعربـــا فيهمـــا عن 
خالـــص تعازيهمـــا وصادق مواســـاتهما 
فـــي وفـــاة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن 
محمـــد بـــن خليفـــة آل نهيـــان )رحمـــه 
المولـــى جـــل وعـــال أن  هللا(، ســـائلين 
يتغمد الفقيد بواســـع رحمته ورضوانه 

ويدخله فسيح جناته وأن يلهم سموه 
جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث جاللة الملك وصاحب الســـمو 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى 
ولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد األعلى 
اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة  للقـــوات 
الشـــقيقة صاحـــب  المتحـــدة  العربيـــة 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
تعازيهمـــا  خالـــص  عـــن  فيهمـــا  أعربـــا 
وصـــادق مواســـاتهما فـــي وفـــاة ســـمو 
الشـــيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل 
نهيان )رحمه هللا(، ســـائلين المولى عز 

وجـــل أن يتغمد الفقيد بواســـع رحمته 
ورضوانـــه ويدخله فســـيح جناته وأن 

الصبـــر وحســـن  جميـــل  ســـموه  يلهـــم 
العزاء.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

تحديث إجراءات المسافرين من سريالنكا إلى البحرين
يتعين على البالغين 6 سنوات فما فوق تقديم “PCR” قبل 48 ساعة من المغادرة

الفريـــق الوطنـــي الطبـــي  أعلـــن 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا عن 
تحديـــث إجـــراءات المســـافرين 
القادمين من جمهورية سريالنكا 
إلـــى  الديمقراطيـــة الشـــتراكية 
مطـــار  عبـــر  البحريـــن  مملكـــة 
البحريـــن الدولي، بـــدًءا من يوم 

غد )اإلثنين(.
ويتعيـــن على جميع المســـافرين 
جمهوريـــة  مـــن  القادميـــن 
ســـريالنكا إلـــى مملكـــة البحرين 

-بمن فيهم المسافرون العابرون 
)الترانزيت(- البالغين من العمر 6 
ســـنوات فما فوق تقديم شهادة 
تثبت نتيجة الفحص المختبري 
لفيـــروس كورونا )PCR(  تحوي 
رمـــز كيو آر )QR code( قبل 48 
ساعة من وقت المغادرة، إضافة 
إلـــى اســـتمرار إجـــراء الفحـــص 
المختبري عند الوصول، وإجراء 
فحص مختبري ثانـــي للقادمين 
الذيـــن ســـيقيمون فـــي البحرين 

لمـــدة تمتـــد ألكثـــر مـــن 5 أيـــام، 
بعـــد  ثالـــث  مختبـــري  وفحـــص 
عشـــرة أيام مـــن تاريخ الوصول 
للقادميـــن الذين ســـيقيمون في 
البحريـــن لمـــدة تمتـــد ألكثـــر من 
10 أيـــام. ونوه الفريـــق الوطني 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
كورونـــا بأهميـــة تفعيـــل تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي” لـــكل القادمين 
عبـــر مطـــار البحريـــن الدولي مع 
اللتـــزام  بإقـــرار  تعهـــد  توقيـــع 

بالتعليمـــات الصادرة مـــن وزارة 
الصحـــة بالعـــزل الذاتـــي لحيـــن 
حصولهـــم على نتيجـــة الفحص 
المختبري عنـــد الوصول إضافًة 
إلـــى مواصلـــة كافة اإلجـــراءات 
الحترازية المعلن عنها مســـبًقا، 
مؤكـــًدا الفريـــق الوطنـــي الطبي 
بأنـــه ســـيواصل مراجعـــة كافـــة 
بحســـب  الصلـــة  ذات  القـــرارات 
المعطيـــات والنتائج الدورية بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.
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البحريـــن  مملكـــة  حكومتـــا  توصلـــت 
اتفـــاق  إلـــى  هنغاريـــا  وجمهوريـــة 
بالتطعيـــم  المتبـــادل  العتـــراف  بشـــأن 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
والشهادات المعتمدة، وذلك اعتباًرا من 

يوم اإلثنين 3 مايو 2021م.
التفاقيـــة،  هـــذه  إلـــى  التوصـــل  وتـــم 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  بعـــد مباحثـــات 
وجمهورية هنغاريا، فضال عن اتصالت 
بين وزارتي الخارجية والصحة في كال 

البلدين.

إعفـــاء  ســـيتم  لالتفاقيـــة،  ووفًقـــا 
شـــهادة  علـــى  الحاصليـــن  األشـــخاص 
التطعيـــم فـــي كال البلديـــن مـــن الحجـــر 
الصحي، وســـيتمكنون أيًضا من دخول 
األماكن التي تتطلب شـــهادات التطعيم 
المعتمـــدة. وســـوف يتـــم تنفيـــذ عمليـــة 
التعرف رقمًيا مما سيســـهل بشكل كبير 
الدخول إلى كال البلدين، وسوف تسهم 
هـــذه التفاقيـــة فـــي تعزيـــز العالقـــات 
الســـياحية والتجارية والقتصادية بين 

البلدين.

اعتراف متبادل بالتطعيم بين البحرين وهنغاريا

القحطاني: 2 % فقط الحاالت القائمة للمتطعمين بين أكثر من 80 ألف إصابة منذ يناير
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
الفريـــق  عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد19-( المقدم طبيب مناف 
المبذولـــة  الجهـــود  اســـتمرار  القحطانـــي 
كافـــة  علـــى  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
األصعـــدة، موضًحـــا أن المنهجيـــة العلمية 
المتبعـــة فـــي مختلـــف مســـارات التعامـــل 
مع الفيروس ســـاهمت فـــي دعم القرارات 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة بمـــا يرفد 
الجهـــود الوطنيـــة ويدعـــم حفـــظ صحـــة 
وسالمة المواطنين والمقيمين في مملكة 
نســـبة  أن  القحطانـــي  وبّيـــن  البحريـــن. 
الحـــالت القائمـــة للمتطعميـــن بلغـــت 2% 
فقـــط بيـــن أكثـــر مـــن 80 ألف حالـــة قائمة 
منـــذ يناير 2021، ما يؤكـــد أن التطعيم له 
دور بـــارز في تعزيز األمـــن الصحي ودعم 
الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا 
اإلصابـــة  مـــن  المتطعميـــن  حمايـــة  عبـــر 
بالفيـــروس وخفض نســـب انتقال العدوى 
فـــي المجتمع واكتســـاب المناعـــة الالزمة 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، مضيًفـــا أن 
التطعيم أثبت فاعليتـــه على أرض الواقع 
الدراســـات  نتائـــج  مـــن  أفضـــل  بنتائـــج 
السريرية في مواجهة الفيروس وساللته 
المتحـــورة من خـــالل تقليل نســـبة انتقال 
العـــدوى بين مختلف الفئـــات العمرية، كما 
أثبـــت فاعليتـــه فـــي تقليـــل نســـبة انتقال 
العـــدوى بيـــن األفـــراد المتطعميـــن مقارنًة 

بغير المتطعمين في الفئات العمرية ذاتها.
قـــد  العـــدوى  انتقـــال  معـــدل  إن  وقـــال 
انخفـــض بالمقارنة بين الفئتين العمريتين 
اللتيـــن تلقيتـــا التطعيم من األفـــراد الذين 
عاًمـــا،   50 مـــن  أقـــل  العمـــر  مـــن  يبلغـــون 
واألفـــراد البالغيـــن 50 عاًمـــا فأكثـــر وذلك 

بمتوســـط انخفاض بلغ %93، مشـــيًرا إلى 
أهميـــة التطعيـــم لكافـــة الفئـــات العمريـــة 
ممن تنطبق عليهم الشـــروط وخاصة كبار 
الســـن حيث أن احتمالية اكتساب العدوى 
ســـتنخفض بنســـبة 96 % فـــي حـــال أخذ 
التطعيـــم لألفـــراد ممـــن يبلغون مـــن العمر 

أقـــل مـــن 50 عاًمـــا، وســـتنخفض بنســـبة 
90 % لألفـــراد الذيـــن فـــي الفئـــة العمرية 
البالغـــة 50 عاًما فما فوق، وذلك بناًء على 
الدراسة التي ُأجريت في مملكة البحرين.
وأوضح أن التطعيمات المجازة باختالف 
أنواعهـــا تســـهم فـــي الحماية مـــن اإلصابة 
إضافـــة  بســـببه،  الوفـــاة  أو  بالفيـــروس 
إلـــى تخفيـــف شـــدة األعـــراض المصاحبة 
للفيـــروس فـــي الحـــالت القليلـــة لإلصابة 
بـــه، حيـــث بلغت نســـبة الحـــالت التي تم 
إدخالهـــا للعنايـــة المركزة لألشـــخاص غير 
فـــي  مـــن 696 حالـــة  المتطعميـــن 97 % 
العناية منذ يناير الماضي، كما بلغت نسبة 
الوفيات بين األشـــخاص غيـــر المتطعمين 

97 % من 273 حالة وفاة للفترة ذاتها.
ودعا القحطاني الجميع وباألخص الفئات 
األكثـــر عرضـــة لإلصابـــة بالفيـــروس مـــن 
كبار الســـن والحوامـــل والمرضعات وذوي 
األمـــراض المزمنـــة والمصابيـــن بالســـمنة 
ألخـــذ  اإللكترونـــي  بالتســـجيل  للمبـــادرة 
التطعيـــم حفاًظا على ســـالمتهم وســـالمة 
الجميـــع وذلـــك عبـــر الموقـــع اإللكترونـــي 
أو   healthalert.gov.bh الصحـــة لـــوزارة 
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي”، منوًهـــا بأهمية 
عـــدم النتظار لحين توافر تطعيم شـــركة 
محـــددة وإنمـــا أخـــذ المتوفـــر منهـــا حيث 
أن كافـــة التطعيمات التـــي أجازتها مملكة 
البحريـــن أثبتـــت فاعليتهـــا فـــي تحقيـــق 

األهداف المرجوة.
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المنامة - وزارة الداخلية

واصلـــت محافظـــة العاصمـــة حملة 
“معـــا نهتم لدعم العمـــال” التي تقام 
برعايـــة محافـــظ العاصمـــة الشـــيخ 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة 
بالتزامـــن مـــع ذكـــرى يـــوم العمـــال 
مـــن  األول  يوافـــق  الـــذي  العالمـــي 
مايو من كل عام، إذ وزعت وجبات 
إفطـــار صائـــم والوجبـــات الغذائيـــة 
على العمال في مواقع ســـكنهم، مع 
مراعـــاة كل الضوابـــط االحترازيـــة 
لمكافحـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر 

فيروس كورونا.
وبهذه المناســـبة، قال القائم بأعمال 
مديـــر إدارة المعلومـــات والمتابعـــة 
محافظـــة  “إن  لـــوري:  يوســـف 
إقامـــة  علـــى  تحـــرص  العاصمـــة 
الفعاليـــات والمبـــادرات فـــي األيـــام 
الدولية تحقيقا لدورها في النهوض 

بمستوى الوعي العام اتجاه القضايا 
التعـــاون  ولتفعيـــل  األهميـــة،  ذات 
شـــرائح  مختلـــف  مـــع  والتنســـيق 
المجتمـــع وتعزيـــز جســـور التواصل 
معهـــم، إضافة إلى ســـعيها إلشـــراك 
مختلف فئات المجتمع في األنشطة 
والبرامـــج ذات الصبغة االجتماعية 

بما يتسق مع نهجها التشاركي”.
وأضـــاف: “أن المبادرات المجتمعية 
المحافظـــة  تنفذهـــا  التـــي  الرائـــدة 
تتميز بكونها تراعي حصول األهالي 
على فرص التنمية وتحقيق شراكة 
حقيقية بين المؤسسات الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 
الخـــاص؛ للمســـاهمة فـــي ديمومتها 
لتأثيـــر ذلك المباشـــر واإليجابي في 
مسيرة المسؤولية المجتمعية التي 

تنشدها محافظة العاصمة”.

محافظة العاصمة تشارك العمال يومهم العالمي

المنامة - وزارة الداخلية

والتحـــري  البحـــث  شـــعبة  تمكنـــت 
بمديرية شـــرطة محافظـــة المحرق 
مـــن القبض على شـــخص )30 عاما( 
إثر قيامه بسرقة عدد من المحالت 
التجاريـــة والســـيارات والدراجـــات 
عامـــل  علـــى  واالعتـــداء  الناريـــة 

وسرقته باإلكراه.
وفـــور تلقي المديريـــة لعدة بالغات 

بهـــذا الشـــأن، تـــم مباشـــرة عمليات 
األدلـــة  وجمـــع  والتحـــري  البحـــث 
الالزمـــة والتي أســـفرت عن تحديد 
هوية المذكور والقبـــض عليه، فيما 
تـــم تحريـــز المســـروقات والتحفظ 
اإلجـــراءات  كافـــة  واتخـــاذ  عليهـــا 
القانونيـــة الالزمـــة تمهيـــدا إلحالـــة 

القضية إلى النيابة العامة.

القبض على شخص سرق محالت وسيارات ودراجات نارية

“الداخلية”: رصد 74 ألف مخالفات كمامة
المخالفيـــن لرصـــد  المناطـــق  جميـــع  فـــي  يوميـــة  حمـــات 

شـــددت مديريات الشـــرطة واإلدارات األمنية المعنية 
بجهود تعزيز االلتزام باإلجراءات االحترازية للحد من 
انتشـــار فيروس كورونا، على ضرورة مواصلة االلتزام 
باالشـــتراطات والتعليمات والتدابيـــر الوقائية المقررة 
لمكافحة فيروس كورونا خالل شـــهر رمضان المبارك، 
ومـــن أبرزهـــا اقتصـــار التجمعـــات علـــى أفراد األســـرة 
الواحـــدة فـــي المنـــزل، وتطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي 
فـــي األماكـــن العامة، وااللتـــزام باالشـــتراطات المقررة 
الخاصـــة بالمســـاجد والمآتم، وااللتـــزام بارتداء كمامة 
الوجه، مشـــيرًة إلى أهمية الوعي المجتمعي في الحد 
من انتشـــار هذا الفيروس ودعم الجهـــود الكبيرة التي 

يقوم بها الفريق الوطني الطبي خالل هذه الجائحة.
األربـــع  بالمحافظـــات  الشـــرطة  مديريـــات  وأكـــدت 
واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة أنها ال تألو جهدًا في اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة حيـــال المخالفيـــن لإلجـــراءات 
االحترازية، حيث إنها تقوم بحمالت يومية في جميع 
المناطق لرصد المخالفين باإلضافة إلى القيام بواجبها 
 29 تاريـــخ  وإلـــى  الجائحـــة  بدايـــة  ومنـــذ  التوعـــوي. 
أبريـــل الماضي قامت مديريات الشـــرطة بالمحافظات 
 74007 الداخليـــة برصـــد  بـــوزارة  المعنيـــة  واإلدارات 
مخالفـــات عدم لبس كمامة الوجه فـــي األماكن العامة 
والمحـــالت التجاريـــة، واتخـــاذ 9048 إجـــراًء للحفاظ 
على معاييـــر التباعد االجتماعـــي، باإلضافة إلى تنفيذ 

9128 حملة توعوية.
كمـــا تلقى مركز اإلســـعاف الوطني 10496 بالغًا خاصًا 
بفيروس كورونا، والذي باشـــرها واستجاب لها واتخذ 
اإلجراءات الالزمة عن طريق فريق متخصص ومؤهل 
للتعامـــل مع هـــذه الحـــاالت، باإلضافة إلى قيـــام إدارة 
النقـــل بالـــوزارة منذ بداية الجائحة إلـــى اآلن بتحريك 

32315 آلية شملت نقل 92331 حالة.
مـــن جانبها قامـــت اإلدارة العامة للدفـــاع المدني حتى 
تاريخ 29 أبريل الماضي بجهود كبيرة ومتنوعة، حيث 

قامت بتنفيـــذ 262629 عملية تطهير وتعقيم مختلفة 
للمبانـــي والمنشـــآت الحكوميـــة والشـــوارع والطرقات 
وغيرها، واإلشـــراف علـــى 1798 عملية تطهير وتعقيم 
شـــارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 شخصًا 
مـــن الكـــوادر والمتطوعين لتعقيـــم المســـاجد، وتنفيذ 
107 عمليـــات تطهيـــر وتعقيـــم بالتعـــاون مـــع شـــركات 
التنظيف، كما أنها مستمرة في عقد الدورات التدريبية 

التطهيـــر  لتنفيـــذ عمليـــات  الطـــرق الصحيحـــة  حـــول 
والتعقيم االحترازي في المباني والمنشـــآت الحكومية 
وأماكـــن العمل، وبلغ عدد من شـــارك في الدورات التي 
نظمهـــا الدفاع المدني 1180 شـــخصًا من المؤسســـات 
والشـــركات الخاصـــة، و 1051 شـــخصًا مـــن مختلـــف 
الجهات الحكومية، فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر 

مارس العام الماضي 6134 متطوعًا.

المنامة - وزارة الداخلية

تشغيل إشارة ضوئية على شارع الشيخ زايد الشمالي
افتتحت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
إشارة ضوئية جديدة على شارع الشيخ زايد الشمالي، بتقاطعه 
مع مخرج إسكان الرملي وبهذا االفتتاح تكون الوزارة قد انتهت 
مـــن األعمـــال فـــي الجـــزء المحصـــور مـــن دوار عالـــي جنوبا إلى 
المدخـــل الجنوبي إلســـكان الرملـــي البالغ طولـــه 600 متر. ويتم 
حالًيا استكمال العمل بوتيرة متسارعة إلنجاز القسم الثاني من 

تطوير شـــارع الشيخ زايد الشـــمالي وافتتاحه للحركة المرورية 
خـــالل الشـــهر المقبـــل، والـــذي يمتـــد مـــن تقاطع مدخل إســـكان 
الرملـــي الجنوبـــي إلـــى تقاطـــع مدخل إســـكان الرملي الشـــمالي 
وشـــارع رقـــم 10، والـــذي يبلـــغ طولـــه 700 متـــر. ويعد مشـــروع 
تطوير شارع الشيخ زايد من المشروعات االستراتيجية المهمة 
على شـــبكة الطرق الرئيســـة فـــي المملكة، حيث يمثل الشـــريان 
الرئيس لنقل الحركة المرورية من قرى عالي وســـلماباد ومدينة 

زايد باتجاه شـــارع الشـــيخ خليفة بن سلمان وصواًل إلى المنامة 
وبالعكس، إضافة الى أن المشروع سيساهم في سهولة الوصول 
إلـــى المنطقة التعليمية في مدينة عيســـى ومعالجة االختناقات 
البحريـــن  واســـتاد  الســـياقة  تدريـــب  أمـــام مدرســـة  المروريـــة 
الوطنـــي. وتبلغ القيمة االجمالية للمشـــروع الذي تمت ترســـيته 
مـــن قبل مجلـــس المناقصات والمزايـــدات 23 مليونا و400 ألف 

دينار بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.

المنامة - وزارة األشغال

ضمن أعمال 
المرحلة األولى 
من تطوير شارع 

الشيخ زايد

البسيتين - بلدية المحرق

أعمـــال  بتنفيـــذ  المحـــرق  بلديـــة  بـــدأت 
تأهيـــل  مشـــروع  مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة 
وتجميـــل شـــارع 65 )المحـــرق الدائـــري(، 
لزيـــادة  البلديـــة  وبرامـــج  خطـــط  ضمـــن 
الواجهـــة  وتحســـين  الخضـــراء  الرقعـــة 

الحضارية للمنطقة.
وقال المدير العام لبلدية المحرق إبراهيم 
الجودر أن مشروعات التجميل والتشجير 
فـــي مناطـــق محافظة المحـــرق هي ذات 
أولويـــة علـــى أجنـــدة مشـــروعات البلدية 
لما لها من أهمية في دعم اإلســـتراتيجية 
الوطنيـــة الزراعيـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
حيث يتم تنفيذها وفق ضوابط ومعايير 
معينة خاصة بمعطيات الوزارة بناًء على 
توجيهـــات مـــن وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلف، وبمتابعة من وكيل الوزارة لشؤون 
بـــن أحمـــد آل  الشـــيخ محمـــد  البلديـــات 
خليفـــة عبـــر االتجـــاه نحو زراعـــة األنواع 
النباتية المســـتدامة، والتي لهـــا أثر فاعل 
يســـهم في الحفـــاظ على المـــوارد المائية 
البلديـــة  والماليـــة والبيئيـــة، إذ حرصـــت 
علـــى مراعاة تلـــك المعايير خـــالل أعمال 

التطويـــر، بما يســـهم فـــي المحافظة على 
التوازن البيئي وتحسين البيئة المحلية.

وعـــن تفاصيـــل أعمـــال المرحلـــة الثانيـــة، 
ذكـــر الجـــودر أنهـــا تشـــمل زراعـــة 2750 
من النباتـــات المزروعة في مشـــتل بلدية 
“الواشـــنطونيا”  أشـــجار  منهـــا  المحـــرق 
و  تلياســـوس”  “الهبســـكس  وشـــجيرات 
كثيـــرة  أشـــجار  وجميعهـــا  “األولينـــدر”، 

لألجـــواء  ومقاومـــة  واألوراق  الخضـــرة 
الحارة وقليلة االستهالك للمياه وصديقة 
للبيئة، كما شـــملت األعمال تركيب شبكة 
ري تـــم توصيلهـــا مـــع غرفـــة المضخـــات 
بالموقـــع، إضافـــة إلى توصيل ميـــاه الري 
لممشى الدير وسماهيج وزراعته بأشجار 

الظل في الجهة المحاذية للشارع.
وأوضـــح الجـــودر أن جهـــود البلديـــة في 

العناية بالمسطحات الخضراء تتمثل في 
الصيانـــة الدوريـــة ألنظمـــة الـــري والعمـــل 
علـــى المتابعـــة المســـتمرة للمواقـــع التـــي 
تعانـــي من الجفاف ومعالجتها بالوســـائل 
المتطـــورة والمواكبـــة ألســـاليب الزراعـــة 

الحديثة.
وفـــي الختـــام، أكـــد المديـــر العـــام لبلدية 
المحـــرق أن البلديـــة مســـتمرة فـــي تنفيذ 

بأعمـــال  المتعلقـــة  التطويريـــة  برامجهـــا 
الزراعـــة والتجميـــل وعمـــارة البيئة، التي 
تهدف إلى تعزيز جودة وكفاءة مســـتوى 
خدماتها المقدمـــة للمواطنين والمقيمين، 
مـــن ضمنهـــا العنايـــة بتشـــجير الشـــوارع 
العامـــة للحفـــاظ علـــى المنظـــر الجمالـــي 
والبيئي كجزء مـــن أولوياتها في تحقيق 

التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

للبيئــة الصديقــة  األشــجار  مــن   2750 زراعــة  تشــمل 

البـدء بالمرحلـة الثانيـة من تأهيـل “المحـرق الدائـري”
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البحرين شامخة وعظيمة ومن يملك أدوات التزوير هو الخاسر
في دولهم ترتكب أفظع الجرائم بحق اإلنسانية، وتحولت مجتمعاتهم 
إلى معقل لشـــقاء اإلنســـان يصعـــب أن يماثلها في ذلـــك أي مكان آخر، 
تجويـــع واعتقـــاالت وإطالق النـــار على األهالـــي دون تمييز، ثم تخرج 
علينا “الذبابة” بالبرلمان اإلسباني ماريا غلوريا إليزو سيرانو وتتحدث 
عن حقوق اإلنســـان في البحرين وتتناسى آالف السجناء والمهاجرين 
فـــي الســـجون اإلســـبانية وأوضاعهـــم المزريـــة، وبودنا أن تنقـــل لنا ما 
حـــدث مـــن حوادث خطيـــرة واحتجاجات وأعمال عنـــف وفوضى في 
معظم ســـجون إســـبانيا بســـبب انتشـــار وباء كورونا داخل الســـجون، 
وسقوط الكثير من الضحايا في ظل انعدام الرعاية الطبية واالهتمام 

والمعاملة الالإنسانية.
كثيـــرا ما تثرثـــرون عن قضايا حقوق اإلنســـان وتحاولـــون خلق كذبة 
طائفيـــة تســـعون مـــن ورائهـــا إلى تشـــويه ســـمعة بلـــد يحتـــرم حقوق 
اإلنســـان إلـــى أبعد الحـــدود، وفي كل مرة تفشـــلون وتقشـــر وجوهكم 
البحريـــن ببراهيـــن دامغة على طهـــارة ونقاء هذا الوطـــن العزيز، فكما 
جـــاء فـــي بيـــان ورد وزارة الداخليـــة بأن “مـــن يقضـــون عقوباتهم في 

مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل، محكومـــون بأحـــكام قضائيـــة نهائيـــة في 
قضايـــا جنائيـــة تتعلـــق بالتـــورط أو التحريـــض علـــى أعمـــال العنـــف 
واإلرهاب، واســـتنفدوا مراحل التقاضـــي، وعليه فإن هذه النوعية من 
التصريحـــات والبيانـــات مرفوضة، وتعتبر تدخال ســـافرا في الشـــؤون 

الداخلية للبحرين”.
البحرين ترفض مثل هذه الحماقات والتدخالت في شؤونها الداخلية 
وهـــذه األوضـــاع الشـــاذة، لكـــن كيف يفهـــم اللصـــوص والمحتالون من 
أعـــداء األمـــة العربيـــة وأعداء مملكـــة البحرين على وجـــه الخصوص، 
ومعهـــم قنـــاة “الجزيرة” التي نقلت الخبر بطريقـــة معروفة ألنها تؤمن 
إيمانا شبه ديني بأهمية الكذب والفبركة والوسائل واألساليب القذرة، 
وال تزال وستبقى مستمرة في سياسة إمداد العمالء والخونة بالمعونة 
اإلعالميـــة كمـــا هو مخطط لها من قبل نظـــام “الحمدين” المريض بكل 

معاني المعارف الطبية والمفردات.
البحرين شامخة وعظيمة والحقد سينخر صدوركم، وقديما قالوا.. من  «

يملك أدوات التزوير هو الخاسر في النهاية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

يستاهلون أهل قاللي
خالل زياراتي الميدانية كصحافي للمناطق، وهو واجب أتشرف بأدائه، 
رصدت خالل الســـنوات الماضية وباســـتمرار المطالب الخدمية ألهالي 
قاللي وفي مقدمتها الســـاحل والمرفأ وتوســـعة الشـــوارع، أهمها شارع 
ريـــا، وأيضا شـــح المواقف والمـــدارس، وتزاحم العمارات الســـكنية في 
الفرجان، والحاجة الملحة لمركز صحي وناد رياضي نموذجي وغيرها.

هذه المشاريع المهمة، واكبها الكثير من التغيير بفضل اهتمام الحكومة 
الموقـــرة وتجاوبهـــا الُمثمـــر مـــع مطالـــب المواطنيـــن، وكذلك مســـاعي 
واهتمامـــات النائـــب خالـــد صالح بوعنـــق الذي وضع دائرتـــه على رأس 
األولويـــات منـــذ البدايات األولـــى، لتكون محط اهتمـــام وتطور وتغيير 
الفتين، وستشـــمل هذه التغييرات، تطوير ســـاحل قاللي، بمساحة 1.5 
كيلومتر متضمنًا 14 محال تجاريا وعددا من األكشـــاك التجارية وثالثة 
مالعب رياضية ومركزا للرياضات المائية، ومناطق لعربات الطعام، كما 
ستشـــمل المنطقة رقم )2( بمســـافة 0.5 كيلومتر ستة مطاعم بواجهات 

بحرية أنيقة.
كمـــا ســـيبدأ العـــام الحالـــي وبتمويـــل مشـــكور مـــن لـــدن بنـــك البحرين 
والكويت العمل على إنشـــاء مشـــروع مركز قاللـــي الصحي بالقرب من 

واحات المحرق، وبكلفة ثالثة ماليين وثمانمئة ألف دينار.
وفيما يتعلق بمرفأ الصيادين، تم بناء أخيرًا توصيل الكهرباء وتوسعة 
الفرضـــة للـ “جـــي تي” رقم 3، وذلـــك وفقًا لمقترح النائـــب خالد بوعنق، 
والعمل على توســـعة المرفأ، وبناء مخازن للبحارة المحترفين، وإنشاء 
موقـــف متعـــدد الطوابـــق لـ “طراريد الهـــواة”، كما تمت ترســـية مناقصة 
توســـعة وتطويـــر شـــارع ريا الرئيســـي الـــذي يعتبر الشـــريان الرئيســـي 
بيـــن قاللـــي والمناطق المحيطة بهـــا، وذلك للتخفيف مـــن االزدحامات 
والمطبات التي تعيق تحركات ســـيارات اإلســـعاف، وتعظم االختناقات 

المروية )25 مرتفعا تقريبًا(.
وأشـــير أيضـــًا إلـــى موافقـــة الحكومـــة الموقـــرة علـــى إنشـــاء مدرســـة 
ابتدائيـــة إعداديـــة للبنات )بالقـــرب من واحات المحـــرق(، وفيما يخص 
النـــادي الرياضي فـــإن هناك أرضا مخصصة له بالقرب بين أمواج وديار 

المحرق، ويؤمل أن يخرج المشروع للنور قريبا.
النهضة في قاللي تؤكد للداخل والخارج بأن البحرين مقبلة على  «

مرحلة جديدة من النهضة والبناء والتعمير، والتي ستنشط السياحة 
العائلية وتعظم المداخيل غير النفطية، فشكراً لحكومة البحرين، 

والمساعي الدؤوبة للنائب خالد بوعنق الذي قدم الكثير ألهالي قاللي 
الطيبين.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

يعـــد تطبيـــق مملكـــة البحريـــن “العقوبـــات البديلـــة” تعبيـــرا عـــن فكر 
إنســـاني متقدم جدا، ألنه في المحصلة النهائية يحقق مصلحة الفرد 
والمجتمع ويأخذ بيد الشـــخص الذي يقضي العقوبة إلى العودة إلى 
الطريـــق الصحيـــح ويعيـــد للمجتمع شـــخصا جديدا مؤهـــال ليمارس 
دوره الطبيعـــي الذي يعود عليه وعلى عائلته والمجتمع ككل بالخير، 
وبطبيعة الحال ال تتم هذه العقوبات بشـــكل عشـــوائي أو تطبق على 
أي شـــخص مهما كان الجرم الذي ارتكبه ومهما كان ســـلوكه الســـابق 
خالل قضائه العقوبة األساسية، لكن هناك دراسات وتقييمات تجرى 
للحاالت التي يتم انتقاؤها لتســـتكمل العقوبة بشـــكل آخر لكي تعود 
تلـــك الحـــاالت إلى حضـــن المجتمع الكبيـــر من جديـــد وتأخذ فرصة 
جديدة لالنخراط في هذا المجتمع، فال يتصور مثال أن شخصا خطرا 
علـــى األمن العام أو شـــخصا غير ملتزم ســـلوكيا خالل حبســـه يمكن 
أن يتـــم اختيـــاره لقضـــاء عقوبـــة بديلـــة، ألن ذلك ســـيضر بالمصلحة 
العامـــة ويفـــرغ فكـــرة العقوبات البديلـــة من معناها الـــذي تقوم عليه 

في األساس.
وأجمل ما في هذا النظام هو أنه يفتح باب األمل أمام الشخص الذي 
أخطـــأ أو أجـــرم مرة بـــأن باب العـــودة إلى الطريـــق الصحيح مفتوح 

وهذا األمل يجعله يســـتقيم ويكافح خالل قضائه العقوبة األساسية 
لكي يقع عليه االختيار لقضاء العقوبة البديلة.

وأســـعدتني مؤخرا التصريحـــات التي أدلى بها مســـاعد النائب العام 
البحرينـــي المستشـــار وائـــل بوعـــالي بأنـــه “تم وضـــع برنامـــج زمني 
يستهدف تطبيق قانون العقوبات البديلة على أوسع نطاق من خالل 
تحديد قانوني وموضوعي للمحكوم عليهم ممن تتوافر فيهم شروط 
تطبيـــق ذلك القانـــون وبما يجيز اســـتبدال العقوبة البديلـــة بالعقوبة 
الســـالبة للحرية المحكوم بها، وبما يلبي التوجيهات الملكية السامية 
فـــي هـــذا الصدد بالتوســـع فـــي تطبيـــق أحكامـــه بما يراعـــي ظروف 
المحكوم عليهم الشـــخصية واألســـرية والدواعي اإلنســـانية المبررة 
لذلـــك”، وهذا يعكس اهتمام جاللة الملك المفدى حمد بن عيســـى آل 
خليفة ببناء اإلنســـان البحريني وترســـيخ القيم اإلنسانية التي تعود 
بالخيـــر على الفرد والمجتمع على الســـواء. وأســـعدتني األرقام التي 
ذكرتها النيابة حول عدد الذين استفادوا من مسألة العقوبات البديلة 
حتـــى اآلن، حيث ارتفـــع العدد منذ بداية تطبيق هـــذه العقوبات إلى 

3297 محكوًما.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

العقوبات البديلة تعبر عن فكر إنساني متقدم

وكأن فيروس كورونا في ســـباق وتنافس مع العلم والطب، ويخوض 
تحدًيـــا يريـــد به إثبات تفوقـــه على ما وصلت إليه البشـــرية من تطور 
هائـــل وما لديهـــا من علماء ظنـــوا أنهم وصلوا لمرحلة إحـــكام القبضة 
على كل شيء من الممكن أن يقع في هذا الكون والقدرة على السيطرة 
عليـــه، فإذا بهذا الفيـــروس يحيرهم ويوقع بينهم الخالفات في الرأي، 
ويفقدهم القدرة على توصيف مالمح هذا الفيروس، وكيفية التصدي 
الحاســـم له والقضاء عليه وتخليص البشـــرية كلها من هذا “الكابوس” 

الذي راح ضحيته الماليين من األشخاص ما بين مصاب وقتيل.
تـــم اكتشـــاف نســـخة هنديـــة مـــن فيـــروس كورونـــا يقـــول  مؤخـــًرا 
المتخصصـــون إنهـــا تجمـــع بيـــن النســـخة التـــي ظهـــرت فـــي كل مـــن 
بريطانيا وجنوب افريقيا والبرازيل والنسخة األخرى التي ظهرت في 
كاليفورنيا في ســـابقة وظاهرة لم تحدث من قبل على هذا الفيروس 
بأن يجمع بين طفرتين ليمثل طفرة مزدوجة، وقد تكون هذه الحقيقة 
عـــن النســـخة الهندية مدخـــالً إلثارة مزيد مـــن الهلـــع والتخويف ونثر 

الشـــائعات وبث الرعب مرة أخرى في النفوس بعد أن هدأت قليال، إال 
أن المؤكد حتى اآلن حول هذه النســـخة الهندية أنها ليست بالضرورة 
أشـــد خطـــورة من غيرهـــا، وأنها ترتبـــط بالوضع الصعب الذي تعيشـــه 
الهنـــد مـــن حيث وجـــود ثاني أعلى رقـــم إصابة بالفيروس فـــي العالم 
بعـــد الواليات المتحـــدة األميركية بـ 17 مليـــون حالة في حين تقترب 

الوفيات من ربع مليون حالة.
في النهاية، قد يهتم العلماء بالفروقات النوعية والمختبرية والجينية 
وغيرهـــا مـــن المصطلحـــات والمفاهيم التـــي ترتبط بفيـــروس كورونا 
وتحوالتـــه وطفراتـــه، لكنهـــا ال تعنينـــا وال نفهمهـــا، وقـــد تهتـــم منظمة 
الصحـــة العالميـــة بالمعلومـــات “الخطيـــرة” لتنشـــر البيانـــات التي تعبر 
فيها عن مزيد من القلق وتحذر من كل شـــيء ما عدا التفاؤل واألمل 
فـــي القضاء على الفيروس، والنتيجة بالنهاية اســـتمرار حالة التخبط 
والتناقضات والضبابية التي تعيش فيها البشرية كلها في صراعها مع 

فيروس كورونا.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

كورونا والنسخة الهندية

نار وشرار
قررت أنا ومجموعة من الصديقات الالتي يغازلن حاليا السوشال 
ميديـــا بيـــن وجـــود وغيـــاب تجريب عدد مـــن المطاعم في شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، تـــارة كإفطـــار وأخـــرى كســـحور إلبـــداء آرائنـــا 
حـــول أفضل المطاعم وألذ األطبـــاق، وبعيدا عن موضوع المذاق 
وجدتني مدهوشـــة من األسعار المبالغ فيها في مطاعمنا في هذا 
الشـــهر المبـــارك، بل أكاد أجزم أن معظم العوائـــل التي تناولت أيا 
مـــن وجبتـــي اإلفطـــار أو الســـحور لن تقـــوم على األرجـــح بتكرار 
هـــذه التجربة مرة أخرى، فأغلب المطاعم ال تقل فاتورة الفردين 
فيها عن الخمســـين دينارا، نعم إنها خمســـون دينـــارا كاملة لطبق 
رئيسي واثنين من المقبالت وعصائر رمضانية وكوب من الشاي، 
اعتقـــدت في بـــادئ األمر أنني توجهت لمطعم غـــال نوعا ما، لكن 
وبعـــد مـــرور أكثر مـــن نصف الشـــهر الكريم ومع تجربتـــي لعدد ال 
بـــأس به مـــن المطاعم أيقنت أن هذه هي األســـعار، وفي كل مرة 
نحـــاول أن نطلـــب القليـــل حفاظا على الوزن والمـــال نجدنا ندفع 
الكثيـــر بدون مبرر، صحنين مـــن المقبالت وكأس عصير وفنجان 
قهوة يساوي مباشرة 25 دينارا، كان هللا في عون الغني والفقير 

واألسر الكبيرة من الطبقتين!

ومضة:

رغم وجود عدد ال بأس به من المهتمين باالقتصاد الذين يحاولون  «
نشر ثقافة االدخار واإلنفاق المعتدل وسط هذا الكم الهائل من 
التقليد وانتشار الصور والمطاعم واألكالت في وسائل التواصل 
االجتماعي، إال أن الناس لديها رغبات وتطلعات أبسطها المأكل 

والمشرب، فال يجب أبدا أن يصبح تذوق طبق ما في مطعم حلما 
للبعض أو إرهاقا لميزانية، أو ما نمر به حاليا من طفرة مبالغ فيها 

في األسعار دون مبرر واضح أو جديد يذكر.
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