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أدانت شخصيات عربية ودولية انتهاكات السلطات القطرية لحقوق 
اإلنسان، وحرمانها  المواطنين من حقوقهم السياسية والمدنية، وفشلها 
في إصالح األنظمة المسيئة لحقوق العمالة  األجنبية، وتوظيفها لقناة 
«الجزيرة» منذ تأسيسها كأداة استخبارية مسيسة لتأجيج الفتن وترويج 

 األخبار الزائفة وتمزيق األمة.
واســتــنــكــر الــمــشــاركــون فــي بــرنــامــج خـــاص عــلــى تــلــفــزيــون البحرين، 
والمنطقة  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  شؤون  المسيئة  الــقــطــريــة  الــتــدخــالت 
احتضان  عبر  العربي  واالســتــقــرار  األمــن  تهديد  فــي  وتــورطــهــا  العربية، 
 وتمويل الجماعات المتطرفة، وبث سمومها اإلعالمية لإلساءة إلى الدول 
الشقيقة، في مقابل  تغاضيها عن قمع ومصادرة الحقوق والحريات داخل 

قطر. 
فــمــن جــانــبــه، استهجن الــكــاتــب والــمــحــلــل الــســيــاســي الــكــويــتــي فــؤاد 
الهاشم المؤامرات القطرية  ضد مملكة البحرين وإساءات قناة الجزيرة 
جهاز  المخابرات  أيــدي  على  المحطة  تأسيس  منذ  التخريبي  ودورهـــا 
القطرية لهدف واحد هو تمزيق األمة وإثارة المشاكل في  الدول العربية، 
الــدوحــة،  مــن  لسفرائها  العربية  الـــدول  مــن  سحب  العديد  إلــى  مــنــوًهــا 
وإغالق مكاتب الجزيرة في عواصم عربية بسبب  تغطياتها غير المهنية 
مخططة  وكونها  مطلقة،  بحرفية  تعمل  عالمية  أنباء  بوكاالت  مقارنة 
ومجهزة  فقط للشأن الخارجي بينما «هي بعيدة تماما عن كل ما يجري 
 داخل قطر»، قائًال إن الشعب  القطري بعد نحو ١٨ عاًما من دستور ٢٠٠٣ 

ووعده باالنتخابات لم ير شيًئا «بل المزيد من الحكم  الشمولي». 
وشدد على أن قضية العمالة األجنبية أصبحت شوكة في الخاصرة 
بسبب  الدوحة  لمقاطعة  المؤيدة  الدعوات  إلى  تصاعد  الفًتا  القطرية، 
األحوال المأساوية للعمالة المسكينة التي تموت  تحت الشمس الحارقة، 

بينما تدفع قطر مليار دوالر نقًدا لجماعة إرهابية في العراق! 
عهده  وولـــي  الــمــفــدى  الملك  «جــاللــة  إلــى  بالتحية  الــهــاشــم  وتــوجــه 
العقدين  الــمــذهــل  طوال  صــمــودهــم  الــبــطــل  على  الــبــحــريــنــي  والــشــعــب 
لذلك  الجمهورية  اإليرانية..  الكبير  جارهم  مــؤامــرات  ضد  الماضيين 
بنظام  الصغيرة  المحكومة  جارتها  مؤامرات  من  كثيًرا  عليها  نخشى  ال 
الحمدين»،  متوقًعا أن تستمر قناة الجزيرة في إساءاتها وأنها لن تلتزم 

باتفاق العال.
المصري  للفكر  المركز  مدير  عكاشة  خالد  الدكتور  العميد  وحــذر 

أمــام  الــمــجــال  الـــدوحـــة  إفــســاح  خــطــورة  مــن  والــــدراســــات  االستراتيجية 
وعلى  العربي،  األمــن  واالستقرار  معادالت  تهدد  متطرفة  وعناصر  دول 
وجـــه خـــاص الــتــهــديــدات اإليــرانــيــة، ومــواصــلــة قــنــاة الــجــزيــرة القطرية 
وترويج  الفتن  تأجيج  عبر  السلبية  تغطياتها  العال  بعد  اتفاقية  حتى 
األخبار الزائفة والمفبركة والمصطنعة  والمضخمة في قنواتها وأذرعها 
اإلعالمية في منصات التواصل االجتماعي والجزيرة مباشر وغيرها من 
المنصات المسيئة لمصر والبحرين والدول العربية األخرى، داعًيا قطر 
إلى  احترام آداب المهنة اإلعالمية والتوقف عن هذا النهج من اإلساءات 
مزيفة  صــورة  وصناعة  وتصدير  لــدى  المواطن  العربي  الثقة  عــدم  وبــث 

لدولنا، خاصة أننا أعضاء في داخل بيت عربي واحد. 
األسبق  العربية  مصر  جمهورية  سفير  منيسي  محمد  السفير  وأكد 
لدى الدوحة،  أنه من خالل عمله كسفير لبالده في قطر منذ عام ١٩٩٥ 
الشيخ  بوالده  خليفة  بن  األمير  حمد  وإطاحة  االنقالب  بعد  ومباشرة 
خليفة الحظ أن «الشيخ حمد بن جاسم وزير الخارجية السابق»  يتحمل 
الشقيقة،  تــجــاه  الدول  الــعــدائــيــة  قــطــر  تــصــرفــات  مــن  جـــًدا  كــبــيــًرا  جــــزًءا 
وأن  منحازة،  ولكنها  محايدة  إخبارية  ليست  قناة  الجزيرة  أن  موضًحا 
هذه  غير  كافية  ومازالت  األخيرة  الفترة  في  سياستها  تعديل  محاولتها 
القناة «تبث سموًما كثيرة في العالقات بين قطر وأشقائها سواء المجاورة 

مثل   البحرين أو المملكة العربية السعودية أو دولة اإلمارات أو مصر».
وأدان «الجشع القطري» في التعامل مع العمال المساكين، الفًتا إلى 
التقرير األسود الذي  أعدته منظمة العمل الدولية حول الطريقة التي 
وخصوصا  مع  العمالة  األجنبية،  القطرية  والشركات  قطر  بها  تتعامل 
هـــؤالء  العمال،  حــقــوق  جميع  وينتهك  إنــســانــي  غــيــر  بشكل  اآلســيــويــة، 
هذه  على  من  العدالة  قدًرا  تضفي  بأن  لها  يسمح  الهائل  أن  دخلها  رغم 

المعامالت. 
الشؤون  فــي  والمحللة  الحقوقية  المحامية  عبرت  نــيــويــورك،  ومــن 
انتهاكات  مــن  انزعاجها  تسوكرمان  عن  آيرينا  الجيوسياسية  واألمنية 
الــرأي،  عن  الحر  المقيدة  للتعبير  والقوانين  قطر  في  اإلنــســان  حقوق 
العائلة  أعضاء  ومنع  السياسية،  والجمعيات  الصحافة  قمع  إلى  منوهة 
وسط  مختلفة،  قضايا  فــي  آرائــهــم  عــن  التعبير  مــحــاولــة  مــن   الحاكمة 

 مراقبة قمعية وأمنية واسعة  االنتشار في دولة غير ديمقراطية.
واستعرضت العديد من مشاهد االنتهاكات الحقوقية في قطر، ومن 

أكثر  وفاة  عن  الماضي  فبراير  في  الجارديان  كشفته  صحيفة  ما  أبرزها 
حرارة  ظروف  في  حــوادث  العمل  بسبب  قطر  في  أجنبي  عامل  من  ٦٥٠٠ 
التزام  وعــدم  الكفالة  ونظام  واإلجهاد  واإلســاءة  اإلهمال  نتيجة  شديدة 
قطر  باإلصالحات، بخالف اإلصابات وغيرها من الحاالت التي رصدتها 
السفارات األجنبية، وكل سفارة  لديها قوائم بمئات  االسماء التي لن تعود 
إلى بلدانها ولم يتم تعويض عوائلهم عن وفاتهم أو إجراء  تعديالت لمنع 
من   ٪٩٥ من  أكثر  يشكلون  عامل  مليوني  من  ألكثر  اإلصابات  هذه  تكرار 
القوة  العاملة، ويعيش معظمهم بشكل منفصل عن الشعب القطري في 

ظروف مؤسفة وغير إنسانية. 
وأكد األمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان  فيصل 
الحقوقية  المنظمات  وأغلب  مأساوي  قطر  في  العمال  «إن  وضع  فوالذ: 
ظاهرة  وهــنــاك  الكبيرة،  هــذه   االنتهاكات  على  الــضــوء  سلطت  العالمية 
بمقاطعة  كأس  العالم  تطالب  أوروبـــا  في  الكروية  االتــحــادات  بــأن  كبيرة 

بسبب االنتهاكات الكبيرة الموجودة للعمال في بناء هذه المنشآت». 
ودعا الكاتب والمحلل السياسي البحريني إبراهيم النهام السلطات 
العربي،  البيت  عن  الخارجة  ممارستها  في  إعــادة  النظر  إلــى  القطرية 
المنطقة،  لألنظمة  في  المناوئة  للجماعات  احتضانها  عــن  والــتــوقــف 
وتمويلها للجماعات المتطرفة اإلرهابية، وعدم التعامل بسياسة «النفاق 

السياسي». 
قديمة  البحرينية  الــشــؤون  فــي  القطرية  الــتــدخــالت  أن  إلــى  وأشـــار 
تجسس،  وشــبــكــات  وتــقــاريــر  وصـــور  ومــكــالــمــات  تــســجــيــالت  مــن   وموثقة، 
واســتــقــطــاب وتــمــويــل الــعــنــاصــر الــمــنــاوئــة فــي الـــخـــارج ودعـــم  الصناديق 
الدولية،  سمعة  البحرين  تشويه  لمحاولة  وأمريكا  أوروبــا  في  الحقوقية 
شــديــد،  وفـــــراغ  نــقــص  حــالــة  مـــن  تــعــانــي  «الــســلــطــات  القطرية  إن  قـــائـــًال 
الـــتـــراث،  التاريخ،  األلعاب  شـــيء،  الشعب،  كــل  الــبــحــريــن  مــن  واســـتـــوردت 
قطر  فــي  ومستنسخ  ومــوجــود  مــســروق  البحرين  مــن  شــيء  كــل  الشعبية، 
بشكل  مشوه، وتحاول أن تثير زوبعة من الغبار حولها عبر المال الفائض 
مساحة  نفسها  تعطي  لكي  واستضافة  الفعاليات  والمهرجانات   واإلعالم 
أكبر من مساحتها  الحقيقية، معتقدة أنه باستخدام ماكينة  المال سواء 
كل  وتشتري  الــدولــة  أواصــر  ستقوي  الذمم  بالخارج  وشراء  أو  بالداخل 
هي  ومــا  ومسيسة  الــخــارج  إلــى  موجهة  الجزيرة  قناة  أن  وأضــاف  شيء».  
إال هراوة يستخدمها جهاز  االستخبارات القطري، وأجهزة االستخبارات 
اهللا،  اإليـــرانـــي،  وحزب  لــلــحــرس  الثوري  والــتــابــعــة  قــطــر  فــي  المتغلغلة 
وغيرها، والتي حولتها قطر إلى ساحة لتوجيه الحراب المسنونة لمملكة 
والــرأي  الــرأي  «تمثل  بأنها  ادعائها  رغــم  الجزيرة  أن   البحرين،  موضًحا 
اآلخر» على مدى أكثر من عقدين من  البث  المسموم، إال أنها لم تصدر 
تقريًرا يدين أي ممارسة ألي جهاز حكومي قطري بشكل أو بآخر،  حتى 
حكومية  شبه  قناة  بأنها  األخيرة  الفترة  في  المتحدة  الواليات  صنفتها 
وليست مستقلة.  وأكد تلفزيون البحرين في ختام البرنامج التزام مملكة 
البحرين بنهجها الراسخ في الترفع عن  اإلساءات  والهجمات المستمرة 
متحًدا  خلف  البحرين  شعب  وسيبقى  القطرية،  الجزيرة  تقودها  التي 
 القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة الملك المفدى، وسيبقى حلم زعزعة 
األمن واالستقرار   واستهداف النسيج المجتمعي في البحرين عصًيا على 
من لفظتهم أوطانهم واختارت لهم قطر وطًنا   مشوًها تسعى من خالله 

إلى تشويه محيطها. 
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المادة الثانية:
يعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.
في  مسيرتها  الــبــحــريــن  مملكة  وتــواصــل 
نشر وتعزيز حقوق اإلنسان في ربوع المملكة 
من خالل تعزيز دور اآلليات الوطنية في هذا 
بتعيين  أمـــس  الملكي  األمـــر  وجـــاء  الــمــجــال، 
الوطنية  المؤسسة  مفوضي  مجلس  أعــضــاء 
لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان لـــيـــؤكـــد اســــتــــمــــرار الــنــهــج 

البحريني في هذا الشأن.
ويـــــضـــــم الـــتـــشـــكـــيـــل الــــجــــديــــد لــمــجــلــس 
الـــمـــفـــوضـــيـــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
وممثلي  واألكــاديــمــيــة  والــقــانــونــيــة  الحقوقية 
مع  المهنية،  والجمعيات  المدني  المجتمع 
مراعاة تمثيل المرأة واألقليات تمثيًال مناسًبا 
بــمــا يسهم فــي تــعــزيــز مــركــز الــمــؤســســة وفــًقــا 
المؤسسات  بمركز  المتعلقة  بــاريــس  لمبادئ 
الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق اإلنـــســـان، 
الـــمـــصـــادق عــلــيــهــا بــــقــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لألمم المتحدة رقم (١٣٤/٤٨) الصادر في ٢٠ 

ديسمبر ١٩٩٣م.
ويــــضــــم الـــمـــجـــلـــس ٥ أعــــضــــاء جــــــدد هــم 
عباس  حــوريــة  الــدكــتــورة  الــــدرازي،  أحمد  على 
الـــديـــري، دانـــيـــال مـــارك هــــارون كــوهــيــن، هالة 
كما  السلوم،  صباح  أحمد  قريصة،  فايز  رمزي 

اشتمل المجلس على ٥ نساء.
خالد  مــن  كــل  اســتــمــرار  المجلس  وشــهــد 
عــبــدالــعــزيــز الــشــاعــر، الــدكــتــورة فــوزيــة سعيد 
الــحــمــادي  جعفر  اهللا  مـــال  الــدكــتــور  الــصــالــح، 
الــدكــتــور  مــن  وكـــل  المتفرغين،  األعــضــاء  مــن 
اللظي،  عبدالرحمن  دينا  عـــادل،  محمد  بــدر 

األعضاء  مــن  الــعــرادي  محسن  سلمان  روضــة 
غير المتفرغين.

وأعــــربــــت الـــدكـــتـــورة حـــوريـــة الــــديــــري عن 
تـــقـــديـــرهـــا لـــلـــثـــقـــة الـــمـــلـــكـــيـــة بــتــعــيــيــنــهــا فــي 
وقالت:  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
لسيدي  والتقدير  الشكر  عبارات  أخلص  أرفع 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
الثقة  بمناسبة  المفدى  الــبــالد  ملك  خليفة 
الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة بــالــتــعــيــيــن فــــي مــجــلــس 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  مفوضي 
مـــؤكـــديـــن الــــعــــزم عـــلـــى بــــــذل كــــافــــة الـــجـــهـــود 
المجلس  أعــضــاء  مــع  بــالــتــعــاون  وتــســخــيــرهــا 
المؤسسات  وكافة  للمؤسسة  العامة  واألمــانــة 
منظومة  ترسيخ  في  للمساهمة  العالقة  ذات 

السالم في تحقيق مبادئ حقوق اإلنسان على 
البحرين  مملكة  تشهد  حــيــث  الـــواقـــع،  أرض 
العديد  تحقيق  عبر  مميزة  نوعية  نقلة  اليوم 
مـــن الـــمـــنـــجـــزات فـــي تــحــقــيــق مـــبـــادئ حــقــوق 
بذلك  مستنيرين  الــعــزم  وسنواصل  اإلنــســان، 
اإلصــالحــي  لمشروعنا  الــحــضــاري  النهج  مــن 
الـــذي أرســـى دعــائــمــه جــاللــة الــمــلــك المفدى 
حــيــث جـــاء الـــتـــزام الــبــحــريــن بــضــمــان حــقــوق 
اإلنسان ركيزة أساس وعنوانا مشعا في مسيرة 

النهضة والتطوير التي نشهدها.
األمر  السلوم،  صباح  أحمد  النائب  وثمن 
الــمــلــكــي الـــســـامـــي مـــن لــــدن حـــضـــرة صــاحــب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــاللــة 
عـــاهـــل الــــبــــالد الـــمـــفـــدى بــتــعــيــيــنــه بــمــجــلــس 

مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وأعــــرب الــنــائــب الــســلــوم عــن أســمــى آيــات 
الـــشـــكـــر وعـــظـــيـــم االمـــتـــنـــان لـــجـــاللـــة الــمــلــك 
الــمــفــدى عــلــى هـــذه الــثــقــة الــمــلــكــيــة، مــعــاهــًدا 
االرتقاء  أجل  من  الجهود  كافة  ببذل  جاللته 
بعمل المؤسسة ومواصلة اإلنجازات للمملكة 

على صعيد حقوق االنسان. 
الــــمــــشــــروع  إن  الــــســــلــــوم  الــــنــــائــــب  وقــــــــال 
اإلصـــالحـــي لــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى وضــع 
حقوق اإلنسان على سلم األولويات واالنطالق 
نــحــو تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة لــلــجــمــيــع بــمــا يحقق 
على  والمقيمين  للمواطنين  الكريم  العيش 

أرض مملكتنا الغالية.
من  الــبــحــريــن  أن  وأكـــــد الــنــائــب الــســلــوم 

جائحة  لمواجهة  االحترازية  التدابير  خــالل 
خاللها  وقدمت  وضعتها  التي  كورونا  فيروس 
على  والعالم  المنطقة  لــدول  نموذجية  رؤيــة 
بسعيها  اإلنــســان  حقوق  مجال  في  ســواء  حد 
بين  صــورهــا  أبــهــى  فــي  لــلــمــســاواة  وتطبيقها 
تفرقة،  أو  تمييز  دون  والمقيمين  المواطنين 
التي  بــالــمــزايــا  للجميع  االســتــفــادة  وتحقيق 
لدعم  الموجهة  المالية  وبالحزم  اتخاذها  تم 

القطاع التجاري.
وذكر أن البحرين ضربت صورة مجتمعية 
للدعم  تطبيقها  خـــالل  مــن  للجميع  عــادلــة 
الـــمـــوجـــه لـــلـــقـــطـــاعـــات االقــــتــــصــــاديــــة والـــــذي 
استفاد منه الجميع وحقق االستفادة المثلى 
للقطاعات التجارية، مما جعلها مثاًال يحتذى 

بها في مجال حقوق اإلنسان والتي جاءت هذه 
الــجــائــحــة لــتــعــزز الــجــهــود الــمــبــذولــة مــن قبل 
المملكة على مختلف األصعدة والتي بذلتها 
التزامها  جانب  إلى  الماضية،  السنوات  طوال 
تجاه جميع المواطنين والمقيمين في تقديم 
حــــزم مــالــيــة لــمــواجــهــة تـــداعـــيـــات الــجــائــحــة، 
ممثلة بصندوق العمل «تمكين»، والذي أعطى 
دورها  لمواصلة  فرصة  القطاعات  من  العديد 

في التنمية الشاملة.
مــن  تــمــكــنــت  الـــبـــحـــريـــن  أن  إلــــــى  وأشــــــــار 
مــواكــبــة الــتــشــريــعــات، وســـعـــت إلــــى الــتــســهــيــل 
العقوبات  قانون  أسهم  وقد  المحكومين،  على 
البديلة في نقلة نوعية في التشريع الجنائي، 
والــــــذي يـــرمـــي إلــــى مــــراعــــاة ظـــــروف الــمــتــهــم 
وينعكس تطبيقه على األسرة والمجتمع، كما 
باالندماج  للمحكومين  مواتية  فرصة  يعتبر 
القانون  هذا  يأتي  والــذي  مجدًدا،  بالمجتمع 
ليضع كافة االشتراطات الالزمة ممن تنطبق 
عليهم الشروط والتي يتم تحديدها، وإعطاء 
الــمــحــكــوم فــرصــة االنـــدمـــاج بــالــمــجــتــمــع مــرة 
التطوعية  األعمال  من  عــدد  وممارسة  أخــرى 
والعودة  المجتمع  خدمة  أجل  من  واإلجبارية 
مــــرة أخــــرى لــمــمــارســة حــيــاتــه بــعــيــًدا عـــن أي 
الــعــقــوبــة  تــســتــدعــي  تــــجــــاوزات  أو  مــخــالــفــات 

وتطبيق القانون.
بــــــدوره أعـــــرب دانـــيـــال مـــــارك كــوهــيــن عن 
في  بتعيينه  الغالية  الملكية  بالثقة  اعــتــزازه 
مؤكدا  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
تــطــلــعــه لــلــعــمــل مــــع بــقــيــة أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــمــفــوضــيــن بــمــا يــســهــم فـــي اســتــمــرار تنمية 

وتعزيز مكانة البحرين. 
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 | جاللة الملك.

صـــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
أعضاء  بتعيين   (٢٢) رقــم  ملكي  أمــر  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 

مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
في  عضًوا  يعين  أنــه  الملكي  األمــر  من  األولــى  الــمــادة  في  وجــاء   

مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان كل من:
أوًال: األعضاء المتفرغون:
١- خالد عبدالعزيز الشاعر

٢- الدكتورة فوزية سعيد الصالح
٣- الدكتور مال اهللا جعفر الحمادي

٤- علي أحمد الدرازي
ثانًيا: األعضاء غير المتفرغين:
١- الدكتور بدر محمد عادل
٢- دينا عبدالرحمن اللظي

٣- روضة سلمان محسن العرادي

٤- الدكتورة حورية عباس الديري
٥- دانيال مارك هارون كوهين

ثالًثا: أعضاء من السلطة التشريعية:
١- هالة رمزي فايز قريصة
٢- أحمد صباح السلوم

وتكون مدة عضويتهم ٤ سنوات قابلة للتجديد.
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 | علي أحمد الدرازي. | O. حورية الديري. | أحمد صباح السلوم. | هالة رمزي فايز.

بعثت سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة عضو 
بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة  إلى  تهنئة  برقية  للمرأة  األعلى  المجلس 
لمجلس  عــامــًا  أمينًا  تعيينها  بمناسبة  خليفة  آل  دعيج  بــن  عيسى 

التعليم العالي ضمنتها أسمى آيات التهاني والتبريكات.
للدكتورة  تمنياتها  عن  خليفة  بنت  حصة  الشيخة  سمو  وأعربت 
رنا المزيد من النجاح والتوفيق في منصبها الجديد، سائلة المولى 
عز وجل أن يبارك جهود الدكتورة الشيخة رنا ويوفقها لما فيه خير 

وصالح هذا الوطن العزيز.
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والشؤون  العدل  وزيــر  خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  استقبل 
سفير  درامـــونـــد  رودي  الــســيــد  أمـــس،  بمكتبه  واألوقـــــاف،  اإلســالمــيــة 

المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين.
وأشاد الوزير بمستوى عالقات الصداقة التاريخية الوطيدة بين 
البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده من نماء مستمر في سائر 

المجاالت.
وتم خالل اللقاء بحث موضوعات سبل تعزيز التعاون المشترك 

في المجالين العدلي والقانوني.
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دعم  البحرين -  لمملكة  الوطنية  الناقلة  الخليج -  طيران  تعتزم 
الشحن الجوي للبضائع من اإلمدادات الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة 
إلى جمهورية الهند للمساهمة في دعم جهودها في التصدي لفيروس 

كورونا وتبعاته.
الفائضة  سعتها  ذلك  بموجب  ستوفر  أنها  الخليج  طيران  وأفادت 
المتاحة للشحن على جميع رحالتها إلى الهند لمساعدة المنظمات 
غير الحكومية المحلية على إيصال إمدادات اإلغاثة بشكل طارئ إلى 
مملكة  لــدى  الهند  جمهورية  بسفارة  االتــصــال  خــالل  مــن  محتاجيها 

البحرين.

وصرح القبطان وليد عبدالحميد العلوي القائم بأعمال الرئيس 
التنفيذي لطيران الخليج قائال «نقوم بتشغيل رحالتنا المباشرة بين 
شكلت  ولطالما   ،١٩٦٠ العام  منذ  الهند  وجمهورية  البحرين  مملكة 
العالمية.  شبكتنا  وتعزيز  ربــط  في  أساسيًا  عامًال  الهند  في  شبكتنا 
تدفق  إلعــادة   ٢٠٢٠ سبتمبر  في  الهند  إلى  رحالتنا  استأنفنا  قد  وكنا 
انسيابية  على  وحافظنا  والهند  البحرين  بين  والنقل  السفر  حركة 
تلك العمليات حتى اآلن. نبقى ملتزمين بدعم مختلف الوجهات على 

شبكتنا باإلمدادات الحيوية لمساعدتها باستمرار. 
جهودها  فــي  البحرين  مملكة  بــدعــم  الخليج  طــيــران  تفخر  كما 

اإلنسانية، وتقف على أهبة االستعداد لمساعدة المنظمات ومؤسسات 
الشأن,  بهذا  بها  المعمول  واللوائح  األنظمة  وفــق  المدني  المجتمع 
كورونا  فيروس  مواجهة  في  لإلغاثة  عاجلة  طبية  إمــدادات  لديها  التي 

ونقل هذه اإلمدادات إلى الهند».
لدى  الهند  جمهورية  سفير  سريفاستافا  بيوش  قــال  جانبه،  مــن 
ودعمها  البحرين  مملكة  تضامن  بشدة  نقدر  «نحن  البحرين  مملكة 
للتغلب  كثب  عــن  ونعمل  مــًعــا  العالمية  الجائحة  هــذه  نــحــارب  بينما 
على تحدياتها؛ ونشكر طيران الخليج على هذه البادرة لمواصلة دعم 

الهند».

ó``æ¡dG ≈``dEG á``∏LÉ©dG á``«Ñ£dG á``KÉZE’G äÉ``eõ∏à°ùªd …ƒ``édG ø``ë°ûdG º``YóJ è``«∏îdG ¿Gô``«W

¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ d á`̀ NQÉ`̀ °`̀ U á`̀jô`̀£`̀b äÉ`̀ cÉ`̀ ¡`̀ à`̀ fG  :á``̀ «``̀ dhOh á`̀«`̀ Hô`̀Y äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T
á`````̀eC’G  ≥```̀jõ```̀ª```̀Jh  ø``̀ à``̀ Ø``̀ dG  è``̀ «``̀ LCÉ``̀ à``̀ d  á``̀«``̀JGQÉ``̀Ñ``̀î``̀à``̀ °``̀SG  IGOCG  zIô````̀jõ````̀é````̀dG{



3 العدد (١٥٧٥٣) - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين ٢٨ رمضان ١٤٤٢هـ - ١٠ مايو ٢٠٢١م

أعــــلــــن الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــشـــؤون 
الــشــرعــيــة  الــــرؤيــــة  هــيــئــة  أن  اإلســـالمـــيـــة 
ستعقد جلستها مساء غد الثالثاء لتلقي 
األنباء والشهادات برؤية هالل شهر شوال 
لـــعـــام ١٤٤٢هــــــــ، ودعـــــا مــمــن لـــديـــه شــهــادة 
لهيئة  مشكورا  يتقدم  أن  بــالــرؤيــة  تتعلق 

الرؤية ليدلي بشهادته.
 وجاء في البيان الصادر عن المجلس.. 
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم 
عــلــى رســولــه األمــيــن، وعــلــى آلـــه وصحبه 
أجمعين.. أما بعد يعلن المجلس األعلى 

أن  الكريم  للجمهور  اإلســالمــيــة  للشؤون 
جلستها  ستعقد  الشرعية  الــرؤيــة  هيئة 
بــقــاعــة االجـــتـــمـــاعـــات بــمــبــنــى الــمــجــلــس 
األعـــلـــى لــلــشــئــون اإلســـالمـــيـــة مـــســـاء غد 
١٤٤٢ه  رمضان   ٢٩ األربعاء  ليلة  الثالثاء 
األنباء  لتلقي  م   ٢٠٢١ مايو   ١١ الموافق 
والــشــهــادات بــرؤيــة هــالل شهر شــوال لعام 
أو  شــهــادة  لديه  تكون  ممن  فنرجو   ١٤٤٢
باالتصال  يسارع  أن  الهالل  رؤيــة  عن  نبأ 
بهيئة الرؤية الشرعية إلبالغ ذلك مشكورا 

ومأجورا.

الــجــلــيــلــة  الـــمـــنـــاســـبـــة  هـــــذه   وننتهز 
وطوبى  ليله،  وقــام  شهره  صام  من  لنهنئ 
والمسرات،  بالبهجة  عيده  استقبل  لمن 
وهــنــيــئــا لـــمـــن امــــتــــدت يـــــده بــالــصــدقــات 
األيــتــام  كسا  ولــمــن  والمساكين،  للفقراء 
والـــمـــعـــوزيـــن، صــدقــة تــبــعــث فـــي الــنــفــوس 
بالفرحة  وتغمرها  والطمأنينة،  الــســرور 
بما نالته من اإلحسان، فبهذا يتقبل اهللا 
عز وجل من الصائم صومه فيضاعف له 
األجر والثواب في سجل البررة واألخيار.

شـــهـــرك  صــــيــــام  مـــنـــا  تـــقـــبـــل   اللهم 

الـــكـــريـــم، الــلــهــم احــفــظ مــلــكــنــا الــمــفــدى 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
آل خــلــيــفــة، وولــــي عــهــده ورئـــيـــس وزرائــــه 
سلمان  األمـــيـــر  الــمــلــكــي  الــســمــو  صــاحــب 
البلد  هــذا  واحــفــظ  خليفة،  آل  حمد  بــن 
الخير من تيارات الشرور وأعاصير الفتن، 
الرخاء  يعمه  مطمئنا  آمنا  بلدا  واجعله 
مجيب  سميع  إنــه  واالزدهـــار..  والرفاهية 

الدعاء.
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وزيــر  الــزيــانــي،  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  تـــرأس    
األحــد  أمــس  المرئي،  اإللكتروني  االتــصــال  عبر  الخارجية، 
لحقوق  العليا  التنسيقية  اللجنة  اجتماع  ٢٠٢١م،  مــايــو   ٩
اإلنسان، بمشاركة السيد عبداهللا بن فيصل بن جبر الدوسري، 
مساعد وزير الخارجية نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

بالتوجيهات  الخارجية  وزيــر  أشــاد  الجلسة،  بداية  وفــي 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لــدن  من  السامية 
عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، المتعلقة بالحفاظ 
وحماية حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، وتأكيد جاللته 
حقوق  لتعزيز  الوطنية  الجهود  مواصلة  ضرورة  على  الدائم 
مصون  كحق  والقانون  العدالة  دولــة  دعائم  وإرســاء  اإلنسان 
تامة  بمساواة  المملكة  أرض  على  والمقيمين  للمواطنين 
ومن دون تمييز، والعمل على ضمان التزام المملكة بمبادئ 
وأهــــداف األمـــم الــمــتــحــدة واالتــفــاقــيــات والــمــواثــيــق الــدولــيــة 

المتصلة بحماية حقوق اإلنسان.
وقال وزير الخارجية إن الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد 
المشاريع  إلقرار  حثيثة  جهوًدا  تبذل  الــوزراء،  مجلس  رئيس 
واتخاذ  اإلنسان،  حقوق  حماية  بتعزيز  المتعلقة  والخطط 
البحرين  مملكة  إن  وقــــال  لــتــنــفــيــذهــا.  الـــالزمـــة  اإلجــــــراءات 
الجهود  فــي  اإلنــســان  بحقوق  الــراســخ  إيمانها  على  برهنت 

(كوفيد- جائحة  لمكافحة  بذلتها  التي  والمتميزة  الحثيثة 
١٩)، حــيــث عــامــلــت جــمــيــع ســكــان الــمــمــلــكــة مـــن مــواطــنــيــن 
للجميع  ووفــرت  تمييز،  دون  ومــن  ســواء  حد  على  ومقيمين 
لمكافحة  المجاني  والتطعيم  والــعــالج  والــحــجــر  الفحص 

انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
تبذلها  التي  المتواصلة  بالجهود  الخارجية  وزيــر  ونــوه 
عبداهللا  بن  راشد  الشيخ  أول  الفريق  بقيادة  الداخلية،  وزارة 
اإلنسان،  حقوق  حماية  مجال  في  الداخلية  وزير  خليفة  آل 
من  لــعــدد  الــــوزارة  نظمتها  الــتــي  الناجحة  بــالــزيــارة  مــشــيــًدا 
اإلصـــالح  لــمــركــز  المملكة  لـــدى  المعتمدين  الــــدول  ســفــراء 
والتأهيل في جو، موضًحا أن الزيارة فندت ودحضت االدعاءات 
وبينت  البحرين،  لمملكة  اإلساءة  إلى  تهدف  التي  المغرضة 
المتقدم  المستوى  ووضوح  شفافية  بكل  الدبلوماسي  للوفد 
لــــإلجــــراءات والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة الــمــقــدمــة 

لنزالء المركز.
تقوم  الــتــي  المخلصة  بالجهود  الــخــارجــيــة  وزيـــر  وأشـــاد 
ترسيخ  في  أعضاؤها  يبذله  الــذي  البارز  والــدور  اللجنة،  بها 
مسؤولياتها في مجال حماية حقوق اإلنسان، وإثراء أعمالها 
التنسيق  جـــهـــود  ومـــواصـــلـــة  الــمــتــمــيــزة،  ورؤاهــــــم  بــأفــكــارهــم 
تحققه  الــذي  التقدم  تأكيد  شأنه  من  ما  كل  في  المشترك 
مملكة الــبــحــريــن عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي فــي مــجــال رعــايــة 

حقوق اإلنسان وحمايتها، مثنًيا على مساهمتهم القيمة في 
الوطنية  للخطة  لإلعداد  الــوزارة  نظمتها  التي  العمل  ورش 

لحقوق اإلنسان.
وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عدًدا من الموضوعات 
الـــمـــدرجـــة عــلــى جـــــدول أعــمــالــهــا، ومــــن بــيــنــهــا جـــهـــود وزارة 
الوطنية  الخطة  بــشــأن  العمل  ورش  تنظيم  فــي  الــخــارجــيــة 
التي  الناجحة  الــزيــارة  نتائج  واستعراض  االنــســان،  لحقوق 
لدى  المعتمدين  السفراء  من  لعدد  الداخلية  وزارة  نظمتها 
المملكة لمركز اإلصالح والتأهيل في جو، واستعراض جهود 
المملكة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في إطار مكافحة 

فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
بينها  من  المهمة  التقارير  من  عدًدا  اللجنة  بحثت  كما 
الــتــقــريــر الــســنــوي الــثــانــي حـــول حــقــوق اإلنــســان فــي مملكة 
اإلنسان  حقوق  حول  للمملكة  الفصلي  والتقرير  البحرين، 
لعام ٢٠٢١، وتقرير المملكة الدوري الرابع إلى لجنة مناهضة 
الــتــعــذيــب، وتــقــريــر االســـتـــعـــراض الـــــدوري الــشــامــل لحقوق 
اإلنسان في مملكة البحرين، وتقرير المملكة األولي المقدم 
إلى اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتقرير 
الوطني المقدم إلى لجنة الحقوق االقتصادية االجتماعية 
بشأن  المناسبة  الـــقـــرارات  اللجنة  اتــخــذت  وقــد  والثقافية. 

الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمالها. 

عـــــقـــــدت لـــجـــنـــة الـــحـــقـــوق 
اجتماعها  الــعــامــة  والــحــريــات 
االفتراضي السادس والعشرين 
عــن بــعــد بــرئــاســة الــدكــتــور بــدر 
السيد  وعضوية  عــادل،  محمد 
والسيدة  الحداد،  مهدي  أحمد 

وداد رضي الموسوي. 
افتتحت اللجنة اجتماعها 
مـــشـــيـــدة بـــتـــوجـــيـــهـــات حـــضـــرة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة بــإعــداد 
مكافحة  بشأن  بقانون  مشروع 
وازدراء  والـــتـــطـــرف  الـــكـــراهـــيـــة 
رسالته  ضــمــن  وذلـــك  األديـــــان، 
الــــســــامــــيــــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم 
الــعــالــمــي لــحــريــة الــصــحــافــة، 
حــيــث أكــــد رئـــيـــس الــلــجــنــة أن 
دور  تــــؤكــــد  الـــتـــوجـــيـــهـــات  هــــــذه 
البحرين في نشر ثقافة السالم 

الكراهية  ومــحــاربــة  والتعايش 
والــتــطــرف وتــأصــيــل الــتــعــايــش 

بين الشعوب. 
وعـــــــــلـــــــــى غــــــــــــــــــرار حــــمــــلــــة 
االدعـــــــاءات واالفــــتــــراءات الــتــي 
ُتــــَشــــن ضــــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بـــــــهـــــــدف تــــــشــــــويــــــه ســـمـــعـــتـــهـــا 
أن  اللجنة  اقترحت  الحقوقية، 
حــواريــة  نـــدوة  عقد  دراســـة  يتم 
مملكة  إنــجــازات  حــول  بعد  عن 
سيما  وال  الحقوقية  البحرين 
بتطوير  المتعلقة  إنــجــازاتــهــا 
الــــنــــظــــام الــــقــــانــــونــــي وتـــعـــزيـــز 
الـــعـــدالـــة والـــحـــريـــات الــفــرديــة 
ومـــنـــظـــومـــة حــــقــــوق اإلنــــســــان 
الـــمـــتـــكـــامـــلـــة، وحــــفــــظ وصــــون 
حــقــوق نــــزالء مــراكــز اإلصـــالح 
التوسع  خـــالل  مــن  والــتــأهــيــل، 
الـــمـــلـــحـــوظ الـــــــذي دعــــــا إلـــيـــه 

األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 
البديلة  العقوبات  برنامج  فــي 
والـــــدعـــــوة إلـــــى تــبــنــي بــرنــامــج 
لحماية  الــمــفــتــوحــة  الــســجــون 
الــــنــــســــيــــج االجــــتــــمــــاعــــي وفــــق 
على  والعمل  محددة،  ضوابط 
المعنية  الــجــهــات  مــع  الــتــعــاون 
تلك  على  الــضــوء  تسليط  فــي 
نقلة  من  تمثله  لما  المنجزات 
نـــوعـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة فــــي تــحــقــيــق 
مبادئ حقوق اإلنسان وإرسائها 

على أرض الواقع.
واخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا عـــبـــر اســـتـــعـــراض 
مــا تــم بــشــأن مــجــمــل قــراراتــهــا 
اتخذ  وما  السابقة  وتوصياتها 

فيها من إجراءات. 

¿É°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á``«æWƒdÉH äÉ``jôëdGh ¥ƒ``≤ëdG á``æéd

á«gGôμdG áëaÉμªd ´hô°ûe OGóYEÉH »μ∏ªdG ¬«LƒàdÉH ó«°ûJ

تــلــبــيــة لــلــنــداء الـــــذي وجــهــه 
فــريــق «نــبــضــة حــيــاة الــتــطــوعــي» 
الخالدية  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون 
الـــشـــبـــابـــيـــة لــتــســجــيــل وتــــدريــــب 
متطوعين من الجنسين لمساندة 
من  أقــل  فــي  األمــامــيــة،  الصفوف 
 ٣٠٠ مـــن  أكـــثـــر  تـــقـــدم  ســـاعـــة،   ٢٤
من  سيما  وال  ومــواطــنــة  مــواطــن 
أسماءهم  وسجلوا  الشباب،  فئة 
في  سيتولى  الـــذي  الــفــريــق  لــدى 
غضون الساعات القليلة القادمة 
تقديم الدورات التدريبية لتأهيل 
الــمــتــطــوعــيــن ومـــن ثــم إشــراكــهــم 
فـــي الـــقـــيـــام بــالــمــهــام واألعـــمـــال 
المساندة لجهود الفريق الوطني 
كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  لمكافحة 
١٩، والمساهمة في دعم ومساندة 
الــعــامــلــيــن فـــي فـــريـــق الــبــحــريــن 
الــتــطــوعــي والــصــحــة الــعــامــة في 

مــخــتــلــف الـــجـــهـــات، فــــي الـــوقـــت 
أعــداد  تسجيل  فيه  يرتفع  الــذي 

اإلصابات بالفيروس.
الفريق  رئيس  لنائب  ووفــًقــا 
أحـــــمـــــد الـــــعـــــالـــــي، فــــــــإن الـــعـــمـــل 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الــــفــــكــــرة بــــــدأ فــي 
صـــبـــاح يــــوم الــســبــت الــثــامــن من 
الــيــوم،  نــهــايــة  ومــــع   ،٢٠٢١ مــايــو 
حـــظـــيـــت الـــفـــكـــرة بـــإقـــبـــال كــبــيــر 
مـــن جـــانـــب الــمــتــطــوعــيــن الـــذي 
بــــــــــادروا بـــــــروح وطـــنـــيـــة لــخــدمــة 
لجنة  الفريق  أعــد  وقــد  بــالدهــم، 
مــــن أعـــضـــائـــهـــا لـــــإلشـــــراف عــلــى 
تــســجــيــل الــمــتــطــوعــيــن وتــرتــيــب 
بغرض  المكثف  التدريب  مرحلة 
تـــأهـــيـــلـــهـــم لـــلـــقـــيـــام بــــاألعــــمــــال 
الــــمــــطــــلــــوبــــة لــــمــــســــانــــدة جـــهـــود 
مـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــيـــــروس وتـــقـــديـــم 
بــضــرورة  منهم  إيــمــاًنــا  الــخــدمــات 

الــمــســاهــمــة فـــي حــمــايــة بــالدهــم 
والقيام بواجبهم.

مــن جــهــتــهــا، تــوجــهــت رئيس 
بالشكر  الدبيني  ابتسام  الفريق 
الفريق  أعضاء  لجهود  والتقدير 
الــــــذيــــــن عــــمــــلــــوا كـــخـــلـــّيـــة نــحــل 
إلنــجــاح الــفــكــرة، كــمــا عــبــرت عن 
من  للمتطوعين  االمتنان  جزيل 
األعــمــار  مختلف  مــن  الجنسين 
مـــمـــن حــــرصــــوا عـــلـــى الــتــســجــيــل 
أن  سيما  وال  الكبير،  العدد  بهذا 
هذا  وثمنت  ازديــــاد،  فــي  األعــــداد 
في  والوطني  اإلنساني  الموقف 
العشر  مــن  الفضيلة  األيـــام  هــذه 
األواخــــــــر مــــن الـــشـــهـــر الــفــضــيــل، 
الـــراهـــن  الـــوضـــع  أن  وخـــصـــوًصـــا 
غير  زيــــادة  يشهد  الـــذي  المقلق 
مــســبــوقــة فـــي أعــــــداد اإلصـــابـــات 
الــــجــــديــــدة يـــحـــتـــاج إلــــــى جـــهـــود 
الــــجــــمــــيــــع، مـــتـــمـــنـــيـــة لــلــجــمــيــع 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فـــي مــســانــدة 
جـــهـــود الـــدولـــة وتــقــديــم الــقــلــيــل 

عرفاًنا لهذا الوطن الكريم.
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 Mobile»  الــتــدريــبــيــة الــــدورة  الخليجية  الــجــامــعــة  اختتمت 
عبر  التعليم  تقنيات  حــول   ،«learning in Digital technology
العالي  التعليم  أكاديمية  مع  بالشراكة  انعقدت  والتي  الموبايل 
الــبــريــطــانــيــة، وبـــإشـــراف مــبــاشــر مــن رئــيــس الــجــامــعــة الخليجية 
شهادة  على  الجامعة  أساتذة  وحصل  المشهداني،  مهند  الدكتور 
اجتيازهم  بعد  البريطانية  العالي  التعليم  مجلس  من  أكاديمية 
متطلبات الدورة.  وامتدت الدورة التي قدمتها الدكتورة كاي هاك 
استخدام  آلــيــات  أهمها  كــان  مــحــاور،  عــدة  متضمنة  كــامــال،  شهرا 
من  عــدد  اســتــخــدام  وطـــرق  والتقييم،  الــتــدريــس  فــي  «الــمــوبــايــل» 
أنــظــمــة الــمــوبــايــل الــرقــمــيــة لــتــخــطــيــط وتــصــمــيــم الــمــحــاضــرات 
بما  المتطورة  األنظمة  هــذه  خصائص  من  االستفادة  وأساليب 

يــتــنــاســب مــع األهـــــداف الــعــامــة لــكــل مــقــرر و تــخــصــص، وكــذلــك 
وأنظمة  الدراسية  والفصول  المحاضرات  وتقنيات  استراتيجيات 
التصويت، إضافة الى استخدم تقنيات «الموبايل» الرقمية لدعم 
ومؤتمرات  اإلنترنت  عبر  الندوات  في  المتزامن  التعلم  تفاعالت 
الفيديو، وغير المتزامن في حلقات المناقشة، كما تطرقت الدورة 

إلى استخدام «internet of things» في التعليم العالي. 
الهائل  التطور  ظل  في  التعليم  مستقبل  على  الــدورة  وركزت 
أساليب  تطوير  بهدف  وذلــك   ،«Mobile Learning» تقنيات  فــي 
إضافة  والتقييم  التدريس  في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 
للتعلم  الــطــلــبــة  يحتاجها  الــتــي  الــرقــمــيــة  الــمــمــارســات  لتفعيل 
والعمل بما يتماشى مع متغيرات العصر الرقمي، وآليات تعزيزها 

التقييم  أدوات  على  الــتــعــرف  وكــذلــك  الــدراســيــة،  مناهجهم  فــي 
المبتكرة التي تؤهل وتشجع الطالب على عرض قدراته الرقمية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مهند المشهداني: إن طموحنا 
بتطوير كادرنا األكاديمي ال يتوقف، ودائًما ما نربط هذا الطموح 
ودورات  أنشطة  من  الجامعة،  لمنتسبي  الدعم  أنــواع  كل  بتقديم 
مــؤســســات عــالــمــيــة، مبيًنا أن هــذه  وبــرامــج فــريــدة بــالــتــعــاون مــع 
الدورة قد ُصممت بشكل خاص للجامعة الخليجية وقد تم بناء 
جميع محاورها وفًقا الحتياجات األساتذة وتماشًيا مع التطورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــســارعــة ومــتــطــلــبــات الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة 
العالي  التعليم  مجلس  متطلبات  وكذلك  الخليجية  للجامعة 

وهيئة جودة التعليم والتدريب». 
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رفــــع ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة مـــمـــثـــل جــــاللــــة الـــمـــلـــك لـــألعـــمـــال 
اإلنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب، خــالــص الشكر 
والـــتـــقـــديـــر والـــعـــرفـــان إلــــى حـــضـــرة صــاحــب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى الـــرئـــيـــس الــفــخــري 
على  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  للمؤسسة 
المتواصل  جاللته  واهتمام  ودعــم  توجيهات 
المؤسسة،  به  تقوم  الــذي  اإلنساني  بالعمل 
وجميع  واألرامــــل  لأليتام  الكبيرة  والــرعــايــة 
من  البحرين؛  مملكة  في  المحتاجة  الفئات 

أجل توفير الحياة الكريمة للجميع.
واللفتات  اإلنــســانــي  الـــدور  ســمــوه  وثــمــن 
والشعوب  الـــدول  تجاه  جاللته  مــن  الحانية 
المواقف  تعكس  والتي  والصديقة،  الشقيقة 
قيادًة  البحرين  لمملكة  والواضحة  الثابتة 
وحكومًة وشعبا تجاه األشقاء واألصدقاء في 
الكبير  بالدعم  مشيدا  العالم،  دول  مختلف 
الذي تحظى به المؤسسة الملكية لألعمال 
صاحب  بقيادة  الحكومة  قبل  من  اإلنسانية 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
واإلدارة  األمــــنــــاء  مــجــلــس  ألعـــضـــاء  مــثــمــنــا 
الــتــنــفــيــذيــة وجـــمـــيـــع مــنــتــســبــي الــمــؤســســة 
الـــمـــلـــكـــيـــة لـــألعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة جـــهـــودهـــم 

ورعاية  المؤسسة  وإدارة  عمل  في  المخلصة 
األسر المنتسبة.

جـــاء ذلـــك خـــالل تــــرؤس ســمــوه اجــتــمــاع 
لألعمال  الملكية  المؤسسة  أمــنــاء  مجلس 
تحظى  البحرين  أن  أكــد  حيث  اإلنــســانــيــة،، 
بــقــيــادة تــولــي الــمــواطــن واإلنـــســـان االهــتــمــام 
كبيرة  خطوات  المملكة  اتخذت  حيث  األول، 
من  تمكنت  األصــعــدة  مختلف  على  ومهمة 
خــاللــهــا تـــبـــوء مـــراكـــز مــهــمــة ومــتــقــدمــة في 
خالل  من  اإلنساني  العمل  جانب  في  العالم 
مـــا تـــقـــوم بـــه مـــن دور إنـــســـانـــي فـــي الـــداخـــل 
والخارج، إلى جانب الدور الكبير الذي أولته 
المواطن  صحة  على  الحفاظ  في  البحرين 
جــراء  المستمرة  الجائحة  لهذه  والــتــصــدي 
أهمية  إلــى  سموه  وجــه  كما  كــورونــا.  فــيــروس 
جاللة  وتطلعات  رؤى  ضمن  العمل  مواصلة 
لتنفيذ  المهمة  الــخــطــوات  واتــخــاذ  الــمــلــك 
اإلنساني  العمل  لمواصلة  جاللته  توجيهات 
المتميزة  الــرعــايــة  وتقديم  وإحــســان  بــإبــداع 
الفئات  وجميع  واألرامــــل  لأليتام  والشاملة 
جانب  إلى  الغالية،  مملكتنا  في  المستحقة 
المساهمة في مد يد العون وتخفيف معاناة 
الــشــعــوب فـــي الـــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
اإلنساني  الواجب  من  انطالقا  ومساعدتهم 
الذي يحتمه علينا ديننا اإلسالمي الحنيف.

مصطفى  الـــدكـــتـــور  أشـــــاد  جــانــبــه  ومــــن 
الــســيــد األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة بــالــرعــايــة الــمــتــواصــلــة 
الــتــي يــولــيــهــا جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى ألســر 
المؤسسة، واالهتمام الكبير بعمل المؤسسة، 
حمد  بــن  نــاصــر  الــشــيــخ  ســمــو  قــيــادة  مثمنا 
الكبير  اإلنــســانــي  الـــصـــرح  لــهــذا  خــلــيــفــة  آل 

ومتابعة سموه لتفاصيل العمل بكل حرفية، 
وتوجيهات سموه الموفقة في هذا الشأن.

واســــتــــعــــرض أعــــضــــاء مـــجـــلـــس األمــــنــــاء 
خــــالل االجـــتـــمـــاع آخــــر الــمــســتــجــدات الــتــي 
نفذتها المؤسسة الملكية ضمن التوجيهات 
االستراتيجية  بالمشاريع  والخاصة  الملكية 
إلى  وخارجها،  البحرين  داخل  واالستثمارية 

جــانــب تــقــديــم الــمــســاعــدات والــخــدمــات في 
مختلف الجوانب لأليتام واألرامل ومختلف 
الــفــئــات الــمــســتــحــقــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ومتابعة ما تم إنجازه ضمن حملة «فينا خير» 

والدور الذي قدمته للمواطنين والبحرين.
وفي ختام االجتماع ثمن أعضاء مجلس 
األمناء التوجيهات الملكية السامية والدعم 

المتواصل الذي تحظى به المؤسسة الملكية 
الملك  جــاللــة  قبل  مــن  اإلنسانية  لألعمال 
المفدى والحكومة الموقرة، مشيدين بالدور 
الــقــيــادي لسمو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد في 
أجل  من  اإلنساني؛  المؤسسة  عمل  متابعته 
بما  بها  واالرتـــقـــاء  الــخــدمــات  أفــضــل  تقديم 
يحقق رؤى وتطلعات جاللة الملك المفدى.
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اختتمت في جامعة العلوم 
الــتــطــبــيــقــيــة مــســابــقــة «ورتـــــل 
الـــــقـــــرآن» بــنــســخــتــهــا الــثــالــثــة 
والتي أقامها نادي الموهوبين 
الطلبة  مجلس  مــع  بــالــتــعــاون 
بدورته الرابعة عشرة وبإشراف 
عـــمـــادة شـــــؤون  الــطــلــبــة تحت 
رعاية الدكتور فريد بن يعقوب 
المفتاح وكيل محكمة التمييز 
للقرآن  وتجويد  تــالوة  ألفضل 
جامعات  مستوى  على  الكريم 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة، وبــحــضــور األســتــاذ 
الـــدكـــتـــور غـــّســـان عــــــّواد رئــيــس 
الــجــامــعــة ونــخــبــة مـــن أعــضــاء 

اإلدارة العليا بالجامعة.
 ١٦ المسابقة  فــي  وشــــارك 
خاصة  ٧ جــامــعــات  مــن  طــالــبــا 
وحــكــومــيــة، وأســـفـــرت الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة عــــن فــــــوز  الــخــريــج 
فــيــصــل الــســعــيــد مــــن جــامــعــة 
الــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة بــالــمــركــز 
الطالبة  جاءت  حين  في  األول 
سارة محمود من كلية البحرين 

الجامعية بالمركز الثاني.
وأشــــــــــــــــرف عــــــلــــــى تـــقـــيـــيـــم 
الــمــتــســابــقــيــن لــجــنــة تــحــكــيــم 
برئاسة األستاذ الدكتور  موفق 
الــدلــيــمــي رئــيــس قــســم الــمــواد 
الــــمــــعــــاونــــة فـــــي األكــــاديــــمــــيــــة 
الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة وعــضــويــة 

أحمد  األســتــاذ  الشيخ  مــن  كــل 
عطا اهللا عضو هيئة التدريس 
التطبيقية،  الــعــلــوم  بــجــامــعــة 
واألستاذ الدكتور  مراد عبداهللا 
الجنابي أستاذ العقيدة والفكر 
اإلســـالمـــي فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 
التطبيقية،  الــعــلــوم  بــجــامــعــة 
سعيد  محمد  خليل  والــشــيــخ 
الــعــدل  وزارة  فـــي  قــــارئ  بــنــشــي 
والشؤون اإلسالمية، واعتمدت 
لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم الخــــتــــيــــار 
الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــمـــراتـــب األولــــى 
عــــلــــى مــــعــــايــــيــــر عــــــــدة مـــنـــهـــا: 
الــتــالوة  وإتـــقـــان  األداء،  حــســن 
والـــتـــجـــويـــد، وجـــمـــال الـــصـــوت، 
والــوقــف  اآليـــات  مــع  والتفاعل 

واالبتداء.
وتــــهــــدف الـــمـــســـابـــقـــة إلـــى 
بالقرآن  الجامعة  طلبة  ربــط 
تالوته  في  واالستمرار  الكريم 
صدورهم  في  وتثبيته  وحفظه 
الفكري  التكوين  في  الرتباطه 
اإلسالمية  لــألمــة  والــحــضــاري 
في  عظيم  أثــر  مــن  يمثله  لما 

النفوس.
وصــــّرح الــدكــتــور فــريــد بن 
جــامــعــة  أن  الــمــفــتــاح  يــعــقــوب 
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة تــمــيــزت 
إقامة  على  الــرائــدة  بمبادرتها 
القرآن  وتجويد  تالوة  مسابقة 
لـــتـــنـــافـــس فـــــي شـــــــرف خـــدمـــة 

يدل  مما  وأهله  الكريم  القرآن 
إلدارتــهــا،  الــراقــي  التوجه  على 
بالقرآن  اهتمام  من  توليه  وما 
منهاج  عــلــى  والــتــربــيــة  الــكــريــم 
أخـــــالقـــــه ومــــبــــادئــــه الـــســـامـــيـــة 
لــــتــــشــــارك فـــــي بــــنــــاء مــجــتــمــع 
مــتــمــســك بــديــنــه وبــكــتــاب اهللا 
عــــز وجـــــــل. مــــعــــربــــًا عــــن بــالــغ 
الجامعة  إلدارة  وتقديره  شكره 
ولجميع  الــمــشــاركــة  وللجهات 
مـــــن ســــاهــــم فـــــي إعـــــــــداد هـــذه 

المسابقة واالشراف عليها.

مـــن جــانــبــه أثــنــى األســتــاذ 
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور غـــــــــســـــــــان عــــــــــواد 
عــــلــــى نــــشــــاط أعـــــضـــــاء نـــــادي 
الطلبة  ومــجــلــس  الــمــوهــوبــيــن 
وشغفهم  عشر،  الرابعة  بدورته 
لـــلـــعـــمـــل والـــــعـــــطـــــاء، مـــشـــيـــدًا 
الطلبة  بــذلــهــا  الــتــي  بــالــجــهــود 
تـــحـــت إشـــــــراف عــــمــــادة شــــؤون 
الطلبة لتنظيم هذه المسابقة 
لــلــمــرة الــثــالــثــة مــشــجــعــا تلك 
المبادرات الشبابية والتي تعزز 
في  السمحة  االسالمية  القيم 

نفوسهم.
 كما أعرب رئيس الجامعة 
عن بالغ سعادته للنجاح الكبير 
الـــــذي حــظــيــت بـــه الــمــســابــقــة 
خــالل  مـــن  الــثــالــثــة  بنسختها 
مــشــاركــة عـــدد كــبــيــر مــن طلبة 
مشيدًا  البحرينية  الجامعات 
لعمادة  والــبــارز  الكبير  بــالــدور 
شؤون الطلبة ومجلس الطلبة 
ونادي الموهوبين في التنظيم 

المتميز للمسابقة.
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كتب وليد دياب:
كــشــف وزيـــــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن ان حجم 
التداول في العمالت الرقمية «األصول المشفرة» 
من  لها  الــمــرخــص  الــتــداول  منصات  طــريــق  عــن 
قــبــل مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي بلغت حــوالــي 
األول  الــربــع  خــالل  ديــنــار  ألــف  و٣٢٠  مليونا   ١٤٣
عن   ٪٣٠٠ بنحو  تقدر  بــزيــادة  الحالي،  العام  من 
حجم التداول في الربع األول من العام الماضي 
والذي بلغ ٤١ مليونا و٨٨٦ ألف دينار، وبأكثر من 
٥٠ ضعفا عن بداية التداول في الربع الثالث من 
عام ٢٠١٩ والتي قدرت بمبلغ ٢ مليون و٧٧٥ ألف 
ســؤال  عــن  اجابته  فــي  المالية  وزيــر  وأكــد  ديــنــار. 
الرقمية،  العمالت  بشأن  السلوم  أحمد  للنائب 
مصطلح  اعتمد  المركزي  البحرين  مصرف  ان 
الرقمية  العمالت  عــن  عوضا  المشفرة  األصـــول 
من اجل ان يكون المفهوم واضحا لدى المستثمر 
ان هذه األصول ال تمثل عمالت قانونية مدعومة 
مــن الــحــكــومــات وإنــمــا أصـــول اســتــثــمــاريــة عالية 
التشريعات  بــخــصــوص  أنـــه  وأضــــاف  الــمــخــاطــر. 
المتعلقة بتنظيم اعمال مزودي خدمات األصول 
فصال  المركزي  المصرف  أصــدر  فقد  المشفرة، 
مـــن األصـــــول الــمــشــفــرة الــتــابــع لــفــصــول مجلد 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الــــســــادس الــــخــــاص بــــأســــواق رأس 
والرقابي  التنظيمي  اإلطــار  يمثل  والــذي  المال 
لإلشراف على مزودي خدمات األصول المشفرة، 
الــقــواعــد  عــلــى  يــحــتــوي  الــفــصــل  هـــذا  ان  مضيفا 
الالزمة لمكافحة مخاطر غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب المرتبطة باألصول المشفرة بما يتوافق 
واتباع   «FATF» المالي  العمل  فريق  توصيات  مع 

أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر انـــــه يـــجـــب عـــلـــى مــقــدمــي 
لجميع  االمـــتـــثـــال  الــمــشــفــرة  األصـــــول  خـــدمـــات 

مصرف  قانون  في  عليها  المنصوص  المتطلبات 
لسنة  المالية  والــمــؤســســات  الــمــركــزي  البحرين 
٢٠٠٦، والقواعد واللوائح بشكل عام، مضيفا انه 
ليكون لــهــذه األنــشــطــة الــغــطــاء الــقــانــونــي أصــدر 
مصرف البحرين المركزي بتاريخ ١ أبريل ٢٠١٩ 
قرارا رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ بتعديل الالئحة رقم ١ 
المشفرة  األصـــول  خــدمــات  إلضــافــة   ٢٠٠٧ لسنة 
إلى جدول الخدمات الخاضعة لرقابة المصرف.
وذكر ان األنشطة المنظمة من قبل المصرف 
والمنصوص عليها في الالئحة تتمثل في استالم 
المشفرة  األصــــول  وشــــراء  بــيــع  طــلــبــات  وتنسيق 
الــمــقــبــولــة وتـــحـــويـــل هــــذه الــطــلــبــات إلــــى طــرف 
األصــول  فــي  والــتــداول  تنفيذها،  اجــل  مــن  ثالث 
والتداول  حساباتهم،  لصالح  المقبولة  المشفرة 
لصالح  كوكيل  المقبولة  المشفرة  األصـــول  فــي 
في  االستثمار  محافظ  وإدارة  العمالء،  حسابات 
األصـــــول الــمــشــفــرة، وتــقــديــم خـــدمـــات الــحــافــظ 
االستشارات  وتقديم  المشفرة،  لألصول  األمين 
فـــي مـــجـــال األصــــــول الــمــشــفــرة، وتــشــغــيــل ســوق 
األصــــول الــمــشــفــرة، الفــتــا إلـــى ان أنــشــطــة طــرح 
األصـــــول الــمــشــفــرة وتــعــديــن األصـــــول الــمــشــفــرة 

وبرنامج الوالء، مستثناة من قبل المصرف.
وأشـــار الــوزيــر إلــى انــه ال يمكن ألي شخص 
طبيعي أو اعتباري مزاولة أحد هذه األنشطة في 
الــالزم  الترخيص  على  الحصول  دون  البحرين 
المتطلبات  جميع  واستيفاء  المصرف  قبل  من 
الصرف،  وقــواعــد  قوانين  فــي  عليها  المنصوص 
خــدمــات  لـــمـــزودي  الــتــرخــيــص  فــئــات  ان  مضيفا 
وفقا  فــئــات  أربـــع  إلــى  تنقسم  المشفرة  األصـــول 
لألنشطة المرخصة من قبل المصرف لكل فئة، 
ويمكن للمرخص لهم مزاولة نشاط أو أكثر من 

أنشطة األصول المشفرة المنظمة.
مـــزودي خــدمــات األصــول  وتشمل الــتــزامــات 

المشفرة المرخص لهم من قبل المصرف، على 
سبيل المثال ال الحصر، تسليم التقارير الدورية 
بما فيها تقرير الشركة السنوي وتقارير التدقيق 
بما  واألنظمة  بالحسابات  المتعلقة  والمراجعة 
فيها تــقــريــر نــقــاط الــضــعــف واخــتــبــار االخــتــراق 
وااللـــــتـــــزام بـــضـــوابـــط مــكــافــحــة غـــســـل األمــــــوال 
في  المصرف  موافقة  وطلب  اإلرهــاب،  ومكافحة 
األصــول  فصل  فــي  عليها  المنصوص  المسائل 
الـــمـــشـــفـــرة، ومــــــن ضــمــنــهــا تــعــيــيــن األشــــخــــاص 
ويــشــتــرط  والـــخـــبـــرة  الـــكـــفـــاءة  ذوي  الــمــعــتــمــديــن 
تغييرات  وايــة  البحرين،  في  مقيمين  يكونوا  ان 
وانشطتها  الــشــركــة  بهيكل  كالمتعلقة  جــوهــريــة 
عن  الناتجة  تلك  أو  اعمالها  تحويل  أو  كإنهاء 
عمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ، وتوزيع 
مقر  أو  اســم  وتغيير  المساهمين،  على  األربــــاح 
أنشطة  ومــمــارســة  الــمــال،  رأس  وتغيير  الــشــركــة، 
خـــــارج نـــطـــاق الـــبـــحـــريـــن، والـــتـــعـــاقـــد الـــخـــارجـــي، 
وتــعــيــيــن مــدقــقــي الــحــســابــات، وعــــرض أي اصــل 

مشفر للتداول وغيرها.
كما تشمل االلتزامات أيضا إخطار المصرف 
األصــول  فصل  عليه  نــص  مــا  بكل  كتابي  بشكل 
الــمــشــفــرة والـــــذي يــشــمــل االخـــطـــار بــكــل مـــا من 
كفشل  الرقابي  المصرف  دور  على  يؤثر  ان  شأنه 
المرخص له باستيفاء أحد متطلبات المصرف، 
بها،  المشتبه  العمليات  عن  المباشر  واالخــطــار 
واالخطار عن اية مخالفة مالية أو أي إجراء قد 
التزاماتها  استيفاء  على  الشركة  قدرة  على  يؤثر 
التنظيم  ذاتية  والشركات  العمالء  تجاه  المالية 
األشـــخـــاص  ضــــد  مــتــخــذ  قـــانـــونـــي  إجــــــــراء  واي 

المعتمدين لدى الشركة.
األدنى  للحد  المصرف  بمتطلبات  وااللتزام 
الالزمة  التقنية  األنظمة  وتوفير  الــمــال،  لــرأس 
بــأعــلــى مــعــايــيــر االمــــن الــســيــبــرانــي واالحــتــفــاظ 

المصرف  وتــزويــد  وتدشين  بالسجالت،  المالئم 
بـــســـيـــاســـات الـــشـــركـــة الــمــتــعــلــقــة بــــأوجــــه عــمــلــهــا 
المخاطر  ومكافحة  تقييم  كسياسات  المختلفة 
بتقديم  وااللــتــزام  االعــمــال،  استمرارية  وخطط 
الــــخــــدمــــات لــلــمــســتــثــمــر الـــمـــؤهـــل فـــقـــط، وفــقــا 
لشروط فصل األصول المشفرة، وااللتزام بأعلى 
المعايير لضمان النزاهة والشفافية في التداول، 
بسرية  واالحتفاظ  المستثمرين  حقوق  وحماية 

معلومات العمالء.
لجميع  لــلــعــمــالء  شــهــري  مــلــخــص  وإرســــــال 
تــــداوالتــــهــــم، واالمــــتــــثــــال لــمــتــطــلــبــات اإلفـــصـــاح 
الـــمـــطـــلـــوبـــة والــــــمــــــذكــــــورة فـــــي فــــصــــل األصـــــــول 
أو  الترخيص  عــن  الــتــنــازل  قـــرار  كنشر  المشفرة 
وجميع  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات  أو  األنــشــطــة  وقـــف 
المستثمر  تخدم  ان  شأنها  من  التي  المعلومات 
لــيــكــون عــلــى بــيــنــة بــاتــخــاذ الــــقــــرارات، وااللـــتـــزام 
األمــوال  غسل  جــرائــم  مكافحة  ضــوابــط  بجميع 
وتــمــويــل اإلرهــــــاب الــمــنــصــوص عــلــيــهــا وإخـــطـــار 
المصرف مباشرة باي اشتباه في محاولة احتيال 
أو غــســل أمــــــوال، والــفــصــل بــيــن أصــــول الــشــركــة 

واصــــول الــعــمــالء واالحــتــفــاظ بــهــا فــي حسابات 
عهدة  فــي  العمالء  أصــول  مطابقة  مــع  منفصلة 
المرخص لهم مقارنة بالسجالت واستقصاء اي 

فروق.
ويجب على مزودي خدمات األصول المشفرة 
أي  عرض  قبل  المركزي  المصرف  موافقة  طلب 
أصل مشفر للتداول، وفقا للمعايير التي يتبعها 
الحالي  الــوقــت  وفــي  الــطــلــب،  لتقييم  الــمــصــرف 
من  للتداول  المقبولة  المشفرة  األصــول  تشمل 

خالل المرخص لهم:
 Bitcoin، Ethereum، Litecoin، Ripple،
دورية  بتقارير  المصرف  وتزويد   ,Bitcoin Cash
عن التداوالت اليومية واالحتفاظ بسجل مالئم 
العناية  بــإجــراءات  وااللــتــزام  الــتــداوالت،  لجميع 
إدارة  وتبني  الــعــمــالء،  لجميع  الــمــعــززة  الــواجــبــة 
قبول  أنظمة  مــع  مدمجة  البيومتري  للتحقق 
الـــعـــمـــالء، ويـــجـــب عــلــى الـــمـــرخـــص لــهــم الــذيــن 
يتعاملون مع أصول العميل و/ أو أموال العميل 
المهني  للتعويض  تأمين  ببوليصة  االحــتــفــاظ 
الضرر  أو  الخسارة  أو  المال  خسارة  تغطي  التي 
الـــــذي يــلــحــق بــــأي أصـــــول أو مــمــتــلــكــات أخـــرى 
لفصل  وفقا  وصايته  في  أو  له  المرخص  تخص 
ان  إلــى  المالية  وزيـــر  ولــفــت  الــمــشــفــرة.  األصـــول 
بحماية  كبرى  أهمية  يولي  الــمــركــزي  المصرف 
األطــر  بتشكيل  قـــام  وقـــد  المستثمرين،  حــقــوق 
فصل  ويــضــمــن  األســـــاس،  هـــذا  عــلــى  التنظيمية 
األصول المشفرة عن القواعد المنوطة بحماية 
حقوق المستثمرين في األصول المشفرة وإلزام 
مزودي الخدمات المرخص لهم بااللتزام بأعلى 
المعايير الالزمة، بما في ذلك القواعد المتعلقة 
باالحتفاظ بأصول العمالء في حسابات منفصلة 
وااللتزام بمكافحة المخاطر واالحتفاظ بتأمين 
االعمال  استمرارية  وضمان  المهني،  التعويض 

وانسيابية تحويالت األموال واألصول المشفرة.
مـــزودي خــدمــات األصــول  على  كــذلــك يجب 
الــمــشــفــرة الــمــرخــص لــهــم االلــــتــــزام بــالــمــعــايــيــر 
مفاتيح  ونــســخ  وتــخــزيــن  وإدارة  إلنــشــاء  الــالزمــة 
الــتــشــفــيــر الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة بــمــا يــنــســجــم مع 

السائدة  الــدولــيــة  والــمــمــارســات  المعايير  أفــضــل 
مع الحرص ما أمكن على تخزينها في محافظ 
غير متصلة باإلنترنت حتى ال تكون عرضة ألي 

اختراق محتمل.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، يــجــب عــلــى المرخص 
لهم انشاء وتوثيق التدابير المتعلقة باألشخاص 
الذين يتمتعون بحقوق تشغيل مفاتيح التشفير 
تفرد  عدم  تكفل  التي  الالزمة  الترتيبات  واتخاذ 
إمكانية  لــضــمــان  الــحــقــوق  بــهــذه  واحــــد  شــخــص 
غير  حـــــدوث أي امــــر  الــــوصــــول الــيــهــا فـــي حــــال 
مع  فـــوري  بشكل  الــمــصــرف  ويستجيب  مــتــوقــع. 
المرخص  من  أي  ضد  المقدمة  العمالء  شكاوى 
لـــهـــم، ويـــحـــرص عــلــى الــتــتــبــع إلــــى حــيــن ضــمــان 

التوصل إلى حل مرض.
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الـــرقـــابـــة الــمــكــتــبــيــة يــقــوم 
الــمــصــرف بــالــرقــابــة الــمــيــدانــيــة عــلــى الــمــرخــص 
أو  الــدوريــة  التفتيشية  الــزيــارات  طريق  عــن  لهم 
المفاجئة إذا ما تطلب االمر، وكجزء من تطوير 
المالية  التكنولوجيا  مجال  في  المالي  النظام 
البحرين  مملكة  في  الرقمي  والتحول  واالبتكار 
مجال  في  مختصة  وحــدة  بإنشاء  المصرف  قــام 
التكنولوجيا  «وحدة  تسمى  المالية  التكنولوجيا 
حول  الــســوق  أبــحــاث  إلجـــراء  واالبــتــكــار»  المالية 
البتكارات التي تحدث في القطاع المالي ووضع 
استراتيجيات لالستفادة الفعالة من التكنولوجيا 
البيئة  عمل  اطــار  المصرف  اصــدر  وقد  الناشئة. 
للمنتسبين  يتيح  والــــذي  التجريبية  الــرقــابــيــة 
بــمــن فــيــهــم مـــــزودو خـــدمـــات األصـــــول الــمــشــفــرة 
على  وانظمتهم  خدماتهم  تجربة  المحتملون 
التكنولوجيا  وحـــدة  مــع  بالتعاون  مــحــدود  مــدى 
النشاط،  لمزاولة  الترخيص  طلب  قبل  المالية 
فقد  لها  الــمــرخــص  بــالــشــركــات  يتعلق  فيما  أمــا 
قام المصرف بمنح الترخيص لشركتين لمزاولة 
مانجمنت  ريــن  وهما  المشفرة  األصــول  خدمات 
المرخص لها كمقدم لخدمات األصول المشفرة 
فئة ٣ منذ يوليو ٢٠١٩، وشركة كوين مينا والتي 
بدأت  وقد   ٢ فئة  تحت  مؤخرا  الترخيص  منحت 

بمزاولة اعمالها في مارس الماضي.

| وزير المالية .
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تــــــــم صــــــبــــــاح أمــــــــــس األحــــــــد 
وزارة  بــيــن  تــفــاهــم  مـــذكـــرة  تــوقــيــع 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
والخدمات  المهن  تنظيم  وهيئة 
الــصــحــيــة، لــتــرخــيــص مــؤســســات 
تــــــدريــــــب نــــوعــــيــــة فــــــي الــــمــــجــــال 
الصحي، حيث وقعها كل من وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
الـــســـيـــد جــمــيــل بــــن مــحــمــد عــلــي 
حـــمـــيـــدان، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
والخدمات  المهن  تنظيم  لهيئة 
الــصــحــيــة الــدكــتــورة مــريــم عذبي 
الوزير،  بمكتب  وذلــك  الجالهمة، 
وبحضور عدد من المسؤولين في 

الوزارة والهيئة.
إلى  التفاهم  مــذكــرة  وتــهــدف 
تكامل االرتقاء بمنظومة التدريب 
الــمــهــنــي فـــي الـــمـــجـــال الــصــحــي، 
وذلـــــك مـــن خــــالل فــتــح الــمــجــال 
أمــــــام الــمــســتــثــمــريــن لــتــرخــيــص 
متخصصة  تــدريــبــيــة  مـــؤســـســـات 
مــؤهــالت  تمنح  الــمــجــال  ذات  فــي 
مهارات  تطوير  فــي  تسهم  مهنية 
الصحي،  الــمــجــال  فــي  العاملين 
الباحثين  أمــام  فرصة  تشكل  كما 
تــدريــب  عــلــى  للحصول  عــمــل  عــن 
مـــتـــطـــور يـــســـهـــل لـــهـــم الـــحـــصـــول 
القطاع  فــي  جــاذبــة  وظــائــف  على 

الصحي.  
على  الفتاهم  مــذكــرة  وتــنــص 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  تــقــوم  أن 
االجــتــمــاعــيــة بــاســتــالم ومــراجــعــة 
طـــلـــبـــات الــمــســتــثــمــريــن إلنـــشـــاء 
مــؤســســات الــتــدريــب الــخــاصــة في 
الـــمـــجـــال الـــصـــحـــي، وذلـــــــك بــعــد 
االسترشاد بالرأي الفني والتقني 
والخدمات  المهن  تنظيم  لهيئة 
مؤسسات  تراخيص  في  الصحية 
الـــتـــدريـــب فـــي الـــمـــجـــال الــصــحــي 
نوع  من  والتأكد  التكامل  لضمان 
وصـــحـــة الـــمـــؤهـــالت الــمــطــروحــة 
وصـــــالحـــــيـــــة مــــــقــــــرات الــــتــــدريــــب 

لــمــمــارســة الــتــدريــب الــعــمــلــي بما 
يحقق األهداف المرجوة.

وبهذه المناسبة أكد حميدان 
أهــمــيــة تــعــزيــز االســتــثــمــار األمــثــل 
البحريني،  البشري  العنصر  فــي 
لالستثمار  حــاضــنــة  بــيــئــة  وخــلــق 
فــــي الـــمـــجـــال الـــصـــحـــي الـــخـــاص 
ومــحــفــزة لــتــدريــب كـــــوادر مــؤهــلــة 
التخصصات  فــي  إدمــاجــهــا  بــغــيــة 
الـــــنـــــوعـــــيـــــة فـــــــي ســـــــــوق الــــعــــمــــل، 
وتــــزويــــدهــــا بــــالــــمــــهــــارات الــفــنــيــة 
والـــتـــقـــنـــيـــة الـــــالزمـــــة بـــمـــا يــجــعــل 
عند  المفضل  الخيار  البحريني 
الــتــوظــيــف لـــدى الــمــنــشــآت، الفــتــًا 
إلــــى أن تــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ســـــوف يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز فـــرص 
المهني  الــتــدريــب  فــي  االســتــثــمــار 
الــــمــــتــــخــــصــــص، ويــــــرســــــخ مـــوقـــع 
إقليمي  كمركز  الريادي  البحرين 
القطاعات  مختلف  في  للتدريب 

الوظيفية.  
بـــــــدورهـــــــا أكـــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة 
الــتــفــاهــم  مـــذكـــرة  ان  الــجــالهــمــة 

ســــوف تـــخـــدم مـــجـــاالت الــتــدريــب 
وتـــشـــجـــيـــع إنـــــشـــــاء الــــمــــزيــــد مــن 
مــــراكــــز الــــتــــدريــــب الــمــتــخــصــصــة 
فـــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 
الســـيـــمـــا فــــي ظــــل وجــــــود الــكــثــيــر 
مـــن الــــكــــوادر الــبــشــريــة الــوطــنــيــة 
فــي  تــــتــــوظــــف  ان  نـــــرغـــــب  الـــــتـــــي 
احــــدى الــمــهــن الــصــحــيــة، إضــافــة 
الـــــى تــشــجــيــع قـــطـــاع االســتــثــمــار 

لــدعــم هــــذا الـــتـــوجـــه، الــــى جــانــب 
للمستثمرين  واعـــدة  فــرص  خلق 
فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال وذلــــــك بــفــتــح 
مـــعـــاهـــد ومــــراكــــز تــــدريــــب نــوعــيــة 
بالقطاع  المعاونة  المجاالت  في 
عمل  فــرص  توفر  والــتــي  الصحي 

مناسبة للمواطنين.
وجـــــاء تــوقــيــع هــــذه الــمــذكــرة 
تــتــويــجــًا لــعــمــل لــجــنــة تــراخــيــص 

المهني  التدريب  مؤسسات  إنشاء 
فـــي الـــمـــجـــال الــصــحــي الــمــكــونــة 
العالقة  ذات  األطــراف  جميع  من 
التربية  وزارة  الصحة،  وزارة  وهي: 
والتعليم، الهيئة الوطنية لتنظيم 
الـــمـــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة، 
والــتــدريــب،  التعليم  جــــودة  هــيــئــة 
وصــنــدوق  الصحية،  الــعــلــوم  كلية 
الــعــمــل (تــمــكــيــن)، حــيــث وضــعــت 

األســــــس والـــمـــعـــايـــيـــر لــتــراخــيــص 
المهني  التدريب  مؤسسات  إنشاء 
فـــي الـــمـــجـــال الــصــحــي ومــعــايــيــر 
اعــــتــــمــــاد الـــــمـــــقـــــرات والــــبــــرامــــج 
الـــتـــدريـــبـــيـــة والـــهـــيـــئـــة اإلداريـــــــــة 
والتدريبية وغيرها من اإلجراءات 
التنظيمية بما يساهم في تنظيم 
المؤسسات  هذه  تراخيص  عملية 

بمعايير دقيقة.
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دعت وزارة التربية والتعليم طلبة المرحلة الثانوية 
للمشاركة في برنامج (يوتيوب ماسترز)، الذي ستشارك 
في تنفيذه مع مؤسسة شبكة لإلنتاج، بدعم كامل من 
وزارة الخارجية األمريكية، وشراكة وزارة شؤون الشباب 
االستثمار  لترويج  المتحدة  األمــم  ومكتب  والرياضة، 

والتكنولوجيا (اليونيدو)، وصندوق العمل (تمكين).
حلول  إيجاد  إلى  التدريبي  البرنامج  هذا  ويهدف 
استثمار  عبر  وبيئية  واجتماعية  اقتصادية  لمشاكل 
يتم  أن  على  (الــيــوتــيــوب)،  ببرنامج  الفيديو  إمــكــانــات 
إجــــــراء مـــقـــابـــالت عـــن بــعــد مـــع الــطــلــبــة الــمــســجــلــيــن 
خــالل  البحريني  الــشــبــاب  مــن  مــشــاركــًا   (٧٢) الخــتــيــار 

فترة البرنامج ومدتها شهران.
الشهر  في  مكثف  لتدريب  المشاركون  وسيخضع 
في  بينهم  فــيــمــا  وســيــتــنــافــســون  الــبــرنــامــج،  مــن  األول 
الشهر الثاني، وذلك عن طريق تقسيمهم إلى (٦) فرق، 
حيث يقوم كل فريق بإنشاء قناته الخاصة على موقع 
إيــجــاد  يستهدف  متكامل  بــرنــامــج  وإنــشــاء  الــيــوتــيــوب، 

حلول لمشاكل اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية.
وفـــــي الـــخـــتـــام ســيــتــم مـــنـــح الـــفـــائـــزيـــن بــالــمــراكــز 

الثالثة األولى جوائز مختلفة تساعدهم في استكمال 
مسيرتهم في مجالي اإلعالم والتجارة االلكترونية.

 ١٥ من  الصيفية  الفترة  خالل  البرنامج  وسينفذ 
يونيو إلى ٢١ أغسطس ٢٠٢١ على حسب جدول متكامل 
تكون فيه بعض األيام عن بعد والبعض اآلخر بالحضور 
الشخصي مع مراعاة جميع الجوانب االحترازية. هذا 
يكون  أن  بالبرنامج  التسجيل  فــي  لــلــراغــب  ويــشــتــرط 
ما  العمرية  الفئة  فــي  يــكــون  وأن  الجنسية،  بحريني 
والــكــتــابــة  الــتــحــدث  يــجــيــد  وأن  ســنــة،   ٣٥ إلـــى   ١٦ بــيــن 
في  اهتمامًا  يبدي  وأن  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين 
اإلنتاج اإلعالمي واليوتيوب، وأن يجيد مهارات في أحد 
المونتاج،  الفيديو،  كتصوير  يشابهها  ما  أو  المجاالت 
الفوتوغرافي،  التصوير  الرسم،  الجرافيكي،  التصميم 
التجارة  االجتماعي،  التواصل  قنوات  إدارة  التسويق، 
االلــكــتــرونــيــة، عــرافــة الــحــفــل، وســـرد وكــتــابــة القصص. 
وتم تخصيص رابط للراغبين في المشاركة بالتسجيل 

وذلك في موعد أقصاه ٣٠ مايو٢٠٢١م وهو:
https://www.shabaka.me/  
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األمريكية  الجامعة  أعلنت 
التسجيل  بـــاب  فــتــح  بــالــبــحــريــن 
والـــذي  لــهــا  صيفي  مخيم  ألول 
الفترة  فــي  يــقــام  أن  الــمــقــرر  مــن 
 .٢٠٢١ يـــولـــيـــو   ١٤ إلــــــى   ٤ مـــــن 
سيعقد  الـــذي  المخيم،  ويــهــدف 
إلهام  إلــى  أسبوعين،  مــدى  على 
من  الفضولية  العقول  وإشـــراك 
خالل تعلم العلوم والتكنولوجيا 
وســوف  والــريــاضــيــات،  والهندسة 
الصعبة  المهارات  بتدريس  يقوم 
مجاالت  في  المستقبلية  للمهن 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
ممتعة  أجــــواء  فــي  والــريــاضــيــات 
وجــــــــــذابــــــــــة. ويـــــتـــــمـــــاشـــــى قــــــــرار 
تـــركـــيـــز الـــمـــخـــيـــم عـــلـــى الـــعـــلـــوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــهــــنــــدســــة 
الجامعة  تركيز  مع  والرياضيات 
على هذه التخصصات واألعمال 

لمحفظتها األكاديمية.
ســـــــــوف تــــغــــطــــي الــــتــــجــــربــــة 
الجوال،  ألعاب  تطوير  مواضيع 
والذكاء االصطناعي، والروبوتات، 
مدى  على  اإللكترونية  والــدوائــر 
أســـبـــوعـــيـــن، مـــــدة ســـاعـــتـــيـــن فــي 
اليوم. سيساعد المخيم الطالب 
عــلــى تــعــزيــز كــفــاءتــهــم الــتــقــنــيــة 
من  واســعــة  مجموعة  خــالل  مــن 
التدريس  وتقنيات  استراتيجيات 
أساسا  يعطيهم  مما  المعتمدة، 
التكنولوجيا  مــجــال  فــي  واســعــا 
ويـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى االســــتــــعــــداد 

إعــداد  مــع  تماشيا  لمستقبلهم. 
المخيم  ســيــعــزز  لــلــغــد،  الــطــالب 
مثل  القيمة  الناعمة  الــمــهــارات 
والتعاون  واإلبــداع  المشاكل  حل 
األساسية  المهارات  من  والمزيد 
الــــتــــي يـــســـعـــى أصــــحــــاب الــعــمــل 
التوظيف  عند  عليها  للحصول 
والــــــمــــــدمــــــجــــــة فــــــــي الــــمــــنــــاهــــج 
الــــدراســــيــــة فــــي الـــجـــامـــعـــة. إلـــى 
جـــانـــب الــمــخــيــم، ســيــتــم تــقــديــم 
من  للمشاركين  مجانية  حــصــة 
للحياة  مــعــايــنــة  فـــي  اخــتــيــارهــم 
الـــجـــامـــعـــيـــة، وســــيــــكــــون لــديــهــم 
الجامعة  حـــرم  معاينة  إمــكــانــيــة 
الذي تبلغ مساحته ٧٥٫٠٠٠ متر 
التعليم  فــي  الــنــهــج  هـــذا  مــربــع. 
يــتــمــاشــى مـــع أســـلـــوب الــجــامــعــة 
وتقديم  التعليم،  في  األمريكية 

للطالب،  شاملة  تعليمية  تجربة 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن الــــعــــثــــور عــلــى 
لهم  والسماح  الحقيقي  شغفهم 
يؤدي إلى  بتطوير قدراتهم، مما 
وظائف ناجحة طويلة األمد في 

صناعتهم المختارة.
وعـــلـــقـــت الــــدكــــتــــورة ســـــوزان 
ســاكــســتــون، الـــرئـــيـــس الــمــؤســس 
بالبحرين،  األمريكية  للجامعة 
قــائــلــة: «نــتــطــلــع إلــــى الــتــرحــيــب 
المخيم  فـــي  الــشــبــاب  بــالــطــالب 
الــــصــــيــــفــــي، حــــيــــث نـــســـاعـــدهـــم 
عــلــى بــنــاء الــثــقــة فـــي مــهــاراتــهــم 

اإلبــــداعــــيــــة والـــتـــواصـــلـــيـــة وحـــل 
الــمــشــاكــل الــتــي لــيــســت ضــروريــة 
أيضا  ولكن  ناجحة  لمهنة  فقط 
قــيــمــة لــحــيــاة مــلــيــئــة بــالــنــجــاح، 
مـــع تــطــويــر الــمــعــرفــة الــنــظــريــة 
عصرية  مــواضــيــع  فــي  والعملية 
مـــــثـــــل الــــــــذكــــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي 

والروبوتات».
الجامعة  إطــــالق  ويــتــمــاشــى 
للمخيم مع مهمتها المتمثلة في 
وتعليمية  تعلمية  تجربة  تقديم 
عــلــى الــطــريــقــة األمـــريـــكـــيـــة في 
البحرين، على قدم المساواة مع 

أفــضــل الــجــامــعــات فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة. يــجــب عــلــى الــطــالب 
الــــذيــــن تــــتــــراوح أعــــمــــارهــــم بــيــن 
يــرغــبــون  والـــذيـــن  ســنــة   ١٨ و   ١٦
فـــــي الــــتــــقــــديــــم مـــــــلء اســــتــــمــــارة 
موقع  على  الموجودة  التسجيل 
 ،(aubh.edu.bh) الـــجـــامـــعـــة 
هو  للتسجيل  النهائي  والموعد 
هــنــاك  ولـــيـــس   ٢٠٢١ يـــونـــيـــو   ٢٠
عدد  لالنضمام.  مسبقة  شــروط 
الــمــقــاعــد مـــحـــدود، تــمــاشــيــا مع 
المتعلقة  االحترازية  اإلجــراءات 

بـ«كوفيد-١٩».
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 | O. سوزان ساكستون.

قام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية 
الــمــهــنــدس عـــاصـــم عــبــدالــلــطــيــف عــبــداهللا 
المجلس  وعضو  األنصاري  أحمد  والنائب 
الـــبـــلـــدي عــــبــــداهللا عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بــجــولــة 
الــدائــرة  احتياجات  على  للوقوف  تفقدية 
الـــثـــالـــثـــة، بــحــضــور عــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن 

والمهندسين في البلدية. 
وتم خالل الزيارة تفقد بعض الحدائق 
الـــتـــي ســيــتــم إدراجــــهــــا ضــمــن خــطــة قسم 
الــمــنــتــزهــات والـــحـــدائـــق لــلــتــطــويــر وإعــــادة 

التأهيل. 
كــــمــــا تـــــم زيــــــــــارة عـــــــدد مـــــن الــــمــــواقــــع 
الــمــقــتــرحــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع تــجــمــيــلــيــة 
جـــــديـــــدة فـــيـــهـــا لـــخـــدمـــة الـــقـــاطـــنـــيـــن فــي 
الدائرة، وقد أكد مدير عام بلدية المنطقة 
بالمالحظات  الــبــلــديــة  اهــتــمــام  الجنوبية 
الـــتـــي يــطــرحــهــا األهــــالــــي، وحــرصــهــا على 

النزول لالستماع إليهم. 
مــــــن جــــهــــتــــه، أثـــــنـــــى الـــــنـــــائـــــب أحـــمـــد 
تنفيذ  فــي  البلدية  جــهــود  على  األنــصــاري 
المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين 
بــشــكــل مــتــســارع، والــتــي كـــان آخــرهــا إعـــادة 
تـــأهـــيـــل مـــمـــشـــى االســــتــــقــــالل واســــتــــبــــدال 
أرضـــيـــتـــه بــــأخــــرى مــــن الـــمـــطـــاط لــتــوفــيــر 
والجري،  المشي  رياضة  لممارسي  الراحة 
في  المياه  دورات  صيانة  إعـــادة  عــن  فضًال 
الــمــمــشــى، وهــــي خــطــوة القــــت اســتــحــســان 

ورضا الكثيرين من مرتاديه. 
كما شكر ممثل الدائرة العضو البلدي 
العام  المدير  اهتمام  عبداللطيف  عبداهللا 
المجلس  يطرحها  التي  المقترحات  بكل 
البلدي لتطوير المرافق العامة، إذ شهدت 
الكثير من الشوارع العامة زيادة في أعمال 
كما  الــخــضــراء،  الرقعة  وتوسيع  التشجير 

تم صيانة األلعاب واالستراحات في الكثير 
وهو  الماضية،  الفترة  خالل  الحدائق  من 

ما يعبر عن حالة التكامل والتعاون الوثيق 
بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي. 
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فازت الباحثة في مركز األبحاث 
اإلكلينيكية بجامعة الخليج العربي 
المبتعثة  الــصــويــغ،  ريـــم  الــطــبــيــبــة 
إلكمال  للدراسة  الجامعة  قبل  من 
هارفرد  جامعة  في  العليا  الدراسات 
الجامعات  أرقـــى  إحـــدى  األمــريــكــيــة 
فـــي الـــعـــالـــم، بــالــمــركــز الـــثـــانـــي عن 
الجودة  عالي  بحثي  ملصق  أفضل 
على مستوى أبحاث الماجستير في 
السنوية  الماجستير  أبــحــاث  نـــدوة 
الطب  كلية  نظمتها  التي  السابعة 
بجامعة هارفارد لتعليم الخريجين 

وبرامج الماجستير.
ركـــــــــز الـــــبـــــحـــــث عـــــلـــــى دراســـــــــة 
تــطــبــيــقــيــة وضــــعــــت جـــــــدول نـــظـــام 
قسم  لــجــراحــة  للتسجيل  مــبــتــكــرا 
الطوارئ، إذ طورت الباحثة الصويغ 
ضمن فريق عمل طبي نظاما طبيا 
خطورة  دراسة  عبر  الحاالت  يسجل 
الموت،  إلــى  تــؤدي  قد  التي  الحالة 
قسم  فــي  تطبيقه  إطـــار  مــن  وخـــرج 
الــــطــــوارئ فــقــط إلــــى أقـــســـام طبية 
أخــــرى اثــبــت فــاعــلــيــة فــهــا، والــنــظــر 
التي  األخـــرى  الطبية  األقــســام  إلــى 
يحول اليها المريض بعد الطوارئ، 
عالية  فعالية  البرنامج  اثبت  حيث 
فـــي طـــب الـــنـــســـاء والــــــــوالدة وقــســم 
الـــمـــســـالـــك الـــبـــولـــيـــة عـــلـــى ســبــيــل 
على  الــبــرنــامــج  يــســاعــد  إذ  الــمــثــال، 
حصر جميع الفحوصات واالمراض 
بشكل  الــطــبــي  والـــتـــاريـــخ  الــمــزمــنــة 

شمولي.

مساعدة  على  البرنامج  ويعمل 
خطورة  مدى  تحديد  على  األطباء 
الـــحـــالـــة واخــــــذ الـــــقـــــرار الــصــحــيــح 
دقيق  نحو  على  الجراحي  للتدخل 
وســـريـــع، ويــســاعــد الــمــريــض وأهــلــه 
الخروج  بعد  ما  لمرحلة  االستعداد 
جانب  إلى  الجراحية،  العملية  من 
لمرحلة  االجمالية  الكلفة  تقليل 
البرنامج  يوفر  إذ  العلمية،  بعد  ما 
والجهد  والــوقــت  الــمــال  مــن  الكثير 
على الحكومات واألطباء والمرضى 

واألهالي.
ريـــم  الــطــبــيــبــة  أن  إلـــــى  يــــشــــار 
مقبوًال   ٢٠ ضمن  اختيرت  الصويغ 
مــــن بـــيـــن مـــئـــات الــمــتــقــدمــيــن مــن 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم لــبــرنــامــج 
تخصص  في  المتطور  الماجستير 
 Clinical) الــــســــريــــري  الــتــحــقــيــق 
هــارفــرد،  بجامعة   (Investigation
وقبلت في برنامجًا أكاديميًا وبحثيًا 
تحت إشـــراف مــرشــد اســتــشــاري في 
جناح طبي متخصص، حيث قامت 
داخل  المرضى  على  أبحاث  بإجراء 
المستشفى الجامعي بهدف تطوير 
متكاملة  وعالجية  وقائية  منظومة 

للتعامل مع المرض.
وتسعى جامعة الخليج العربي 
لــتــهــيــئــة صـــف جـــديـــد مـــن الـــكـــوادر 
منظومة  لــرفــد  الــشــابــة  الخليجية 
الـــتـــعـــلـــيـــم واألبــــــحــــــاث فـــــي كــلــيــتــي 
بدأت  وقد  العليا،  والدراسات  الطب 
ابــتــعــاث  نــظــام  بتفعيل  أعـــــوام  قــبــل 

الشابة المتميزة إلى كبرى  كوادرها 
الجامعات في مختلف دول العالم، 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى الــمــعــارف 
إلى  ورفــدهــا  المتقدمة،  والــمــهــارات 

مجتمع دول الخليج العربية.
ريـــم  الــطــبــيــبــة  أن  إلـــــى  يــــشــــار 
الصويغ حاصلة على ماجستير في 
علوم الحوادث والطوارئ من جامعة 
المتحدة،  المملكة  فــي  برمنغهام 
وشهادة طبيب من جامعة RCSI في 
البحرين، ولها العديد من األبحاث 
الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي مـــــجـــــال الـــــحـــــوادث 
والـــطـــوارئ مــن أبــرزهــا ابــتــكــار نظام 
لــتــقــيــيــم حـــــدة الــــحــــاالت الـــطـــارئـــة 
وســبــل الــتــعــامــل مــعــهــا فـــي وحـــدات 
الــــطــــوارئ فـــي الــمــســتــشــفــيــات، بعد 
البحرين  في  مقارنة  أنظمة  دراســة 

والمملكة المتحدة.
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صرح رئيس نيابة المحرق بأن 
في  التحقيق  تباشر  العامة  النيابة 
واقعة االصطدام بقارب قوات خفر 
السواحل والتي نشأ عنها استشهاد 
أحــد أفـــراد الــشــرطــة وإصــابــة أفــراد 
وذلك  متنه،  على  كانت  التي  القوة 
فـــــور تــلــقــيــهــا اإلخـــــطـــــار بـــالـــحـــادث 
فــي ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح يــوم ٦ 
وأجـــرت  انــتــقــلــت  حــيــث   ٢٠٢١ مــايــو 
المتوفى،  الشرطي  لجثة  مناظرة 
وأمــــرت بــإجــراء الــتــحــريــات وصـــوًال 
تمكنت  أن  إلـــى  الـــحـــادث  لمرتكبي 
قــيــادة خــفــر الــســواحــل مــن تحديد 
األشــــخــــاص الــمــتــهــمــيــن والــــقــــارب 
الــمــســتــخــدم فــي الــواقــعــة. وأضـــاف 
حتى  الــتــحــقــيــقــات  مـــن  الــثــابــت  أن 
حــيــنــه مـــن أقــــــوال أفــــــراد الــشــرطــة 
الــمــجــنــي عــلــيــهــم والــمــتــهــمــيــن أن 

آسيوية  جنسية  من  وهم  األخيرين 
قد خرجوا بالقارب إلى البحر بناء 
عـــلـــى تــكــلــيــف مــــن صـــاحـــبـــه وذلــــك 
للقرار  بالمخالفة  الروبيان  لصيد 
الــــــــوزاري بــحــظــر الــصــيــد فـــي هــذه 
صيد  أدوات  وبــاســتــعــمــال  الـــفـــتـــرة 
ممنوع استخدامها، وأنهم قد سعوا 
زورق  مــشــاهــدتــهــم  بــمــجــرد  لــلــفــرار 
الشرطة فاصطدموا به مما تسبب 
فـــي انــقــالبــه ووفـــــاة واصـــابـــة أفــــراد 
الــشــرطــة الــذيــن كــانــوا عــلــى متنه، 
الشرطة  زورق  النيابة  عاينت  كما 
والـــــقـــــارب الــمــتــســبــب فــــي الـــواقـــعـــة 
واســـتـــجـــوبـــت الــمــتــهــمــيــن والـــذيـــن 
مخالفة  في  أسبقيات  لهم  أن  تبين 
الـــــقـــــرارات الــتــنــفــيــذيــة الــمــتــعــلــقــة 
بــالــصــيــد والـــهـــروب مــن قـــوات خفر 
السواحل وعدم االمتثال ألوامرها، 

الــقــارب  وصــاحــب  بحبسهم  وأمـــرت 
احــتــيــاطــًيــا عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق. 
كـــمـــا انـــتـــدبـــت الـــطـــبـــيـــب الـــشـــرعـــي 
عليه  الــمــجــنــي  جــثــة  عــلــى  للكشف 
الــــمــــتــــوفــــى وكــــــذلــــــك الــــمــــصــــابــــون 
مـــــن أفــــــــــراد الـــــشـــــرطـــــة، وانــــتــــدبــــت 
الـــــخـــــبـــــراء الـــمـــخـــتـــصـــيـــن بــــشــــؤون 
بــوزارة  البحرية  والمالحة  الموانئ 
الــــمــــواصــــالت لــمــعــايــنــة الــقــاربــيــن 
وصوًال من ذلك لظروف ومالبسات 
خفر  لــدى  مــا  طلبت  كما  الــواقــعــة، 
السواحل من تسجيالت لالخطارات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــحــادث والــمــعــلــومــات 
زورق  بتحركات  الخاصة  والبيانات 
التعرف  جــهــاز  وبفحص  الــشــرطــة، 
وإثــبــات  المتهمين  بــقــارب  الــخــاص 
مــا بــه مــن بــيــانــات تــحــركــاتــه وخــط 
سيره، ومازالت التحقيقات جارية.

وقــــعــــت فــــتــــاة آســــيــــويــــة فــريــســة 
أن  بــــــعــــــد  وبــــــحــــــريــــــنــــــي  لـــــفـــــتـــــاتـــــيـــــن 
اســتــدرجــوهــا عــن طــريــق إعـــالن على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بوهم 
الــعــمــل فـــي خـــدمـــات الـــتـــدلـــيـــك، ثم 
إلى  الــدعــارة  ممارسة  على  أجــبــروهــا 
ســفــارة  مــع  الــتــواصــل  مــن  تمكنت  ان 
بــلــدهــا فـــي الــبــحــريــن والـــتـــي أبــلــغــت 
وتم  البشر  في  االتجار  مكافحة  إدارة 
المتهمين.  على  والقبض  تخليصها 
بـــدايـــة  إن  عــلــيــهــا  الــمــجــنــي  وقــــالــــت 
الــواقــعــة كــانــت عـــن طــريــق مــشــاهــدة 
للعمل  الفيسبوك  موقع  على  اعــالن 
فـــي الــبــحــريــن وتــواصــلــت مـــع الــرقــم 
المبين باإلعالن، وتقدمت للعمل في 
األوراق  أرســـلـــت  إذ  الــتــدلــيــك  مــجــال 
الــمــطــلــوبــة مــنــهــا، وبــالــفــعــل حــضــرت 
إلــــى الــمــمــلــكــة وكــــان فـــي اســتــقــبــالــهــا 
أحـــد األشــخــاص قـــام بــإيــصــالــهــا إلــى 

مضيفا  شقتها،  في  الثانية  المتهمة 
أنــهــا شــاهــدت مــا يــقــرب مــن ١١ فتاة 
الشقة  نفس  فــي  مــوجــودات  أخــريــات 
إذ  الــدعــارة،  في  يعملن  أنهن  وعلمت 
أخبرتها المتهمة بضرورة االستعداد 
مجال  فــي  الــتــالــي  الــيــوم  فــي  للعمل 
إلى  عليها  المجني  وأشــارت  الدعارة. 
حضرت  أنــهــا  المتهمة  أخــبــرت  أنــهــا 
المتهمة  أن  إال  التدليك  في  للعمل 
البحر  في  بإلقائها  وهددتها  نهرتها 
عليها  أن  أو  العمل  رفضها  حــال  فــي 
استقدامها  تكاليف  دينار   ١٣٠٠ دفع 
إلـــــى الـــبـــحـــريـــن لـــلـــعـــودة إلـــــى بــلــدهــا 
المتهمة  أن  إلــى  مشيرة  أخـــرى،  مــرة 
األولى  المتهمة  مع  تواصلت  الثانية 
الــتــي تــديــر الــعــمــل مــن خـــارج الــبــالد 
إليها  موجهة  األخـــرى  هــي  وكلمتها 
التهديدات في حال رفضها العمل في 
المتهم  إليها  وحضر  الدعارة.  مجال 

بها  وتــوجــه  التالي  الــيــوم  فــي  الثالث 
إلـــــى إحــــــدى الـــشـــقـــق وأجــــبــــرت عــلــى 
مــمــارســة الــــدعــــارة مـــع ثـــالثـــة زبــائــن 
عليها  تــحــصــلــت  ديــــنــــارا   ٤٥ مــقــابــل 
الــمــتــهــم الــثــانــيــة وعــنــد عــودتــهــا إلــى 
الــشــقــة مـــرة أخـــرى بــواســطــة المتهم 
العمل،  رفــضــهــا  عــلــى  أصـــرت  الــثــالــث 
الهاتف  عنها  منعوا  أيـــام  عــدة  وبــعــد 
فيها استطاعت أن تتواصل مع سفارة 
بلدها التي أخبرت الشرطة وبعد أقل 
مــن نــصــف ســاعــة تــم تــحــريــرهــا. من 
جانبها أنكرت المتهمة تهمة االتجار 
هي  شقيقتها  إن  وقالت  باألشخاص، 
الخارج  مــن  الــدعــارة  شبكة  تدير  مــن 
الطعام  إعداد  فقط  هي  دورها  بينما 
لــلــفــتــيــات وتــنــظــيــف الــشــقــة واســتــالم 
ريـــع الـــدعـــارة مـــن الــفــتــيــات وإرســـالـــه 
إلــــى شــقــيــقــتــهــا فـــي الــــخــــارج مــقــابــل 
شــهــريــا،  ديـــنـــارا   ٢٥٠ عــلــى  حــصــولــهــا 

بينما قال المتهم الثالث إن المتهمة 
خــارج  وســافــرت  األولـــى هــي صديقته 
وهو  هنا،  شقيقتها  وتركت  البحرين 
أخريات  رفقة  شقة  لها  استأجر  مــن 
به  يقوم  ما  وكــل  الــدعــارة،  في  للعمل 
هو نقل الفتيات وشراء احتياجاتهن 
بمقابل مادي بسيط. أسندت النيابة 
إلـــــى الــمــتــهــمــيــن أنــــهــــم فــــي غــضــون 
أمـــن  بــــــدائــــــرة  ٢٠٢٠و٢٠٢١  عــــامــــي 
والثانية  األولـــى  العاصمة  محافظة 
عليها  المجني  شــخــص  فــي  اتــجــرتــا 
وتنقيلها  ونقلها  بإيوائها  قامتا  بــأن 
بغرض إساءة استغاللها في ممارسة 
الــــدعــــارة بــطــريــق اإلكـــــــراه والــحــيــلــة 
مديونية  مبلغ  ســـداد  على  واإلجــبــار 
كما  حريتها،  على  حصولها  مقابل 
حجزا حريتها بغير وجه حق قانوني 
ارتكاب  على  عليها  المجني  وحملتا 
على  واعتمدتا  للدعارة،  محل  وإدارة 

مـــا تــكــســبــه الــمــجــنــي عــلــيــهــا والــغــيــر 
مـــن مــمــارســة الــــدعــــارة، كــمــا أســنــدت 
أنهما  والثالث  الثانية  المتهمة  إلــى 
جزئية  بصفة  حياتهما  فــي  اعــتــمــدا 
من  عليهن  المجني  تكسبه  مــا  على 

ممارسة الدعارة.

ثالثيني  على  سنوات   ٣ بالسجن  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قضت 
أعفت  فيما  ديــنــار،  آالف   ٣ تغريمه  مــع  (الشبو)  المخدرة  للمواد  مــروج 
المحكمة آخر من عقوبة تقديم بمقابل مادة الحشيش المخدر واكتفت 

بحبسه مدة سنة عن التعاطي وغرمته المحكمة ألف دينار. 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات 
تكليف  وتم  الترويج،  بقصد  المخدرة  المواد  االول  المتهم  بحيازة  تفيد 
أحد المصادر السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة وما لبث 
على  معه  واتفق  الشرطي  مسمع  تحت  هاتفيًا  االول  بالمتهم  اتصل  أن 
شرطي  رفقة  المصدر  انتقل  ذلك  أثر  وعلى  دينار،   ١٠٠ قيمته  ما  شــراء 
قطعة  المصدر  بتسليم  المتهم  وقام  والتقيا  عليه،  المتفق  المكان  إلى 
لمادة داكنة اللون ثبت معمليا أنها مادة الحشيش المخدرة وتمت عملية 
مداهمة المتهم الذي حاول الهرب لكن قوة الضبط تمكنت من القبض 

عليه. واعترف المتهم األول في تحقيقات النيابة العامة بحيازته للمادة 
المضبوطة بقصد إعادة بيعها بواسطة المتهم الثاني وآخر لزيادة دخله 
إذ إن راتبه ضعيف ال يكفي متطلباته وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر 
على أن يبيعه مادة الحشيش المخدرة بما قيمته مائة دينار، وفي الموعد 
الثاني  المتهم  من  عليها  تحصل  التي  المخدرة  المادة  سلمه  المحدد 
الذي كان يرافقه في سيارته، وحال القبض عليه فر هاربا بالسيارة وأنه 

يتعاطى مادة الحشيش المخدرة وتم ضبطه الحقا.
المتهم  رفقة  كان  بأنه  العامة  النيابة  تحقيقات  في  الثاني  واعترف 
األول في سيارته وقت الواقعة وقد تقابل مع شخص خلف السيارة وفجأة 
شاهد ذلك الشخص يركض ومن خلفه المتهم، ثم التقيا ثانية وتشاجرا 
فقفز على مقعد السائق وهرب بسيارة المتهم األول، وأضاف انه يتعاطى 

المواد المخدرة.
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خبير  بشطب  قـــرارا  الثانية  المدنية  العليا  االستئنافية  المحكمة  أيــدت 
مسجل لدى وزارة العدل بعد أن انتحل صفة خبير آخر وأعد تقريرا بدال منه من 
دون أن يخبر المحكمة بأنه من أعد التقرير، مبررا الواقعة بأنه أعد التقرير بناء 
لظروف  الخارج  إلى  سافر  والذي  الدعوى  في  األصلي  الخبير  زميله  طلب  على 

طارئة ولكنه لم يعد.
حكم  بــإصــدار  المدنية  المحاكم  إحــدى  قيام  إلــى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
كان  األخــيــر  أن  إال  أمــامــهــا  مــنــظــورة  دعـــوى  فــي  محاسبي  خبير  بــنــدب  تمهيدي 
الخبير  بتخويل  فقام  البحرين،  خــارج  وســافــر  إرادتـــه  عــن  خــارجــة  ظــروف  لديه 
ممهورا  تقريره  بــإيــداع  األخير  وقــام  بالمأمورية؛  عنه  نيابة  للقيام  المستأنف 
المحكمة  إلى  الرجوع  دون  ومن  الواقعة،  في  المنتدب  األصلي  الخبير  بإمضاء 
المادة  إن  المحكمة  وقالت  المأمورية.  بمباشرة  التمهيدي  الحكم  أصدرت  التي 
(٩) من المرسوم بقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٥ بشأن جدول الخبراء نصت أن «يشكل 
بقرار من وزير العدل والشؤون اإلسالمية مجلس التأديب الخبراء من أحد وكالء 
المادة  وتنص  قضاتها»،  من  اثنين  وعضوية  رئيسا  المدنية  الكبــرى  المحكمــة 
(١١) منه أن «العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي اإلنذار - اللوم 
- المنــع مــن مزاولــة أعمال الخبرة أمام المحاكم مدة ال تزيد على ثالث سنوات 
- محو االسم من الجدول»، وأن المشرع نص َعَلى إنشاء مجلس التأديب للنظر 
في الشكوى التي تقدم ضد خبراء الجدول التي تحال إليه من لجنة قيد خبراء 
الجدول، وتدرج المشرع ِفي العقوبات التي يجوز توقيعها َعَلى الخبير المخالف، 
وذلــــك بــحــســب جــســامــة وشــــدة الــمــخــالــفــة الــثــابــتــة ِفـــي حــقــه، وأعــطــى لمجلس 
من  الصادر  القرار  ِمَن  التظلم  ويكون  المناسبة،  العقوبة  توقيع  سلطة  التأديب 
مجلس التأديب بالجزاء ِفي َهِذِه الحالة أمام مْحَكَمة االستئناف العليا المدنية 
المختصة.  وقد أشارت المحكمة إلى أن الواقعة مثبتة على وجه القطع واليقين 
قيام المستأنف بمباشرة المأمورية المسندة إلى خبير آخر من دون أن يكون هو 

دون  من  أو  التمهيدي  الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  قبل  من  المنتدب  الخبير 
عليه  وبناًء  مجازاته،  يستوجب  تأديبيًا  جرًما  حقه  في  يشكل  بما  إليها  الرجوع 
جدول  من  اسمه  بمحو  المستأنف  بمجازاة  الصادر  فيه  المطعون  القرار  يكون 

الخبراء قائما على سنده متفقا وصحيح حكم القانون.
وأشــــارت إلـــى أنـــه ال يــنــال مــن ذلـــك مــا تمسك بــه الــمــســتــأنــف مــن أنـــه قــام 
بالمأمورية بعد تخويله من قبل الخبير األصلي لكون األخير كان لديه ظروف 
خارجة عن إرادته إذ سافر إلى الخارج في رحلة عمل، فذلك مردود عليه بأنه كان 
يتعين على الخبير المنتدب االعتذار عن أداء المأمورية، كما ال ينال من ذلك 
أيضا ما تمسك به المستأنف من صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى 
يقيد  الــذي  هــو  الجنائي  الحكم  أن  المقرر  إن  إذ  اإلداريــــة،  الشكاوى  سجل  فــي 

المساءلة التأديبية فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. 
كما أشارت إلى أن قرار النيابة العامة بالحفظ ال يكون له ثمة حجية أمام 
وال  عليها  بني  التي  واألسباب  القرار  هذا  فحوى  كان  ما  أيــًا  التأديبية  السلطة 
غير  في  المستأنف  به  تمسك  ما  ويكون  تأديبيا  المستأنف  مساءلة  دون  يحول 
الــتــدرج  عــدم  مــن  المستأنف  بــه  تمسك  مــا  أيــضــا  ذلــك  مــن  يــنــال  ال  كما  محله، 
بالتأديب  المختصة  السلطة  انتهت  متى  أنــه  المقرر  إن  إذ  الــجــزاء،  توقيع  في 
إلى ارتكاب المخالف لذنب تأديبي كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن 
وكان  القانوني،  النصاب  حــدود  في  تأديبي  جــزاء  من  يناسبها  ما  وتقدير  ذلــك، 
جزاء المحو من جدول الخبراء من ضمن الجزاءات المقررة للمخالفة الثابتة 
المستأنف  بمجازاة  فيه  المطعون  القرار  يصبح  إنه  وحيث  المستأنف.  حق  في 
بمحو اسمه من جدول الخبراء قائما على سببه متفقا وصحيح حكم القانون 
يغدو الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون.. ولهذه األسباب 
حكمت المحكمة بقبول االستئناف شكًال، ورفضه موضوعًا، وألزمت المستأنف 

المصاريف.
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معايير  وفـــق  متميز  تعليم  بتوفير   AMA جــامــعــة  تــلــتــزم 
دوليًا  معتمدة  أكاديمية  وبــرامــج  والمهنية  الــجــودة  من  عالية 
الطلبةعلميًا  إعـــــداد  عــلــى  تــقــوم  مـــجـــاالت  عـــدة  فـــي  ومــحــلــيــًا 
تتماشى  وكفايات  وحرفية  تقنية  بمهارات  وتزويدهم  وعمليًا 
مع إحتياجات ومتطلبات سوق العمل على المستوى المحلي 
واالقــلــيــمــي والــعــالــمــي، فــفــي مــجــال الــهــنــدســة تــوفــر الجامعة 
بــرنــامــج بــكــالــوريــوس الــعــلــوم فـــي هــنــدســة تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
وبكالويوس العلوم في هندسة الميكاترونكس اللذين يحظيان 
وهي  األكاديمي،  لالعتماد   ABET مؤسسة  من  دولــي  باعتماد 
مجاالت  في  عالميًا  بها  ومعترف  ومعتمدة  مرموقة  مؤسسة 
االعتماد األكاديمي للعلوم التطبيقية والهندسة والتكنلوجيا، 
ويقوم برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة تقنية المعلومات 
منها  مهن  ممارسة  على  الــقــدرة  لديهم  خريجين  إعــداد  على 
شبكات،  إداري  محلل  تحكم،  مهندس  شبكة،  كمهندس  العمل 
مــهــنــدس إنـــتـــاج ومـــطـــور نــظــم هــنــدســيــة وتــقــنــيــة. أمـــا بــرنــامــج 
بكالويوس العلوم في هندسة الميكاترونكس فهو يمكن خريج 
خطوط  مبرمج  وتصنيع،  انتاج  كمهندس  العمل  من  البرنامج 
تــصــنــيــع، مــهــنــدس تــصــمــيــم، مــــدرب اومـــــدرس مــهــنــي، مهندس 

مختبر، مشرف صيانة او مهندس مبيعات. 
وتوفر الجامعة في مجال إدارة األعمال بكالوريوس العلوم 
في اإلدارة الدولية الذي يعد الخريجين لتولي مناصب إدارية 
يرتبط  فيما  وخصوصا  الــقــرارات،  اتــخــاذ  على  بالقدرة  تتسم 
ببيئات العمل التجارية المحلية والعالمية، عالوة على برنامج 
بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات اإلدارية الذي يقوم على 
تخريج طلبة على قدر كبير من المعرفة للموائمة والربط بين 
مجالي إدارة األعمال وتقنية المعلومات، باإلضافة الى برنامج 
ماجستير إدارة األعمال الذي يهيئ الخريجين لتولي وظائف 
قــيــاديــة كــمــديــريــن فــي مــجــال إدارة األعـــمـــال، شــــؤون األفــــراد، 
وغيرها،  الخاصة  المشاريع  مجال  في  او  ماليون  مستشارين 
وجــمــيــع هـــذه الــبــرامــج مــعــتــمــدة مــن قــبــل الــمــجــلــس األوروبــــي 

 .ECBE للتعليم وريادة األعمال
الحاسوب  عــلــوم  بــكــالــوريــوس  برنامج  الجامعة  تــوفــر  كما 
الحلول  ونظم  البيانات  هيكلة  دراســة  على  يركز  برنامج  وهــو 
الحسابية وأنظمة تشغيل ولغات الحاسوب وتقنيات البرمجة، 
للعمل  مؤهلين  خريجين  إعــــداد  عــلــى  الــبــرنــامــج  هـــذا  ويــقــوم 
في  والعمل  البيانات  قــواعــد  وتصميم  البرمجة  مــجــاالت  فــي 

المتعددة  والــوســائــط  اإللــكــتــرونــيــة  الشبكات  تطوير  مــجــال 
تقنية  إدارات  مــجــال  فــي  مهمة  ومــســؤولــيــات  مناصب  وتقلد 
الــمــعــلــومــات. وتــعــتــبــر انـــجـــازات جــامــعــة امـــا هــي فــي الــواقــع 
بالمهارات  وتــزويــدهــم  البحريني  الشباب  لتطوير  اسهامات 
والــمــقــررات  العمل  ســوق  احتياجات  بين  للموائمة  الــالزمــة 
على  فعال  دور  لعب  من  تمكينهم  اجــل  من  وذلــك  الدراسية 
مستوى االقتصاد الوطني، ومن دون ادنى شك فإن الجامعة 
تعمل بكل اقتدار وثبات من اجل توفير تعليم متميز وبجودة 

عالية لشباب اليوم وخبراء الغد.

حــصــلــت الــجــامــعــة الــمــلــكــيــة 
لــلــبــنــات، الــجــامــعــة الــــرائــــدة في 
تــمــكــيــن الـــــمـــــرأة وتـــقـــدمـــهـــا عــبــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي فـــــي مــمــلــكــة 
الشمولية  جائزة  على  البحرين، 
مـــــن قــــبــــل خـــــدمـــــة االعــــتــــمــــاديــــة 
والجامعات  والمعاهد  للمدارس 
المتحدة  المملكة  فــي  الــدولــيــة 
(آســـــيـــــك)، وذلــــــك فــــي مــؤتــمــرهــا 
االتــصــال  تقنية  عــبــر  عــقــد  الـــذي 
من  ممثًال   ٤٤٧ بحضور  المرئي 
٣٧ دولة في انحاء العالم بما في 
لــــوزارات  ممثلة  شخصيات  ذلـــك 
الـــتـــعـــلـــيـــم واتــــــحــــــاد الـــجـــامـــعـــات 
للتعليم  تايمز  ومؤسسة  العربية 

العالي وجامعات أخرى. 
وجاء التكريم من قبل خدمة 
والمعاهد  لــلــمــدارس  االعتمادية 
في  ومقرها  الدولية،  والجامعات 
عقدها  أثناء  المتحدة،  المملكة 
األول  االفــــتــــراضــــي  لـــمـــؤتـــمـــرهـــا 
بعنوان   ٢٠٢١ بعد  التعليم  حــول 
للتعليم  جديدة  آفــاق  استكشاف 
الــــــدولــــــي فــــــي عـــــالـــــم مــــتــــزعــــزع. 
هذه  المؤتمر  إدارة  منحت  حيث 
الجائزة للجامعة الملكية للبنات 
وملموس  عــاٍل  تأثير  ذات  بكونها 
ألحــــد أهــــــداف األمـــــم الــمــتــحــدة 
الهدف  وهو  المستدامة،  للتنمية 
الخامس المتعلق بالمساواة بين 
في  لمساعيها  تكريمًا  الجنسين، 

تحقيق هذا الهدف. 
بأعمال  القائمة  أعربت  وقــد 
للبنات،  الملكية  الجامعة  رئيسة 
الدكتورة منى سوري، عن فخرها 
لــنــيــل الــجــامــعــة لـــهـــذه الــجــائــزة 
وأشــــــادت بــفــريــق عــمــل الــجــامــعــة 
الذي سعى لتحقيق هذا اإلنجاز 
بـــقـــولـــهـــا «الــــجــــامــــعــــة الــمــلــكــيــة 

تتميز  دولــيــة  جامعة  هــي  للبنات 
باالعترافية واالعتمادية من قبل 
شتى  من  العالي  التعليم  وزارات 
الدول والهيئات التعليمية وتعمل 
على تحقيق أعلى معايير الجودة 
نرى  واليوم  التعليم،  في  والتميز 
انـــعـــكـــاس ذلـــــك عـــلـــى الــمــســتــوى 
الجامعة  نيل  خــالل  مــن  الــدولــي 
وتؤكد  المرموقة.  الجائزة  لهذه 
على  المسعى  هــذا  مــن  الجامعة 
التزامها بتحقيق أهداف التنمية 
بتمكين  الــمــتــعــلــقــة  الــمــســتــدامــة 
بين  والــمــســاواة  وتقدمها  الــمــرأة 
الجنسين عبر العملية التعليمية، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــمــهــمــة األســـاســـيـــة 
والتي  للبنات  الملكية  للجامعة 
تــــمــــيــــزهــــا عــــــن الــــجــــامــــعــــات فــي 

بجهود  فــخــورون  نحن  البحرين. 
فريق عمل الجامعة ونتطلع إلى 

المزيد من اإلنجازات».
مديرة  صــرحــت  جانبها،  مــن 
وحدة ضمان الجودة واالعتمادية 
فـــي الــجــامــعــة الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات، 
الـــســـيـــدة مــنــى عــبــد الــــجــــواد، أن 
«الــجــامــعــة الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات قد 
اتـــــخـــــذت خـــــطـــــوات كــــبــــيــــرة عــبــر 
تحقيق  فــي  التعليمية  مهمتها 
الــــهــــدف الـــخـــامـــس مــــن أهـــــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة، وهـــــذه 
الــجــائــزة بــمــثــابــة انــعــكــاس لتلك 
تبذلها  الــتــي  الــمــكــثــفــة  الــجــهــود 
مفهوم  تعزيز  أجــل  من  الجامعة 
وتمكين  الجنسين  بين  المساواة 
جميع النساء والفتيات، وستعمل 

الـــجـــامـــعـــة دومــــــــًا عـــلـــى تــحــقــيــق 
في  تصب  التي  ورسالتها  رؤيتها 

تمكين وتقدم المرأة».
الجامعة  أن  بالذكر  الجدير 
في  حصلت  قــد  للبنات  الملكية 
وقــــــت ســــابــــق عـــلـــى االعـــتـــمـــاديـــة 
الـــدولـــيـــة مــــن قـــبـــل «آســــيــــك» فــي 
معيار  وهـــو  الــمــتــحــدة،  الــمــمــلــكــة 
جـــــودة مــشــهــور دولــــيــــًا لــلــمــدارس 
والــكــلــيــات والــجــامــعــات الــدولــيــة 
التعليمية  الــخــدمــات  ولمقدمي 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت ومــعــتــرف بـــه من 
المملكة  في  الداخلية  وزارة  قبل 
الـــجـــامـــعـــة  أن  كـــمـــا  الــــمــــتــــحــــدة. 
من  حصلت  قــد  للبنات  الملكية 
«الجامعة  لقب  على  الهيئة  ذات 

الرائدة» في عام ٢٠١٩. 

بجميع  الحكومية  الــبــحــريــن  مملكة  مــــدارس  تــواصــل 
لطلبتها،  الشاملة  األداء  تقييم  تطبيقات  تنفيذ  مراحلها 
في ظل دعم ومتابعة مستمرة لهم، لضمان إتمامهم جميًعا 
لهذه التطبيقات المهمة التي ُخصصت لها نسبة كبيرة من 
الوقت  وفــي  المطلوبة  بــالــصــورة  لــلــمــواد،  النهائية  الــدرجــة 
المحدد، إذ أفادت مدارس ابتدائية بأن نسبة اإلنجاز لديها 
قد بلغت ١٠٠٪، وأنه ال صعوبات تذكر في تنفيذ التطبيقات 

واستالمها وتصحيحها.
عبدالرحمن  فــاطــمــة  األســـتـــاذة  أوضــحــت  جــانــبــهــا،  مــن 
مـــديـــرة مـــدرســـة حــســان بـــن ثــابــت االبــتــدائــيــة لــلــبــنــيــن بــأن 
المدرسة قد تمكنت من استالم جميع استجابات التطبيقات 
فـــي الـــوقـــت الــمــحــدد بــنــســبــة ١٠٠٪، وذلــــك ثــمــرة إجـــــراءات 
مدروسة نفذتها منذ بداية الفصل الدراسي الجاري، إذ تم 
للطالب  التطبيقات  لتقديم  ومحفزة  مناسبة  بيئة  توفير 
سواء في التعلم عن بعد أو التعلم المزدوج، وتم تنظيم آلية 
العليا  للقيادة  اجتماعات  عقد  مع  التطبيقات،  تلك  تنفيذ 
حصر  بــهــدف  بــالــمــدرســة،  المختصات  كــافــة  مــع  والــوســطــى 
بما  الصعوبات  تذليل  على  والعمل  والتحديات  المعوقات 

يناسب واقع المدرسة.
وأضـــافـــت مــديــرة الــمــدرســة أنـــه تــم كــذلــك وضـــع خطة 
والشكل  الزمنية  والمدة  والمراجعة  التسليم  آلية  لتوضيح 
الــعــام واإلخــــــراج الــفــنــي والــتــدقــيــق عــلــى الــمــحــتــوى ومــدى 

ارتــبــاطــه بــالــكــفــايــات ومــطــابــقــتــه لــلــمــعــايــيــر والــمــواصــفــات 
المحددة، وإعداد النشرات واألدلة والملخصات اإللكترونية 

وتقديمها للطالب وأولياء األمور.
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة خـــاصـــة بــالــدعــم 
األكاديمي من قبل اختصاصية صعوبات التعلم، إلى جانب 
المشاكل  لمتابعة  والــتــقــنــي  الــفــنــي  لــلــدعــم  لجنة  تنظيم 
الــتــقــنــيــة لــلــطــالب، وكـــذلـــك تـــم تــنــظــيــم قـــاعـــات امــتــحــانــات 
مراعية لالحترازات الصحية ومزودة بأجهزة إلكترونية مع 

وجود معلمات مراقبات ومشرفات واختصاصيات لتقديم 
الدعم والمساندة. 

على  للتدقيق  لــجــان  بتنظيم  الــمــدرســة  قــامــت  كــمــا 
الدرجات وفق آلية تضمن دقة الدرجات وصحتها، مع رفع 
التطبيقات واالستجابات في ملفات إلكترونية، بناًء على 
إلى  إضافة  عليها،  والتدقيق  لمتابعتها  الوزارة،  توجيهات 
للطالب  لتوعية  اإللكترونية  والوصالت  النشرات  توظيف 
رمضان  شهر  خــالل  والــمــذاكــرة  الــدراســة  أساليب  بأفضل 

المبارك. 
تنفيذ  فــي  تجربتها  عــن  المعلمات  إحـــدى  وتحدثت 
العمل  تنظيم  حسن  أن  وأوضــحــت  الشاملة،  التطبيقات 
التي  الموحدة  الدقيقة  واآللــيــة  المدرسة  إدارة  قبل  مــن 
استخدمت في تنفيذ هذه التطبيقات ووضوحها بالنسبة 
أسهمت  قد  األمــور  وأولياء  والطالب  المدرسة  لمنتسبات 
في توفير الوقت والجهد، األمر الذي أدى إلى إنجاز العمل 

بصورة منظمة ودقيقة. 
أولياء  قبل  من  عديدة  إشــادات  المدرسة  رصــدت  وقد 
األمور الكرام الذين عبروا عن إعجابهم بسهولة الوصول 
إلــــى الــتــطــبــيــقــات الــرقــمــيــة وســـالســـة طــــرق اإلجـــابـــة عن 
األسئلة والدعم الكبير المقدم من قبل المدرسة لضمان 
المناسب  الــوقــت  فــي  الــحــل  فــي  الــطــلــبــة  جميع  مــشــاركــة 

وبالطريقة المثلى.
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البدء  نيويورك  مدينة  تعتزم  المنشورة:  لألخبار  وفقا 
في تقديم جرعات مجانية من لقاح «كورونا» للسياح تزامًنا 
مع عزمها إلغاء قيود اإلغالق تماًما في الصيف. وقال عمدة 
مدينة نيويورك بيل دي بالسيو يوم الخميس الماضي، إنه 
مناطق  في  متنقلة  تطعيم  مراكز  تشييد  في  البدء  سيتم 
جونسون»  آنــد  «جونسون  لقاح  لتقديم  السياحي  الــجــذب 
ذات الجرعة الواحدة، ال الجرعتين، مؤكدا أن تلك الخطوة 
قد تساعد على تشجيع السياح لزيارة المدينة، وأنه ينوي 
يوليو  مــن  األول  فــي  بالكامل  نــيــويــورك  مدينة  فتح  إعـــادة 
المقبل، تــزامــًنــا مــع تــراجــع اإلصــابــات بــفــيــروس «كــورونــا». 
بين  التنقل  المتحدة  الواليات  سكان  من  العديد  بدأ  وقد 
الواليات ألخذ اللقاح في أماكن التطعيم فيها أسرع، وذلك 

في ظاهرة بات يطلق عليها «سياحة اللقاح».
إقــبــال  فــي  ستسهم  والجميلة  اإلبــداعــيــة  الــفــكــرة  هـــذه 
الــســيــاح عــلــى نـــيـــويـــورك، وانـــتـــعـــاش اقــتــصــادهــا، وتــحــريــك 
حركة  وزيــادة  لمواطنيها،  ووظائفها  أبوابها  وفتح  تجارتها، 
ســـيـــارات األجـــــرة فــيــهــا، وارتــــفــــاع الـــحـــجـــوزات فـــي فــنــادقــهــا 

ومطاعمها ومطاراتها.
لو فكرنا مثال عندنا هنا في البحرين، في توفير اللقاح 
الفائدة  مع  اللقاح،  سعر  بمقارنة  وقمنا  بالمجان،  للسياح 
الكبيرة التي سيجلبها من السياح ومصروفاتهم في البلد، 
هذه  نطلق  من  أول  وسنكون  الرابحين،  نحن  نكون  فسوف 
أخرى  إبداعية  فكرة  ربما  أو  المنطقة  مستوى  على  الفكرة 
مملكة  تكون  وبذلك  والسياحة،  واالقتصاد  السوق  تنعش 

البحرين قد استثمرت (سياحة اللقاح). 
وكذلك هي شركات السياحة في البحرين، لماذا ال تفكر 
أننا  وخاصة  البحرين،  لزيارة  عــروض  بإعالن  األخــرى  هي 
يبحثون  األجانب  من  والكثير  الصيف،  فترة  على  مقبلون 
عن أشعة الشمس، وذلك مع توفير اللقاح بالمجان، بحيث 
العرض  ضمن  الــلــقــاح،  وقيمة  رســوم  بدفع  الشركة  تتكفل 
الوطن  واقتصاد  رابحة،  الشركة  تصبح  وبذلك  السياحي، 

رابح، والسائح األجنبي رابح.
بالطبع سيخرج لنا كالعادة أشخاص من محبي (تكسير 
المجاديف) وعرقلة األفكار، وعدم قبول الحلول اإلبداعية، 
زيادة  من  والخوف  والهواجس،  المخاطر  عن  الحديث  في 
من  عليها،  مـــردود  األمـــور  تلك  وكــل  واإلصـــابـــات،  الــحــاالت 
خالل وضع رؤية وإجــراءات وقائية يلتزم بها الجميع، ولنا 
في بعض الدول تجارب ناجحة ومتميزة في سياحة اللقاح.

ومنذ أيام قرأنا أن جزر المالديف تحاول جذب السياح 
اللقاح  تقديم  خالل  من  وذلك  اللقاح»،  «سياحة  خالل  من 
الــمــضــاد لـــكـــورونـــا، لـــلـــزوار بــمــجــرد الـــوصـــول، وتــتــجــه جــزر 
المالديف إلى تقديم اللقاح ذي الجرعتين لالستفادة من 
بقاء السائح أياما أطول، ليعود ذلك بالنفع على السياحة 

واالقتصاد في المالديف.
وفـــي فــلــوريــدا اقــتــرحــت الــســلــطــات الــلــقــاح مــجــانــًا ومــن 
المدينة  حــّول  مــا  عــامــًا،   ٦٥ تــجــاوزوا  مــن  على  شــروط  دون 
األمريكيين  إلــى  بالنسبة  السياحية  الــوجــهــات  أشــهــر  إلــى 
والبرازيليين  الكنديين  األثرياء  من  العديد  وأن  واألجانب، 
من  المشمسة  فلوريدا  واليــة  على  تــوافــدوا  والفنزويليين، 

أجل اللقاح.
وفي بريطانيا كذلك، اقترحت شركة سياحية على عدد 
والحصول  الــعــربــي،  الخليج  فــي  إجـــازة  قضاء  الــزبــائــن  مــن 
على جرعتين من لقاح فايزر مجانا، ويشمل العرض تذكرة 

الطيران في الدرجة األولى، وإقامة مدة شهر.
في  للسياح  اللقاح  تقديم  مجانية  فكرة  في  رأيكم  فما 

البحرين..؟؟ فكروا فيها.

malmahmeed7@gmail.com
محميد احملميد

á`̀«`̀Hô`̀Y  á`̀ «`̀ ∏`̀ FÉ`̀Y  á`̀ cô`̀ °`̀ T  100  iƒ````̀ bCG  ø`̀ª`̀ °`̀V  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  äÉ``cô``°``T  6
ألقوى  تصنيفها  عن  األوســط»  الشرق  «فوربس  مجلة  كشفت 
الشركات العائلية العربية في الشرق األوسط لعام ٢٠٢١، وتضمنت 

القائمة ٦ شركات عائلية بحرينية.

 وجاء في صدارة تلك الشركات البحرينية شركة يوسف خليل 
مجموعة  تلتها  عربيا،   ٣٨ الـ  الترتيب  في  وحلت  وأوالده،  المؤيد 
يوسف بن احمد كانو بالمركز الـ ٥١ عربيا، ثم مجموعة عبداهللا 

يوسف فخرو في المرتبة الـ٧٨ عربيا، وبعدها استثمارات الزياني 
عربيا،   ٩٠ الـــ  حلت  التي  المجموعة  نــاس  شركة  ثم  عربيا،  الـــ٨٠ 

وأخيرا محمد جالل وأوالده بتصنيفها ٩٨ عربيا.



اختارت موسوعة «جينيس» لألرقام القياسية مطعم 
«سوبرينو دي بوتان» الواقع في قلب العاصمة اإلسبانية 

مدريد كأقدم مطعم في العالم.
ويــتــمــيــز الــمــطــعــم الــــذي لــم يــغــلــق أبـــوابـــه مــنــذ عــام 
من  بعدد  عــاًمــا،   ٢٩٣ منذ  بانتظام  يعمل  والــذي   ،١٧٢٥
السمات التي منحته هذا التفوق والنكهة الخاصة، ومن 
منذ  أبــدا  يطفأ  لــم  الــذي  فرنه  نجد  السمات  هــذه  بين 
تتمثل  المطعم  وجوهرة  بانتظام.  ويعمل  افتتاحه  يوم 
بفرنه الذي لم يطفأ أبدا منذ يوم افتتاحه أي منذ ٢٩٣ 
خافيير  «لويس  المطعم  في  المدير  نائب  وقــال  عــاًمــا. 
سانشيز ألفاريز» ان الفرن يبقى يعمل ليًال ليكون جاهًزا 
برائحته  الــفــرن  يتميز  كــمــا  الــصــبــاح،  فــي  للتحميص 

المميزة التي تشكلت مع مرور األيام.
والـــوجـــبـــات الـــتـــي يــقــدمــهــا الــمــطــعــم قــديــمــة ويــتــم 
إعــــدادهــــا وفـــقـــا لــلــوصــفــات الــقــديــمــة فــقــط لــيــحــافــظ 

المطعم على تاريخه .
ويـــضـــم الــمــطــعــم ٥ صـــــاالت لــلــطــعــام مـــوزعـــة على 
٤ طـــوابـــق، كــمــا يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن الــمــشــغــوالت 

الخشبية والحجر األحمر الصغير.
وال يزور المطعم السياح فحسب، وإنما العديد من 
العائالت اإلسبانية التي ال تعتبر رحلتهم إلى العاصمة 
الغداء  لتناول  المطعم  هذا  زيارة  دون  من  كاملة  مدريد 
هناك  للغاية  معروف  «بوتان»  ومطعم  هناك.  العشاء  أو 
لسائق  العنوان  إعــطــاء  الــضــروري  مــن  ليس  أنــه  لــدرجــة 
األجرة كي يوصلك إليه. والجميع هناك يعلم أنه يحتل 

الرقم ١٧ من شارع كوشيلروس بجوار مايور بالزا في قلب 
للمطعم  الخارجية  الواجهة  وتتكون  مدريد.  العاصمة 
بــاإلضــافــة إلـــى الــبــاب الــرئــيــســي األصــلــي مــن الخشب، 
وهناك الكثير من المشغوالت الخشبية والحجر األحمر 

الصغير داخل المطعم .
األصلي  المبنى  هو  الحالي  المطعم  مبنى  أن   كما 
وتتسم  ومــريــحــة  متسعة  مــســاحــة  وبــالــداخــل  الــقــديــم. 

بالكالسيكية واأللفة .
من  ينحدر  الــذي  غونزاليز  أنطونيو  السيد  ويقول 

عائلة غونزاليز التي تدير ذلك المطعم: «وصلت عائلتي 
الماضي  الــقــرن  عشرينات  فــي  اإلسبانية  األراضـــي  إلــى 
وإنني  الحين  ذلك  منذ  هنا  الحياة  وواصلت  واستقرت 
أنطونيو،  السيد  ويعرف  ألسالفي».  الرابع  الجيل  أمثل 
تاريخ  عائلته،  أفراد  بقية  مثل  المطعم  في  يعمل  الذي 
هذا المكان جيدًا. ويوضح ذلك بقوله: «تأسس المطعم 
على أيدي طاٍه فرنسي ُيدعى جان بوتان، وهو يعد أقدم 
مطعم في العالم نظرًا إلى أنه لم يغلق أبوابه أبدًا ولم 
تشغيلية  حالة  في  المطعم  ظل  لقد  قــط.  اسمه  ُيبدل 

مستمرة منذ تاريخ التأسيس».
وهــــنــــاك تــــاريــــخ مــســجــل عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات عــمــل 
الــمــطــعــم. ويــبــدو تــاريــخ الــمــكــان نفسه مــســجــًال فــي كل 
قائمة  في  تتبدى  للغاية  أليفة  وبطريقة  أركانه  من  ركن 
من  تتمكن  كــي  أوًال  إفــرادهــا  عليك  يجب  التي  الطعام 
االطـــــالع عــلــى مــحــتــويــاتــهــا. ويـــقـــدم الــمــطــعــم األطــبــاق 
التقليدية اإلسبانية. وهناك بعض وصفات الطهي التي 
تعود إلى أسالف عائلة غونزاليز والتي منحت للمطعم 

شخصيته المتميزة. 
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ظهرت  الــتــي  الــمــرأة  أن  تعتقد  إنــهــا  االمــريــكــيــة  الــشــرطــة  قــالــت 
من  اختطفت  التي  الطفلة  هي  تــوك»  «تيك  شبكة  على  فيديو  في 
عمرها  من  الرابعة  في  خواريز  صوفيا  وكانت  عاما.   ١٨ قبل  منزلها 
عندما فقدتها أسرتها في (فبراير) عام ٢٠٠٣ من بلدة «كينويك» في 
الحين،  ذلــك  منذ  شــيء  أي  عنها  ُيسمْع  أو  ُيــَر  ولــم  واشنطن.  واليــة 
لكن المحققين اآلن يحاولون تعقب امرأة ظهرت في مقطع فيديو 
من  المقطع  وصــور  لالختطاف.  تعرضت  إنها  قالت  اإلنترنت  على 
المكسيك،  في  «كولياكان»  مدينة  في  زازويتا  أوسكار  الصحفي  قبل 
وقد سألها عن شعورها وهي تحتفل بعيد ميالدها المقبل. وأجابت 
صوفيا باإلسبانية: «لست سعيدة بذلك، ألن لدّي الكثير في ذهني. 
بكل صدق، أنا ال أحب عيد ميالدي ألنه يصدمني في كل مرة. أريد 
أن أقول مرحبًا لعمتي ومربيتي وأريدهم أن يأتوا ليأخذوني ألنني 
أجلي  من  يأتوا  أن  «أتمنى  صوفيا:  وأضافت  لالختطاف».  تعرضت 
ألنني في الواقع ال أعرف من أين أتيت وال أدري كيف جئت هنا أو 
شرطة  باسم  المتحدث  كليم  آرون  المالزم  وقــال  أنــا».  مكان  أي  من 
أن  أمــل  على  المرأة  إلــى  التحدث  يريدون  المحققين  إن  «كينويك» 
يتمكنوا أخيًرا من حل القضية التي حيرت الشرطة سنين طويلة. 
وأضاف كليم: «هذه واحدة من تلك الحاالت التي يعرف كل فرد في 
مجتمعنا بالضبط ما كانوا يفعلونه عندما اختفت. الهدف اآلن هو 
طواعية،  النووي  الحمض  من  عينة  تعطينا  وجعلها  عليها  التعرف 

هناك أمر نحتاج إلى فعله من أجل حل هذه القضية».
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لــعــزل  الـــهـــرم  مستشفى  مــكــي  وفــــاء  الــمــصــريــة  الــفــنــانــة  غـــــادرت 
التأكد  عقب  وذلـــك  الماضية،  الــســاعــات  خــالل  بــكــورونــا  المصابين 
يوما.   ٢٠ نحو  قبل  بــه  أصيبت  الــذي  كــورونــا  مــن  الــتــام  شفائها  مــن 
لـ«إرم  خاص  تصريح  في  التمثيلية،  المهن  نقابة  داخل  مصدر  وقال 
نــيــوز» إن «وفــــاء مــكــي أجــــرت خـــالل الــســاعــات الــمــاضــيــة فــحــوصــات 
تماما».  تعافيها  وأعلن  بكورونا  الخاصة  العينة  سلبية  أثبتت  طبية 
البروتوكول  انتهاء  بعد  المستشفى  غــادرت  «مكي  أن  المصدر  وأكــد 
الطبيعية»،  حالتها  إلى  الــدم  في  األكسجين  نسبة  وعــودة  العالجي 
مبينا أنها «ستقضي فترة نقاهة في منزلها ستلتزم خاللها ببعض 
العالجات للتعافي تماما وعدم التعرض لمضاعفات يسببها كورونا 
جراء  الهرم  مستشفى  إلى  نقلت  قد  مكي  وفاء  وكانت  للمتعافين». 
استغاثت  بعدما  ذلــك  جــاء  كــورونــا.  فــيــروس  بمضاعفات  إصابتها 
إلى  ونقلها  إسعاف  سيارة  توفير  أجــل  من  الصحة  وزارة  بمسؤولي 

المستشفى لتلقي العالج.

شـــهـــدت مـــصـــر حــــــادث قـــطـــار جــــديــــدا، فــي 
بمركز  األحد،  أمس  صباح  من  األولى  الساعات 
الــعــيــاط جــنــوب الــبــالد، وذلـــك بــخــروج القطار 
الـــقـــادم مــن الــقــاهــرة بــاتــجــاه مــحــافــظــة أســـوان 
عــن الــقــضــبــان. وقـــال مــصــدر بــالــســكــة الحديد 
المصرية إن الخدمات المعنية بالطريق رصدت 
الروسي   ١٠١٤ رقم  القطار  عربات  إحدى  خروج 
القضبان  عن  أسوان  باتجاه  القاهرة  من  القادم 

بنطاق مركز العياط، جنوب البالد.
لم  الحادث  أن  نيوز»  لـ»إرم  المصدر  وأضاف 
نجاح  مؤكدا  ضحايا،  أو  إصابات  أي  عن  يسفر 
الــســائــق فـــي الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــطـــار، كــمــا لم 
تتوقف حركة القطارات على الطريق إال لوقت 
عن  خرجت  التي  العربة  رفــع  تــم  حتى  قصير، 
القضبان بشكل سريع ليستأنف القطار رحلته 

على الفور.
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تسريبات محادثات فيينا تشير إلى رغبة أمريكا في الوصول إلى اتفاق 
نووي جديد مع إيران قبل االنتخابات الرئاسية القادمة في إيران ١٨ يونيو 
القادم، وذلك لرغبة واشنطن في استباق أية تحوالت سياسية أكثر راديكالية 
تأتي بها االنتخابات اإليرانية، وخصوصًا مع وجود تنافس محتدم بين أكثر 
من مرشح للرئاسة وطامح إلى السلطة، إذ ال يحق للرئيس حسن روحاني 

الترشح من جديد، ألنه سبق أن ترشح مرتين، وال يحق له الترشح اآلن.
يبدو أن الحديث عن وجود تيار لإلصالحيين وآخر للمحافظين مثلما 
يكن  لــم  -إن  المنافسات  لوصف  دقيقًا  مــؤشــرًا  يعد  لــم  سابقًا  يجري  كــان 
آخرها  وكــان  إيــران،  في  السلطة  وأقطاب  رمــوز  بين  السياسية-  الصراعات 
التسريبات الصوتية لوزير الخارجية اإليراني جواد ظريف وهو يشتكي من 
القرارات  في  سليماني-  قاسم  -وتحديدًا  اإليراني  الثوري  الحرس  تدخل 
كان  للخارجية  كوزير  دوره  إن  وقــال  للدولة،  الخارجية  بالشؤون  الخاصة 

صفرا أمام تدخالت سليماني العسكرية.
وباألمس أعلن مسول سابق في الحرس الثوري اإليراني العيمد سعيد 
محمد عن ترشحه لالنتخابات الرئاسية القادمة، وقالت وكالة فرانس برس 
إنه أدرج حملته تحت شعار «التغيير» والوعد بحكومة قوية، وسبق للعميد 
األنــبــيــاء»،  خــاتــم  «مــقــر  قــيــادة  فــي  عامين  مــدة  عمل  أن  عــامــًا)   ٥٣) محمد 
لكن  واإلعــمــار،  البناء  بــشــؤون  تعنى  الــثــوري  للحرس  اقتصادية  ذراع  وهــو 
القائد  بــأن  شعرت  ألنني  الترشح  «قــررت  محمد:  سعيد  قاله  تصريح  أهــم 
وتحول  تغيير  إلى  دعا  خامنئي)  علي  للجمهورية  األعلى  األعلى (المرشد 
وأضــاف:  مــــرارًا».  ذلــك  وطلب  اإلســالمــيــة،  للجمهورية  اإلداري  الجيل  فــي 
«لسنا مرتبطين بأي حركة أو طرف أو فصيل»، معارضًا أي «استقطاب في 
من  البالد  بتآكل  يتسبب  الذي  المستمر  الخالف  «هذا  وقال:  المجتمع».. 
هذه  والمحافظين،  اإلصالحيين  واليمين..  اليسار  عن  الحديث  الداخل.. 

كلها أمور تضّر بالبالد».
قرر  اإليـــرانـــي»  الــثــوري  «الــحــرس  أن  يعني  الــتــصــريــح؟  هــذا  يعني  مـــاذا 
السياسية  الصراعات  عن  بعيدًا  لصالحه  إيران  في  الرئاسة  منصب  انتزاع 
درجت  الذي  و(إصالحيين)  (محافظين)  بين  الرئاسة  وتــداول  التقليدية، 

عليه العادة سابقًا في كل انتخابات رئاسية.

لــكــن الــحــدث األكــبــر الــــذي يــتــجــاوز لعبة 
تــحــريــك الــبــيــادق فــي الــشــطــرنــج اإليـــرانـــي هو 
ملك)،  أحــدهــم (كــش  يقول  أن  مــن  الــمــخــاوف 

ويتبخر في الهواء كل ما كان ُيسمى «حكم الماللي» في إيران، فقد تحدثت 
األخبار عن تقارير تتعلق بالحالة الجسدية للمرشد اإليراني علي خامنئي 
البالغ ٨٢ عامًا، وأن صحة المرشد حرجة، وأن هذا يمكن أن يخلق وضعًا 
ابن  خامنئي  مجتبى  اسم  ترشيح  عن  األخبار  وتحدثت  إيــران،  في  جديدًا 
وفــاة  بعد  األعــلــى  المرشد  منصب  لتولي  محتمال  وريــثــا  األعــلــى  المرشد 
هو  عامًا   ٥٢ العمر  من  البالغ  خامنئي  مجتبى  أن  التقارير  وذكــرت  والــده.. 
النجل الثاني للمرشد، ويعتبر أكثر أبنائه انخراطًا في السياسة من خالل 
صالته باستخبارات الحرس الثوري وأقطاب التيار المتشدد، وأنه لعب دورًا 
رئيسيًا في السياسة اإليرانية مدة ١٥ عامًا، وكان المرشح الرئاسي مهدي 
كروبي قد اشتكى من تدخل مجتبى خامنئي في تغيير نتائج انتخابات عام 
٢٠٠٥ لصالح محمود أحمدي نجاد في الساعات األخيرة من فرز األصوات، 
ووجه كروبي رسالة مفتوحة إلى خامنئي آنذاك يحتج فيها على أن مجتبى 

قد قام بتزوير االنتخابات بمساعدة الباسيج والحرس الثوري.
من  بــل  الــقــادم؟..  إيـــران  رئيس  سيكون  مــن  فقط  يعد  لــم  الــســؤال  إذن 
سيكون المرشد األعلى القادم؟ وهناك تكهنات سياسية بأن الحرس الثوري 
اإليراني سوف ينتزع السلطة لصالحه.. ويأخذ منصب رئاسة الجمهورية، 
وليس بالضرورة أن يكون ذلك من خالل العسكري المرشح سعيد محمد، 
أو  األعلى  المرشد  منصب  ُيلغى  وقــد  الــثــوري،  الحرس  في  آخــر  قيادي  بل 
وعسكريًا  سياسيًا  العليا  السلطة  قــرارات  تكون  بينما  فقط،  صوريًا  يبقى 

محصورة في الحرس الثوري فقط.
هل هذا يعني نهاية حكم الماللي في إيران؟ وهل يكون بالضرورة حكم 
يمكن  والعالم؟  المنطقة  ولــدول  إليــران  أفضل  المركزي  الــثــوري  الحرس 
متشددين  ديــن  رجــال  أفــرزت   ١٩٧٩ عــام  الخمينية  الثورة  تجربة  إن  القول 
وحرسا ثوريا متشددا، وهذا يعني أنه حتى في حالة انتهاء حكم الماللي 
فإن حكم الحرس الثوري لن يكون معتدًال أو إصالحيًا، بل سيكون «متنمرًا» 

أكثر ضد الشعب اإليراني والعالم.

 »``̀HO á``̀Wô``̀°``̀T ..»``̀ YÉ``̀ æ``̀ £``̀ °``̀ U’G AÉ```̀ cò```̀ dG ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SÉ``̀H
É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H »``̀ a ø`̀ «`̀ Hƒ`̀ ∏`̀ £`̀ ª`̀ dG ø`̀ «`̀ eô`̀ é`̀ ª`̀ dG Rô```̀HCÉ```̀H í`̀ «`̀ £`̀ J

العدد (١٥٧٥٣) - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين ٢٨ رمضان ١٤٤٢هـ - ١٠ مايو ٢٠٢١م 20

زعمت عجوز بريطانية تقيم في مدينة برادفورد 
اإلنجليزية، وتدعى «باوال سميث» اختطافها ٥٠ مرة 
غامض،  جسم  طــريــق  عــن  فضائية  كائنات  قبل  مــن 

وذلك منذ طفولتها. 
وأوضـــحـــت ســمــيــث أن الــدلــيــل عــلــى كــالمــهــا هو 
كـــدمـــات فـــي يـــدهـــا، مــعــلــقــة: «كــــل مـــا يــمــكــنــنــي فعله 
فسأصاب  وإال  كالمعتاد  الــحــيــاة  فــي  االســتــمــرار  هــو 
بــالــجــنــون ورفــــض الـــواقـــع»، فــيــمــا كــشــفــت عــن صــورة 
رسمت  كما  يــدهــا،  على  الفضائيون  تركها  لــكــدمــات 
لديهم  أن  إلـــى  مــشــيــرة  لــشــكــلــهــم،  تــوضــيــحــيــة  صــــورة 

تقدما تكنولوجيا ليس لدينا.
وأضافت: «الفضائيون عرضوا لي شرائح لمناظر 
طبيعية بها نهر جميل تحول إلى اللون األسود، كما 
وسرعان  األحمر،  اللون  إلى  الزرقاء  السماء  تحولت 
جشع  بسبب  تدمر  التي  لــألرض  فيلم  أنــه  أدركــت  ما 

اإلنـــســـان»، مــتــابــعــة: «الــمــرة األولــــى الــتــي رأيـــت فيها 
الغابة،  فــي  كنت  إذ   ١٩٨٢ عــام  كانت  فضائية  مركبة 
وكـــان الــمــكــان هــادًئــا تــمــاًمــا، ثــم بـــدأت أســمــع نبضات 

قلبي تخفق بشدة في مسار ضيق».
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أعــلــنــت شــرطــة إمــــارة دبــــي، أمـــس األحــــد، الــقــبــض على 
لمكافحة  البريطانية  الوطنية  للوكالة  المطلوبين  أبرز  أحد 
الجريمة، ينتمي إلى عصابة إجرام دولية ُمنظمة ُمتخصصة 
اإلماراتية  «البيان»  صحيفة  وذكرت  بالمخدرات.  االتجار  في 
المتورط  عــامــا)   ٣٥) مــووغــان  بــول  مايكل  على  القبض  أن 
تلقي  بعد  جاء  المتحدة  المملكة  إلى  المخدرات  تهريب  في 
الجنائية  الشرطة  ُمنظمة  من  الحمراء  النشرة  دبي  شرطة 
الـــدولـــيـــة «اإلنــــتــــربــــول». وُيـــعـــد مـــووغـــان أحــــد أبــــرز األســمــاء 
في  لضلوعه  ســنــوات؛   ٨ منذ  األمــنــيــة  للسلطات  المطلوبة 
ومشاركته  دولــي،  مستوى  على  بالمخدرات  االتجار  عمليات 
من  الكيلوجرامات  مئات  لجلب  مــؤامــرة  فــي  رئيسيا  عضوا 
مخدر الكوكايين إلى بريطانيا، وتمكنه من الهرب من رجال 

مكافحة المخدرات لديها. 
وحــــول عــمــلــيــة مــتــابــعــة مـــووغـــان وإلـــقـــاء الــقــبــض عليه 
مدير  الــجــالف  جمال  العميد  كشف  أمنية،  مداهمة  خــالل 

اإلدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن فرق البحث 
مووغان  بحق  الحمراء  النشرة  صدور  بعد  تمكنت  والتحري 
مــن تــحــديــد هــويــتــه رغـــم دخــولــه الـــدولـــة بــجــواز ســفــر باسم 
ثم  بريطانيا،  لبلده  مغايرة  وجنسية  الحقيقي،  اسمه  غير 
وضــعــتــه تــحــت الــمــراقــبــة الــلــصــيــقــة. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
من  تمكنت  والتحري  البحث  «فرق  إن  قوله  الجالف  العميد 
تحركاته  كافة  عالية  بحرفية  وتابعت  إقامته،  مكان  تحديد 
من  وتمكنت  سكنه،  مقر  المداهمة  فرق  داهمت  ثم  اليومية، 
السيطرة عليه بسهولة وسرعة من دون أن يتمكن من اتخاذ 

أي تصرف».
مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل  خبير  اللواء  وكشف 
القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي عن تسخير 
مركز  في  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  ألحــدث  التحري  فرق 
ومكان  هوية  تحديد  عملية  فــي  الجنائية  البيانات  تحليل 

إقامة مووغان، وصوال إلى ساعة الصفر لضبطه.
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المصري  التراث  في  والباحث  الخبير  قــال 
خــراشــي»  «يــا  كلمة  أصــل  إن  عبدالفتاح  شعيب 
الـــتـــي يــقــولــهــا الــمــصــريــون لــلــتــعــبــيــر عـــن حــالــة 
صدمة أو مفاجأة يعود إلى محمد الخرشي، أول 
موقع  وبحسب  الشريف.  األزهـــر  للجامع  شيخ 
الشيخ،  هــذا  اســم  فــإن  المصري،  الــيــوم»  «أخــبــار 
هو  المسلمين،  العلماء  كبار  أحــد  يعتبر  الــذي 
بن  عبداهللا  الدين  جمال  بن  محمد  عبداهللا  أبو 
وبعض  العامة  ونطقها  المالكي،  الخرشي  علي 
المؤرخين في مصر «الخراشي»، نسبة إلى قريته 
شعيب  وأشـــار  البحيرة.  بمحافظة  خـــراش،  أبــو 
كان  الخرشي  الشيخ محمد  أن  إلى  عبدالفتاح 
معروفا بنصرته للحق وقوة كلمته، وأن الكثيرين 
من  ونــجــدتــهــم  لنصرتهم  بــه  يستغيثون  كــانــوا 
تعنت كبار الموظفين وقت أن كانت مصر والية 
استغاثة  صــارت  أن  إلــى  األمــر  ووصــل  عثمانية، 
األزهــر  لشيخ  الشعبي  الــنــداء  هــي  خــراشــي»  «يــا 
كي ينصرهم على الظلم الواقع عليهم. وأوضح 
أن كلمة «يا خراشي» كانت دليال على قوة األزهر 

وشيخه.
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طــلــبــت ســـيـــدة بــالــغــة مـــن الــعــمــر ٥٠ عــامــا 
على  صـــورة  رأت  حينما  زوجــهــا  عــن  االنــفــصــال 
عن  الصفحات  إحــدى  تصفحها  أثناء  فيسبوك 
و٤  أبــنــاء   ٦ السيدة  تلك  لــدى  الــصــدفــة.  طــريــق 
بهدوء  االنفصال  زوجها  من  طلبت  وقد  أحفاد، 
مـــن دون الــحــاجــة إلــــى الــلــجــوء إلــــى الــمــشــاكــل 
وطلب  رفض  زوجها  أن  إال  األسرية،  والخالفات 
منها فرصة لكي يطلعها على سبب تلك الصورة، 
من  البالغ  الــزوج  وقــال  صحتها.  ينكر  لم  لكنه 
العمر ٥٨ عاما إن السيدة التي شاهدتها زوجته 
بجواره في الصورة كانت خطيبته األولى، ولكنها 
قصتها  يـــروي  وال  عنها  يبتعد  أن  فــقــرر  خانته 
ألي شخص مهما مّر الوقت، وانتهى األمر منذ 
أكــثــر مــن ٣١ عــامــا. وأوضـــح الـــزوج لــزوجــتــه أنه 
الصورة  تلك  ولكن  وأحفاده،  وأبناءه  هي  يحبها 
التواصل  مواقع  إلى  بالصدفة  تسربت  تكون  قد 
شيء  أي  يعلم  ال  أنــه  أقسم  ولكنه  االجتماعي، 

عن تلك السيدة منذ أكثر من ٣٠ عاما.
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كورونا،  بفيروس  اإلصابات  أعداد  زيادة  رغم 
فإن البحرين حققت العديد من النجاحات منها 
من  األولـــى  الــجــرعــة  على  الحاصلين  نسبة  أن 
المؤهلين  مجموع  من   ٪٧٠ بلغت  قد  التطعيم 

للحصول على التطعيم.
واعتماد  تقييم  فــي  البحرين  أسهمت  وقــد 
سينوفارم  لتطعيم  العالمية  الــصــحــة  منظمة 
بالفريق  البحرين  عضوية  خــالل  مــن  الصيني 
االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع لدى 
الدكتورة  البحرين  فيه  تمثل  والــذي  المنظمة، 
جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية 
الطبي  الوطني  الفريق  وعضو  األولية  الصحية 

للتصدي لفيروس كورونا.
وفرت  التي  الــدول  أوائــل  من  البحرين  وتعد 
أدى  ما  المملكة،  في  للجميع  مجانا  التطعيم 
التطعيم  عــلــى  الــحــاصــلــيــن  نــســبــة  ارتـــفـــاع  الــــى 
جرعة  إعــطــاء  فــي  بـــدأت  كــمــا  الــحــالــي،  بالشكل 
الصفوف  فــي  للعاملين  خــاصــة  منشطة  ثالثة 

األولى حفاظا على حياتهم وصحتهم.
هـــذه الــنــجــاحــات الــتــي حــقــقــتــهــا الــبــحــريــن 
وهــــذه الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي قــامــت بــهــا ســـواء 
الوطني  الــفــريــق  عــبــر  المحلي  الــمــســتــوى  عــلــى 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا أو على مستوى 
لمحاربة  الوطني  والتخطيط  اإلداريــة  الجهود 
الــــوبــــاء، كـــل هــــذه الـــجـــهـــود تــســتــحــق مــراعــاتــهــا 
بـــااللـــتـــزام بـــاالشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة عــبــر لبس 
الكمامات خاصة في المساجد واألسواق وأماكن 
وتفرح  النجاحات  هذه  تكتمل  حتى  التجمعات 
الــبــحــريــن بــثــمــار مــا بــذلــتــه مــن جــهــود عــلــى كل 

المستويات.
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�مللك ي�ضدر �أمًر� ملكًيا بتعيني �أع�ضاء جمل�س

 مفّو�ضي �ملوؤ�ض�ضة �لوطنية حلقوق �لإن�ضان

�ضدر عن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

 )22( رقم  ملكي  اأمر  ورعاه  اهلل  حفظه 

امل�ؤ�ض�ضة  مف��ضي  جمل�س  اأع�ضاء  بتعيني 

ال�طنية حلق�ق االإن�ضان.

 وجاء يف املادة االأوىل من االأمر امللكي 

مف��ضي  جمل�س  يف  ع�ضً�ا  ُيعنينّ  اأنه 

امل�ؤ�ض�ضة ال�طنية حلق�ق االإن�ضان كل من:

اأوالً: االأع�ضاء املتفرغ�ن:

1- خالد عبدالعزيز ال�ضاعر

2- الدكت�رة ف�زية �ضعيد ال�ضالح

3- الدكت�ر مال اهلل جعفر احلمادي

4- علي اأحمد الدرازي

ثانًيا: االأع�ضاء غري املتفرغني:

1- الدكت�ر بدر حممد عادل

2- دينا عبدالرحمن اللظي

3- رو�ضة �ضلمان حم�ضن العرادي

4- الدكت�رة ح�رية عبا�س الديري

5- دانيال مارك هارون ك�هني

ثالًثا: اأع�ضاء من ال�ضلطة الت�ضريعية:

1- هالة رمزي فايز قري�ضة

2- اأحمد �ضباح ال�ضل�م

وتك�ن مدة ع�ض�يتهم 4 �ضن�ات قابلة 

للتجديد.

املادة الثانية:

�ضدوره،  تاريخ  من  االأمر  بهذا  ُيعمل 

وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

تر�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء »�مللكية للأعمال �لإن�ضانية«.. نا�ضر بن حمد:

مو��ضلة �لعمل �لإن�ضاين و�لرعاية �ل�ضاملة للأيتام و�لأر�مل و�مل�ضتحقني

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضم�  رفع 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�ضانية 

والتقدير  ال�ضكر  خال�س  ال�ضباب،  و�ض�ؤون 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  اإىل  والعرفان 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

امللكية  للم�ؤ�ض�ضة  الفخري  الرئي�س  املفدى 

ودعم  ت�جيهات  على  االإن�ضانية  لالأعمال 

واهتمام جاللته املت�ا�ضل بالعمل االإن�ضاين 

الكبرية  والرعاية  امل�ؤ�ض�ضة،  به  تق�م  الذي 

املحتاجة  الفئات  وجميع  واالأرامل  لالأيتام 

اأجل ت�فري احلياة  يف مملكة البحرين؛ من 

الكرمية للجميع.

واللفتات  االإن�ضاين  الدور  �ضم�ه  وثمنّن 

احلانية من جاللته جتاه الدول وال�ضع�ب 

ال�ضقيقة وال�ضديقة، والتي تعك�س امل�اقف 

قيادًة  البحرين  ململكة  وال�ا�ضحة  الثابتة 

واالأ�ضدقاء  االأ�ضقاء  و�ضعًبا جتاه  وحك�مًة 

بالدعم  م�ضيًدا  العامل،  دول  خمتلف  يف 

امللكية  امل�ؤ�ض�ضة  به  حتظى  الذي  الكبري 

لالأعمال االإن�ضانية من قبل احلك�مة بقيادة 

�ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، 

واالإدارة  االأمناء  جمل�س  الأع�ضاء  مثمًنا 

التنفيذية وجميع منت�ضبي امل�ؤ�ض�ضة امللكية 

املخل�ضة  جه�دهم  االإن�ضانية  لالأعمال 

االأ�ضر  ورعاية  امل�ؤ�ض�ضة  واإدارة  عمل  يف 

املنت�ضبة.

اجتماع  �ضم�ه  تروؤ�س  خالل  ذلك  جاء 

لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ض�ضة  اأمناء  جمل�س 

حتظى  البحرين  اأن  اأكد  حيث  االإن�ضانية، 

االهتمام  واالإن�ضان  امل�اطن  ُت�يل  بقيادة 

االأول، حيث اتخذت اململكة خط�ات كبرية 

من  متكنت  االأ�ضعدة  خمتلف  على  ومهمة 

خاللها تب�ء مراكز مهمة ومتقدمة يف العامل 

يف جانب العمل االإن�ضاين من خالل ما تق�م 

به من دور اإن�ضاين يف الداخل واخلارج، اإىل 

جانب الدور الكبري الذي اأولته البحرين يف 

احلفاظ على �ضحة امل�اطن والت�ضدي لهذه 

اجلائحة امل�ضتمرة جراء فايرو�س ك�رونا.

م�ا�ضلة  اأهمية  اإىل  �ضم�ه  ه  وجنّ كما 

امللك  جاللة  وتطلعات  روؤى  �ضمن  العمل 

ت�جيهات  لتنفيذ  املهمة  اخلط�ات  واتخاذ 

باإبداع  االإن�ضاين  العمل  مل�ا�ضلة  جاللته 

واإح�ضان وتقدمي الرعاية املتميزة وال�ضاملة 

امل�ضتحقة  الفئات  وجميع  واالأرامل  لالأيتام 

امل�ضاهمة  جانب  اإىل  الغالية،  مملكتنا  يف 

يف مدنّ يد الع�ن وتخفيف معاناة ال�ضع�ب 

وم�ضاعدتهم  وال�ضديقة  ال�ضقيقة  الدول  يف 

يحتنّمه  الذي  االإن�ضاين  ال�اجب  من  انطالًقا 

علينا ديننا االإ�ضالمي احلنيف.

ومن جانبه اأ�ضاد االأمني العام للم�ؤ�ض�ضة 

ال�ضيد  م�ضطفى  االإن�ضانية  لالأعمال  امللكية 

بالرعاية املت�ا�ضلة التي ي�ليها جاللة امللك 

امل�ؤ�ض�ضة،  الأ�ضر  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

مثمًنا  امل�ؤ�ض�ضة،  بعمل  الكبري  واالهتمام 

قيادة �ضم� ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة 

لهذا ال�ضرح االإن�ضاين الكبري ومتابعة �ضم�ه 

وت�جيهات  حرفية،  بكل  العمل  لتفا�ضيل 

�ضم�ه امل�فقة يف هذا ال�ضاأن.

االأمناء  جمل�س  اأع�ضاء  وا�ضتعر�س 

التي  امل�ضتجدات  اآخر  االجتماع  خالل 

الت�جيهات  �ضمن  امللكية  امل�ؤ�ض�ضة  نفذتها 

اال�ضرتاتيجية  بامل�ضاريع  واخلا�ضة  امللكية 

وخارجها،  البحرين  داخل  واال�ضتثمارية 

يف  واخلدمات  امل�ضاعدات  تقدمي  جانب  اإىل 

خمتلف اجل�انب لالأيتام واالأرامل وخمتلف 

البحرين،  مملكة  يف  امل�ضتحقة  الفئات 

ومتابعة ما مت اإجنازه �ضمن حملة فينا خري 

والدور الذي قدنّمته للم�اطنني والبحرين.

ويف ختام االجتماع ثمنّن اأع�ضاء جمل�س 

ال�ضامية والدعم  امللكية  الت�جيهات  االأمناء 

امللكية  امل�ؤ�ض�ضة  به  الذي حتظى  املت�ا�ضل 

امللك  جاللة  قبل  من  االإن�ضانية  لالأعمال 

املفدى واحلك�مة الر�ضيدة، م�ضيدين بالدور 

يف  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  ل�ضم�  القيادي 

اأجل  من  االإن�ضاين؛  امل�ؤ�ض�ضة  عمل  متابعته 

مبا  بها  واالرتقاء  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي 

يحقق روؤى وتطلعات جاللة امللك املفدى.

لل�ضرت�ضاد يف تر�خي�س �إن�ضاء موؤ�ض�ضات �لتدريب �ل�ضحية �خلا�ضة

�لعمل توقع مذكرة تفاهم مع �لهيئة �لوطنية لتنظيم �ملهن 

مريز� ي�ضتعر�س �إجناز�ت قطاع �لطاقة �ملتجّددة مع وفد من »بتلكو«

ُوقنّعت �ضباح اأم�س االأحد مذكرة 

والتنمية  العمل  وزارة  بني  تفاهم 

املهن  تنظيم  وهيئة  االجتماعية، 

لرتخي�س  ال�ضحية،  واخلــدمــات 

م�ؤ�ض�ضات تدريب ن�عية يف املجال 

من  كــل  وقعها  حيث  ال�ضحي، 

االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير 

حميدان،  علي  حممد  بــن  جميل 

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س 

املهن واخلدمات ال�ضحية الدكت�رة، 

يف  وذلــك  اجلالهمة،  عذبي  مرمي 

من  عدد  وبح�ض�ر  ال�زير،  مكتب 

امل�ض�ؤولني يف ال�زارة والهيئة.

اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

التدريب  مبنظ�مة  االرتقاء  تكامل 

املهني يف املجال ال�ضحي، وذلك من 

امل�ضتثمرين  اأمام  املجال  فتح  خالل 

تدريبية  م�ؤ�ض�ضات  لرتخي�س 

متنح  املجال  ذات  يف  متخ�ض�ضة 

تط�ير  يف  ت�ضاهم  مهنية  م�ؤهالت 

مهارات العاملني يف املجال ال�ضحي، 

كما ت�ضكل فر�ضة اأمام الباحثني عن 

متط�ر  تدريب  على  للح�ض�ل  عمل 

وظائف  على  احل�ض�ل  لهم  ي�ضهل 

جاذبة يف القطاع ال�ضحي. 

على  التفاهم  مذكرة  وتن�س 

والتنمية  العمل  وزارة  تق�م  اأن 

ومراجعة  با�ضتالم  االجتماعية 

الإنــ�ــضــاء  امل�ضتثمرين  طــلــبــات 

اخلا�ضة  الــتــدريــب  م�ؤ�ض�ضات 

بعد  ــك  وذل ال�ضحي،  املجال  يف 

والتقني  الفني  بالراأي  اال�ضرت�ضاد 

واخلــدمــات  املهن  تنظيم  لهيئة 

م�ؤ�ض�ضات  تراخي�س  يف  ال�ضحية 

التدريب يف املجال ال�ضحي ل�ضمان 

و�ضحة  ن�ع  من  والتاأكد  التكامل 

و�ضالحية  املطروحة  املــ�ؤهــالت 

التدريب  ملمار�ضة  التدريب  مقرات 

العملي مبا يحقق االأهداف املرج�ة.

حميدان،  اأكد  املنا�ضبة  وبهذه 

على اأهمية تعزيز اال�ضتثمار االأمثل 

البحريني،  الب�ضري  العن�ضر  يف 

لال�ضتثمار يف  بيئة حا�ضنة  وخلق 

وحمفزة  اخلا�س  ال�ضحي  املجال 

لتدريب ك�ادر م�ؤهلة بغية اإدماجها 

يف  الن�عية  التخ�ض�ضات  يف 

باملهارات  وتزويدها  العمل،  �ض�ق 

يجعل  مبا  الالزمة  والتقنية  الفنية 

عند  املف�ضل  اخليار  البحريني 

اإىل  الفًتا  املن�ضاآت،  لدى  الت�ظيف 

�ض�ف  التفاهم  مذكرة  ت�قيع  اأن 

اال�ضتثمار  فر�س  تعزيز  يف  ي�ضهم 

املتخ�ض�س،  املهني  بالتدريب 

الريادي  البحرين  م�قع  وير�ضخ 

اإقليمي للتدريب يف خمتلف  كمركز 

القطاعات ال�ظيفية. 

ــا اأكــــدت الــدكــتــ�رة  ــدوره ب

�ض�ف  التفاهم  مذكرة  اأن  اجلالهمة 

وت�ضجيع  التدريب  جماالت  تخدم 

التدريب  مراكز  من  املزيد  اإن�ضاء 

اخلدمات  قطاع  يف  املتخ�ض�ضة 

وج�د  ظل  يف  ال�ضيما  ال�ضحية، 

الكثري من الك�ادر الب�ضرية ال�طنية 

اإحدى  يف  تت�ظف  اأن  نرغب  التي 

ت�ضجيع  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضحية،  املهن 

الت�جه،  لدعم هذا  اال�ضتثمار  قطاع 

ــدة  واع فر�س  خلق  جانب  اإىل 

وذلك  املجال،  هذا  يف  للم�ضتثمرين 

بفتح معاهد ومراكز تدريب ن�عية 

بالقطاع  املعاونة  املــجــاالت  يف 

عمل  فر�س  ت�فر  والتي  ال�ضحي 

منا�ضبة للم�اطنني.

هيئة  رئي�س  مريزا  علي  بن  عبداحل�ضني  الدكت�ر  عقد 

رفيع  وفد  مع  ُبعد،  عن  مرئًيا،  اجتماًعا  امل�ضتدامة  الطاقة 

عام  مدير  خليفة  اآل  بدر  ال�ضيخ  برئا�ضة  بتلك�  من  امل�ضت�ى 

امل�ض�ؤولني  كبار  من  وعدد  العامة  والعالقات  االت�ضاالت 

بال�فد،  الدكت�ر مريزا  بال�ضركة، ويف بداية االجتماع رحب 

م�ضيًدا باجله�د واالإجنازات املهمة التي متكنت �ضركة بتلك� 

للنه��س  االأ�ضا�ضية  الركيزة  كانت  والتي  حتقيقها،  من 

بخدمات االت�ضاالت يف اململكة منذ اإن�ضائها، وتقع م�قع فخر 

واعتزاز مبا ت�ضيف به لر�ضيد اإجنازات اململكة على ال�ضعيد 

يف  البحرين  مبملكة  ودفًعا  والــدويل،  واالإقليمي  ال�طني 

ال�ضباقة لتط�ير خدمات االت�ضاالت وت��ضعة  الدول  م�ضاف 

ال�ضاملة  التنمية  حتقيق  يف  منها  اال�ضتفادة  اإمكانات  اآفاق 

وامل�ضتدامة.

لتحقيق  ال�ضركة  خطط  اللقاء  خالل  ال�فد  وا�ضتعر�س 

امل��ض�عة  اال�ضرتاتيجيات  يف  مفاهيمها  وتفعيل  اال�ضتدامة 

ال�ضلة  ذات  ال�ضركة  اإجنازات  اأبرز  وا�ضتعر�ض�ا  والروؤى، 

جماالت  يف  الت��ضعية  واالإ�ضرتاتيجيات  واخلطط  والعالقة 

الذكاء اال�ضطناعي واال�ضتفادة من الطاقة املتجددة يف ت�ليد 

الطاقة يف امل�ضاريع الكربى، م�ضيدين مبا متكنت اململكة من 

حتقيقه من اإجنازات مهمة يف مدة ق�ضرية.

وزير �لعدل ي�ضتقبل �ل�ضفري �لربيطاين

جلنة �حلقوق و�حلريات �لعامة تعقد

 �جتماعها �ل�ضاد�س و�لع�ضرين عن ُبعد

اآل  علي  بن  خالد  ال�ضيخ  ا�ضتقبل 

االإ�ضالمية  وال�ض�ؤون  العدل  وزير  خليفة 

رودي  اأم�س،  ي�م  مكتبه  يف  واالأوقاف، 

ال�ضديقة  املتحدة  اململكة  �ضفري  درام�ند 

لدى مملكة البحرين.

عالقات  مب�ضت�ى  ال�زير  واأ�ضاد 

البلدين  بني  ال�طيدة  التاريخية  ال�ضداقة 

وال�ضعبني ال�ضديقني، وما ت�ضهده من مناء 

م�ضتمر يف �ضائر املجاالت.

ومت خالل اللقاء بحث م��ض�عات �ضبل 

تعزيز التعاون امل�ضرتك يف املجالني العديل 

والقان�ين.

عقدت جلنة احلق�ق واحلريات العامة 

والع�ضرين  ال�ضاد�س  االفرتا�ضي  اجتماعها 

الدكت�ر بدر حممد عادل،  عن بعد برئا�ضة 

وع�ض�ية اأحمد مهدي احلداد، ووداد ر�ضي 

امل��ض�ي.  

م�ضيدة  اجتماعها  اللجنة  وافتتحت 

امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  بت�جيهات 

حمد بن عي�ضى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه 

مكافحة  ب�ضاأن  بقان�ن  م�ضروع  باإعداد 

الكراهية والتطرف وازدراء االأديان، وذلك 

الي�م  مبنا�ضبة  ال�ضامية  ر�ضالته  �ضمن 

رئي�س  اأكد  اإذ  ال�ضحافة،  حلرية  العاملي 

دور  ت�ؤكد  الت�جيهات  هذه  اأن  اللجنة 

البحرين يف ن�ضر ثقافة ال�ضالم والتعاي�س 

وتاأ�ضيل  والتطرف  الكراهية  وحماربة 

التعاي�س بني ال�ضع�ب. 

االدعاءات  حملة  غرار  وعلى 

واالفرتاءات التي ُت�َضن �ضد مملكة البحرين 

بهدف ت�ض�يه �ضمعتها احلق�قية، اقرتحت 

ح�ارية  ندوة  عقد  درا�ضة  يتم  اأن  اللجنة 

البحرين  مملكة  اإجنازات  ح�ل  ُبعد  عن 

املتعلقة  اإجنازاتها  وال�ضيما  احلق�قية 

العدالة  وتعزيز  القان�ين  النظام  بتط�ير 

حق�ق  ومنظ�مة  الفردية  واحلريات 

حق�ق  و�ض�ن  وحفظ  املتكاملة،  االإن�ضان 

من خالل  والتاأهيل،  االإ�ضالح  مراكز  نزالء 

�ضاحب  اإليه  دعا  الذي  امللح�ظ  الت��ضع 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضم� 

ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

حفظه اهلل.

جاللة امللك
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»�سيد�ت �لأعمال« يف �لبحرين و�أبوظبي تربمان مذكرة تفاهم 

بالن�ضبة  االإمــام  اإىل  خطوة  يف 

املنطقة،  اأنحاء  جميع  يف  لل�ضيدات 

االأعمال  �ضيدات  جمموعة  اأبــرمــت 

العاملية )IBWG( �ضراكة ر�ضمية مع 

البحرينية،  االأعمال  �ضيدات  جمعية 

اجلديدة  االتفاقية  هذه  عقد  مت  حيث 

على  الطرفني  كال  مل�ضاعدة  �ضعيا 

واملتمثلة  امل�ضرتكة  اأهدافهما  حتقيق 

يف دعم وتعزيز مكانة الن�ضاء املهنيات 

على م�ضتوى املنطقة اأجمع.

ال�ضراكة  ــود  ــن ب تــوقــيــع  ومت 

توقيع  خالل  من  موؤخرا  والتعاون 

خالل  من  ذلك  وجاء  تفاهم،  مذكرة 

التوا�ضل  تقنيات  عرب  تبلور  اجتماع 

اأجواء  و�ضمن  )زووم(،  االفرتا�ضي 

والتفاعل  الر�ضمي  الطابع  �ضادها 

اأجل  من  املنظمتني  كلتا  بني  املتبادل 

متكني دور املراأة وتوطيد عالقتهما يف 

املرحلة احلالية وامل�ضتقبلية.

اأع�ضاء  التوقيع  مرا�ضم  وح�ضر 

اإ�ضافة  اجلهتني،  من  االإدارة  جمل�س 

اإىل �ضفريات و�ضفراء جمموعة �ضيدات 

علي  ذلــك،  يف  مبا  العاملية  االأعمال 

اجلنابي، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 

�ضركات �ضل يف دولة االإمارات العربية 

�ضركة  من  ماكجوان  وجون  املتحدة، 

واال�ضت�ضارات  للمحاماة  جلوبال 

القانونية.

اأن  على  التفاهم  مذكرة  وتن�س 

نطاق  لتو�ضيع  معا  الطرفني  يعمل 

اخلربات  وتبادل  اأعمالهما،  �ضبكات 

والروؤى ذات ال�ضلة، ف�ضال عن ت�ضهيل 

وا�ضت�ضافة  امل�ضرتكة،  البحث  برامج 

ترتقي  التي  التعاونية  الفعاليات 

بعملية ا�ضتدامة متكني املراأة، وتوحيد 

لرت�ضيخ  املطاف  نهاية  يف  اجلهود 

دول  يف  االأعمال  مبادرات  يف  دورها 

جمل�س التعاون اخلليجي.

املهند�ضة  قالت  املنا�ضبة،  وبهذه 

جوليزار جونيان، رئي�ضة جمل�س اإدارة 

»ي�ضعدنا  العاملية:  العمل  جمموعة 

وي�ضرفنا توقيع هذه االتفاقية الر�ضمية 

مع زميالتنا يف جمعية �ضيدات االأعمال 

جناحي«،  اأحالم  برئا�ضة  البحرينية 

م�ضرق  م�ضتقبل  »اأمامنا  م�ضيفة: 

حتقيقه  ميكننا  ما  روؤية  اإىل  ونتطلع 

معا. ومتكننا مذكرة التفاهم من اإن�ضاء 

وامل�ضي  املثمر  للتعاون  عملي  اإطار 

قدما يف تطوير دور منظمتينا على حد 

كلمتها  واأكدت جونيان خالل  �ضواء«. 

تطوير  على  العمل  موا�ضلة  على 

م�ضتوى  ورفع  االأعمال  ريادة  مهارات 

االأعمال،  جماالت  خمتلف  يف  املهنية 

وفقا  مثايل  عمل  نهج  يف  واال�ضتمرار 

للقوانني واللوائح الوطنية املتبعة يف 

كال البلدين.

اأعلن با�ضم بن يعقوب احلمر وزير االإ�ضكان 

م�ضروع  يف  كبرية  اإجناز  ن�ضبة  حتقيق  عن 

»البحري« االإ�ضكاين باملحافظة اجلنوبية لتبلغ 

ما ن�ضبته 99% من االأعمال االإن�ضائية للوحدات 

ال�ضكنية واأعمال البنية التحتية.

واأ�ضار الوزير اإىل اأن امل�ضروع ي�ضري بح�ضب 

تنفيذه  من  االنتهاء  بهدف  الزمنية  اخلطة 

بوترية  امل�ضتفيدين  على  الوحدات  وتوزيع 

مت�ضارعة، ليندرج م�ضروع البحري �ضمن خطة 

العمل على توفري 25 األف وحدة �ضكنية وفق 

برنامج احلكومة احلايل.

جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها وزير 

االإ�ضكان مبعّية النائب اأحمد االأن�ضاري رئي�س 

امل�ضروع  اإىل  النواب  مبجل�س  اخلدمات  جلنة 

على  وامل�ضرفني  املهند�ضني  من  عدد  وبح�ضور 

امل�ضروع  جاهزية  من  للتاأكد  البحري،  م�ضروع 

قبل ال�ضروع يف توزيع وحداته على املنتفعني.

الوزارة  حر�س  عن  االإ�ضكان  وزير  وعرّب 

امل�ضتمر على مراجعة طلبات االأهايل املر�ضحني 

لال�ضتفادة من هذا امل�ضروع وامل�ضاريع االأخرى 

�ضيتم  اأنه  اإىل  م�ضرًيا  االأقدمية،  ملعيار  طبًقا 

العمل  وترية  ت�ضريع  املقبلة  املرحلة  خالل 

الإكمال ن�ضب االإجناز املتبقية بالبنية التحتية.

االأن�ضاري  اأحمد  النائب  ثّمن  جانبه،  ومن 

جهود وزارة االإ�ضكان يف ت�ضريع وترية العمل 

توفري  على  حر�ضها  جانب  اإىل  بامل�ضروع، 

من  للم�ضتحقني  املنا�ضبة  املعي�ضية  البيئة 

ومتنف�س  وم�ضاحات خ�ضراء  خدمات جتارية 

ملمار�ضة الهوايات املختلفة باملنطقة مبا يعك�س 

الروؤية احلديثة مل�ضاريع الوزارة التي مل تكن 

موجودة يف ال�ضابق.

من  االأوىل  املرحلة  اأن  بالذكر   اجلدير 

وحدة   227 ت�ضم  االإ�ضكاين  البحري  م�ضروع 

�ضكنية، اإىل جانب العديد من اخلدمات واملرافق 

من  امل�ضروع،  من  امل�ضتفيدين  �ضتخدم  التي 

حيث توفري م�ضارات خا�ضة للم�ضاة وممار�ضة 

مدن  مب�ضاريع  اأ�ضوة  املختلفة  الهوايات 

توفري  ل�ضمان  اجلديدة  اال�ضكانية  البحرين 

البيئة املعي�ضية املنا�ضبة.

تفّقد �مل�سروع مبعّية �لأن�ساري.. وزير �لإ�سكان:

99% ن�سبـــة �لإجنـــاز مب�ســـروع �لبحيـــر �لإ�سكانـــي

�لزياين ي�سيد بحر�ص �أفر�د �ل�سلك 

�لدبلوما�سي على تاأدية ر�سالتهم

الدكتور  اخلارجية  وزير  ا�ضتقبل 

الوزارة  مقر  الزياين، يف  را�ضد  بن  عبداللطيف 

اأم�س، عدًدا من املوظفني الدبلوما�ضيني، بح�ضور 

م�ضاعد  الدو�ضري  جرب  بن  في�ضل  بن  عبداهلل 

عبداهلل  ال�ضيخ  والدكتور  اخلارجية،  وزير 

اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

ال�ضيخة  والدكتورة  ال�ضيا�ضية،  لل�ضوؤون 

التنفيذي  املدير  خليفة  اآل  خليفة  بنت  منرية 

الأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�ضات 

الدبلوما�ضية.

اأمام  الدبلوما�ضيون  املوظفون  اأدى  وقد 

االت�ضال  وعرب  ح�ضورًيا  اخلارجية،  وزير 

عمالً  القانونية  اليمني  املرئي،  االإلكرتوين 

باأحكام قانون ال�ضلك الدبلوما�ضي والقن�ضلي.

عن  اخلارجية  وزير  اأعرب  اللقاء،  وخالل 

من�ضوبو  يبذلها  التي  املخل�ضة  للجهود  تقديره 

والبعثات  الوزارة  يف  الدبلوما�ضي  ال�ضلك 

يلم�ضه  مبا  م�ضيًدا  اخلارج،  يف  الدبلوما�ضية 

بعملهم  القيام  على  وحر�س  رغبة  من  منهم 

اأهداف  لتحقيق  وجه  اأكمل  على  الدبلوما�ضي 

ورعاية  البحرين  ململكة  اخلارجية  ال�ضيا�ضة 

م�ضالح اململكة يف اخلارج، يف هذا العهد الزاهر 

بن عي�ضى  امللك حمد  حل�ضرة �ضاحب اجلاللة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  وم�ضاندة  ودعم 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

التوفيق  دوام  لهم  متمنًيا  الوزراء،  جمل�س 

وال�ضداد يف القيام بامل�ضوؤوليات املوكلة اإليهم.

من جانبهم، اأعرب املوظفون الدبلوما�ضيون 

على  اخلارجية  لوزير  وتقديرهم  �ضكرهم  عن 

العمل و�ضقل  بيئة  تبذل لتطوير  التي  اجلهود 

قدرات ومهارات الدبلوما�ضيني من خالل برامج 

املتخ�ض�ضة،  التدريبية  والدورات  التدريب 

اأداء  على  وحر�ضهم  اهتمامهم  موؤكدين 

م�ضوؤولياتهم الدبلوما�ضية بكل كفاءة واإخال�س، 

ملا من �ضاأنه رفعة الوطن وتقدمه.

»�لأ�سغال«: �إجناز 35% مب�سروع تطوير ج�سر 17 ب�سرتة

بوزارة  الطرق  و�ضيانة  م�ضاريع  اإدارة  مدير  �ضرح 

املهند�س  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  االأ�ضغال 

�ضيد بدر علوي باأنه مت اإجناز نحو 35% من م�ضروع تطوير 

ج�ضر 17 على �ضارع اأم ال�ضعد جنوب جزيرة �ضرتة، اإذ مت 

الرئي�ضة  االأجزاء  �ضب  واأعمال  اأ�ضا�ضات  اأعمال  من  االنتهاء 

للج�ضر االأول، ليتم نقلها وتركيبها يف موقع امل�ضروع، فيما 

مت اإجناز ما يقارب 90% من اأعمال الدفان للج�ضر االأول، ومن 

املتوقع اأن يتم االنتهاء من امل�ضروع خالل الربع االأخري من 

العام اجلاري.

اأعمال  اأن  الطرق  اإدارة م�ضاريع و�ضيانة  واأ�ضاف مدير 

امل�ضروع تت�ضمن ا�ضتبدال اجل�ضر احلايل بج�ضرين واإ�ضافة 

االجتاه  يف  مب�ضارين  االأول  اجل�ضر  اجتاه؛  كل  يف  م�ضار 

ال�ضمال ال�ضرقي باجتاه �ضارع ال�ضيخ جابر االأحمد ال�ضباح 

باجتاه  الغربي  باالجتاه اجلنوب  الثاين مب�ضارين  واجل�ضر 

ال�ضعد  اأم  �ضارع  تطوير  متطلبات  لتلبية  وذلك  الدار،  بندر 

اأن االعمال  املهند�س �ضيد بدر علوي اىل  امل�ضتقبل. واأ�ضار  يف 

تت�ضمن اأي�ضا على حتويل عدد من خطوط اخلدمات وحت�ضني 

االإنارة، وتوفري القنوات للخدمات االأر�ضية، وتركيب احلواجز 

و�ضباغة  املرورية  العالمات  وتوفري  واخلر�ضانية  احلديدية 

اخلطوط االأر�ضية لرفع م�ضتوى ال�ضالمة املرورية.

عالوة على تخفيف حدة �لأعر��ص عند �لإ�سابة.. د. �أبو �لفتح:

�لتطعيمات فّعالة يف خف�ص �نت�سار كورونا و�سرعة �لتعايف

ال�ضحة  اإدارة  مديرة  الفتح  اأبو  جناة  الدكتورة  اأكدت 

العامة يف وزارة ال�ضحة على فاعلية التطعيمات يف خف�س 

تاأثري  من  لها  وما  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  انت�ضار 

تخفيف  جانب  اإىل  االإ�ضابة،  حال  يف  التعايف  �ضرعة  على 

اإىل  م�ضريًة  للفريو�س،  م�ضاحبة  تكون  التي  االأعرا�س  حدة 

ملواطنيها  االأمان  درجات  اأعلى  وفرت  البحرين  مملكة  اأن 

للجميع  دافع  اأهم  باأن  مبينة  التطعيم،  خالل  من  واملقيمني 

الدخول يف  للحماية من  التطعيمات هو توفريها  الأخذ هذه 

مرحلة امل�ضاعفات بن�ضبة كبرية يف حال االإ�ضابة بالفريو�س، 

املناعة  كون  االأهمية  غاية  يف  التح�ضني  عملية  اأن  كما 

العدوى  انتقال  ن�ضب  تقليل  يف  ت�ضهم  املكت�ضبة  املجتمعية 

وبالتايل الق�ضاء على الفريو�س.

وموا�ضلة  للتطعيم  الوطنية  احلملة  با�ضتمرار  ونوهت 

اجلميع  و�ضالمة  �ضحة  على  احلفاظ  بهدف  اجلهود  تكثيف 

اأن  اإىل  الطبيعية، م�ضريًة  للحياة  العودة  �ضرعة  مبا ي�ضمن 

جممل التطعيمات ن�ضبة فاعليتها كبرية، وت�ضهم يف تخفيف 

االأعرا�س عند االإ�ضابة بالفريو�س، حيث ال تتعدى امل�ضاعفات 

يف املرحلة املتو�ضطة اإىل اخلطرة على احلالة القائمة. 

وتطرقت مديرة اإدارة ال�ضحة اإىل املوؤ�ضرات التي مت ذكرها 

يف خالل املوؤمتر ال�ضحفي االأخري الذي عقده الفريق الوطني 

حيث  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الطبي 

ك�ضف الفريق اأن الدرا�ضات يف مملكة البحرين اأثبتت فاعلية 

يف  الفريو�س،  من  متحورة  �ضالالت  وجود  مع  التطعيمات، 

زيادة املناعة وحتقيق احلماية من خالل تخفيف االأعرا�س. 
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اأفادت الدكتورة ابت�ضام فخرو رئي�ضة برنامج 

ال�ضريري  االمتحان  عقد  مت  باأنه  العائلة  طب 

للمجل�س العربي للتخ�ض�ضات الطبية لفرع طب 

البالغ  العائلة  طب  برنامج  خلريجي  االأ�ضرة 

البحرين  من مملكة  وطبيبة  طبيًبا  عددهم 37 

للدفعتني 2019 و2020. 

ومت عقد االمتحان عن بعد با�ضتخدام املن�ضة 

االفرتا�ضية والتقنيات االإلكرتونية على الفرتتني 

ال�ضباحية و امل�ضائية وعلى مدى يومني متتاليني 

وبالتعاون   2021 اأبريل  و10   9 بتاريخ 

حتت  العربي  اخلليج  جامعة  مع  والتن�ضيق 

والدكتورة  اللبابيدي  ناه�س  الدكتور  اإ�ضراف 

اال�ضت�ضاريني  االأطباء  وم�ضاركة  بهرام  �ضامية 

خارجيني  كممتحنني  العائلة  اأطباء  مدربي 

للمراكز االمتحانية االأخرى.

على  القائمني  اأن  اأو�ضحت  جانبها  ومن 

برنامج طب العائلة قد نظموا امتحانات االأطباء 

للعامني 2019  الربنامج  للتدريب يف   املتممني 

حا�ضوبية  برامج  با�ضتعمال  بعد  عن  و2020 

التعليم  جمال  يف  العاملية  للموا�ضفات  مطابقة 

الطبي عن بعد والتي مت تهيئتها لتنا�ضب اأو�ضاع 

جائحة كورونا بدعم من وحدة تقنيات املعلومات 

جميع  اأخذ  مت  اأنه  موؤكدة  اخلليج،  بجامعة 

االإجراءات التنظيمية التي كفلت �ضري االمتحانات 

املنا�ضبة  االأجواء  توافر  جراء  و�ضال�ضة  بي�ضر 

االمتحانات  اأداء  املمتحنني  لالأطباء  تكفل  التي 

دون معوقات اأو م�ضاكل تقنية تذكر، معربة عن 

القائمني على برنامج  فخرها واعتزازها  بجميع 

طب العائلة يف مملكة البحرين وبخا�ضة الدكتور 

ناه�س اللبابيدي والدكتورة �ضامية بهرام على 

كل اجلهود التي بذلوها من اأجل االإعداد واإجناح 

هذا االمتحان عن طريق املن�ضة االفرتا�ضية.

التي  النوعية  بالنقلة  اأ�ضادت د. فخرو  كما 

مت بها عقد هذا االمتحان وبهذا احلجم عن ُبعد، 

مملكة  يف  العائلة  طب  برنامج  ا�ضتطاع  حيث 

هذا  على  واالإ�ضراف  القيادة  دور  اأخذ  البحرين 

االمتحان.

يف  االأ�ضرة  طب  تاريخ  يف  مرة  والأول 

البورد العربي متّكنا من عقد االمتحان عن ُبعد 

 10 يف  واالفرتا�ضية  االإلكرتونية  املن�ضة  عرب 

مراكز امتحانية خمتلفة يف عدة دول متمثلة يف 

مملكة البحرين ودولة االإمارات العربية املتحدة 

مبدينتي دبي والعني واململكة العربية ال�ضعودية 

واجلمهورية  والريا�س  والطائف  بالدمام 

العراقية وجمهورية م�ضر العربية ودولة قطر 

و�ضلطنة عمان مب�ضاركة 110 اأطباء ممتحنني 

طبيًبا  و320  املر�ضى  لدور  املمثلني  من   و90 

متدرًبا من تلك الدول املذكورة يف  التوقيت.

 مب�شاركة 37 طبيًبا وطبيبة من البحرين

عقد االمتحان ال�شريري للمجل�س العربي للتخ�ش�شات الطبية 

»االأيام« تن�شر تقريًرا مرئًيا عن قانون العقوبات البديلة
قانون  عن  مرئًيا  تقريًرا  اليوم  ظهر  »االأيام«  �ضحيفة  تن�ضر 

العقوبات البديلة.

و�ضيتعّر�س التقرير - الذي اأعّده وقّدمه الزميل حممد بحر، 

وقام بت�ضويره ومعاجلته فنًيا الزميل فا�ضل مدن - اآراء وجتارب 

امل�ضتفدين من القانون.

ال�ضحيفة  موقع  على  املرئي  التقرير  يعر�س  اأن  املقّرر  ومن 

االجتماعي.  التوا�ضل  �ضبكات  على  اتها  ومن�ضّ االإلكرتوين 

االإلكرتوين  املوقع  زيارة  باإمكانكم  املرئي،  التقرير  ومل�ضاهدة 

االن�ضتغرام  ة  من�ضّ زيارة  اأو   )www.alayam.com(

من�ضة  على  ال�ضحيفة  قناة  كذلك   ،)AlayamNewspaper(

.)alayamnet( اليوتيوب

ح�شة بنت خليفة تهنئ

الدكتورة رنا بنت عي�شى مبن�شبها اجلديد

ا�شتقبل امل�شت�شار اإيان ليند�شي.. املوؤيد:

حري�شون على التعاون مع جمل�س التنمية االقت�شادية

بعثت �ضمو ال�ضيخة ح�ضة بنت خليفة بن حمد اآل خليفة ع�ضو املجل�س االأعلى للمراأة 

برقية تهنئة اإىل الدكتورة ال�ضيخة رنا بنت عي�ضى بن دعيج اآل خليفة؛ مبنا�ضبة تعيينها 

اأميًنا عاًما ملجل�س التعليم العايل، �ضّمنتها اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات.

واأعربت �ضمو ال�ضيخة ح�ضة بنت خليفة عن متنياتها للدكتورة رنا املزيد من النجاح 

والتوفيق يف من�ضبها اجلديد، �ضائلة املوىل عز وجل اأن يبارك جهود الدكتورة ال�ضيخة رنا 

ويوفقها ملا فيه خري و�ضالح هذا الوطن العزيز.

ال�ضباب  ــوؤون  ــض � وزيـــر  ا�ضتقبل 

املــوؤيــد،  توفيق  بــن  اأميــن  والريا�ضة 

التنمية  مبجل�س  االإدارة  جمل�س  م�ضت�ضار 

اإيان ليند�ضي. االقت�ضادية 

باأهمية  املوؤيد  اأ�ضاد  اللقاء  وخــالل 

التنمية  جمل�س  به  يقوم  ــذي  ال ــدور  ال

امللكي  ال�ضمو  برئا�ضة �ضاحب  االقت�ضادية 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  ــري  االأم

اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

الوطني  باالقت�ضاد  االرتقاء  يف  ورعــاه، 

البحرين  مملكة  روؤية  اأهداف  يحقق  مبا 

وزارة  موؤكًدا حر�س   ،2030 االقت�ضادية 

التعاون  على  والريا�ضة  ال�ضباب  �ضوؤون 

ي�ضهم  االقت�ضادية مبا  التنمية  مع جمل�س 

على  واإجنازاتها  اململكة  مكانة  اإبراز  يف 

خمتلف االأ�ضعدة.

توفيق  بن  اأمين  اأطلع  اللقاء  وخالل 

التي  اجلهود  على  ليند�ضي  اإيان  املوؤيد، 

البحريني  ال�ضباب  الوزارة لدعم  بها  تقوم 

بالقطاع  واالرتقاء  املجاالت  خمتلف  يف 

تعزيز  حول  التباحث  مت  كما  الريا�ضي، 

جلعل  اجلانبني  بني  امل�ضرتك  التعاون 

البحرين عا�ضمة ال�ضباب والريا�ضة.

من جانبه اأ�ضاد اإيان ليند�ضي باجلهود 

ال�ضباب  �ــضــوؤون  وزارة  تبذلها  التي 

ال�ضبابي  القطاع  دعــم  يف  والريا�ضة 

موؤكًدا  البحرين،  مملكة  يف  والريا�ضي 

مع  التعاون  ا�ضتمرار  اإىل  يتطلع  اأنــه 

الوزارة لتحقيق مملكة البحرين املزيد من 

االإجنازات ال�ضبابية والريا�ضية.
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»جمتمع واعي« بدلاً من ت�سجيل بيانات العمالء

ا من اأّول اأيام العيد »الأيام« تن�سر تفا�سيل فتح املرافق واملحالت بدءاً

�ضارة جنيب:

ال�ضالح  فائقة  ال�ضّحة  وزيرة  اأ�ضدرت 

االإجراءات  ت�ضمنت  تف�ضيلية  قرارات 

املرافق  بفتح  املتعلقة  الالزمة  وال�ضروط 

دور  ت�ضمل  والتي  التجارية  واملحالت 

ال�ضينما و�ضاالت االألعاب الرتفيهية و�ضاالت 

الريا�ضة  االأن�ضطة  وا�ضتئناف  املنا�ضبات 

اإىل  باالإ�ضافة  املالعب،  اإىل  اجلماهري  وعودة 

اال�ضرتاطات املتعلقة بالتجمعات يف املنا�ضبات 

والتجمعات العائلية.

جواز  اجلديدة  القرارات  ت�ضمنت  كما 

املتعلق  ال�ضحي  اال�ضرتاط  عن  اال�ضتعا�ضة 

)اال�ضم  للعمالء  ال�ضخ�ضية  البيانات  بت�ضجيل 

الزيارة(  ووقت  وتاريخ  االت�ضال  ومعلومات 

حتميل  من  بالتاأكد  وذلك  املن�ضاآت،  جلميع 

تطبيق جمتمع واعي، وتفعيل غري احلا�ضلني 

حتديد  خليار  منهم  واملتعافني  التطعيم  على 

املوقع من خالل التطبيق.

القرارات  م�ضامني  اأبرز  »االأيام«  وتن�ضر 

الفريق  قرار  �ضوء  يف  تاأتي  والتي  اجلديدة، 

اخلدمات  تقدمي  باقت�ضار  الطبي  الوطني 

اأمام  فقط  القطاعات  بع�ض  وفتح  الداخلية 

ومرور  التطعيم  جرعتي  على  احلا�ضلني 

كل  ح�ضب  لهم  جرعة  اآخر  على  اأ�ضبوعني 

تطعيم واملتعافني من الفريو�ض، وذلك بدًءا من 

اأّول اأيام عيد الفطر املبارك.

التطعيم  ت�ضرتط  التي  اخلدمات  وت�ضمل 

كل من »اخلدمات الداخلية للمطاعم واملقاهي، 

ال�ضباحة  برك  الداخلية،  الريا�ضية  ال�ضاالت 

و�ضاالت  الداخلية  ال�ضينما  دور  الداخلية، 

مراكز  »ال�ضبا«،  حمالت  لها،  التابعة  العر�ض 

االألعاب الرتفيهية الداخلية، �ضاالت املنا�ضبات 

اجلماهري  ح�ضور  اإىل  باالإ�ضافة  والفعاليات، 

للفعاليات الريا�ضية«.

ومع االإبقاء على معايري التباعد االجتماعي 

الفئات  لكل  �ضُي�ضمح  االحرتازية  واالإجراءات 

واملقاهي  للمطاعم  اخلارجية  باخلدمات 

الريا�ضية  وال�ضاالت  اخلارجية،  باجلل�ضات 

ال�ضباحة  وبرك  اخلارجية  واملالعب  املفتوحة 

الرتفيهية  االألعاب  ومراكز  اخلارجية، 

اخلارجية، ودور ال�ضينما اخلارجية.

اقت�سار دخول برك وحمامات ال�سباحة 

الداخلية على املتطّعمني واملتعافني

�ضارة جنيب: 

اأ�ضدرت وزيرة ال�ضحة فائقة ال�ضالح قراًرا ب�ضاأن اال�ضرتاطات ال�ضحية 

الواجب تطبيقها يف املن�ضاآت التي حتتوي على برك وحمامات �ضباحة الحتواء 

ومنع انت�ضار فريو�ض كورونا امل�ضتجد.

الداخلية  ال�ضباحة  اأن »يقت�ضر دخول برك وحمامات  القرار على  ون�ّض 

على احلا�ضلني على التطعيم �ضد فريو�ض كورونا امل�ضتجد اأو املتعافني منه، 

واالأطفال ممن تقّل اأعمارهم عن ثمانية ع�ضر �ضنة على اأن يكون االأطفال الذين 

بالغ من احلا�ضلني على  اثني ع�ضر �ضنة ب�ضحبة �ضخ�ض  اأعمارهم عن  تقل 

التطعيم �ضد فريو�ض كورونا امل�ضتجد اأو املتعافني منه، ويكون االإثبات باإبراز 

من  غريه  اأو  واعي«  »جمتمع  تطبيق  خالل  من  اأو  ذلك  على  الدالة  الوثيقة 

التطبيقات املعتمدة«.

»ال�سحة«: لب�س الكمام يف »ال�سينما« 

وترك كر�سيني بني كل جمموعة

�ضارة جنيب:

فائقة  ال�ضحة  وزيرة  اأ�ضدرت 

اال�ضرتاطات  ب�ضاأن  قراًرا  ال�ضالح 

الواجب تطبيقها على �ضاالت العر�ض 

بدور ال�ضينما.

يتم  اأن  اال�ضرتاطات  وت�ضّمنت 

ذلك،  اأمكن  متى  م�ضبًقا  التذاكر  حجز 

وحتديد مداخل وخمارج منف�ضلة مع 

و�ضع منظمني عند االأبواب للتاأكد من 

ومنع  الزوار  وخروج  دخول  عملية 

م�ضافات  وجود  من  والتاأكد  التزاحم 

التباعد االجتماعي.

على  يجب  اال�ضرتاطات  وبح�ضب 

مرتادي دور ال�ضينما وجميع العاملني 

جميع  يف  الكمام  بلب�ض  االلتزام 

االأوقات وعدم خلعها اإال يف حالة االأكل 

ت على »تقليل الطاقة  اأو ال�ضرب. ون�ضّ

اال�ضتيعابية لدور ال�ضينما مبا ال يقل 

عن 50% من ال�ضعة االإجمالية وترك 

كر�ضيني بني كل جمموعة مبا ي�ضمن 

املطلوبة،  االجتماعي  التباعد  م�ضافة 

التزام  من  للتاأكد  منظمني  و�ضع  مع 

باال�ضرتاطات  ال�ضينما  دور  مرتادي 

اال�ضرتاطات  واأ�ضارت  املطلوبة«. 

الكافية  االإمدادات  توغري  ل�ضرورة 

ال�ضخ�ضية  النظافة  م�ضتلزمات  من 

واملناديل  اليد  معقمات  كال�ضابون، 

الورقية وحاويات القمامة.

م�ضطفى ال�ضاخوري:

اأ�ضدرت وزيرة ال�ضحة فائقة ال�ضالح قراًرا ي�ضمح عودة اجلماهري للمالعب 

الريا�ضية وفق ا�ضرتاطات حمددة.

لالأندية  الريا�ضي  الن�ضاط  لعودة  املحّدث  االإر�ضادي  الدليل  يف  وجاء 

ال�ضحية واالأكادمييات الريا�ضية واملالعب اخلارجية وفق �ضروط حمددة.

اأقّرت  فقد  الريا�ضية  للمالعب  اجلماهري  عودة  ا�ضرتاطات  وبخ�ضو�ض 

جاء  ال�ضحية  والتعليمات  واال�ضرتاطات  الدخول  اإجراءات  من  عدًدا  الوزارة 

اأبرزها اقت�ضار دخول ال�ضاالت على احلا�ضلني على التطعيم امل�ضاد لفايرو�ض 

اأعمارهم عن 18 عاًما،  املتعافني منه، واالأطفال ممن تقل  اأو  امل�ضتجد  كورونا 

الريا�ضية  للمن�ضاآت  اال�ضتيعابية  الطاقة  من   %50 تتجاوز  ال  بن�ضبة ح�ضور 

املغلقة. وااللتزام بارتداء الكمام اأثناء التواجد يف املن�ضاأة طيلة الوقت.

دخول ال�سالت يقت�سر على املتطّعمني

»ال�سحة«: ال�سماح بدخول اجلماهري للمالعب

�ضارة جنيب:

فائقة  ال�ضحة  وزيرة  اأ�ضدرت 

بع�ض  تعديل  ب�ضاأن  قراًرا  ال�ضالح 

الواجب  ال�ضحية  اال�ضرتاطات 

واملقاهي  املطاعم  يف  تطبيقها 

فريو�ض  انت�ضار  ومنع  الحتواء 

كورونا امل�ضتجد.

»ي�ضمح  القرار  وبح�ضب 

املطاعم  داخل  باجللو�ض  للعمالء 

من   %50 اأق�ضى  وبحد  واملقاهي 

اأو  للمطعم  اال�ضتيعابية  الطاقة 

االأ�ضلي  للبند  بداًل  وذلك  املقهى«، 

الذي كان ين�ض على اأنه »بالن�ضبة 

اخلا�ضة،  املنا�ضبات  حلجوزات 

فرًدا   20 عن  يزيد  ال  مبا  ي�ضمح 

تتجاوز  اأال  �ضريطة  جمموعة  لكل 

يف  واحًدا  حجًزا  احلجوزات 

مبعلومات  واالحتفاظ  مرة.  كل 

باحل�ضور  اخلا�ضة  االت�ضال 

الذي  ال�ضخ�ض  م�ضوؤولية  �ضتكون 

يقوم باحلجز.

مبادة  القرار  ت�ضمني  مت  كما 

تن�ض على اأن تقت�ضر اخلدمة داخل 

احلا�ضلني  على  املقهى  اأو  املطعم 

على التطعيم �ضد فريو�ض كورونا 

امل�ضتجد اأو املتعافني منه، واالأطفال 

ممن تقل اأعمارهم عن ثمانية ع�ضر 

الذين  االأطفال  يكون  اأن  على  �ضنة 

�ضنة  ع�ضر  اثنا  عن  اأعمارهم  تقل 

ب�ضحبة �ضخ�ض بالغ من احلا�ضلني 

على التطعيم �ضد فريو�ض كورونا 

ويكون  منه،  املتعافني  اأو  امل�ضتجد 

على  الدالة  الوثيقة  باإبراز  االإثبات 

»جمتمع  تطبيق  خالل  من  اأو  ذلك 

التطبيقات  من  غريه  اأو  واعي« 

املعتمدة. 

واألغى القرار البند الذي ين�ض 

البوفيه  كان  حال  يف  اأن«  على 

الطعام  يكون  اأن  يجب  �ضرورًيا، 

من  تقدميه  يتم  واأن  حاجز  خلف 

على  عالوة  فقط.  العاملني  قبل 

ذلك، يجـــب تطبيق تدابري التباعد 

االجتماعــي اإذا ا�ضــطف ال�ضيوف 

وينطبق  البوفيـه،  حمـــطات  يف 

حمـــطات  على  نف�ضه  ال�ضــيء 

حمطة  اأي  اأو  امل�ضـــروبات  تعبئة 

خدمة ذاتية.

ال�سماح بجلو�س العمالء بحد اأق�سى

50 % من الطاقة ال�ستيعابية داخل املطاعم واملقاهي

�ضارة جنيب:

 

ال�ضاحلة  فائقة  ال�ضحة  وزيرة  اأ�ضدرت 

الواجب  ال�ضحية  اال�ضرتاطات  ب�ضاأن  قراًرا 

تطبيقها يف من�ضاآت وحمال االألعاب الرتفيهية 

كورونا  فايرو�ض  انت�ضار  ومنع  الحتواء 

امل�ضتجد.

العمالء ممن  على  اأنه يجب  القرار  وبّينت 

تفوق اأعمارهم 6 �ضنوات االلتزام بلب�ض الكمام 

يف جميع االأوقات، ما عدا االأن�ضطة التي تتطلب 

زيارة  تنظيم  يكون  اأن  ويجب  بدنًيا،  جهًدا 

امل�ضبق  احلجز  طريق  عن  الرتفيهية  االأماكن 

اأمكن، وذلك لتقليل  االإلكرتوين متى  اأو احلجز 

وت�ضهيل  باملوقع  الكبرية  والتجمعات  التزاحم 

تنظيم الزيارات.

لتقليل  م�ضرفني  تعيني  يتم  اأن  اإىل  واأ�ضار 

وااللتزام  املختلفة  املجموعات  بني  التجمعات 

بالتباعد االجتماعي على اأن يكون بني كل اأ�ضرة 

واأخرى م�ضافة ال تقل عن مرتين.

مداخل  حتديد  يجب  القرار،  وبح�ضب 

وخمارج منف�ضلة اإن اأمكن، مع و�ضع منظمني 

للتاأكد من عملية دخول وخروج  االأبواب  عند 

وجود  من  والتاأكد  التزاحم  ومنع  الزوار 

م�ضافات التباعد االجتماعي.

عالمات  و�ضع  للقرار  وفًقا  ويجب 

وا�ضحة الأماكن الوقوف بحيث ت�ضمن التباعد 

االجتماعي مل�ضافة ال تقل عن مرتين يف مناطق 

التذاكر  بيع  واأماكن  املداخل  مثل  االنتظار 

ودورات  وامل�ضروبات  املاأكوالت  بيع  واأماكن 

املياه.

مقاعد  ترتيب  اإعادة  على  القرار  ون�ض 

التباعد  م�ضافة  على  للحفاظ  اجللو�ض 

االجتماعي مل�ضافة ال تقل عن مرتين، وتنظيف 

وتطهري االأ�ضطح املعر�ضة للم�ض ب�ضكل متكرر 

باملعقمات الكحولية وتنظيف االأدوات متعددة 

واللعب،  الت�ضلق  كمج�ضمات  اال�ضتخدام 

والكرا�ضي واأ�ضطح الطاوالت، مقاب�ض االأبواب، 

اأ�ضطح دورات املياه واأماكن غ�ضل اليدين، كما 

ب�ضكل  املياه  دورات  وتطهري  تنظيف  يجب 

مع  ذلك،  اأمكن  متى  �ضاعتـــني  كل  دوري 

احلر�ض علـــى التهوية اجليدة وتقليل درجة 

احلرارة فيها.

تعيني م�سرف لتقليل التجمعات بني املجموعات املختلفة 

لب�س الكمام يف حمال الألعاب ملن تفوق اأعمارهم 6 �سنوات

اإزالة الكمام يف اأحوا�س اجلاكوزي وغرف البخار وال�سونا اأثناء اخلدمة

»ال�سحة« ت�سدر ا�سرتطات »امل�ساج« وت�سّدد العقوبات على املخالفني
�ضارة جنيب:

 

ال�ضحية  اال�ضرتاطات  ب�ضاأن  قراًرا  ال�ضحة  وزيرة  اأ�ضدرت 

الواجب تطبيقها يف حمال التدليك »امل�ضاج« الحتواء ومنع انت�ضار 

فايرو�ض كورونا امل�ضتجد، بني اأن كافة حمالت »امل�ضاج« �ضتخ�ضع 

االلتزام  من  للتاأكد  املخت�ضة  احلكومية  اجلهات  قبل  من  للتفتي�ض 

باال�ضرتاطات ال�ضحية، واأنه �ضيتم غلق اأي حمل ال يلتزم بتطبيق 

اال�ضرتاطات وااللتزامات املن�ضو�ض عليها.

التدليك  حمال  دخول  يقت�ضر  اأن  اال�ضرتاطات  وت�ضمنت 

اأو  كورونا  فريو�ض  �ضد  التطعيم  على  احلا�ضلني  على  )امل�ضاج( 

اأن  على  �ضنة   18 عن  اأعمارهم  تقل  واالأطفال ممن  منه،  املتعافني 

�ضخ�ض  ب�ضحبة  �ضنة   12 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  االأطفال  يكون 

الوثيقة  باإبراز  االإثبات  ويكون  التطعيم،  على  احلا�ضلني  من  بالغ 

من  غريه  اأو  واعي  جمتمع  تطبيق  خالل  من  اأو  ذلك،  على  الدالة 

التطبيقات املعتمدة.

وبح�ضب اال�ضرتاطات، يجب اأن يكون ح�ضور متلقي اخلدمة من 

خالل حجز املواعيد، مع ال�ضماح بالدخول ملن ياأتي دون حجز يف 

حال توفر املكان لذلك.

وت�ضمنت اأن يتم قيا�ض درجة حرارة جميع العاملني ومتلقي 

اخلدمة قبل دخول املحل با�ضتخدام

مقيا�ض احلرارة، ويحظر دخول من تكون درجة حرارته 37.5 

بفريو�ض  مرتبطة  اأعرا�ض  عليه  تظهر  اأو  اأعلى  اأو  مئوية  درجة 

كورونا امل�ضتجد، ويجب اأن يطلب منه مغادرة املكان فوًرا واالت�ضال 

على الرقم 444.

و�ضددت اال�ضرتاطات على مراعاة توفر التهوية اجليدة للمحل 

و  واالأبواب  النوافذ  فتح  طريق  عن  اخلارجية  التهوية  وزيادة 

للزبائن ال يقل  ا�ضتخدام معقم  ال�ضافطة، ويجب  املراوح  ا�ضتخدام 

تركيزه عن 70% من املادة الكحولية وتوفريه عند املداخل واملخارج 

ويف كل غرفة.

جمدولة  دورية  ب�ضورة  املياه  دورات  لتعقيم  القرار  ودعا 

على  ويجب  املعقمات،  توفري  مع  االأقل(  على  اليوم  يف  )مرتني 

كما  االأوقات،  جميع  يف  الكمامات  بارتداء  التقيد  باملحل  العاملني 

ا�ضتخدام  الواحد، وميكن  اال�ضتخدام  ذات  املنا�ضف  ا�ضتخدام  يجب 

املنا�ضف املتكررة اال�ضتخدام ب�ضرط غ�ضلها باملاء الدافئ بدرجة 80 

درجة مئوية اأو اأكرث دفًئا وتغليفها يف

حاوية  يف  فوًرا  امل�ضتخدمة  املنا�ضف  وعزل  فردية،  اأكيا�ض 

مغطاة مع تعقيمها ب�ضكل متكرر.

الفواتري  دفع  على  اخلدمة  متلقي  ت�ضجيع  على  القرار  وحّث 

على  اخلدمة  موؤدي  وت�ضجيع  تالم�ضية،  وغري  اإلكرتونية  بطريقة 

احل�ضول على التطعيم �ضد فريو�ض كورونا امل�ضتجد.



ب�أكمله،  �شهر  خالل  ال�شي�م  عب�ده  على 

اأثبتت  التي  الزمنية  الفرتة  نف�شه�  وهي 

الدرا�ش�ت والبحوث يف ع�شرن� احل��شر 

مدى مالءمته� وم� له� من اأثر على �شحة 

النظري�ت والبحوث  اأّن  الإن�ش�ن. م�شيًف� 

الربوفي�شور  اأكد  اإذ  ذلك،  اأثبتت  العلمية 

كت�به  يف  مو�شكو  من  بيلوي  نيكوليف 

كل  على  »اأن  ال�شحة(  اأجل  من  )اجلوع 

عن  ب�لمتن�ع  ال�شوم  مي�ر�س  اأن  اإن�ش�ن 

كي  �شنة  كل  اأ�ش�بيع  اأربعة  ملدة  الطع�م 

حي�ته«،  طيلة  الك�ملة  ب�ل�شحة  يتمتع 

وهو م� يتط�بق مع زمن ال�شي�م ال�شرعي 

)�شهر ب�أكمله( من طلوع الفجر اإىل غروب 

ال�شم�س، مع العتدال وعدم الإ�شراف يف 

الطع�م يف وقت الإفط�ر.

واأكد طريف يف كلمته اأن �شهر رم�ش�ن 

ُيعد فر�شة �ش�نحة لكت�ش�ب منط حي�ة 

�شحية  مك��شب  ولتحقيق  جديد،  �شحي 

واجتم�عية،  وروحية  ونف�شية  بدنية 

الغذائية،  الع�دات  تغيري  اإىل  ب�لإ�ش�فة 

على  القدرة  من  يزيد  ال�شي�م  اإّن  اإذ 

ال�شرب والتحمل وي�شحذ الهمة والإرادة، 

ويخف�س ال�شغوط النف�شية وي�ش�عد على 

وهدوء  والطم�أنينة  ب�ل�شكينة  ال�شعور 

الب�ل والتخل�س من التوتر والقلق. 

كم� ُيعد اأف�شل نظ�م يخلّ�س اجل�شم 

ال�ش�رة،  املرتاكمة  واملواد  ال�شموم  من 

الأمرا�س،  من  الكثري  عالج  يف  ويفيد 

وزي�دة الوزن، وم�ش�كل اجله�ز اله�شمي.

بعده� حتّدثت رئي�س جمعية اأ�شدق�ء 

اإذ  العيد،  حممد  كوثر  الدكتورة  ال�شحة 

ال�شحية  الن�ش�ئح  من  جمموعة  قّدمت 

لل�ش�ئمني خالل �شهر رم�ش�ن الكرمي.

ال�ش�ئمني  العيد  الدكتورة  دعت  فقد 

والتقليل  الك�فيني  بتقليل  ال�شتمرار  اإىل 

والقهوة،  ال�ش�ي  مثل  املنبه�ت  �شرب  من 

الدافئة  رم�ش�ن  مب�شروب�ت  وا�شتبداله� 

ال�شرتخ�ء  على  ت�ش�عد  التي  ال�شحية 

والتخلّ�س من الغ�زات واحلمو�شة، مثل 

النعن�ع املغلي اأو الب�بوجن اأو الين�شون او 

الزعرت املغلي.

التدخني  المتن�ع عن  كم� حّثت على 

وال�شتمرار يف ذلك. 

اجل�شم  ح�شول  اأهمية  العيد  وبّينت 

الك�يف  النوم  اإّن  اإذ  الك�فية،  الراحة  على 

 7 اىل   6 من  يرتاوح  للب�لغني  ب�لن�شبة 

�ش�ع�ت، ولكب�ر ال�شن ممكن ت�شل كف�يتهم 

طبيعة  كل ح�شب  �ش�ع�ت،  اإىل 5   4 من 

ج�شمه وعمره.

اللتزام  اإىل  كوثر  الدكتورة  ودعت 

ن�شف  اليومي  البدين  الن�ش�ط  مبم�ر�شة 

ب�لأ�شبوع،  اأي�م   5 ملدة  الأقل  على  �ش�عة 

ل بعد الإفط�ر ب�ش�عتني. ويف�شّ

اأ�شدق�ء  جمعية  رئي�س  واأو�شحت 

ال�شحة اأهمية �شرب الكمي�ت الك�فية من 

ال�ش�ئم،  بج�شم  جف�ف  حدوث  ملنع  امل�ء 

اأن اجل�شم يحت�ج من 6 اىل 8  مو�شحة 

اأكواب يف اليوم، وهو املعدل اجليد، وكل 

وح�لته  وعمله  ج�شمه  طبيعة  ح�شب 

ال�شحية.

و�شّددت املتحّدثة على اأهمية البتع�د 

التي  امل�شّرة  الغذائية  الوجب�ت  عن 

حتتوي على ن�شبة ع�لية من الدهون.

اإىل  كوثر  الدكتورة  دعت  املق�بل،  يف 

مثل  اجليدة  الغذائية  املنتج�ت  تن�ول 

وتن�ول  الد�شم،  قليلة  والألب�ن  اخل�ش�ر 

ب�مل�ء  الغنية  تلك  �شيم�  ل  الفواكه  اأنواع 

على  التغلّب  على  ال�ش�ئم  ت�ش�عد  التي 

العط�س واجلوع.

تن�ول  عن  المتن�ع  اإىل  ووّجهت 

الط�قة  وم�شروب�ت  الغ�زية  امل�شروب�ت 

ب�مل�شروب�ت  وا�شتبداله�  تدريجي،  ب�شكل 

ح�شب  كل  املنكهة،  وامل�شروب�ت  الدافئة 

رغبته، ون�شحت الدكتورة العيد ب�لتوقف 

عن تن�ول املخلالت والأطعمة احل�رة جًدا، 

اإذ اإنه� تزيد من العط�س واجلوع.

واأو�شحت اأنه يتوّجب تغذية اجل�شم 

عن��شر  على  حتتوي  التي  ب�لأطعمة 

غذائية جيدة ك�حلبوب الك�ملة وال�شوف�ن، 

وال�شكري�ت  الدهون  من  والتخفيف 

وجب�ت  اأن  اإىل  م�شرية  تدريجًي�،  وامللح 

الإفط�ر وال�شحور يجب اأن تكون متك�ملة 

ومتوازنة، وجتّنب الأكالت غري ال�شحية 

قدر امل�شتط�ع اأو التقليل منه� كًم� ونوًع�.

بعد ذلك اأج�بت الدكتورة كوثر العيد 

عن الأ�شئلة واملداخالت.

عمر احلمر

مو�سى عمر الطارقي

وقفات حتفيزية لرم�سان خمتلف

ب�حث �شرعي تربوي

الوقفة الثامنة والع�سرون: 

حر �ِسحر ال�سَّ

َعن اأِبي ُهريرَة ر�صي اهلل عنه اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم قاَل: )ينِزُل رُبّنا تباَرَك وتعاىل كَلّ ليلٍة اإىل �صماِء الدُّنيا 

حنَي يبقى ثلُث اللَّيِل الآخِر، فيقوُل: َمن يدعوين فاأ�صتجيَب لَه؟ 

من ي�صاألُني فاأعطيَُه؟ من ي�صتغِفُرين فاأغفَر لَُه(. �صححه الألباين 

�صحاِر، وقد 
َ
يف احلديِث دليٌل َعلى َف�صيلِة ال�صِتغفاِر يف الأ

باأ�صنَاِف  وَعدُهم  و  حِر  ال�صَّ وقِت  يف  املُ�صتغِفريَن  اهللُ  امتََدَح 

النَّعيِم يف اجلنَّة فقاَل �َصبحانه: )للذين اأتقوا عند ربهم جنات 

جتري من حتتها الأنهار خالدين فيها واأزواج مطهرة ور�صوان 

من اهلل واهلل ب�صري بالعباد، الذين يقولون ربنا اإننا اآمنا فاأغفر 

والقانتني  وال�صادقني  ال�صابرين  النار،  عذاب  وقنا  ذنوبنا  لنا 

واملنفقني وامل�صتغفرين بالأ�صحار(. 

عن َعْمرو بن َعنبَ�صَة ر�صي اهلل عنه اأنَُّه �صِمَع ر�صوَل اهلِل 

�صلى اهلل عليه و�صلم يقوُل: )اأقرُب ما َيكوُن الرَُّب عزَّ وجلًّ من 

الَعبِد يف َجوِف اللّيِل الآخر، فاإِن ا�صتَطعَت اأن َتكوَن ممن َيذكُر 

اعِة َفُكن( �صححه اللباين.  اهللَ يف ِتلك ال�صَّ

كاَن عبُد اهلِل بَن م�صعوٍد ر�صي اهلل عنه َيخرُج من َناحيِة 

َذلِك  ُي�صَمع  كاَن  ِرواية:  ويف  حِر،  ال�صَّ وقَت  م�صتَخِفياً  داِره 

َفاأجبتَُك،  دعوَتني  اإنَك  »اللهم  فيقوُل:  حِر  ال�صَّ وقَت  َداِرِه  ِمن 

حُر فاغِفر ِل«. واأَمرَتني فاأطْعتُك، وَهذا ال�صَّ

اهلل  ر�صي  عبا�ٍس  ابِن  عن  اهلل  رحمه  َجريٍر  ابُن  وروى 

َر َيعقوُب عليه  عنهما اأنَّ النَّبي �صلى اهلل عليه و�صلم �ُصِئل: مل اأخَّ

حر لأنَّ ُدعاَء  رُهم اإىل ال�صَّ ال�صالم َبِنيِه يف ال�صِتغَفار؟ قال: )اأخَّ

حِر ُم�صتَجاٌب(. ال�صَّ

وَروى اأن�ُس بُن مالٍك ر�صي اهلل عنه قاَل: »اأَمرَنا ر�صوُل اهلِل 

�صلى اهلل عليه و�صلم اأن نَّ�صتغِفر بالأ�صَحاِر �صبعنَي ا�صتغَفارًة«.

اأنَّ  »بلَغنَا  عنه:  اهلل  ر�صي  اخُلدريِّ  �صعيٍد  اأُبو  وقاَل 

الليِل  اأيُّ  ِجربيَل  فقاَل:«يا  ال�صالم  عليه  جربيَل  �صاأَل  داووَد 

يف  َيهتزُّ  الَعر�َس  اأنَّ  اإل  اأدِري،  ما  َداووُد  اأف�صُل؟»فقاَل:«يا 

حر». ال�صَّ

اهلل  ر�صي  اِب  اخَلطَّ بِن  عمَر  بِن  اهلِل  عبِد  موىَل  َنافٌع  قاَل 

َناِفع  »يا  َيقوُل:  ُثم  الًة  �صَ اللَّيَل  ُيحيي  عمَر  ابُن  عنهما:«كاَن 

فيُعاوُد  فاأًقول:»ل«،  حِر  ال�صَّ يف  َدخلنَا  َهل  اأي  اأ�صَحرَنا؟« 

حِر، َقعَد ي�صتَغِفُر  الَة، فاإذا ُقلُت له:»نعم« اأي َدخلنَا يف ال�صَّ ال�صَّ

اهللَ َتعاىل َحتى الَفجر. 

اأْكيَ�َس  الدِّيُك  يُكون  ، ل  ُبنيَّ »يا  لقَماَن لبنِه:  ويف و�صاَيا 

حِر وَي�صتغِفُر، واأنَت َنائم«. ِمنك، يقوُم يف وقِت ال�صَّ

اِئمون: لعلَّ اأطيَب اأوقاِت املُناجاِة اأن َتخلُو برِبَك  اأيها ال�صَّ

واأرَخى  ُكلُُّه  الَكوُن  ٌع، وقد �صكَن  ُهجَّ ِنياٌم، واخَلليُّون  والنَّا�ُس 

ربَّك  وَتتَذَّكُر  قلبَك  ُر  َفت�صتَح�صِ ُنوُمه،  وَغابْت  �ُصُدولَه  اللَّيُل 

عَفك وَعظمَة َمولَك، فتَاأن�ُس ِبح�صَرِتِه وَيطمِئنُّ َقلبَُك  وَتتَمثَُّل �صَ

وَت�صعَر  َخ�صيِتِه  ِمن  وَتبكي  ورحمِتِه،  بف�ْصِلِه  وَتفَرُح  ِبذكِره 

ي  وُتف�صِ ال�صِتغَفار،  يف  وجَتتَِهُد  الدُّعاِء  يف  وُتلحُّ  مُبراَقبِتِه، 

�صيٍء،  عن  �َصيٌء  ُي�صِغلُه  ول  �َصيٌء،  ُيعِجزُه  َل  ملَن  ِبحواِئجَك 

)اإمنا اأمره اإذا اأردا �صيئاً اأن يقول له كن فيكون(.
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قدمت ن�سائح �سحية لل�سائمني.. رئي�س »اأ�سدقاء ال�سحة«:

املخلالت واملوالح والأطعمة احلاّرة تزيد العط�س نهار رم�سان.. ابتعدوا عنها

ة والطعمية والفواني�س والأغاين ال�سعبية.. بني الفتَّ

امل�سريون يحافظون على الأجواء الرتاثية.. واملائدة امل�سرية �سيدة املوائد

من�شور �ش�كر:

وع�دات  وطقو�س  ذكري�ت 

�شهر رم�ش�ن له� وقع خ��س يف 

حيث  امل�شريني،  ووجدان  عقل 

مدار  على  الكرمي  ال�شهر  يحظى 

الن��س  ب�لغ من  الت�ريخ ب�هتم�م 

اإعدادا وجتهيزا وا�شتقب�ل.

كم� اأن تلك الع�دات والتق�ليد 

رواي�ت  �شجلته�  والذكري�ت 

ويف  الأدب�ء  م�ش�هري  واأعم�ل 

مقدمتهم جنيب حمفوظ وتوفيق 

واإبراهيم  حقي  ويحيى  احلكيم 

وعك�شت  وغريهم،  عبداملجيد 

وحوي  مثل  ال�شهرية  الأغ�ين 

ح�لو،  ي�  ح�لو  وحوي،  ي� 

الكن�فة،  املدفع،  امل�شحراتي، 

ارتبطت  ع�دات  وكله�  القط�ئف، 

ال�شعب  مزجه�  رم�ش�ن  ب�شهر 

جمعيه�  وتوارثه�  امل�شري 

اأ�ش��شية يف �شهر  لت�شبح ع�دات 

الثق�فة  تزخر  اإذ  الكرمي،  رم�ش�ن 

امل�شرية بع�دات رم�ش�نية امتدت 

ل�شنوات ل ح�شر له� تب�دله� اأهل 

مئ�ت  منذ  عليه�  و�شبوا  م�شر 

ال�شنني. 

كل ذلك جعل لل�شهر الف�شيل 

امل�شر  عند  جدا  خ��شة  ميزة 

ب�شكل خ��س، فرم�ش�ن يف م�شر 

يعترب من اأهم الأ�شهر مل� يتميز به 

وعب�دة  روح�نية  من  ال�شهر  هذا 

واأجواء جميلة.

امل�شريون  ح�فظ  هن�  من 

وعند  م�شر  خ�رج  اأو  داخل  يف 

على  الف�شيل  ال�شهر  هذا  دخول 

يف  الف�شيل  ال�شهر  اأجواء  عك�س 

التي  �شكنهم  ومن�طق  من�زلهم 

تت�شح ب�لزينة والأنوار وفواني�س 

م�شر  به�  ت�شتهر  التي  رم�ش�ن 

ال�شهر  دخول  على  دللة  وتكون 

الكرمي، واأي�ش� م� مييز م�شر يف 

هذا ال�شهر الف�شيل هو امل�أكولت؛ 

املط�بخ  من  امل�شري  ف�ملطبخ 

الع�مل  م�شتوى  على  امل�شهورة 

اأكالت مميزة يتم  العربي وهن�ك 

رم�ش�ن،  �شهر  يف  حت�شريه� 

املدم�س  والفول  الطعمية  وهي: 

واملعكرونة  والفتة  والك�شري 

ب�أنواعه�،  واملح��شي  ب�لب�ش�ميل 

بنكهته�  الأكالت  هذه  وتتميز 

عند  اإل  جتده�  ل  التي  اللذيذة 

امل�شريني.

الأ�شر  اإحدى  زارت  »الأي�م« 

البحرين  يف  املوجودة  امل�شرية 

وك�ن  �شنة،   15 من  اأكرث  منذ 

امل�شرية  امل�أكولت  عن  احلديث 

ب�أنواعه� ك�فة يف �شهر رم�ش�ن، اإذ 

»اأن�  اأحمد:  اأبو  الأ�شرة  يقول رب 

يف البحرين منذ م� يق�رب الـ15 

الكرمي  ال�شهر  ع�ًم�، وعند دخول 

تتح�شر زوجتي وتتفنن يف عمل 

الت�ريخية  امل�شرية  امل�أكولت 

اأن  يعلم  فجميعن�  واملعروفة، 

املطبخ امل�شري من اأ�شهر املط�بخ 

يف الع�مل العربي ويتميز بتنوع 

اأطب�قه التي ل حت�شى«. 

»امل�ئدة  اأحمد:  اأبو  ويت�بع 

تكون  رم�ش�ن  �شهر  امل�شرية يف 

متنوعة جدا ويت�شدره� املح��شي 

املح��شي  تعترب  اإذ  ب�أنواعه�، 

الط�ولة  على  الأطعمة  اأبرز  من 

»الب�شل،  هن�ك  واأي�ش�  امل�شرية، 

ورق العنب، الكو�ش�، الب�ذجن�ن، 

ب�لإ�ش�فة  البط�ط�س«،  الكرنب، 

من  يعد  الذي  املح�شي  للحم�م 

يف  املف�شلة  امل�شرية  الأكالت 

رم�ش�ن.

وي�شيف اأبو اأحمد: »امللوخية 

والفتة  والك�شري  ب�لأرانب 

والبط  ب�لب�ش�ميل  واملعكرونة 

واحدة  هي  امل�شرية،  وامل�شقعة 

املعروفة  ال�شعبية  الأطب�ق  من 

كطبق  امل�شري  املطبخ  يف 

الك�شري ب�ملرتبة الث�نية من حيث 

ب�شكل  الرم�ش�نية، هذا  امل�أكولت 

ع�م اأهم الأطب�ق التي حت�شر على 

اأحمد،  اأم  اأم�  امل�شرية«.  امل�ئدة 

وهي ربة الأ�شرة، فتقول: »نتميز 

نحن امل�شريون بطبق احللوي�ت 

بعد الإفط�ر اأو يف رم�ش�ن ب�شكل 

ع�م، وتعد الكن�فة والقط�ئف من 

�شهر  يف  مب�شر  احللوي�ت  اأ�شهر 

اإىل  اأ�شله�  رم�ش�ن، والذي يعود 

القدمي، وترتبط  الت�ريخ امل�شري 

امل�شري  ب�لرتاث  احللوي�ت  هذه 

اإذ  الأ�شيلة،  والتق�ليد  والع�دات 

يك�د ل يخلو اأي منزل م�شري من 

هذه الأطب�ق يف رم�ش�ن«.

اأم� عن اأجواء رم�ش�ن والفرق 

اأبو  فيقول  وم�شر  البحرين  بني 

جدا  جميل  بلد  »البحرين  اأحمد: 

وكرمي  م�شي�ف  �شعب  و�شعبه 

لأبعد حد، ومل ن�شعر يوًم� واحًدا 

اأنن� يف غربة اأن� والع�ئلة، وهن�ك 

امل�شريني  بني  م�شرتكة  ع�دات 

تب�دل  ع�دة  وهي  والبحرينيني 

كل  رم�ش�ن؛  �شهر  يف  الأطب�ق 

بيت يقدم طبق� للبيت الآخر، وهي 

تب�دل  اإمن�  اأطب�ق  تب�دل  لي�س 

حمبة ومودة«.

عن  »اأم�  اأحمد:  اأبو  ويت�بع 

دخول  عند  م�شر  ففي  الفرق، 

رم�ش�ن تزين ال�شوارع والطرق�ت 

ب�لفواني�س، وتغري رب�ت البيوت 

اإىل  مك�ن  من  الأث�ث  اأطقم  بع�س 

اآخر، وذلك يكون تهيئة ل�شتقب�ل 

خ��شة«.   جدا  ب�أجواء  ال�شهر 

اأبو  فيقول  البحريني  الأكل  وعن 

من  كبري  جزء  يت�أقلم  »مل  اأحمد: 

لكن  الهري�س،  ب�أكلة  امل�شريني 

هن�ك اأكالت اأ�شبحن� من الطه�ت 

تعمل  اأحمد  ف�أم  فيه�،  امل�هرين 

ودائم�  جدا  لذيذ  بطعم  الربي�ين 

م� يتواجد على م�ئدتن�، ب�لإ�ش�فة 

من  انتقلت  التي  ال�شمبو�شة  اإىل 

اإىل م�شر، واأي�ش� �ش�ي  البحرين 

م�شر،  اإىل  انتقل  الذي  الكرك 

ال�شعيد  يف  تفتح  حم�ل  وهن�ك 

امل�شري لبيع الكرك واأي�ش� حم�ل 

لل�شمبو�شة«.

د. كوثر حممد العيد

واملجبو�س  ال��ري��اين  ا  واأتقنَّ الهري�س..  يعجبنا  مل  بالبحرين:  م�سريون 

رئي�س  الع�مة  ال�شحة  ا�شت�ش�رية  قّدمت 

كوثر  الدكتورة  ال�شحة  اأ�شدق�ء  جمعية 

حممد العيد جمموعة من الن�ش�ئح ال�شحية 

اخل��شة بتن�ول الأطعمة ومم�ر�شة الري��شة 

خالل �شهر رم�ش�ن. 

ا�شت�ش�فه�  التي  الندوة  خالل  ذلك  ج�ء 

الربن�مج  �شمن  اأحمد طريف  احل�ج  جمل�س 

الف�ش�ء  عرب  وذلك  الرم�ش�ين،  الثق�يف 

الإلكرتوين.

وقد بداأ الربن�مج بتالوة اآي�ت عطرة من 

الذكر احلكيم، تال ذلك كلمة ل�ش�حب املجل�س 

اأثبتته  م�  اإىل  فيه�  تطّرق  الطريف  اأحمد 

على  ال�شي�م  فوائد  من  العلمية  الدرا�ش�ت 

كتب  تع�ىل  اهلل  اأن  مو�شًح�  الإن�ش�ن،  �شحة 

وفاء بعد الرحيل

الوفاء الزوجي نادر جًدا..

يقول  ال�صاة  ذبح  اإذا  كان  النبي  اأن  عائ�صة  ال�صيدة  تروي 

اأر�صلوا منها لأ�صدقاء خديجة، تقول فذكرت له ذلك يوًما فقال: 

اإين اأحب حبيبها.. النبي مل ين�َس خديجة ول مواقفها معه..

زّوج  العا�س  لأبي  فداء  خديجة  عقد  راأى  عندما  اإنه  بل 

زينب اأو�صى اأبا العا�س اأن يقول لبنته: ل تفّرطي يف العقد..

جاءت عجوز اإىل النبي فقال لها من اأنتي؟ فقالت اأنا جثامة 

املزينة، فقال بل اأنت ح�صانة املزينة.. كيف اأنتم وكيف حالكم؟ 

اهلل،  ر�صول  يا  واأمي  اأنت  باأبي  بخري  قالت  بعدنا؟  كنتم  كيف 

تقول ال�صيدة عائ�صة فقلت: يا ر�صول اهلل ُتقبل على هذه العجوز 

تاأتينا زمان خديجة واأن ح�صن  اإنها كانت  هذا القبال؟ فقال: 

العهد من الإميان.. )اأقبل على العجوز حبًّا خلديجة(.

اأوتي بال�صيء يقول  اإذا  اأن�س، قال كان ر�صول اهلل  يروي 

اذهبوا به اإىل بيت فالنة، فاإنها كانت �صديقًة خلديجة.. اأي هدية 

تاأتي للنبي فاإنه يوّزع على �صديقات خديجة.

خويلد  بنت  هالة  ا�صتاأذنت  �صحيحه:  يف  م�صلم  وَروى 

)اأخت خديجة( على ر�صول اهلل فعرف ا�صتئذان خديجة وتذّكره 

فارتاع وقال: اللهم هالة بنت خويلد )دليل على اأن خديجة كانت 

تذكر  ال�صيدة عائ�صة فغرُت وقلُت: وما  تقول  باله(،  دائًما يف 

من عجوز من عجائز قري�س حمراء ال�صقني.. هلكْت يف الدهر 

وخافت  املوقف  هذا  من  النبي  فغ�صب  منها  خريًا  اهلل  فاأبدلك 

ال�صيدة عائ�صة، ثم قال النبي قولته امل�صهورة يف خديجة..

يف هذه الأحاديث املتقدمة )ثبوت الغرية واأنه غري م�صتنكر 

وقوعها من فا�صالت الن�صاء ف�صالً عّمن دونهن، واأن عائ�صة 

كانت تغار من ن�صاء النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لكن كانت تغار 

من خديجة اأكرث وقد بيّنت ذلك، ب�صبب كرثة ذكر النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم اإياها... 

كل هذه الأدلة دليل حّب كبري لزوجته املتوفاة، ودليل بّر 

خديجة يف زمانه ولذلك بّرها بعد وفاتها..

نلقاكم غًدا..
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من  هل  اخلريي..  العمل  ت�شّوه  ممار�شات  هناك 

ير�شد ويعالج؟

نتمناه  ما  اأجل حمايتكم و�شالمتكم، كل  نعمل من 

عليكم هو االلتزام ال�شارم بجميع االجراءات االحرتازية 

والتدابري الوقائية التي ت�شدر من اجلهات املخت�شة.

#كلنا_فريق_البحرين
#حماية_والتزام.
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اأجل  من  بحملة  يبداأ  القان�ين  �شليمان   -  1529

ح�شار فيينا يف قلب اأوروبا

عر�ص  يعتلي  ع�شر  ال�شاد�ص  ل�ي�ص   -  1774

فرن�شا.

يقر  الثاين  األك�شندر  رو�شيا  اإمرباط�ر   -  1862

خطة اإعادة ت�طني ال�شرك�ص يف الدولة العثمانية.

عابرة  حديدية  ل�شكة  خط  اأول  تد�شني   -  1869

للقارة وذلك يف ال�ليات املتحدة.

حلب  يف  ي�شدر  الك�اكبي  عبدالرحمن   -  1877

باللغة  ت�شدر  �شحيفة  اأول  وكانت  ال�شهباء،  �شحيفة 

العربية ت�شدر يف �ش�ريا.

ال�زراء  1940 - ون�شت�ن ت�شر�شل يت�ىل رئا�شة 

يف اململكة املتحدة.

1960 - الإعالن عن قيام جمه�رية الكامريون.

1994 - الزعيم الأفريقي نيل�ش�ن مانديال ي�شبح 

اأول رئي�ص اأفريقي جلمه�رية جن�ب اأفريقيا.

ا با�شتباكات بني الق�ات  2004 - مقتل 16 �شخ�شً

الأمريكية وجي�ص املهدي يف بغداد.

�شرطة دبي تلقي القب�ض

 على اأبرز تاجر خمدرات بريطاين

مايكل  على  القب�ص  اإلقاء  من  دبي،  �شرطة  متّكنت 

ال�طنية  لل�كالة  املطل�بني  اأبرز  اأحد  م�وغان،  ب�ل 

الربيطانية ملكافحة اجلرمية، نظًرا اإىل انتمائه لع�شابة 

اإجرام دولية ُمنظمة ُمتخ�ش�شة يف الجتار باملخدرات.

تهريب  عاًما، يف   35 يبلُغ  الذي  امل�ق�ف،  وت�رط 

ال�شم�م املخدرة اإىل اململكة املتحدة، وجرى اعتقاله بعد 

ال�شرطة  ُمنظمة  من  احلمراء  الن�شرة  دبي  �شرطة  تلقي 

اجلنائية الدولية »الإنرتب�ل«.

م�وغان  اأن  اإىل  الربيطانية  ال�شلطات  واأ�شارت 

�شن�ات،   8 منذ  لديها  املطل�بة  الأ�شماء  اأبرز  اأحد  ُيعد 

م�شت�ى  على  باملخدرات  الجتار  عمليات  يف  ل�شل�عه 

جللب  م�ؤامرة  يف  رئي�شي  كع�ش�  وم�شاركته  دويل، 

اإىل بريطانيا،  مئات الكيل�غرامات من خمدر الك�كايني 

ومتكنه من الهرب من رجال مكافحة املخدرات لديها.

مدى  يعك�ص  م�وغان  على  القب�ص  اإلقاء  اإن  وقال   

حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي من خالل عملها حتت 

الإمارات  دولة  نهج  ترجمة  الداخلية على  مظلة وزارة 

العامل،  يف  ال�شرطية  الأجهزة  مع  املثمر  التعاون  يف 

مّد ج�ش�ر  للجرمية يف كل مكان، من خالل  والت�شدي 

الت�ا�شل معها ويف مقدمتها منظمة الإنرتب�ل.

هاين رمزي يعود للم�شرح بـ»اأبو العربي« يف عيد الفطر

يع�د النجم هاين رمزي اإىل خ�شبة امل�شرح من خالل م�شرحية »اأب� 

اأعماله »كده  اآخر  العربي« بعد غياب ح�ايل 17 �شنة عن امل�شرح منذ 

الفطر على  قليلة يف م��شم عيد  اأيام  بعد  املقرر عر�شها  اأوكيه«، ومن 

اأحد م�شارح مدينة ن�شر، وي�شاركه البط�لة كل من اأحمد فتحي وحجاج 

عبدالعظيم وحممد جمعة واآخرون. وك�شف النجم هاين رمزي م�ؤخًرا 

عن �شبب تاأجيل فيلمه »نيزك الدكرورى« قائالً يف ت�شريحات خا�شة 

لـ»الي�م ال�شابع«: »الفيلم يتطلب مبالغ �شخمة وجرافيك عاٍل جًدا، ومن 

ال�شعب تنفيذه الفرتة احلالية، م�شيًفا اأن الفيلم يتحّدث عن الف�شاء وما 

يدور بداخله، وذلك يف اإطار ك�ميدي«. واأكد النجم هاين رمزي م�ؤخًرا 

اجلامعة  م�شرح  خريج  �شادي  جنله  اأن  ال�شابع«  »الي�م  ندوة  خالل 

الأمريكية، وعمل كم�شاعد خمرج يف عدد من الأعمال من �شمنها فيلمه 

الأخري »ق�شطي بي�جعني«، كما �شارك املخرج عمرو عرفة يف اأكرث من 

عمل، كما �شارك يف اإخراج عدد من الإعالنات، م�شيًفا: »حاولت اإبعاده 

عن جمال الفن خا�شة اأنها مهنة �شعبة«.

اأقـــدم بالـــون ال يــــزال قابــاًل للنفـــخ بعــــد 28 عــــاًما قطة عار�شة حمرتفة تك�شب 1550 دوالًرا يف االإعالن الواحد

يحتفظ  عاًما(،   28( هاي�ش�ن  ريان  الربيطاين،  يزال  ل 

بالبال�ن الذي اأهدته له جدته عام 1992م احتفاًء بي�م م�لده، 

وقد قام بنفخه واأخذ �ش�رة مع جّدته بعد كل تلك املدة. 

ووفًقا ل�شحيفة »ذا �شن« الربيطانية، كانت اجلدة ج�زفني 

دب  �ش�رة  عليه  املر�ش�م  بالبال�ن  جاءت  قد  عاًما(   82(

واملكت�ب عليه »اإنه �شبي« بعد ولدة هاري�ش�ن يف اأك�شف�رد، 

والدا  واكت�شفه  عاد  وقد  نفخه.  ميكن  الذي  الن�ع  من  وه� 

هاري�ش�ن اأثناء تفتي�ص يف ال�شناديق القدمية وقدماه اإليه. 

قال هاري�ش�ن وه� رئي�ص �شركة ل�شحيفة »ذا �شن«: »لقد 

قمت بتلزيقه ل�قف اأي �شيء من اأن يحدث له«. 

كان  بال�ن،  باأقدم  الإطاحة  اإىل  اأدى  هذا  اكت�شافه  اأن  يذكر 

هدية لرجل يدعى ج�ردان لينام من برمنغهام يف ي�م م�لده، 

وقد بقي منف�ًخا 26 عاًما.

العمر  من  تبلغ  ماو«،  »ماو  ا�شم  حتمل  قطة  ا�شتح�ذت 

عامني وتعي�ص يف ال�شني على اهتمام من�شات و�شائل الت�ا�شل 

الجتماعي ال�شينية، وهى عار�شة وم�دل حمرتفة، اإذ تك�شب ما 

اأو ظه�ر. وتظهر »ماو  اإعالن  بني 775 و1550 دولًرا يف كل 

�شهرًيا،  ال�شيارات  معار�ص  يف  مرات  اأربع  اإىل  ثالث  من  ماو« 

حيث يعمل �شاحب القطة يف جمال �شناعة ال�شيارات، ويف اأحد 

اأحد  يف  ال�شيارات  اإحدى  على  قطته  ب��شع  فكرة  راودته  الأيام 

ينتظرون  اأ�شبح�ا  الذين  العمالء  �ش�رتها  فجذبت  املعار�ص، 

»ماو  تك�شبه  الذي  املبلغ  ومع  معها.  �ش�ًرا  ليلتقط�ا  ظه�رها 

ماو«، فاإنها تعي�ص حالًيا ببذخ على نفقاتها اخلا�شة، حيث لديها 

خم�شة  من  واأكرث  اأ�شرة،  خم�شة  اإىل  اأربعة  ومن  �شيارات،  ثالث 

ا اأف�شل طعام للقطط  األ�اح خد�ص للقطط، وياأكل »ماو ماو« اأي�شً

.»buzzfeed« ينا�شب الطبقات العليا من عامل القطط، وفًقا مل�قع

ك�شفت الفنانة امل�شرية مي عمر اأنها اعتذرت عن امل�شاركة يف اأحد امل�شل�شالت ب�شبب الفنان عادل اإمام.

وقالت مي عمر، خالل لقائها يف برنامج »العرافة«، الذي تقّدمه االإعالمية ب�شمة وهبة، عرب قناة »املحور« امل�شرية، اإنها 

اعتذرت عن امل�شاركة يف م�شل�شل »هذا امل�شاء« مع املخرج تامر حم�شن، الأنها كانت قد وقعت على م�شل�شل »عفاريت عديل 

عالم« مع الزعيم عادل اإمام، وم�شل�شل »ريح املدام« مع اأكرم ح�شني واأحمد فهمي.

ال�شحة: 1451 حالة 

م�شابة بكورونا وتعايف 975

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

عددها 16293 يف ي�م 9 ماي� 2021، اأظهرت ت�شجيل 

لعمالة  حالة   514 منها  جديدة  قائمة  حالة   1451

وافدة، و933 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و4 حالت 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 975 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 175332.
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المعاهدة تضمنت اعترافًا إقليميًا ودوليًا بسيادة الدولة الخليفية على البحرين وتوابعها 

الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح عقد معاهدة السالم العامة 
لحماية السفن التجارية بجزر البحرين وشبه جزيرة قطر 

تغي��ر النظام االقتصادي لش��به جزيرة قط��ر بعد فتح 
البحري��ن، حي��ث تعاظم��ت الم��وارد االقتصادية، كما 
زادت الف��رص التجارية. مما زاد م��ن دخل إمارة الزبارة 
وثروته��ا، باعتبارها العاصمة التاريخية لش��به جزيرة 

قطر وجزر البحرين.
وفي عهد الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح اقتضت ظروف 
المرحلة التعاضد مع الق��وة اإلقليمية والدولية لتعزيز 
حماية الس��فن التجارية، ومن ه��ذا المنطلق تم توقيع 

معاهدة السالم العامة عام 1820م. 
وتضم��ن التوقيع على معاهدة الس��الم العامة اعترافًا 
إقليميًا ودوليًا بس��يادة الدولة الخليفي��ة على البحرين 
وتوابعه��ا، والتزامات الدولة في ضمان الس��لم البحري 

على كل من شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.
وف��ي ع��ام 1823م زار الدوحة، التي كانت تس��مى في 
ذلك الوقت ب�الب��دع، المقيم السياس��ي البريطاني في 
الخلي��ج المالزم جون ماكلوي��د ليتفقد تطبيق معاهدة 
السلم العامة باعتبارها من توابع البحرين. ويقول جون 
غوردن لوريمر في موسوعته دليل الخليج: »دخلت قطر 
باعتبارها من توابع البحرين دائرة الهدنة البحرية التي 
عقدت عام 1835 ميالدية«. وأدت هذه المعاهدات إلى 
انخف��اض حوادث القرصن��ة في الخليج العربي بش��كل 

كبير، وانتعشت التجارة في البحرين وتوابعها. 
وف��ي عهد الش��يخ محمد بن خليف��ة آل خليفة، الممتد 
م��ن عام 1843 إلى ع��ام 1868م، عين من قبله ممثاًل 
سياس��يًا له وجعل من البدع في الس��احل الشرقي مقرًا 

له.
ويقول ج��ون غوردون لوريمر: »إن من معالم الس��يادة 
آلل خليف��ة على ش��به جزي��رة قطر في منتص��ف القرن 
الثامن عش��ر أن أصبح لشيخ البحرين ممثل سياسي من 

أفراد أسرته جعل مقر إقامته في البدع )الدوحة(«.
وكان من مهام الممثل السياس��ي لحاكم البالد حماية 
سواحل شبه جزيرة قطر من عمليات القرصنة البحرية، 
وكان لذل��ك أبل��غ األثر ف��ي حماي��ة المي��اه اإلقليمية 
لتوابع البحرين، وضمان س��المة الحرك��ة التجارية في 
الخليج العربي. واس��تمرت الدول��ة الخليفية في حماية 

األساطيل والسفن التجارية في سواحل شبه جزيرة قطر 
في مختلف عهود الحكام.

وبع��د احت��الل أجزاء من البر الش��رقي القطري ش��كلت 
هذه الحادثة تهديدًا للس��لم البح��ري وتعطلت الحركة 
التجاري��ة فت��رة من الزم��ن، وتزاي��دت أع��داد حوادث 
القرصنة بش��كل الف��ت، وازدادت ح��وادث االعتداء على 

التجار.
أما ف��ي الزبارة وم��ا جاوره��ا فبالرغم م��ن االعتداءات 
المتالحقة عليه��ا إال أنها ظلت صامدة تحت الس��يادة 
الكامل��ة آلل خليف��ة حتى أن حاكم البحري��ن وتوابعها 
صاح��ب العظمة الش��يح حمد بن عيس��ى ب��ن علي آل 
خليف��ة عرض ف��ي أبريل م��ن عام 1937م تس��هيالت 

تجارية لشركات النفط في إقليم الزبارة. 
وج��اء ف��ي نص الوثيق��ة الت��ي تضمنت رس��الة حاكم 
البحري��ن وتوابعه��ا صاح��ب العظمة الش��يخ حمد بن 
عيس��ى بن عل��ي آل خليف��ة إل��ى المعتمد السياس��ي 
البريطاني بالبحرين ما يلي: »إلى جناب المحب سعادة 

المعتمد السياسي البريطاني بالبحرين.
بعد التحية واالحترام.

لقد س��معنا خبرًا هو أن ش��ركة امتيازات النفط لديها 
فكرة في فتح بندر.

فإذا أن الشركة تود أن تفتتح البحث معنا في خصوص 
فت��ح بن��در ف��ي مينائنا البح��ري بالزب��ارة فإنن��ا نكون 

مسرورين لنمنح جميع التسهيالت والموافقات«.

وثيقة تبين أنه في عام 1823م زار الدوحة المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج المالزم جون ماكلويد والتي كانت تسمى 
في ذلك الوقت بـالبدع ليتفقد تطبيق معاهدة السلم العامة 
باعتبارها من توابع البحرين 

نص من كتاب دليل الخليج  لجون غوردون لوريمر يقول فيه : »إن من معالم السيادة آلل خليفة على شبه جزيرة قطر في منتصف 
القرن الثامن عشر بأن أصبح لشيخ البحرين ممثل سياسي من أفراد أسرته جعل مقر إقامته في البدع )الدوحة(«

يقول جون غوردن لوريمر في موسوعته دليل الخليج: »دخلت 
قطر باعتبارها من توابع البحرين دائرة الهدنة البحرية التي 
عقدت عام 1835 ميالدية«. 

رسالة حاكم البحرين وتوابعها  صاحب العظمة الشيخ حمد بن 
عيسى بن علي آل خليفة في أبريل 1937 م للمعتمد السياسي 
البريطاني بالبحرين التي تعرض تقديم  تسهيالت تجارية 
لشركات النفط في إقليم الزبارة 

 زيادة دخل وثروات الزبارة بعد فتح البحرين باعتبارها 
العاصمة التاريخية لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين 

 المقيم السياسي البريطاني في الخليج زار البدع ليتفقد 
تطبيق معاهدة السلم العامة باعتبارها من توابع البحرين 

 رغم االعتداءات المتالحقة على الزبارة 
إال أنها ظلت صامدة تحت السيادة الكاملة آلل خليفة 

 صاحب العظمة الشيح حمد بن عيسى بن علي آل خليفة 
عرض تقديم تسهيالت تجارية لشركات النفط بالزبارة عام 1937

المرحلة األولى تضم 227 وحدة سكنية

الحمر: 99٪ اإلنجاز في مشروع البحير اإلسكاني
كش��ف وزير اإلس��كان المهندس باسم بن يعقوب 
الحم��ر عن تحقيق نس��بة إنجاز كبيرة في مش��روع 
البحير اإلس��كاني بالمحافظ��ة الجنوبي��ة لتبلغ ما 
نس��بته 99% م��ن األعم��ال اإلنش��ائية للوح��دات 

السكنية وأعمال البنية التحتية.
وأش��ار الوزير إلى أن المشروع يسير بحسب الخطة 
الزمنية بهدف االنتهاء من تنفيذه وتوزيع الوحدات 
على المستفيدين بوتيرة متسارعة، ليندرج مشروع 
البحير ضمن خطة العمل على توفير 25 ألف وحدة 

سكنية وفق برنامج الحكومة الحالي.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها وزير اإلسكان 
بمعية النائب أحمد األنصاري رئيس لجنة الخدمات 
بمجلس الن��واب إلى المش��روع، وبحضور عدد من 
المهندس��ين والمش��رفين عل��ى مش��روع البحير، 
للتأكد من جاهزية المشروع قبل الشروع في توزيع 
وحدات��ه على المنتفعين. وعبر وزير اإلس��كان عن 
حرص الوزارة المستمر على مراجعة طلبات األهالي 
المرشحين لالستفادة من هذا المشروع والمشاريع 
األخرى طبقًا لمعيار األقدمية، مشيرا إلى أنه سيتم 
خالل المرحلة المقبلة تسريع وتيرة العمل إلكمال 

نسب اإلنجاز المتبقية بالبنية التحتية.

م��ن جانبه ثم��ن النائب أحم��د األنص��اري جهود 
وزارة اإلس��كان في تسريع وتيرة العمل بالمشروع، 
إل��ى جانب حرصها عل��ى توفير البيئة المعيش��ية 
تجاري��ة  خدم��ات  م��ن  للمس��تحقين  المناس��بة 
ومس��احات خض��راء ومتنفس لممارس��ة الهوايات 
المختلف��ة بالمنطقة بما يعك��س الرؤية الحديثة 
لمشاريع الوزارة التي لم تكن موجودة في السابق.

يذكر أن المرحلة األولى من مشروع البحير اإلسكاني 
تض��م 227 وحدة س��كنية، إلى جان��ب العديد من 
الخدمات والمرافق التي ستخدم المستفيدين من 
المش��روع، من حيث توفير مسارات خاصة للمشاة 
وممارس��ة الهوايات المختلفة أسوة بمشاريع مدن 
البحرين اإلس��كانية الجديدة لضمان توفير البيئة 

المعيشية المناسبة.

»العمل« و»المهن الصحية« توقعان مذكرة 
تفاهم لترخيص مؤسسات تدريب نوعية

ت��م أمس، توقي��ع مذك��رة تفاهم بي��ن وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، وهيئة تنظيم 
المهن والخدمات الصحية، لترخيص مؤسسات 
تدريب نوعية في المج��ال الصحي، وقعها كل 
م��ن وزير العم��ل جمي��ل حمي��دان، والرئيس 

التنفيذي للهيئة د.مريم الجالهمة.
وته��دف مذكرة التفاهم، إل��ى تكامل االرتقاء 
بمنظومة التدريب المهني في المجال الصحي، 
م��ن خالل فت��ح المج��ال أم��ام المس��تثمرين 
لترخي��ص مؤسس��ات تدريبي��ة متخصصة في 
ذات المج��ال تمن��ح مؤهالت مهنية تس��اهم 
ف��ي تطوي��ر مه��ارات العاملي��ن ف��ي المجال 
الصح��ي، كما تش��كل فرص��ة أم��ام الباحثين 
عن عمل للحصول على تدريب متطور يس��هل 
له��م الحصول على وظائف جاذب��ة في القطاع 

الصحي.
وتن��ص المذك��رة على، أن تق��وم وزارة العمل 
ومراجع��ة  باس��تالم  االجتماعي��ة  والتنمي��ة 
مؤسس��ات  إلنش��اء  المس��تثمرين  طلب��ات 
التدري��ب الخاصة ف��ي المج��ال الصحي، وذلك 
بعد االسترش��اد بالرأي الفن��ي والتقني لهيئة 
تنظيم المهن والخدمات الصحية في تراخيص 
مؤسسات التدريب في المجال الصحي لضمان 
التكام��ل والتأك��د من نوع وصح��ة المؤهالت 
المطروحة وصالحية مقرات التدريب لممارسة 

التدريب العملي بما يحقق األهداف المرجوة.
وأكد حميدان، أهمية تعزيز االس��تثمار األمثل 
ف��ي العنص��ر البش��ري البحريني، وخل��ق بيئة 

حاضنة لالس��تثمار في المجال الصحي الخاص 
ومحفزة لتدريب ك��وادر مؤهلة بغية إدماجها 
ف��ي التخصص��ات النوعي��ة في س��وق العمل، 
وتزويده��ا بالمهارات الفني��ة والتقنية الالزمة 
بم��ا يجع��ل البحرين��ي الخي��ار المفض��ل عند 

التوظيف لدى المنشآت.
ولف��ت إل��ى أن توقي��ع مذكرة التفاهم س��وف 
يسهم في تعزيز فرص االستثمار في التدريب 
المهن��ي المتخصص، ويرس��خ موق��ع البحرين 
الري��ادي كمرك��ز إقليمي للتدري��ب في مختلف 

القطاعات الوظيفية.
بينم��ا أك��دت الجالهمة أن المذكرة، س��تخدم 
مج��االت التدريب وتش��جيع إنش��اء المزيد من 
مراكز التدريب المتخصصة في قطاع الخدمات 
الصحي��ة، الس��يما في ظ��ل وج��ود الكثير من 
الك��وادر البش��رية الوطني��ة الت��ي نرغ��ب أن 
تتوظف في إحدى المه��ن الصحية، إضافة إلى 
تش��جيع قطاع االس��تثمار لدعم ه��ذا التوجه، 

إلى جانب خلق فرص واعدة للمس��تثمرين في 
هذا المجال بفتح معاهد ومراكز تدريب نوعية 
في المجاالت المعاونة بالقطاع الصحي والتي 

توفر فرص عمل مناسبة للمواطنين.
وج��اء توقي��ع المذك��رة، تتويج��ًا لعم��ل لجنة 
تراخيص إنش��اء مؤسس��ات التدري��ب المهني 
في المجال الصحي المكونة من جميع األطراف 
ذات العالق��ة وهي: وزارة الصحة، وزارة التربية 
والتعلي��م، الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحي��ة، هيئ��ة ج��ودة التعلي��م 
والتدري��ب، كلي��ة العل��وم الصحي��ة، وصندوق 
العم��ل »تمكي��ن«، حي��ث وضع��ت األس��س 
والمعايير لتراخيص إنش��اء مؤسسات التدريب 
المهني في المج��ال الصح��ي ومعايير اعتماد 
المق��رات والبرامج التدريبي��ة والهيئة اإلدارية 
والتدريبي��ة وغيرها من اإلج��راءات التنظيمية 
بما يس��اهم في تنظيم عملي��ة تراخيص هذه 

المؤسسات بمعايير دقيقة.

»الصحة«: فاعلية التطعيمات 
في خفض انتشار »كورونا«

أكدت مديرة إدارة الصح��ة العامة في وزارة الصحة الدكتورة 
نج��اة أبو الفتح عل��ى فاعلية التطعيمات في خفض انتش��ار 
في��روس كورون��ا )كوفيد19( وم��ا لها من تأثير على س��رعة 
التعافي ف��ي حال اإلصابة، إلى جان��ب تخفيف حدة األعراض 
التي تكون مصاحبة للفيروس، مشيرًة إلى أن البحرين وفرت 
أعلى درجات األمان لمواطنيها والمقيمين من خالل التطعيم، 
مبينة أن أهم دافع للجميع ألخذ هذه التطعيمات هو توفيرها 
للحماية من الدخول في مرحلة المضاعفات بنسبة كبيرة في 
حال اإلصاب��ة بالفيروس، كما أن عملي��ة التحصين في غاية 
األهمي��ة ك��ون المناعة المجتمعية المكتس��بة تس��هم في 

تقليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضاء على الفيروس.
ونوه��ت باس��تمرار الحمل��ة الوطني��ة للتطعي��م ومواصل��ة 
تكثي��ف الجهود بهدف الحف��اظ على صحة وس��المة الجميع 
بما يضمن س��رعة العودة للحياة الطبيعية، مش��يرًة إلى أن 
مجمل التطعيمات نسبة فاعليتها كبيرة، وتسهم في تخفيف 
األعراض عند اإلصابة بالفيروس، حيث ال تتعدى المضاعفات 

في المرحلة المتوسطة إلى الخطرة على الحالة القائمة. 
وتطرقت مديرة إدارة الصحة إلى المؤش��رات التي تم ذكرها 
في خالل المؤتمر الصحفي األخير الذي عقده الفريق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، حيث كش��ف 
الفري��ق أن الدراس��ات ف��ي مملك��ة البحرين أثبت��ت فاعلية 
التطعيم��ات، مع وجود س��الالت متحورة م��ن الفيروس، في 

زيادة المناعة وتحقيق الحماية من خالل تخفيف األعراض.
كما ُأجريت دراس��ة للحاالت القائمة في مملكة البحرين منذ 
ش��هر يناير حت��ى اآلن، والتي أوضحت نج��اح مملكة البحرين 
في مس��ار الحملة الوطنية للتطعيم حيث ساهم التطعيم في 
خف��ض انتقال الع��دوى بين كل الفئات العمرية بمتوس��ط 
93%، كم��ا أوضح��ت الدراس��ة أيض��ًا ارتفاع نس��بة الحاالت 
القائمة لدى غير المتطعمين، في مقابل نس��بة قليلة ممن 

أخذوا جرعتي التطعيم وأكملوا 14 يومًا من آخر جرعة.
وشددت الدكتورة أبوالفتح على أهمية دعم الجهود الوطنية 
من خالل االلتزام بالوعي المجتمع��ي وزيادة الحيطة والحذر 
وضرورة مواصل��ة االلتزام باإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير 
الوقائي��ة والق��رارات الص��ادرة ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورونا )كوفي��د19( حفاظًا على س��المة 
الجميع، داعية إلى التعاون المجتمعي والمشاركة في الحملة 
الوطني��ة للتطعي��م مما يس��هم في زي��ادة أف��راد المجتمع 
المحصنين من اإلصابة بالفيروس األمر الذي يبطئ انتش��ار 

الفيروس ويساهم في المناعة الجماعية.
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 »التطبيقات الخليجية لكورونا« 
في قوة »مجتمع واعي«

سماهر سيف اليزل  «

أص��درت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصالح ق��رارًا 
باعتماد الوثائق والش��هادات الصادرة من خارج 
البحري��ن الحتواء ومنع انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد19(. 
الهات��ف  تطبيق��ات  تعتم��د  الق��رار  وبحس��ب 

المحم��ول الص��ادرة م��ن بع��ض ال��دول وهي: 
تطبيق توكلنا من المملكة العربية السعودية، 
وتطبيق الحصن لدولة الكويت، وتطبيق المناعة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتطبيق ترص 
من س��لطنة عم��ان، كما اعتمد الق��رار الوثائق 
وشهادات الفحص والتعافي وإثبات الحصول في 

اللقاح الصادرة على معايير هذه الدول. 

وجاء في المادة الثانية للقرار، تعامل التطبيقات 
والوثائق والش��هادات الواردة في مادته األولى 
معامل��ة تطبي��ق »مجتم��ع واع��ي«، والوثائق 
والش��هادات الص��ادرة من مملك��ة البحرين في 
تطبي��ق أحكام قان��ون الصحة العام��ة وقرارات 
وزارة الصح��ة الص��ادرة الحت��واء ومن��ع انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد19(.

 إلزام مرتادي السينما والعاملين 
بها بلبس الكمام طوال الوقت

سماهر سيف اليزل  «

أص��درت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح قراًرا بش��أن 
االش��تراطات الواجب تطبيقها على صاالت العرض 
بدور الس��ينما. وج��اء في االش��تراطات »أن يقتصر 
دخول صاالت السينما على الحاصلين على التطعيم 
أو المتعافين من الفي��روس، وممن تقل أعمارهم 
عن 18 س��نة، على أن يكون اإلثبات بإبراز الوثيقة 
الدالة على ذلك أو من خالل تطبيق مجتمع واعي أو 

غيره من التطبيقات المعتمدة. 
ومن االش��تراطات أيضا أن يتم حجز التذاكر مسبقا 
متى أمكن ذلك، وتحدي��د مداخل ومخارج منفصلة 
مع وض��ع منظمين عند األب��واب للتأكد من عملية 
دخول وخروج الزوار ومنع التزاحم والتأكد من وجود 
مس��افات التباعد االجتماعي. وبحسب االشتراطات 
كذل��ك يج��ب عل��ى مرت��ادي دور الس��ينما وجميع 
العاملين االلتزام بلب��س الكمام في جميع األوقات 

وعدم خلعه إال في حالة األكل أو الشرب.

الطاق��ة  كم��ا نص��ت االش��تراطات عل��ى تقلي��ل 
االس��تيعابية لدور السينما بما ال يقل عن 50% من 
الس��عة اإلجمالية وترك كرسيين بين كل مجموعة 
بما يضمن مس��افة التباعد االجتماعي المطلوبة، 
مع وضع منظمي��ن للتأكد من الت��زام مرتادي دور 
الس��ينما باالش��تراطات المطلوب��ة، باإلضافة إلى 
توفير اإلم��دادات الكافية من مس��تلزمات النظافة 
الش��خصية كالصابون، ومعقمات الي��د والمناديل 

الورقية وحاويات القمامة.

 »الصحة«: دخول ٪50 
من المتطعمين للمنشآت 

الرياضية المغلقة

سماهر سيف اليزل  «

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح دليال إرشاديا محدثا 
لعودة النشاط الرياضي لألندية الصحية واألكاديميات 

الرياضية والمالعب الخارجية وفق شروط محددة.
ووضع��ت ال��وزارة ع��ددا م��ن االش��تراطات واإلجراءات 
لعودة الجماهير للمالعب الرياضية، من أبرزها اقتصار 
دخ��ول الصاالت على الحاصلين عل��ى التطعيم المضاد 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( المس��تجد والمتعافين 
منه، واألطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، بنسبة 
حضور ال تتجاوز 50% من الطاقة االستيعابية للمنشآت 
الرياضي��ة المغلق��ة، وااللت��زام بارت��داء الكم��ام أثناء 

الحضور في المنشأة.

 إلزام لبس الكمامة لمن 
فوق 6 سنوات في محال األلعاب

سماهر سيف اليزل  «

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراًرا بش��أن االش��تراطات الصحية الواجب 
تطبيقها في منش��آت ومح��ال األلعاب الترفيهية الحتواء ومنع انتش��ار فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( المس��تجد. وبحس��ب القرار يجب على العم��الء ممن تفوق 
أعمارهم 6 س��نوات االلتزام بلبس الكمام في جميع األوقات، ما عدا األنش��طة 
التي تتطلب جهًدا بدنيًا، ويج��ب أن يكون تنظيم زيارة األماكن الترفيهية عن 
طريق الحجز المس��بق أو الحج��ز اإللكتروني متى أمكن، وذل��ك لتقليل التزاحم 
والتجمع��ات الكبي��رة بالموقع وتس��هيل تنظيم الزي��ارات. وجاء ف��ي القرار أن 
يت��م تعيين مش��رفين لتقليل التجمعات بين المجموع��ات المختلفة وااللتزام 
بالتباع��د االجتماع��ي على أن يكون بين كل أس��رة وأخرى مس��افة ال تقل عن 
متري��ن، وتحدي��د مداخ��ل ومخارج منفصل��ة إن أمكن، مع وض��ع منظمين عند 

األب��واب للتأكد من عملية دخول وخ��روج الزوار ومنع التزاحم والتأكد من وجود 
مس��افات التباعد االجتماعي. كم��ا أوجب القرار وضع عالم��ات واضحة ألماكن 
الوقوف بحيث تضمن التباعد االجتماعي لمسافة ال تقل عن مترين في مناطق 
االنتظار مثل المداخل وأماكن بيع التذاكر وأماكن بيع المأكوالت والمش��روبات 

ودورات المياه. 
وإعادة ترتيب مقاعد الجلوس للحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي لمسافة 
ال تق��ل عن مترين، وتنظيف وتطهير األس��طح المعرضة للمس بش��كل متكرر 
بالمعقمات الكحولية وتنظيف األدوات متعددة االستخدام كمجسمات التسلق 
واللعب، والكراس��ي وأس��طح الطاوالت، ومقابش األبواب، وأسطح دورات المياه 
وأماكن غس��ل اليدين، كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري كل 
ساعتين متى أمكن ذلك، مع الحرص على التهوئة الجيدة وتقليل درجة الحرارة 

فيها.

الحبس 3 شهور أو غرامة 1000 دينار لمخالفة االشتراطات الصحية

اقتصار دخول محال »المساج« على المتطعمين والمتعافين
سماهر سيف اليزل  «

أص��درت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصال��ح قرارًا بش��أن 
االش��تراطات الصحي��ة الواج��ب تطبيقه��ا ف��ي مح��ال 
التدليك »المس��اج« الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد19(. 
وج��اء في القرار »عدم اإلخالل باالش��تراطات واإلجراءات 
الصحي��ة وتدابي��ر التباع��د االجتماع��ي الت��ي يتعي��ن 
اتخاذها ف��ي المحال التجاري��ة والصناعية الحتواء ومنع 

انتشار الفيروس«.
وتضم االشتراطات: 

أواًل: اش��تراطات عام��ة يقتص��ر دخول مح��ال التدليك 
»المس��اج« على الحاصلين على التطعي��م ضد فيروس 
المتعافي��ن من��ه،  أو  المس��تجد  )كوفي��د19(  كورون��ا 
واألطف��ال ممن تقل أعمارهم عن ثماني عش��رة س��نة 
عل��ى أن يكون األطفال الذين تق��ل أعمارهم عن اثنتي 
عش��رة س��نة بصحبة ش��خص بالغ م��ن الحاصلين على 
التطعيم ضد في��روس كورونا )كوفيد19( أو المتعافين 
منه، ويكون اإلثبات بإب��راز الوثيقة الدالة على ذلك، أو 
من خالل تطبيق »مجتمع واعي« أو غيره من التطبيقات 
المعتم��دة. ويجب أن يكون حض��ور متلقي الخدمة من 

خالل حج��ز المواعيد، مع الس��ماح بالدخ��ول لمن يأتي 
دون حج��ز في ح��ال توفر الم��كان لذلك ويج��ب قياس 
درج��ة حرارة جميع العاملين ومتلقي الخدمة قبل دخول 
المحل، ويحظر دخول من تكون درجة حرارته 37.5 درجة 
مئوي��ة أو أعلى أو تظهر عليه أعراض مرتبطة بفيروس 
كورونا )كوفيد19( المستجد ويطلب منه المغادرة فورا 

واالتصال على الرقم 444. 
ويج��ب مراع��اة توف��ر التهوئ��ة الجيدة للمح��ل وزيادة 
التهوئ��ة الخارجية ع��ن طريق فت��ح النواف��ذ واألبواب 
واس��تخدام المراوح الشافطة، واستخدام معقم للزبائن 
ال يق��ل تركيزه عن 70٪ من الم��ادة الكحولية وتوفيره 

عند المداخل والمخارج وفي كل غرفة.
يجب تعقيم دورات المياه بصورة دورية مجدولة )مرتين 
في اليوم على األقل( م��ع وفيرالمعقمات كما يجب على 
العاملي��ن بالمح��ل التقيد بارتداء الكمام��ات في جميع 
األوقات واس��تخدام المناش��ف ذات االس��تخدام الواحد. 

ويمكن استخدام المناشف المتكررة
االس��تخدام بش��رط غس��لها بالماء الداف��ئ بدرجة 80 
درجة مئوية أو أكثر دفئ��ًا وتغليفها في أكياس فردية، 
وعزل المناشف المس��تخدمة فورًا في حاوية مغطاة مع 

تعقيمها بشكل متكرر.

ثانيًا: اشتراطات خاصة بخدمة التدليك »المساج«: 
- يجب على مؤدي الخدمة التقيد بغس��ل اليدين بالماء 
الداف��ئ والصاب��ون أو التعقيم بمعق��م معتمد ال يقل 
تركيزه ع��ن 70٪ من المادة الكحولي��ة لمدة 30 ثانية 
قبل وبعد أداء الخدمة لمتلقي الخدمة أو عند مالمس��ة 

الوجه.
- يج��ب على مؤدي الخدمة ارت��داء الكمام وواقي الوجه 

أثناء أداء الخدمة.
- يجب تخصيص غرفة خاصة لكل متلق للخدمة. ويجب 
تنظي��ف وتعقيم جميع مس��تلزمات تقديم الخدمة، بما 
يش��مل األس��رة والكراس��ي وأدوات التدليك »المساج« 
وعبوات المس��تحضرات بعد كل اس��تخدام بالمطهرات 

المعتمدة.
- يج��ب أن تك��ون ملحقات أس��رة التدليك »المس��اج« 
مثل الوسائد والشراش��ف ذات استخدام واحد أو أن يتم 

تعقيمها بعد كل استخدام. 
ثالث��ًا: اش��تراطات خاصة بخدم��ة الحمام��ات الصحية 
»الحمام المغربي والحم��ام التركي، أحواض الجاكوزي، 

غرفة البخار، والساونا«: 
يجب على م��ؤدي الخدمة التقيد بغس��ل اليدين بالماء 
الداف��ئ والصاب��ون أو التعقيم بمعق��م معتمد ال يقل 

تركيزه ع��ن 70٪ من المادة الكحولي��ة لمدة 20 ثانية 
قبل وبع��د أداء الخدم��ة أوعند مالمس��ة الوجه، ويجب 
استخدام الحمام الصحي وأحواض الجاكوزي وغرف البخار 
والس��ونا من قبل متلقي خدمة واح��د كل مرة. ويمكن 
لمتلقي ومؤدي الخدمة إزالة الكمام أثناء الخدمة. وفتح 
أب��واب الحم��ام الصحي وغ��رف البخار والس��ونا بعد كل 

زبون في فترة التعقيم لضمان تجديد الهواء. 
رابعًا: أحكام ختامية:

تخضع كافة محال التدليك »المس��اج« وفقا ألحكام هذا 
الق��رار للتفتيش من قبل الجه��ات الحكومية المختصة 
للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية، ويجب تشجيع 
متلق��ي الخدمة على دف��ع الفواتير بطريق��ة إلكترونية 

وغير تالمسية.
يجب تشجيع مؤدي الخدمة على الحصول على التطعيم 
ض��د فيروس كورون��ا )كوفيد19(. وس��يتم غلق أي محل 
ال يلت��زم بتطبيق االش��تراطات وااللتزامات المنصوص 

عليها في هذا القرار. 
وأوضحت الوزارة أن عقوب��ة مخالفة القرار قد تصل إلى 
ثالثة أش��هر أو الغرامة التي ال تقل عن 1000 دينار وال 
تتج��اوز عش��رة آالف دينار وفق الم��ادة 121 من قانون 

الصحة العامة 34 لسنة 2018.

 استخدام 50٪ من الطاقة 
االستيعابية للمقاهي والمطاعم

سماهر سيف اليزل «

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراًرا بش��أن تعديل بعض االشتراطات 
الصحي��ة الواج��ب تطبيقها في المطاع��م والمقاهي الحتواء ومنع انتش��ار 
فيروس كورونا )كوفيد19( المس��تجد. وجاء في القرار بتبديل البند األصلي 
الذي ينص على أال  يس��مح بما ال يزيد عن 20 فرًدا لكل مجموعة ش��ريطة 
أال تتجاوز الحجوزات حجًزا واحًدا في كل مرة، إلى الس��ماح للعمالء بالجلوس 
داخ��ل المطاع��م والمقاهي وبح��د أقصى 50% م��ن الطاقة االس��تيعابية 
للمطع��م أو المقه��ى، وذلك ب��دال للبن��د واالحتفاظ بمعلوم��ات االتصال 

الخاصة بالحضور ستكون مسؤولية الشخص الذي يقوم بالحجز. 
كم��ا جاء ف��ي القرارعلى أن تقتصر الخدمة داخ��ل المطعم أو المقهى على 

الحاصلي��ن عل��ى التطعيم ضد في��روس كورون��ا )كوفيد19( المس��تجد أو 
المتعافين منه، واألطفال ممن تقل أعمارهم عن ثماني عش��رة سنة على 
أن يكون األطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة بصحبة شخص 
بالغ من الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا )كوفيد19( المس��تجد 
أو المتعافي��ن من��ه، ويكون اإلثبات بإبراز الوثيق��ة الدالة على ذلك، أو من 

خالل تطبيق مجتمع واعي أو غيره من التطبيقات المعتمدة.
وألغ��ى القرار البند ال��ذي ينص على أنه  في حال كان البوفيه ضروريا، يجب 

أن يكون الطعام خلف حاجز وأن يتم تقديمه من قبل العاملين فقط.
ووجوب تطبيق تدابير التباع��د االجتماعي إذا اصطف الضيوف في محطات 
البوفيه، وينطبق الشيء نفسه على محطات تعبئة المشروبات أو أي محطة 

خدمة ذاتية.

 اقتصار دخول برك السباحة 
الداخلية على المتطعمين والمتعافين

سماهر سيف اليزل «

أصدرت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح قراًرا بتعديل 
بع��ض االش��تراطات الصحية بش��أن االش��تراطات 
الصحية الواجب تطبيقها في المنشآت التي تحتوي 
على ب��رك وحمامات س��باحة الحتواء ومنع انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد19( المستجد.
ون��ص القرار بإضافة بند جدي��د بأن يقتصر دخول 
ب��رك وحمامات الس��باحة الداخلية عل��ى الحاصلين 
عل��ى التطعيم ض��د في��روس كورون��ا )كوفيد19( 
المس��تجد أو المتعافين من��ه، واألطفال ممن تقل 
أعماره��م عن ثماني عش��رة س��نة عل��ى أن يكون 

األطف��ال الذي��ن تق��ل أعمارهم عن اثنتي عش��رة 
س��نة بصحبة ش��خص بال��غ م��ن الحاصلي��ن على 
التطعيم ضد فيروس كورونا )كوفيد19( المستجد 
أو المتعافي��ن منه، ويكون اإلثب��ات بإبراز الوثيقة 
الدالة على ذلك أو من خالل تطبيق مجتمع واعي أو 

غيره من التطبيقات المعتمدة.

 اعتماد »مجتمع واعي«
  بداًل من تسجيل بيانات العمالء

أص��درت وزيرة الصح��ة فائقة الصال��ح قراًرا يجيز للمنش��آت 
االستعاضة عن االشتراط الصحي المتعلق بتسجيل البيانات 
الشخصية للعمالء )االس��م ومعلومات االتصال وتاريخ ووقت 
الزي��ارة(، وبذل��ك بالتأكد من تحميل تطبي��ق مجتمع واعي، 
وتفعي��ل غي��ر الحاصلين عل��ى التطعي��م والمتعافين منهم 

لخيار تحديد الموقع.

5 أفراد لممارسة الجري وركوب 
الدراجات و12 بمالعب الكرة

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارا باعتماد الدليل 
اإلرش��ادي المح��دث لع��ودة النش��اط الرياض��ي لألندية 
الصحي��ة واألكاديمي��ات الرياضي��ة والمالع��ب الخارجية 
للمطعمي��ن فق��ط وذلك الحت��واء ومنع انتش��ار فيروس 

كورونا )كوفيد19( المستجد. 
ووفقا للقرار يس��مح باعادة األنشطة الرياضية في جميع 
األلعاب الرياضية ومن بينها كرة القدم - اليد - الس��لة - 

الطائرة - السباحة - التنس، وغيرها من األلعاب.
كم��ا جاء في الق��رار الس��ماح بفتح باب تأجي��ر المالعب 
الرياضية، وعلى ضرورة تعقيم المنشآت ومرافقها بصورة 
دولي��ة مجدولة بح��د مرتين يوميا على األق��ل، وااللتزام 
بتطهي��ر الكرات واألدوات بع��د كل حصة تدريبية، وعدم 
استخدام المناديل المطهرة لمسح أكثر من سطح واحد.

وجاء الق��رار محددًا لعدد الالعبين ف��ي مختلف الرياضات 
والمالع��ب منه��ا 12 العب��ًا كح��د أقص��ى بمالع��ب كرة 
الق��دم، و10 العبي��ن كحد أقصى لكرة الس��لة، و14 العبًا 
كحد أقصى لكرة اليد و12 العبًا للكرة الطائرة، والس��ماح 
بالتدريب الجماعي في المساحات الخارجية بحد أقصى 5 

أعضاء للدراجات الهوائية والجري.
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235.6 مليون دينار قيمة العمليات عبر نقاط البيع بأبريل

زادت قيمللة عمليللات نقللاط البيللع من خللال بطاقات 
االئتمللان وبطاقللات الخصم، فللي أبريللل الماضي إلى 
235.6 مليون دينار، بنمللو 60.2% مقارنة بذات الفترة 

من 2020، حيث سللجلت حينهللا 147 مليون دينار، فيما 
شكلت علميات الدفع الاتامسية ما نسبته 38.5% من 

إجمالي عمليات نقاط البيع.

ووفقللًا لبيانللات رسللمية صادرة عللن مصللرف البحرين 
المركللزي، بلغ عللدد عمليات البيع خللال أبريل الماضي 
8.8 مليللون عملية مقابل 4.9 مليللون عملية في نفس 

الفترة من العام 2020 أي بزيادة نسبتها 79.9%، فيما 
شكلت عمليات الدفع الاتامسية ما نسبته 65.1% من 

إجمالي عدد العمليات.

بالتعاون مع بنك اإلسكان

 »البركة اإلسالمي« يطلق عروض تمويل 
غير مسبوقة لمشروع »دانات البركة«

أعلللن بنللك البركة اإلسللامي، أحد 
البحرينيللة  الماليللة  المؤسسللات 
الصيرفللة  مجللال  فللي  الرائللدة 
اإلسللامية، عللن توقيعلله اتفاقية 
تعاون مشللترك مع بنك اإلسللكان 
تمويللل حصرية  عللروض  إلطللاق 
للوحللدات السللكنية المتوفرة للبيع 
الفللوري ضمللن مشللروع »دانللات 

البركة«.
ويهللدف بنك البركة اإلسللامي من 
خال دخوله في هذه الشللراكة إلى 
تزويللد عمائلله بعللروض تمويل 
عقاري غير مسبوقة، وذلك لتسهيل 
عملية امتللاك الوحدات السللكنية 
المشللمولة ضمن مشللروع »دانات 
العمللاء  وسلليتمكن  البركللة«. 
الراغبون في شراء وحدة سكنية في 
المشللروع من القيام بذلللك اعتبارًا 

من يوم األربعاء 19 مايو 2021.
ويعد مشروع »دانات البركة« الذي 
يقع في منطقة جنوسللان، من أبرز 
المشللاريع السللكنية فللي مملكللة 
البحريللن، حيللث سللتتوفر وحداته 
السكنية للبيع الفوري ضمن برنامج 
»مزايا« للسكن االجتماعي. ويتولى 
بنك اإلسللكان إدارة االسللتثمار في 
المشروع فيما تقوم شركة »عقارات 
والمملوكللة  التابعللة  اإلسللكان« 
بالكامللل لبنللك اإلسللكان، بللإدارة 
أعمال تطوير المشللروع واإلشللراف 

عليه.
لمجموعللة  العللام  المديللر  وقللال 
األعمللال في بنك البركة اإلسللامي 
ورئيس مجلللس إدارة دانات البركة 
طللارق كاظللم: »يسللعدنا أن نجدد 
تعاوننا المشترك مع بنك اإلسكان 
مرة أخللرى وذلك من أجل تسللهيل 
الوحللدات سللكنية  عمليللة تملللك 
للعمللاء الراغبين في شللراء وحدة 
»دانللات  سللكنية ضمللن مشللروع 

البركة«.
مللن جانبهللا، قالللت رئيللس إدارة 

الخدمات المصرفية لألفراد في بنك 
البركة اإلسللامي فاطمللة العلوي: 
»يعد عللرض التمويل هذا جزءًا من 
لتوفير  المسللتمرة  البنك  مسللاعي 
أفضللل حلللول التمويللل العقللاري 
المتنوعللة التللي تتجللاوز تطلعات 
العماء، كما وتسللهم في تسهيل 
عملية شللرائهم للوحدات السكنية؛ 
ونحن فللي البنك نسللعى جاهدين 
للعمل بشكل متواصل مع الشركاء 
المرموقيللن فللي المملكللة، وذلك 
لتحقيق أهداف التنمية اإلسللكانية 
التللي تدعللم الرؤيللة االقتصاديللة 

2030 للمملكة«. 
مللن جهته، قال نائب المدير العام 
للعمليللات  التنفيللذي  والرئيللس 
أحمد طيارة: »يسللعدنا  المصرفية 
أن ندعم ونعمللل عن كثب مع بنك 
البركة اإلسامي في سعيه الحثيث 
التمويللل  حلللول  أفضللل  لتقديللم 
العقللاري المتوافقللة مع الشللريعة 
اإلسللامية، وذلك بهدف مسللاعدة 
عمللاء البنللك والمسللتفيدين من 
وزارة اإلسللكان مللن الراغبيللن في 
امتاكهم ألول وحدة سكنية ضمن 

برنامج »مزايا« في مشروع »دانات 
البركللة«. وأضللاف قائللًا: »نجحت 
للمطورييللن  المشللتركة  الجهللود 
العقارييللن مللن القطللاع الخللاص 
وبنوك التجزئة المحلية، في الخروج 
بقطاع اإلسللكان إلى بللر األمان في 
مواجهللة التحديات التللي فرضتها 
عكللس  وعلللى  كورونللا،  جائحللة 
االقتصاديللة  القطاعللات  معظللم 
حقق القطاع السللكني لذوي الدخل 
المحللدود نتائج إيجابية ملموسللة 
الخدمللة  مقدمللي  صعيللد  علللى 
الوحدات  النهائي من  والمسللتفيد 
العقاريللة. وسللنواصل بدورنللا في 
بنك اإلسللكان جهودنا سعيًا لتلبية 
اإلسللكانية  المتطلبللات  جميللع 
لألسللر البحرينيللة وذلللك من خال 
االستمرار في عقد شراكات التعاون 
العقاريين  المطوريللن  المثمرة مع 
والمؤسسللات المصرفية البحرينية 

الرائدة«.
ويضم مشروع »دانات البركة« 211 
فيا حديثة ذات 4 تصاميم عصرية 
مختلفة تتألف جميعها من طابقين 
وتحتوي على 4 غرف وصالة واسعة 

ومطبللخ وملحللق لعاملللة المنللزل 
ويقام  لسلليارتين.  تتسللع  ومواقف 
المشروع على أرض تصل مساحتها 
اإلجمالية إلى 73,514 متر مربع في 
منطقة جنوسللان. كما ُيعد مشروع 
»دانات البركة« المشللروع الخامس 
في سلسلة مشاريع »دانات« والتي 
تضم: »دانللات المدينة«، و»دانات 
الرفاع«، و»دانات السيف«، و»دانات 

اللوزي«.
1984 فللي  ومنللذ تأسيسلله عللام 
مملكللة البحرين، نجللح بنك البركة 
اإلسللامي البحرين بتحقيق سللجل 
حافل في مجللال االبتللكار وتحقيق 
نتائللج متميزة فللي عملياته، فهو 
يحتل مركللزًا متقدمًا بيللن البنوك 
الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات 
مصرفيللة إسللامية لعللدد متنامي 
مللن العمللاء العالمييللن، ويركللز 
بوجه خللاص على تطويللر وتقديم 
الحلول الفريدة لاسللتثمار بما هو 
موافق ألحكام الشريعة اإلسامية. 
ويسللتفيد بنك البركة البحرين من 
الدعم القوي الذي يوفره له المركز 

المالي القوي والمتين.

 646 ألف دينار صافي أرباح 
»ترافكو« للمساهمين في الربع األول

أعلنت مجموعللة ترافكو عن نتائجها 
المالية للربللع األول من العام الحالي 
يخللص  ربللح  حيللث حققللت صافللي 
مسللاهمي ترافكو خللال الربع األول 
646 ألف دينللار، مقارنة مع 784 ألف 
دينار للربع األول من العام السللابق، 

وذلك بانخفاض قدره %18.
وبلغت ربحية السللهم الواحللد للربع 
األول مللن العللام 2021 مللا قللدره 9 
فلللوس مقارنللة مللع 11 فلسللًا فللي 
الربللع األول من العام السللابق، حيث 
حققت المجموعة دخًا شللامًا يخص 
مسللاهمي ترافكو خللال الربع األول 
من العام الحالللي 1.35 مليون دينار 
مقارنة مع خسللارة 100 ألف دينار من 

العام السابق.
وقال رئيللس مجلللس إدارة مجموعة 
ترافكو إبراهيم زينل، إنه نظرًا لحالة 

األسللواق الحالية فإن أداء الشللركات 
التابعللة وخاصة شللركة أوال لأللبان 
لم يكن في المسللتوى المتوقع نظرًا 
بأن أسللعار المللواد الخللام والتعبئة 

كانت في ارتفاع في األسواق الدولية 
ولكن أسللعار البيع في السوق المحلي 
كانت بدون تغييللر. ومن جهة أخرى 
كان أداء الشللركة األم ترافكو أفضل 

نسبيًا خال هذه الفترة.
وبلللغ إجمالللي حقللوق المسللاهمين 
)بعد اسللتبعاد حقللوق األقلية( خال 
فترة الثاثة أشهر الحالية من 2021 
مبلللغ 27.1 مليون دينللار مقارنة مع 
26.86 مليون دينار في العام السابق 
بارتفللاع قدره 1%، فيمللا بلغ إجمالي 
الموجودات خال فترة الثاثة أشللهر 
الحالية من 2021 مبلغ 47.17 مليون 
دينار مقارنة مللع 45.47 مليون دينار 

في العام السابق بارتفاع قدره %4.
مللن جانبه، قللال الرئيللس التنفيذي 
للمجموعللة عزام مطرجي، إن سللبب 
االرتفللاع في إجمالي الدخل الشللامل 
خللال هللذا الربع يعللود إلللى الزيادة 
الكبيرة في القيمة العادلة لاستثمار 
والتللي انعكسللت أيضللًا علللى قيمة 

الموجودات.

عزام مطرجيإبراهيم زينل
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199 ألف دينار صافي أرباح 
»مواقف السيارات« في 3 أشهر

 )CPARK :أعلنت شللركة البحرين لمواقف السيارات )رمز التداول
عن نتائجها المالية لفترة الثاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021. وحققت الشللركة بالنسللبة إلى النتائج المالية للشللركة 
لفتللرة الثاثة األشللهر المنتهيللة في 31 مللارس 2021، صافي 
ربح بلللغ 199 ألف دينار، مقابل 137 ألف دينللار لذات الفترة من 
العام 2020، أي بنسللبة زيادة قدرها 44٪. بلغ العائد األساسللي 
والمخفللض على السللهم 1.82 فلس مقابللل 1.26 فلس لنفس 
الفترة من العام الماضي. وشللهد إجمالي الدخل الشامل ازديادًا 
بنسللبة قدرهللا 716%، حيللث بلغ 144 ألللف دينللار مقارنة بل 18 
ألف دينللار بحريني للفترة ذاتها من العللام الماضي. وانخفضت 
اإليرادات التشغيلية بنسبة قدرها 7%، حيث بلغت 437 ألف دينار 

مقارنة بل 468 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2020.
وبلغ مجموع حقوق الملكية للشركة 19.2 مليون دينار، منخفضًا 
بنسللبة 2%، حيث بلغ 19.7 مليون دينار للسللنة المنتهية في 31 
ديسللمبر 2020. أمللا فيما يتعلللق بأصول الشللركة، فقد بلغت 
20.4 مليللون دينار بحريني، مقارنة بل 20.2 مليون دينار للسللنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2020، في ارتفاع قدره ٪1. 
وقال رئيس مجلس إدارة شللركة البحرين لمواقف السيارات أمين 
أحمد العريض: »نحن سللعداء بالنتائللج اإليجابية التي حققناها 
للربللع األول من العام 2021. ونسللعى لنقللل تجربة العميل في 
القطاعيللن العام والخاص لمسللتوى جديد من خال االسللتثمار 
فللي تقنيللات متطورة باسللتخدام أفضللل الحلللول العالمية في 
التكنولوجيا، وسنعلن قريبًا عن مبادرات محورية تهدف لتحقيق 
إسللتراتيجية الشللركة الطموحللة«. ومللن جانبلله قللال الرئيس 
التنفيذي لشللركة البحرين لمواقف السلليارات طارق علي الجودر: 
»بالرغللم من تواصل الظروف االسللتثنائية التي تمر بها مملكة 
البحرين والعالم إثر الجائحة، تمكنت الشللركة من تحقيق نتائج 
مالية جيللدة، بارتفاع نسللبته 44% مقارنة بللذات الفترة للعام 
2020، نحن على ثقة من قدرتنا على إنجاز أهدافنا اإلستراتيجية 
بنجاح عبر طرح خدمات واسللعة ومكملة إلدارة مواقف السلليارات 
وتوفيللر أجهللزة وأنظمة المواقف«. وتأسسللت شللركة البحرين 
لمواقف السلليارات ش.م.ب. في شللهر أكتوبر مللن العام 1981، 
وهي شللركة عامة مدرجة في بورصة البحرين منذ شللهر مارس 
من العام 2006، وتعمل في قطاع الخدمات التجارية والمهنية، 

وتتخصص في إدارة مواقف السيارات.

»طيران الخليج« تدعم الشحن 
الجوي لمستلزمات اإلغاثة 

الطبية العاجلة للهند
تعتزم طيللران الخليج - الناقلة الوطنيللة لمملكة البحرين  دعم 
الشللحن الجوي للبضائع من اإلمللدادات الطبيللة العاجلة ومواد 
اإلغاثللة إلى جمهورية الهند للمسللاهمة في دعللم جهودها في 
التصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( وتبعاته. وسللتوفر الناقلة 
بموجللب ذلللك سللعتها الفائضة المتاحة للشللحن علللى جميع 
رحاتها إلى الهند لمسللاعدة المنظمات غيللر الحكومية المحلية 
على إيصال إمدادات اإلغاثة بشكل طارئ إلى محتاجيها من خال 

االتصال بسفارة جمهورية الهند لدى البحرين.
وقللال القائم بأعمال الرئيس التنفيللذي لطيران الخليج القبطان 
وليد عبدالحميد العلوي »نقوم بتشللغيل رحاتنا المباشللرة بين 
البحريللن والهند منذ العام 1960، ولطالما شللكلت شللبكتنا في 
الهنللد عامًا أساسلليًا في ربط وتعزيللز شللبكتنا العالمية. وكنا 
قد اسللتأنفنا رحاتنا إلى الهند في سللبتمبر 2020 إلعادة تدفق 
حركة السللفر والنقل بين البحرين والهند وحافظنا على انسيابية 
تلك العمليات حتى اآلن ونبقى ملتزمين بدعم مختلف الوجهات 
على شللبكتنا باإلمدادات الحيوية لمسللاعدتها باسللتمرار. كما 
تفخر طيران الخليج بدعم البحرين في جهودها اإلنسانية، وتقف 
على أهبة االستعداد لمسللاعدة المنظمات ومؤسسات المجتمع 
المدني وفللق األنظمة واللوائح المعمول بها بهذا الشللأن التي 
لديها إمللدادات طبية عاجلة لإلغاثة في مواجهة فيروس كورونا 

)كوفيد19( ونقل هذه اإلمدادات إلى الهند«.
مللن جانبه، قال سللفير الهند لدى المملكة بيوش سريفاسللتافا 
»نحن نقدر بشدة تضامن مملكة البحرين ودعمها بينما نحارب 
هللذه الجائحللة العالمية معللا ونعمل عللن كثللب للتغلب على 
تحدياتها؛ ونشللكر طيران الخليج على هذه البادرة لمواصلة دعم 

الهند«.
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تنهزر: تعني تمسخر وتطنز

ايش الفرق بين سهده وخرمس ؟

 سعيدة علي: بدأت رحلتي 
مع الصيام في التاسعة

وجدان عيسى «

قال��ت س��عيدة علي 
إنه��ا عندم��ا كان��ت 
األول  الص��ف  ف��ي 
وبعم��ر  االبتدائ��ي 
كان��ت  س��نوات،   7
أف��راد  جمي��ع  ت��رى 
عائلته��ا ممتنعي��ن 
عن الطعام والشراب 
لكنها لم تكن تفهم 
إلى  مش��يرة  لم��اذا، 
أنه��ا عندم��ا كان��ت 
يجبونه��ا  تس��ألهم 

بأنه��م صائمون حيث كان يجول في خاطرها عدة أس��ئلة 
منها ما هو الصيام وما هو شهر رمضان. 

وأضافت: »حين أكملت 9 سنوات، بدأت والدتي بحثي على 
الصيام وااللتزام به، وهنا بدأت رحلتي مع الصيام، وأتذكر 
أول يوم لي في الصيام عندما حّضرت لنا أمي ليلتها ما لذ 

وطاب لوجبة السحور وقمت بتناولها وأنا سعيدة جدًا«. 
وتابع��ت: »عن��د اقت��راب أذان الفجر بدأ اإلمس��اك فقمت 
بش��رب أكبر كمي��ة من الم��اء كي أس��تطيع تحمل عطش 
الصيام حس��ب اعتقادي، وفي الصباح أيقظتني والدتي من 
الن��وم للذه��اب إلى المدرس��ة فقمت وأنا أقل نش��اطًا من 
األيام الس��ابقة، وذهبت للمدرسة وأنا أحس بخمول لعدم 

تناولي وجبة الفطور اليومية«. 
 وأردفت: »ومع اقتراب نهاية اليوم الدراس��ي قررت اإلفطار 
لعدم تحملي لكنني اس��تغفرت وتراجعت عن قراري وعدت 
للمنزل وأنا متعبة جدًا ال أس��تطيع عمل أي ش��يء، وأتذكر 
بأني قضيت معظم يومي في النوم حتى جاء وقت الفطور، 

لقد كان ذلك اليوم أصعب يوم في حياتي«.

سعيدة علي

ميني بشاميل
طريق��ة اليوم س��هلة وس��ريعة 
وماتاخ��ذ وق��ت ف��ي التحضير، 

المقادير كالتالي..
نحت��اج معكرون��ة لح��م نك��ون 
محضرينها ومجهزينها للوصفة، 
علب��ة بش��اميل جاه��ز، وجب��ن 
موزاريال، قوالب المنيوم صغيرة 

لتحضير الكاب كيك وبس!
نجهز صلصة البش��اميل، نخلط 
جزء م��ن المعكرون��ة المحضرة 
مس��بقًا م��ع ش��وي م��ن الصلة 
ونحطها بالقوالب بعدها نصب 
ف��وق طبق��ة المعكرون��ة طبقة 
م��ن البش��اميل وفوقه��ا الجبن 
القالي��ة  أو  الف��رن  وندخله��ا 
الهوائي��ة لح��د ماي��ذوب الجبن 

وتقدم.

رئيسة نقابة المصرفيين: رمضان األكثر نشاطًا
أيمن شكل  «

ف��ي األي��ام العادي��ة تبدأ رئيس��ة 
نقابة المصرفيي��ن البحرينية نورة 
الفيحاني يومها من س��اعات الفجر 
وما بين الرابعة والنصف والخامسة 
صباح��ًا، لك��ن في رمض��ان يختلف 
الوض��ع حيث تس��تيقظ قبل الفجر 
بنصف س��اعة لتناول الس��حور، ثم 
تجلس تق��رأ الق��رآن حت��ى موعد 

األذان.
وبع��د ص��الة الفجر تكم��ل يومها 
الرمضاني حيث تستهله باستكمال 
قراءة القرآن حتى تباش��ير الصباح، 
ث��م تخرج لتمارس رياضة المش��ي 
الخفيف حتى يحي��ن موعد الذهاب 

للعمل.

وتقول الفيحان��ي إن رمضان يمثل 
له��ا الش��هر األكثر نش��اطًا عن أي 
ش��هر آخر، حي��ث يب��دأ يومها قبل 
طلوع الش��مس وال تستريح إال بعد 
الع��ودة م��ن العمل، حي��ث تصلي 
الظه��ر وتس��تريح لس��اعة أو أقل، 
منتظرة ص��الة العصر، وتبقى بعد 
ذلك في التعبد وقراءة القرآن حتى 
يحين موع��د اإلفط��ار، حيث تختم 
القرآن 3 مرات في الشهر الفضيل.

وكع��ادة جمي��ع المواطنين تفضل 
الفيحاني األكالت الشعبية وأبرزها 
الثري��د والهري��س وال تتن��ازل عن 
السمبوس��ة عل��ى مائ��دة اإلفطار، 
كم��ا ال يغي��ب طبق الس��لطة عن 
الوجب��ات،  اليوم��ي ف��ي  الروتي��ن 

بصفته األقرب لقلبها.

وتستذكر الفيحاني رمضان ما قبل 
كورون��ا حيث كانت هناك أنش��طة 
متنوعة في المس��اء على المستوى 

العائلي والنقابي، وقالت إن نقابة 
المصرفيي��ن تجتمع م��ع أعضائها 
ف��ي رمض��ان، كم��ا يق��وم االتحاد 
الح��ر لنقابات عم��ال البحرين، بلم 
ش��مل جميع النقابات ضمن غبقات 
جمي��ع  إليه��ا  اش��تاق  رمضاني��ة 

الزمالء.
وتستدرك الفيحاني: »ال أنكر أسفي 
على تلك األيام ونحن نقضي ثاني 
رمضان في تباع��د اجتماعي، لكن 
يجب علينا جميعا االلتزام بالتدابير 
االحترازية لكي تم��ر األزمة ونعود 
جميعا س��المين وبصح��ة وعافية، 
القادمة  واألجي��ال  وطنن��ا  ونحفظ 
الذين س��يتذكرون هذه التضحيات 
التي قدمناها في سبيل حمايتهم«.

نورة الفيحاني

 هل مرضى غسيل الكلى 
ممنوعون من الصيام؟

وليد صبري «

حذر استش��اري أمراض وزراع��ة الكلى د. علي 
حس��ن الع��رادي من »صي��ام مرض��ى الكلى 
الذي��ن يتعرض��ون لمضاعفات خالل ش��هر 
رمضان المبارك، السيما مرضى غسيل الكلى، 
والمرضى الذين يس��تخدمون اإلنسولين في 
العالج، ومرضى الس��كري الذين يعانون من 

أمراض الكلى«.
أن  »الوط��ن«  ل���  ف��ي تصريح��ات  وأض��اف 
»المري��ض الع��ادي بأمراض الكل��ى يمكنه 
الصي��ام ذا كان ال يتن��اول أدوية كثيرة، حيث 
يس��تطيع تناول األدوي��ة والعقاقي��ر ما بين 
اإلفط��ار والس��حور، مع ضرورة ش��رب كميات 
مناس��بة من المياة، حتى ال يتعرض الجسم 

للجفاف واإلجهاد خالل فترة الصيام«.
وق��ال إن��ه »ف��ي الظ��روف العادي��ة ال يمنع 
الطبي��ب المعال��ج المريض من صيام ش��هر 
رمضان إال ف��ي حاالت المضاعف��ات الناتجة 

عن الصيام«.
ونوه د. العرادي إلى »ضرورة االلتزام بتناول 
األدوية خالل الشهر الكريم، مع ضرورة إفطار 
مريض الكلى إذا شعر بمضاعفات أو أعراض 

جانبية ناتجة عن الصيام«.
كما ش��دد على »ضرورة إفطار مريض الكلى 
إذا ش��عر أن��ه لن يس��تطيع االلت��زام بتناول 

األدوية والعقاقير ما بين اإلفطار والسحور«.
وف��ي رد على س��ؤال حول أب��رز مرضى الكلى 
الممنوعين من الصيام، أفاد  العرادي بأنهم 
»مرض��ى غس��يل الكل��ى، والمرض��ى الذين 
يستخدمون اإلنسولين في العالج، والمرضى 
الذين يعانون من ح��االت متقدمة ويعانون 

من مرض السكري، في ذات الوقت«.
ونص��ح الع��رادي »بالمحافظ��ة عل��ى صحة 
الكل��ى، الس��يما وأنه��ا تخلص الجس��م من 
الس��موم، وذل��ك ع��ن طري��ق تن��اول الغذاء 
الصح��ي، وتجن��ب تن��اول األم��الح والدهون 
والس��كريات واألغذي��ة المعالج��ة، واالمتناع 

عن التدخين، ألنه ببساطة من يتبع إرشادات 
المحافظة على الكلى فهو يحافظ على صحة 
جس��مه بالكامل، لما لذلك م��ن آثار إيجابية 

على القلب والمخ وجميع أعضاء الجسم«.

 شيماء رأفت: »كورونا« 
أفقدتني لذة الشعور بروحانيات رمضان

ياسمينا صالح  «

قال��ت الصيدالني��ة ش��يماء رأفت إن 
س��اعات النهار في شهر رمضان هذا 
العام واألعوام القادم��ة طويلة، أما 
س��اعات الليل فقليلة وال يوجد وقت 
للنوم، مش��يرة إلى أنه بسبب عملها 
يومه��ا مختل��ف تمامًا ع��ن اآلخرين 
حيث إنها قد تضطر إلى الس��هر إلى 
وق��ت متأخر، الفتة إلى أنه مع وجود 
أطفال يصبح األمر صعبًا قلياًل، ولكن 
يظل يومها مثمرًا؛ ألنها أحب عملها 

وما تقوم به.
وأضاف��ت: »أب��دأ يوم��ي في ش��هر 
رمض��ان عند الس��اعة ال��� 12 ظهرًا، 
حيث اس��تيقظ م��ن النوم واس��تعد 

ألرى ما يمكن أن أقدمه اليوم لوجبة 
اإلفطار وهذا س��ؤالي الدائم في كل 
ي��وم، وحيث إنن��ي أم يج��ب علي أن 
أق��دم ألطفال��ي وجبات فيه��ا قيمة 
غذائية عالية وخصوصًا في أيام شهر 
رمضان، إذ إنه م��ن المعروف وجود 
تقلبات كبيرة في تناول الطعام هذا 

الشهر«.
وتابعت: »أذهب إلى عملي وبعدها 
أع��ود إلى المنزل وأبدأ تحضير وجبة 
اإلفط��ار، وبع��د اإلفط��ار أجلس مع 
أس��رتي قلي��اًل وأتحدث م��ع أطفالي 
عما ح��دث في يومه��م، وقبل وجود 
جائح��ة كورون��ا )كوفي��د 19( كنت 
آخ��ذ أطفالي للتنزه قلي��اًل في إحدى 
الحدائ��ق القريبة قب��ل أن أعود إلى 

عملي مرة أخرى«.
وأوضح��ت أنه��ا تفتق��د كثي��رًا أداء 

ص��الة التراوي��ح في المس��جد، حيث 
تعد بالنسبة إليها من أهم الطقوس 
في ش��هر رمضان، وخصوصًا العشر 
األواخر وذلك نظرًا إلى ظروف عملها.
وتابع��ت: »عندم��ا أكون ف��ي عملي 
وجب��ة  أتن��اول  متأخ��ر  وق��ت  إل��ى 
الس��حور أحيان��ًا ف��ي العم��ل، وأحب 
التطوعية ومس��اعدة  األعمال  كثيرًا 
اآلخرين التي تكثر في شهر رمضان 

شهر الخير«.
وختم��ت بالق��ول: »أتمن��ى للجميع 
األمن والسالمة في ظل هذه الظروف 
وأن يعي��ن جميع العاملين في جميع 
الوظائ��ف في فترة الصي��ام ويتقبل 
من الجميع، وأن يكش��ف اهلل عنا هذه 

الغمة في القريب العاجل«.

د. شيماء رأفت

قدوم وفد من ثقيف إلى الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم عام 9هـ  إلعالن إسالمهم 

ووالئهم للمسلمين في المدينة المنورة.

 هل تؤيد حجز مكان 
 على السفرة الرمضانية ؟ 

أحمد خالد «

أكد مواطن��ون أن عادة حجز المكان على الس��فرة الرمضانية 
بس��بب تواجد أكلة معينة أو مشروب معين أمر مخجل وعادة 
دخيلة على المجتمع البحريني، مبينين أنها ليس��ت من عادات 

أهل البحرين الذين يتميزون بالكرم واألدب. 
يق��ول ن��واف عب��داهلل: »ال توج��د ع��ادة حج��ز الم��كان الذي 
يتواج��د جنبه العصير وبقية الطعام على الس��فرة البحرينية، 

فالبحرينيون أهل خير«.
وأضاف: »أتمنى أال نرى هذه العادة بالمس��تقبل في البحرين 

كونها عادة غير محترمة ومخجلة«. 
 فيم��ا قال��ت أمينة عل��ي: »عادة حج��ز المكان على الس��فرة 
الرمضانية بس��بب تواجد أكل معين أو مشروب معين عادة ال 
يفعلها إال من لم يروا الخير في حياتهم فأنا ش��خصيًا لم أرها 

في البحرين وقد تتواجد بالدول الفقيرة«.
وتابع��ت: »إن كان هناك أناس يفعلون هذه العادة فليخجلوا 

من أنفسهم«.
أما زينب حس��ين فتقول: »نحرص حين نقوم بترتيب السفرة 
الرمضاني��ه عل��ى طاولة الطع��ام على أن نضع لكل ش��خص 
يجلس عليها مش��روبه الخاص من العصائر والشوربة، فهذه 

العادة تعلمناها منذ صغرنا«.
وختم��ت: »في بيتنا الكل يعرف موقعه على الطاولة فنادرًا ما 

نغير أماكننا بسبب طبيعة األكل«.
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المصلون يؤدون صالة القيام ليلة 27 في المسجد النبوي »واس«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

24الصغرى40العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 07:45العشاء06:15المغرب03:03العصـــر11:34الظهــر04:54الشروق03:29الفجر

انتفاضــة أهل كربالء ضــد طهران وميليشــياتها تأكيد 
على وعي الشعب وعودة العراق لهويته العربية والثورة 

على هيمنة نظام والية الفقيه على بالد الرافدين.

باألحمر
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 الصاروخ الصيني يغطس 
بالمحيط الهندي قرب المالديف

بعد أن أثار اهتمام العالم أجمع، سقطت بقايا أكبر 
ص��اروخ صيني ف��ي المحيط الهن��دي أمس وُدمرت 
معظم أجزائه لدى دخوله��ا الغالف الجوي لتنتهي 
بذل��ك تكهنات اس��تمرت أيامًا حول موقع س��قوط 
الحطام. وتش��ير اإلحداثيات التي نش��رتها وسائل 
اإلعالم الصينية الرس��مية نقاًل عن مكتب هندس��ة 
الفضاء الصيني، إلى أن موقع االرتطام هو المحيط 
الهندي غرب جزر المالديف. وتداولت مواقع التواصل 
االجتماعي فيديو يظهر س��قوط بقايا الصاروخ في 
المحي��ط الهندي بالقرب من ج��زر المالديف. يذكر 
أن بقاي��ا الصاروخ »لونج م��ارش 5بي« كانت أثارت 
قلق الناس من��ذ إطالقه من جزيرة هاينان الصينية 
في 29 أبري��ل، غير أن مكتب هندس��ة الفضاء قال 
إن معظ��م مكون��ات الصاروخ »لونج م��ارش 5بي« 

احترقت في الغالف الجوي.
وأف��ادت وس��ائل اإلعالم الرس��مية بأن أج��زاء من 
الصاروخ دخل��ت الغالف الجوي في الس��اعة 10.24 
صباحًا بتوقي��ت بكي��ن )02.24 بتوقيت غرينتش( 
وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقًا 

وخط العرض 2.65 شمااًل.
إل��ى ذل��ك ق��ال رئي��س إدارة الفض��اء والطي��ران 
األمريكية »ناس��ا« بيل نلس��ون في بي��ان إن »على 
ال��دول المرتادة للفضاء أن تقلل ألدنى حد األخطار 

على الن��اس والممتل��كات على األرض ل��دى عودة 
األجس��ام الفضائية لدخ��ول الغالف الج��وي وتعزز 

الش��فافية فيما يتعلق بتل��ك العمليات إلى أقصى 
درجة«.

خبير تراث مصري: كلمة »يا خراشي!« 
تعود إلى أول شيخ باألزهر

قال الخبي��ر والباحث في الت��راث المصري، ش��عيب عبدالفتاح، إن 
أصل كلمة »يا خراش��ي« التي يقولها المصريون للتعبير عن حال 
صدمة أو مفاجأة، يعود إلى محمد الخرشي، أول شيخ للجامع األزهر 

الشريف.
وبحس��ب موقع »أخبار اليوم« المصري، فإن اس��م هذا الشيخ، الذي 
يعتب��ر أحد كبار العلماء المس��لمين، أبوعب��د اهلل محمد بن جمال 
الدين عبد اهلل بن علي الخرش��ي المالكي، ونطقها العامة وبعض 
المؤرخي��ن ف��ي مصر »الخراش��ي«، نس��بة إلى قريته أب��و خراش، 

بمحافظة البحيرة.
هذا وأشار شعيب عبدالفتاح أن الشيخ محمد الخرشي كان معروفًا 
بنصرت��ه للحق وقوة كلمت��ه، وأن الكثيرين كانوا يس��تغيثون به 
لنصرتهم ونجدتهم من تعنت كبار الموظفين وقت أن كانت مصر 
والي��ة عثمانية، ووصل األمر إلى أن صارت »يا خراش��ي« هي النداء 

الشعبي لشيخ األزهر كي ينصرهم على الظلم الواقع عليهم.
وأوضح أن كلمة »يا خراشي« كانت دلياًل على قوة األزهر وشيخه.

وكش��ف »أخب��ار اليوم« أن الش��يخ الخرش��ي تولى مش��يخة األزهر 
ف��ي س��نة 1679، وكان يبلغ من العمر نحو 80 عامًا، واس��تمر في 
المش��يخة حتى توفي في العام 1690، عن عم��ر ناهز ال�91 عامًا، 

ودفن مع والده بوسط قرافة المجاورين، الموجودة بالدّراسة.

 »كورونا« المتحور يعّطل 
مصانع أكبر شركة سيارات هندية

ذك��رت ش��ركة »ماروتي س��وزوكي« وهي أكبر ش��ركة 
س��يارات في الهند أنها س��تبقي على إغ��الق مصانعها 

ألسبوع ثان، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالت الش��ركة ومقرها نيودله إنها س��تمدد إغالقها 
ألغ��راض الصيان��ة من 9 إل��ى 16 مايو الج��اري »آخذة 
في االعتبار الوضع الحال��ي للجائحة«، طبقًا لما ذكرته 

وكالة »بلومبرج« لألنباء اليوم األحد.
وأوضحت الش��ركة أن بعض األنش��طة ستس��تمر في 

المصانع.
يأت��ي اإلغ��الق المطول بعد أيام فق��ط من تصريحات 
رئيس مجلس إدارة الش��ركة بهارجاف��ا في مقابلة مع 
بلومب��رج، بأن »ماروتي« قد تخفض طاقتها اإلنتاجية 
إلى النصف حيث يتس��بب الوباء في إغالق بعض منافذ 

البيع في البالد.
كان��ت الش��ركة ق��د تقدمت ف��ي وقت س��ابق بإغالق 
الصيان��ة المخط��ط ل��ه 9 ماي��و الج��اري إل��ى ش��هر 
يوني��و المقبل، للمس��اعدة في تحويل األكس��جين إلى 

المستشفيات.
وفي س��ياق متصل، مددت العاصمة الهندية نيودلهي 
العمل بإجراءات اإلغالق لمدة أسبوع آخر، وتبنت قيودًا 
أكث��ر صرام��ة للس��يطرة عل��ى موجة تفش��ي فيروس 

كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن رئيس وزراء نيودلهي 
ارفيند كيجروال إنه س��وف يتم تمديد إجراءات اإلغالق، 
التي كان من المفت��رض أن تنتهى اليوم اإلثنين بعد 

تمديدها عدة مرات، حتى 17 مايو الجاري.

 مبتعثة تحصد المركز الثاني في جائزة 
أفضل بحث ماجستير بجامعة هارفارد

ف��ازت الباحثة ف��ي مرك��ز األبحاث 
العربي  الخليج  اإلكلينيكية بجامعة 
الطبيب��ة ري��م الصوي��غ، المبتعثة 
من قبل الجامعة للدراس��ة إلكمال 
الدراسات العليا في جامعة هارفرد 
األمريكية إحدى أرقى الجامعات في 
العالم، بالمرك��ز الثاني عن أفضل 
ملص��ق بحثي عال��ي الج��ودة على 
مستوى أبحاث الماجستير في ندوة 
أبحاث الماجستير السنوية السابعة 
التي نظمته��ا كلية الطب بجامعة 
هارفارد لتعلي��م الخريجين وبرامج 

الماجستير.
ورك��ز البحث على دراس��ة تطبيقية 
وضعت جدول نظام مبتكر لتسجيل 
لجراح��ة قس��م الط��وارئ، إذ ط��ور 
الباحثة الصوي��غ ضمن فريق عمل 
طبي نظام طبي يسجل الحاالت عبر 
دراسة خطورة الحالة التي قد تؤدي 
إلى الموت، وخرج من إطار تطبيقه 

في قس��م الطوارئ فقط إلى أقسام 
طبية أخرى اثبت فاعليه فها، والنظر 
إلى األقس��ام الطبية األخ��رى التي 
يحول لها المري��ض بعد الطوارئ، 
حيث اثبت البرنامج فعالية العالية 
ف��ي ط��ب النس��اء والوالدة وقس��م 

المسالك البولية على سبيل المثال، 
إذ يساعد البرنامج على حصر جميع 
المزمن��ة  واألم��راض  الفحوص��ات 

والتاريخ الطبي بشكل شمولي.
ويعم��ل البرنام��ج عل��ى مس��اعدة 
األطباء عل��ى تحديد م��دى خطورة 
الحالة وأخذ القرار الصحيح للتدخل 
الجراح��ي عل��ى نحو دقيق وس��ريع، 
ويس��اعد المريض وأهله الستعداد 
لمرحلة ما بعد الخروج من العملية 
الجراحية، إل��ى جانب تقليل الكلفة 
اإلجمالي��ة لمرحلة ما بعد العلمية 
إذ يوفر البرنام��ج الكثير من المال 
والوق��ت والجه��د عل��ى الحكومات 

واألطباء والمرضى واألهالي.
يش��ار إلى أن الطبيب��ة ريم الصويغ 
اختيرت ضم��ن 20 مقبواًل من بين 
مئ��ات المتقدمي��ن م��ن مختل��ف 
الماجس��تير  العال��م لبرنامج  أنحاء 
التحقيق  المتط��ور ف��ي تخص��ص 

 )Clinical Investigation( السريري
بجامعة هارفرد، وقبلت في برنامجًا 
أكاديميًا وبحثيًا تحت إشراف مرشد 
استشاري في جناح طبي متخصص، 
حي��ث قام��ت بإج��راء أبح��اث على 
المستش��فى  داخ��ل  المرض��ى 
الجامع��ي بهدف تطوي��ر منظومة 
للتعامل  وقائية وعالجية متكاملة 

مع المرض.
العربي  الخلي��ج  وتس��عى جامع��ة 
لتهيئ��ة ص��ف جدي��د م��ن الكوادر 
الخليجي��ة الش��ابة لرف��د منظومة 
التعلي��م واألبحاث في كليتي الطب 
والدراس��ات العليا، وق��د بدأت قبل 
ابتع��اث  نظ��ام  بتفعي��ل  أع��وام 
كوادرها الشابة المتميزة إلى كبرى 
الجامعات ف��ي مختلف دول العالم، 
من أج��ل الحص��ول عل��ى المعارف 
والمه��ارات المتقدمة، ورفدها إلى 

مجتمع دول الخليج العربية.

ريم الصويغ

 سمير غانم في حالة حرجة.. 
ودنيا وإيمي تطلبان الدعاء

في حين ال يزال النجم المصري س��مير 
غانم في حالة حرج��ة وتحت التنفس 
الفنانة  ابنت��ه  االصطناع��ي، نش��رت 
المصري��ة دنيا دعاء لوالديها س��مير 
العزي��ز،  عب��د  والفنان��ة دالل  غان��م 
وذلك عب��ر صفحتها الش��خصية على 

»إنستغرام«.
وكتب��ت »اللهم يا واس��ع العطاء، ويا 
منزل الشفاء، ويا رافع البالء ويا مجيب 
الدعاء، اش��ف دالل عبدالعزيز وسمير 
غان��م وكل المرضى، أنت الش��افي ال 
ش��فاء إال ش��فاؤك.. اللهم اشف دالل 
عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، 

ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فال تحرمهم لذة الراحة، اللهم 
اشفهم شفاء ال يغادر سقمًا أبًدا، بسر ال حول وال قوة إال باهلل«.

من جانبها، طالبت شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها ومتابعيها 
عبر مواق��ع التواصل االجتماعي، بالدعاء للفنان س��مير غان��م والفنانة دالل 
عبدالعزيز. ونش��رت نفس األدعية التي نش��رتها دنيا لوالديها، عبر حسابها 

على »إنستغرام«، وعلقت: »أرجو الدعاء«.
يذكر أن النجم س��مير غانم ما زالت حالته الصحية غير مستقرة وحرجة، وأكد 

مصدر طبي أنه ال يزال على جهاز تنفس اصطناعي بالعناية المركزة.
كما تخضع دالل عبد العزيز لجلسات األكسجين بأحد مستشفيات العزل، وتم 

نقلها للعناية المركزة.

سمير غانم



تنظـــم صحيفة “البالد” نـــدوة عن بعد 
كورونـــا  جائحـــة  موضـــوع  لمناقشـــة 
علـــى  الســـلبية  وأبعادهـــا  وآثارهـــا 
التعليـــم الخـــاص، يشـــارك فيهـــا نخبة 
من الشـــخصيات المعنية من مختلف 
وذلـــك  واألهليـــة،  الرســـمية  الجهـــات 
مايـــو   10 الموافـــق  االثنيـــن  اليـــوم 
الجـــاري، من الســـاعة 12 ظهرا ولغاية 

الساعة 1:30 بعد الظهر.
وستبث مناقشات الندوة عبر منصات 
زووم،  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــالد” 
اليـــف،  واإلنســـتغرام  واليوتيـــوب، 

والتويتر، والموقع اإللكتروني.

رفع الرسوم

الزميلـــة  النـــدوة  وأوضحـــت منســـقة 
بـــدور المالكي أن “البـــالد” تناقش في 
النـــدوة موضـــوع تأثيـــرات الجائحـــة 
الخاصـــة،  المـــدارس  أصحـــاب  علـــى 
وخـــوف المواطنين من رفع المدارس 
الخاصة لرســـومها علـــى الطلبة خالل 
العام المقبل، والتي باتت من القضايا 
المقلقـــة لألســـرة البحرينيـــة، إثر قيام 
بعـــض المـــدارس الخاصـــة فعليا برفع 

رسومها بسبب الجائحة.

محاور الندوة

- أهم تأثيرات الجائحة على المدارس 
الخاصة بالبحرين

- من المسؤول عن رفع أسعار الرسوم 
في المدارس الخاصة؟

- هـــل أثـــرت الجائحـــة علـــى تقليـــص 
أعداد الطالب الجدد؟

- هـــل أثـــرت الجائحـــة علـــى تقليـــص 
واردات المدارس الخاصة؟

الرســـمية  الجهـــات  وجهـــود  دور   -
لمواجهة هذه المشكلة

- مـــا الحلـــول المقترحـــة والمطروحة 
إليجاد حلول لهذه االشكالية ؟

المشاركون

فاطمـــة  الشـــورى  مجلـــس  عضـــو   .1
الكوهجي. 

2. عضو مجلس النواب أحمد العامر. 
مؤسســـة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس   .3

)بحرين ترست( فاطمة البلوشي. 
أداء  مراجعـــات  إدارة  مديـــر   .4
المـــدارس الخاصـــة وريـــاض األطفال 
بهيئة جودة التعليم والتدريب حســـن 

الحمادي. 

5. رئيـــس مدرســـة الحكمـــة الدوليـــة 
منى الزياني.

6. الوكيـــل المســـاعد الســـابق للتعليم 
التربيـــة  بـــوزارة  والمســـتمر  الخـــاص 

والتعليم وداد الموسوي.
7. األمين العام المساعد للقطاع العام 
باالتحـــاد العام لنقابات عمال البحرين 
رئيـــس النقابـــة العامـــة للعامليـــن فـــي 

التعليم والتدريب حسن شمسان.
األهليـــة  للمدرســـة  العـــام  المديـــر   .8

محمد حبيب.
التنفيـــذي  االدارة  مجلـــس  عضـــو   .9
بمدرســـة عبدالرحمـــن كانـــو الدوليـــة 

مبارك سعد العطوي. 
10. مدير التسويق وعالقات المجتمع 

بمدرســـة رفـــاع فيـــوز الدوليـــة دينـــا 
مؤمن الريفي. 

أجندة الفعالية

- 12 ظهرا: بدء الفعالية
- 5 دقائق: كلمة ترحيبية
- مداخالت واستفسارات

- 1:30 بعد الظهر: ختام الفعالية

االستفسارات

بمتابعـــة  الراغبيـــن  لجميـــع  ويمكـــن 
مناقشـــات الندوة طلب وصلة “زووم” 
أو “اليوتيـــوب” عبـــر “الواتســـاب”. كما 
يمكـــن توجيه االستفســـارات عبر هذا 

الرقم: 38400407

دينا الريفي

منى الزيانيحسن الحمادي

مبارك العطوي

فاطمة البلوشي

محمد حبيب

أحمد العامر

حسن شمسان

فاطمة الكوهجي

وداد الموسوي

ندوة “^” تطرق باب ارتفاع الرسوم بالمدارس الخاصة
تناقـــش تأثيـــر “كورونـــا” علـــى التعليـــم الخـــاص بمشـــاركة نخبـــة مـــن المســـؤولين

local@albiladpress.com03

99 % نسبة اإلنجاز بـ “البحير اإلسكاني”
ــة الــزمــنــيــة ــطـ ــخـ ــروع يـــســـيـــر بـــحـــســـب الـ ــ ــش ــ ــم ــ ــر: ال ــ ــم ــ ــح ــ ال

كشـــف وزير اإلسكان باسم الحمر عن 
تحقيق نسبة إنجاز كبيرة في مشروع 
بالمحافظـــة  اإلســـكاني  “البحيـــر” 
الجنوبيـــة لتبلـــغ ما نســـبته 99 % من 
األعمال اإلنشـــائية للوحدات السكنية 

وأعمال البنية التحتية.
المشـــروع  أن  إلـــى  الوزيـــر   وأشـــار 
يســـير بحســـب الخطة الزمنية بهدف 
االنتهاء من تنفيذه وتوزيع الوحدات 
على المســـتفيدين بوتيرة متســـارعة، 
لينـــدرج مشـــروع البحيـــر ضمن خطة 
العمـــل علـــى توفيـــر 25 ألـــف وحـــدة 
سكنية وفق برنامج الحكومة الحالي.
جـــاء ذلك خـــالل جولـــة تفقديـــة قام 
بها وزير اإلســـكان بمعية رئيس لجنة 
الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد 
األنصـــاري إلـــى المشـــروع وبحضـــور 

عدد من المهندســـين والمشرفين على 
مشـــروع البحيـــر، للتأكد مـــن جهوزية 
المشـــروع قبـــل الشـــروع فـــي توزيـــع 

وحداته على المنتفعين.
حـــرص  عـــن  اإلســـكان  وزيـــر  وعبـــر 
الوزارة المستمر على مراجعة طلبات 
األهالي المرشحين لالستفادة من هذا 

المشـــروع والمشـــاريع األخـــرى طبقـــا 
لمعيار األقدمية، مشيرا إلى أنه سيتم 
خـــالل المرحلة المقبلة تســـريع وتيرة 
العمل الكمال نســـب اإلنجـــاز المتبقية 

بالبنية التحتية.
أحمـــد  النائـــب  أشـــاد  جانبـــه  مـــن 
األنصـــاري بجهود وزارة اإلســـكان في 

تســـريع وتيـــرة العمل بالمشـــروع، إلى 
جانـــب حرصهـــا علـــى توفيـــر البيئـــة 
المعيشـــية المناسبة للمســـتحقين من 
خدمـــات تجارية ومســـاحات خضراء 
ومتنفس لممارسة الهوايات المختلفة 
بالمنطقة بما يعكـــس الرؤية الحديثة 
لمشـــروعات الـــوزارة التي لـــم تم تكن 

موجودة في السابق.
 يذكـــر أن المرحلة األولى من مشـــروع 
البحيـــر اإلســـكاني تضـــم 227 وحـــدة 
مـــن  العديـــد  جانـــب  إلـــى  ســـكنية، 
الخدمـــات والمرافـــق التـــي ســـتخدم 
مـــن  المشـــروع،  مـــن  المســـتفيدين 
حيث توفير مســـارات خاصة للمشـــاة 
وممارســـة الهوايـــات المختلفة أســـوة 
بمشـــروعات مدن البحرين اإلسكانية 
البيئـــة  توفيـــر  لضمـــان  الجديـــدة 

المعيشية المناسبة.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

صرح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني سيد بدر علوي بأنه تم انجاز نحو 35 % من مشروع 
تطويـــر جســـر 17 علـــى شـــارع أم الســـعد جنـــوب جزيـــرة ســـترة، حيث تم 
االنتهاء من أعمال أساســـات وأعمال صب األجزاء الرئيســـة للجسر األول، 
ليتـــم نقلهـــا وتركيبها في موقع المشـــروع، فيما تم إنجاز مـــا يقارب 90 % 
من أعمال الدفان للجسر األول، ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع 
في الربع األخير من العام الجاري. يذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل 
مجلـــس المناقصات والمزايدات على شـــركة ســـيد كاظم الـــدرازي وأوالده 

للمقاوالت بقيمة إجمالية تبلغ 792,992 دينارا.

“األشغال: إنجاز 35 % من جسر 17

االثنين 10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 - العدد 4590

المنامة - هيئة الكهرباء والماء مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
وائـــل المبـــارك والرئيس التنفيـــذي لهيئة 
الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
أحـــالم  البحرينيـــة  األعمـــال  ســـيدات 
عضـــوات  مـــن  عـــدد  يرافقهـــا  جناحـــي، 
الكتـــاب  تدشـــين  بمناســـبة  الجمعيـــة 
التوثيقـــي للجمعيـــة احتفـــااًل بمـــرور 20 
عاًمـــا علـــى تأسيســـها متضمنا مـــا حققته 
امتـــداد  علـــى  إنجـــازات  مـــن  الجمعيـــة 
مسيرتها.وأكد الوزير والرئيس التنفيذي 
اهتمـــام الهيئـــة بقطـــاع ســـيدات األعمال 
ودعمها لكل الخطـــوات والمبادرات التي 
تتخذهـــا جمعيـــة ســـيدات األعمـــال فـــي 
ســـبيل تعزيـــز وتنمية المجتمـــع والحركة 

االقتصادية بالمملكة. 
وأشـــاد الوزيـــر بالمســـاهمة الفاعلة للمرأة 
البحرينيـــة فـــي مختلف النواحـــي ومنها 

اســـتجابة  جـــاءت  والتـــي  االقتصاديـــة، 
المـــرأة  وتمكـــن  تدعـــم  التـــي  للبرامـــج 
وتعـــزز دورهـــا فـــي التنميـــة حتـــى باتت 
ركًنـــا أساســـًيا للحركة االقتصادية شـــأنها 
اإليجابيـــة  مشـــاركاتها  شـــأن  ذلـــك  فـــي 
فـــي مختلف القطاعـــات، وغـــدت عنصًرا 
مؤثـــًرا ومســـاهًما رئيســـًيا فـــي المســـيرة 
الوطنيـــة بـــكل أوجههـــا. وقـــال الرئيـــس 
التنفيـــذي إن الهيئة مســـتمرة في تقديم 
الدعـــم والمســـاندة لـــكل أعمـــال الجمعية 

الســـتكمال مسيرتها ودورها التنموي في 
خدمة القطاعات التجارية واالستثمارية 
والصناعية، مؤكًدا دعمه المطلق لتمكين 
ســـيدات األعمال من قبل هيئـــة الكهرباء 
والماء تماشًيا مع أهداف وخطط الهيئة.

وأشار الوزير إلى أن الجمعية استطاعت 
منـــذ إنشـــائها العام 2000 كأول مؤسســـة 
مكرســـة للســـيدات المحترفـــات ورائدات 
األعمال، المشـــاركة بفاعليـــة في عمليات 

التنمية الشاملة بالمملكة.

تـــم صبـــاح أمـــس األحـــد توقيـــع مذكـــرة 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  بيـــن  تفاهـــم 
المهـــن  تنظيـــم  وهيئـــة  االجتماعيـــة 
والخدمات الصحية، لترخيص مؤسسات 
المجـــال الصحـــي،  فـــي  تدريـــب نوعيـــة 
إذ وقعهـــا كل مـــن وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعيـــة جميـــل حميـــدان، والرئيـــس 
التنفيذي لهيئـــة تنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة مريم الجالهمة، بمكتب الوزير، 
فـــي  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  وبحضـــور 
الـــوزارة والهيئة.وتهدف مذكـــرة التفاهم 
إلـــى تكامـــل االرتقاء بمنظومـــة التدريب 
المهنـــي فـــي المجال الصحـــي، وذلك عبر 
فتح المجال أمام المســـتثمرين لترخيص 
مؤسســـات تدريبيـــة متخصصة في ذات 
المجـــال تمنـــح مؤهـــالت مهنيـــة تســـاهم 
في تطوير مهـــارات العاملين في المجال 
الصحي، كما تشكل فرصة أمام الباحثين 

عن عمـــل للحصول علـــى تدريب متطور 
يســـهل لهم الحصول على وظائف جاذبة 

في القطاع الصحي. 
وتنـــص مذكـــرة التفاهـــم علـــى أن تقـــوم 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  وزارة 
باســـتالم ومراجعـــة طلبات المســـتثمرين 
إلنشـــاء مؤسســـات التدريب الخاصة في 
المجـــال الصحـــي، وذلك بعد االسترشـــاد 
تنظيـــم  لهيئـــة  والتقنـــي  الفنـــي  بالـــرأي 
المهـــن والخدمات الصحية في تراخيص 
مؤسســـات التدريب في المجال الصحي؛ 
لضمان التكامـــل والتأكد من نوع وصحة 

المؤهـــالت المطروحـــة وصالحية مقرات 
التدريـــب لممارســـة التدريـــب العملي بما 

يحقق األهداف المرجوة.
وأكـــد حميـــدان أهميـــة تعزيز االســـتثمار 
األمثـــل فـــي العنصـــر البشـــري البحريني، 
وخلق بيئة حاضنة لالستثمار في المجال 
الصحـــي الخاص ومحفزة لتدريب كوادر 
مؤهلـــة بغيـــة إدماجهـــا فـــي التخصصات 
النوعيـــة فـــي ســـوق العمـــل، وتزويدهـــا 
بالمهـــارات الفنيـــة والتقنيـــة الالزمـــة بما 
يجعـــل البحرينـــي الخيـــار المفضـــل عنـــد 

التوظيف لدى المنشآت.

المبارك يؤكد أن دور البحرينية أساسي في الحركة االقتصادية تعزيـــز االســـتثمار فـــي العنصـــر البشـــري البحرينـــي

“الكهرباء”: دعم مطلق لتمكين “سيدات األعمال” “العمل” و“تنظيم المهن”: الترخيص لمؤسسات تدريب صحية

 وزير اإلسكان يتفقد المشروع بمعية األنصاري

محرر الشؤون المحلية

هذا األســـبوع حافل بالعديد من الندوات عن بعد التي ستنظمها 
صحيفة “البالد” بمشـــاركة المعنيين من مختلف القطاعات، وهي 

كاآلتي:
- نـــدوة يوم الثالثاء: تحديات قطاع النقـــل البري بالبحرين، من 

الساعة 12 ظهرا إلى 1:30.
- نـــدوة يـــوم األربعـــاء: أبعـــاد التوجيـــه الملكـــي الســـامي بإعداد 
الكراهيـــة  لمكافحـــة خطـــاب  وشـــامل  قانـــون جديـــد  مشـــروع 
والتطرف وازدراء األديان، من الســـاعة 3 بعد الظهر إلى الســـاعة 

.4.30

نــدوتــان مقبلتـــان
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ما الذي يجري في حي الشيخ جراح، والذي أضحى أشهر من نار على علم في األيام 
القليلـــة الماضيـــة؟ باختصار غير مخل، نحن أمام حرب غير تقليدية تشـــنها حكومة 
إســـرائيل علـــى المقدســـيين من أهـــل الحـــي، لترغمهم علـــى الرحيل، ليحـــل محلهم 
مستوطنون يرفعون شعارات التعصب والكراهية، ناهيك عن قناعاتهم الدوجمائية 
المليئـــة بالعنصرية، ما تســـبب وال يزال في الصدام الحـــادث على األرض هناك، بين 

المدافعين عن حقوقهم في أرضهم وديارهم، وبين المعتدين. 
أحد األســـئلة العميقـــة والمثيرة للقلق: “هل بـــات اليمين اإلســـرائيلي صاحب الكلمة 
العليا هناك؟ ليس سرا القول إن هناك تصاعدا غير مسبوق في مشاعر التطرف عند 
جماعـــات إســـرائيلية يمينية، وربما كانـــت جماعة “لهفاه” على ســـبيل المثال واحدة 
منها، وباتت المكافئ الموضوعي للدواعش الذين تحدثت بهم الركبان في السنوات 
القليلـــة الفائتـــة. “لهفاه” تريد إلغـــاء القانون الوضعي اإلســـرائيلي والعودة لالحتكام 
إلـــى قوانين وشـــريعة التـــوراة، وترفض العيش مـــع اإلســـرائيليين العلمانيين أو قل 
المدنييـــن، وتـــرى أن أرض إســـرائيل من النهر إلـــى البحر، وأن ال حق لشـــعوبها فيها، 

فمـــا بالنـــا بأرض القدس التي ال تزال تعرف بحســـب القانون الدولي وشـــريعة األمم 
المتحدة بوصفها أرضا واقعة تحت سلطة االحتالل اإلسرائيلي. 

مـــا يجـــري في حي الشـــيخ جراح محاولـــة واضحة لتغييـــر الطبيعـــة الديموغرافية 
للحـــي، وبمعنـــى أكثـــر وضوحا هو تهويد للحي، أي اســـتبدال ســـكانه الفلســـطينيين 
األصلييـــن، مســـلمين ومســـيحيين، بســـكان يهود فـــي محاولة ال تخفى عـــن األعين 
تجري بسرعة شديدة وعلى أصعدة مختلفة، منها ما يحدث تحت األرض من خالل 
الحفـــر واألنفـــاق، وبعضها فـــوق األرض كما الحال مع طرد ســـكان المدينـــة القديمة 

وتهجير عائالت فلسطينية بأكملها، ستصبح بال مأوى في القريب العاجل.
أحســـنت وزارة الخارجيـــة البحرينيـــة فـــي بيانهـــا الـــذي صـــدر نهـــار الســـبت، والذي 
دانـــت فيـــه الخطـــط اإلســـرائيلية إلخالء عدد مـــن المنازل فـــي القدس من ســـكانها 
الفلســـطينيين وفـــرض الســـيادة اإلســـرائيلية عليهـــا، وقـــد أشـــار البيان إلـــى أن هذا 
األمر يمثل مخالفة لقرارات الشـــرعية الدولية ويقوض فرص إحياء عملية الســـالم 

وتحقيق أمن واستقرار المنطقة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

ال إلخالء القدس من أهلها

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

للتواصل: 17111483

“يونسكو”... الخبرة اإلنسانية الشاملة
من لم يســـتفد من الخبرة اإلنسانية الشـــاملة للكاتب واألديب 
المســـرحي الفرنسي العظيم “يوجين يونســـكو” ستنشف مياه 
أنهاره وسيجد نفسه في سماء بال ساحل، فمن روائع يونسكو 
فكرة نظافة الفن المطلقة، حيث يؤكد أن الشـــاعر غير مرتبط 
بالمجتمـــع، فاالرتباط يعطله ويمنعـــه من االنفتاح، ومن وجهة 
نظر يونسكو فإن األدب ال ينبغي بل ال يستطيع حتى إن أراد، 
أن يقـــوم بـــأي دور فـــي المجتمع، فدوره حســـب رأيـــه يتحدد 
بتصويـــر مـــا ال يمكن التعبير عنه ببســـاطة، بـــل إن األمر يصل 
بيونســـكو حـــد أن يعلن احتقاره الكتاب الذيـــن يعترفون بدور 

األدب االجتماعي، ويسميهم تحت السیاسيین.
الناقـــد الفرنســـي “دبيليتش” أوضح أن انعدام التســـييس عند 
يونسكو ليس بريئا كما يبدو، فإن رفض يونسكو إنما هو نمط 
مريـــح لنفي الثورة ورفض التقدم واآليديولوجيات التقدمية، 
فلماذا نناضل ونحاول تغيير الحياة إذا كانت النتيجة في كل 

األحوال هي الموت، دون أن نعرف سر الكون؟

إن يونســـكو يثيـــر التشـــاؤم، مؤكدا أن الشـــر أمـــر ال حد له وال 
نهايـــة، وأن العالـــم ســـيظل أبـــدا “حديقـــة حيوانـــات تجد فيها 
الحيوانات شيئا من الحرية”، ولن يكون هناك أمل في االنتصار 
على الخوف من الموت والوحدة والمرض والحنين. يونســـكو 
يتمسك بنظرية باتت اليوم موؤدة في المجتمع، وهي النظرية 
التي تقوم على انعدام اآليديولوجيات، وطبقا لرأيه، فال يوجد 
فـــي عالـــم رأس المال اســـتغالل، وال يوجد أفـــراد يعانون منه، 
طبعا، وليس ثمة أبطال وجبناء، وال شرفاء وأنذال، ثمة فقط 
أناس تعتصرهم المعقولية الحياة، ووحشية التاريخ والجهل.

لقد كتب يونســـكو في إحدى مقاالته المبكرة تحت عنوان “ال” 
يقـــول..”إن مهمتي واحـــدة وهي إثارة الضوضـــاء”، ولعل هذا 
االعتـــراف مميز بالنســـبة ليونســـكو، فاألفكار التـــي يوحي بها 
للفـــن المســـتحدث ما هي إال إعـــادة لمبادئ فلســـفة وجماليات 
عصـــر الفن للفـــن وهذه مخاضـــة ردمها الفن العالمـــي المعاصر 

منذ زمن بعيد.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تأتي تنمية اإلحســـاس باالنتماء المجتمعي ومســـعى اكتســـاب األجر والثواب 
واســـتثمار األوقـــات فـــي المنافـــع وتعويـــد األشـــخاص – فـــرادى وجماعـــات - 
على تحّمل المســـؤوليات واالرتقاء بفكرهم وتهذيب شـــخصياتهم وتحســـين 
مهاراتهـــم وغـــرس القيـــم النبيلـــة فيهـــم وبـــث روح التعـــاون وتعزيـــز الترابط 
بينهـــم، فضـــالً عن تطويـــر بناهم النفســـية وصقـــل مهاراتهم وإكســـابهم الثقة 
بأنفســـهم وترســـيخ ثقافة التعامل الســـلس وتبادل اآلراء البناءة مع اآلخرين 
ورفع مســـتوياتهم الثقافية التي تزيد من منســـوب ثقافتهـــم الفعلية الُمنتجة 
ومـــا ُيظهرونه مـــن خير وفير وأخـــالق فاضلة لمجتمعاتهـــم تتجلى في ِحفظ 
ســـلوكياتهم وحل مشـــكالتهم ونشـــر األلفة والمحبة فيما بينهم بما تتركه من 
عـــوارض صحيـــة مبهرة؛ هي من ُأّس “الُمْبَتَغَيـــات” للمجتمعات اإليجابية التي 
تكفـــل لحيـــاة أفرادهـــا وجماعاتها ســـّموًا خاصًا بعـــد أْن ُتصّير لهم المســـاحات 
الفاعلة من خالل مؤسساتها االجتماعية المدنية الخاصة، وتعطي من أوقاتها 
الكثيـــر إلنجـــاح مشـــاريعها المغمـــورة بالكفـــاءات المختلفة، والمســـتثمرة في 

العطاءات المتعددة. 
تعـــّد اللجان األهليـــة، واحدة من تلك “الُمْبَتَغَيـــات” للمجتمعات اإليجابية التي 
َتْعُمـــر بها الســـاحة المحلية في مدن وقرى مملكتنا الحبيبة بداللتها الســـاطعة 
علـــى الحيويـــة المجتمعيـــة البحرينيـــة المعهودة التـــي ُتترجم مشـــاعر الوالء 
واالنتماء لهذا الوطن المعطاء، في تحّملها المسؤوليات وتلبيتها لالحتياجات 
وتعزيزهـــا الروابط وتقليصها الفوارق واســـتثمارها األوقات طوال الســـنة في 

شـــّتى األعمـــال النبيلـــة التي انفـــردت بها تلـــك المنظومات األهليـــة بمبادراتها 
المتميـــزة فـــي دائـــرة تقديـــم الخدمـــات االجتماعية األساســـية وســـط أجواء 

الشراكة الرشيدة التي ُتشبع احتياجات المجتمع وتحقق الرفاهية ألفراده. 
مـــن المؤســـف، أْن يقع هـــذا العطاء االجتماعـــي “المنقطع النظيـــر” لبعض هذه 
اللجـــان العاملـــة على امتـــداد قرى ومـــدن البحرين ضحية خطابـــات التصغير 
والتســـقيط ونبـــرات التثبيـــط والتشـــكيك، فضـــالً عـــن التضاربات فـــي أهمية 
كينونتها المتوافقة، والتخبطات في جدوى أنشطتها المسموحة بعد أْن فاقت 
الحساســـية “المفرطة” مســـتوياتها باألنانية تارة وباألحادية تـــارة أخرى التي 
“تنكر” على هذه المجتمعات اإليجابية تحضّرها ورقّيها وحفظ ضروراتها في 

إشاعة الخير وإنكار الذات بين أطياف المجتمع.

نافلة: 

بـــرزت “لجنة باربار” عبر قاعدتها األهلية المتنامية ومنطلقها الخيري الخالص 
فـــي دعـــم الفعاليـــات والمبـــادرات االجتماعيـــة وتفعيـــل األنشـــطة والبرامـــج 
الثقافية، كواحدة من اللجان األهلية البحرينية النشـــطة التي تســـعى لتفعيل 
قنـــوات التواصل مع الجهـــات المعنية المتاحة من أجل طرح مقترحات أهالي 
القرية ومرئياتهم وإيصال قوائم احتياجاتهم ومتطلباتهم في توفير الخدمات 
األساسية المّلحة وتطويرها بالتعاون مع الشخصيات والمؤسسات االعتبارية 

الفاعلة على جغرافية قرية باربار الواسعة وديموغرافيتها المزدحمة.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“إنكاُر” اللجان األهلية!

الغرب ولعبة حقوق اإلنسان
لقد نصت األديان السماوية ومن ثم القوانين والُنظم والمواثيق والعهود 
الدوليـــة علـــى حـــق اإلنســـان فـــي التمتـــع بحيـــاٍة سياســـية واقتصادية 
واجتماعية آمنة وُمستقرة، وال يحق ألية دولة أن تستغل هذه الحقوق 
بفـــرض رؤيتها على الدول األخـــرى بما يتناغم مـــع مصالحها وأهدافها، 
وتدخالت الدول الغربية الدائمة والُمســـتمرة تحت ذريعة تفعيل مبادئ 
حقوق اإلنســـان ونشـــر الديمقراطيـــة في الدول الناميـــة والعربية كانت 
ســـبًبا فـــي التأخـــر االقتصـــادي والتخلـــف االجتماعي الـــذي وصلت إليه 
هذه الدول، فاســـتعمار الغرب لهـــذه الدول وتدخالته الدائمة لم تحارب 
االستبداد كما َيدعي، ولم تساهم في نشر الديمقراطية، بل كانت الخطر 
الُمدمـــر الذي نجمت عنه الكثير من األمراض االقتصادية واالجتماعية، 
وأفضـــت إلـــى نزاعات بين الدول وشـــعوبها، وما حدث خالل الســـنوات 

األخيرة وال يزال في األقطار العربية خير دليل على ذلك. 
لقـــد تناســـت الـــدول الغربيـــة أواًل أن إنســـان الـــدول الغربيـــة وأميـــركا 
ال يختلـــف شـــيئا عن أي إنســـان بـــاألرض، وثانًيا إن جميع الناس أســـرة 
بشـــرية واحدة تعيش على أرض واحدة ولهم حقوق متســـاوية، وثالثا 
إن الديانـــات الســـماوية نصـــت علـــى أن جميع النـــاس يولـــدون أحراًرا، 
ومتســـاوون في الكرامة والحقـــوق، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان 
أكد ذلك، ورابعا إن فرض أية ممارســـات غربية ُيمثل تدخال في شؤون 
الـــدول وهو مبدأ مرفوض دولًيا بموجب القانون رقم )103/13( الصادر 
في 9 ديسمبر 1981م، وخامًسا هل يسمح الغرب بأن يتدخل اآلخرون 

في شؤونه الداخلية؟
لقـــد تناســـى الغـــرب أن لإلنســـان حقوًقـــا مهمـــا كان موقعـــه الجغرافـــي 
وانتمـــاؤه الدينـــي وفكـــره السياســـي، وهـــو مبـــدأ يمتـــد عبـــر الحـــدود 
الجغرافيـــة والسياســـية فـــي ضوء العقيـــدة الدينية والقوانيـــن والنظم 
والمواثيـــق اإلنســـانية الوطنية والدوليـــة، وال يمكن اســـتغالله وتبريره 
بحجة الدفاع عن حقوق اإلنسان ونشر الديمقراطية الغربية كما حدث 
فـــي بعـــض األقطار العربية، وُيمثل ما تصدره الـــدول الغربية من تقارير 
دورية عن حقوق اإلنسان تدخال في شؤونها الداخلية، ويهدف لزعزعة 
االســـتقرار واالضطـــراب فيها. إن حقوق اإلنســـان كمفهـــوم غربي تجاه 
الـــدول الناميـــة والعربية َيســـعى لتجديد فكرة االســـتعمار واالســـتبداد 
الغربـــي فـــي أقطارنـــا، وعلى الـــدول الغربية أال تســـتخدم مبادئ حقوق 
اإلنســـان كأداة للهيمنـــة والســـيطرة، بـــل كمجـــال للتعايـــش تحت مظلة 

اإلخاء والحرية والسالم.

عبدعلي الغسرة

إحصاءات كورونا
عندما تظهر دراسة أميركية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا كوفيد19- 
علـــى مســـتوى العالم “بما فيـــه أميركا” ضعف العدد الرســـمي البالغ 3,24 ماليين 
وفاة، فهذا يعني أن التباين والتفاوت الكبير بين ما يعلن من أرقام وإحصاءات 
وبين ما يحدث على أرض الواقع ليس حكًرا على ما يسمى بدول العالم الثالث، 

إنما هي مشكلة تعاني منها الدول المتقدمة أيًضا.
صحيـــح أن هنـــاك فارقـــا فـــي الثقافة وفـــي احتـــرام األرقام واإلحصـــاءات بين 
الـــدول، وصحيـــح أيًضـــا أن بعض الـــدول قد تلجـــا إلخفاء األرقام التي تســـبب 
إزعاًجـــا لمواطنيهـــا أو التي قد تضر بســـمعتها وتؤثر ســـلًبا علـــى حركة التعامل 
معهـــا، إال أنـــه ووفًقـــا لما نشـــره موقع صوت ألمانيا “دويتشـــه فيله” على شـــبكة 
اإلنترنت، فإن باحثين في معهد القياســـات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن 
أكـــدوا أن أكثر من 905 آالف شـــخص ماتوا بســـبب فيـــروس كورونا كوفيد19- 

في أميركا بزيادة 57 % عن العدد الرسمي.
هـــذه الحقيقـــة يقـــر بها الكثيـــر من المســـؤولين في دولنـــا العربية واإلســـالمية، 
حيث يؤكدون بشـــجاعة أن عدد اإلصابات والوفيات قد يكون أكبر عشر مرات 
مـــن العدد الرســـمي المعلن.. إذا علينـــا أال نتهم اإلحصاءات الرســـمية بالتضليل 
والكـــذب، وأن نـــدرك أن هناك عوامل أخرى تفســـر هذا الفـــارق الكبير بين ما قد 
نراه من أوضاع صعبة وإصابات ووفيات وبين ما تذكره اإلحصاءات من أرقام 

ضعيفة أمام هذا الوضع. 
من العوامل التي قد تفســـر هذا التباين، أن الجانب األكبر من إصابات ووفيات 
كورونـــا يكـــون فـــي البيـــوت إضافـــة إلـــى المستشـــفيات الخاصـــة وليـــس فـــي 
المستشفيات الحكومية، وبذلك تكون بعيدة عن التوثيق والعد الرسمي، ورغم 
أن وبـــاء كوفيـــد مســـتمر منذ أكثـــر من عام حتـــى اآلن، إال أن نظـــرة الناس إلى 
المريض بفيروس كورونا ال يزال لها طابع مغاير يشـــعر المريض بالخزي ويؤثر 
بشـــدة على نفســـيته، ولذلك يتفنن الناس في الهروب وتشخيص المرض بعيًدا 
عـــن كورونـــا، وال يقوم بتبليغ الجهات الرســـمية حتى ال ينتشـــر الخبر ويتعرض 

لعزلة مجتمعية صارمة وظالمة.
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