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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
سالوميه  السيدة  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى  الــبــالد  عاهل 
زورابيشفيلي رئيسة جمهورية جورجيا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 
الوطني لبالدها، أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لها 

موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
السيدة  إلى فخامة  تهنئة  برقية  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
بمناسبة  وذلــك  جورجيا،  جمهورية  رئيسة  زورابيشفيلي  سالوميه 
تهانيه  فيها عن خالص  أعرب سموه  لبالدها،  الوطني  اليوم  ذكرى 

وتمنياته لها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
الــعــهــد رئــيــس مجلس  كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الملكي ولـــي 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد إيراكلي غاريباشفيل رئيس 

وزراء جمهورية جورجيا.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 

لجورجيا الوطني  باليوم  يهنئان 

صاحب  حــضــرة  مــن  بتكليف 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
البحرين  مملكة  ملك  آل خليفة 
خالد  الــشــيــخ  استقبل  الــمــفــدى، 
بن أحمد آل خليفة وزير الديوان 
ــد  ــمـ ــي أحـ ـــلــ ــد عـ ــيــ ــســ ــلــــكــــي الــ الــــمــ
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان وأعضاء مجلس 
الــمــفــوضــيــن بــالــمــؤســســة، وذلـــك 
بمناسبة صدور األمر الملكي رقم 
أعضاء  بتعيين   2021 لسنة   )22(
بالمؤسسة  الــمــفــوضــيــن  مجلس 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
وفــي بــدايــة الــلــقــاء هــّنــأ وزيــر 
وأعــضــاء  رئــيــس  الملكي  الــديــوان 
الملكية  الــثــقــة  عــلــى  الــمــؤســســة 
التوفيق  لــهــم  متمنًيا  الــســامــيــة، 
والـــنـــجـــاح فـــي الــمــهــمــة الــوطــنــيــة 
ــل لــهــم  ــ ــقـ ــ ــم، ونـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة إلـ ــلــ ــوكــ ــمــ الــ
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الــمــؤســســة  تــــمــــارس  أن  بــــضــــرورة 
في  باستقاللية  الواسعة  واليتها 
تــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق اإلنــســان 
وفًقا  وذلك  البحرين،  مملكة  في 

ــي مــيــثــاق  لــلــمــقــاصــد الــــــــــواردة فــ
الــوطــنــي ودســـتـــور مملكة  الــعــمــل 
الوطنية  والــتــشــريــعــات  البحرين 
ــواردة  ــ ــى الــمــبــادئ الـ بــاإلضــافــة إلـ
ــيـــات الــدولــيــة  فــي الــصــكــوك واآللـ

عليها  صــادقــت  الــتــي  واإلقليمية 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن. مـــــؤكـــــًدا أن 
المؤسسة أحد األدوات الهامة في 
المسيرة التنموية الشاملة وثمرة 
مــن ثــمــرات الــمــشــروع اإلصــالحــي 

لجاللة الملك المفدى.
ورفــــــــع الـــســـيـــد عـــلـــي أحـــمـــد 
الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
ــان أســــمــــى آيــــات  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
الشكر والعرفان إلى مقام حضرة 

المفدى  الملك  الجاللة  صاحب 
مع  بتعيينه  السامية  ثقته  على 
زمـــالئـــه فـــي الــمــؤســســة مــتــطــلــًعــا 
ــداف الــمــؤســســة  ــ ــى تــحــقــيــق أهــ إلــ
الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون 

وتعديالته،  )26( لسنة 2014  رقم 
وذلــــــــك وفـــــًقـــــا لــــمــــبــــادئ بــــاريــــس 
الــمــتــعــلــقــة بـــمـــركـــز الـــمـــؤســـســـات 
حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية 

اإلنسان.

اســتــقــبــل الــشــيــخ خــالــد بن 
بــــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ أحـ
للشؤون  الملك  مستشار جاللة 
بقصر  بمكتبه  الــدبــلــومــاســيــة، 
القضيبية أمس الدكتور البيرتو 
مــيــلــونــي مـــديـــر مــؤســســة جــون 
الــثــالــث والــعــشــريــن لــلــدراســات 
الدينية مسؤول كرسي اليونسكو 
لـــلـــتـــعـــدديـــة الـــديـــنـــيـــة والـــســـالم 
بالجمهورية  بــولــونــيــا  بجامعة 

اإليطالية.
الشيخ خالد بن  وقــد رحــب 
بــــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ أحـ
ــور الـــبـــيـــرتـــو مــيــلــونــي  ــتــ ــدكــ ــالــ بــ
وبــــزيــــارتــــه لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
المتميز  المستوى  تعكس  التي 
بين مملكة  الــصــداقــة  لــعــالقــات 
البحرين والجمهورية اإليطالية 

متقدمة  مــســارات  تشهد  والــتــي 
المشترك  العمل  مــن  ومتنوعة 
والـــتـــعـــاون الــثــنــائــي الــمــتــواصــل 
وحرص  التزام  مؤكًدا  والمثمر، 
حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
المفدى على سياستها القائمة 
العالم  دول  على  االنفتاح  على 
التسامح  قيم  لتعزيز  والرامية 
والتعددية والحوار بين مختلف 
جميع  خير  فيه  ولما  الثقافات 
الــــــدول والــمــجــتــمــعــات، مــنــوًهــا 
بـــــــدور مـــؤســـســـة جــــــون الـــثـــالـــث 
الدينية  لــلــدراســات  والــعــشــريــن 
بالجمهورية  بــولــونــيــا  وجــامــعــة 
القيم  هــذه  نشر  فــي  اإليطالية 
الخير  تــحــقــيــق  فـــي  الــمــحــوريــة 

والرخاء للبشرية.
الدكتور  أعـــرب  مــن جــانــبــه، 
الــبــيــرتــو مــيــلــونــي عـــن اعـــتـــزازه 
بــلــقــاء مــســتــشــار جــاللــة الملك 
معبًرا  الــدبــلــومــاســيــة،  لــلــشــؤون 
عــــن عـــمـــيـــق تـــقـــديـــره لــلــجــهــود 
الـــكـــبـــيـــرة لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن 
ــة لـــمـــبـــادئ الــتــســامــح  ــمــ ــداعــ الــ
الستتباب  والهادفة  والتعددية 
األمــــــن والــــســــالم فــــي مــخــتــلــف 
ــًا إلـــى  ــنــــوهــ ــاء الــــعــــالــــم، مــ ــ ــــحـ أنـ
ــوار األديــــــان الــتــابــع  ــ مــنــتــدى حـ
لــمــؤتــمــر مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
خــالل  عـــقـــده  الـــمـــزمـــع   )G20(
14 سبتمبر  إلــى   12 الفترة من 
رؤســــاء  مــســتــوى  عــلــى  2021م، 
ــدول والـــحـــكـــومـــات بــبــولــونــيــا  ــ الــ

بجمهورية ايطاليا.

بتكليف من الملك

وزي�ر الدي�وان الملك�ي ي�س�تقبل مجل��س مفو�س�ي موؤ�س�س�ة حق�وق الإن�س�ان

م�����س��ت�����س��ار ال���م���ل���ك ل���ل�������س���وؤون ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ي�����س��ت��ق��ب��ل م��دي��ر

م���وؤ����س�������س���ة ج�����ون ال���ث���ال���ث وال���ع�������س���ري���ن ل����ل����درا�����س����ات ال��دي��ن��ي��ة

} وزير الديوان الملكي خالل لقائه مجل�س مفو�سي موؤ�س�سة حقوق الإن�سان.

} مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية خالل استقباله مدير مؤسسة جون الثالث والعشرين.

} رئي�س »الأعلى للبيئة« خالل اجتماع اللجنة.

} رئي�س الجمارك خالل لقائه الرئي�س ال�سابق ل�سركة خدمات المطار.

المبعوث الخاص  ديــنــه  بــن  بــن مــبــارك  الــدكــتــور محمد  تـــرأس 
لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة االجتماع 
الخامس والثالثين للجنة التنفيذية للمنظمة اإلقليمية لحماية 
مجلس  دول  عضويتها  فــي  تــضــم  الــتــي  »روبـــمـــي«  الــبــحــريــة  البيئة 

التعاون باإلضافة إلى جمهوريتي العراق وإيران.
بالمشاركين  دينه  بن  محمد  الدكتور  رحــب  االجتماع  وخــالل 
وسعها  في  ما  كل  تبذل  البحرين  مملكة  أن  مؤكدا  االجتماع,  في 
لتحقيق أفضل النتائج في مجال المحافظة على البيئة البحرية 

وحمايتها, متمنيا الخروج بأفضل التوصيات والقرارات.
وتم خالل االجتماع مراجعة واعتماد طلبات الترشح المقدمة 
»روبمي«,  لمنظمة  التنفيذي  األمين  لمنصب  األعضاء  الــدول  من 
والتي سيتم رفعها إلى االجتماع الوزاري القادم للمنظمة, كما تم 
واألمور  للمنظمة  واإلداريــة  المالية  الجوانب  ومناقشة  استعراض 

ذات العالقة بعمل المنظمة.

الجمارك  رئــيــس  خليفة  آل  حمد  بــن  أحــمــد  الشيخ  استقبل 
بــمــكــتــبــه صــبــاح أمــــس الــســيــد ســلــمــان صــالــح الــمــحــمــيــد الــرئــيــس 
وذلــك  ــاس«،  »بـ البحرين  مطار  خــدمــات  لشركة  السابق  التنفيذي 
بمناسبة انتهاء فترة عمله بالشركة، والمهندس محمد خليل أحمد 

الرئيس التنفيذي الجديد لشركة خدمات مطار البحرين »باس«.
السيد  لجهود  وتقديره  شكره  عن  الجمارك  رئيس  أعــرب  وقد 
العمل  مــجــاالت  وتطوير  دعــم  فــي  ودوره  المحميد  صــالــح  سلمان 
بكفاءته  مشيدا  ــاس«،  »بــ وشــركــة  الــجــمــارك  شـــؤون  بين  والتنسيق 
وجهوده الدؤوبة في دعم مجاالت الشراكة والتعاون الثنائي، مهنئا 
تنفيذيًا  رئــيــســًا  تعيينه  بمناسبة  أحــمــد  خليل  محمد  المهندس 
التوفيق  له  »باس«, متمنيًا  البحرين  لشركة خدمات مطار  جديدًا 

في مهام عمله الجديدة.
وتــــم خــــالل الــلــقــاء بــحــث آلـــيـــات تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــيــن شـــؤون 
الجمارك وشركة خدمات مطار البحرين وخاصة فيما يتعلق برفع 

كفاءة العمل وسبل دعم الحركة السياحية والتجارية.
الـــلـــقـــاء، أعــــرب الــســيــد ســلــمــان صــالــح المحميد  وفــــي خــتــام 
وتقديرهما  شكرهما  بــالــغ  عــن  أحــمــد  خليل  محمد  والــمــهــنــدس 
لرئيس الجمارك، مشيدين بجهوده في االرتقاء بالعمل الجمركي 
مع  المتعاونة  والشركات  المؤسسات  مع  العمل  مجاالت  وتطوير 

شؤون الجمارك. 

رئي�س »الأعلى للبيئة« يتراأ�س اجتماع اللجنة 

البحرية البيئة  حماية  لمنظمة  التنفيذية 

رئي��س الجم�ارك ي�س�تقبل الرئي��س 

المط�ار خدم�ات  ل�س�ركة  ال�س�ابق 

قام مدير عام أمانة العاصمة 
الَسهلي  سعد  محمد  المهندس 
بـــزيـــارة تــفــقــديــة لــســوق الــمــنــامــة 
ــن تــطــبــيــق  الـــمـــركـــزي لــلــتــأكــد مــ
التدابير االحترازية الصادرة عن 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد – 19(، 
ولـــالطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى انــســايــبــيــة 
ــي أقـــســـام  ــة فــ ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــركـ ــحـ الـ

السوق.
األمــانــة  أن  الَسهلي  م.  وأكـــد 
حريصة على االستمرار بتشغيل 
الــمــركــزي وبقية  الــمــنــامــة  ســـوق 
األســـــــــــواق وفــــقــــا لـــالشـــتـــراطـــات 
ــعـــى  ــسـ الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة الـــــــتـــــــي تـ
ــــالل تــنــفــيــذ  لــتــحــقــيــقــهــا مــــن خــ
ــراءات االحــتــرازيــة  ــ عــدد مــن اإلجـ
للتحكم  التنظيمية  والــوقــائــيــة 
ــة وذلــــــــك بـــهـــدف  ــركــ ــحــ بـــآلـــيـــة الــ
اســتــدامــة تــقــديــم الــخــدمــات في 
سوق المنامة المركزي على وجه 

مراكز  أهــم  باعتباره  الخصوص، 
لالحتياجات  المتضمنة  التسوق 
االســتــهــالكــيــة الــمــســتــهــدفــة من 
بالتجار  تتمثل  متعددة  قطاعات 

والمتسوقين األفراد.
استمع مدير  الــزيــارة  وأثــنــاء 
ــة الــعــاصــمــة إلــــى عــدد  ــانـ عــــام أمـ
الذين  والمستثمرين  التجار  من 
بينوا تفهمهم إلجراءات السالمة 
للحفاظ  تــأتــي  والـــتـــي  الــمــتــبــعــة 
من  والحد  الجميع  سالمة  على 

انتشار فيروس كورونا.
الــعــمــل بأمانة  فــريــق  واتــخــذ 
الــعــاصــمــة الــتــنــســيــق الــــــالزم مع 
البحرين  تــجــارة وصــنــاعــة  غــرفــة 
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــكــفــل  لــــوضــــع خـــطـ
وآلية  المتسوقين  حركة  انتظام 
والخروج  دخول منشآت األســواق 
االزدحــام  للحد من  وذلــك  منها، 
ــا عــلــى  ــبــ ــلــ الــــــــــذي قــــــد يـــــؤثـــــر ســ
المنامة  لــســوق  الصحية  البيئة 

ــم حــصــر  ــتــ ــيــــث يــ ــزي، حــ ــ ــركــ ــ ــمــ ــ الــ
الــمــتــســوقــيــن عـــلـــى الــمــتــعــافــيــن 
والمطعمين الذين أتموا 14 يوما 
بــعــد الــجــرعــة الــثــانــيــة ولــمــن هم 
ـــ18 عــامــا فــي ظــل متابعة  فــوق الـ
ــى االلــــــتــــــزام بــلــبــس  ــلـ ــــددة عـ ــشـ ــ مـ
ــزام  ــ ــتـ ــ ــيــــة وااللـ ــات الــــواقــ ــامـ ــمـ ــكـ الـ

بمسافات التباعد اآلمنة.
ــة  ــمـ ــاصـ ــعـ ــة الـ ــ ــانــ ــ ــر أمــ ــيــ ــشــ وتــ
إلــــى أنـــهـــا حــريــصــة عــلــى حفظ 
حــقــوق الــتــجــار مـــن خـــالل إبـــراز 
أماكن البيع في السوق المركزي 
بـــالـــشـــكـــل الــــالئــــق الــمــســتــقــطــب 
لــلــمــســتــهــلــكــيــن، مــشــيــدة بــتــعــاون 
ــة وتــفــعــيــل  ــ ــانــ ــ ــة مـــــع األمــ ــاعــ ــبــ الــ
ــدور الــتــشــاركــي لــلــحــفــاظ على  الــ
وتطبيق  للسوق  الصحية  البيئة 
إجــــــــــــــــراءات األمــــــــــن والــــســــالمــــة 
واالشتراطات الالزمة التي توفير 
للمصلحة  تحقيقا  صحية  بيئة 

العامة. 
} مدير عام أمانة العاصمة يستمع إلى عدد من التجار.
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بن  خليفة  الشيخ  سمو  تــرأس 
علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة اجـــتـــمـــاع 
لعام  الخامس  التنسيقي  المجلس 
االتــصــال  تقنية  عــبــر  وذلـــك   ،2021
العميد  بعد«، بحضور  »عن  المرئي 
ــائـــب  عـــيـــســـى ثـــــامـــــر الــــــــدوســــــــري نـ
ــاء  ــــن األعــــضــ ــافـــظ وعـــــــدد مـ ــحـ ــمـ الـ
مــــن مــمــثــلــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

المختلفة.
رحــب  االجــتــمــاع  مستهل  وفـــي 
مشيدًا  بالحضور،  المحافظ  سمو 
سموه بالشراكة والتعاون والتنسيق 
المشترك لتحقيق التنمية الشاملة 
ــع الـــخـــدمـــيـــة  ــاريــ ــشــ ــمــ ومـــتـــابـــعـــة الــ
والــتــنــمــويــة الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات 
في  والمواطنين  األهالي  وتطلعات 
المحافظة الجنوبية، وذلك تنفيذًا 
ــدة لــحــضــرة  ــديــ ــســ لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات الــ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
الـــبـــالد  عـــاهـــل  عــيــســى آل خــلــيــفــة 
الــمــفــدى، ومــتــابــعــة صــاحــب السمو 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
الــوزراء، منوهًا سموه بأن المجلس 
الجنوبية  للمحافظة  التنسيقي 
يــمــضــي فــــي الـــجـــهـــود الــمــتــواصــلــة 
جــودة  وتحسين  تنفيذ  متابعة  فــي 
ــة لـــأهـــالـــي  ــدمــ ــقــ ــمــ الـــــخـــــدمـــــات الــ
ــع مــخــتــلــف الــجــهــات  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ

الحكومية.
وقد اطلع المجلس التنسيقي 
المحافظة  محافظ  سمو  بــرئــاســة 
حول  مرئي،  عــرض  على  الجنوبية 
التصدي  فــي  الــصــحــة  وزارة  جــهــود 
لــلــجــائــحــة مـــن خــــالل نــشــر الــوعــي 
واتـــــبـــــاع اإلجـــــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
ناقش  كما  الــوقــائــيــة،  والمتطلبات 
الــمــجــلــس ســبــل تــعــزيــز الــضــوابــط 
بــمــا يحفظ  الـــســـالمـــة  وإجـــــــــراءات 
المواطنين  جميع  وســالمــة  صحة 

والمقيمين.
ــع  ــلــ ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، اطــ
إلدارة  مرئي  عــرض  على  المجلس 
والتجارة  الصناعة  بوزارة  التفتيش 
ــرز الـــجـــوالت  ــ ــول أبــ ــ ــة، حـ ــاحـ ــيـ ــسـ والـ
ــمــــالت والــــتــــي شـــمـــلـــت عـــــددًا  والــــحــ
التجارية  والــمــرافــق  الــمــحــالت  مــن 
ــي نـــطـــاق الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة  فـ
ــدد من  بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مـــع عـ
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا بــحــث 
مشيدًا  الــحــمــالت  نتائج  المجلس 
والـــتـــجـــارة  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  بــــــدور 
المستمرة  المتابعة  في  والسياحة 

بهدف سالمة الفرد والمجتمع.
كما تابع سمو المحافظ خالل 
الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي، الـــمـــراحـــل 
النهائية الستكمال وتسليم مشروع 
»مركز مدينة خليفة الصحي« كونه 
مـــن أهــــم الــمــشــاريــع الــــرائــــدة الــتــي 

والصحية  الطبية  الخدمات  تقدم 
المحافظة،  ألهــالــي  واالجــتــمــاعــيــة 
اإلجـــراءات  على  سموه  اطلع  حيث 
الــمــتــعــلــقــة بـــتـــوفـــيـــر الــمــتــطــلــبــات 
الــصــحــيــة ومـــا يــحــتــويــه مــن مــرافــق 
إنشاء  إلى  باإلضافة  شاملة،  طبية 
ــنـــك الـــبـــحـــريـــن  ــبـ فـــــــرع مــــصــــرفــــي لـ
ــرب مـــــن الــــمــــركــــز،  ــقــ ــالــ ــي بــ ــنــ ــوطــ الــ
مــثــمــنــًا ســمــوه الــتــعــاون والــتــنــســيــق 
وزارة األشـــغـــال وشـــؤون  الـــدائـــم مــع 

الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، 
ووزارة الصحة، في تنفيذ مثل هذه 
المشاريع الخدمية المتطورة التي 
تــلــبــي احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن في 
المحافظة  ومناطق  خليفة  مدينة 

الجنوبية.
التنسيقي  المجلس  تابع  وقــد 
األشغال  وزارة  قدمته  مرئيا  عرضًا 
ــلــــديــــات والــتــخــطــيــط  ــبــ وشـــــــــؤون الــ
مشروعا   19 إنشاء  حول  العمراني، 

ــنــــشــــآت تـــعـــلـــيـــمـــيـــة ومــــرافــــق  مـــــن مــ
المحافظة، من  حكومية في نطاق 
وادي  بناء مدرسة بمنطقة  ضمنها 
عسكر،  بمرفأ  ســوق  وإنــشــاء  السيل 
المشتركة  بالجهود  ســمــوه  مشيدًا 
المواطنين  احتياجات  متابعة  في 
ومناقشتها في المجلس، وتحقيقها 
على أرض الواقع بما يعكس الصورة 
تــشــهــدهــا مختلف  الــتــي  الــتــنــمــويــة 

مناطق المحافظة.

وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، اطــــلــــع 
الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي، عــلــى عــرض 
الـــخـــدمـــات  إدارة  قـــدمـــتـــه  مــــرئــــي 
ــة واالســـــتـــــثـــــمـــــار حــــول  ــيــ ــنــــدســ ــهــ الــ
احتياجات األهالي التي تم رصدها 
عبر قنوات التواصل المختلفة، من 
ضمنها متابعة تزويد »صالة تعازي 
أهالي الزالق« بالكهرباء، باإلضافة 
إلـــى تــطــويــر مــرفــأ وســاحــل الـــزالق، 
ــن االحـــتـــيـــاجـــات  ومـــتـــابـــعـــة عـــــدد مــ
الخدمية  الــمــشــاريــع  يــخــص  فــيــمــا 
الـــرفـــاع  بــمــنــطــقــة  فـــي مــجــمــع 913 
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــانـ ــيـ ــرق وصـ ــ ــطـ ــ لــــرصــــف الـ
ــل تـــعـــزيـــز ســـالمـــة الــــطــــرق، مــع  أجـــ
وزارة  مــع  التنسيق  فــي  االســتــمــرار 
ــال والــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  ــغـ األشـ
التحتية  البنية  لتطوير  العمراني 
ــرق الـــحـــيـــويـــة وفـــق  ــ ــطـ ــ ــل الـ ــيــ ــأهــ وتــ
الحتياجات  تلبية  الخدمات  أفضل 

األهالي والمواطنين.
ــاد الــحــضــور  ــ مــــن جــهــتــهــم، أشــ
ــارز الـــــذي يــولــيــه سمو  ــبــ ــالــــدور الــ بــ
خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة  الشيخ 
الــمــحــافــظــة  مـــحـــافـــظ  خــلــيــفــة  آل 
ــة رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ــن حـــــرص ومــتــابــعــة  الــتــنــســيــقــي مــ
وتــعــزيــز الـــشـــراكـــة الــمــتــواصــلــة مع 
تحقيق  أجــل  من  الجهات  مختلف 
في  والمستدامة  الشاملة  التنمية 

نطاق المحافظة. 

كورون�ا لفيرو��س  للت�س�دي  التفتي��س  حم�ات  نتائ�ج  يتاب�ع  بالجنوبي�ة  التن�س�يقي  المجل��س 

} محافظ المحافظة الجنوبية خالل اجتماع المجلس التنسيقي.



الفريق  لتوجيهات  تنفيذا 
بـــن عــبــداهلل  ــد  أول الــشــيــخ راشــ
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزيــــــــر  خـــلـــيـــفـــة  آل 
لتطوير آليات العمل المروري، 
اإلدارة  عام  وبمتابعة من مدير 
وزارة  لــلــمــرور، ســجــلــت  الــعــامــة 
ــة مـــمـــثـــلـــة بــــــــــاإلدارة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الــعــامــة لــلــمــرور إنـــجـــازًا دولــيــًا 
بـــالـــفـــوز بـــثـــاث جـــوائـــز ذهــبــيــة 
وفــــضــــيــــتــــيــــن ضـــــمـــــن جـــــوائـــــز 
»ســتــيــفــي الــعــالــمــيــة« الــمــعــنــيــة 
ــداع والــتــمــيــز الــمــؤســســي  ــاإلبــ بــ
لـــأعـــمـــال الـــدولـــيـــة والــمــتــاحــة 
والشركات  المؤسسات  لجميع 
بأنحاء العالم ولمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، والتي 
 12000 مــن  أكــثــر  ســنــويــًا  تشهد 

ترشيح ألكثر من 70 دولة.
ــة  ــلــ ــمــ ــحــ وقــــــــــــد حـــــــــــــــازت الــ
اإلعامية للعودة إلى المدارس 
بــعــنــوان »عــــام دراســـــي آمــــن با 
حــــــــــوادث« الــــجــــائــــزة الـــذهـــبـــيـــة 
كــأفــضــل حــمــلــة إعـــامـــيـــة، كما 
حــقــقــت الــجــائــزة الــفــضــيــة في 
مــــجــــال االســــتــــخــــدام األفـــضـــل 
ــي خــــدمــــة  ــ ــ ــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فـ لــ
الـــعـــمـــاء، والـــجـــائـــزة الــفــضــيــة 
ألفـــــضـــــل تـــطـــبـــيـــق لـــلـــهـــواتـــف 
الذكية لخدمة العماء للشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وأكـــــــــــد الــــعــــمــــيــــد الـــشـــيـــخ 
عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل 
خليفة مدير عام اإلدارة العامة 
الدولي  اإلنجاز  أن هذا  للمرور 

وزيــر  تــوجــيــهــات  بفضل  تحقق 
بأهمية  الــمــســتــمــرة  الــداخــلــيــة 
الوعي  ورفــع  الــخــدمــات  تطوير 
الــــــمــــــروري لــــــدى مــســتــخــدمــي 
ــدث  ــدام أحــ ــخــ ــتــ الــــطــــريــــق، واســ
واإلعـــام  التكنولوجيا  وســائــل 
وأســالــيــب الــتــوعــيــة بــمــا يحقق 
ــة  ــروريــ ــمــ ــيــــات الــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
فـــي تــحــويــل جــمــيــع خــدمــاتــهــا 
برنامج  يــواكــب  بــمــا  إلــكــتــرونــيــًا 
ــل الـــــحـــــكـــــومـــــة، وإطـــــــــاق  ــ ــمـ ــ عـ
المبادرات التوعوية واإلعامية 
بما يحقق الوعي المروري لدى 
على  الطريق  مستخدمي  كافة 

اختاف شرائحهم العمرية.
اإلدارة  عــــام  مـــديـــر  وأشــــــار 
ــى أن هـــذا  ــ إلـ ــلـــمـــرور  لـ ــة  ــامـ ــعـ الـ
دافعًا  يعطي  العالمي  االنــجــاز 
ــل  ــن أجــ ــ ــر لــــاســــتــــمــــرار مــ ــ ــبـ ــ أكـ
تـــحـــقـــيـــق األهــــــــــداف الـــحـــالـــيـــة 
ــبـــة الــــمــــدى، واإلعـــــــداد  والـــقـــريـ
لــــأهــــداف الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
تـــــــواكـــــــب أحـــــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات 
الــعــالــمــيــة، مــن خـــال االطـــاع 
المتقدمة  الـــدول  تــجــارب  على 
فــي الــمــجــال الـــمـــروري وتــبــادل 
الــمــرور  إدارات  مــع  المعلومات 

خليجيًا وعربيًا ودوليًا.
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صــرحــت فــائــقــة بــنــت سعيد 
الـــصـــالـــح وزيــــــــرة الـــصـــحـــة بــأنــه 
ــات الــلــجــنــة  ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ ــذا لـ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
الــتــنــســيــقــيــة بــــرئــــاســــة صـــاحـــب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئيس مجلس، تم بدًءا من أمس 
لعدد  االستيعابية  الــطــاقــة  رفــع 
ــي مــراكــز  الـــجـــرعـــات الــيــومــيــة فـ
ــاد لـــفـــيـــروس  ــمــــضــ الـــتـــطـــعـــيـــم الــ
بمختلف  ــيـــد-19(  ــوفـ )كـ ــا  كـــورونـ
ــريــــن  ــبــــحــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــق مــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
الــيــوم،  فـــي  جــرعــة   31,000 إلــــى 
الوطنية  الــحــمــلــة  وذلــــك ضــمــن 
لــلــتــطــعــيــم الـــتـــي شــمــلــت طــلــب 
أكثر من 4.5 مايين جرعة من 
لتغطية  التطعيمات  أنــواع  كافة 
مــتــطــلــبــات هـــــذا الــــعــــام والـــعـــام 
الــــقــــادم إلـــــى جـــانـــب الـــجـــرعـــات 
المنشطة، مشيرة إلى أن الطاقة 
اليومية  للجرعات  االستيعابية 
حسب  لــلــزيــادة  قــابــلــة  للتطعيم 
من  التطعيم  شحنات  تــوريــدات 
برامج  وفــق  المصنعة  الــشــركــات 
وذلك  لديها  والتوزيع  التصنيع 
فـــــي إطــــــــار الــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة 
ــروس كـــــورونـــــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتــــصــــدي لـ ــلــ لــ
الهادفة إلى الحفاظ على صحة 
والمقيمين  المواطنين  وسامة 

في المملكة.
مملكة  أن  الــصــالــح  وّبــيــنــت 
الــبــحــريــن حــريــصــة عــلــى حماية 
أبــنــائــهــا والــمــقــيــمــيــن فــيــهــا في 
التعامل  مراحل  من  مرحلة  كل 
ــر تـــعـــزيـــز  ــ ــبـ ــ مـــــــع الــــــفــــــيــــــروس عـ
على  بــنــاًء  االستباقية  خططها 
المراحل  هــذه  فــي  المستجدات 
ــدرة الــمــراكــز  بــمــا فــيــهــا تــعــزيــز قــ
تـــقـــدم الــتــطــعــيــمــات على  ــتـــي  الـ
اليومية  التطعيم  زيادة معدالت 

المستهدفة  الشريحة  وتــوســيــع 
المرحلة،  مقتضيات  ضـــوء  فــي 
البحرين  مملكة  أن  إلــى  مشيرًة 
ــن أوائـــــــــل الـــــــــدول الـــتـــي  ــ تـــعـــد مـ
منذ  التطعيمات  بطلب  ــادرت  بــ
ــان  ــ إعــ فـــــــور   2020 ــطــــس  ــســ أغــ
الــشــركــات الــمــصــنــعــة عـــن وجـــود 
تجارب لديها إلنتاج التطعيمات، 
بتوفير  البحرين  مملكة  وقامت 
الــمــضــادة  التطعيمات  مختلف 
للجميع  مجاًنا  كورونا  لفيروس 
للتطعيم  الوطنية  الخطة  وفــق 
إلى  27 مركًزا صحًيا  من خــال 
التطعيم في مركز  جانب مراكز 
ــــي لــلــمــعــارض  ــــدولـ الـــبـــحـــريـــن الـ
الملك  ومستشفى  والمؤتمرات، 
ــي، ومـــجـــمـــع  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ حـــــمـــــد الــ
ســـتـــرة الـــتـــجـــاري، والــمــســتــشــفــى 
الــعــســكــري، بــحــيــث تــشــمــل كــافــة 

مناطق البحرين.
ــح جـــمـــيـــع  ــ ــالــ ــ ــصــ ــ ودعـــــــــــت الــ
ــيــــن  ــمــ ــيــ ــقــ ــمــ الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن والــ
وبــمــخــتــلــف األعــــمــــار لــلــمــبــادرة 
واإلقبال على التسجيل للتطعيم 
عبر  كذلك  المنشطة  والجرعة 
الموقع اإللكتروني التابع لوزارة 

healthalert.gov. الصحة 
bh لــإســهــام فــي الـــوصـــول إلــى 
المنشودة  المجتمعية  المناعة 

للحد من انتشار الفيروس.
كــافــة  أن  الــــصــــالــــح  وأكــــــــدت 
إجازتها  تمت  التي  التطعيمات 

أثبتت  قــد  البحرين  مملكة  فــي 
فــاعــلــيــتــهــا ومـــأمـــونـــيـــتـــهـــا أمــــام 
المتحورة  والــســاالت  الفيروس 
حماية  وســيــلــة  فالتطعيم  مــنــه، 
تـــســـهـــم فــــي تــقــلــيــل احــتــمــالــيــة 
ــــف شـــــدة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــخـ ــ األعـــــــــــــــــراض وتـ

األعــراض لما تقوم به من زيادة 
عــــــدد األجـــــســـــام الــــمــــضــــادة فــي 
الجسم، منوهًة بضرورة مواصلة 
االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
بعد أخذ التطعيم وعدم التهاون 

بها.

تنفيذا لتوجيهات اللجنة التن�سيقية برئا�سة �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

اليومية التطعيم  ج��رع��ات  ل��ع��دد  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة  رف���ع  ال�����س��ح��ة:  وزي����رة 

البحري��ن مناط��ق  جمي��ع  عل��ى  موزع��ة  للتطعي��م  مرك��زا   31 خ��ال  م��ن  األف��ا   31 اإل��ى 

} رفع الطاقة االستيعابية لعدد الجرعات اليومية في مراكز التطعيم إلى 31,000 جرعة.

} وزيرة الصحة.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء السفير الماليزي.

ــبــــارك آل  ــرب ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن مــ ــ أعــ
خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء عـــن شــكــره 
يوسف  بن حاجي  سليم  اجــوس  للسفير  وتقديره 
سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين لما بذله من 
القائمة  األخوية  العاقات  وتعزيز  لتطوير  جهود 
التعاون  ومجاالت  وماليزيا  البحرين  مملكة  بين 

المختلفة بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خال لقاء سموه بالسفير بمناسبة 
مملكة  لــدى  لماليزيا  ســفــيــرًا  عمله  فــتــرة  انــتــهــاء 
الــبــحــريــن، حــيــث تــمــنــى ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

مهامه  فــي  الــتــوفــيــق  للسفير  خليفة  آل  مــبــارك 
المقبلة في خدمة باده.

مـــن جــانــبــه عــبــر الــســفــيــر اجــــوس بـــن حــاجــي 
بن  محمد  الشيخ  سمو  للقاء  شــكــره  عــن  يــوســف 
مبارك آل خليفة له، وعن سعادته بالعمل سفيرًا 
القــاه  لما  وتــقــديــره  البحرين  مملكة  لــدى  لــبــاده 
من تعاون من قبل كافة المسؤولين بما أسهم في 
المزيد  البحرين  لمملكة  متمنيًا  مهمته،  نجاح 
الملك  جالة  قيادة  ظل  في  والنماء  التقدم  من 

المفدى.

الماليزي ال�سفير  يودع  مبارك  بن  محمد 

ــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ نــــــــــــــــاشــــــــــــــــدت جــ
ــة  ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ الـــصـــحـــفـــيـــيـــن الـ
جميع المواطنين والمقيمين 
بالمملكة االلتزام باإلجراءات 
االحــــــــتــــــــرازيــــــــة واتــــــــخــــــــاذ كـــل 
الـــتـــدابـــيـــر الـــمـــوصـــى بـــهـــا مــن 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  قــبــل 
لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
اللجنة  لــتــوجــيــهــات  وتــنــفــيــًذا 
ولي  سمو  برئاسة  التنسيقية 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد 
حماية لهم وألسرهم من هذا 
الخطر الماثل أمامنا جميعًا.
الجمعية  رئــيــســة  وقـــالـــت 
»إن  الـــســـيـــد:  أحــــمــــد  عـــهـــديـــة 
ــة لــعــبــت  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــافـ الـــصـــحـ
الـــوعـــي  نـــشـــر  فــــي  مــهــمــا  دورا 
تبذل  ومــازالــت  المجتمع  فــي 
ــبـــيـــرا بـــالـــتـــعـــاون مــع  جــــهــــدا كـ
كـــافـــة الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، وال 
ــي نــشــر الـــمـــواد  تـــألـــو جـــهـــدا فـ
أخـــبـــار يومية  مـــن  الــصــحــفــيــة 
وحـــــــــــــــــــوارات واســـــتـــــطـــــاعـــــات 
وتــقــاريــر ومــقــاالت، وكــل فنون 
ــار  ــي إطــ الـــعـــمـــل الـــصـــحـــفـــي فــ
ــا«،  ــ ــورونــ ــ ــروس كــ ــ ــيـ ــ ــة فـ ــاربــ ــحــ مــ
الصحافة  دور  »أهمية  مــؤكــدة 
المجتمعي،  الــوعــي  نــشــر  فــي 
ــي تـــرســـيـــخ دور  بـــمـــا يــســهــم فــ
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 

درء خطر الفيروس«.

وأشــــــــارت رئـــيـــســـة جــمــعــيــة 
إلــى  الــبــحــريــنــيــة  الصحفيين 
أهمية دور الُكتاب الصحفيين 
ـــع  ــواقــ ــ ـــن فـــــــي مـ ــيــ ــطـــ ــاشـــ ــ ــــنـ والـ
ــاعــــي فــي  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
تــوجــيــه الــــرأي الــعــام لــالــتــزام 
ــيـــة بــمــا  ــبـ ــرازات الـــطـ ــ ــتــ ــ ــاالحــ ــ بــ
ــمــــي الــــــنــــــاس مــــــن خــطــر  يــــحــ
تخفيف  وبــالــتــالــي  ــابــــة،  اإلصــ
الوطني  الفريق  الضغط على 
الـــطـــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لــفــيــروس 
وتوفير  )كـــوفـــيـــد-19(،  كـــورونـــا 

أكبر معدالت الحماية.
وأهــابــت بـــدور الــُكــتــاب في 
الــرأي  تشويش  محاوالت  صد 
العام التي تعمل على اختاق 
الصحيحة  غــيــر  الــمــعــلــومــات 
القاقل  إثـــارة  بهدف  ونشرها 
ونـــــشـــــر الــــــذعــــــر بــــيــــن أفــــــــراد 
الـــمـــجـــتـــمـــع. ونـــــــادت بـــضـــرورة 

التصدي لكل هذه األفعال.
ــع  ــنـ وأكـــــــــــــــــدت أهــــــمــــــيــــــة مـ
البلبلة  تثير  الــتــي  اإلشــاعــات 
لدى الرأي العام، والمعلومات 
الخاطئة التي ينشرها البعض 
ــق  ــريـ ــفـ ــالـ ــة الــــثــــقــــة بـ ــ ــزعـ ــ ــزعـ ــ لـ
على  مشددة  الطبي،  الوطني 
أن مثل هذه األفعال أصبحت 

مكشوفة للرأي العام.
وأكـــــــــــدت ضـــــــــــرورة تـــعـــزيـــز 
الثقة بالفريق الوطني الطبي 

للقرارات  الفورية  واالستجابة 
الـــتـــي يـــصـــدرهـــا وتـــنـــفـــيـــذ كــل 
التعليمات والموجهات بغرض 
للمجتمع،  حماية  أكبر  توفير 
والـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــفــــاعــــلــــة فــي 
ــن الــصــحــي على  تــرســيــخ األمــ
أوســــع نــطــاق حــمــايــة لــــأرواح 
ــذا الـــفـــيـــروس،  ــورة هــ مـــن خـــطـ
الفريق  بــقــرارات  االلــتــزام  وإن 

الوطني واجب وطني.
جميع  تكاتف  إلــى  ودعـــت 
المدني  المجتمع  مــؤســســات 
الوطني  الــفــريــق  مــع  والــعــمــل 
الـــطـــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لــفــيــروس 
ــاء  ــقـــضـ كــــــورونــــــا مـــــن أجـــــــل الـ
الـــوبـــاء، والــعــمــل بجدية  عــلــى 
ــه الــــنــــاشــــطــــيــــن  ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ فــــــــي تــ
والفاعلين في المملكة للعمل 
ــائــــط الــتــواصــلــيــة  عـــبـــر الــــوســ
واستغالها االستغال األمثل 
ــع حـــالـــة الـــوعـــي وســط  فـــي رفــ
األســــــــر بـــمـــضـــار الـــتـــجـــمـــعـــات 
عليهم،  وخــطــورتــهــا  الــعــائــلــيــة 
والــتــوقــف الـــفـــوري عـــن إقــامــة 
ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ الــ
الخاصة التي يتم دعوة األهل 
إحصائيات  أن  وخــاصــة  إليها 
ــنــــي أكـــــــدت أن  الــــفــــريــــق الــــوطــ
بالفيروس  اإلصــابــات  غالبية 
بين  للمخالطة  نــتــاجــا  كــانــت 

األسر.
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ــث مـــركـــز الـــمـــنـــامـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــســـان  حــ
بــاإلجــراءات االحترازية  االلــتــزام  على ضــرورة 
المستمرة  التوجيهات  مع  السليم  والتعاطي 
ــقـــرارات  ــالـ ــزام بـ ــ ــتـ ــ مـــن فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن، وااللـ
ــادرة عــــن الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة بــرئــاســة  ــ ــــصـ الـ
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
الحلول  وضع  في  رئيسي  بشكل  تهدف  والتي 
كورونا  فــيــروس  انتشار  مــن  للحد  والــخــطــوات 
اآلن  به  يتسبب  وما  البحريني،  المجتمع  في 
قياسية  الحاالت بصورة  أعــداد  في  ارتفاع  من 
مــن خــال مــا يتم اإلعـــان عنه يــومــيــًا بـــوزارة 
الصحة والتي تنذر بأهمية أن يعود المجتمع 
إلى وعيه السابق والذي أثبت فيه قدرته على 

خفض النسبة اليومية بشكل كبير.

ــالــــت رئـــيـــس مـــركـــز الـــمـــنـــامـــة لــحــقــوق  وقــ
اللظي  عبدالرحمن  دينا  المحامية  اإلنــســان 
إن المجتمع تمكن سابقًا من إحراز تقدم كبير 
فــي الــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس، وبــعــد شهر 
رمضان وعيد الفطر المبارك ومع زيادة نسبة 
التجمعات  إقامة  عــدم  لتوجهات  المخالفين 
اليومية  االحصائيات  تأثرت  الكبيرة  العائلية 
وتــيــرة  وزيـــــــادة  الـــصـــحـــة،  وزارة  عـــن  الــــصــــادرة 
كــورونــا  بــفــيــروس  المصابين  ــداد  وأعــ الــوفــيــات 
مـــمـــا يــســتــوجــب الــــوعــــي وااللـــــتـــــزام واحــــتــــرام 
مبادئ حقوق اإلنسان التي تحث على ضرورة 
وحمايتهم  اآلمــن  والمجتمع  النفس  مــراعــاة 
التجمعات  عــنــهــا  يــنــتــج  الــتــي  الــمــخــاطــر  مـــن 

المخالفة.
بين  المسؤولية مشتركة  إن  وشــددت على 

اللجنة  وبــيــن  ومــكــونــاتــه  ــراده  ــ ــ وأفـ الــمــجــتــمــع 
الــتــنــســيــقــيــة، ومـــســـألـــة مــخــالــفــة اإلجـــــــراءات 
والرغبة في تجاوز األزمة ال تجتمعان، لذا ال 
التعامل  في  اليومية  تعديل سلوكياته  بد من 
مـــع الــجــائــحــة، ومــــن يــهــمــل هــــذه اإلجــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة ويـــخـــالـــط أعـــــــدادا كــبــيــرة بشكل 
باللوم  يلقي  بالفيروس  إصابته  وبــعــد  يــومــي 
وغير  أمر مرفوض  وهــذا  البحرين  فريق  على 
مقبول والفرد مسؤول عن النتائج المتراجعة 

للحاالت القائمة.
أسباب  والمناقشة في  المكابرة  أن  وذكرت 
بعض  من  المستمر  والعناد  الفيروس  انتشار 
أسباب  واإلصــرار على  والمقيمين  المواطنين 
ال تمت للواقع الذي ينشره فريق البحرين أمر 

غير مقبول تماما.
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} دينا عبدالرحمن اللظي.

نحن الــيــوم أمـــام خــيــاريــن، إمــا طريق 
ــار الـــــذي يــتــطــلــب عـــزمـــا مــتــقــًدا  ــسـ االنـــحـ
ــراءات االحـــتـــرازيـــة وأخـــذ  ــاإلجــ لــالــتــزام بــ
وطريقه  االنــتــشــار  طــريــق  وإمـــا  التطعيم، 
عدم االلتزام واالنجراف خلف المعلومات 
من  وغــيــره  التطعيم  بــشــأن  الدقيقة  غير 

اإلجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.
وواجبنا جميعًا البناء على النجاحات 
حالة  أول  إعـــان  قــبــل  مــن  تحققت  الــتــي 
إصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي مــمــلــكــة 
على  حريصة  المملكة  كانت  إذ  البحرين، 
اتــخــاذ اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر 
مواطنين  من  المجتمع  لحماية  الوقائية 
الفحوصات  فــي  الــتــوســع  وتـــم  ومقيمين، 
االنتشار،  حــدة  تقليل  بهدف  المختبرية 
إلى استباقية الطلب والتنسيق  باإلضافة 
ــات الــمــصــنــعــة لــلــتــطــعــيــمــات  ــركــ ــشــ مــــع الــ
وتـــوفـــيـــرهـــا بــشــكــل مـــجـــانـــي لــلــمــواطــنــيــن 
الــدول  مــن  البحرين  وكــانــت  والمقيمين، 
الثالثة  السريرية  التجارب  في  المشاركة 
ــادة لــلــفــيــروس  ــمــــضــ ألحـــــد الـــلـــقـــاحـــات الــ
للمجتمع  المناعي  المنحنى  رفــع  بهدف 
والوصول إلى مرحلة التحصين إلى جانب 

دعم الجهود الدولية لمكافحته.
من خال  البحرين  مملكة  واستمرت 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
ــد-19( بــمــراجــعــة الــوضــع  ــيــ ــوفــ ــا )كــ كــــورونــ
ــاذ  ــخـ الـــوبـــائـــي والـــمـــنـــاعـــي بـــاســـتـــمـــرار واتـ
مرحلة  ضـــوء  عــلــى  المناسبة  اإلجـــــراءات 
التعامل مع الفيروس واالستنادات العلمية 
المتاحة، وقد اتضح أن 42% من الحاالت 
حاليا هي بين الفئات العمرية التي هي أقل 
من 18 عاما، وإذ ان هذه الفئة لم تكن من 
بالتطعيم فقد  المستهدفة  الفئات  ضمن 
تم إدراج األطفال من عمر 12 الى 17 عاما 
ضمن الفئات التي تم إجازة تطعيمها، كما 
كانت  الوفيات  من   %95 أن حوالي  اتضح 
دور  يؤكد  مــا  وهــذا  المحصنين،  غير  بين 
الــتــطــعــيــمــات وأهــمــيــتــهــا فــي الــتــقــلــيــل من 
والعناية  للمستشفيات  واالدخــال  العدوى 

المركزة والحد من الوفيات الناجمة عنها.
عــددا  البحرين  مملكة  اعتمدت  وقــد 
ــوء الــتــصــريــح  ــ مــــن الــتــطــعــيــمــات عـــلـــى ضـ
ــم مـــراجـــعـــة  ــتــ لــــاســــتــــخــــدام الــــــطــــــارئ، ويــ
المختصين  قبل  مــن  ودراســتــهــا  الــبــيــانــات 
فــــي الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
الــخــبــراء  مــن  وعـــدد  والــخــدمــات الصحية 
لجنة  فــي  الــعــاقــة  ذات  التخصصات  فــي 
الــتــطــعــيــمــات الــفــنــيــة، كــمــا يــتــم مــراجــعــة 
ــات والــــدالئــــل الــعــلــمــيــة الــعــالــمــيــة  ــدراســ الــ

واإلقليمية والمحلية.
كــمــا حــرصــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن على 
ــأهـــب واالســـتـــجـــابـــة مــــن خـــــال وضـــع  ــتـ الـ
ــة بحسب  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ الــصــحــيــة  الـــحـــزم 
المراحل المختلفة للتعامل مع الفيروس 
ــم تــصــمــيــم مــــســــارات لــــزيــــادة الــطــاقــة  إذ تـ
الحاجة.  عند  فـــوري  بشكل  االستيعابية 
وقــــد عــنــيــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــالــحــمــلــة 
للمواطنين  المكثفة  الوطنية  اإلعامية 
ــي شــمــلــت عـــــدة لــغــات  ــتــ والــمــقــيــمــيــن والــ
للتوعية حول الفيروس وطرق الوقاية منه 

بمواجهته،  المتعلقة  الــمــعــلــومــات  وكــافــة 
بشفافية  والبيانات  االحصائيات  وتــطــرح 
بشكل  الــمــعــلــومــات  تــدفــق  وبــشــكــل يضمن 
فيها  ومشاركتهم  الجميع  مستمر إلطاع 
من خال منصات متعددة رسمية لتوعية 

المجتمع.
الرسمية  واالحصائيات  األرقــام  ونــدع 
تكون حجتنا أمام أي شك في أثر التطعيم 
إلــى  الـــوصـــول  فـــي  أو إســهــامــه  أنـــواعـــه  أو 
المجتمع،  وتحصين  الجماعية  المناعة 
مــن   %71 أن  ــيــــات  ــائــ االحــــصــ ــتـــت  ــبـ أثـ إذ 
يأخذوا  لــم  الكلي  القائمة  الــحــاالت  عــدد 
أخذوا  فقط   %29 أن  في حين  التطعيم، 
من  يــومــًا   14 وأكــمــلــوا  التطعيم  جــرعــتــي 

ثاني جرعة.
إن المنحى التصاعدي اليوم للحاالت 
ــام  ــ بــلــغــة األرقــ ــا حــلــلــنــاه  مــ إذا  الـــقـــائـــمـــة، 
على  نشدد  عندما  أننا  الجميع  فسُيدرك 
ــزام بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي  ــتــ ــرورة االلــ ــ ضــ
األســريــة فنحن  التجمعات  عــن  واالبــتــعــاد 
ال نلقي جزافًا أسباب هذا االرتفاع لذلك، 
فريق  رصدها  التي  اإلحصائيات  فبحسب 
تتبع أثر المخالطين فإن 71% من نسب 
العائلية  التجمعات  إلى  ترجع  المخالطة 
باإلجراءات  الجميع  التزم  فلو  والخاصة، 
ــة لــكــان االنـــتـــشـــار فـــي الــنــطــاق  ــرازيـ ــتـ االحـ
الــضــيــق لــأســرة الــصــغــيــرة وال يــمــتــد إلــى 
األسر المركبة، ويتسبب في حالة االنتشار 

التي نشهدها اليوم.
وعــنــدمــا نـــقـــارن الـــوضـــع الــوبــائــي في 
ــعــــده بــيــنــت  الـــبـــحـــريـــن قـــبـــل الــتــطــعــيــم وبــ
الــــذيــــن حــصــلــوا  عـــــدد  أن  اإلحـــصـــائـــيـــات 
ــــى مـــن الــتــطــعــيــم بلغ  عــلــى الــجــرعــة األولـ
الذين  عــدد  بلغ  فيما  شخصا،   861.398
شخصا،   657.975 الثانية  الجرعة  أخــذوا 
التطعيم  أخــذوا جرعتي  الذين  وبلغ عدد 
وأتموا أسبوعين من ثاني جرعة 558.669، 
يــولــيــو 2021 أن  بــحــلــول 1  الــمــتــوقــع  ومـــن 
تــصــل نــســبــة الــمــطــعــمــيــن الـــذيـــن أكــمــلــوا 
 %78 إلــى  الثانية  الجرعة  مــن  أسبوعين 

للتطعيم،  المؤهلين  األشخاص  عدد  من 
فيما من المتوقع أن تصل النسبة بحلول 
الذين  ونسبة   ،%87 إلــى   2021 يوليو   15
أخذوا التطعيم وأتموا 14 يوًما بعد ثاني 
السكان،  عدد  إجمالي  من   %37.2 جرعة 
الــمــؤهــلــيــن  ــدد  عــ مـــن   %48.6 ويــشــكــلــون 

للتطعيم.
وهـــذه االحــصــائــيــات تــؤكــد أنــنــا نسير 
الى  نحتاج  ولكننا  الصحيح،  االتجاه  في 
االجتماعي  بالتباعد  االلــتــزام  في  الثبات 
التطعيم  واالحترازات وزيادة االقبال على 
ــه مــــن بــعــض  ــداولــ ــــاف مــــا يـــتـــم تــ عـــلـــى خـ
الــمــشــكــكــيــن بـــنـــجـــاعـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

الوطنية لمكافحة الفيروس.
بــمــمــلــكــة  الـــتـــطـــعـــيـــمـــات  جـــمـــيـــع  ان 
ــبـــتـــت فــعــالــيــتــهــا بـــمـــا فــيــهــا  ــبـــحـــريـــن أثـ الـ
تــطــعــيــم ســيــنــوفــارم الــصــيــنــي، ونـــعـــود هنا 
مـــرة أخـــرى إلـــى لــغــة األرقـــــام، إذ تــراوحــت 
بين  الصيني  التطعيم  لمتلقي  اإلصابات 
لجميع  الــنــســبــة  نــفــس  وهــــي  و%2   %1
انــــواع الــتــطــعــيــمــات االخـــــرى، مــا يــؤكــد أن 
لــلــمــمــارســات والـــســـلـــوكـــيـــات الــبــعــيــدة عن 
أثــرا  االجتماعي  التباعد  معايير  تطبيق 
مضرا على الوضع الوبائي يعاكس التقدم 

المرجو من الحملة الوطنية للتطعيم..
لقد أثبتت التجارب أن تحور فيروس 
ــان شـــديـــد االنـــتـــشـــار فــإن  كــــورونــــا مــهــمــا كــ
االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات يــســهــم فـــي حــصــره 
والحد من انتشاره، وقد شهدنا هذه النتائج 
كانت  عندما  الفيروس  مواجهة  بداية  في 
التراخي  مع  والــيــوم  عالية،  االلــتــزام  همة 
في االلتزام نشهد هذه الزيادات، فالزيادة 
ــداد الــحــاالت الــقــائــمــة تــحــتــاج إلــى  فــي أعــ
ومسار  نفسه  لكل شخص مع  جــادة  وقفة 
من  تــبــدأ  مشتركة  فالمسؤولية  الــتــزامــه، 

الفرد ذاته وتصل إلى أسرته ومجتمعه.

الرئيس التنفيذي ملراكز الرعاية 
الصحية األولية

واالإح�سائي��ات ع��زم..  اإل��ى  ويحت��اج  وا�س��ح  االنح�س��ار  خي��ار 

ال��ر���س��م��ي��ة ت���دح�������س ك����ل االدع����������اءات وال��م��غ��ال��ط��ات

 بقلم:
 الدكتورة جليلة السيد

في اإنجاز عالمي جديد لوزارة الداخلية..

»ال�����م�����رور« ت���ف���وز ب���ث���اث ج���وائ���ز 

م������ن »����س���ت���ي���ف���ي ال���ع���ال���م���ي���ة«
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نلتزم فقط.. 

وهذا الوقت �ضيم�ضي

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
كل الشكر واالمتنان لمكتب معالي نائب رئيس الوزراء لمتابعتهم 
الكريمة بشأن ما أشرنا إليه في مقال األمس عن مناشدة أصحاب 

شقق سكنية في مشروع عقاري، بشأن خدمة الكهرباء. 
للعلم فقط:

الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة بــدعــوتــهــا  حــســنــا فــعــلــت إدارة  مــكــافــحــة 
المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات وعدم تداول أي بيانات 
اإلجــراءات  باتخاذ  المختصة  الجهات  وقيام  دقيقة،  غير  ومعلومات 

القانونية مع كل من يثبت تورطه.
نلتزم فقط.. وهذا الوقت سيمضي:

ذات مرة طلب أحد األمراء من مستشار عنده أن يكتب له على 
خاتمه عبارة، إذا قرأها وهو حزين تفاءل، وإذا قرأها وهو مسرور لم 
ينس الواقع العام.. فكتب له عبارة »هذا الوقت سيمضي«، وفيها داللة 
حكيمة وفلسفية تنفع لكل األحوال، وخاصة عند الشدائد واألزمات. 
بسبب  الــوفــاة  أخبار حــاالت  تتابع  وفــي ظل  المنطلق،  هــذا  من 
كورونا، يمكننا أن نقول بكل ثقة، إن »هذا الوقت سيمضي«.. ويجب 
وينتابنا  والــفــزع،  بالهلع  نــصــاب  وأال  واإليــجــابــيــة،  الــتــفــاؤل  نـــزرع  أن 
نلتزم فقط.. وهذا  الهواجس.. وكل ما في األمر،  الخوف وتحبسنا 

الوقت سيمضي.
شـــدة وتــــــزول.. غــمــامــة وســتــنــقــشــع.. الــحــيــاة تــســتــوجــب العمل 
يستلزم  والصعاب  والمعوقات  التحديات  على  والتغلب  واالنــجــاز.. 
اإليمان والثابت واإلرادة الراسخة والثقة بالفريق العامل، وااللتزام 

التام الجماعي باإلجراءات واالحترازات.
أتــفــهــم الــحــالــة الــتــي تــســيــطــر عــلــى الــبــعــض مـــن كــثــرة األخــبــار 
الــســارة فــي عــدد اإلصــابــات والــوفــيــات، ولــكــن يجب أال تسيطر  غير 
إنجاز وعمل  الوضع كله غير سار، فهناك  أن  الفكرة، ونتصور  علينا 
وتضحيات، وهناك ازدياد في حاالت التعافي والفحوصات والتطعيم، 
بل هناك مضاعفة للتطعيم كما وجه باألمس سمو ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، حفظه اهلل.
العامة،  المصلحة  مــن  وانــطــاقــا  الــيــوم،  المفيد  مــن  كــان  ربــمــا 
أن يــتــم إلــــزام الــمــوظــفــيــن والــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع 
موظفيها  بــإلــزام  مــؤســســة  كــل  تــقــوم  وأن  التطعيم،  بــأخــذ  الــخــاص 
بأخذ التطعيم، حماية لهم وألسرهم وللمجتمع، وخاصة بعد قرار 
إلزام كل مراجع ألي مؤسسة أن يكون مطعما، وبذلك تكون الوقاية 

والحصانة داخلية وخارجية.
ولنثق جميعا.. نلتزم فقط، وهذا الوقت سيمضي. 

مالحظة واجبة:
السماح لألندية  يتم  أن  الرياضي عبداهلل فيروز يقترح  اإلداري 
أمــل  وهـــذا  لــاســتــثــمــار،  مبانيها  وتصنيف  تــجــاريــة،  ســجــات  بفتح 
منشود، وخصوصا بعد صدور المرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة الذي يضم من بين أعضائه الوكيل المساعد 
والسياحة،  والتجارة  الصناعة  بــوزارة  والشركات  التجارية  للسجات 

وهذا يبشر بالخير.
آخر السطر:

عبدالرحمن  الدكتور  سعادة  من  كريمة  رسالة  تلقينا  باألمس 
جـــواهـــري رئــيــس شــركــة الــبــتــروكــيــمــاويــات، يــؤكــد فــيــهــا دعـــم الــمــرأة 
شكرا  الرفيعة..  القيادية  المناصب  وتبوئها  الشركة،  في  البحرينية 
للدكتور عبدالرحمن جواهري، فاإلدارة الناجحة عامل مهم للنتائج 

المتميزة واإلنجازات المتواصلة. 

تطلق جامعة الخليج العربي مطلع األسبوع المقبل فعاليات يوم 
البحث العلمي لكلية الدراسات العليا الذي يجمع نخبة من األبحاث 
العلمية التي أعدها أعضاء الهيئة األكاديمية والطلبة والباحثين في 
كلية الدراسات العليا، وقال عميد كلية الدراسات العليا األستاذ الدكتور 
البحثية تأتي في وقت يعاني فيه  التظاهرة  اسعود المحاميد إن هذه 
العالم من أزمة صحية خانقة أثرت على جميع مناحي الحياة وتتطلب 
وعــودة  األزمــة  هــذه  من  التعافي  وتيرة  لتسريع  ابتكارية  بحثية  حلوال 
الحياة إلى طبيعتها. وينظم هذا اليوم العلمي تتويجًا وتعزيزًا للجهود 
البحثية التي يقوم بها منتسبو جامعة الخليج العربي في تطوير حلول 

للتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي. 
للبحث  العليا  الــدراســات  كلية  عميد  نائب  ذكــر  ذلــك،  جانب  إلــى 
واالبتكار الدكتور نور الدين بن خلف أن يوم البحث العلمي يقدم منصة 
ثرية باألبحاث التي تتنوع مواضيعها التي تصل إلى ما يربو على 40 
ورقة علمية تعرض في مجموعة من الجلسات التي تناقش العديد من 

المواضيع كالتقنية الحيوية الطبية والبيئية، إدارة االبتكار .

ي��وم  تطل��ق  العرب��ي  الخلي��ج  جامع��ة 

العلي��ا الدرا�س��ات  لكلي��ة  العلم��ي  البح��ث 

اســتــقــبــلــت الــشــيــخــة مــي بنت 
هيئة  رئــيــســة  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــــار فــي 
مكتبها صباح أمس السيد بييوش 
ســـريـــفـــاســـتـــافـــا ســفــيــر جــمــهــوريــة 
وقد  البحرين،  مملكة  لدى  الهند 

ــات الــنــظــر  ــهـ ــادل الـــطـــرفـــان وجـ ــبـ تـ
حول سبل تعزيز التبادل الثقافي 

ما بين البلدين الصديقين. 
ــة مـــــي بــنــت  ــيـــخـ وأكـــــــــدت الـــشـ
العاقات  محمد آل خليفة متانة 
البحرين  بين مملكة  ما  الثقافية 
ــدة  ــيـ ــشـ وجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــهـــــنـــــد، مـ
بالمساهمة الدائمة التي تقدمها 
ســـــفـــــارة الـــهـــنـــد لــــــدى الــمــمــلــكــة 

المحلي.  الثقافي  الحراك  ضمن 
وأطلعت السفير على آخر تطورات 
ــي الــمــمــلــكــة  الــــحــــراك الــثــقــافــي فـ
إذ تعمل  الــمــقــبــلــة،  الــفــتــرة  خـــال 
ــلـــى تــنــظــيــم مـــهـــرجـــان  الـــهـــيـــئـــة عـ
ــًا، والــــذي  ــبـ صــيــف الــبــحــريــن قـــريـ
الثقافية  المواسم  أهــم  أحــد  يعد 

المستدامة في المملكة. 
مــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد الـــســـفـــيـــر 

بييوش سريفاستافا أهمية العمل 
المشترك لتقوية العاقات ما بين 
الهند والبحرين، متوجهًا بالشكر 
آل  محمد  بنت  مــي  الشيخة  إلــى 
خليفة وهيئة الثقافة على الجهود 
المتواصلة لتعزيز هذه العاقات، 
مع  للتعاون  استعداده  عن  معربًا 
الهيئة من أجل تحقيق المشاريع 

والرؤى الثقافية المشتركة.

والهن��د البحري��ن  بي��ن  الثقافي��ة  العالق��ات  متان��ة  توؤك��د  م��ي  ال�س��يخة 

} الشيخة مي خال لقائها سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.

صرحت مدير إدارة مشاريع البناء بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
قد  الـــوزارة  بــأن  أمين  عــبــداهلل  مريم  المهندسة  العمراني  والتخطيط 
بمدرسة  إضافي  أكاديمي  إنشاء مبنى  تنفيذ مشروع  أعمال  انتهت من 

الرفاع الغربي اإلعدادية للبنات.
االحتياجات  يدعم  المشروع  أن  البناء  مشاريع  إدارة  مدير  وذكــرت 
الحديثة  المتطلبات  المبنى مع  تتناسب مواصفات  التعليمية، بحيث 
 2238 تبلغ  بناء  مساحة  على  إنشاؤه  تم  فقد  والتعليم،  التربية  لــوزارة 
مــتــرا مــربــعــا، ويــتــكــون مــن 3 طــوابــق متضمنا 16 فصا دراســيــا مــزودا 
للتربية  مختبر  إلــى  بــاإلضــافــة  الحديثة  التعليمية  الــوســائــل  بجميع 
األسرية ومرسم ومرافق خدمية، مشيرًة إلى أن المشروع سيعمل على 
رفع الطاقة االستيعابية للمدرسة من 520 طالبة إلى 1080 طالبة أي 

بزيادة 560 طالبة على الطاقة االستيعابية بنسبة %108.

االن��ت��ه��اء م���ن اإن�����س��اء م��ب��ن��ى اأك��ادي��م��ي

اإ�سافي بمدر�سة الرفاع الغربي االإعدادية للبنات

إلــى المملكة  في إطــار زيــارتــه 
الـــفـــريـــق أول  الـــمـــتـــحـــدة، اجــتــمــع 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
بريتي  السيدة  مع  الداخلية  وزيــر 
ــــك  ــة، وذلـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــل وزيـــــــــرة الــ ــاتــ بــ
بــحــضــور الــشــيــخ فــــواز بـــن محمد 
البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل 
لدى المملكة المتحدة وفي بداية 
الداخلية  وزيــرة  رحبت  االجتماع، 
وزيــر  بــزيــارة  الــمــتــحــدة،  بالمملكة 
الـــداخـــلـــيـــة، مـــؤكـــدة أهــمــيــتــهــا في 
ــات بــيــن الــبــلــديــن  ــعـــاقـ تــطــويــر الـ

الصديقين.
ــه، أشـــــــــــــاد وزيــــــــر  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــة، بـــالـــشـــراكـــة الــوثــيــقــة،  ــيـ ــلـ الـــداخـ
طويلة األمد بين مملكة البحرين 
في  سيما  ال  المتحدة،  والمملكة 

والــعــدالــة  الــشــرطــي  العمل  مــجــال 
الجنائية، منوها إلى أهمية العمل 
ــتـــعـــاون فـــي مــجــال  عــلــى تــعــزيــز الـ
تـــبـــادل الــخــبــرات وبـــنـــاء الـــقـــدرات، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــبـــيـــق تــجــربــة 
الـــســـجـــون الـــمـــفـــتـــوحـــة، والـــتـــوســـع 
ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ فـــــي تـــطـــبـــيـــق قـــــانـــــون الـ
الحالي  التعاون  وتطوير  البديلة 
مــع جــامــعــة هــيــدرســفــيــلــد ليشمل 
ــوراه فــــي حــقــوق  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ بــــرنــــامــــج الـ

اإلنسان.
وأكــــــد الــــوزيــــر الـــتـــضـــامـــن مــع 
ــود مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــــاب مــن  ــ ــهـ ــ جـ
خــــــال الــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك مــع 
الـــدول  وبــقــيــة  الــمــتــحــدة  المملكة 
ــع الــجــاهــزيــة الــتــي  الــصــديــقــة ورفــ
ــه بــكــفــاءة،  تــســهــم فـــي الــتــصــدي لـ

اإلرهــاب  استخدام  خاصة في ظل 
مشيدا  الــحــديــثــة،  لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
المتحدة في يناير  المملكة  بقرار 
اللبناني،  اهلل  2020 تصنيف حزب 

كمنظمة إرهابية.
ــر الــداخــلــيــة،  ــ واســـتـــعـــرض وزيـ
جهود مملكة البحرين في مكافحة 
جــــائــــحــــة كــــــورونــــــا والـــــتـــــي أبـــــــرزت 
تحديات جديدة في كل المجاالت، 
الــقــانــون،  بــمــا فيها األمـــن وإنــفــاذ 
مشيرا إلى مشاركة وزارة الداخلية 
ــريــــن الـــوطـــنـــي  ــبــــحــ ــق الــ ــ ــريـ ــ فـــــي فـ
وتطبيق  العامة  السامة  لضمان 
ــاعــــد االجـــتـــمـــاعـــي  ــبــ ــتــ تــــدابــــيــــر الــ
ارتداء الكمامات، ومعربا  وإلزامية 
عــــن تـــقـــديـــره لــحــكــومــة الــمــمــلــكــة 
المستمر  دعــمــهــا  عــلــى  الــمــتــحــدة 

لضمان حركة السفر بين البلدين 
رغم هذه الظروف.

ــد تـــم خـــال الــلــقــاء، بحث  وقـ
والمسائل  الــمــوضــوعــات  مــن  عـــدد 
المشترك،  االهتمام  ذات  األمنية 
ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ والـــــــــتـــــــــطـــــــــورات عــ
تعزيز  إطــار  فــي  وذلــك  اإلقليمية، 
والبناء  األمني  والتنسيق  التعاون 
مسيرة  فـــي  تحقيقه  تـــم  مـــا  عــلــى 
االرتــقــاء  بــهــدف  الثنائي،  الــتــعــاون 
ــات  ــديـ ــتـــحـ بـــــــــــاألداء لـــمـــواجـــهـــة الـ
المتسارعة  والــمــتــغــيــرات  األمــنــيــة 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــيــــن اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.
وقـــد أعــربــت وزيــــرة الــداخــلــيــة 
بالمملكة المتحدة عن االستعداد 
األمني  والتنسيق  التعاون  لتعزيز 

ــبــــحــــريــــن وتــــبــــادل  مـــــع مـــمـــلـــكـــة الــ
المستجدات  يواكب  بما  الخبرات، 
الـــراهـــنـــة والــمــســتــقــبــلــيــة ويــســهــم 

فــي فــتــح آفـــاق جــديــدة مــن العمل 
األجهزة  فعالية  وزيـــادة  المشترك 

األمنية في مواجهة التحديات.

تعاون بحريني بريطاني في مجاالت ال�سجون المفتوحة والعقوبات البديلة

وزي��ر الداخلي��ة يلتق��ي وزي��رة الداخلي��ة بالمملكة المتحدة وي�س��يد ب�س��راكة البلدين الوثيقة

االأمني والتن�سيق  التعاون  لتعزيز  اال�ستعداد  عن  تعرب  المتحدة  بالمملكة  الداخلية  وزيرة 

} وزير الداخلية خال لقاء نظيرته في المملكة المتحدة .

وأكــــــــــد أصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل أن 
في  العمال  أجــور  بسداد  التزامهم 
مـــواعـــيـــدهـــا وفـــقـــًا لــنــظــام حــمــايــة 
ــور، مـــن شـــأنـــه أن يــســهــم في  ــ ــ األجـ
ويسّرع  العمالية  الــنــزاعــات  تقليل 
فـــي حــســمــهــا، بــمــا يــضــمــن حــقــوق 
الــجــمــيــع، داعـــيـــن جــمــيــع أصــحــاب 
األعــــــمــــــال إلـــــــى الـــــمـــــبـــــادرة بــفــتــح 
للعاملين  الــمــصــرفــيــة  الــحــســابــات 
لـــديـــهـــم تـــمـــهـــيـــدًا لـــاســـتـــفـــادة مــن 

النظام.
ــــظ حـــــــقـــــــوق األطـــــــــــــراف  ــفــ ــ حــ

المتعاقدة
سلمان  األعــمــال حسين  رجــل 
نــظــام حــمــايــة  إّن  قــــال  الــعــويــنــاتــي 
تنظيم  هيئة  بــرامــج  أحـــد  ــور  األجــ
سوق العمل الهادفة إلى توفير بيئة 
عــمــل مــنــاســبــة وآمـــنـــة فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، مـــن حــيــث رفـــع مستوى 
األطراف  الشفافية وحفظ حقوق 
النظام  أّن  إلــى  مشيرًا  المتعاقدة، 
يقوم برصد عمليات صرف األجور 
في  والــعــامــات  العاملين  لجميع 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مـــن مــواطــنــيــن 
أو وافـــديـــن، ويــقــيــس مـــدى الــتــزام 
الوقت  في  األجــور  بدفع  المنشآت 

عليها  المتفق  وبالقيمة  المحدد، 
يسهم  وبــمــا  التعاقد،  أطـــراف  بين 
بين  األجــــور  تقليص خــافــات  فــي 
القطاع  فــي  والــعــامــلــيــن  الــمــنــشــآت 

الخاص.
وأثنى على الجهود الحكومية 
الـــرامـــيـــة لــتــطــويــر مــنــظــومــة ســوق 
الــعــمــل، واالرتــــقــــاء بــهــا لــألفــضــل، 
مؤكدًا أّن النظام الذي يعّد خطوة 
مـــتـــقـــّدمـــة فــــي مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل، 
سيعمل على توفير البيئة الصحية 
ــعــــمــــل والـــعـــامـــلـــيـــن،  ألصـــــحـــــاب الــ
أن يسهم  شـــأنـــه  مـــن  ــــذي  الـ ــر  ــ األمـ
فـــي مــضــاعــفــة اإلنـــتـــاجـــيـــة وزيـــــادة 
الــربــحــيــة، بــمــا يــحــقــق اســتــمــراريــة 

نمو األعمال.
ــاتــــي  ــنــ ــعــــويــ ــيــــن الــ ــســ ودعــــــــــا حــ
ــال إلــــى الـــمـــبـــادرة  ــمــ أصـــحـــاب األعــ
بـــفـــتـــح الــــحــــســــابــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة 
بتطبيق  التزامًا  لديهم،  للعاملين 
الذي سيوفر لهم ما يثبت  النظام 
ويوثق دفعهم ألجور العمال، األمر 
العمالية  المشاكل  يجنبهم  الــذي 
منوهًا  ــرواتـــب،  الـ بــدفــع  المتعلقة 
للنظام  المرحلي  التطبيق  أّن  إلى 
مراحل  ثــاث  على  سيطّبق  الـــذي 

لديها  يعمل  الــتــي  بالمنشآت  بــدأ 
الشركات  ثــم  عــامــل،   500 مــن  أكثر 
التي يعمل لديها 50 -499 عامًا، 
ــتـــي يعمل  الـ بــالــمــنــشــآت  وتــنــتــهــي 
لــديــهــا أقـــل مــن 49 عــامــا، يعكس 
التنظيمية  الــحــكــومــيــة  الــســيــاســة 
الـــمـــرنـــة لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وضـــمـــان قـــدرتـــه عــلــى الــتــكــيــف مع 

اآلليات بشكل منّظم وميّسر.
االرتقاء ببيئة العمل

ــــام  ــــن جـــانـــبـــهـــا أشـــــــــادت أحـ مـ
جــنــاحــي رئــيــســة جــمــعــيــة ســيــدات 
التي  الحثيثة  بالجهود  األعــمــال، 
ببيئة  لــارتــقــاء  الــحــكــومــة  تبذلها 
ــوق جــمــيــع  ــقــ ــفــــظ حــ ــمــــل، وحــ ــعــ الــ
ــك مـــن خــال  ــراف الــعــمــل، وذلــ ــ أطـ
ــايــــة األجـــــــور  ــمــ ــام حــ ــ ــــظـ تـــطـــبـــيـــق نـ
وغيره من المبادرات النوعية التي 
أســـهـــمـــت فــــي تـــمـــوضـــع الــبــحــريــن 
في  المتقدمة  الــــدول  مــصــاف  فــي 
مــــجــــال حـــفـــظ حــــقــــوق الـــعـــمـــال، 

سيعمل  الـــنـــظـــام  أّن  إلــــى  مـــشـــيـــرًة 
عــلــى تــوثــيــق الــعــمــلــيــات الــخــاصــة 
بالمؤسسات  الــعــّمــال  رواتـــب  بــدفــع 
الخاضعة لقانون العمل، بما يتيح 
لهيئة تنظيم سوق العمل - كجهة 
عمليات  سير  متابعة    - مرخصة 
العمال  جميع  مستحقات  تحويل 
بهدف  وذلــك  الخاص،  القطاع  في 
ــاب الــعــمــل  ــ الــتــأكــد مـــن الـــتـــزام أربــ
مستمر  بشكل  العمال  أجــور  بدفع 
وفــــي الـــمـــواعـــيـــد الـــمـــحـــددة طــبــقــًا 
لــلــقــوانــيــن والــــشــــروط الــتــي ينص 
الــذي  ــر  الــعــمــل، األمـ عليها قــانــون 
مــن شــأنــه أن يسهم فــي الــحــد من 

المشاكل العمالية.
ــزام  ــتــ الــ إّن  جـــنـــاحـــي  ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــمــــل بـــــســـــداد أجـــــور  ــعــ أصـــــحـــــاب الــ
لنظام  وفقًا  مواعيدها  في  العّمال 
حماية األجــور، سيسهم في تقليل 
الــــنــــزاعــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
ــي ســرعــة  بـــــاألجـــــور، وســـيـــســـاعـــد فــ

يضمن  بــمــا  وجــــــدت،  إن  حــســمــهــا 
والعمال،  األعمال  أصحاب  حقوق 
الحفاظ  النظام يضمن  أّن  مؤكدًة 
ومستقرة،  مهنية  عمل  بيئة  على 
ويــحــقــق اســتــمــراريــة نــمــو األعــمــال 

وديمومة المنشآت.
ــربــــت أحــــام  ــام أعــ ــتـ ــي الـــخـ ــ وفـ
ــن دعـــمـــهـــا وتـــقـــديـــرهـــا  جـــنـــاحـــي عــ
لــلــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
في سبيل االرتقاء بنوعية وطبيعة 
لمختلف  تقدمها  التي  الخدمات 
ــتــــمــــع وأصـــــحـــــاب  شــــــرائــــــح الــــمــــجــ
األعمال والعمال، إلى جانب توفير 
المعلومات واإلحصائيات المتعلقة 
بــســوق الــعــمــل واتــجــاهــاتــهــا، حيث 
أثـــنـــت جــنــاحــي عــلــى جـــهـــود هيئة 
فـــي تطبيق  الــعــمــل  ــوق  تــنــظــيــم ســ
في  الــصــادرة  الحكومية  الـــقـــرارات 
إنجاحها  والعمل على  الشأن،  هذا 
العمل  لبيئة  تــعــزيــزًا  وتــطــويــرهــا، 

المحلية لارتقاء بها عالميًا.

محيط عمل مهني ومستقر
وفــــي هــــذا الـــصـــدد أشــــاد رجــل 
هندي  بن  عبداهلل  أحمد  األعــمــال 
ــال  ــمــ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة رجـــــــال األعــ رئــ
الـــوزراء  مجلس  بــقــرار  البحرينية، 
بشأن الموافقة على الخط الزمني 
لـــمـــراحـــل تــطــبــيــق نــــظــــام حــمــايــة 
القطاع  منشآت  فــي  العمال  أجـــور 
تنظيم سوق  هيئة  وبــدء  الــخــاص، 
الــعــمــل بــتــنــفــيــذه، مــشــيــرًا إلــــى أّن 
العمل  يــضــمــن ألصـــحـــاب  الــنــظــام 
مهني  عمل  محيط  على  الحفاظ 
ومــســتــقــر، وذلـــك مــن خـــال الحد 
مـــن الــمــشــاكــل الــعــمــالــيــة، والــــذي 
العمل  بيئة  تطوير  عنه  سينعكس 

بشكل يضاعف اإلنتاجية.
نـــظـــام  إّن  هــــنــــدي  بـــــن  وقــــــــال 
حماية األجور سيسهم في التقليل 
مـــن الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة فـــي ســوق 
النظامية،  غــيــر  كــالــعــمــالــة  الــعــمــل 
االتــجــار  كــمــا ســيــعــزز مــن مكافحة 
بــاألشــخــاص والــعــمــل الــجــبــري من 
المشبوهة  الحاالت  تحديد  خال 
القرار  تنفيذ  أّن  مــؤكــدًا  استباقيًا، 
ــًا حـــق الـــعـــامـــل في  ســيــضــمــن أيـــضـ
اســـتـــام راتـــبـــه الــشــهــري فـــي وقــتــه 
المحدد، حيث يلزم النظام صاحب 
العمل تحويل أجور العاملين لديه 
بشكل  المصرفية  حساباتهم  إلــى 
الــمــقــررة  مــواعــيــدهــا  وفـــي  منتظم 
بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة 
ويــــدعــــم الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــي 
تسوية النزاعات المتعلقة باألجور.

العم���ل �س���وق  منظوم���ة  لتطوي���ر  الحكومي���ة  الجه���ود  يدعم���ون  االأعم���ال  اأ�سح���اب 

اأك�������دوا: ن���ظ���ام ح��م��اي��ة اأج�����ور ال��ع��م��ال ف���ي ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ص خ���ط���وة م��ت��ق��دم��ة

الــوزراء  مجلس  بقرار  األعمال  أصحاب  من  مجموعة  أشــادت 
الزمني لمراحل تطبيق نظام حماية  الخط  الموافقة على  بشأن 
العمال في القطاع الخاص، وبدء هيئة تنظيم سوق العمل  أجور 
الحكومة  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  على  مثنيين  بتطبيقه، 

لارتقاء ببيئة العمل، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعّمال.

} حسين العويناتي .} أحمد بن هندي .} أحام جناحي .
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ــة  ــامــ ــعــ ــت األمــــــــانــــــــة الــ ــمــ ــظــ نــ
ــنــــواب أمــــس مــؤتــمــرًا  لــمــجــلــس الــ
صحفيًا للجنة الشؤون الخارجية 
ــــي  ــنـ ــ ــوطـ ــ والــــــــــدفــــــــــاع واألمـــــــــــــــن الـ
ــــراض أهــــم  ــعـ ــ ــتـ ــ بـــالـــمـــجـــلـــس، السـ
ــازات وأعـــمـــال الــلــجــنــة خــال  إنـــجـ
الفصل  مــن  الثالث  االنــعــقــاد  دور 

التشريعي الخامس.
وخــــال الــمــؤتــمــر، اســتــعــرض 
السيسي  إبراهيم  محمد  النائب 
الــشــؤون  لجنة  رئــيــس  البوعينين 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
ــواب أهــــم إنـــجـــازات  ــنــ بــمــجــلــس الــ
اللجنة، ومؤشرات أدائها، مستهًا 
حديثه باإلشارة إلى اختصاصات 
 )21( الــمــادة  لنص  وفــقــًا  اللجنة 
مــن الــائــحــة الــداخــلــيــة لمجلس 
ــواب وهــــــي: دراســــــــة الــمــوقــف  ــ ــنـ ــ الـ
الــــــدولــــــي، وتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـة 
الـــدولـــيـــة، والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
واالتــفــاقــيــات  الــبــحــريــن،  لمملكة 
ــاهـــدات الـــدولـــيـــة، ودراســـــة  ــعـ ــمـ والـ
كــــل الــــشــــؤون الــمــتــعــلــقــة بـــاألمـــن 
الـــداخـــلـــي، ومــكــافــحــة الــجــريــمــة، 

وأمن الدولة الخارجي.
اللجنة  رئيس  ذكــر  ذلــك  بعد 
أن عدد الموضوعات المحالة إلى 
بــلــغــت 55 مـــوضـــوعـــًا، تم  الــلــجــنــة 
إنجاز 20 موضوعًا منها، فيما يتم 
دراسة بقية الموضوعات األخرى، 
تتضمن  الموضوعات  أن  موضحًا 
مرسوم بقانون واحد، وقرار واحد 
14 مشروعا  الشورى،  من مجلس 

بـــقـــانـــون،  اقـــتـــراحـــا   19 بـــقـــانـــون، 
أن  ــدًا  ــؤكــ مــ بـــرغـــبـــة،  ــا  ــراحـ ــتـ اقـ  20
اللجنة عقدت خال دور االنعقاد 
رفــعــت  ــًا،  اجـــتـــمـــاعـ الــمــنــصــرم 16 
عــدد  بــلــغ  فيما  تــقــريــرًا،   23 فيها 
الــمــراســات الــصــادرة عــن اللجنة 

180 مراسلة. 
وحــــــــول أبــــــــرز الـــمـــوضـــوعـــات 
النائب  قــال  اللجنة  درستها  التي 
رفـــعـــت  ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ إن  ــي  ــســ ــيــ ــســ الــ
تــقــريــرهــا بــشــأن مـــرســـوم بــقــانــون 
بــتــعــديــل   2020 لــســنــة   )29( ــم  رقــ
ــام الـــمـــرســـوم بــقــانــون  ــكـ بــعــض أحـ
حظر  بشأن   2001 لسنة   )4( رقــم 
وتمويل  األمـــوال  غسل  ومكافحة 
ــهــــدف إلـــــى مــواكــبــة  اإلرهـــــــــاب، ويــ
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الـــهـــادفـــة إلـــى 
ــراءات حــظــر ومكافحة  ــ إجـ تــعــزيــز 
اإلرهـــاب،  وتمويل  ــوال،  األمــ غسل 
والــنــقــل غــيــر الـــمـــشـــروع لــأمــوال 
عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة 
الدمار الشامل وتمويلها، وتطبيق 
لمجموعة  األربــعــيــن  الــتــوصــيــات 
بشأن  )مينافاتف(  المالي  العمل 
تــمَّ  الــتــي  األمــــوال  مكافحة غــســل 
وَرفع  2018م(،  )يونيو  في  إقرارها 
تــصــنــيــف مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــن 
المخاطر  تقييم  مــراجــعــة  خــال 
على المستوى الوطني في جميع 
المجاالت، وَسّد الفراغ التشريعي 
لــمــواجــهــة انــتــشــار عــمــلــيــات غسل 
والنقل  اإلرهـــاب  وتمويل  األمـــوال 
ــروع لــــــأمــــــوال عــبــر  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الـ غــ

الحدود والَحد من انتشار أسلحة 
الدمار الشامل وتمويلها.

كــمــا قـــامـــت الــلــجــنــة بـــدراســـة 
ــادة  ــ ــة مـ ــافــ ــإضــ ــون بــ ــ ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــشـ ــ مـ
إلــى  ــررًا(  ــكـ بــرقــم )189 مـ جــديــدة 
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 
 ،1976 لــســنــة   )15( رقــــم  بــقــانــون 
ويـــهـــدف إلـــى مــكــافــحــة الــجــريــمــة 
والتي منها الرشوة بكافة أشكالها. 
وتجريم فعل الوسيط في جريمة 
الــــرشــــوة، وكـــذلـــك مـــشـــروع قــانــون 
 261( برقم  جــديــدة  مــادة  بإضافة 
ــون الـــعـــقـــوبـــات  ــانــ مـــــكـــــررًا( إلـــــى قــ
ــادر بــالــمــرســوم بــقــانــون رقــم  الـــصـ
إلــى  ويـــهـــدف   ،1976 لــســنــة   )15(
ارتــكــاب  فــي  المساهمين  تشجيع 
إحدى الجرائم المنصوص عليها 
الـــبـــاب  ــن  ــ مـ األول  الـــفـــصـــل  ــي  ــ فـ
ــانـــون الــعــقــوبــات  الـــخـــامـــس مـــن قـ

استعمال  قبل  عنها  اإلبـــاغ  على 
ــات الـــعـــامـــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــام والــ ــ ــ ــتـ ــ ــ األخـ
البدء  الـــمـــزّورة وقــبــل  أو  ــدة  الــمــقــلَّ
بجعل  االبــتــدائــي،  التحقيق  فــي 
هذا اإلباغ عذرًا مخّففًا للعقوبة، 
القاضي  رأى  إذا  منها  اإلعفاء  أو 
محًا لذلك. وتسهيل الكشف عن 

تلك الجرائم.
درســــت  الــلــجــنــة  أن  وأضـــــــاف 
أيــــضــــًا عــــــــددًا مــــن الـــمـــوضـــوعـــات 
الـــــمـــــهـــــمـــــة، ومـــــنـــــهـــــا االقــــــــتــــــــراح 
اســتــخــدام  تنظيم  بــشــأن  بــقــانــون 
ذاتــيــًا  أو  آلــيــًا  المسيرة  الــطــائــرات 
تنظيم  إلــــى  ويـــهـــدف  »الـــــدرونـــــز«، 
كــة  ــرات الــُمــحــرَّ ــائـ اســـتـــخـــدام الـــطـ
)طائرات  ذاتيًا  أو  أو السلكيًا  آليًا 
أو  استخدامها  بحظر  الـــدرونـــز(، 
إطاقها أو استيرادها أو تصنيعها 
أو تجميعها أو تداولها أو حيازتها 
الحصول  بعد  إال  بها  االتــجــار  أو 
الداخلية،  وزارة  من  تصريح  على 
ــراح بــقــانــون بــإضــافــة بند  ــتــ واالقــ
من   )1( الــفــقــرة  ــى  إلــ )ج(  بـــرقـــم 
الــمــادة )18( مــن قــانــون األجــانــب 
)الهجرة واإلقامة( 1965، ويهدف 
إلـــى مــنــح رخــصــة إقــامــة ألجنبي 
ــال كــونــه من  أو تــجــديــدهــا فــي حـ
أبــنــاء الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة، وذلــك 
التي  والمعايير  للضوابط  وفــقــًا 
وزيــر  مــن  قـــرار  بتحديدها  يــصــدر 
الـــداخـــلـــيـــة، واالقــــــتــــــراح بــقــانــون 
قانون  مــن   )231( الــمــادة  بتعديل 
ــادر بـــالـــمـــرســـوم  ــ ــصـ ــ الـــعـــقـــوبـــات الـ

 ،1976 لــســنــة   )15( رقــــم  بــقــانــون 
ــى تــغــلــيــظ الــعــقــوبــة  ــ ويــــهــــدف إلــ
في  العاملين  مــن  الممتنع  على 
الــمــهــن الــطــبــيــة عـــن اإلبـــــاغ عن 
شبهات الجرائم عند الكشف على 
مدة  )الحبس  لتصبح  الــمــرضــى، 
التي  وبالغرامة  سنة،  عن  تقل  ال 
ال تقل عن )200 دينار(، وال تجاوز 
هاتين  بــإحــدى  أو  ديـــنـــار(   2000(

العقوبتين(.
 وأشــــار إلـــى دراســــة االقــتــراح 
لـــة(  ــانــــون )بـــصـــيـــغـــتـــه الـــمـــعـــدَّ ــقــ بــ
قانون  مــن   )362( الــمــادة  بتعديل 
اإلجـــــــــــراءات الـــجـــنـــائـــيـــة الـــصـــادر 
 )46( ــم  ــ رقــ بــــقــــانــــون  بـــالـــمـــرســـوم 
السماح  إلى  ويهدف   ،2002 لسنة 
لــلــمــحــكــوم عــلــيــه بـــدفـــع الــمــبــالــغ 
أقساط  على  للدولة  الُمستحقة 
شهرية بشرط أال تزيد المدة على 
)خمس سنوات( بداًل من )سنتين( 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــائــــم، واالقـ ــقــ فــــي الــــنــــص الــ
برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية 
باتخاذ اإلجراءات الازمة إلعفاء 
على  الــحــصــول  مــن  البحرينيين 
الـــتـــأشـــيـــرة الــمــســبــقــة عــنــد زيــــارة 
الدول األوروبية أو منحهم تأشيرة 
الــزيــارة فــي الــمــطــار، ويــهــدف إلى 
مملكة  مــواطــنــي  حــصــول  تيسير 
ــول  ــرة دخــ ــيـ ــأشـ الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تـ
الوقت  األوروبية، واختصار  الدول 
والــجــهــد الــــذي يــبــذلــه الــمــواطــن 
البحريني عندما يقرر السفر إلى 

تلك الدول.

} اأ�صعة تظهر القولون في ال�صدر.
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ال��ث��ال��ث االن����ع����ق����اد  دور  خ�����ال  م���و����ض���وع���ا   55 ودرا������ض�����ة 
صـــرحـــت الــــدكــــتــــورة جــهــاد 
لجنة  رئيس  الفاضل،  عــبــداهلل 
الـــخـــدمـــات بــمــجــلــس الـــشـــورى، 
دور  خـــال  بحثت  اللجنة  بـــأن 
الفصل  مـــن  الــثــالــث  االنــعــقــاد 
 15 ــــس  ــامــ ــ ــخــ ــ الــ الــــتــــشــــريــــعــــي 
اقتراحات  و8  بقانون  مشروعا 
بقوانين،  مراسيم  و3  بقوانين 
أعــّدت 26 تقريرا 4 منهم  فيما 
ــيـــة، ُعــــرضــــت  ــلـ ــيـ ــكـــمـ تــــقــــاريــــر تـ
ــات  ــســ ــلــ جــــمــــيــــعــــهــــا خـــــــــــال جــ

المجلس العامة.
الفاضل  الــدكــتــورة  وأفـــادت 
بأن اللجنة عقدت 25 اجتماعا 
كل  لبحث  االنــعــقــاد  دور  طـــوال 
الــمــوضــوعــات الــمــحــالــة إلــيــهــا، 
مــــؤكــــدًة أنـــهـــا أولــــــت اهــتــمــامــًا 
وكل  والهيئات  الــــوزارات  بــدعــوة 
واألهلية  الرسمية  المؤسسات 
مرئياتهم  لمناقشة  وممثليها، 
ومــاحــظــاتــهــم، واإلجـــابـــة على 
السعادة  أصــحــاب  اســتــفــســارات 
إلــــى تحقيق  ســعــيــا  األعــــضــــاء، 
الــمــرجــوة  المشتركة  األهــــداف 
ــاريــــع بـــقـــوانـــيـــن أو  ــن الــــمــــشــ ــ مـ
أو  ــــن  ــيـ ــ ــوانـ ــ ــقـ ــ بـ االقـــــــتـــــــراحـــــــات 

المراسيم بقوانين.
وأثنت على اهتمام أعضاء 
الـــلـــجـــنـــة بـــمـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود 
الــتــشــريــعــيــة، وحـــرصـــهـــم عــلــى 
بـــحـــث الــــمــــوضــــوعــــات وإنــــجــــاح 
اآلراء  تبادل  عبر  اللجنة  عمل 
ووجهات النظر واتخاذ القرارات 
اعتزازها  عن  معرًبة  المناسبة، 
بما أظهروه من إخاص وتفاٍن 
اللجنة،  اجــتــمــاعــات  كــل  أثــنــاء 
بتطوير  تمسكهم  يعكس  وبما 

العملية التشريعية.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
ــه فـــي ظـــل تفشي  الـــفـــاضـــل، أنــ
وتداعياتها   19 كوفيد  جائحة 
أجمع،  العالم  على  أثــرت  التي 
فــقــد أولـــــت الــلــجــنــة اهــتــمــامــًا 
ــــدة كــل  ــانـ ــ ــسـ ــ بــــالــــغــــًا بــــدعــــم ومـ
الحكومة  تبذلها  التي  الجهود 
ــرة فـــي مـــواجـــهـــة اآلثــــار  ــوقـ ــمـ الـ
الناتجة على األوضاع  السلبية 
من  واالجتماعية،  االقتصادية 
خال بحث المراسيم الصادرة 
الخاص،  القطاع  رواتــب  لدعم 
ــدرة الــشــركــات األكــثــر  وتــعــزيــز قـ
ًرا مــن تــداعــيــات فــيــروس  تـــَضـــــــرُّ

كورونا.
ــذا الـــســـيـــاق، بــّيــنــت  ــي هــ وفــ

نــاقــشــت  الــلــجــنــة  أن  ســعــادتــهــا 
المرسومين بقانوني رقم )20( 
بــإضــافــة   2020 لــســنــة  و)30( 
بندين جديدين برقم )4( و)5( 
إلى الفقرة )ج( من المادة )8( 
 )78( رقم  بقانون  المرسوم  من 
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد 
إلى  يهدفان  والــلــذان  التعطل، 
رواتــــب  ــن  مـ  )%50( نــســبــة  دفــــع 
عليهم  الــمــؤمــن  الــبــحــريــنــيــيــن 
القطاع  شــركــات  فــي  العاملين 
تداعيات  المتأثرة من  الخاص 
ناقشت  فيما  كـــورونـــا.  فــيــروس 
أيـــضـــًا الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون رقــم 
بــتــعــديــل   2020 لـــســـنـــة   )31(
 )3( رقــم  القانون  أحــكــام  بعض 
الــتــعــلــيــم  بــــشــــأن   2005 لـــســـنـــة 
العالي، المتضمن توفير غطاء 
تشريعي منظم لقطاع التعليم 
الــعــالــي، وبــشــكــل مــنــفــصــل عن 
الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي الــجــديــد 

لوزارة التربية والتعليم.
الفاضل  الــدكــتــورة  وأفـــادت 
بـــــأن مــــن الــــمــــوضــــوعــــات الــتــي 
ــــال دور  الـــلـــجـــنـــة خــ بــحــثــتــهــا 

ــراح  ــ ــتـ ــ ــاد، شـــمـــلـــت االقـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ االنـ
بقانون بشأن الخايا الجذعية 
ــن: الـــدكـــتـــور أحــمــد  الـــمـــقـــدم مــ
سالم العريض، الدكتورة ابتسام 
مــحــمــد الـــــــدالل، مــنــى يــوســف 
عــبــدالــرحــمــن محمد  الــمــؤيــد، 
ــور مــحــمــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــيـــر، والـ جـــمـــشـ
يسعى  الـــذي  عــلــي،  علي حسن 
التشريعي  اإلطــــار  تــوفــيــر  إلـــى 
لمراكز العاج والبحث، وبنوك 
والـــخـــايـــا  الــــســــري  الـــحـــبـــل  دم 
الجذعية وسبل ضبط جودتها، 
وفـــتـــح آفــــــاق تـــطـــويـــر أســالــيــب 
ــبـــحـــث  الــــــعــــــاج ومـــــــجـــــــاالت الـ
الــعــلــمــي وتـــطـــويـــر الــصــنــاعــات 
ــدث  ــ ــة ومـــــواكـــــبـــــة أحــ ــ ــيــ ــ ــدوائــ ــ الــ
الــتــطــورات الــطــبــيــة، مــا يسهم 
البحرين  مملكة  اســتــفــادة  فــي 
ــذه الــطــرق  مــن ثــمــار ومـــزايـــا هـ
الــعــاجــيــة والــبــحــثــيــة. مــشــيــرًة 
مشروع  ناقشت  اللجنة  أن  إلــى 
قانون بشأن الحد من استهاك 
مــشــروبــات الــطــاقــة الــمــعــد في 
المقدم  بقانون  االقــتــراح  ضــوء 

من مجلس الشورى.

لــــــلــــــمــــــرة األولـــــــــــــــــى فـــي 
ــتـــشـــفـــى الـــعـــســـكـــري،  الـــمـــسـ
ــاح فــتــق الــحــجــاب  يــتــم إصــ

بالمنظار  الخلقي  الحاجز 
أشهر،   6 عمرها  لدى طفلة 
والـــتـــي تــعــد أصــغــر مــريــضــة 
تـــخـــضـــع لـــعـــمـــلـــيـــة تــنــظــيــر 
ــذا الـــــنـــــوع مــن  ــ ــهـ ــ ــبــــطــــن لـ الــ

العيوب.
الحجابي  الفتق  يحدث 
ــولــــد  ــا يــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ الــــخــــلــــقــــي عـ
الطفل بفتحة في الحجاب 
الحاجز، وهي عضلة تفصل 
البطن عن الصدر، ما يؤدي 
ذلـــــك إلـــــى دخــــــول األمـــعـــاء 
أو األعـــضـــاء الــداخــلــيــة إلــى 
مثل  مشاكل  مسببة  الصدر 
صعوبة التنفس، أو التهابات 

الصدر، أو التواء األمعاء.
في البداية تم تشخيص 
ــلــــة عــــنــــدمــــا ظـــهـــرت  ــفــ الــــطــ
عــلــيــهــا أعــــــــراض تــنــفــســيــة، 
وقـــد أجــــرى الــنــقــيــب طبيب 
عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــشـــافـــعـــي 
أخــــصــــائــــي جـــــراحـــــة عـــامـــة 
البولية  والمسالك  والكلى 
الــجــراحــة  عملية  لــأطــفــال 
بــــالــــمــــنــــظــــار واســــتــــغــــرقــــت 
دقــيــقــة،  حـــوالـــي90  العملية 
المريضة  خـــروج  تــم  بعدها 
مـــن الــمــســتــشــفــى فـــي الــيــوم 

ــا تـــمـــاثـــلـــت  ــدمــ ــعــ ــــي بــ ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
بالشفاء كليا.

غــالــبــا فـــي الــســابــق يتم 
ــبــــطــــن  ــر الــ ــيــ ــظــ ــنــ تــــجــــنــــب تــ
لـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الـــفـــتـــق 
ــًرا إلـــى  ــظــ عـــنـــد األطــــفــــال نــ
صــــغــــر حـــجـــمـــهـــم ولــــذلــــك 
ــدام شــــق كــبــيــر  ــخــ ــتــ ــتـــم اســ يـ
الـــجـــراحـــة مـــا يسبب  أثـــنـــاء 
والمكوث  األلــم  مــن  المزيد 

بالمستشفى فترة طويلة.
بإمكاننا  الـــيـــوم  ولــكــنــنــا 
بالمنظار  الــجــراحــة  ــراء  إجــ
مــــــن خــــــــال عــــمــــل شـــقـــوق 
صغيرة جًدا، ونحن فخورون 
بــتــقــديــمــهــا لـــأطـــفـــال مــن 
جــمــيــع األعـــمـــار بــشــكــل آمــن 

وبسهولة.
كما أعرب النقيب طبيب 
عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــشـــافـــعـــي 
امــتــنــانــه وشــكــره لقائد  عــن 
الملكية  الطبية  الــخــدمــات 
الــــلــــواء بـــروفـــيـــســـور الــشــيــخ 
خالد بن علي آل خليفة على 
دعمه المستمر وتوجيهه في 
الرعاية  بمستوى  النهوض 
الجراحية للرضع واألطفال 

في المستشفى العسكري.
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ــة الـــــــــدراســـــــــة فـــي  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــع نـ ــ ــ مـ
الـــــمـــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة بــانــتــهــاء 
ــقــــات الـــشـــامـــلـــة  ــيــ ــبــ ــتــــطــ فـــــتـــــرة الــ
مــعــلــمــون  ــرب  ــ أعـ األداء،  لــتــقــويــم 
واعتزازهم  فخرهم  عن  ومعلمات 
اســتــدامــة  إنــجــاز  فــي  بالمساهمة 
ــروف الــجــائــحــة،  ــم ظــ الــتــعــلــيــم رغـ
البحرين  مملكة  نجحت  والــــذي 
على  الــثــانــي  الــدراســي  للعام  فيه 
التوالي، بجهود جبارة من جميع 

منتسبي الحقل التربوي.
وقالت أ. بلقيس علي معلمة 
بنت  آمــنــة  مــدرســة  العربية  اللغة 
الفترة  للبنات:  االبــتــدائــيــة  وهــب 
االستثنائية التي نمر بها، أتاحت 
لنا الفرصة كمعلمين للبحث عن 
ــًرا  أفــكــار لــجــعــل الــتــعــلــم يــتــرك أثـ
في نفوس الطاب، فابد للمعلم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــن  ــ عـ يـــبـــحـــث  أن 
أثر  بقاء  فــي  تسهم  فاعلة  تعليم 
لــدى  ممكنة  فــتــرة  أطـــول  التعلم 
المرحلة  في  وخصوًصا  الطالب، 
االبــتــدائــيــة، فــهــي مــرحــلــة عمرية 
ــات  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــاج الـــــــــى اســ ــ ــتـ ــ ــــحـ تـ
تــشــد انــتــبــاه الــطــلــبــة وتــركــيــزهــم، 
لــكــي ال يــشــعــرون بــالــرتــابــة خلف 
الشاشات، ولذلك قمُت باستخدام 
اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــف الــمــقــلــوب، 
لــتــضــمــيــن الــحــصــة االفــتــراضــيــة 
أنـــشـــطـــة تــفــاعــلــيــة، مــــا نـــتـــج عــنــه 
تــفــعــيــل الــتــحــضــيــر الــمــســبــق من 
الــدرس،  لمحتوى  الطالبات  قبل 
فــكــانــت الــحــصــة تــفــاعــلــيــة أكــثــر، 
أكــبــر،  بــصــورة  نشطا  التعلم  كـــون 
ــات مـــحـــور  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــت الـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ وأصـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، الحـــتـــواء 
الــحــصــة عــلــى أنــشــطــة تــفــاعــلــيــة 
وألعاب رقمية حماسية ينتج فيها 

الطالب بشكل أكبر.
وأضــــــــــــافــــــــــــت: »كــــــــمــــــــا قـــمـــت 
ــادلـــت(  ــبـ بـــاســـتـــخـــدام بـــرنـــامـــج )الـ
لمساعدة الطالبات على التنظيم 
توصلن  التي  للمعلومات  الــذاتــي 
إلــيــهــا مـــن خــــال قــــــراءة الــــدرس 
ــادة صياغة  ــ بـــيـــوم، وإعــ قــبــل ذلـــك 

بطرقهن  والــمــعــرفــة  الــمــعــلــومــات 
إلى  أدى  ما  وبأسلوبهن،  الخاصة 

فهمهن للمحتوى بشكل أفضل«.
الــمــهــزع معلمة  مــريــم  أ.  أمـــا 
نــظــام فــصــل بــمــدرســة آمــنــة بنت 
وهـــــب االبـــتـــدائـــيـــة لـــلـــبـــنـــات فــقــد 
الـــتـــعـــاونـــي من  الــتــعــلــم  إن  قـــالـــت 
اهم استراتيجيات التعلم النشط 
الــــذي يــعــتــمــد عــلــى الـــخـــروج من 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الــتــقــلــيــديــة 
ــن الــتــلــقــيــن  والـــــذهـــــاب بـــعـــيـــدًا عــ
ــد الــــتــــحــــديــــث  ــ ــعــ ــ والــــــحــــــفــــــظ، وبــ
مايكروسوفت  لــبــرنــامــج  الــجــديــد 
تــيــمــز أصـــبـــحـــت هـــنـــاك خــاصــيــة 
اثرت  التي  الصغيرة  المجموعات 
الـــــــــدروس بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وأعـــطـــت 
في  للمشاركة  أكبر  دافعا  الطاب 
هذه  طبقت  حيث  الــبــث،  حصص 
الــخــاصــيــة فـــي دروســـهـــا الــيــومــيــة 

بشكل فعال.
وأوضحت أنه مع استخدامها 
الصغيرة  المجموعات  لخاصية 
تــمــكــنــت مـــن مـــواجـــهـــة الــجــائــحــة 
ــتــــي  ــا الـــــبـــــاد والــ ــهــ ــر بــ ــمــ الــــتــــي تــ
افـــتـــقـــد الــــطــــاب خـــالـــهـــا شــيــئــًا 
الــتــي تشجع على  الــمــمــيــزات  مــن 
ــتــــواصــــل  ــار والــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ اإلبــــــــــداع واالبـ
الصف  في  زمائهم  مع  المباشر 
الــتــربــيــة  وزارة  ولــكــن  حـــر،  بــشــكــل 
ــذا األمــــر  ــ والـــتـــعـــلـــيـــم تـــــداركـــــت هــ
الحلول  كأحد  التعاوني  بالتعليم 

التي تؤدي إلى تحفيز المتعلمين 
ــــداع وتنشيط  عــلــى االبــتــكــار واإلبـ
الــكــثــيــر مــــن الــمــفــاهــيــم والــقــيــم 

المجتمعية والعمل الجماعي. 
مــعــلــم  مـــحـــمـــود  اهلل  ــد  ــ ــبـ ــ أ.عـ
حــاســوب بــمــدرســة مــديــنــة عيسى 
الــثــانــويــة لــلــبــنــيــن، قــــال: »قــدمــت 
الـــعـــديـــد مــــن اإلنــــــجــــــازات خـــال 
الــدراســي، ففي مجال  الــعــام  هــذا 
إنـــتـــاج الــمــحــتــوى الـــرقـــمـــي، قمت 
ــدريــــب الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والـــطـــلـــبـــة  ــتــ بــ
عــلــى مــخــتــلــف الـــبـــرامـــج، وقــمــت 
ضــمــن  ــيــــة  رقــــمــ دروس  بـــتـــنـــفـــيـــذ 
الـــفـــصـــول االفـــتـــراضـــيـــة، وقــدمــت 
ــًا رقــمــيــة نــمــوذجــيــة مسجلة  دروســ
مــــــن خــــــــال وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
مجلة  صممت  كــمــا  االجــتــمــاعــي، 
شاملة لأمن السيبراني لتثقيف 
الـــطـــلـــبـــة والـــمـــعـــلـــمـــيـــن، وســجــلــت 
للطلبة  الشروحات  من  مجموعة 
ــرق اســتــخــدام  والــمــعــلــمــيــن فـــي طـ
البرامج، وقمت بتصميم عدد من 
الملصقات والمنشورات اإلرشادية 
الــمــخــتــلــفــة، وأنـــتـــجـــت مــجــمــوعــة 
وقمت  الرقمية  الفيديوهات  مــن 
ــل الــتــواصــل  ــائـ بــنــشــرهــا عــلــى وسـ

االجتماعي«.
ــا مــجــال تطوير  وأضــــاف: »أمـ
ــلــــومــــات، فـــقـــد قــمــت  ــعــ نـــظـــم الــــمــ
ــيــــق حــــاســــوبــــي  ــبــ ــطــ بــــبــــرمــــجــــة تــ
ــتـــخـــراج اســـتـــجـــابـــات بــرنــامــج  السـ

الفورم بهدف التوثيق، كما صممت 
ــًا إلرســـــــال الــتــطــبــيــقــات  ــامـــجـ ــرنـ بـ
اإلجــراءات  المنازل حسب  لطلبة 
بإعداد  وقمت  المتبعة،  الرسمية 
بأسماء  مجلدات  إلنشاء  تطبيق 
ــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــي  الـــطـــلـــبـــة لــــاســ
عملية التوثيق، إلى جانب إنشاء 
مـــلـــفـــات لــلــعــمــل الـــجـــمـــاعـــي مــثــل 
التطبيقات  تسليم  متابعة  ملف 
متابعة  جانب  إلــى  هــذا  الموحد، 
فيها  العمل  وإتــمــام  مكتبية  أمــور 
مــثــل الــفــحــص الــســريــع الــيــومــي، 
وأسهمت في إنشاء حلقات تواصل 
مع الطلبة من خال التطبيقات 

المختلفة«.
معلم  مــحــمــد  فــيــصــل  أ.  ــا  أمــ
مــــــــادة الــــريــــاضــــيــــات والــــمــــشــــرف 
عيسى  مــديــنــة  بــمــدرســة  اإلداري 
إلــى  ــار  أشـ فــقــد  للبنين،  الــثــانــويــة 
يعتبر  الــطــاب  مــع  الــتــواصــل  أن 
مــن أهـــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
في  ــيـــن  واإلداريـ المعلمين  طــاقــم 
على  لــزامــًا  فكان  الجائحة،  فترة 
يتطلع  الـــذي  اإلداري  أو  المعلم 
الى بلوغ مرتبة االمتياز في عمله 
بكل  الـــتـــحـــدي  ــذا  هــ يــتــخــطــى  أن 

جدارة.
ومن التحديات التي واجهته 
إداري  ومــشــرف  ريــاضــيــات  كمعلم 
ومــنــســق لــبــرنــامــج إنــجــاز وأصــيــل 
ــي الـــــمـــــدرســـــة هــي  ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ

صـــعـــوبـــة الـــتـــواصـــل مــــع الــطــلــبــة 
المتخلفين عن تأدية التطبيقات 
ــدد وبــالــشــكــل  ــمـــحـ ــوقــــت الـ ــي الــ فــ
أولوياته  مــن  كــان  لــذا  المطلوب، 
بــأقــل جهد  الــظــرف  هـــذا  تخطي 
وفــــي وقــــت وجـــيـــز لـــلـــوصـــول إلــى 
المنطلق  هــذا  ومــن  مميز،  عمل 
إلدارة  األرضــي  الخط  تحويل  تم 
ــــى هـــاتـــفـــه الـــخـــاص  الـــمـــدرســـة الـ
بـــــغـــــرض الـــــتـــــواصـــــل مــــــع طــلــبــة 
الــصــفــوف الــخــاصــة بـــه فـــي وقــت 
ــي هــاتــفــه  ــ ــه، وفــ ــ ــارجــ ــ الـــــــــدوام وخــ
ــد بـــرنـــامـــج مــعــيــن  الــــخــــاص يـــوجـ
هواتف  وأرقام  بالبيانات  يحتفظ 
المسجلين  الطلبة  أمـــور  أولــيــاء 
ــا أســهــم  فـــي شــعــبــه الـــدراســـيـــة، مـ
كانت  التي  الصعوبات  تذليل  في 
الطلبة  مع  التواصل  في  تواجهه 
ــم والــمــتــعــلــقــة  ــ ــورهــ ــ وأولــــــيــــــاء أمــ
التطبيقات  تسليم  فــي  بالتأخر 
الــمــطــلــوبــة أو حــتــى غــيــابــهــم عن 
المتابعة  التطبيق، ونتيجة لهذه 
ــور الـــطـــاب  ــع نــســبــة حـــضـ ــ تــــم رفـ
ونسبة   %100 إلى  التطبيقات  في 
فــي جميع  أصــبــحــت %0  غــيــابــهــم 
الــتــطــبــيــقــات الــمــطــلــوبــة مــنــهــم، 
ــب الـــخـــاصـــة  ــعــ ــشــ وذلـــــــــك فــــــي الــ
ذلك  توثيق  وتم  فيصل،  بالمعلم 
األمر في برنامج متعلق بحضور 
ــاص بـــــــإدارة  ــ وغــــيــــاب الـــطـــلـــبـــة خــ

المدرسة. 

في ظروف »كورونا«

معلمون ومعلمات يثنون على نجاح العملية التعليمية للعام الدرا�ضي الثاني

} بلقي�س علي.} عبدالله محمود. } في�صل محمد.} مريم المهزع.

} انفوجرافيك يو�صح اإنجازات لجنة الخدمات بمجل�س ال�صورى.

} محمد ال�صي�صي.

الــرائــدة  المنصة  »طــلــبــات«؛  شــركــة  أعلنت 
ا في توصيل الطعام والتجارة السريعة،  إقليمًيّ
مـــبـــادرٍة تـــوَعـــوّيـــة لــجــمــع الــّتــبــرعــات لــمــســاعــدة 
في  الحالية  اإلنسانية  األزمــة  في  المتضررين 

فلسطين. 
الموافق  الخميس؛  الشركة غدا  وسُتَسّخر 
27 مايو 2021، منصتها اإللكترونية للمساعدة 
فـــي دعــــم هــــذه األزمـــــة اإلنــســانــيــة. فــعــبــر هــذه 
ــمـــاء عــلــى  ــعـ ــل طـــلـــٍب يــطــلــبــه الـ الــــمــــبــــادرة، كــ
ــيـــوم فـــي أي بـــلـــٍد من  ــذا الـ الــتــطــبــيــق خــــال هــ
في  سُيسِهم  الــشــركــة  بها  تعمل  الــتــي  الــبــلــدان 

جهود اإلغاثة اإلنسانية في فلسطين.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن مــوّظــفــي شركة 

»طـــلـــبـــات« يــمــكــنــهــم الـــّتـــبـــرع بـــيـــوٍم أو أكــثــر من 
رواتبهم لصالح أعمال اإلغاثة، وذلك من خال 
نهَتم«،  »نحن  المجتمعية؛  المساهمة  برنامج 
للمشاركة  لموّظفيها  الــشــركــة  أطلقته  الـــذي 
ستدعم  كما  المجتمعية،  المبادرات  ومساندة 
أكبر شريحة من  لدعم  التبرعات  الشركة هذه 

المتضررين.
ُيشير »توماسو ُردريجز«؛ المدير التنفيذي 

لشركة »طلبات« إلى هذه المبادرة قائا:
»لــقــد شــهــدنــا فــي شــّتــى أنــحــاء الــعــالــم ما 
ونؤمن  إنسانية في فلسطين،  أزمــٍة  يجري من 
أن  كـــشـــركـــة،  ثــــّم  أواًل  كــبــشــٍر  ــا،  ــنـ ــبـ واجـ مـــن  أّن 
العون  يــد  نقف مــًعــا مــن أجــل اإلنــســانــيــة لمد 

األزمـــة.  هــذه  فــي  الــمــتــضــّرريــن  للفلسطينيين 
بــدعــٍم مــن شــريــكــنــا الـــدائـــم »بــرنــامــج األغــذيــة 
العالمي«، أطلقنا مًعا حملة توَعوّية، وسنعمل 
المالي  الدعم  لتوفير  بيد مع مجتمعاتنا  يًدا 

لأعمال اإلغاثية في فلسطين«.
وأضــــاف هــشــام الــســاعــاتــي؛ الــمــديــر الــعــام 

ة »طلبات البحرين«، قائًا: لِمنصَّ
ــزًءا مـــن شــركــٍة  ــ »نــحــن فـــخـــورون بــكــونــنــا جـ
ومـــن فـــريـــٍق يــقــفــون مــًعــا مـــن أجـــل اإلنــســانــيــة 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. عــبــر هـــذه الــمــبــادرة 
التزامنا بالمساعدة  ر عن  اإلقليمية، نحن نعبِّ
في األعمال اإلغاثية لمتضّرري فلسطين حتى 
نكون مصدًرا للّتغير اإليجابي في هذا العالم«.

بالتعاون مع »برنامج الأغذية العالمي« للأمم المتحدة

»ط������ل������ب������ات« ُت�����ط�����ِل�����ق م��������ب��������ادرة دع�����م 

االأزم���������ة االإن�������ض���ان���ي���ة ف����ي ف��ل�����ض��ط��ي��ن غ���دا
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غ«  ع  »م  الـــــســـــعـــــودي  الـــــمـــــواطـــــن  ــد  ــ ــاشـ ــ نـ
لمساعدته  البحرين  مملكة  فــي  المسؤولين 
كانت  التي  البسيطة  لمشكلته  إيجاد حل  في 
إنهاء  فــي  أمــلــه  عــن  معربا  فيها،  سببا  كــورونــا 
هذه المعاناة مع تطبيق »مجتمع واعي« بسبب 
بطاقته السكانية المنتهية منذ عشر سنوات.

السعودي  الجانب  في  عملت  إنني  ويقول 
البحرين  الذي يربط بين  الملك فهد  لجسر 
الــذكــريــات الجميلة  والــســعــوديــة، وأحــمــل مــن 
ــاهـــدا على  ــوال فـــتـــرة عــمــلــي حــيــث كــنــت شـ ــ طـ
افتتاح الجسر برعاية أصحاب الجاللة الملك 
فهد وسمو األمير الراحل الشيخ عيسى طيب 
اهلل ثراهما، ومثل أي مواطن سعودي ارتبطت 

بالبحرين ذلك البلد الشقيق.
ويضيف إنني بعد التقاعد من عملي قبل 
20 عاما اخترت أن أعيش في مملكة البحرين 
إلى جانب بيتي في منطقة الخبر بالسعودية، 
واستخرجت بطاقة سكانية على عنوان سكني 
ــورة بــالــمــنــامــة، وهــــو نفس  ــحــ فـــي مــنــطــقــة الــ
وعندما  الــيــوم،  حتى  فيه  أقيم  الــذي  العنوان 
انــتــهــت صــالحــيــة بــطــاقــتــي الــســكــانــيــة قــبــل 10 
سنوات توجهت الستخراج أخرى محدثة فتم 
إبالغي بأنه يحق العيش بالبطاقة السعودية، 
فحمدت اهلل على نعمة التقارب بين األشقاء.

قــائــال: قبل 5  الــســعــودي  الــمــواطــن  ويتابع 
ذلك  ومنذ  كبد،  زراعــة  أجريت جراحة  سنوات 

البحرين  في  الكاملة  اإلقــامــة  اخترت  الحين 
ذلك البلد الذي احتضنني طوال هذه الفترة 
أبــنــاء  معاملة  وتلقيت  مــشــكــالت  أي  دون  مــن 
الــبــحــريــن فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت، حــيــث كنت 
أتــــردد عــلــى الــمــركــز الــصــحــي بــالــحــورة فــي أي 

وقت أحتاج إليه.
ــا، وفضلت  ــورونـ ويــكــمــل: جــــاءت جــائــحــة كـ
الــبــقــاء فـــي الــبــحــريــن ذلـــك الــبــلــد اآلمــــن في 
ظــــل اإلجــــــــــراءات الــصــحــيــة الــمــتــمــيــزة الــتــي 
الــحــصــول  ــاب  بـ فــتــح  ــع  ومـ الــمــمــلــكــة،  طبقتها 
على التطعيمات قدمت ألخذ اللقاح الصيني 
وأكملت  الماضي  ديسمبر  شهر  في  سينوفارم 
الحالي  الــعــام  مــن  يناير  فــي  الثانية  الجرعة 
مستخدما تطبيق »مجتمع واعي«. وفي الفترة 
إلضافة  التطبيق  تحديث  تم  حينما  األخيرة 
شروط  من  أن  وجــدت  التطبيق،  على  الصورة 
التحديث أن يتم إضافة تاريخ انتهاء صالحية 
بالفعل،  منتهية  هي  والتي  السكانية  البطاقة 
لذا لم يتم التحديث. وأشار إلى أنه عجز عن 
الجهات  مــع  ســواء  المشكلة،  لهذه  وجــود حــل 
السفارة  مــع  أو  السكانية  بالبطاقة  المعنية 
بــدا من  أجــد  لــم  لــذا  البحرين،  فــي  السعودية 
من  يخفف  حــل  إليــجــاد  المسؤولين  مناشدة 
التي  معاناتي وخاصة بعد تشديد اإلجــراءات 
تتطلب االلتزام بتطبيق واع في جميع مناحي 

الحياة في الوقت الراهن.

م���اط��ن ���س��ع���دي ي��ن��ا���س��د ال��م�����س���ؤول��ي��ن حل 

م��������س��ك��ل��ت��ه م���ع ت��ط��ب��ي��ق »م��ج��ت��م��ع واع����ي«

بــــوزارة  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  أعــلــنــت 
الصحة عن إغالق مطعم غلًقا إداريًا مدة 
أسبوع ومخالفة 13 مطعمًا إثر مخالفتها 
لفيروس  للتصدي  االحترازية  اإلجـــراءات 
مع  بالتنسيق  وذلــك  كوفيد-19(   ( كورونا 
وزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض 
حيث تم اتخاذ اإلجــراءات الالزمة إلحالة 

هذه المطاعم للجهات القانونية.
التفتيشية  الـــزيـــارة  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الــصــحــة  إدارة  مـــفـــتـــشـــو  بـــهـــا  قــــــام  ــي  ــتــ الــ
في  الداخلية،  وزارة  مع  وبالتعاون  العامة 
والتي  التفتيشية  الـــزيـــارات  تكثيف  إطـــار 
تــهــدف إلـــى الــتــأكــد مـــن الـــتـــزام الــمــنــشــآت 
األخيرة  والقرارات  الصحية  باالشتراطات 
الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا، حـــيـــث شــمــلــت هـــذه 
مختلف  في  ومقهى  مطعمًا   99 الــزيــارات 

المحافظات.

إلــى مخالفة  نظًرا  أنــه  الـــوزارة  وبينت 
واالشــتــراطــات  ــراءات  ــ اإلجـ المطاعم  تلك 
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــنــــصــــوص عـ ــمــ ــيـــة الــ ــيـــمـ ــنـــظـ ــتـ الـ
رقــم 51 لسنة 2020 بشأن  ــوزاري  الـ الــقــرار 
تطبيقها  الــواجــب  الصحية  االشــتــراطــات 
فــي الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي الحـــتـــواء ومنع 
ــا )كــــوفــــيــــد-19(،  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيــ انـــتـــشـــار فــ
ورصـــــد مــخــالــفــات لــلــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
الــقــوانــيــن حيال  تــم تطبيق  الــشــأن،  بــهــذا 
إلى  ــوزارة  الــ ولفتت  المخالفة،  المطاعم 
قـــامـــوا  الـــقـــضـــائـــي  الـــضـــبـــط  مــــأمــــوري  أن 
القضائي  الضبط  مأموري  مع  بالتنسيق 
والتجارة  الصناعة  ووزارة  الداخلية  بــوزارة 
وتم  التفتيش،  بــــإدارة  متمثلة  والسياحة 
ضبط مخالفة المطعم وغلقه إدارًيا مدة 

أسبوع.
ومن جانب آخر قام قسم صحة البيئة 

يــوم أمــس بــزيــارة 5 صــالــونــات رجــالــيــة، تم 
غــلــق اثــنــيــن مــنــهــا غــلــقــًا احــتــرازيــا بسبب 
ــود حــالــة قــائــمــة بــيــن الــزبــائــن يتوجب  وجـ
ــدم مــخــالــطــة اآلخـــريـــن،  عــلــيــهــا الـــعـــزل وعــ
ومــخــالــفــة اثــنــيــن آخـــريـــن لــعــدم االلـــتـــزام 
انتشار  من  للحد  المطلوبة  باالشتراطات 
فيروس كورونا. وتم كذلك زيارة 3 صالونات 
نسائية، حيث تم غلق صالون واحد غلقًا 
احترازيًا بسبب وجود حالة قائمة لفيروس 
كورونا يتوجب عليها العزل وعدم مخالطة 
إغــالق صالة  تم  ذلك  إلى جانب  اآلخرين 
المطلوبة  االشــتــراطــات  خــالــفــت  ريــاضــيــة 

للحد من انتشار فيروس كورونا.
أمـــا بــشــأن بــقــيــة الــمــحــال الــتــي تمت 
فقد  المحافظات،  كافة  في  عليها  الرقابة 
تـــم تــنــبــيــه بــعــض الــمــحــالت مــمــن لــوحــظ 
لـــديـــهـــم قـــصـــور فــــي آلـــيـــة تــطــبــيــق بــعــض 

للتصحيح،  قــابــلــة  هــي  والــتــي  ــراءات  ــ اإلجــ
ــــن قــبــل  ــال مـ ــ ــــحـ ــــي الـ ــم تــصــحــيــحــهــا فـ ــتـ فـ
أصحاب تلك المحال، داعية الجميع إلى 
مواصلة االلتزام والتحلي بروح المسؤولية 
العالية، واإلبالغ الفوري عن أي مخالفات 
أن هذه  أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة 
الصحة  لتأمين  تــأتــي  المهمة  الــخــطــوات 
ــزام األفــــــراد  ــ ــتـ ــ ــن الـ الـــعـــامـــة ولــلــتــحــقــق مــ
ــاب الـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاهـــي وبــقــيــة  ــحــ وأصــ
الــمــحــالت ذات الــعــالقــة بــالــصــحــة الــعــامــة 
ــات  ــراطـ ــتـ بـــــاإلجـــــراءات االحـــتـــرازيـــة واالشـ
الــصــحــيــة الـــواجـــب تــطــبــيــقــهــا، وهـــو األمـــر 
انتشار  من  للحد  هاما  مرتكزا  يعد  الــذي 
فــيــروس كـــورونـــا، حــيــث تــتــواصــل الــزيــارات 
الميدانية ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة لضمان صحة وسالمة 

الجميع. 

اإغ�الق مطع�م وثالثة �سال�نات ومخالفة 13 مطعم�ا لعدم تقيدها بالإجراءات

ــة  ــابــ ــيــ صـــــــــــرح رئـــــــيـــــــس نــ
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــأن 
ــد تــلــقــت  ــة قــ ــامـ ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ
مــكــافــحــة  إدارة  مــــن  بــــالغــــًا 
مفاده  اإللكترونية  الجرائم 
ــر عــلــى  ــنـــشـ قــــيــــام شــــخــــص بـ
حسابه بأحد مواقع التواصل 
االجــــتــــمــــاعــــي مـــــا يــتــضــمــن 
االدعاء بتعمد طائفة معينة 
من الناس اإلضرار بالصحة 
الــــعــــامــــة فـــــي ظـــــل جـــائـــحـــة 
ــات  ــارسـ ــمـ كـــــورونـــــا وإتـــــيـــــان مـ
تحديد  وتم  تفشيها،  بقصد 

شخصية صاحبة الحساب.
ــابـــة  ــيـ ــنـ ــرت الـ ــ ــاشــ ــ وقـــــــد بــ
الــتــحــقــيــق فـــي الـــواقـــعـــة فــور 
ــبـــالغ واســتــجــوبــت  تــلــقــيــهــا الـ
ــا بــمــا  ــهــ ــتــ ــهــ الـــمـــتـــهـــمـــة وواجــ
نشرته من ادعاء في حق تلك 
إســاءة  مــن  يشكل  ومــا  الفئة 
التواصل  وســائــل  الســتــخــدام 
إليها  ووجــهــت  االجــتــمــاعــي، 
ــريـــض عــالنــيــة  ــحـ ــتـ تـــهـــمـــة الـ
على بغض طائفة من الناس 
ــائـــل  ــتـــعـــمـــال وسـ وإســـــــــاءة اسـ
االتـــــصـــــال، وأمــــــــرت بـــإحـــالـــة 

ــى الــمــحــكــمــة  ــ ــ الـــمـــتـــهـــمـــة إلـ
وتحدد  المختصة  الجنائية 
ــلـــســـة  ــر الـــــــــدعـــــــــوى جـ ــ ــــظـ ــنـ ــ لـ

2021/05/27م.
مــكــافــحــة  إدارة  وكــــانــــت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــم االلـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
بــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لــمــكــافــحــة 
الــفــســاد واألمـــن االقــتــصــادي 
ــد أشــــــارت  ــ ــي، قـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ وااللـ
ــار أعـــمـــال  ــ ــا فــــي إطــ ــهـ ــى أنـ ــ الـ
ومباشرة  والمتابعة  الــرصــد 
اإلجراءات القانونية الالزمة 

والـــتـــي تـــقـــوم بــهــا اســتــدعــت 
بعد نشرها  )52 عامًا(  امرأة 
التواصل  موقع  على  تغريدة 
ــتـــمـــاعـــي )تـــويـــتـــر( تــعــد  االجـ
ــل فــي  ــلـ ــمـ ــة إلحـــــــدى الـ ــ ــانـ ــ إهـ
ــريــــض عــلــى  ــحــ ــتــ الـــــبـــــالد والــ
ــن طـــريـــق  ــ بـــغـــض طـــائـــفـــة عـ
مكافحة  إدارة  وأكــدت  النشر، 
تم  أنه  االلكترونية،  الجرائم 
القانونية  ــراءات  اإلجــ اتــخــاذ 
ــة تـــمـــهـــيـــدًا إلحـــالـــة  ــ ــالزمــ ــ الــ

القضية إلى النيابة العامة.

اإح���ال���ة خ��م�����س��ي��ن��ي��ة اإل�����ى ال��م��ح��ك��م��ة ع���ن واق��ع��ة 

ال���ت���ح���ري�������ض ع���الن���ي���ة ع���ل���ى ب���غ�������ض ط��ائ��ف��ة

ــرت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  أمــ
ــاء شــهــود  ــتــــدعــ الـــجـــنـــائـــيـــة اســ
قــضــيــة شقيقين  فــي  اإلثـــبـــات 
ــار  ــ ــــجـ ــاالتـ ــ تـــــــــــوأم مـــتـــهـــمـــيـــن بـ
ــمـــخـــدرة  وتــــعــــاطــــي الـــــمـــــواد الـ
مايو، حيث   31 بجلسة  وذلــك 
تـــم ضــبــطــهــمــا وبـــحـــوزتـــهـــا ما 
يقرب من كيلوجرام من مخدر 
أحدهما  أقر  حيث  الحشيش، 
اآلخــر  أنــكــر  بينما  بالتعاطي 
مدعيا  الــتــعــاطــي  أو  ــار  االتـــجـ
ضبطها  تـــم  الـــتـــي  الـــمـــواد  أن 
تخص شقيقه كونه يشك في 

تعاطيه.
األمنية  التحريات  وكانت 
ــورط أحـــد  ــ ــ قــــد كـــشـــفـــت عــــن تـ
المواد  تعاطي  في  المتهمين 
الــمــخــدرة واالتــجــار بها ودلــت 
بياناته  عــلــى  الــتــحــريــات  تــلــك 
أنــه حــذر في  تبين  كاملة، كما 
الــمــواد  يــبــيــع  الــتــعــامــالت وال 
منه  للمقربين  إال  الــمــخــدرة 
السقوط في قبضة  خوفا من 
التأكد من صحة  األمــن وبعد 
الــمــعــلــومــات والـــتـــحـــريـــات تم 
الــنــيــابــة  ــن  مــ إذن  اســــتــــصــــدار 
لضبط المتهم، حيث توجهت 
إلى منزله لضبطه  أمنية  قوة 
وفي تلك األثناء خرج شقيقه 
التوأم وتعدى على قوات األمن 
إلى أن تمت السيطرة عليهما.

المتهم  غــرفــة  وبــتــفــتــيــش 
ــلــــى ظـــــــرف بـــــه مــبــلــغ  ــثــــر عــ عــ
ألــــف ديـــنـــار حــصــيــلــة االتـــجـــار 
وعـــدد مــن الــحــبــوب الــمــخــدرة 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة كـــمـــا عـــثـــر عــلــى 
الحشيش  مــخــدر  مـــن  قــطــعــة 
تزن أكثر من نصف كيلو وعدد 
فــي  ــتـــخـــدم  تـــسـ األدوات  ــن  ــ مـ
الــتــعــاطــي والــبــيــع، وأكـــثـــر من 
مشرب يستخدم في التعاطي، 
حــيــث أقــــر الــمــتــهــم بــحــيــازتــه 
لتلك األدوات كما عثر بسطح 

الـــمـــنـــزل عــلــى كــيــس بـــه أكــثــر 
ــن نـــصـــف كــيــلــو مــــن مــخــدر  مــ

الحشيش.
وأنـــــــكـــــــر الــــمــــتــــهــــم أمـــــــام 
تــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة تــعــاطــيــه 
الــمــخــدرة أو االتــجــار  ــواد  ــمـ الـ
كــان يتعاطى  أنــه  بها موضحا 
بعد خروجه  منذ عدة سنوات 
والتأهيل  اإلصـــالح  مــركــز  مــن 
حــيــث قــضــى عــقــوبــة الــســجــن 
ــة، وأضــــــاف  ــ ــرقـ ــ ــي قـــضـــيـــة سـ ــ فـ
الــتــي  ــواد  ــ ــمـ ــ والـ الـــمـــشـــارب  أن 
عــلــيــهــا ال تخصه  الـــعـــثـــور  ــم  تـ
مدعيا أنها ملك شقيقه الذي 
المخدرات  يتعاطى  أنــه  يظن 
كـــــون عــيــنــيــه دائــــمــــا حــــمــــراء، 
بــيــنــمــا أقـــــر شــقــيــقــه تــعــاطــي 
إلى  الــمــخــدرة، مشيرا  الــمــواد 
منذ  الــمــخــدرات  يتعاطى  أنــه 
ويــحــصــل عليها  عـــدة ســـنـــوات 
عــن طــريــق شخص آســيــوي ال 
يتواصل  ولكنه  بياناته  يعرف 
ــقـــط، ويــتــم  مـــعـــه تــلــيــفــونــيــا فـ
االتـــفـــاق عــلــى الــحــصــول على 
الـــمـــادة الـــمـــخـــدرة عـــن طــريــق 

ــن مـــحـــددة  ــاكــ ــي أمــ وضـــعـــهـــا فــ
ــا ويـــضـــع  ــهـ ــمـ ــلـ ــسـ ــتـ يــــتــــوجــــه لـ

األموال ثم يغادر.
ــة إلــــى  ــابــ ــيــ ــنــ وأســــــنــــــدت الــ
المتهمين أنهما في 11 فبراير 
محافظة  أمـــن  ــرة  ــدائـ بـ  2021
حال  األول  المتهم  العاصمة 
كــونــه عــائــدا حـــاز وبـــاع بقصد 
ــادة الــحــشــيــش في  ــ االتـــجـــار مـ
غـــيـــر األحــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 
ــرز بقصد  ــ ــاز وأحــ ــ قـــانـــونـــا، وحـ
في  الحشيش  مـــادة  التعاطي 
غـــيـــر األحــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 
للمتهم  أســنــدت  كــمــا  قــانــونــا، 
أنــه حــاز وأحـــرز بقصد  الثاني 
ــادة الــحــشــيــش في  ــ االتـــجـــار مـ
غـــيـــر األحــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 
قانونا، كما حاز وأحرز بقصد 
في  الحشيش  مـــادة  التعاطي 
غـــيـــر األحــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 
المحكمة  قــررت  حيث  قانونا، 
إلى  الــقــادمــة  الجلسة  تأجيل 
للدفاع  محاٍم  لندب  أبريل   29
عـــن الــمــتــهــمــيــن مـــع اســتــمــرار 

حبسهما.

ا�����س����ت����دع����اء �����س����ه�����د الإث�������ب�������ات ف��ي 

ات����ه����ام ت���������اأم ب����الت����ج����ار ب���ال���م���خ���درات

 3 محاكمة  تأجيل  الجنائية  الكبرى  المحكمة  قــررت 
آسيويين شكلوا عصابة لالتجار في البشر وإجبار آسيويات 
على ممارسة الدعارة إلى جلسة 3 مايو لجلب المتهمين 
من محبسهم، استدرجوا ضحيتهم عبر إعالن على مواقع 
التدليك،  خدمات  في  العمل  بوهم  االجتماعي  التواصل 
إلـــى أن تمكنت من  الـــدعـــارة  ثــم أجــبــروهــا عــلــى مــمــارســة 
التواصل مع سفارة بلدها في البحرين والتي أبلغت إدارة 
على  والقبض  تخليصها  وتم  البشر  في  االتجار  مكافحة 
المتهمين.  وقالت المجني عليها إن بداية الواقعة كانت 
عن طريق مشاهدة إعالن على موقع الفيسبوك للعمل في 
وتقدمت  باإلعالن،  المبين  الرقم  مع  وتواصلت  البحرين 
المطلوبة  األوراق  أرســلــت  إذ  التدليك  مجال  فــي  للعمل 
استقبالها  في  وكان  المملكة  إلى  وبالفعل حضرت  منها، 
في  الثانية  المتهمة  إلــى  بإيصالها  قــام  األشــخــاص  أحــد 

شقتها، مضيفا أنها شاهدت ما يقرب من 11 فتاة أخريات 
ــودات فـــي نــفــس الــشــقــة وعــلــمــت أنـــهـــن يــعــمــلــن في  ــوجــ مــ
للعمل  االستعداد  بضرورة  المتهمة  أخبرتها  إذ  الــدعــارة، 
ــارة. وأشــــارت المجني  فــي الــيــوم الــتــالــي فــي مــجــال الـــدعـ
في  للعمل  حضرت  أنها  المتهمة  أخبرت  أنها  إلــى  عليها 
في  بإلقائها  وهــددتــهــا  نهرتها  المتهمة  أن  إال  التدليك 
دفـــع 1300  أن عليها  أو  الــعــمــل  رفــضــهــا  حـــال  فــي  الــبــحــر 
دينار تكاليف استقدامها إلى البحرين للعودة إلى بلدها 
تواصلت مع  الثانية  المتهمة  أن  إلــى  أخــرى، مشيرة  مــرة 
المتهمة األولى التي تدير العمل من خارج البالد وكلمتها 
هــي األخــــرى مــوجــهــة إلــيــهــا الــتــهــديــدات فــي حـــال رفضها 
الثالث  المتهم  إليها  وحضر  الــدعــارة.  مجال  فــي  العمل 
وأجبرت  الشقق  إحــدى  إلــى  بها  وتــوجــه  التالي  الــيــوم  فــي 
دينارا   45 مقابل  زبــائــن  ثالثة  مــع  الــدعــارة  ممارسة  على 

تحصلت عليها المتهمة الثانية وعند عودتها إلى الشقة 
رفضها  على  أصـــرت  الثالث  المتهم  بواسطة  أخـــرى  مــرة 
العمل، وبعد عدة أيام منعوا عنها الهاتف فيما استطاعت 
وبعد  الشرطة  أخبرت  التي  بلدها  سفارة  مع  تتواصل  أن 
أقـــل مــن نــصــف ســاعــة تــم تــحــريــرهــا. مــن جــانــبــهــا أنــكــرت 
شقيقتها  إن  وقالت  باألشخاص،  االتجار  تهمة  المتهمة 
دورهــا هي  بينما  الخارج  الدعارة من  تدير شبكة  هي من 
ريع  وتسلم  الشقة  وتنظيف  للفتيات  الطعام  إعداد  فقط 
الخارج  فــي  إلــى شقيقتها  وإرســالــه  الفتيات  مــن  الــدعــارة 
مقابل حصولها على 250 دينارا شهريا، بينما قال المتهم 
خــارج  وســافــرت  هــي صديقته  األولـــى  المتهمة  إن  الثالث 
البحرين وتركت شقيقتها هنا، وهو من استأجر لها شقة 
رفقة أخريات للعمل في الدعارة، وكل ما يقوم به هو نقل 

الفتيات وشراء احتياجاتهن بمقابل مادي بسيط.
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النف�سي ال��ط��ب  ع��ل��ى  وال����ده  م��ن��زل  وح���رق  ب��الن��ت��ح��ار  ه���دد  ���س��اب  ع��ر���ض 
الجنائية  الــكــبــرى  الــمــحــكــمــة  ــرت  أمــ
ــلــــى الــــلــــجــــان الــطــبــيــة  ــاب عــ ــ ــ بــــعــــرض شـ
والكشف  العقلية  قـــواه  لبيان  والنفسية 
عليها, وذلك بعد أن أقدم على محاولة 
إشعال النار في نفسه وفي مسكنه بسبب 
خــالفــات أســريــة على إطـــارات ســيــارات، إذ 
ســكــب الــبــنــزيــن عــلــى نــفــســه وعــلــى أرض 
ــيـــده مـــهـــددا  الـــمـــنـــزل وأمــــســــك قــــداحــــة بـ
يقترب منه  بمن  النار  وإشعال  باالنتحار 
مــن ضبطه  األمـــن  قـــوات  تمكنت  أن  إلـــى 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــه، حــيــث قـــــررت تــأجــيــل 
انــتــظــارا  مــايــو   31 إلـــى  الــقــادمــة  الجلسة 

لتقرير الطب النفسي.
ــان بـــالغ مــن بــحــريــنــي )65 عــامــا(  وكــ

تــلــقــاه مــركــز شــرطــة مــديــنــة حــمــد يفيد 
بحرق  بالتهديد  سنة(   33( نجله  بقيام 
الــمــنــزل وحـــرق مــن مــعــه، وأفـــاد بــأنــه يوم 
اتــصــاال مــن زوجــتــه يفيد  الــواقــعــة تلقى 
بسبب  أســري  فــي خــالف  المتهم  بتسبب 
خلع إطـــارات ســيــارة زوجـــة أخــيــه، فطلب 
عن  وسأله  المتهم  محادثة  المبّلغ  منها 
ســبــب خــلــع إطــــــارات ســـيـــارة زوجــــة أخــيــه 
فادعى المتهم أنه يشك في كون السيارة 
بها متفجرات فاحتد المبّلغ على المتهم 
ونهاه عن تلك األفعال فما كان من المتهم 
فلم  والــمــنــزل،  نفسه  بــحــرق  هـــدد  أن  إال 
الهاتف،  وأغــلــق  لتهديداته  األب  يكترث 
وبــعــدهــا بــدقــائــق تلقى اتــصــاال آخـــر من 

علبة  بسحب  المتهم  بقيام  تفيد  زوجته 
قداحة  ومعه  وقــود  وبداخلها  بالستيكية 

وأغلق باب غرفته على نفسه.
وفور البالغ توجه شرطي إلى المنزل 
ــة وطـــــرق بــــاب غــرفــة  ــعـ ــواقـ الســـتـــجـــالء الـ
الــمــتــهــم الــــذي خـــرج ومــعــه عــلــب الــوقــود 
معلقة على صدره وبيده قداحة وبدأ في 
الــبــنــزيــن عــلــى نفسه وهـــدد بحرق  ســكــب 
للسيطرة  دعــمــا  الشرطي  فطلب  نفسه، 
أفــراد  مــن  عــدد  وقــد حضر  المتهم،  على 
الشرطة وبعد محاوالت ومقاومة من قبل 
قام  أن  بعد  عليه  السيطرة  تمت  المتهم 
بكسب البنزين على بعض أفراد الشرطة 
وعلى ساللم المنزل مهددا بحرق نفسه 

والمحيطين به.
في  أنــه  المتهم  إلــى  النيابة  وأسندت 
المحافظة  أمـــن  بـــدائـــرة   2021 مــــارس   7
الشمالية شرع عمدا في إشعال حريق في 
المنزل المملوك للمجني عليه وكان من 
شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم 
على  الــوقــود  بإلقاء  قــام  أن  بعد  للخطر 
أثر  وقد خاب  المنزل،  أرض  نفسه وعلى 
الــجــريــمــة لــســبــب ال دخــــل لـــه فــيــه وهــو 
تدخل أفراد الشرطة، كما استعمل القوة 
مع الموظفين العموميين بهدف منعهما 
بذلك  يبلغ  ولـــم  وظيفتهما،  تــأديــة  مــن 
اإلصابات  إصابتهما  في  وتسبب  مقصده 

الموصوفة بالتقرير الطبي. 

} مأمور الضبط القضائي خالل غلق المطعم والصالونات المخالفة.

والجهات  ــوزارات  ــ الـ نيابة  رئــيــس  صــرح 
الجنائية  الــصــغــرى  المحكمة  بــأن  الــعــامــة 
ثــمــانــيــة متهمين  بـــإدانـــة  ــــدرت أحــكــامــًا  أصـ
االحــتــرازي  الــصــحــي  الــحــجــر  لمخالفتهم 
المفروض عليهم والمقرر ضمن اإلجراءات 
ــتــــي فــرضــتــهــا  ــة الــ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ــيــــر االحـ ــتــــدابــ والــ
فيروس  انتشار  لمنع  المختصة  السلطات 
بالحبس  بمعاقبتهم  قضت  حيث  كــورونــا، 
مــدة ستة أشــهــر وبــغــرامــات تــتــراوح مــا بين 

ألف وثالثة آالف دينار.
وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة 
بوزارة الصحة عدة بالغات  العامة  الصحة 

ــد مــتــهــمــيــن لــمــخــالــفــتــهــم اإلجــــــــراءات  ضــ
ــرارات  ــقــ ــهـــم بــ ــتـــزامـ ــدم الـ ــعــ االحــــتــــرازيــــة وبــ
ــتــــرازي الــمــفــروض  الــحــجــر  الــصــحــي االحــ
عــلــيــهــم لــمــنــع اخــتــالطــهــم بــالــغــيــر، وذلـــك 
قيامهم  مــن  المتابعة  خــالل  مــن  ثبت  لما 
ــتـــرازي  بــخــرق قــــرار الــحــجــر الــصــحــي االحـ
مقارًا  المتخذة  إقامتهم  محال  ومغادرتهم 
فــتــرة  أثـــنـــاء  تـــواريـــخ مختلفة  فـــي  لــلــحــجــر 
قد  كـــان  منهم  متهمان  قـــام  فيما  الــحــجــر، 
االحترازي  الصحي  الحجر  عليهما  فرض 
بمغادرة  كورونا  بفيروس  إصابتهما  لثبوت 
منزليهما والتوجه إلى مستشفيات خاصة 

األمر  المختبري,  الفحص  إعــادة  أجل  من 
الذي من شأنه تعريض حياة الغير  للخطر، 
ــه ثــبــت إصــابــتــهــمــا بــالــفــيــروس  ــة أنــ وخـــاصـ
بالفحص الثاني الذي قاما بإجرائه خالفًا 
المتبعة،  الصحية  واإلجـــراءات  للتعليمات 
فور  العامة تحقيقاتها  النيابة  باشرت  وقد 
المتهمين  بإحالة  وأمرت  البالغات،  تلقيها 
التي  المختصة  الجنائية  المحكمة  إلـــى 

قضت بإدانتهم ومعاقبتهم .
أكـــد رئــيــس النيابة  الــســيــاق  وفـــي هـــذا 
إلى جانب  دورها  تواصل  العامة  النيابة  أن 
المملكة  جهود  دعــم  فــي  المعنية  الجهات 

ــل الــســيــطــرة عــلــى هــذه  الــمــبــذولــة مـــن أجــ
مشيرًا  تفشيها،  دون  والحيلولة  الجائحة 
إلى ان النيابة قد درجت من هذا المنطلق 
اتــخــاذ إجــراءاتــهــا بكل حــزم فــي شأن  على 
االحترازية  والتدابير  اإلجــــراءات  مخالفة 

وبشكل فوري وعاجل.
كــــمــــا شــــــــدد عــــلــــى ضـــــــــــرورة االلــــــتــــــزام 
باإلجراءات والتدابير التي تفرضها الجهات 
وعلى  المجتمع،  حماية  أجل  من  المعنية 
االجتماعية  مسئولياتهم  األفــــراد  تحمل 
للمساءلة  تجنبًا  الشأن  هذا  في  والوطنية 

الجنائية.

الحب��ض 6 اأ�س�هر ل�� 8 متهمين خالف�ا الإج�راءات الحترازية
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فوزية رشيد

من  نــوع  بأنه  األســـود  الفطر  يعرف 
بفطريات  تعرف  التي  الفطريات  أنــواع 
 ،)mucormycetes( الــمــخــاطــي  الــغــشــاء 
ــدوى فــطــريــة خــطــيــرة إال أنــهــا  ــ وهــــي عـ
من  مجموعة  وتسببها  الــحــدوث،  نـــادرة 
الـــفـــطـــريـــات الـــتـــي تــســمــى )الــفــطــريــات 
 Rhizopus( الفطر  ويتميز  المخاطية(. 
حــالــًيــا  الــمــنــتــشــر  ــنـــوع  الـ ــو  وهــ  )oryzae
أنه فطر  والــذي يسبب المرض األســود 
النمو تحت  النمو، بحيث يمكنه  سريع 
درجــــة   37( الــمــثــلــى  ــرارة  ــ ــحـ ــ الـ درجـــــــات 
ــصـــورة ســـريـــعـــة، إذ وجــــد أنــه  مـــئـــويـــة( بـ
الــســاعــة  فــي  مــلــم   1.6 بــنــحــو  يستطيل 
)أي حوالي 0.5 ميكرومتر في الثانية(. 
درجة  عند  الفطر  هذا  ينمو  أن  ويمكن 
حرارة من 7 درجات مئوية إلى 44 درجة 
مئوية، ويقل نموه عند 45 درجة مئوية.

ــذه الــفــطــريــات وتــتــواجــد  تــعــيــش هــ
في  سيما  وال  البيئة،  أنحاء  جميع  في 
المتحللة،  الــعــضــويــة  والـــمـــواد  الــتــربــة 
والــبــراز  الــســمــاد  أكــــوام  أو  األوراق  مــثــل 
الخشب  أو  واإلنسان  األبقار  ومخلفات 
المتحلل والتالف وما شابه ذلك. ومن 
عــن طريق  الــعــدوى  تــحــدث  أن  الممكن 
اســتــنــشــاق األبــــــواغ وخـــاصـــة فـــي الــنــوع 
الرئوي والذي يصيب الجيوب األنفية، 
أو يــمــكــن عـــن طــريــق مــامــســة الــفــطــر 
نفسه أو جراثيمه، إال أنه عادة ال يصاب 
بــهــا إال األشــخــاص الــذيــن يــعــانــون من 
المناعة بصورة  مشاكل صحية وضعف 
الفطريات  هــذه  تنمو  أن  ويمكن  عامة، 
ــلـــد وخــــاصــــة الــجــلــد  ــلـــى الـــجـ أيــــًضــــا عـ
نـــوع من  أي  أو  الــمــحــروق  أو  الــمــجــروح 
أن  التي يمكن  الجلدية  المشاكل  أنــواع 

يصاب بها اإلنسان.
ــود )الــغــشــاء  ــواع داء الــفــطــر األســ أنــ

المخاطي( وطرق اإلصابة به
ــدة أنــــــواع من  وجـــــدت الــــدراســــات عــ
بحسب  تقسيمها  وتــم  الفطريات،  هــذه 

المناطق التي تصيبها، مثل:
األنــفــي  الــمــخــاطــي  الــفــطــر  داء   {

الدماغي )الجيوب األنفية والدماغ(: هو 
ويمكن  األنفية  الجيوب  تصيب  عــدوى 
أن تنتشر وتصل إلى الدماغ، وهذا النوع 
مــن داء الــغــشــاء الــمــخــاطــي هــو األكــثــر 
شيوًعا لدى األشخاص المصابين بداء 
السكري غير المنضبط وفي األشخاص 

الذين خضعوا لعملية زرع كلى.
الــرئــوي  الــمــخــاطــي  الــغــشــاء  داء   {

النوع األكثر شيوًعا لدى  )الرئوي(: هو 
وفي  بالسرطان  المصابين  األشــخــاص 
زرع  لعملية  خضعوا  الذين  األشــخــاص 

أعضاء أو زرع خايا جذعية.
المعدي  المخاطي  الــغــشــاء  داء   {

الـــمـــعـــوي: ويــعــتــبــر األكـــثـــر شــيــوًعــا بين 
وخاصة  البالغين،  لــدى  منه  األطــفــال 
ــال الـــخـــدج ومــنــخــفــضــي الــــوزن  ــفــ األطــ
أعــمــارهــم عن  الــذيــن تقل  الــــوالدة  عند 
للمضادات  والذين خضعوا  واحد،  شهر 
التي  ــة  األدويــ أو  الــجــراحــة  أو  الحيوية 
تــقــلــل مــن قــــدرة الــجــســم عــلــى مــحــاربــة 

الجراثيم والمرض.
)الجلدي(:  الجلدي  الفطر  داء   {

وهـــــذا يـــحـــدث بــعــد دخـــــول الــفــطــريــات 
ــي الــجــلــد  ــ ــق فـ ــ ــن خــــــال شـ ــ الـــجـــســـم مـ
أو  الجراحة،  بعد  المثال؛  سبيل  )على 
آخــر مــن الصدمات  نــوع  أو أي  الــحــرق، 

الجلدية(. هذا هو الشكل األكثر شيوًعا 
لداء الغشاء المخاطي بين األشخاص 
يــعــانــون مــن ضعف فــي جهاز  الــذيــن ال 

المناعة.
تــحــدث اإلصـــابـــة كذلك  أن  ويــمــكــن 
بهذا النوع من الفطريات عندما تنتشر 
الــعــدوى عــبــر مــجــرى الـــدم لــتــؤثــر على 
جـــزء آخـــر مــن الــجــســم، وتــؤثــر الــعــدوى 
الـــدمـــاغ، ولــكــنــهــا قد  بشكل شــائــع عــلــى 
ــرى مثل  ــ ــاء أخـ ــا عــلــى أعـــضـ ــًضـ تـــؤثـــر أيـ

الطحال والقلب والجلد.
أنـــه يــجــب أن يــكــون مــعــلــوًمــا أن  إال 
الــداء غير معد،  أو هذا  هذه الفطريات 
بالتامس  عبر  ينتقل  أن  يمكن  أنه  إال 
كــمــا   – ــه  ــ أنــ إذ  ــدوث،  ــ ــحــ ــ الــ نـــــــادر  وهـــــــذا 
الذين  األشــخــاص  بين  ينتشر   – أشــرنــا 
المناعة،  فــي جــهــاز  مــن ضعف  يــعــانــون 
العدوى تحدث من جراء استنشاق  ألن 
أبواغ الفطريات المخاطية، التي تنتقل 
ومن  األنفية،  الجيوب  أو  الرئتين  إلــى 
أجـــزاء  إلـــى  تنتشر  أن  يمكن  خــالــهــمــا 

أخرى من الجسم.
األعراض

وجدنا أن هناك عدة أشكال سريرية 
رئــيــســيــة لــــداء الــغــشــاء الــمــخــاطــي، من 
ــعــد االلــتــهــابــات األنــفــيــة  ــؤالء؛ ُت ــ بــيــن هـ
ــا. ومـــن  ــوًعــ ــيــ ــر شــ ــثــ ــي األكــ ــة هــ ــويــ ــرئــ والــ
الــعــامــات الــســريــريــة الــتــقــلــيــديــة لـــداء 
السريعة  البداية  هو  المخاطي  الغشاء 
ــدون حــمــى،  ــ بــ لــنــخــر األنـــســـجـــة مــــع أو 
الدموية  النخر عن غزو األوعية  وينتج 

والتخثر الاحق.
الــمــخــاطــي  الــغــشــاء  داء  يــعــتــبــر   -1
األنـــفـــي هـــو الــشــكــل األكـــثـــر شــيــوًعــا في 
الــكــلــى، ويــحــدث  مــرضــى الــســكــري وزرع 
أيـــًضـــا فـــي مــرضــى ســـرطـــان الــلــوكــيــمــيــا 
للدم  المكونة  الجذعية  الــخــايــا  وزرع 
الصلبة. وقد  زراعــة األعضاء  أو متلقي 
تشمل األعــراض تورم الوجه من جانب 
ــداع، واحـــتـــقـــان األنــــف أو  ــصــ واحـــــد، والــ
الجيوب األنفية أو األلم، وإفرازات األنف 
العدوى،  انتشار  المصلي، والحمى. مع 
قـــد يــحــدث تــدلــي الــجــفــون، وجــحــوظ، 
العين،  خارج  العضات  وظيفة  وفقدان 
الــرؤيــة. وتعتبر اآلفــات  فــي  واضــطــراب 
الصلب  الحنك  على  النخرية  السوداء 
القيح  وتــصــريــف  األنــفــيــة  الــمــحــارة  أو 
عــامــات تشخيصية  العين  مــن  األســـود 

مفيدة.
المخاطي  الــغــشــاء  داء  يــحــدث   -2
الذين  المرضى  في  عــام  بشكل  الرئوي 

يعانون من ورم دموي خبيث، باإلضافة 
إلى بعض األعراض غير المحددة والتي 
ــم الــصــدر  تــشــمــل الــحــمــى والــســعــال وألــ
يـــؤدي التوغل  الــتــنــفــس، وربــمــا  وضــيــق 
قد  والــذي  األنسجة،  نخر  إلى  الوعائي 
أو   / و  التجويف  إلى  النهاية  يــؤدي في 

نفث الدم.
المخاطي  الغشاء  داء  يكون  قد   -3
ــادة ما  الــجــلــدي ابــتــدائــًيــا أو ثــانــوًيــا، وعـ
ــة عــــن طــريــق  ــ ــيـ ــ ــدوى األولـ ــ ــعـ ــ تـــحـــدث الـ
لــلــفــطــر فـــي الجلد  الــمــبــاشــر  الــتــلــقــيــح 
المرضى  في  تظهر  ما  وغالًبا  الممزق 
الذين يعانون من الحروق أو غيرها من 
الموضعية،  الجلدية  الصدمات  أشكال 
الذين  الــمــرضــى  فــي  تــحــدث  أن  ويمكن 
ال يــعــانــون مـــن كــبــت الــمــنــاعــة. وُتــنــتــج 
ــة اســتــجــابــة الــتــهــابــيــة  ــيــ ــعــــدوى األولــ الــ
حـــادة مــع صــديــد وتشكيل خـــراج وتــورم 
اآلفــات  تظهر  وقــد  ونخر.  األنسجة  في 
إلى  تتطور  ما  وغالًبا  ومتورمة  حمراء 
ــوداء. وتــظــهــر الـــعـــدوى  ــ ــسـ ــ ــنـــتـــوءات الـ الـ
ــام عندما  الــثــانــويــة بــشــكــل عـ الــجــلــديــة 
دمــوي؛  بشكل  الممرض  العامل  ينتشر 
تــبــدأ اآلفـــــات عـــــادًة عــلــى شــكــل الــتــهــاب 
نــســيــج جـــلـــدي حــمــامــي ومــتــصــلــب ثم 

تتطور إلى قرحة مغطاة بلون أسود.
الــمــخــاطــي  الــغــشــاء  داء  يــعــتــبــر   -4
المعدي المعوي أقل شيوًعا من األشكال 
السريرية األخرى ويعتقد أنه ناتج عن 
في  عــادًة  ويحدث  الحي.  الكائن  ابتاع 
المرضى الذين يعانون من سوء التغذية 
المعدة  تتأثر  المبتسرين.  األطفال  أو 
أكثر  الدقيقة بشكل  والقولون واألمعاء 
شيوًعا. ومن أكثر األعراض شيوًعا هي 
والغثيان  الــبــطــن  وانــتــفــاخ  الــبــطــن  آالم 
والقيء، ويمكن أن يحدث نزيف معدي 
لــداء  األكــثــر شيوًعا  الشكل  إنــه  مــعــوي. 
الــوالدة  حديثي  بين  المخاطي  الغشاء 
ويصعب تشخيصه جزئًيا بسبب تشابهه 
السريري مع التهاب األمعاء والقولون، 

وهو مرض أكثر شيوًعا.
الــمــخــاطــي  الـــغـــشـــاء  داء  يــتــبــع  قـــد 
أًيــــا مـــن أشـــكـــال داء الــغــشــاء  الــمــنــتــشــر 
عادة  ولكن  أعــاه  الموصوف  المخاطي 
المعدالت  قلة  فــي مــرضــى  ُيــاحــظ  مــا 
المصابين بعدوى رئوية. الموقع األكثر 
شيوًعا لانتشار هو الدماغ، ولكن يمكن 
أيًضا أن يتأثر الطحال والقلب والجلد 

واألعضاء األخرى.
وقــــــد يـــعـــتـــمـــد الـــتـــشـــخـــيـــص الـــعـــام 
على عــدة عــوامــل، بما فــي ذلــك سرعة 
اإلصــابــة،  ومــوقــع  والــعــاج،  التشخيص 
ودرجـــة  للمريض  األســاســيــة  والـــظـــروف 

كبت المناعة. 
هل الفطر األسود 

مرتبط بجائحة كورونا؟ 
الــفــطــريــات  أن  نــســتــوعــب  أن  يــجــب 
الفيروسات،  عن  تماًما  تختلف  كائنات 
وبــالــتــالــي لــيــســت عــلــى عــاقــة بــهــا عن 
فــالــفــطــر األســـــود كما  بــعــيــد،  أو  قــريــب 
على  ليست  فطريات  ذلــك،  عليه  أطلق 
تنتشر  الــتــي  الــكــورونــا  بجائحة  عــاقــة 
 – أنها  إال  الــعــالــم،  مستوى  على  حالًيا 
كما أشرنا – يصاب بها ضعيفو المناعة، 
بفيروس  المصاب  أن  الجميع  ويــعــرف 
الــبــشــر ضعيفي  مـــن  ُيـــعـــد  كـــوفـــيـــد-19 

المناعة، لذلك انتشر الفطر بينهم.
ومــن جــانــب آخـــر، فــإن الفطر ظهر 
وانتشر في بيئات فقيرة جًدا من حيث 
انتشر  أنه  وجدنا  إذ  والنظافة،  الصحة 
مـــا بــيــن الـــنـــاس الــتــي اســتــحــمــت بـــروث 
هذا  أن  منها  اعتقاًدا  األبقار  ومخلفات 
الــفــيــروس،  مــن  ســـوف يحميهم  الــــروث 
ولكن كان هذا الروث وبااًل عليهم. فهذه 
الــبــيــئــة غــيــر الــصــحــيــة كــانــت ســبــًبــا في 
انتشار الفطر، باإلضافة إلى أننا – ومن 
من  الــكــثــيــر  أن  وجــدنــا   – بحثنا  خـــال 
الناس ال يقومون بتغير كمامات الوجه 
الكمامات  هذه  فتتلوث  لفترات طويلة، 
في  المنتشر  الــفــطــر  ــواغ  ــ وأبـ بــجــراثــيــم 
الــبــيــئــة الــمــحــيــطــة بــهــم فــتــنــتــقــل عبر 
والجيوب  الرئتين  إلى  التنفس  مجرى 

األنفية فتحدث العدوى.
كيف نقلل من مخاطر اإلصابة؟

ــنـــشـــاق  ــتـ ــعــــب تـــجـــنـــب اسـ ــن الــــصــ ــ مــ
الــفــطــريــات  الــفــطــريــة ألن  الـــجـــراثـــيـــم 
المسببة لداء الغشاء المخاطي شائعة 
فــي الــبــيــئــة، إال أنـــه كــمــا أشــرنــا إلـــى أن 
اإلصابة بهذا الفطر نادر الحدوث وهو 
ــراد،  األفـ عند  المناعة  بضعف  مرتبط 
يــمــنــع حــتــى األشــخــاص  هـــذا ال  أن  إال 
والحذر  الحيطة  يأخذوا  أن  السليمين 

أيًضا، وللجميع نقول:
مــن  الـــــتـــــي  الــــبــــيــــئــــات  تــــجــــنــــب   -1
المحتمل أن تكون ملوثة، واحم نفسك 

منها، فمثًا: 
بها  التي  المناطق  تجنب  حــاول   {

الــكــثــيــر مــن الــغــبــار مــثــل مــواقــع الــبــنــاء 
تجنب  من  تتمكن  لم  فــإن  التنقيب،  أو 
التنفس  فـــارتـــد جــهــاز  الــمــنــاطــق،  هـــذه 
أثناء وجودك  الوجه(  )أقنعة  الصناعي 

هناك. 
} تجنب االتصال المباشر بالمباني 

المياه ومياه الفيضانات  المتضررة من 
بعد األعاصير والكوارث الطبيعية.

} تــجــنــب األنــشــطــة الـــتـــي تــنــطــوي 

عــلــى اتــصــال وثــيــق بــالــتــربــة أو الــغــبــار، 
فإن  البستنة،  أو  الفناء  في  العمل  مثل 
ــِد األحــذيــة  ــارتـ لـــم يــكــن ذلـــك مــمــكــًنــا فـ
والـــســـراويـــل الــطــويــلــة وقــمــيــًصــا بــأكــمــام 
بــأنــشــطــة خارجية  الــقــيــام  طــويــلــة عــنــد 
أو  الــفــنــاء  فــي  الــعــمــل  أو  البستنة  مــثــل 
زيارة المناطق المشجرة، وكذلك يجب 
التعامل مع مواد  القفازات عند  ارتــداء 

مثل التربة أو الطحالب أو الروث.
بعدوى  اإلصــابــة  فــرص  لتقليل   -2
الــجــلــد، نــظــف إصـــابـــات الــجــلــد جــيــًدا 
قد  كانت  إذا  والصابون، وخاصًة  بالماء 

تعرضت للتربة أو الغبار.
الــعــامــة  بـــالـــنـــظـــافـــة  ــام  ــتــــمــ االهــ  -3
ــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة، هــــي الــمــحــور  والـ
األول للوقاية من الفطر أو أي نوع من 

الفطريات.
وكــمــا نــقــول دائــًمــا إن الــوقــايــة خير 
مـــن الـــعـــاج، فــالــوقــايــة مـــن الــفــطــر هو 
الجزء األكبر من العاج، باإلضافة إلى 
إال  يصيب  ال   – أشرنا  كما   – الفطر  أن 
فــئــة مــن الـــنـــاس، فــمــا يــحــدث مــن هــرج 
ومـــرج وخـــوف وهــلــع، كــل ذلـــك لــيــس له 
وبثها  اإلشاعات  نقل  فإن  وبالتالي  داع، 
االجتماعي  التواصل  وسائل  خال  من 

ال يخدم أي قضية.
Zkhunji@hotmail.com

ــداِد  االرتـــفـــاُع الــمــتــواصــُل وغــيــُر الــمــســبــوِق فــي أعــ
في  »كورونا«  فيروس  عن  الناجمة  والوفياِت  اإلصاباِت 
البحرين يعد عاليا جدا، بكل المقاييس، إذا ما أخذنا 
فــي االعــتــبــار عـــدد ســكــان الــبــحــريــن الــبــالــغ فــي حــدود 
الــمــلــيــون ونــصــف الــمــلــيــون نــســمــة، األمـــر الـــذي يجب 
أننا  وخــاصــة  الــجــد،  محمل  على  الجميع  يــأخــذه  أن 
واحــد  يــوم  فــي  تــجــاوزت  وبــأرقــام  نشهد تصاعًدا يوميا 
هي  الوفيات  لت  فيما سجَّ إصابة  آالف  الثاثة  حاجز 
األخرى أرقاما قياسية، وبالتالي أصبحنا أمام تهديد 
الخطير  العدو  هــذا  جانب  من  الحسبان  في  يكن  لم 
ولم يعد هناك أي هامش للتراخي والتلكؤ والتهاون أو 
االستهتار، فالوضع بات خطيرا، فمسؤولية المواجهة 
ال يتحملها الفريُق الوطني للتصدي لفيروس »كورونا« 
كل  على  ويتوجب  المجتمع  مسؤوليُة  هي  بل  وحــده، 
فرد من أفراده، مواطن ومقيم، أن يأخذها على عاتقه.
لــيــس هــنــاك أدنــــى شـــك فـــي أن الــفــريــق الــوطــنــي 
والـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة وكـــل الــجــهــات ذات 
ــار المهمة  الــعــاقــة، تــقــوم بــأكــثــر مــن واجــبــهــا فــي إطــ
الوطنية الملقاة على عواتقهم، وبشهادة الجميع فإن 
هــذا الــفــريــق قــاد المهمة فــي أصــعــب الــظــروف ونجح 
ــوال تعليل  ــ بـــأي حـــال مـــن األحــ فـــي ذلــــك، وال يــمــكــن 
ألعداد  المفزع  واالرتفاع  المسبوق  غير  االنتشار  هذا 
في  تقصير  أو  الــخــدمــات  بتدني  والــوفــيــات  اإلصــابــات 
جــهــود الــفــريــق وجــمــيــع الــطــواقــم، ومـــن الــمــؤســف، بل 
أو الهمسات  أو تقرأ بعض األقاويل  المعيب أن تسمع 
الــتــي تــشــيــر فـــي مــعــنــاهــا إلـــى أن هــنــاك تــقــصــيــرا في 

الخدمات المقدمة أو الجهود المبذولة.
مــثــل هـــذا االعــتــقــاد أو الــظــن هــو خــاطــئ بــكــل ما 
ذلك  مــن  العكس  على  بــل  معنى،  مــن  الكلمة  تحمله 

الفريق  أعــضــاء  بــه  يــقــوم  لما  ممتنون  جميعا  فنحن 
»كورونا« من طواقم طبية  لفيروس  للتصدي  الوطني 
في  أسهمت  من جهود مضاعفة  يبذلونه  فما  وإداريـــة 
على  مخاطره  من  والتقليل  الفيروس  لهذا  التصدي 
حالت  التي  هي  الجهود  هذه  إن  بل  المجتمع،  صحة 
دون انتشاره كـ»النار في الهشيم«، كما يحصل اآلن في 
عديد من الدول، حتى هذا االرتفاع غير المسبوق في 
أعداد اإلصابات والوفيات، يمكن مواجهته باإلمكانيات 
المتوفرة وبالكوادر المؤهلة والكفوءة، بشرط أن يضع 

الجميع جهوده ومساهمته إلى جانب هذه الجهود.
قبل  مطالبون  ومقيمين  مواطنين  جميًعا  نحن 
أن نبحث عن ذريعة نلقي من خالها باللوم، أو حتى 
بــجــزء مــنــه، جـــراء هــذا االرتــفــاع فــي أعـــداد اإلصــابــات 
ذات  والجهات  الوطني  الفريق  جهود  على  والــوفــيــات، 
العاقة، فنحن من يجب أن نكون في مقدمة من يلتزم 
باالستخدام السليم والفعال لساح الوعي المجتمعي 
ــيـــد بـــصـــرامـــة بـــكـــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــات واإلجــــــــــراءات  ــتـــقـ والـ
االحــتــرازيــة الــتــي يــوصــي بــهــا الــفــريــق الــوطــنــي وتلك 
الــجــهــات، قــبــل أن يــخــرج الــوضــع عــن الــســيــطــرة ومعه 
أحد  ال  نتيجة  وهــي  ذلــك،  ثمن  الجميع  يدفع  ســوف 
يتمنى حدوثها في بادنا، نحن مطالبون أكثر من أي 
واحدا  باعتباره  والتقيد  االلتزام  بصرامة  مضى  وقت 
أن  وخــاصــة  المعركة،  هــذه  فــي  الفعالة  األســلــحــة  مــن 
إتاحة  فــي  المتمثلة  األخـــرى  األسلحة  ـــرت  وفَّ الــدولــة 
الصحية  المرافق  إلى جانب  اللقاحات  أنواع  مختلف 

والطواقم الطبية والتمريضية.
أكثر  نكون  أن  جميعا  علينا  يجب  الــذي  وبــالــقــدر 
الصلة  ذات  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات  وتقيدا  احــتــرامــا 
بالوضع الوبائي القائم، وأهمية ذلك من أجل تحقيق 

االنتصار النهائي على عدو البشرية في الوقت الراهن، 
بــمــثــل هـــذا الـــقـــدر عــلــيــنــا واجــــب دعـــم جــهــود الــفــريــق 
يقفون  فــهــؤالء  »كــورونــا«،  لفيروس  للتصدي  الوطني 
هذا  ضد  المواجهة  جبهة  في  األمامية  الصفوف  في 
العدو، فنحن جميعا يجب أن نكون شركاء لهم إلنجاح 
الفريق  التعاون مع  العكس، أي عدم  جهودهم، وليس 
ــي، وهـــذا  ــم جـــهـــوده، يــعــنــي تــخــريــبــهــا مـــن دون وعــ ودعــ
يحدث  أن  يجب  ال  بــل  المقاييس،  بكل  سلبي  موقف 

على اإلطاق.
والمقيمين ممن  المواطنين  73% من  يرى  فحين 
تشديد  »ضــــرورة  الــخــلــيــج«  »أخــبــار  آراءهــــم  استطلعت 
اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة والـــعـــودة إلـــى ســيــاســة إغـــاق 
اللجوء  بل  المختلفة،  والمرافق  التجارية  المحات 
انتشار حاالت  إلى حظر التجول الجزئي، بعد تفاقم 
اإلصابة بالفيروس، إنما ذلك يعكس مدى شعور نسبة 
في  خلا  هناك  أن  والمقيمين  المواطنين  من  كبيرة 
مراعاتها  المطلوب  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات  االلــتــزام 
من قبل الجميع، وفي الوقت نفسه تؤكد هذه النسبة 
الخدمات  عن  راضــون  أنهم  المستطلعين  من  العالية 
بمهمة  الـــعـــاقـــة  ذات  واإلداريــــــــة  والــطــبــيــة  الــصــحــيــة 

التصدي للفيروس والعمل على احتواء انتشاره«. 
التطورات األخيرة النتشار الفيروس وما تسبب فيه 
حتى اآلن من ارتفاع غير مسبوق في أعداد اإلصابات 
والـــوفـــيـــات، مـــن شــأنــهــا أن تــشــكــل ضــغــطــا كــبــيــرا على 
المرافق المخصصة إليواء حاالت اإلصابات، والضغط 
نفسه سيطال الكوادر الطبية والتمريضية األمر الذي 
كل  القائمة،  األوضــاع  يفاقم من صعوبة  أن  من شأنه 
ذلك يتطلب تكثيف التعاون مع هذه الجهات وتعزيز 

االلتزام الصارم باإلجراءات االحترازية. 

ما المطلوب لل�سيطرة على الو�سع؟

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

مع�ه؟ نتعام�ل  وكي�ف  ه�و؟  م�ا  الأ�س�ود..  الفط�ر 

بقلم:
 د. زكريا خنجي

الـــكـــيـــان  ــــس  ــؤسـ ــ »بـــــــن جـــــــوريـــــــون« مـ ــتــــب  } كــ
الصهيوني قديما وقال: )نحن ال نجابه مجموعة 
مــن اإلرهــابــيــيــن، وإنــمــا نــواجــه ثــــورة قــومــيــة، لقد 
وإذا قضينا  ذلــك،  عن  يسكتوا  ولــن  أرضهم  سرقنا 
عــلــى جــيــل مــنــهــم فــســيــظــهــر آخــــــر(، ورغـــــم أن ما 
الصهيوني  الكيان  تأسيس  بدايات  إلى  يعود  كتبه 
النكبة  مــرور 73 عاما على  فإنه بصدد  بعد 1948، 
الفلسطينية ال يزال قوله متحققا، وكأنه أكد دون 
أن يدري المؤكد! وهي الحتمية التاريخية ضد أي 

احتال مهما قوي، ومهما طال به الزمن!
} فــي األحـــداث األخــيــرة فــي الــقــدس والمدن 
الفلسطينية التي يقطنها مع الصهاينة فلسطينيو 
48 أو ما سمي الخط األخضر، كانت الصدمة في 
حكومة »نتنياهو« ليست فقط الصواريخ البدائية 
الحديدية«  »القبة  أســطــورة  غــزة  مــن  كــســرت  الــتــي 
ــاءت مـــن الـــمـــدن داخـــل  ــ ــــم جـ وإنـــمـــا الــصــدمــة األهـ
 48 فلسطينيو  األولـــى  للمرة  توحد  حين  الكيان، 
مع فلسطينيي الضفة وغزة، وفلسطينيي الخارج 
ذوبان  على  فالرهان  األرض،  أصقاع  في  الاجئين 
فلسطينيي 48 في الهوية اإلسرائيلية سقط تماما! 
مثلما األجيال الفلسطينية الجديدة والصغيرة لم 
تنس قضيتها، بل بدت أكثر حماسا، ولذلك انضم 
مئات اآلالف من الفلسطينيين إلى حركة التحرير 
إيــمــانــه  طــغــى  جــديــد،  شــبــابــي  بــوعــي  الفلسطيني 
ومجابهة  والــعــدالــة  الــحــريــة  عــن  وبحثه  بقضيته 
االحـــتـــال عــلــى كــل شــــيء، حــتــى أصــبــح لــأطــفــال 
الفلسطينيين وهم يواجهون الجنود اإلسرائيليين 
بمنطق ووعي من يعرف تماما حقه وسٌم متداول 

على مواقع ومنصات التواصل اإللكتروني! 
هذا التوحد في )الشعور الجمعي الفلسطيني( 
أكثر  التي ال تزال مستمرة هو  في أحداث القدس 
الغاصب! إلى جانب  الكيان  ما يخيف ويقلق هذا 
عودة القضية الفلسطينية بزخم جديد إلى الوعي 

قادة  اعتقد  أن  بعد  والعالمي،  واإلسامي  العربي 
هـــذا الــكــيــان أن الــقــضــيــة أصــبــحــت طـــي الــنــســيــان 
واإلسامية  العربية  الشعوب  من  اإلهمال  وتواجه 
لــانــتــصــار مــعــنــى فهو  كـــان  الــعــالــم! وإذا  وشـــعـــوب 
المخططات  كل  على  الفلسطينية  الــروح  انتصار 
في  للغرب  االستراتيجي  والمخطط  والصفقات 

القضاء على القضية الفلسطينية!
} لقد أدرك قادة الكيان وقادة العالم الغربي 
أن قضية هذا الشعب الذي تمت سرقة أرضه )لن 
وأنــه  بقضيته  وإيــمــانــه  ــه  روحـ ســرقــة  مــن  يتمكنوا 
األحــداث  توالت  أو  الزمن  لن يخضع( مهما طــال 
والـــمـــتـــغـــيـــرات، ومــهــمــا مـــاطـــل الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
والــســام  الــعــدالــة  ضــد  الصهيوني  للكيان  وانــحــاز 
باقية،  وفلسطين  بــاق  فالحق  الــدولــي،  والــقــانــون 
والوعي الشعبي الفلسطيني والعربي يعرف جيدا 

أن االحتال مهما طال فهو إلى زوال!
} والقدس والمسجد األقصى وبيت المقدس 
بالهوية  ومرتبطة  دينية  وشــائــج  ذات  قضايا  هــي 
وبالوجود العربي في النهاية، ولذلك فإن القضية 
ــي أم الـــقـــضـــايـــا فــي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـــســـتـــمـــرة، وهـ
الــمــشــروع والــمــخــطــط الغربي  ــام  ــ الــمــنــطــقــة، وأوهـ
الــــذي أثــخــن دول الــمــنــطــقــة بــالــجــروح والـــحـــروب 
حل  يتم  لم  وما  مكشوفة،  باتت  والتدمير  والقتل 
ــن وال اســـتـــقـــرار وال ســـام،  الــقــضــيــة فـــا أمــ ــذه  هــ
وجرائم الكيان الصهيوني من المفترض أنه على 
القانون الدولي أن يحاسبه عليها منذ زمن طويل 
جدا، فهذا الكيان ليس فقط عبئا على المجتمع 
الدولي وعلى الغرب، وإنما هو عبء على الضمير 
يفهم  لمن  علمنا  والــتــاريــخ  كـــان!  أينما  اإلنــســانــي 
دروســـه أن الــشــعــوب دائــمــا هــي األقـــوى مهما طال 
والشعب  وقمعها،  اضطهادها  وزمن  احتالها  زمن 
ــي الــنــهــايــة ســيــنــتــصــر، وهـــــذه هي  الــفــلــســطــيــنــي فـ

الحقيقة التي تقلق وتخيف الكيان الصهيوني!

انـــتـــهـــت الـــهـــجـــمـــة الــشــرســة 
الــتــي قــادتــهــا الــصــهــيــونــيــة على 
الفلسطينيين وخلفت مئات من 
منهم  كثير  المدنيين  الضحايا 
أطـــفـــال. انــتــهــت هـــذه الــمــغــامــرة 
سياسية  بــهــزيــمــة  اإلســرائــيــلــيــة 
ــة لــلــكــيــان  ــيــ وعـــســـكـــريـــة وأخــــاقــ
ــتــــحــــت مـــجـــاال  الـــصـــهـــيـــونـــي وفــ
لــلــشــعــوب الــعــربــيــة واإلســامــيــة 
القضية  مع  تضامنها  تظهر  أن 
ــة وعـــــدالـــــتـــــهـــــا  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
ــدول  ــ ــ وشــــرعــــيــــتــــهــــا. أســــهــــمــــت الـ
ــة فــــي تــحــقــيــق الــنــصــر  ــيـ ــربـ ــعـ الـ

ــرض وقـــف االعـــتـــداء الــغــاشــم  وفــ
كــمــا أســهــم الــــرأي الــعــام الــعــربــي 
والـــعـــالـــمـــي، وقـــدمـــت الــفــعــالــيــات 
ــم  ــة الـــدعـ ــيـ ــربـ ــعـ الــمــجــتــمــعــيــة الـ

المعنوي للقضية.
هذا الوضع يطرح السؤال إلى متى سيستمر 
اإلسرائيلية  لأهواء  عرضة  الفلسطيني  الشعب 
ــابـــات الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة واألطــــمــــاع  والـــحـــسـ

الصهيونية؟ 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــقــــضــ ــث عــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
مــا القــاه  إلـــى  نــظــرا  الــعــواطــف  مــن  الكثير  يثير 
تاريخهم  مــر  على  اضــطــهــاد  مــن  الفلسطينيون 
الحديث منذ النكبة إلى اليوم. ارتكبت العصابات 
ونظموا  الفلسطينيين  ضــد  جــرائــم  الصهيونية 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة بــاســم الــديــن وأرض الــمــيــعــاد، 
الدين.  باسم  ذلــك  وكــل  وســرقــوا،  وهــجــروا  قتلوا 
يتعذر الصهاينة بما قامت به األصوليات الدينية 
الغربية وما أنتجته من اضطهاد في الوقت الذي 
كان المسلمون أكثر تقبا وتسامحا وتعايشا مع 
العلمي  تقدمهم  بسبب  وذلــك  المختلف،  الغير 
والحضاري وانفتاحهم الديني مقارنة بالديانات 

األخرى. 
الوضع  هــذا  العالمية  الصهيونية  استغلت 
بعد  والعلم.  الــمــال  على  السيطرة  على  وعملوا 
الحرب العالمية الثانية ونتيجة ممارسات النظام 
القتال  مناطق  من  كبيرة  أعــداد  هاجرت  الــنــازي 
إلى أمريكا وكونوا ثروات أكسبتهم نفوذا سياسيا 
أكبر بكثير من حجمهم. سيطروا على مؤسسات 
مجتمع  في  األبــحــاث  ومــراكــز  والجامعات  المال 
على  هيمنوا  كبيرة،  سطوة  للمال  فيه  أمــريــكــي، 
بالضغط  والــخــارجــي  الداخلي  السياسي  الــقــرار 
على الساسة األمريكان من خال الدعم المالي 
جعل  من  تمكنت  الصهيونية  أن  أي  االنتخابي؛ 
تــؤثــر في  داخــلــيــة  أمريكية  إســرائــيــل قضية  دعــم 

آلية االنتخابات.
أمريكا  عــن  نسبيا  ــي يختلف  األوروبـ الــوضــع 
فكثير من األوروبيين يدركون ما يحدث ويقفون 
في  الفلسطيني  والحق  واإلنسانية  العدالة  مع 
ــه وفـــي حــقــه فــي تــقــريــر مــصــيــره. وحــتــى في  أرضـ
ــوات عادلة  أمــريــكــا ال يخلو األمـــر مــن وجـــود أصـ
تــقــف فـــي وجــــه الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة والــنــفــوذ 
اإلسرائيلي وتسلطه على القرار، لكنه يحتاج إلى 
العقلية  والحجية  العصر  بــأدوات  استثمار عربي 

والمرتكزات األخاقية والحقوقية. 
مــن هـــذا الــعــرض الــســريــع نــصــل إلـــى نقطة 
لن  الفلسطينيين  عــلــى  الــهــجــمــة  بـــأن  مــفــادهــا 
العالمية  الصهيونية  مــع  معركتنا  وأن  تــتــوقــف 
الحق  واستعادة  الــقــدس،  في  وال  غــزة  في  ليست 
العدالة  وتحقيق  المقدسة  األرض  فــي  الــعــربــي 
على  يعتمد  أن  يــمــكــن  ال  الفلسطيني  للشعب 
بــســالــة الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعـــلـــى الــدعــم 
وال  األجنبي،  المعنوي  والــدعــم  السخي  العربي 
ــرارات  وقـ الــســام  مــبــادرات  على  تعتمد  أن  يمكن 
بكثير.  ذلــك  مــن  اكبر  القضية  المتحدة،  األمــم 
القضية في جزء كبير منها في العقلية العربية 
وفــــي الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي وفــــي الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 

واإلنسان.  وللحياة  لها  ونظرتنا 
هناك فجوة معرفية ومؤسساتية 
أكثر  إسرائيل  تجعل  وتنظيمية 
وبالتالي  علمية  إنتاجية  قـــدرة 
أكثر فعالية في استخدام المال، 
ليس فقط في اإلنتاج العسكري 
التأثير  فــي  تــوظــيــفــه  فــي  ولــكــن 
في السياسة الغربية واألمريكية 
نفهم  أن  عــلــيــنــا  خــــاص.  بــشــكــل 
الــبــدايــة  مــنــذ  كــانــت  القضية  أن 
بـــســـبـــب هـــــــذا الــــــفــــــارق الـــكـــبـــيـــر 
ــتــــاج  فــــي الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي واإلنــ
الوطني  القرار  وتحرر  المعرفي 
االستعمار من فرض  الــذي مكن 

إسرائيل في قلب األمة.
ــذا الــوضــع لــيــس قــــدرا وال  هـ
يمكن أن يستمر، وقد بدأ العالم 
ــن الــعــالــمــي  ــ ــــدرك خـــطـــورة إســـرائـــيـــل عــلــى األمـ يـ
أدل  وليس  اإلنــســان.  لحقوق  انتهاكاتها  ويــعــرف 
في  األمريكي  القرار  ذلك من فشل مشروع  على 
بذلته  الذي  الجهد  فبالرغم من  األمــن،  مجلس 
لــم يــحــصــل مــشــروعــهــا عــلــى أي  ممثلة أمــريــكــا، 
صوت بخاف صوتها هي صاحبة المشروع، بعد 
الكويتي  الــمــشــروع  الــفــيــتــو ضــد  اســتــخــدمــت  أن 
في  وحتى  غــزة.  مواطني  بحماية  يطالب  الــذي 
الفلسطينية،  القضية  يناصر  تيار  هناك  أمريكا 
ســانــدرز  الــديــمــقــراطــي  الــســيــنــاتــور  يسعى  فمثا 
لطرح مشروع لرفض بيع أسلحة إلسرائيل، لكن 
العام  الــرأي  في  التحول  هــذا  من  نتائج  تحقيق 
فكري  وتــحــول  عــربــي  جهد  إلــى  يحتاج  العالمي 

وقيمي عربي مماثل.
يعتمد  عالم  في  نعيش  أننا  نــدرك  أن  علينا 
المجتمعات  قــوة  وعلى  الــمــال  وعلى  العلم  على 
وليس الدول فقط. وقوة المجتمعات هي في قوة 
المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، 
ــان وحــريــتــه وفــتــح مــجــاالت  ــسـ ــرام اإلنـ ــتـ وفــــي احـ

اإلنتاج الفكري له، وهذا هو سر التطور اليوم.
المجتمع  تمنح  المجتمعية  المنظمات  قوة 
ــقـــرار وفــي  ــدرة عــلــى الــمــشــاركــة فـــي الـ ــ حــيــويــة وقـ
الفعلي  اإلنتاج  نحو  وتوجيهها  مقدراته  حماية 
الذي يخلق القوة المادية والمعنوية واألخاقية. 
الوقفات التضامنية التي نظمتها الفعاليات 
السياسية والمنظمات األهلية في الوطن العربي 
ــواقـــف الــمــشــرفــة الـــتـــي تــعــبــر عــنــهــا الــــدول  ــمـ والـ
العربية واإلســامــيــة ضــروريــة إلبــقــاء األمـــل في 
عمله  يمكن  مــا  كــل  وهــي  الفلسطينية،  القضية 
الــحــالــي ومــا تفرضه مــوازيــن القوى  الــواقــع  فــي 
تأثيرها  لكن  والفلسطينية،  واإلقليمية  الدولية 
مؤقت ينتهي بمجرد انتهاء حالة القتال الحالي 
له  يؤسف  ما  أشــد  األرض.  على  شيئا  تعالج  وال 
البعض  يذهب  العربي.  المجتمع  فــي  االنقسام 
تمثله  مــا  مسؤولية  الفلسطينيين  تحميل  إلــى 
حماس واأليديولوجية التي تسندها أو المواقف 
التي يتخذها بعض قادتها. ال بد أن نفصل بين 
الفلسطيني  الشعب  وحق  الفلسطينية  القضية 
والسلوكية  السياسية  الــمــواقــف  وبــيــن  أرضـــه  فــي 

والصراعات األيديولوجية في المنطقة.
يكون  أن  ينبغي  الصهيوني  العربي  الــصــراع 
حـــافـــزا لـــأمـــة الــعــربــيــة عــلــى تــطــويــر تــجــاربــهــا 
الديمقراطية والحقوقية التي ستمكنها من نبذ 
خافاتها واالرتقاء بنظمها السياسية ومؤسساتها 
المدنية لتكون قادرة على إنتاج العلم والمعرفة، 
مدركة ألهمية اإلنسان المواطن في هذا االرتقاء 
وحــقــه فـــي الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
إلى  السبيل  هــو  الــحــق  هــذا  احــتــرام  والمعرفية، 
وكسب  الفلسطيني  الحق  وعــودة  القدس  تحرير 

احترام العالم لقضايانا.
 drmekuwaiti@gmail.com

الق�سي�ة الفل�س�طينية والواق�ع العرب�ي

بقلم:
 د. محمد عيسى الكويتي
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تهويل وتهوين 
اال�سطراب النف�سي

النفسية  االضــطــرابــات  مــع  نتعامل  إننا  بــاألمــس  هنا  قلت 
إمــا ألنه  ســـوءا  تـــزداد حالته  بها منا  يــصــاب  ومــن  كــأمــر معيب 
وقد  الدجالين،  الــى  يلجأ  ألنــه  او  األمــر  على  يتكتمون  وأهــلــه 
زاد نمط الحياة في ظل تعقيدات سبل كسب العيش، والسرعة 
وتوتر،  قلق  من  ذلــك  يصحب  ومــا  االتجاهات  كل  في  والهرولة 
زاد من معدالت االضطراب النفسي، فصار االكتئاب آفة تجتاح 
البيوت والمجتمعات، بل صارت جميع مظاهر الضيق النفسي 
ــّســر عــلــى انــهــا اكــتــئــاب اكــلــيــنــيــكــي، وفـــي هـــذا تــقــول  ــَف والــقــلــق ُت
العالمة النفسانية البريطانية الشهيرة دوروثي راو، مؤلفة كتاب 
أفضل  صـــارت  حياتنا  إن  سجنك«  مــن  تــخــرج  كيف  »االكــتــئــاب: 
وطموحاتنا أكبر.. نريد وظائف ترفع مداخيلنا المادية ومكانتنا 
االجتماعية ومالبس فاخرة تناسب كل حدث اجتماعي، ونعمل 
أكثر، وقــد يكون ذلــك على حساب  لساعات أطــول لنكسب مــاال 
أن  راو  الدكتورة  وتضيف  باآلخرين،  وعالقاتنا  العائلية  حياتنا 
هوسا  صــار  الــوفــيــر  وبــالــمــال  الكبيرة  بالوظيفة  الــســعــادة  ربــط 
مرضيا، وقد يحقق الواحد منا طموحه بالفوز بوظيفة معينة 
ولكن ما ان يتسنمها حتى يضع عينه على وظيفة أخرى أكثر 

بريقا وأفضل عائدا ماديا.
ولكنها  ســهــلــة،  الــحــيــاة  جعلت  الــتــي  التكنولوجيا  وهــنــاك 
يــعــد بنفس  لــم  الــطــعــام  الــبــشــري، فحتى  جــردتــهــا مــن طعمها 
المذاق الذي كان به يوم كنا نطبخ بالحطب والفحم، وباالعتماد 
على المخترعات الحديثة صار كل منا يعيش في جزيرة معزولة 
»نستخسر« على  وقد   بل،  األقربين هاتفيا  أقرب  ويتواصل مع 
بعضنا البعض التواصل الصوتي عبر الهاتف ونكتفي بالرسائل 
ان معظمنا صار يصبح ويمسي وهو  القصيرة، بدرجة  النصية 
عليها  والــرد  التحايا  لتلقي  هاتفه،  في  واتساب  تطبيق  يراجع 
بنا  تعد  لــم  إنــه  بــل  الــتــزاور موضة قديمة،  أخــرى صــار  وبعبارة 
عنا  بعيدا  يعيشون  نحبهم  أشخاص  أصــوات  الــى سماع  حاجة 
جغرافيا، وشيئا فشيئا صرنا نتوقف عن تبادل الكلمات مع من 
نتواصل معهم عبر وسائل التواصل االجتماعي، ويتلقى الواحد 
المرفوع  بـ»إيموجي« االبهام  بها  منها رسالة فيعبر عن اعجابه 
رسما  اليهم  نرسل  بأن  نحبهم  اننا  ونقول لآلخرين  أعلى،  الى 

للقلب او لوردة.
الى  عدم  النفسانيين  راو، األطباء  الدكتورة دوروثــي  وتنبه 
عزو أبسط االنفعاالت النفسية مثل اإلحساس بالتعاسة والحزن 
الحزن:  المرضي«، وجاء في كتاب فقدان  »االكتئاب  الى  واألرق 
ل الطب النفسي األسى العادي الى اضطرابات اكتئابية كيف حوَّ
 The Loss of Sadness: How Psychiatry Transformed Normal
وجيروم  هورويتز  ألن  تأليف   Sorrow into Depressive Disorder
لمعظم  تحدث  أشياء  يفسر  صــار  النفسي  الطب  إن  ويكفيلد، 
وينبهان  لالكتئاب..  كعرض/أعراض  معينة  مواقف  في  الناس 
فعلية:  لها مسببات  األعـــراض  تلك  ان  من  التأكد  الــى ضــرورة 
»التعاسة«  بين  الخلط  عــدم  بمعنى  إفــــالس..  مـــوت..  طـــالق.. 

واالكتئاب.
ــي لــالضــطــرابــات  ــائـ يـــقـــول الـــدلـــيـــل الــتــشــخــيــصــي واإلحـــصـ
العقلية الذي يهتدي به األطباء النفسانيون، كمؤشر لتحديد 
ردود  فـــي:  تتمثل  االضــطــرابــات  إن  نفسي  مـــرض  مــن  الــمــعــانــاة 
األفعال غير المناسبة، القلق والمصحوب بالرغبة في االنتقال 
من موضع الى آخر، اإلحساس بالدوخة، فقدان الثقة بالنفس، 
اتخاذ  فــي  الــتــردد  التركيز،  على  الــقــدرة  فــقــدان  الــمــزاج،  تقلب 
او  فقدان  الغضب،  سرعة  التعرق،  الرجفة،  الخمول،  القرارات، 
زيادة الوزن خالل فترة قصيرة، تغير العادات من حيث المظهر 
والنظافة واإلحساس باليأس، العدوانية.. إلخ.. شخصيا أعاني 
من نحو خمسة من تلك األعراض عدة مرات في السنة،.. وإذا 
واألشياء  األحاسيس  من  ألي  تتعرض  لم  القارئ  عزيزي  كنت 
من  وتعاني  طبيعي«  »غير  فأنت  الماضية  الستة  األشهر  خالل 
كثير  أفــهــم  أنــا ال  هــنــاك نقطة مهمة:  بــس  األحــاســيــس..  تبلد 
أن  أعــاله ال يعني  فــإن  كالمي  ولهذا  النفسي،  الطب  شــيء في 
ما  بالعكس  النفسية..  حالته  بتشخيص  منا  واحـــد  كــل  يــقــوم 
أتمناه هو أن ندرك أن اللجوء للطب النفسي ليس عيبا وليس 
دليل إصابة بخلل عقلي، بل هو ضرورة، ألنه على األقل يعطيك 
ولو  تؤدي  قد  التي  المواقف  للتعامل مع  الصحيحة  المفاتيح 
الى اضطراب نفسي مؤقت.. وحتى لو أخطأ الطب في تشخيص 
بعض الحاالت فمن المؤكد أنه أخرج الماليين من درك اليأس 

بل وجدد حب الحياة في من كانوا يخططون لالنتحار.

كتب: عبداألمير السالطنة
بــــدأت مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــبــحــريــنــيــيــن في 
اإلقبال على هواية تربية طيور »المكاو« التي تطلق 
على فصيلة الببغاوات الحقيقية، والتي تتمير بأن 
أجــزاء  وجــود  إلــى  إضافة  غامقة  كبيرة  مناقير  لها 

فاتحة اللون على وجهها.
الـــهـــوايـــة تحظى  ــذه  أن هــ الــمــكــاو  مـــربـــو  ــد  ــ وأكـ
باهتمام متزايد في اآلونة األخيرة، مشيرين إلى أن 
كل مرٍب يعمل للحفاظ على صحة طائره ونسله، 
لذا يجب أن يكون قادًرا على التعامل مع أي مواقف 

تواجهه، ويجب إطعام الطيور جيًدا.
وطـــالـــبـــوا الــجــهــات الــمــســؤولــة بــإنــشــاء اتــحــاد 
البحرين، بما يعكس  المكاو في  يجمع هواة تربية 
اهتمام الدولة بهذه الهواية التي تجمع الكثير من 
االتــحــاد  يــتــولــى  الجنسين، حــيــث  مــن  الــمــواطــنــيــن 
تــنــســيــق الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــســـابـــقـــات الــخــلــيــجــيــة 

والعالمية.
وعن أسعار )المكاو( قال أحد المربين ان سعر 
إلى  دينار  بين 500  ما  تتراوح  الواحد  المكاو  طائر 

3 آالف دينار بحسب نوع الطائر وألوانه، الفتا إلى 
الرغم من وجود 18 نوعًا من ببغاء مكاو،  أنه على 
إال أنه ال يتم تبني جميعها من قبل الناس. وتشمل 

أنواع الببغاء الذي يتم االحتفاظ به المكاو األزرق 
والـــذهـــبـــي، الــمــكــاو األخـــضـــر الــجــنــاح، مــكــاو أحــمــر 

الكتفين، مكاو ياقوتي، مكاو القرمزي.

»الــمــكــاو«،  يعيشه  أن  يمكن  الـــذي  الــعــمــر  وعـــن 
مــا حظي  إذا  ســنــة   50 يعيش  أن  يمكن  أنـــه  أوضـــح 

باالهتمام والمعاملة الجيدة.

أنــهــا ستطلق  أمــس  الصيني  االتــصــاالت  عــمــالق  »هـــــواوي«،  أعلنت شــركــة   
أو.إس«  »هارموني  الجديد  نظامها  الــقــادم  يونيو  من  الثاني  في  رسمي  بشكل 
مفتوح  تشغيل  نظام  هــو  أو.إس«  »هــارمــونــي  ونــظــام  الذكية.  الهواتف  لتشغيل 
يصل  أن  هــواوي  وتتوقع  والسيناريوهات.  األجــهــزة  لمختلف  مصمم  المصدر 
عدد األجهزة المزودة بنظام »هارموني أو.إس« إلى 300 مليون جهاز بنهاية عام 
2021، بما في ذلك أكثر من 200 مليون جهاز من  أجهزة هواوي. ونقلت وكالة 
أنباء الصين الجديدة )شينخوا( عن يانج هاي سونج، نائب رئيس وحدة أعمال 
الذكاء االصطناعي والذكاء لجميع السيناريوهات في شركة هواوي، إن الشركة، 
اإللكترونية  واألجـــهـــزة   التطبيقات  مــطــوري  مــع  ستتعاون  شنتشن،  ومــقــرهــا 

الستخدام أحدث أنظمتها للتشغيل لتقديم خدمات جديدة للمستهلكين.  
وينظر محللون إلى نظام »هارموني أو.إس« على أنه بديل لنظام »أندرويد« 

لشركة جوجل ونظام »آي.أو.إس« لشركة آبل.  
المنزلية  األجـــهـــزة  ذلـــك صــنــاعــات  فــي  بــمــا  الصينية  الــصــنــاعــات  ورحــبــت 
والرياضة واللياقة البدنية والسياحة والترفيه والتعليم بإطالق نظام »هارموني  

أو.إس«.  

الوراق« لألردني جالل برجس  »دفاتر  فازت رواية 
دورتها  في  العربية  للرواية  العالمية  بالجائزة  أمس 
األدبية  الجوائز  أرفع  باتت من  والتي  الرابعة عشرة، 
الصادرة  الــروايــة  تتناول  الــروائــي.  اإلبـــداع  في مجال 
بائع  قصة  والنشر  للدراسات  العربية  المؤسسة  عن 
متجره  يفقد  الـــذي  ابــراهــيــم  النهم  والــقــارئ  الكتب 
ويجد نفسه أسير حياة التشرد وبعد إصابته بالفصام 
ليتخفى  يحبها  كان  التي  الــروايــات  أبطال  يستدعي 
السطو  ينفذ سلسلة من عمليات  وهو  أقنعتهم  وراء 
والسرقة والقتل. جاء إعالن الجائزة خالل بث مباشر 
الفعلي بسبب جائحة  الحضور  لتعذر  االنترنت  عبر 
بزيع  شوقي  اللبناني  والكاتب  الشاعر  وقــال  كــورونــا. 
رئيس لجنة التحكيم »قد تكون الميزة االهم للعمل 
المحكمة  وحبكته  الــعــالــيــة  لغته  عــن  فــضــال  الــفــائــز 
والــمــشــوقــة هــي قــدرتــه الــفــائــقــة عــلــى تــعــريــة الــواقــع 
المؤلف  يقدم  حيث  المختلفة،  أقنعته  من  الكارثي 

أشـــد الــبــورتــريــهــات قــتــامــة عــن عــالــم الــتــشــرد والفقر 
وفقدان المعنى واقتالع االمل من جذوره«.

الـــروايـــة ليست تبشيرا  فـــإن  ذلـــك  »مـــع  وأضــــاف: 
باليأس بل هي طريقة الكاتب للقول إن الوصول الى 
الصخرة العميقة لأللم هو الشرط اإللزامي الختراع 

األحالم وللنهوض باألمل فوق أرض أكثر صالبة«.
الــــدورة 121  هـــذه  قــد استقبلت  الــجــائــزة  وكــانــت 
رواية من 13 دولة اختيرت منها ست روايات للقائمة 

القصيرة في مارس.
وحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على جائزة 
الــفــائــز  يــحــصــل  فــيــمــا  دوالر  آالف   10 قـــدرهـــا  مــالــيــة 

بالجائزة على 50 ألف دوالر إضافية.
يرعى الجائزة مركز أبوظبي للغة العربية التابع 
تحظى  بينما  أبوظبي  في  والسياحة  الثقافة  لدائرة 

الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

النجدي  أســمــاء  البحرينية  ــاء  األزيـ مصممة 
األزياء  إذ حققت مصممتا  العامة،  الــدورة  تجتاز 
البحرينيتان أسماء النجدي وأميمة يوسف السيد 
الشهادة العالمية المعتمدة للملكية الفكرية من 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الوايبو(.
الــنــجــدي ان  ــاء أســمــاء  ــ وقــالــت مصممة األزيـ
نيل الشهادة جاء بعد اجتيازهما الدورة المكثفة 
العامة للملكية الفكرية التي نظمت بالتعاون مع 
الصناعية  والملكية  للمواصفات  الوطني  المعهد 
 16 من  شهرين  مدى  على  التونسية  بالجمهورية 

فبراير حتى 11 أبريل من العام الحالي.
الــهــدف مــن الحصول  أن  الــنــجــدي  وأضـــافـــت 
عــلــى هـــذه الــشــهــادة هــو تــوظــيــف مــا اكتسبته من 
ثقافة في هذا المجال لخدمة المجتمع وتثقيف 
الفكرية،  الملكية  بأهمية  الــوعــي  وتنمية  الــنــاس 
الملكية  ثــقــافــة  نــشــر  نــحــو  تطلعها  إلـــى  مــشــيــرة 
الفكرية في المجتمع البحريني من خالل تقديم 
القدرات  وبناء  لتأهيل  تدريبية  وورش  محاضرات 
ونشر  الــفــكــريــة،  الملكية  مــجــال  فــي  الــبــحــريــنــيــة 

ثقافتها وأهميتها.

المدرسية  الــمــبــادرات  ضمن 
ــى تــغــطــيــة  ــ ــة الـــهـــادفـــة إلـ الـــخـــالقـ
ــلــــف جــــــــوانــــــــب الـــعـــمـــلـــيـــة  ــتــ ــخــ مــ
التربوية والتعليمية، رغم ظروف 
الجائحة، كشف مشروع »الجواهر 
البسيتين  لــمــدرســة  الــمــكــنــونــة« 
ابــداعــات  عــن  للبنات  االبــتــدائــيــة 
لطالبات  الفتة  ومهارات  وطاقات 
تحفيزهن  خـــالل  مــن  الــمــدرســة، 
ــا مــن  ــرهــ ــويــ ــطــ ــلــــى صـــقـــلـــهـــا وتــ عــ
الـــمـــنـــزل فـــي ظـــل تــطــبــيــق نــظــام 

التعّلم عن بعد.
ويقوم المشروع على الكشف 
عــــــن الـــــطـــــالـــــبـــــات الــــمــــوهــــوبــــات 
ــة  ــايـ ــرعـ ــة، وتــــقــــديــــم الـ ــمــــدرســ ــالــ بــ
ــًا  ــنـ ــتـــضـــمـ ــن، مـ ــ ــهــ ــ ــ واالهـــــــتـــــــمـــــــام ب
ــح  ــيـ ــرشـ مــــرحــــلــــتــــيــــن: األولـــــــــــــى تـ
ــة الــــطــــالبــــيــــة مــــــن قــبــل  ــبــ ــنــــخــ الــ
ــات الـــــمـــــدرســـــة، ومــــــن ثــم  ــمـ ــلـ ــعـ مـ
من  مكونة  تحكيم  لجنة  تشكيل 
مــعــلــمــات وعـــضـــوات لــجــنــة رعــايــة 
تقييم  على  لتشرف  الموهوبات، 
مـــــواهـــــب الــــطــــالــــبــــات فـــــي شــتــى 
تخصصه،  بحسب  كل  المجاالت 
القرآن  مثل:  عديدة  في مجاالت 
الكريم، المسرح، اإللقاء، اإلنشاد، 
ــال  ــ ــمـ ــ ــة، الـــــرســـــم، واألعـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ

اليدوية.
ــا الــمــرحــلــة الــثــانــيــة فهي  أمــ
اختيار المتميزات من الطالبات، 

لهن،  المناسبة  الرعاية  وتقديم 
مـــن خــــالل عــقــد لـــقـــاء أســبــوعــي 
ــيــــن فـــــي الــفــســحــة  ــنــ كـــــل يـــــــوم اثــ
ــة »تـــيـــيـــمـــز«  ــنـــصـ ــبــــر مـ األولــــــــــى عــ
اللقاء  هــذا  القــى  إذ  االفتراضية، 
تــرحــيــبــًا مـــن الــطــالــبــات وأولـــيـــاء 
أعمال  في عرض  لــدوره  أمورهن، 
وفيديوهات الموهوبات المرتبطة 
والسنوية،  الوطنية  بالمناسبات 
على  اشتماله  إلى  باإلضافًة  هذا 
مــواضــيــع  تـــحـــوي  مــصــغــرة  ورش 
وتعزيز  بالتطوير  تهتم  مختلفة 
الدافعية لدى الموهوبات، وتنمية 
على  القادرة  القيادية  الشخصية 
وبناء  لديهن،  المسؤولية  تحمل 
ــعـــال مــعــهــن  ــاة لـــلـــتـــواصـــل الـــفـ ــنـ قـ
ــرز الــمــواضــيــع:  عــن بــعــد، ومـــن أبــ
ــاءات الــمــتــعــددة والــمــواهــب،  الـــذكـ
القبعات الست، الموهبة واإلبداع، 
أنا موهوبة أثق بنفسي، التفاؤل، 
ــة إلـــــى ألــــعــــاب الــــذكــــاء  ــافــ ــاإلضــ بــ

والتفكير والتنبؤ والخيال.
ــت لـــلـــطـــالـــبـــات  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــا أتـ ــ ــمـ ــ كـ
الـــمـــوهـــوبـــات الــمــتــمــيــزات فــرصــة 
تــقــديــم الــــورش لــزمــيــالتــهــن، مثل 
تقديم الطالبة لمار عبد المنعم 
ــاركـــة  ورشـــــــة »االنـــيـــمـــيـــكـــر«، ومـــشـ
ــات فـــي  ــ ــوبــ ــ ــوهــ ــ ــمــ ــ الـــــطـــــالـــــبـــــات الــ

والخارجية  الداخلية  المسابقات 
الــتــي تــقــدم عــبــر قــنــاة الــمــشــروع 
ــز فـــــــي شـــتـــى  ــمــ ــيــ ــيــ ــتــ ــنــــصــــة الــ بــــمــ

المجاالت.
المشروع في  وقــد أسهم  هــذا 
بمراكز  الــفــوز  الــمــدرســة  تحقيق 
ــرآن  ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ مـــتـــقـــدمـــة فــ
الكريم والرسم واألعمال اليدوية 
والتكنولوجيا  والــشــعــر  واإللـــقـــاء 

والتصميم واإلنتاج الرقمي.

الهوات�ف  لت�ش�غيل  جدي�د  نظ�ام  اإط�اق  ب�ش�دد  »ه�واوي« 

»دف����ات����ر ال����������وراق« ل�����اأردن�����ي ج�����ال ب��رج�����س 

ت���ف���وز ب��ال��ج��ائ��زة ال��ع��ال��م��ي��ة ل���ل���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة

العالمية الفكرية  الملكية  �شهادة  تناالن  بحرينيتان  اأزياء  م�شممتا 

} أميمة يوسف. } أسماء النجدي.

} الكاتب األردني 
جالل برجس. 

} »هارموني أو.إس« ينطلق في الثاني من الشهر المقبل.

يك�شف  ال��م��ك��ن��ون��ة«  »ال��ج��واه��ر  م�����ش��روع 

ع���ن اإب����داع����ات ط��اب��ي��ة م���ن ال��م��ن��زل

ت�����رب�����ي�����ة »ال�������م�������ك�������او« ه�������واي�������ة ت������ج������ذب ال���ب���ح���ري���ن���ي���ي���ن

} تطبيق المشروع.

} طيور »المكاو«.. فصيلة الببغاوات الحقيقية.



كلفت وكالة الفضاء األوروبية شركة إنمارسات 
البريطانية، التي توفر خدمات الهاتف المحمول 
للعالم من خالل 14 قمرا صناعيا، بمهمة إنشاء 
نــظــام اتـــصـــاالت ومــالحــة تــحــديــد الــمــواقــع على 
من  هــنــاك  الــفــضــاء  رواد  ليتمكن  الــقــمــر  ســطــح 
واتساب  مثل  التكنولوجية  التطبيقات  استخدام 

ولمشاهدة قنوات نتفليكس. 
تتوافر  أن  المنتظر  مــن   ،2028 حــلــول  ومـــع 
ــار الــصــنــاعــيــة الـــخـــاصـــة بـــاإلنـــتـــرنـــت على  ــمــ األقــ
الفضاء من  رواد  وحينها سيتمكن  القمر،  سطح 
من  األرض  كوكب  على  أصدقائهم  مع  التواصل 
خالل تطبيق واتساب ومشاهدة برامج نتفليكس. 

وتــحــدث »نــيــك شــيــف«، نــائــب رئــيــس البرامج 
ــي شـــركـــة إنـــمـــارســـات عـــن هــذه  االســتــراتــيــجــيــة فـ
التي  البريطانية  الــشــركــة  بها  المكلفة  المهمة 
واتــصــاالت  نــظــام مــالحــة  تــوفــيــر  بفضلها ســيــتــم 
على  الــفــضــاء  رواد  بــيــن  الــتــواصــل  عملية  يسهل 

سطح القمر والموجودين على كوكب األرض.

الك�وي�ت�ي��ة  �ش�م���س  ات�ه��ام 

بالإغ�راء بع�د كلي�ب »معلي�ة«
تـــــــعـــــــرضـــــــت 
الـــفـــنـــانـــة شــمــس 
الــــــــكــــــــويــــــــتــــــــيــــــــة 
لــــلــــهــــجــــوم بـــعـــد 
كليبها  طــرحــهــا 
بعنوان  الــجــديــد 
ــة« الــــذي  ــيـ ــلـ ــعـ »مـ
غــنــتــه بــالــلــهــجــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة مــن 
كـــــلـــــمـــــات رامــــــــي 
وألحان  العبودي 

نور الزين. 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ــون  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الــــمــــشــــاهــــد  إن 
ــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ فـــــــــــي الـ
حـــمـــلـــت الــكــثــيــر 
مــــن اإليــــحــــاءات 

أريكة.  على  مستلقية  السباحة  حــوض  في  ظهورها  مع  وخصوصًا 
تشبه  في حفرة  دقيقة   20 مدة  بقيت  أنها  قد كشفت  وكانت شمس 
المدفن، وأنها شعرت باألمان وأن المكان أفضل من العالم الخارجي.

والدتها،  تجاه  بالذنب  الشعور  من  عانت  أنها  شمس  وأضــافــت 
واضطرارها إلى السفر بسبب ظروف العمل، معترفة بأن أخطاءها 
غير متعمدة وأن بعض األشخاص قسوا عليها، عندما تمنوا أن تبقى 

في الحفرة.

فنان م�شري يتلقى عالج كورونا مدة 

الحقيقي مر�شه  يكت�شف  ثم  اأيام.. 
قال الفنان المصري إسالم إبراهيم إنه تلقى عالج كورونا مدة 
أيام حتى اكتشف مرضه الحقيقي. وأعلن الفنان في فيديو له أنه تم 
تشخيصه بشكل خاطئ بإصابته بفيروس كورونا، ما أدى إلى بداية 

عالجه بمضادات الفيروس عدة أيام. 
أنه قام بإجراء مسحة كورونا مرتين،  إلى  إبراهيم  وأشار إسالم 
النتيجة سلبية، لكنه تلقى بروتوكول عالج كورونا. وتابع:  وخرجت 
»مــش أي حــد يجيله أعـــراض الــبــرد يبقى كــورونــا«. وأضـــاف أنــه تم 
عليه  بالكشف  جــيــد«  »طــبــيــب  قـــام  حــتــى  خــاطــئ،  بشكل  تشخصيه 
تلقي  في  وبــدأ  المعدة،  جــدار  في  التهابات  يعاني من  أنه  واكتشاف 

العالج الصحيح حتى تحسنت حالته. 
وأوضح في تصريحاته عبر صفحته الرسمية أن »كورونا لم تلغ 
إبراهيم  إســالم  وتعرض  الجيد«.  التشخيص  وعلينا  األمـــراض،  كل 
لوعكة صحية مــؤخــرا، وهــو فــنــان مــصــري قــدم عـــددا مــن األعــمــال 
الشهيرة، منها مسلسل نجيب زاهي زركش أمام الفنان الكبير يحيي 

الفخراني في رمضان 2021.
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األ������م������ان������ي������ة ت���ن���ف���ق 

ك����������ل م������دخ������رات������ه������ا 

ع�����������ل�����������ى و���������ش��������م 

ك���������ام���������ل ج���������ش����م����ه����ا

هرب�ا م�ن قي�ود كورون�ا.. حف�ل زف�اف هن�دي ف�ي الج�و

اكــتــســبــت األلــمــانــيــة كــرســتــيــن تــريــســتــان شــهــرة واســـعـــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
صن«  »ذا  لصحيفة  ووفــقــا  جسدها.  أجـــزاء  معظم  بــوشــم  قيامها  بعد  االجتماعي 
 5 قبل  بالوشوم  باالهتمام  عاما   55 العمر  من  البالغة  تريستان  بــدأت  البريطانية، 
سنوات، إذ شرعت في إنفاق مدخراتها على وشوم ملونة على جسدها، ألنها »لم تعد 

تستطيع تحمل شكل بشرتها«، على حد قولها. 
على  الوشوم  رســم  أجــل  من  مدخراتي  كل  استخدمت  »لقد  تريستان:  وأضافت 
جسدي، وأنفقت مبلغ 35 ألف يورو. أردت فقط تجربة شيء جديد. نحن نعيش مرة 

واحدة، وفكرت أن عمري مثالي ألفعل شيًئا مميزا«.
وبــدأت  انــســتــغــرام،  مــوقــع  تريستان مدونتها على  أنــشــأت  ذلـــك،  إلــى  بــاإلضــافــة 

بمشاركة متابعيها البالغ عددهم 159 ألف شخص صور الوشوم.

بين  قرانهما  عقد  هندي  ثنائي  اختار 
الــغــيــوم خــــالل رحـــلـــة جـــويـــة تــابــعــة لــشــركــة 
طـــيـــران مــحــلــيــة بــحــضــور 161 مـــدعـــوا، في 
انتهاك للقيود المفروضة لمكافحة كوفيد-

19، بحسب ما أفادت الصحافة الهندية. 
وأمـــــــرت هــيــئــة الـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي فــي 
طاقم  عمل  وجمدت  تحقيق  بإجراء  الهند 

الطائرة، وفق مصادر رسمية.
وتــســمــح أكـــثـــريـــة الــــواليــــات فـــي الــهــنــد 
حــيــث تــخــطــت حــصــيــلــة الــوفــيــات الــنــاجــمــة 
ألف،  عن فيروس كورونا االثنين عتبة 300 
بوجود 50 مدعوا كحد أقصى خالل حفالت 
اللذان  الجديدان  الزوجان  وتبادل  الزفاف. 
لــم ُتــكــشــف هــويــتــهــمــا، الـــ»نــعــم« يـــوم األحــد 
ــانـــت تــحــلــق طـــائـــرة تــابــعــة لــشــركــة  حــيــن كـ
»ســبــايــس جـــت« فـــوق مــعــبــد مــيــنــكــاشــي في 
مادوراي بوالية تاميل نادو )جنوب(، خالل 

صحيفة  وفــق  بنغالور،  إلــى  متوجهة  رحلة 
»هندوستان تايمز«. 

ــل  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــكــ ــبــ ــر شــ ــبــ وانـــــتـــــشـــــرت عــ
االجــتــمــاعــي صـــور ومــقــاطــع فــيــديــو تظهر 
احــتــفــاالت عــلــى مــتــن الــطــائــرة ومــدعــويــن 
يلفون زهورا حول رقابهم ويلتقطون صورا 

سيلفي. 
لــكــن تـــعـــذر عــلــى وكـــالـــة فـــرانـــس بــرس 
الــتــأكــد عــلــى الـــفـــور مـــن صــحــتــهــا. وخــالفــا 
للقواعد المعمول بها في الطيران المدني، 
لـــم يــكــن أي مـــن الــمــدعــويــن تــقــريــبــا يضع 

كمامة، مع تجاهل كبير لقواعد التباعد. 
وذكرت الصحافة المحلية أن المديرية 
العامة للطيران المدني طلبت من »سبايس 
ــق الـــزوجـــيـــن  ــي حــ ــاذ تـــدابـــيـــر فــ ــخــ جـــــت« اتــ
التنقل  من  هــؤالء  ُيمنع  وقــد  ومدعويهما. 

في رحالت جوية مدنية. 

عبداملنعم إبراهيم

احذروا ال�شائعات التي تنتق�س من جهود )الدولة( في مواجهة كورونا
)دعت مكافحُة الجرائم اإللكترونية المواطنين والمقيمين إلى تجنِب 
التأثير  دقيقة من شأنها  بيانات ومعلومات غير  أي  تــداول  الشائعاِت وعدم 
يتطلب  الــذي  األمــر  الوطنية،  بالمصلحة  واإلضـــرار  المجتمِع  على  سلًبا 
على  ذاتــه  الوقت  في  مشددين  الرسمية،  مصادرها  من  المعلومات  استقاء 
قياِم الجهاِت المختصة باتخاذ اإلجراءات القانونية المقررة حيال كل من 

يثبت تورطه في نشر الشائعات المغرضة(.
هذا الخبُر ُنشر باألمس في الصحافِة المحلية، وهو على الرغم من أنه 
لم يحدد نوعيَة هذه الشائعاِت المغرضِة، إال إننا ندرُك أن أكثَر موضوع محل 
تداول هذه الشائعات هو تزايُد عدِد اإلصاباِت بفيروس كورونا في البحرين 
وزيادُة عدد الوفيات، وقد تزامَن مع ذلك ظهور فيديوهات وتعليقات سلبية 
الوطني الطبي  )الفريق  دوِر  التواصل االجتماعي تنتقُص من  على وسائل 
لمواجهة فيروس كورونا(.. وقد تداخلت في شبكة هذه الشائعات المغرضة 
تغريدات عن أشخاص فعلوا ذلك بشكٍل عفوي من دون إدراٍك منهم لخطورِة 
أبًدا أن  ما يفعلون في تهديدهم السلم األهلي في المجتمع، كما ال نغفل 
وإقليمية  أجنبية  واستخباراتية  حزبية  ومنظماٍت  وأشخاصا  جهاٍت  هناك 
تتخصُص بشكٍل مبرمج ومقصود في نشِر الشائعاِت المغرضة حول موضوع 
)كورونا( بقصد تسييس الجائحة واستخدامها لبث سموم الفتنة بين أفراد 
إنما  الطبي(،  الوطني  )الفريق  جهوَد  يستهدفون  حين  وهــؤالء  المجتمع، 
يقصدون التقليَل من جهوِد )الدولة( والحكومة ومساعيها المبذولة لخدمة 
المواطنين والمقيمين لتجاوز هذه المحنِة اإلنسانية العالمية منذ بداية 
ظهورها في أواخر عام 2019 وحتى اآلن، وذلك لتشويه سمعة البحرين في 

بموقف  )الحكومة(  وإظهار  الدولية،  المحافل 
الــعــاجــز عــن صــد مــوجــات الــفــيــروس المتحور 

الجديد الذي يغزو العالَم حالًيا.
وقد بدأ هؤالء أجندتهم السياسية بإثارِة وافتعال بالون االختبار األول، 
فــي منطقة )جــو(  والتأهيل  مــراكــز اإلصـــالح  نـــزالء  بتعرض  ادعــاؤهــم  وهــو 
لــإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا! وحــّرضــوا أهــالــي وعــائــالت الــنــزالء للمطالبة 
بــإطــالق ســراحــهــم خــوفــا عليهم مــن عـــدوى فــيــروس الــجــائــحــة! ثــم اتضح 
بشهادِة سفراء أجانب وعرب وخليجيين واألمم المتحدة و»االتحاد األوروبي« 
بعد زيارتهم مراكز اإلصالح والتأهيل بأن )صحَة النزالء( داخل المركز ال 
ر لهم بنسبة مائة  يشوبها غبار، وأن الراغبين منهم في تلقي اللقاح قد توفَّ
ر جميَع الخدمات الصحية العالية للنزالء تماما  في المائة، وأن الدولَة توفِّ

مثلما تفعل مع المواطنين والمقيمين في مدن وشوارع البحرين.
 إذن هناك تسييٌس مقصود وممنهج تقوُم به أطراٌف معادية للبحرين 
في )حرب الشائعات( الستخدام جائحة )كورونا( لتشويه سمعة البحرين في 
ر قناُة )الجزيرة( القطرية منصتها اإلعالمية  الداخل والخارج، وطبعًا توفِّ
من  بــأصــوات  مفبركة  سياسية  أخــبــاٍر  إلــى  )الشائعات(  لتحويل  المشبوهة 

تستضيفهم من المعادين للبحرين هنا وهناك!
التي  المغرضِة  الشائعاِت  في شبكِة  الوقوِع  احــذروا من  نقوُل  مجددا.. 
تستهدُف البحرين وتحاول شقَّ الوحدِة الوطنية، ونشر الكراهية ضد جهود 

الدولة لمواجهة كورونا.

مت�شول يجمع 50 األف جنيه في  

رم�شان ويملك ح�شابا بالبنك

تفا�شيل  تروي  نبيل  نهى 

ت��ع��ر���ش��ه��ا ل��ل�����ش��رق��ة
نــبــيــل،  نــهــى  الــكــويــتــيــة  الــفــاشــيــنــيــســتــا  روت 
من  للسرقة  تعرضها  بشأن  الكاملة  التفاصيل 
ــــل مــنــزلــهــا، مـــن شــخــص كـــانـــت تــفــعــل معه  داخـ
ــا خـــيـــرا، عــنــدمــا تــمــت اســتــضــافــتــه من  ــهــ وزوجــ

جانبهما بعدما كان يمر بحالة نفسية متردية.
ــو عــبــر  ــديـ ــيـ ــى نـــبـــيـــل مـــقـــطـــع فـ ــهـ ووثــــقــــت نـ
أكـــدت فيه  حــســابــهــا فــي تطبيق »ســنــاب شــــات«، 
تعرضها لسرقة حقيبتها من ماركة »الهيرميس« 
العالمية التي تعد باهظة الثمن ويصل سعرها 
ألسعار السيارات. وبينت أنها بدأت البحث عنها، 
للغاية  نفسية سيئة  بحالة  أنها مرت  وال سيما 
الحقيبة  أن  مـــردفـــة  بــســرقــتــهــا،  عــلــمــت  بــعــدمــا 
أمني على غرفة تضع  رغم وجود نظام  اختفت 
فيها ما تقتنيه من حقائب باهظة الثمن، كونها 

تستثمر أموالها في مجال الموضة. 
ــددت نــهــى نــبــيــل عــلــى أنــهــا وصــلــت إلــى  ــ وشـ
الـــســـارق، عــبــر الــعــودة إلـــى مــا سجلته كــامــيــرات 
في  فيديو  مقاطع  مــن  سجلته  ومــا  الــمــراقــبــة، 
في  اختفت  حيث  شـــات«،  »ســنــاب  على  حسابها 
بصدمة  لتصاب   ،2020 الماضي  أغسطس  شهر 
بعدما وجدت أنه الشخص الذي كانت تستضيفه 

بمنزلها.

} كرستين تريستان مغطاة بالوشم.

} حفل الزفاف على متن الطائرة.

} صورة تخيلية لتواصل إنسان على سطح القمر مع األرض.

} نهى نبيل.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

�شالمة

امــــــن وســـالمـــة  ان  الــــــــــــوزراء  أكــــــد مـــجـــلـــس 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــمــلــكــة فــوق 
تــوفــيــر  عــلــى  الـــحـــرص  ــى  الــ ــار  ــ وأشــ اعتبار,  ــل  كـ
االســــــتــــــعــــــدادات ووضــــــــع الــــحــــلــــول والـــخـــطـــط 
نجاح  يــضــمــن  بــمــا  الــمــرحــلــة  لمتطلبات  وفــقــا 
التعامل مع كل مسارات  استراتيجيات وخطط 
األمــن  تحقيق  مواصلة  ويكفل  كــورونــا  فــيــروس 
المواطنين  ســالمــة  وحــفــظ  للمملكة  الصحي 

والمقيمين.
ــع انــنــا نــعــيــش فـــي أزمــــة وال بد  ــواقـ وفـــي الـ
يــتــحــمــل  وان  فــيــهــا  دوره  يــــــؤدي  ان  لــلــجــمــيــع 

مسئولياته.
الــوطــنــي  الــبــحــريــن  فــريــق  والــحــمــد هلل ان 
ــان عــمــلــهــمــا عـــلـــى أكـــمـــل وجـــه  ــ ــؤديـ ــ والـــطـــبـــي يـ
ويــــواصــــالن الــلــيــل بــالــنــهــار مـــن أجــــل الـــخـــروج 

بالبحرين من هذه األزمة.
المجتمع  فــي  الــعــنــاصــر  بـــدأت جميع  وقـــد 
ومنها  المجتمعي  الــوعــي  نــشــر  فــي  الــمــشــاركــة 
عن  يتحدثون  كانوا  حيث  الدينيون  المرشدون 
أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بضرورة 
بقاء كل في بيته صابرا محتسبا اذا أصاب بلده 
وهكذا  وباء,  كــل  على  ينطبق  وهـــذا  الــطــاعــون، 
بـــدأت األحـــاديـــث الــديــنــيــة تــســاهــم هــي األخـــرى 
مع  للتعامل  األمثل  باألسلوب  الوعي  نشر  في 
الحفاظ  وأســلــوب  وانتشارها  واألوبــئــة  األزمـــات 
والـــحـــرص عــلــى عـــدم نــشــر الــمــرض أو انــتــشــاره 
بــالــذهــاب  االســتــهــتــار  او  المخالطة  طــريــق  عــن 
او الحفالت مع األطفال من كل  السواحل  الى 

األعمار.
والحقيقة انه كان هناك عدد غير قليل من 
وعلى  أبنائهم  على  كانوا حريصين  المواطنين 
ولكن  وثــبــات  بصبر  الــعــزلــة  وتحملوا  اآلخــريــن 
هناك آخرون ساروا على غير ذلك مما أدى الى 
نــأمــل ان  والـــذي  الـــذي نحن عليه اآلن  الــوضــع 

يتغير بالمزيد من الوعي وااللتزام.

الفيل�ر  تزي�ل  عب�داهلل  ليل�ى 

لل�شخ�ري��ة ب�ع��د ت�ع�ر�ش�ه��ا 
مـــواقـــع  رواد  تــــــــداول 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي،  الــ
مــقــطــع فـــيـــديـــو لــلــفــنــانــة 
الــلــبــنــانــيــة الــمــقــيــمــة في 
ــداهلل  ــبـ ــكــــويــــت لـــيـــلـــى عـ الــ
وهي تخضع لجلسة إزالة 
ــراج الــفــيــلــر مــن  ــخــ ــتــ واســ
تسبب  بــعــدمــا  شــفــتــيــهــا، 
والــتــهــابــات  آالم  فـــي  لــهــا 
ــلـــي فــــي شــكــلــهــا  ــيـــر كـ وتـــغـ
ــة  ــريـ ــخـ ــسـ ــلـ ــت لـ ــ ــرضــ ــ ــعــ ــ ــ وت

بسبب تغير مالمحها. وأكدت ليلى عبداهلل أنها كانت خائفة للغاية 
بــشــدة خـــالل خضوعها  تــتــســارع  كــانــت  الــعــمــلــيــة، ودقــــات قلبها  مــن 
لعملية إزالة الفيلر، لكنها نجحت بالنهاية في التخلص من المادة 
التي وصفتها بـ»المؤذية«.  وأضافت أن بعض األطباء يكذبون على 
وكلها  الفواكه،  أحماض  المادة مصنوعة من  إن  ويقولون  السيدات، 
ألمها  أن يخفف  اهلل  داعية  تمامًا،  الواقع  مواد طبيعية على عكس 
لها عبر  ليلى عبداهلل متابعيها صورة  وجرحها سريعًا. كما شاركت 
الفيلر،  إزالـــة  لعملية  شـــات«،  »ســنــاب  بتطبيق  »الــســتــوري«  خاصية 

وعلقت: »ادعولي.. اليوم عملت إزالة فيلر«. 
كانت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبداهلل ظهرت 
األنــف  جهة  مــن  مالمحها  فــي  كبيرا  تغيرا  أبـــرزت  غريبة  بــإطــاللــة 
المبالغة في  »ليلى« بسبب  تغير مالمح  أن  المتابعون  وأكد  والفك، 

عمليات التجميل وفًقا لوصفهم.

} الفنانة ليلي عبداهلل.

} شمس تنفي عن نفسها تهمة اإلغراء.

قريب�ا .. �ش�يتمكن رواد الف�ش�اء عل�ى �ش�طح القم�ر من ا�ش�تخدام »وات�ش�اب« وم�ش�اهدة »نتفليك��س«

} المتسول يتحدث إلى المصور.

دخله  إن  يقول  متسوال  متداول  فيديو  مقطع  أظهر 
أغلى  يشرب  وإنه  1200 جنيه،  يبلغ  التسول  من  اليومي 

السجائر المستوردة.
وأوضح المتسول، أنه يجمع خالل موسم شهر رمضان 
في  لديه حساًبا  وأن  التسول،  أعمال  من  جنيه  ألــف   50
البنك يدخر به ما يجمعه، فيما طالب مصور الفيديو أن 
يأتي للعمل معه »يشيل الشنطة« مقابل مبلغ 200 جنيه 

خالل الفترة المسائية فقط. 
القبض  ألقت  قد  المصرية  األمنية  األجــهــزة  وكانت 
أنــه متهم ســابــًقــا فــي 5  واتــضــح  الــمــتــســول،  على المسن 
ومخدرات  ونشل  نقل  وسائل  وسرقة  تسول  هــي:  قضايا 

وآداب عامة.
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قالت فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة ال�شحة اإنه 

�شاحب  برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  لتوجيهات  تنفيًذا 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

الطاقة  رفع  اأم�س  يوم  من  بداأ  الوزراء،  رئي�س جمل�س 

ال�شتيعابية لعدد اجلرعات اليومية يف مراكز التطعيم 

امل�شاد لفريو�س كورونا )كوفيد-19( مبختلف مناطق 

وذلك  اليوم،  يف  جرعة  اإىل 31،000  البحرين  مملكة 

�شمن احلملة الوطنية للتطعيم التي �شملت طلب اأكرث 

التطعيمات  اأنواع  كافة  من  جرعة  ماليني   4.5 من 

جانب  اإىل  القادم  والعام  العام  هذا  متطلبات  لتغطية 

اجلرعات املن�شطة.

ونوهت باأن الطاقة ال�شتيعابية للجرعات اليومية 

�شحنات  توريدات  ح�شب  للزيادة  قابلة  للتطعيم 

الت�شنيع  برامج  وفق  امل�شنعة  ال�شركات  من  التطعيم 

الوطنية  اجلهود  اإطار  يف  وذلك  لديها،  والتوزيع 

على  احلفاظ  اإىل  الهادفة  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني يف اململكة.

على  حري�شة  البحرين  مملكة  اأن  ال�شالح  وبينت 

اأبنائها واملقيمني فيها يف كل مرحلة من مراحل  حماية 

ال�شتباقية  خططها  تعزيز  عرب  الفريو�س  مع  التعامل 

تعزيز  فيها  مبا  املراحل  هذه  امل�شتجدات يف  على  بناًء 

قدرة املراكز التي تقدم التطعيمات على زيادة معدلت 

يف  امل�شتهدفة  ال�شريحة  وتو�شيع  اليومية  التطعيم 

�شوء مقت�شيات املرحلة، م�شريًة اإىل اأن مملكة البحرين 

تعد من اأوائل الدول التي بادرت بطلب التطعيمات منذ 

عن  امل�شنعة  ال�شركات  اإعالن  فور   2020 اأغ�شط�س 

وجود جتارب لديها لإنتاج التطعيمات، وقامت مملكة 

البحرين بتوفري خمتلف التطعيمات امل�شادة لفريو�س 

للتطعيم  الوطنية  اخلطة  وفق  للجميع  كورونا جماًنا 

التطعيم  اإىل جانب مراكز  من خالل 27 مركًزا �شحًيا 

واملوؤمترات،  للمعار�س  الدويل  البحرين  مركز  يف 

�شرتة  وجممع  اجلامعي،  حمد  امللك  وم�شت�شفى 

الع�شكري، بحيث ت�شمل مناطق  التجاري، وامل�شت�شفى 

البحرين كافة.

ودعت ال�شالح املواطنني واملقيمني كافة ومبختلف 

للتطعيم  الت�شجيل  على  والإقبال  للمبادرة  الأعمار 

التابع  الإلكرتوين  املوقع  كذلك عرب  املن�شطة  واجلرعة 

يف  لالإ�شهام   ،healthalert.gov.bh ال�شحة  لوزارة 

من  للحد  املن�شودة  املجتمعية  املناعة  اإىل  الو�شول 

انت�شار الفريو�س.

التي  التطعيمات  جميع  اأن  ال�شالح  واأكدت 

فاعليتها  اأثبتت  قد  البحرين  مملكة  يف  اإجازتها  متت 

منه،  املتحورة  وال�شاللت  الفريو�س  اأمام  وماأمونيتها 

احتمالية  تقليل  يف  ت�شهم  حماية  و�شيلة  فالتطعيم 

الأعرا�س وتخفيف �شدة الأعرا�س ملا تقوم به من زيادة 

ب�شرورة  منوهًة  اجل�شم،  يف  امل�شادة  الأج�شام  عدد 

اأخذ  بعد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  موا�شلة 

التطعيم وعدم التهاون بها.

موؤكدة اأن اللقاحات اأثبتت فاعليتها اأمام الفريو�س و�صالالته املتحورة.. وزيرة ال�صحة: 

رفع الطاقة اال�صتيعابية لعدد جرعات التطعيم اإىل 31 األف جرعة يومًيا

من فكرة اإىل موؤ�ص�صة وطنية اأمينة بروؤى عاملية

�س بعد عقدين من اإن�صائه اأف�صل ممار�صات دعم تقدم املراأة »االأعلى للمراأة« يكرَّ

املجلـ�س  باإن�شـاء  ال�شـامية  امللكيـة  املبـادرة  تعـد 

املكت�شـبات  مـن  الزمان  من  عقدين  قبل  للمـراأة  الأعلـى 

الكبـرى التـي اأثمـرت عـن امل�شـروع الإ�شالحي وامل�شـرية 

اجلاللـة  �شاحـب  ح�شـرة  عهـد  فـي  ال�شـاملة  التنمويـة 

ورعـاه،  اهلل  حفظـه  خليفـة  اآل  عي�شـى  بـن  حمـد  امللـك 

لتقـدم  الداعمـة  للجهـود  املوؤ�ش�شـي  الطابـع  واإ�شفـاء 

جديدة  انطالقة  يف  وذلك  البحريـن،  مملكـة  فـي  املـراأة 

مل�شرية املراأة البحرينية تزامنت مع دخول البالد يف مرحلة 

جديدة من الإ�شالح والتحديث الوطني بقيادة عاهل البالد 

املفدى الذي حمل يف طياته طموًحا متجدًدا تكون املراأة فيه 

ال�شريك اجلدير يف اإدارة الوطن.

بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  وقادت 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�شة املجل�س 

اأجل  من  الت�شاور  عرب  اجلهود  هذه  اآنذاك  للمراأة  الأعلى 

ال�شامية  امللكية  التطلعات  لتحويل  وطنية  اآلية  اإن�شاء 

وتعظيم  البحرينية  املراأة  تقدم  لتعزيز  جديد  واقع  اإىل 

اإ�شهاماتها املت�شقة مع بداياتها املبكرة يف النه�شة الوطنية، 

وبادرت �شموها اإىل عقد العديد من الجتماعات واللقاءات 

وموؤ�ش�شات  ن�شائية  و�شخ�شيات  فعاليات  مع  الت�شاورية 

ب�شوؤون  لإن�شاء كيان نوعي يخت�س  جمتمع مدين معنية 

مع  ويتفق  الر�شمي،  ال�شعيد  على  البحرينية  املراأة 

اخل�شو�شية البحرينية املنطلقة من احتياجاتها.

تلك  عن  نتجت  التي  الوطنية  املرئيات  رفع  وجرى 

جاللته  تف�شل  حيث  املفدى،  امللك  جاللة  اإىل  امل�شاورات 

املجل�س  باإن�شاء   2001 العـــام  يف  �شاميا  اأمرا  باإ�شدار 

الأعلى للمـراأة، يتبـــع جاللتـــه مبــا�شــــرة وتراأ�شـــــه 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

خليفة قرينة جاللته، وي�شم 16 ع�شوة من ال�شخ�شيات 

الن�شائية العامة وذوات اخلربة يف �شوؤون املراأة والأن�شطة 

املختلفة، ميثلن كافة اأطياف املجتمع البحريني.

املجلـ�س  يختـ�س  ال�شـامي  الأمـر  هذا  علـى  وبنـاء 

جمـال  فـي  العامـة  ال�شيا�شـة  باقتـراح  للمـراأة  الأعلـى 

املجتمـع  موؤ�ش�شـات  فـي  املـراأة  �شـوؤون  وتطويـر  تنميـة 

دورهـا  اأداء  مـن  املـراأة  ومتكيـن  واملدنيـة،  الد�شـتورية 

�شدهـا،  التمييـز  عـدم  مراعـاة  مـع  العامـة  احليـاة  فـي 

والتو�شيـة  املـراأة  لنهـو�س  وطنيـة  خطـة  وو�شـع 

ويعترب  باملـراأة.  املتعلقـة  الت�شـريعات  تعديـل  باقتـراح 

املجل�س الأعلى للمراأة املرجع لدى جميع اجلهات الر�شمية 

فيما يتعلق ب�شوؤون املراأة، ويخت�س يف اإبداء الراأي والبت 

غري  اأو  مبا�شرة  ب�شفة  املراأة  مبركز  املرتبطة  الأمور  يف 

مبا�شرة وعلى كافة اجلهات الر�شمية اأخذ راأيه قبل اتخاذ 

اأي اإجراء اأو قرار بذلك.

وعمــل املجلــ�س الأعلــى للمــراأة منــذ اإن�شــائه فــي 

الأهــداف  مــن  �شل�شــلة  حتقيــق  علــى   2001 العــام 

والجتماعــي  القت�شــادي  العائــد  ذات  والغايــات 

حــد  علــى  البحرينيــة  والأ�شــرة  للمــراأة  والثقافــي 

تـم  تو�شيـات  بتقديــم  املجلــ�س  قــام  حيــث  �شــواء، 

تعديـل  اأو  باإ�شدار  �شـواء  ملكيـة  اأوامـر  اإلـى  ترجمـتها 

القوانيـن عرب القنوات الد�شتورية وال�شـلطة الت�شـريعية 

ال�شـلطة  عبـر  وزاريـة  وقـرارات  تدابري  باتخاذ  اأو 

التنفيذيـة.

لهـذا  الكامـل  الف�شـل  وين�شـب 

الإجنـاز فـي تاريـخ املـراأة البحرينيـة 

اجلاللـة  ل�شاحـب  الثاقبـة  للروؤيـة 

خليفـة  اآل  عي�شـى  بـن  حمـد  امللـك 

عاهل البالد املفدى حفظـة اهلل ورعـاه، 

الأميـرة  امللكـي  ال�شـمو  و�شاحبـة 

خليفـة  اآل  اإبراهيـم  بنـت  �شـبيكة 

رئي�شـة  املفدى  البالد  عاهل  قرينـة 

اهلل،  حفظهـا  للمـراأة  الأعلـى  املجلـ�س 

واملبـادرات ال�شـامية فـي تبنـي العمـل املوؤ�ش�شـي ل�شـوؤون 

املـراأة وحتديـث ال�شيا�شـات الالزمـة للتنفيـذ علـى اأر�س 

الواقـع.

 اأوال: الن�صـــاأة والتاأ�صيـــ�س 2001-2004

وتنفيذاً لخت�شا�شاته، عمــل املجلــ�س الأعلــى للمــراأة 

علــى و�شــع م�شــروع خطــة وطنيــة للنهــو�س باملــراأة 

البحرينيــة، منــذ الــدورة الأولــى فــي الفتــرة 2001 

جميــع  مــع  الفاعــل  والتعــاون  بال�شــراكة   2004  –
اأ�شحــاب الخت�شــا�س املعنيــة ب�شـوؤون  اجلهــات مــن 

املــراأة، وبــداأت مرحلــة الإعــداد لال�شــرتاتيجية باإن�شــاء 

وخمت�شيــن  ممثليــن  ت�شــم  متخ�ش�شــة  جلــان  ع�شر 

مــن جميــع الــوزارات واملوؤ�ش�شــات الر�شــمية والقطــاع 

وممثلــي  املدنــي  املجتمــع  وموؤ�ش�شــات  اخلــا�س 

تد�شـني  وتـم  البحريــن.  فــي  الدوليــة  املنظمــات 

الإ�شـرتاتيجية الوطنيـة للنهـو�س باملـراأة البحرينيـة فـي 

العـام 2005 واعتمادهـا مـن قبـل جاللـة امللــك املفــدى 

حفظــه اهلل ورعــاه فــي �شــابقة لــم ت�شــهد مثيال لهــا 

كاأول  العربيـة،  واملنطقــة  العربــي  اخلليــج  جمتمعــات 

راأ�س  من  تعتمد  املراأة  ب�شئون  معنية  نوعية  ا�شرتاتيجية 

الدولة، والتـي كانـت مبثابـة خارطة الطريق التي ترافقـت 

العمـل  وبـداأ  للمجلـ�س،  املوؤ�ش�شي  العمـل  بدايـة  مـع 

الفعلـي فـي ذلـك بتنظيـم موؤمتـر بعنـوان »املـراأة �شـريك 

جديـر فـي بنـاء الدولـة ومنوهـا« يف العام 2004 �شـارك 

والقطـاع  الر�شـمية  املوؤ�ش�شـات  عـن جميـع  فيـه ممثلـون 

اخلـا�س وموؤ�ش�شـات املجتمـع املدنـي املعنيـة، اأ�شـفر عنـه 

النهـو�س  ا�شـرتاتيجية  لتنفيـذ  الوطنيـة  اخلطـة  و�شـع 

باملـراأة البحرينيـة 2012-2007.

 اخلطة الوطنية لتنفيـــذ ا�صرتاتيجية

 النهو�س باملراأة البحرينية 2007-2012

علــى  املتخ�ش�شــة  اللجــان  عملــت 

الوطنيــة  ال�شــرتاتيجية  حتويــل 

�شــبعة  �شمــت  تنفيذيــة  خطــة  اإلــى 

القــرار،  اتخــاذ  هي  رئي�شــية  حمــاور 

ال�شــتقرار  القت�شــادي،  التمكيــن 

الأ�شــري، املجتمــع املدنــي، التعليــم، ال�شحــة، البيئـة، 

املجلـ�س  اعتمدهـا  التـي  العهـد  وثيقـة  مبثابـة  وكانـت 

بالتــدرج  للمـراأة  الأعلـى  املجلـ�س  وبـداأ  لعملـه،  منهجا 

حمــاور  علــى  ركــزت  التــي  اأولوياتــه  تنفيــذ  فــي 

ال�شــتقرار الأ�شــري، والتمكيــن القت�شــادي والتمكيــن 

ال�شيا�شــي للمــراأة اإلــى جانــب تنفيــذ برامــج التوعيــة 

والتدريــب فــي املحــاور الأخــرى.

اخلطــة  للمــراأة  الأعلــى  املجلــ�س  اعتمــد  وبذلــك 

باملــراأة  النهــو�س  ا�شــرتاتيجية  لتنفيــذ  الوطنيــة 

 2007 عـام  مـن  فربايـر   6 فـي  ر�شـمًيا  البحرينيــة 

وا�شـتمر  املجلـ�س،  لعمـل  الأ�شا�شـية  الوثيقـة  واعتبـرت 

 .2012 عــام  لغايــة   2007 عــام  منـذ  فيهـا  العمـل 

وتتويجـا جلميــع تلــك اجلهــود واملبــادرات، وتفعيــال 

اخلطــة  ملحــاور  والآليــات  ال�شيا�شــات  لتطويــر 

الــذي  القــرار  اتخــاذ  حمــور  وخ�شو�شــا  التنفيذيــة 

فــي  املــراأة  احتياجــات  اإدمــاج  �شــرورة  منــه  انبثــق 

للمـراأة  الأول  الوطنـي  املوؤمتـر  عقــد  املجالت،  جميــع 

عنـوان  حتـت   2010 عـام  مـن  نوفمبـر  فـي  البحرينيـة 

اجلهـود  دور  التنميـة..  فـي  املـراأة  احتياجـات  »دمـج 

الوطنيـة«.

 مراجعة اخلطة الوطنية

العامـة للمجلـ�س  الأمانـة  وفـي مايـو 2011، قامـت 

ملراجعـة  التنفيذيـة  اخلطـوات  باتخـاذ  للمـراأة  الأعلـى 

النهـو�س  ا�شـرتاتيجية  لتنفيـذ  الوطنيـة  اخلطـة  وتقييـم 

وثيقـة  باعتبارهـا   2012-2007 البحرينيـة  باملـراأة 

العامـة  الروؤيـة  طياتهـا  فـي  حتمـل  وطنيـة  ومرجعيـة 

اجلن�شـني،  بيـن  الفـر�س  تكافـوؤ  لتحقيـق  للدولـة 

اإجنـازات  مـن  حتقـق  مـا  وحتليـل  درا�شـة  خـالل  مـن 

التحديـات  اأبـرز  علـى  والوقـوف  الواقـع،  اأر�س  علـى 

واملعوقـات، ليبـداأ انطالقتـه بروؤيـة اأكثـر طموحـا تت�شمـن 

اآليـات تعتمـد امللكيـة الوطنيـة ملفرداتهـا، وفـق منهجيـات 

التحالفـات،  بنـاء  فـي  ال�شـراكة  علـى  قائمـة  مدرو�شـة 

عمليـة  فـي  املـراأة  احتياجـات  اإدمـاج  ت�شمـن  وب�شـورة 

امل�شـتهدف  الأثـر والغايـة  التنميـة، وتعتمـد علـى قيـا�س 

حتقيقهـا والتـي تـوؤدي اإلـى اإحـداث تغييـر نحـو الأف�شـل 

اأو  املوؤ�ش�شـات  اأو  الأفـراد  وقيـم  وتوجهـات  اأداء  فـي 

املجتمـع ب�شـكل م�شـتدام.

 اخلطة الوطنية لنهو�س

 املراأة البحرينية 2013-2022

بنــاء علــى نتائــج التقييــم، بــداأ املجلــ�س الأعلــى 

للمــراأة مراحــل عمليــة حتديــث اخلطــة الوطنيــة مــن 

منهجيـة  مـن  والإنطـالق  التميـز،  وقيـم  فكــر ّ  خــالل 

بذاتهـا  املـراأة  نهـو�س  منهجيـة  اإلـى  باملـراأة  النهـو�س 

التدريـب  فـر�س  مـن  املجتمـع  لهـا  يهيئه  ملا  م�شـتفيدة 

قدراتهـا، وم�شـتلهمة  علـى  والتنميـة، معتمـدة  والتوعيـة 

املوؤ�ش�شـي  الأداء  ومتيـز  واعيـة  قناعـات  مـن  اأهدافهـا 

لتحقيـق الأثـر امل�شـتدام.

�شاحـب  حل�شـرة  ال�شـامية  امللكيـة  املباركـة  وبعـد 

اإعــادة  تــم  ورعــاه،  اهلل  حفظــه  املفــدى  امللــك  اجلاللة 

البحرينيــة  املــراأة  لنهــو�س  الوطنيــة  اخلطــة  اإطالق 

2013-2022 كخطـة وا�شحـة املعالـم بـاأدوات تقييميـة 

وموؤ�شـرات قيـا�س دقيقـة لر�شـد وتتبـع اأو�شـاع التنميـة 

اإىل  جمالتها  مبختلف  اخلطة  وتهدف  املراأة.  ق�شايـا  فـي 

العائلـي،  الرتابـط  اإطـار  فـي  الأ�شـري  ال�شـتقرار  �شمـان 

فــي  التناف�شــية  امل�شــاهمة  علــى  املراأة  قــدرة  وتعزيز 

بيــن  التــوازن  مبــداأ  علــى  القائــم  التنميــة  م�شــار 

مبـا  التنميـة  فـي  املـراأة  احتياجـات  واإدمـاج  اجلن�شـني، 

يحقـق لهـا فـر�س التميـز فـي الأداء والرتقـاء بخياراتهـا 

خالل  مـن  احليـاة  مـدى  والتعلـم  حياتهـا  جـودة  نحـو 

املوؤ�ش�شـي  العمل  فـي  واحللفـاء  ال�شـركاء  مـع  التكامـل 

اخلبـرة  بيـت  بالتالـي  للمـراأة  الأعلـى  املجلـ�س  ليكـون 

انتقل  وبالتايل  املراأة.  �شوؤون  فـي  املتخ�شـ�س  الوطنـي 

املجل�س الأعلى للمراأة من مرحلة النهو�س باملراأة اإىل مرحلة 

لبناء  املتكافئة  ال�شراكة  قائمة على  املراأة، وبروؤية  نهو�س 

جمتمع تناف�شي م�شتدام.

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  رعاية  وحتت  اأنه؛  اإىل  ي�شار 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

العام )2021(  للمراأة هذا  الأعلى  املجل�س  ورعاه، يحتفي 

 20 مرور  مع  واملتزامنة  البحرينية  املراأة  يوم  مبنا�شبة 

تقدم  مبتابعة  معني  وطني  ك�شرح  تاأ�شي�شه  على  عاماً 

امللكي  ال�شمو  �شاحبة  تف�شلت  حيث  البحرينية،  املراأة 

البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية 

يوم  مو�شوع  باعتماد  اهلل،  حفظها  املجل�س  رئي�شة  املفدى 

املراأة البحرينية حتت عنوان »املراأة البحرينية يف التنمية 

هذا  وياأتي  معطاء«،  وطن  يف  ارتقاء  م�شرية  الوطنية.. 

املجل�س  حمطات  اأبرز  تربز  تقارير  �شل�شلة  �شمن  التقرير 

خالل ع�شرين عاماً على اإن�شائه.

جاللة امللك ي�شتقبل قرينة عاهل البالد بح�شور ع�شوات املجل�س »ار�شيفية«

جانب من لقاء حتديث اخلطة الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية

اأحد لقاءات تقييم اخلطة الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية
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ا�ستقبل اأع�ساء املوؤ�س�سة وهناأهم على الثقة امللكية.. وزير الديوان امللكي:

»الوطنية حلقوق الإن�سان« اإحدى الثمرات املهمة مل�سروع امللك الإ�سالحي
امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  من  بتكليف 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل  املفدى، 

اأحمد  علي  امللكي،  الديوان  وزير  خليفة  اآل 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  رئي�س  الدرازي 

باملوؤ�ش�شة،  املفو�شني  جمل�س  واأع�شاء  الإن�شان 

 )22( رقم  امللكي  الأمر  �شدور  مبنا�شبة  وذلك 

املفو�شني  اأع�شاء جمل�س  بتعيني  ل�شنة 2021 

باملوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان.

الديوان  وزير  معايل  هناأ  اللقاء  بداية  ويف 

امللكي رئي�س واأع�شاء املوؤ�ش�شة على الثقة امللكية 

ال�شامية، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح يف املهمة 

التوجيهات  لهم  ونقل  اإليهم،  املوكلة  الوطنية 

املوؤ�ش�شة  متار�س  اأن  ب�شرورة  ال�شامية  امللكية 

وليتها الوا�شعة با�شتقاللية يف تعزيز وحماية 

وفًقا  البحرين، وذلك  الإن�شان يف مملكة  حقوق 

الوطني  العمل  ميثاق  يف  الواردة  للمقا�شد 

ود�شتور مملكة البحرين والت�شريعات الوطنية 

ال�شكوك  يف  الواردة  املبادئ  اإىل  بالإ�شافة 

والآليات الدولية والإقليمية التي �شادقت عليها 

مملكة البحرين، موؤكًدا معاليه اأن املوؤ�ش�شة اأحد 

ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  يف  الهامة  الأدوات 

جلاللة  الإ�شالحي  امل�شروع  ثمرات  من  وثمرة 

امللك املفدى.

املوؤ�ش�شة  رئي�س  الدرازي  اأحمد  علي  ورفع 

ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 

والعرفان اإىل مقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

املفدى على ثقته ال�شامية بتعيينه مع زمالئه يف 

املوؤ�ش�شة  اأهداف  حتقيق  اإىل  متطلًعا  املوؤ�ش�شة 

ل�شنة   )26( رقم  القانون  يف  عليها  املن�شو�س 

باري�س  ملبادئ  وفًقا  وذلك  وتعديالته،   2014

لتعزيز  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مبركز  املتعلقة 

وحماية حقوق الإن�شان.

يف اإجناز عاملي جديد لوزارة الداخلية

 »املرور« تفوز بثالث جوائز من »�ستيفي العاملية«

اأول  الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

اآليات  لتطوير  الداخلية  وزيــر 

من  ومبتابعة  املـــروري،  العمل 

للمرور،  العامة  الإدارة  عام  مدير 

ممثلة  الداخلية  وزارة  �شجلت 

اإجنــاًزا  للمرور  العامة  ــالإدارة  ب

ذهبية  بثالث جوائز  بالفوز  دولًيا 

»�شتيفي  جوائز  �شمن  وف�شيتني 

والتميز  بالإبداع  املعنية  العاملية« 

الدولية،  لــالأعــمــال  املوؤ�ش�شي 

املوؤ�ش�شات  جلميع  واملــتــاحــة 

وملنطقة  العامل  باأنحاء  وال�شركات 

اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

من  ــر  اأك �شنوًيا  ت�شهد  والتي 

 70 من  لأكر  تر�شيح   12000

دولة.

الإعالمية  احلملة  حــازت  اإذ 

»عام  بعنوان  املدار�س  اإىل  للعودة 

على  حــوادث«  بال  اآمــن  درا�شي 

حملة  اأف�شل  الذهبية  اجلائزة 

اجلائزة  حققت  كما  اإعــالمــيــة، 

ال�شتخدام  جمــال  يف  الف�شية 

خدمة  يف  للتكنولوجيا  الأف�شل 

العمالء، واجلائزة الف�شية لأف�شل 

خلدمة  الذكية  للهواتف  تطبيق 

و�شمال  الأو�شط  لل�شرق  العمالء 

اأفريقيا.

واأكد العميد ال�شيخ عبدالرحمن 

مدير  خليفة  اآل  عبدالوهاب  بن 

اأن  للمرور  العامة  الإدارة  عام 

بف�شل  حتقق  الدويل  الإجناز  هذا 

توجيهات وزير الداخلية امل�شتمرة 

ورفع  اخلدمات  تطوير  باأهمية 

م�شتخدمي  لدى  املــروري  الوعي 

و�شائل  اأحدث  وا�شتخدام  الطريق، 

واأ�شاليب  والإعالم  التكنولوجيا 

التوعية مبا يحقق ال�شرتاتيجيات 

جميع  ــل  ــوي حت يف  املـــروريـــة 

يواكب  مبا  اإلكرتونًيا  خدماتها 

واإطالق  احلكومة،  عمل  برنامج 

والإعالمية  التوعوية  املبادرات 

لدى  ــروري  امل الوعي  يحقق  مبا 

على  كافة،  الطريق  م�شتخدمي 

العمرية. �شرائحهم  اختالف 

الإدارة  ــام  ع مدير  ــار  ــش واأ�

هذا  اأن  اإىل  لــلــمــرور  الــعــامــة 

دافًعا  يعطي  العاملي  الجنـــاز 

حتقيق  اأجل  من  لال�شتمرار  اأكرب 

املدى،  وقريبة  احلالية  الأهــداف 

التي  امل�شتقبلية  لالأهداف  والإعداد 

العاملية،  التطورات  اأحدث  تواكب 

جتارب  على  ــالع  الط خــالل  من 

املروري  املجال  املتقدمة يف  الدول 

اإدارات  مع  املعلومات  وتــبــادل 

املرور خليجًيا وعربًيا ودولًيا.

8 اأوراق علمية يف املوؤمتر ال�سّحي الإقليمي الأول.. النامي:

اأدوات مبتكـــرة جلعـــل امل�ستقبـــل ال�سّحي اآمًنا وقـــوًيا 

خديجة العرادي:

الأول   اأم�س  م�شاء  انطلقت 

الإقليمي  ال�شحي  املوؤمتر  جل�شات 

تنظمه جمعية  الذي  للعام 2021 

فخرية  برعاية  ال�شبابية  اخلالدية 

من علي بن �شالح ال�شالح رئي�س 

جمل�س ال�شورى، وذلك حتت �شعار 

»نحو م�شتقبل اآمن« عرب قناة البث 

.Zoom الفرتا�شية على تطبيق

وناق�س املوؤمتر من خالل ثمان 

حماور  ثمانية  علمية  جل�شات 

يومني،  على  بالت�شاوي  مق�شمة 

الأطباء  من  نخبة  فيه  وي�شارك 

مملكة  من  واملهتمني  املتخ�ش�شني 

الوطن  اأرجاء  وكل  البحرين 

العربي.

املوؤمتر،  اأعمال  م�شتهل  ويف 

األقى علي بن �شالح ال�شالح رئي�س 

جمل�س ال�شورى كلمة اأكد فيها على 

اأن البتكار والتقدم يف التكنولوجيا 

للطب  الفقري  العمود  هو  الطبية 

�شبل  تغيري  اإىل  توؤدي  اإذ  احلديث، 

الطرق  تغيري  عن  ف�شال  العالج، 

خاللها  من  الو�شول  يتم  التي 

ال�شحية  الرعاية  معلومات  اإىل 

م�شتقبل  �شمان  ويعد  ومتابعتها، 

لكل  جدا  حيويا  اأمرا  اآمن  �شحي 

املجتمعات.

باأكمله  العامل  »باأن  وقال 

له  ي�شبق  مل  �شحيا  تهديدا  يواجه 

مثيل بتف�شي جائحة )كوفيد-19(، 

تغريات  الدول  خمتلف  و�شهدت 

واقت�شادية  واجتماعية  �شحية 

هذه  و�شكلت  مت�شارعة،  وبيئية 

خطرا  امل�شبوقة  غري  اجلائحة 

حتم  مما  الب�شرية،  يهدد  كبريا 

بعدد  بحزم  العمل  اجلميع  على 

املبتكرة  والو�شائل  التدابري  من 

لتوفري متطلبات ا�شتمرارية احلياة 

الطبيعية لأفراد املجتمع«.

من جانبه، األقى رئي�س جمعية 

را�شد  اإبراهيم  ال�شبابية  اخلالدية 

النامي كلمة اأكد فيها اأن هذا املوؤمتر 

حت�شني  �شبل  بحث  على  يقوم 

ور�شم  الإقليمي  ال�شحي  امل�شتقبل 

تعظيم  من خالل  له  الآمن  الطريق 

والتجارب  اخلربات  من  ال�شتفادة 

تخو�شها  الب�شرية  زالت  ما  التي 

ويهدف  )كوفيد-19(،  جائحة  مع 

ال�شحي  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اإىل 

املنهجيات  من  مبجموعة  للخروج 

التي  املبتكرة  والطرق  والأدوات 

ال�شحي  امل�شتقبل  من  جتعل 

على  وقادرا  وقويا  اآمنا  م�شتقبال 

مواجهة التحديات امل�شتقبلية.

اإ�شهام  منطلق  من  اأنه  واأكد 

املجتمعات  خدمة  يف  اجلمعية 

الطريق  ر�شم  خالل  من  العربية 

لها،  ال�شحي  للم�شتقبل  الآمن 

توقع  الذي  املوؤمتر  هذا  طرحت 

كبري  اإيجابي  مردود  له  يكون  اأن 

املنطقة  �شهدته  بعدما  خا�شة 

والعامل من تناف�س كبري يف ق�شايا 

ال�شحة وما يدور يف فلكها. 

اجلزيل  �شكره  عن  واأعرب 

له  والداعمني  املوؤمتر  لرعاة 

وامل�شاركني،  املتحدثني  وال�شركاء 

اللجنة  خرباء  بال�شكر  وخ�س 

�شاهموا  الذين  واملنظمني  العلمية 

الأف�شل  لتقدمي  الثمني  بوقتهم 

للقطاع الأهلي واملجتمعي.

لليوم  مداولته  املوؤمتر  وبداأ 

جل�شات  اأربع  يف  مناق�شا  الأول 

اأدارتها  حماور  اأربعة  علمية 

رئي�شة  معروف  ن�شرين  الإعالمية 

هي:  واملحاور  البحرين،  اإذاعة 

»حوكمة واإدارة الأزمات ال�شحية« 

النواجدة  خ�شر  �شامر  د.  وقدمه 

امل�شاعد  التمري�س  علوم  اأ�شتاذ 

واأ�شتاذ الإح�شاء احليوي امل�شاعد، 

»التطبيب عن بعد« وقدمه د. اأمين 

املليجي ا�شت�شاري جراحة التجميل 

يف  النا�شئة  »التقنيات  والرتميم، 

د.  ال�شحية« وقدمه  الرعاية  قطاع 

جراحة  ا�شت�شاري  �شالح  جمال 

العظام رئي�شة اجلمعية البحرينية 

للطب الريا�شي والعلوم الريا�شية، 

عمليات  »تنظيم  الرابع  املحور  اأما 

فقدمه  ال�شحية«  اخلدمات  تقدمي 

د. اأ�شعد الدفرت ا�شت�شاري ال�شكري 

والغدد ال�شم.

باأربع  اأعماله  املوؤمتر  وختم 

اآلء  اأدارتها  اأخرى  جل�شات 

يف  برامج  ومقدمة  معدة  البناء 

اأربعة  وتناولت  البحرين،  اإذاعة 

الأدوية  »توفري  وهي:  حماور، 

وقدمه  ال�شحية«  وامل�شتلزمات 

خمت�شة  طبيبة  عبداهلل  د.عفاف 

مبر�س ال�شكري، »املوارد الب�شرية 

الهادي  د.  فيه  وحتدث  ال�شحية« 

العلوم  باحث يف  اأبو عجيلة  اأحمد 

ال�شحية،  والإدارية  ال�شيدلنية 

»ال�شحة النف�شية والدعم النف�شي« 

وتناوله د. �شيف دروي�س اأخ�شائي 

طب املجتمع املتحدث با�شم جمعية 

الإمارات لل�شحة العامة، اأما املحور 

ال�شحية  »املجالت  فدر�س  الثامن 

اجلامعية  للدرا�شة  التخ�ش�شية 

جناة  د.  وقدمته  امل�شتقبل«  لطلبة 

الطب  يف  متخ�ش�شة  ال�شهلي 

ال�شيني والتغذية.

رئي�س الربملان العربي ي�سارك يف اأعمال

اجلمعية العامة الـ42 لالحتاد الربملاين الدويل

عبدالرحمن  بن  عادل  ي�شارك 

اليوم  العربي  الربملان  الع�شومي رئي�س 

العامة  اجلمعية  اأعمال  يف  الأربعاء، 

والتي  الدويل،  الربملاين  لالحتاد  الـ42 

تاأتي بدعوة من الحتاد الربملاين الدويل 

امللمو�س  العربي  التواجد  �شوء  يف 

مع  وتفاعله  داخله  العربي  للربملان 

الق�شايا العربية يف املنطقة.

الربملان  رئي�س  يلقي  اأن  املقرر  ومن 

العربي كلمة ي�شتعر�س خاللها جمموعة 

الربملان  بدور  املتعلقة  املو�شوعات  من 

داخل  العربية  الق�شايا  دعم  العربي يف 

واملو�شوعات  الدويل  الربملاين  الحتاد 

ذات الهتمام امل�شرتك.  

العربي  الربملان  رئي�س  ويقدم 

املو�شوع  حول  مقرتحات  كلمته،  يف 

الرئي�س الذي تدور حوله نقا�شات اأعمال 

اجلمعية وهو جائحة كورونا وال�شعي 

التحديات  ظل  يف  اأف�شل  غد  بناء  نحو 

تداعيات  اإثر  على  العامل  يواجهها  التي 

اجلائحة.

الروؤى  الع�شومي،  يو�شح  كما 

وال�شلم  الأمن  لتعزيز  الربملانية 

الناجتة  ال�شعبة  التحديات  ومواجهة 

عن تغري املناخ. 

وي�شتعر�س رئي�س الربملان العربي، 

الدبلوما�شية  حققتها  التي  النجاحات 

اآخرها  جاء  والتي  العربية  الربملانية 

باجلمهورية  النواب  مبجل�س  العرتاف 

اليمني  لل�شعب  �شرعي  كممثل  اليمنية، 

ال�شقيق داخل الحتاد.

عادل  الع�سومي

»اجلنوبية«: حت�سني اخلدمات املقدمة 

لالأهايل بالتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية

علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 

اجلنوبية،  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اخلام�س  التن�شيقي  املجل�س  اجتماع 

للعام 2021، وذلك عرب تقنية الت�شال 

املرئي »عن بعد«، بح�شور العميد عي�شى 

من  وعدد  املحافظ  نائب  الدو�شري  ثامر 

احلكومية  اجلهات  ممثلي  من  الأع�شاء 

املختلفة.

�شمو  رحب  الجتماع  م�شتهل  ويف 

بال�شراكة  م�شيدا  باحل�شور،  املحافظ 

لتحقيق  امل�شرتك  والتن�شيق  والتعاون 

امل�شاريع  ومتابعة  ال�شاملة  التنمية 

اخلدمية والتنموية التي تلبي احتياجات 

وتطلعات الأهايل واملواطنني يف املحافظة 

للتوجيهات  تنفيذا  وذلك  اجلنوبية، 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شديدة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه ومتابعة �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل، منوها باأن املجل�س التن�شيقي 

اجلهود  اجلنوبية مي�شي يف  للمحافظة 

وحت�شني  تنفيذ  متابعة  يف  املتوا�شلة 

جودة اخلدمات املقدمة لالأهايل بالتعاون 

مع خمتلف اجلهات احلكومية.

وقد اطلع املجل�س التن�شيقي برئا�شة 

على  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �شمو 

عر�س مرئي، حول جهود وزارة ال�شحة 

ن�شر  خالل  من  للجائحة  الت�شدي  يف 

الحرتازية  الإجراءات  واتباع  الوعي 

واملتطلبات الوقائية، كما ناق�س املجل�س 

واإجراءات  ال�شوابط  تعزيز  �شبل 

ال�شالمة مبا يحفظ �شحة و�شالمة جميع 

املواطنني واملقيمني.

ومن جانب اآخر، اطلع املجل�س على 

بوزارة  التفتي�س  لإدارة  مرئي  عر�س 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، حول اأبرز 

عددا  �شملت  والتي  واحلمالت  اجلولت 

نطاق  يف  التجارية  واملرافق  املحال  من 

املحافظة اجلنوبية بالتعاون والتن�شيق 

مع عدد من اجلهات احلكومية، كما بحث 

بدور  م�شيدا  احلمالت  نتائج  املجل�س 

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

يف املتابعة امل�شتمرة بهدف �شالمة الفرد 

واملجتمع.

كما تابع �شمو املحافظ خالل املجل�س 

ل�شتكمال  النهائية  املراحل  التن�شيقي، 

خليفة  مدينة  »مركز  م�شروع  وت�شليم 

ال�شحي« كونه من اأهم امل�شاريع الرائدة 

وال�شحية  الطبية  اخلدمات  تقدم  التي 

حيث  املحافظة،  لأهايل  والجتماعية 

املتعلقة  الإجراءات  على  �شموه  اطلع 

ال�شحية وما يحتويه  املتطلبات  بتوفري 

اإىل  بالإ�شافة  �شاملة،  طبية  مرافق  من 

البحرين  لبنك  م�شريف  فرع  اإن�شاء 

مثمنا  املركز،  من  بالقرب  الوطني 

وزارة  مع  الدائم  والتن�شيق  التعاون 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

تنفيذ  يف  ال�شحة،  ووزارة  العمراين، 

املتطورة  اخلدمية  امل�شاريع  هذه  مثل 

التي تلبي احتياجات املواطنني يف مدينة 

خليفة ومناطق املحافظة اجلنوبية.

»الرتبية«: �سجعنا املدار�س اخلا�سة على 

خف�س ر�سومها مبا ل يعار�س �سيا�ساتها

املدار�س اخلا�شة منذ بدء  اإنها توا�شل متابعة  الرتبية والتعليم  قالت وزارة 

اجلائحة، وهو الأمر الذي �شمن ا�شتدامة خدماتها بالو�شائل املراعية لالحرتازات 

اأنها قامت بت�شجيع املدار�س اخلا�شة على تقدمي تخفي�شات  ال�شحية، م�شريًة اإىل 

تخفي�س  ن�شبة  بتوفري  املدار�س  معظم  ا�شتجابت  حيث  الدرا�شية،  الر�شوم  يف 

مع  يتعار�س  ل  ومبا  املدر�شة  خ�شارة  اإىل  يوؤدي  ل  مبا  و%30،   5 بني  ترتاوح 

. �شتها �شيا

والتعليم  الرتبية  بوزارة  اخلا�س  التعليم  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  وقالت 

اأمل الكعبي يف ت�شريح لها اإن الوزارة قد نفذت برامج تدريبية عن بعد ملنت�شبي 

التعامل  وكيفية  ال�شريع  الفح�س  اأجهزة  ا�شتخدام  كيفية  على  اخلا�شة  املدار�س 

تطبيق  من  للتاأكد  افرتا�شية،  اجتماعات  عقد  عن  ف�شالً  كورونا،  حالت  مع 

الطبي  الوطني  الفريق  مع  والتن�شيق  الحرتازية،  لالإجراءات  اخلا�شة  املدار�س 

ال�شريع. الفح�س  باأدوات  املدار�س اخلا�شة  لتزويد 

 واأ�شارت اإىل اأنه مت اإر�شال تعليمات للمدار�س اخلا�شة، للتاأكيد على اللتزام 

الزيارات  من  جمموعة  الــوزارة  عقدت  كما  الوقائية،  والتدابري  بالإجراءات 

تقدمي  على  حر�شت  اخلا�شة  املدار�س  اأن  موؤكدًة  املدار�س،  لهذه  الفرتا�شية 

اخلدمة التعليمية مبدار�شها على اأكمل وجه، و�شكرتها على تعاونها وا�شتجابتها 

ومالحظاتها. الوزارة  لتوجيهات 
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على  الإن�شان  حلقوق  املنامة  مركز  حث 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  �شرورة 

امل�شتمرة  التوجيهات  مع  ال�شليم  والتعاطي 

بالقرارات  واللتزام  البحرين،  فريق  من 

برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  عن  ال�شادرة 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

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

والتي تهدف ب�شكل رئي�س اإىل و�شع احللول 

واخلطوات للحد من انت�شار فريو�س كورونا 

الآن  به  يت�شبب  وما  البحريني،  املجتمع  يف 

من ارتفاع يف اأعداد احلالت ب�شورة قيا�شية 

الإعالن عنه يومًيا بوزارة  من خالل ما يتم 

ال�شحة، اإذ تنذر باأهمية اأن يعود املجتمع اإىل 

اأثبت قدرته على خف�س  وعيه ال�شابق الذي 

الن�شبة اليومية ب�شكل كبري.

حلقوق  املنامة  مركز  رئي�س  وقالت 

اللظي  عبدالرحمن  دينا  املحامية  الإن�شان 

تقدم  اإحراز  من  �شابًقا  متكن  املجتمع  اإن 

وبعد  الفريو�س،  انت�شار  من  احلد  يف  كبري 

�شهر رم�شان وعيد الفطر ومع زيادة ن�شبة 

التجمعات  اإقامة  عدم  لتوجهات  املخالفني 

العائلية الكبرية تاأثرت الح�شاءات اليومية 

ال�شادرة عن وزارة ال�شحة، وزيادة وترية 

امل�شابني بفريو�س كورونا،  الوفيات واأعداد 

ما ي�شتوجب الوعي واللتزام واحرتام مبادئ 

�شرورة  على  حتث  التي  الإن�شان  حقوق 

مراعاة النف�س واملجتمع الآمن، وحمايتهم من 

املخاطر التي تنتج عنها التجمعات املخالفة.

م�شرتكة  امل�شوؤولية  اأن  على  و�شددت 

بني املجتمع واأفراده ومكوناته وبني اللجنة 

الإجراءات  خمالفة  وم�شاألة  التن�شيقية، 

والرغبة يف جتاوز الأزمة ل جتتمعان، لذا ل 

بد من تعديل �شلوكياته اليومية يف التعامل 

الإجراءات  هذه  يهمل  ومن  اجلائحة،  مع 

ب�شكل  كبرية  اأعداًدا  ويخالط  الحرتازية 

يومي وبعد اإ�شابته بالفريو�س يلقي باللوم 

مرفو�س  اأمر  وهذا  البحرين،  فريق  على 

النتائج  عن  م�شوؤول  والفرد  مقبول،  وغري 

املرتاجعة للحالت القائمة.

الرتفاع ب�سبب �سلوكيات الأفراد ولي�س الإجراءات.. املنامة حلقوق الإن�سان:

 خمالفــة التدابيـر الحرتازيـة �سبــب زيــادة الإ�سابـات

دينا اللظي

املحكمة  باأن  العامة  واجلهات  الوزارات  نيابة  رئي�س  �شّرح 

ال�شغرى اجلنائية اأ�شدرت اأحكاًما باإدانة ثمانية متهمني ملخالفتهم 

احلجر ال�شحي الحرتازي املفرو�س عليهم واملقرر �شمن الإجراءات 

والتدابري الحرتازية التي فر�شتها ال�شلطات املخت�شة ملنع انت�شار 

اأ�شهر  �شتة  ملدة  باحلب�س  فريو�س كورونا، حيث ق�شت مبعاقبتهم 

وبغرامات ترتاوح ما بني األف اإىل ثالثة اآلف دينار.

وكانت النيابة العامة قد تلقت من اإدارة ال�شحة العامة بوزارة 

الحرتازية  الإجراءات  ملخالفتهم  متهمني  �شد  بالغات  عدة  ال�شحة 

وعدم التزامهم بقرارات احلجر ال�شحي الحرتازي املفرو�س عليهم 

املتابعة من قيامهم  ملنع اختالطهم بالغري، وذلك ملا ثبت من خالل 

اإقامتهم  حمال  ومغادرتهم  الحرتازي  ال�شحي  احلجر  قرار  بخرق 

فيما  احلجر،  فرتة  اأثناء  خمتلفة  تواريخ  يف  للحجر  مقاًرا  املتخذة 

قام متهمان منهم كان قد فر�س عليهما احلجر ال�شحي الحرتازي 

لثبوت اإ�شابتهما بفريو�س كورونا مبغادرة منزليهما والتوجه اإىل 

الذي  الأمر  املختربي،  الفح�س  اإعادة  اأجل  من  خا�شة  م�شت�شفيات 

اإ�شابتهما  ثبت  للخطر، خا�شة وقد  الغري  �شاأنه تعري�س حياة  من 

للتعليمات  خالًفا  باإجرائه  قاما  الذي  الثاين  بالفح�س  بالفريو�س 

والإجراءات ال�شحية املتبعة.

البالغات،  تلقيها  فور  حتقيقاتها  العامة  النيابة  با�شرت  وقد 

واأمرت باإحالة املتهمني اإىل املحكمة اجلنائية املخت�شة والتي ق�شت 

اأن  على  النيابة  رئي�س  اأكد  ال�شياق،  هذا  ومعاقبتهم. ويف  باإدانتهم 

النيابة العامة توا�شل دورها اإىل جانب اجلهات املعنية يف دعم جهود 

اململكة املبذولة من اأجل ال�شيطرة على هذه اجلائحة واحليلولة دون 

تف�شيها، م�شرًيا اإىل ان النيابة قد درجت من هذا املنطلق على اتخاذ 

اإجراءاتها بكل حزم يف �شاأن خمالفة الإجراءات والتدابري الحرتازية 

وب�شكل فوري وعاجل.

التي  والتدابري  بالإجراءات  اللتزام  �شرورة  على  �شّدد  كمــا 

حتمل  وعلى  املجتمع،  حماية  اأجل  من  املعنية  اجلهات  تفر�شــها 

ال�شاأن جتنًبا  هذا  والوطنية يف  الجتماعية  م�شوؤولياتـــهم  الأفراد 

للم�شاءلة اجلنائية.

احلب�س 6 اأ�سهر وغرامات لـ8 متهمني ملخالفتهم احلجر ال�سحي

ا�شتقبلت رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار ال�شيخة مي 

املوافق 25 مايو  اأم�س  اآل خليفة، يف مكتبها �شباح  بنت حممد 

الهند لدى مملكة  2021، بييو�س �شريفا�شتافا �شفري جمهورية 

تعزيز  �شبل  حول  النظر  وجهات  الطرفان  تبادل  اإذ  البحرين، 

التبادل الثقايف ما بني البلدين ال�شديقني.

العالقات  متانة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  واأكدت 

م�شيدة  الهند،  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  ما  الثقافية 

بالإ�شهامات الدائمة التي تقدمها �شفارة الهند لدى اململكة �شمن 

تطورات  اآخر  على  ال�شفري  واأطلعت  املحلي.  الثقايف  احلراك 

الهيئة  تعمل  اإذ  املقبلة،  الفرتة  اململكة خالل  الثقايف يف  احلراك 

على تنظيم مهرجان �شيف البحرين قريًبا، والذي ُيعد اأحد اأهم 

املوا�شم الثقافية امل�شتدامة يف اململكة.

العمل  اأهمية  �شريفا�شتافا  بييو�س  ال�شفري  اأكد  جانبه،  من 

امل�شرتك لتقوية العالقات ما بني الهند والبحرين، متوجهاً بال�شكر 

اإىل ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة وهيئة الثقافة على اجلهود 

املتوا�شلة لتعزيز هذه العالقات، معرًبا عن ا�شتعداده للتعاون 

مع الهيئة من اأجل حتقيق امل�شاريع والروؤى الثقافية امل�شرتكة.

ال�سيخة مي توؤكد متانة

 العالقات الثقافية مع الهند

متام اأبو�شايف:

امللك  جل�شر  العامة  املوؤ�ش�شة  اأكدت 

هو  ار«  �شي  »بي  امل�شحة  فح�س  اأن  فهد 

اأرا�شي اململكة  اإىل  اأ�شا�شي للدخول  �شرط 

ال�شعوديني،  لغري  ال�شعودية،  العربية 

�شريطة  مع  فهد،  امللك  ج�شر  منفذ  عرب 

من  واحد  على  قد ح�شل  القادم  يكون  اأن 

اللقاحات املعتمدة لدى ال�شلطات ال�شحية 

ال�شعودية، والتي حّددتها باأربعة لقاحات 

فقط وهي، لقاح »فايزر، بيوتنيك« ولقاح 

»ا�شرتازنيكا- اأك�شفورد« ولقاح »مودرنا« 

لفتة  جون�شون«.  اند  »جون�شون  ولقاح 

كاأحد  واعي«  »جمتمع  تطبيق  اعتماد  اىل 

لدى  املعتمدة  اللكرتونية  التطبيقات 

ال�شعودية.

�شفحتها  عرب  املوؤ�ش�شة  ن�شرت  وقد 

جميع  ال�شهري  »تويرت«  موقع  على 

الإجراءات  ب�شاأن  الواردة  ال�شتف�شارات 

العربية  اململكة  اىل  للقادمني  ال�شحية 

تعريف  ومنها  ال�شعودية، 

حملة  لغري  »املح�شن« 

ال�شعودية،  اجلن�شية 

بدخول  لهم  وامل�شموح 

امللك  ج�شر  عرب  ال�شعودية 

يكون  اأن  تعني  وهي  فهد، 

ا�شتكمل اجلرعات  قد  القادم 

اللقاحات  اأحٍد  من  املعتمدة 

املعتمدة فقط لدى ال�شلطات 

حالته  تظهر  اأن  اأو  ال�شعودية.  ال�شحية 

اأما  باأنه  ال�شعودي  »توكلنا«  تطبيق  يف 

»حم�شن« اأو »حم�شن بجرعة واحدة« اأو 

»حم�شن متعاٍف«.

وقد بّينت املوؤ�ش�شة طريقة توثيق من 

ملواطني  املعتمدة  اللقاحات  على  ح�شل 

جمل�س التعاون اخلليجي، واملقيمني على 

�شياحة،  اأو  بتاأ�شرية  والقادمني  اأر�شها، 

عرب الدخول اإىل رابط مقيم، دون اأن تتخلى 

عن �شريطة اأن يقدم القادم اإىل ال�شعودية 

عرب ج�شر امللك، ومن غري حملة اجلن�شية 

ال�شعودية، نتائج فح�س 

ار«.  �شي  »بي  امل�شحة 

لدخول  اأ�شا�شي  ك�شرط 

اأرا�شيها.

اأو�شحت  كما 

ال�شلطات  اأن  املوؤ�ش�شة 

ت�شمح  ال�شعودية، 

اأرا�شيها  على  للمقيمني 

جرعة  على  واحلا�شلني 

اإىل  الرجوع  العربية  اململكة  يف  واحدة 

ال�شحية  احلالة  كانت  اإذا  ال�شعودية، 

قد  املقيم،  اأن  تبني  »توكلنا«  برنامج  يف 

يقدم  اأن  �شريطة  واحدة،  بجرعة  حت�شن 

نتائج فح�س امل�شحة »بي �شي ار« مبدة ل 

تزيد عن 72 �شاعة من وقت اأخذ العينة.

وحول ا�شرتاطات القدوم اىل ال�شعودية 

للعمالة املنزلية املرافقة، ولزوجة املواطن 

املواطنة، وابناءهم من  ال�شعودي، وزوج 

جن�شيات اخرى، فقد اأكدت املوؤ�ش�شة على 

هذه الفئات م�شتثناه، �شريطة تقدمي نتائج 

عن  تزيد  ل  مبدة  ار«  �شي  »بي  فح�س 

العينة، وكذلك  اأخذ  تاريخ  72 �شاعة من 

ا�شتكمال التح�شني من التطعيمات الأربعة 

ال�شحية  ال�شلطات  قبل  من  فقط  املعتمدة 

ال�شحية يف  احلالة  اأو ظهور  ال�شعودية، 

حم�شن  اأو  كمح�شن،  »توكلنا«  برنامج 

اأو »حم�شن متعايف« دون  جرعة واحدة، 

فر�س خ�شوعه للعزل املنزيل.

هي  القادم  اأن  يثبت  ما  تقدمي  وكذلك 

من الفئات امل�شتثناه وهي زوجة املواطن، 

القرابة  �شلة  واإثبات  املواطنة،  زوج  اأو 

للمرافقني له من فئة العمالة املنزلية.

ودعت املوؤ�ش�شة املواطنني ال�شعوديني 

الذين قد ح�شلوا على واحد من التطعيمات 

ال�شعودية،  ال�شلطات  لدة  فقط  املعتمدة 

ولكن خارج اململكة العربية ال�شعودية، اأي 

»فئة املح�شن ال�شعودي« اإىل التوا�شل مع 

اخلط ال�شاخن لوزارة ال�شحة ال�شعودية 

»937« لتلقي الإر�شادات املطلوبة لتوثيق 

بياناتهم.

�سريطة فح�س امل�سحة والتح�سن باللقاحات املعتمدة فقط.. »ج�سر امللك فهد«:

تطبيق »جمتمع واعي« معتمد للقادمني اإىل ال�سعوية عرب اجل�سر

 »الأ�سغال«: النتهاء من اإن�ساء مبنى اأكادميي 

مبدر�سة الرفاع الغربي الإعدادية للبنات

الأ�شغال  بوزارة  البناء  م�شاريع  اإدارة  مدير  �شرحت 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين املهند�شة مرمي عبداهلل 

اإن�شاء  م�شروع  تنفيذ  اأعمال  من  انتهت  قد  الوزارة  باأن  اأمني 

الإعدادية  الغربي  الرفاع  مبدر�شة  اإ�شايف  اأكادميي  مبنى 

للبنات. 

يدعم  امل�شروع  اأن  البناء  م�شاريع  اإدارة  مدير  وذكرت 

الحتياجات التعليمية، بحيث تتنا�شب موا�شفات املبنى مع 

اإن�شاوؤه  املتطلبات احلديثة لوزارة الرتبية والتعليم، فقد مت 

 3 من  ويتكون  مربعا،  مرتا  تبلغ 2238  بناء  م�شاحة  على 

الو�شائل  بجميع  مزودا  درا�شيا  ف�شال   16 مت�شمنا  طوابق 

الأ�شرية  للرتبية  خمترب  اإىل  بالإ�شافة  احلديثة  التعليمية 

ومر�شم ومرافق خدمية، م�شرية اإىل اأن امل�شروع �شيعمل على 

رفع الطاقة ال�شتيعابية للمدر�شة من 520 طالبة اإىل 1080 

ال�شتيعابية  الطاقة  على  طالبة   560 بزيادة  اأي  طالبة، 

بن�شبة %108.

واأ�شارت املهند�شة مرمي اأمني اإىل اأنه مت الأخذ بعني العتبار 

ال�شتدامة  وموا�شفات  متطلبات  الإ�شايف  املبنى  ت�شميم  يف 

واملباين اخل�شراء وتطبيق �شيا�شة تر�شيد وا�شتهالك الطاقة 

اأ�شاليب  كا�شتخدام  الطبيعية  واملوارد  البيئة  على  للحفاظ 

والزجاج  والأ�شقف  واجلدران  لالأ�شطح  احلراري  العزل 

ا�شتهالك  تكاليف  خف�س  على  ي�شاعد  مما  للحرارة،  العازل 

الكهرباء والذي ميثل نظام التكييف اجلزء الأكرب فيها.

اجتماعات  يف  البحرين  مملكة  م�شاركة  هام�س  على 

جمعية ال�شحة العاملية الرابعة وال�شبعني بجنيف والتي تعقد 

افرتا�شًيا خالل الفرتة من 24 مايو حتى 1 يونيو 2021م، 

وخالل جل�شة املناق�شة العامة التي جاءت حتت عنوان »اإنهاء 

هذا الوباء ومنع التايل: بناء عامل اأكرث �شحة واأماًنا واإن�شاًفا 

فيه  نقلت  بيانا  ال�شحة  وزيرة  ال�شالح  فائقة  األقت  مًعا«، 

والتوفيق  الجتماعات  اأعمال  بنجاح  البحرين  متنيات مملكة 

برنامج  اأهداف  حتقيق  تدعم  ومقررات  بقرارات  اخلروج  يف 

امل�شتفادة  الدرو�س  اإىل  م�شرية  العاملية،  ال�شحة  منظمة  عمل 

وال�شتجابة  التاأهب  يف  ات�شاًقا  اأكرًثا  العاملية  القيادة  جلعل 

الأخرية  اجلائحة  »كوفيد-19«  جائحة  وجلعل  للجوائح، 

بو�شع  العامل  يكون  اأن  اأجل  من  بليغ،  ب�شرر  ت�شببت  التي 

والإن�شاف  والأمان  بال�شحة  �شخ�س  كل  فيه  يتمتع  اأف�شل 

على حّد �شواء.

واأكدت وزيرة ال�شحة يف بيانها على �شرورة تكاتف 

ا املنظومة ال�شحية  اجلهود حلماية كافة الأنظمة خ�شو�شً

من تبعات فريو�س كورونا امل�شتجد يف كافة املجالت، حتى 

هذا  اإنهاء  م�شوؤوليتها يف  الأخرى  القطاعات  كافة  تتقا�شم 

الوباء والتعايف منه ب�شكل اأف�شل، وحتقيق الإن�شاف وبناء 

باأن  اأملها  عن  ال�شحة  وزيرة  واأعربت  �شحة.  اأكرث  عامل 

يتمكن العامل بهزم الفريو�س واخلروج من اجلائحة،وذلك 

مب�شاعدة اللقاحات الآمنة والفّعالة التي مت تطويرها ملكافحة 

الفريو�س وجتاوز املرحلة ال�شعبة من اجلائحة.

جتربة  اإىل  بيانها  يف  »ال�شالح«  الوزيرة  وتطّرقت 

جائحة  تف�شي  قبل  ا�شتباقية  كانت  والتي  البحرين  مملكة 

الر�شيدة  والقيادة  اهلل  من  بف�شل  وجناحها  »كوفيد-19«، 

اآل خليفة، ويل  ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

بت�شكيل  احلثيثة  وخطواته  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد، 

العالقة،  ذات  احلكومية  القطاعات  كافة  من  الوطني  الفريق 

حيث مت جتاوز كافة التحديات، و�شطرت ق�شة جناح ولعل 

ابرزها حتقيق مبداأ العدالة ال�شحية والإن�شاف يف الو�شول 

وتلقي  الفحو�شات  اإجراء  من  ال�شحية  اخلدمات  لكافة 

العالجات وتوفري اللقاحات جماًنا ملختلف �شرائح املجتمع من 

مواطنني ومقيمني دون ا�شتثناء.

وقالت وزيرة ال�شحة: »ا�شتطعنا اأن نوفر التطعيم بن�شب 

منظمة  تو�شيات  بح�شب  عليه  للح�شول  للموؤهلني  عالية 

ال�شحة العاملية جماًنا ومن دون ا�شتثناء. وكان للجميع حرية 

اللقاحات  باأخذه من جمموعة  الراغبني  التطعيم  اختيار نوع 

التي مت توفريها، واإدراًكا منا باأّنه لن يكون اأحد مباأمن حتى 

ي�شبح اجلميع مباأمن، واأّن العدالة ال�شحية تتجاوز احلدود 

اجلغرافية، فقد حر�شت حكومة مملكة البحرين على ت�شارك 

اأدوات الت�شخي�س والعالج وكذلك اللقاحات، ودعمت العديد 

من اجلهود العاملية يف مواجهة هذه اجلائحة«.

ويف ختام البيان دعت الوزيرة اإىل اإعادة النظر يف مدى 

ا�شتعداد الأنظمة ال�شحية ملواجهة الطوارئ ال�شحية واأهمها 

الوبائيات، كدول ومنظمات دولية، اإىل جانب العمل وب�شورة 

يف  والأقاليم  الدول  قدرات  تطوير  �ُشبل  تعزيز  على  عاجلة 

واملعدات  واللقاحات  الأدوية  و�شناعة  املوارد  تعبئة  جمال 

واملعرفة  التكنولوجيا  م�شاركة  وتعزيز  والوقائية،  الطبية 

والتنازل عن حقوق امللكية الفكرية.

املداخالت  من  عدًدا  قدم  البحرين  مملكة  وفد  اأن  يذكر 

البحرين  دور  مبينني  اجلمعية،  جلنتا  اجتماعات  خالل 

جدول  على  جاءت  التي  البنود  وموا�شيع  املجالت  هذه  يف 

الأعمال والتي كان من اأبرزها عمل املنظمة يف جمال الطوارئ 

ذلك  يف  مبا  »كوفيد-19«،  جلائحة  وال�شتجابة  ال�شحية، 

�شياق  يف  النف�شية  ال�شحة  جمال  يف  وال�شتجابة  التاأهب 

العمل  وخطة  ال�شرتاتيجية  كذلك  »كوفيد-19«.  جائحة 

الفكرية،  وامللكية  والبتكار  العامة  ال�شحة  ب�شاأن  العامليتان 

والعمل العاملي ب�شاأن �شالمة املر�شى، وال�شرتاتيجية العاملية 

والأمرا�س  املناخ،  وتغرُيّ  والبيئة  ال�شحة  ب�شاأن  للمنظمة 

غري ال�شارية، اإىل جانب مقاومة م�شادات امليكروبات، وخطة 

امل�شتدامة  التنمية  خطة  يف  وال�شحة   ،2030 لعام  التمنيع 

العاملية يف  اإىل جانب لتوجهات ال�شرتاتيجية  لعام 2030، 

وعملية  الأطفال،  �شلل  ومو�شوع  والِقبالة،  التمري�س  جمايل 

التحّول يف منظمة ال�شحة العاملية.

خالل جل�سة املناق�سة العامة يف اجتماعات جمعية ال�سحة العاملية.. وزيرة ال�سحة:

�سرورة تكاتف اجلهود حلماية املنظومة ال�سحية من تبعات »كورونا«

د. فائقة ال�صالح

»ال�سّحة«: حمالت تفتي�سية 

�سملت 99 مطعًما ومقهى و8 �سالونات

اأعلنت اإدارة ال�شحة العامة بوزارة ال�شحة 

اأ�شبوع وخمالفة  ملدة  اإدارًيا  غلًقا  اإغالق مطعم 

13 مطعًما اإثر خمالفتها لالإجراءات الحرتازية 

كوفيد-19(،   ( كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

البحرين  وهيئة  وزارة  مع  بالتن�شيق  وذلك 

الإجراءات  اتخاذ  مت  اإذ  واملعار�س،  لل�شياحة 

الالزمة لإحالة هذه املطاعم للجهات القانونية.

التي  التفتي�شية  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

قام بها مفت�شو اإدارة ال�شحة العامة، بالتعاون 

الزيارات  تكثيف  اإطار  الداخلية، يف  وزارة  مع 

التزام  من  التاأكد  اإىل  تهدف  التي  التفتي�شية 

والقرارات  ال�شحية  بال�شرتاطات  املن�شاآت 

هذه  �شملت  اإذ  عليها،  املن�شو�س  الأخرية 

خمتلف  يف  ومقهى  مطعًما   99 الزيارات 

املحافظات.

وبّينت الوزارة اأنه نظًرا ملخالفة تلك املطاعم 

لالإجراءات وال�شرتاطات التنظيمية املن�شو�س 

ل�شنة   51 رقم  الوزاري  القرار  يف  عليها 

الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020

ومنع  لحتواء  واملقاهي  املطاعم  يف  تطبيقها 

انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد-19(، ور�شد 

مت  ال�شاأن،  بهذا  ال�شادرة  للتعليمات  خمالفات 

تطبيق القوانني حيال املطاعم املخالفة، ولفتت 

الوزارة اإىل اأن ماأموري ال�شبط الق�شائي قاموا 

بالتن�شيق مع ماأموري ال�شبط الق�شائي بوزارة 

الداخلية ووزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

خمالفة  �شبط  ومت  التفتي�س،  باإدارة  متمثلة 

املطعم وغلقه اإدارًيا ملدة اأ�شبوع.

زيارات،  خالل  اإنه  ال�شحة  وزارة  وقالت 

التوعية  على  الت�شديد  مت  اأم�س،  يوم  م�شاء 

اأعلنها  التي  والقرارات  الحرتازية  بالإجراءات 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

اقت�شار  بينها  من  والتي  ال�شلة،  ذات  كورونا 

التجارية  للمجمعات  بالدخول  ال�شماح 

على  واملقاهي  للمطاعم  الداخلية  والقاعات 

امل�شاد  التطعيم  جرعتي  على  احلا�شلني 

لفريو�س كورونا ومرور اأ�شبوعني على اجلرعة 

على  اأعمارهم  تزيد  الذين  واملتعافني  الثانية، 

درجة  قيا�س  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  عاًما،   18

الطاقة  وتقليل  املحالت  هذه  مرتادي  حرارة 

امل�شموحة،  الن�شبة  اإىل  للمن�شاآت  ال�شتيعابية 

والنتظار  الوقوف  لأماكن  عالمات  وو�شع 

واحلر�س على تاأمني معايري التباعد الجتماعي 

التعقيم  م�شتلزمات  وتوفري  التزاحم،  ومنع 

جميع  تطبيق  ومتابعة  الأ�شطح،  وتطهري 

التدابري الوقائية والحرتازية املطلوبة.

من جانب اآخر، قام ق�شم �شحة البيئة يوم 

غلق  مت  رجالية،  �شالونات   5 بزيارة  اأم�س 

حالة  وجود  ب�شبب  احرتازيا  غلًقا ً منها  اثنني 

وعدم  العزل  عليها  يتوجب  الزبائن  بني  قائمة 

اآخرين لعدم  اثنني  خمالطة الآخرين، وخمالفة 

اللتزام بال�شرتاطات املطلوبة للحد من انت�شار 

فريو�س كورونا. ومت كذلك زيارة 3 �شالونات 

ن�شائية، اإذ مت غلق �شالون واحد غلًقا احرتازًيا 

كورونا  لفريو�س  قائمة  حالة  وجود  ب�شبب 

يتوّجب علــيها العزل وعدم خمالطة الآخرين، 

اإىل جانب ذلك مت اإغالق �شالة ريا�شية خالفت 

انت�شار  من  للحد  املطلوبة  ال�شتــراطات 

فريو�س كورونا.
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ت�سديد عقوبات امل�سا�س بخ�سو�سيات االأ�سر يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.. ال�سي�سي: 

قانون للت�سّدي جلرائم »اإثارة النعرات الطائفية« يف »الف�ساء االإلكرتوين«

بقانون  مقرتح  على  تعمل  اللجنة  اإن  ال�شي�شي  وقال 

الوطنية  الوحدة  مت�س  اإلكرتونية  مواقع  اإن�شاء  يجّرم 

واإثارة النعرات الطائفية والعن�شرية، وهو قيد املناق�شة، 

العقوبات  قانون  بع�س  لتعديل  بقانون  مل�شروع  اإ�شافة 

فيما يخ�س اإ�شاءة ا�شتعمال �شبكات التوا�شل الجتماعي 

الأ�شرة  وخ�شو�شيات  والأ�شرة  املجتمع  ا�شتقرار  ومي�س 

والأفراد.

اإهم  �شحايف،  موؤمتر  خالل  ال�شي�شي،  وا�شتعر�س 

حديثه  م�شتهال  اأدائها،  وموؤ�شرات  اللجنة  اإجنازات 

املادة  لن�س  وفًقا  اللجنة  اخت�شا�شات  اإىل  بالإ�شارة 

)21( من الالئحة الداخلية ملجل�س النواب، وهي درا�شة 

وال�شيا�شة  الدولية،  ال�شيا�شة  وتطورات  الدويل،  املوقف 

واملعاهدات  والتفاقيات  البحرين،  ململكة  اخلارجية 

الدولية، ودرا�شة كافة ال�شوؤون املتعلقة بالأمن الداخلي، 

ومكافحة اجلرمية، واأمن الدولة اخلارجي.

اللجنة  اإىل  املحالة  املو�شوعات  عدد  اأن  اىل  واأ�شار 

منها،  مو�شوًعا   20 اجناز  مت  مو�شوًعا،   55 بلغت 

مو�شًحا  الأخرى،  املو�شوعات  بقية  درا�شة  تتم  بينما 

واحًدا  وقراًرا  بقانون،  مر�شوًما  تت�شمن  املو�شوعات  اأن 

اقرتاًحا   19 بقانون،  م�شروًعا   14 ال�شورى،  من جمل�س 

عقدت  اللجنة  اأن  موؤكًدا  برغبة،  اقرتاًحا   20 بقانون، 

فيها  رفعت  اجتماًعا،   16 املن�شرم  النعقاد  دور  خالل 

23 تقريًرا، بينما بلغ عدد املرا�شالت ال�شادرة عن اللجنة 

180 مرا�شلة.

قال  اللجنة،  در�شتها  التي  املو�شوعات  اأبرز  وحول 

اإن اللجنة رفعت تقريرها ب�شاأن مر�شوم  النائب ال�شي�شي 

اأحكام  بع�س  بتعديل   2020 ل�شنة   )29( رقم  بقانون 

حظر  ب�شاأن   2001 ل�شنة   )4( رقم  بقانون  املر�شوم 

اإىل  ويهدف  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل  ومكافحة 

مواكبة اجلهود الدولية الهادفة اإىل تعزيز اإجراءات حظر 

غري  والنقل  الإرهاب،  ومتويل  الأموال،  غ�شل  ومكافحة 

اأ�شلحة  انت�شار  ووقف  احلدود،  عرب  لالأموال  امل�شروع 

الأربعني  التو�شيات  وتطبيق  ومتويلها،  ال�شامل  الدمار 

غ�شل  مكافحة  ب�شاأن  )مينافاتف(  املايل  العمل  ملجموعة 

ورفع   ،)2018 )يونيو  يف  اإقرارها  مت  التي  الأموال 

ت�شنيف مملكة البحرين من خالل مراجعة تقييم املخاطر 

الفراغ  و�شد  املجالت،  جميع  يف  الوطني  امل�شتوى  على 

الت�شريعي ملواجهة انت�شار عمليات غ�شل الأموال ومتويل 

الإرهاب والنقل غري امل�شروع لالأموال عرب احلدود واحلد 

من انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل ومتويلها.

قانون  م�شروع  بدرا�شة  قامت  اللجنة  اأن  وذكر 

قانون  اإىل  مكرًرا(   189( برقم  جديدة  مادة  باإ�شافة 

ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات 

الر�شوة  التي منها  اإىل مكافحة اجلرمية  1976، ويهدف 

باأ�شكالها كافة، وجترمي فعل الو�شيط يف جرمية الر�شوة، 

باإ�شافة مادة جديدة برقم )261  وكذلك م�شروع قانون 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  اإىل  مكرًرا( 

رقم )15( ل�شنة 1976، يهدف اإىل ت�شجيع امل�شاهمني يف 

ارتكاب اإحدى اجلرائم املن�شو�س عليها يف الف�شل الأول 

من الباب اخلام�س من قانون العقوبات على الإبالغ عنها 

قبل ا�شتعمال الأختام والعالمات العامة املقلّدة اأو املزّورة 

وقبل البدء يف التحقيق البتدائي، بجعل هذا الإبالغ عذرا 

حمال  القا�شي  راأى  اإذا  منها  الإعفاء  اأو  للعقوبة،  خمففا 

لذلك، وت�شهيل الك�شف عن تلك اجلرائم.

اللجنة  اأن  ال�شي�شي  النائب  بنّي  ذاته،  ال�شياق  يف 

القرتاح  منها  املهمة،  املو�شوعات  من  عددا  اأي�شا  در�شت 

اأو  اآليا  امل�شرّية  الطائرات  ا�شتخدام  تنظيم  ب�شاأن  بقانون 

الطائرات  ا�شتخدام  تنظيم  اإىل  ويهدف  »الدرونز«،  ذاتيا 

الدرونز(،  )طائرات  ذاتيا  اأو  ل�شلكيا  اأو  اآليا  املحركة 

ت�شنيعها  اأو  ا�شتريادها  اأو  اإطالقها  اأو  ا�شتخدامها  بحظر 

اأو جتميعها اأو تداولها اأو حيازتها اأو الجتار بها اإل بعد 

والقرتاح  الداخلية،  وزارة  من  ت�شريح  على  احل�شول 

املادة  من   )1( الفقرة  اإىل  )ج(  برقم  بند  باإ�شافة  بقانون 

 ،1965 والإقامة(  )الهجرة  الأجانب  قانون  من   )18(

جتديدها  اأو  لأجنبي  اإقامة  رخ�شة  منح  اإىل  ويهدف 

وفقا  وذلك  البحرينية،  املراأة  اأبناء  من  كونه  حال  يف 

لل�شوابط واملعايري التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير 

من   )231( املادة  بتعديل  بقانون  والقرتاح  الداخلية، 

 )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون 

ل�شنة 1976، ويهدف اإىل تغليظ العقوبة على املمتنع من 

العاملني يف املهن الطبية عن الإبالغ عن �شبهات اجلرائم 

تقل  ل  مدة  »احلب�س  لت�شبح  املر�شى،  على  الك�شف  عند 

ول  دينار،   200 عن  تقل  ل  التي  وبالغرامة  �شنة،  عن 

جتاوز 2000 دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني«.

كذلك  در�شت  اللجنة  اأن  ال�شي�شي  النائب  واأ�شاف 

املادة  بتعديل  املعدلة(  )ب�شيغته  بقانون  القرتاح 

ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  من   )362(

اإىل  ويهدف   ،2002 ل�شنة  رقم )46(  بقانون  باملر�شوم 

للدولة  امل�شتحقة  املبالغ  بدفع  عليه  للمحكوم  ال�شماح 

)خم�س  على  املدة  تزيد  األ  ب�شرط  �شهرية  اأق�شاط  على 

والقرتاح  القائم،  الن�س  يف  )�شنتني(  من  بدل  �شنوات( 

الإجراءات  باتخاذ  اخلارجية  وزارة  قيام  ب�شاأن  برغبة 

التاأ�شرية  على  احل�شول  من  البحرينيني  لإعفاء  الالزمة 

تاأ�شرية  منحهم  اأو  الأوروبية  الدول  زيارة  عند  امل�شبقة 

مواطني  ح�شول  تي�شري  اإىل  ويهدف  املطار،  يف  الزيارة 

الأوروبية،  الدول  دخول  تاأ�شرية  على  البحرين  مملكة 

البحريني  املواطن  يبذله  الذي  الوقت واجلهد  واخت�شار 

عندما يقّرر ال�شفر اإىل تلك الدول.

املوؤمتر ال�شحفي للجنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني

اإق�������رار 14 م�������س���روًع���ا ب���ق���ان���ون يف »جل���ن���ة االأم�������ن« خ����ال ال������دور ال��ث��ال��ث

غالب اأحمد:

الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  ك�شف 

اأن اللجنة تبحث حزمة من الت�شريعات  مبجل�س النواب حممد ال�شي�شي 

التي تهدف اإىل الت�شّدي لعمليات البتزاز الإلكرتوين والإ�شاءة وامل�شا�س 

ب�شمعة الآخرين وت�شويه �شورة الأفراد والأ�شر عرب و�شائل التوا�شل 

الجتماعي.

ح�ّشا�شة،  قوانني  تبحث  اللجنة  باأن  اأم�س  �شحفي  موؤمتر  وقال يف 

مب�شالح  ترتبط  والتي  اإليها،  املحالة  املوا�شيع  نوعية  ب�شبب  وذلك 

اللجنة تهتم بالرتّيث  اأن  اإىل  املواطنني والوحدة الوطنية والأمن، م�شريًا 

يف النظر اإليها قبل الو�شول اإىل القرارات، وذلك بعد اأخذ راأي اجلهات 

املعنية.

توّجه بال�سكر جلالة امللك لتوفري اللقاحات امل�سادة لكورونا.. بوح�سني:

كّلنا �سّف واحد مع »الفريق الوطني«.. وااللتزام باالإجراءات واجب وطني و�سرعي

اأ�شاد ع�شو جمل�س ال�شورى ال�شيخ جواد 

بوح�شني باجلهود العظيمة التي يبذلها الفريق 

كورونا  جلائحة  الت�شّدي  يف  الطبي  الوطني 

التوجيهات  �شوء  يف  وذلك  »كوفيد-19«، 

ال�شديدة جلاللة امللك املفّدى حفظه اهلل ورعاه 

ببذل اأق�شى اجلهود وتوفري الإمكانات كاّفة من 

اأجل مواجهة اجلائحة.

الت�شحيات  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شار 

ال�شفوف  يف  العاملون  يبذلها  التي  الكبرية 

اأنف�شهم  لكورونا وتعري�س  للت�شّدي  الأمامية 

للخطر والتعب والإنهاك من اأجل �شّحة و�شالمة 

املر�شى وال�شهر على رعايتهم والهتمام بهم، 

والت�شحيات  اجلهود  تلك  اأن  على  م�شّدًدا 

وال�شكر  الإ�شادة  ت�شتحق  النبيلة  وامل�شاعي 

يف  اجلميع  ي�شاهم  اأن  وت�شتحّق  والتقدير، 

موؤازرتهم وم�شاندتهم من خالل اللتزام بجميع 

التعليمات والإر�شادات والقرارات ال�شادرة من 

فريقنا الطّبي.

�شحايف:  ت�شريح  يف  بوح�شني  وقال 

»كلّنا �شف واحد خلف الفريق الوطني بقيادة 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

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

فهذا ما ميليه عليه �شمرينا وواجبنا الوطني 

والأخالقي وال�شرعي، وهذا هو خيارنا الوحيد 

املرحلة  ومن  اجلائحة  هذه  من  اخلروج  يف 

انت�شاًرا  ت�شهد  والتي  بها  منّر  التي  اخلطرية 

جميع  ت�شافر  ي�شتدعي  ما  للفريو�س،  كبرًيا 

واملوؤ�ش�شية،  والجتماعية  الفردية  اجلهود 

والتثقيف  الوعي  ن�شر  يف  اجلميع  وتعاون 

التدابري  ال�شخ�شي والأ�شري بجميع  واللتزام 

الحرتازية«.

اأن  على  ال�شياق،  هذا  يف  بوح�شني  واأّكد 

�شيًئا  لي�س  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

و�شرعي،  وطني  واجب  هو  واإمنا  ترفًيا، 

النف�س وعلى �شالمتنا و�شالمة  فاحلفاظ على 

عليه  حتّث  �شرعي  واجب  اأهلينا  من  اأحبائنا 

الآيات  يف  احلنيف  الإ�شالمي  ديننا  تعاليم 

و�شّنة  ال�شريفة  والأحاديث  الكرمية  القراآنية 

ر�شولنا الأكرم )�س(، وهو الأمر الذي ي�شتلزم 

مّنا اأن نرتجم تلك التعليمات الدينية الوا�شحة 

تعاملنا مع هذه اجلائحة، من  وال�شريحة يف 

عن  ال�شادرة  القرارات  بجميع  اللتزام  خالل 

التن�شيقية  واللجنة  الطّبي  الوطني  الفريق 

واحلكومة املوّقرة.

مبا  ال�شدد  هذا  يف  بوح�شني  واأ�شاد 

�شاحب  من  بتوجيهات  احلكومة  وّفرته 

من  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة 

بكورونا،  للم�شابني  �شاملة  طبّية  رعاية 

توفري  يف  متّثلت  وقائية  اإجراءات  ومن 

لفريو�س  امل�شادة  اللقاحات  من  اأنواع  عّدة 

املواطنني  جلميع  جمانية  وتقدميها  كورونا، 

لالختيار  للجميع  اخليار  واإعطاء  واملقيمني، 

الذي  الكبري  ال�شوط  اإىل  بالإ�شافة  بينها، 

اجلهود  بف�شل  التطعيمات  حملة  قطعته 

الوطني. الفريق  يبذلها  التي  اجلبارة 

جواد بوح�شني

طالب باالبتعاد عن ال�سائعات

الدو�سري ي�سيد بجهود فريق البحرين ملكافحة كورونا

اجلبارة  باجلهود  النواب  ع�شو جمل�س  الدو�شري  اإبراهيم  عبداهلل  النائب  اأ�شاد 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين  فريق  بها  يقوم  التي 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، وجهود الفريق الوطني الطبي ملكافحة 

توظيف  اأجل  من  ي�شهرون  الذين  باأبنائها  البحرين  اعتزاز  موؤكًدا  كورونا،  جائحة 

الوطن.  اأر�س  للمواطنني واملقيمني على  الطبية  الرعاية  الإمكانات كافة لتوفري 

واأ�شار الدو�شري اإىل اأن فريق البحرين واأبطال ال�شفوف الأمامية يقدمون اأروع 

ملكافحة  اململكة  بها  متر  التي  الظروف  هذه  يف  الوطن  خدمة  يف  الت�شحية  اأنواع 

اململكة  اأبناء  جميع  من  واعتزاز  تقدير  حمّل  اجلهود  هذه  واأن  كورونا،  جائحة 

اجلميع  منا�شًدا  عام،  من  اأكرث  منذ  يقدمونه  الذي  الكبري  بالعمل  جميًعا  ونعتز 

من  اخلروج  من  كورونا  ملكافحة جائحة  الطبي  الوطني  الفريق  بتعليمات  اللتزام 

هذه املحنة التي مير بها الوطن.

جهود  على  توؤثر  التي  الإ�شاعات  عن  بالبتعاد  اجلميع  الدو�شري  وطالب 

الفريق الوطني الطبي، وترك املجال للمخت�شني من اأجل ن�شر احلقائق من امل�شادر 

ال�شحيحة. الدو�شري عبداهلل 

اأ�ساد ب�سفافيته يف ن�سر امل�ستجدات.. »ال�سورى«:

اأداء »الفريق الطّبي« يعك�س روؤية متاأنية

فيه  اأ�شاد  بياًنا  ال�شورى  جمل�س  اأ�شدر 

الوطنية  اجلهود  والعتزاز  الفخر  بعظيم 

الطبي  الوطني  الفريق  يبذلها  التي  الكبرية 

)كوفيد-19(،  كورونا  فايرو�س  ملكافحة 

عنه  ال�شادرة  والتوجيهات  والإجراءات 

روؤية  تعك�س  والتي  للجائحة،  للت�شدي 

من  مبا  الراهن  للو�شع  ومدرو�شة  متاأنية 

�شاأنه الإ�شهام يف �شرعة جتاوز اململكة لكافة 

التحديات التي متر بها ب�شبب هذه اجلائحة.

الفريق  بقرارات  ثقته  عن  املجل�س  وعرّب 

كورونا،  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

امللك  اجلاللة  �شاحب  لتوجيهات  تفعياًل 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

ب�شاأن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على �شالمة 

اململكة،  اأر�س  على  واملقيمني  املواطنني 

مبتابعة م�شتمرة ومبا�شرة من �شاحب ال�شمو 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، معرًبا 

الذي  الأداء  الرفيع من  للم�شتوى  تقديره  عن 

يبديه العاملون يف احلقل الطبي، خا�شة يف 

ال�شفوف الأمامية للت�شدي للجائحة. 

تعاون  اأهمية  ال�شورى  جمل�س  واأّكد 

لتنفيذ  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني 

اجلائحة  لهذه  للت�شدي  الالزمة  الإجراءات 

على  واملحافظة  الوباء،  انت�شار  من  واحلد 

داعًيا  وم�شاندتها،  القت�شادية  القطاعات 

بتوجيهات  لاللتزام  واملقيمني  املواطنني 

باعـــتبار  الطبــي،  الوطنــي  الفريــق 

اململكة  يف  اجلائــحة  هــذه  على  الق�شاء 

م�شوؤولية اجلميع.

الفا�سل: مناق�سة 23 م�سروًعا  

بقانون و3 مرا�سيم يف الدور الثالث

الفا�شل،  عبداهلل  جهاد  الدكتورة  �شّرحت 

باأن  ال�شورى،  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س 

من  الثالث  النعقاد  دور  خالل  بحثت  اللجنة 

الف�شل الت�شريعي اخلام�س 15 م�شروًعا بقانون 

و8 اقرتاحات بقوانني و3 مرا�شيم بقوانني، فيما 

اأعدت 26 تقريًرا 4 منهم تقارير تكميلية، عر�شت 

جميعها خالل جل�شات املجل�س العامة.

واأفادت الدكتورة الفا�شل باأن اللجنة عقدت 

كل  لبحث  النعقاد  دور  طوال  اجتماًعا   25

املو�شوعات املحالة اإليها، موؤكدة اأنها اأولت اهتماما 

بدعوة الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات الر�شمية 

مرئياتهم  ملناق�شة  كافة،  وممثليها  والأهلية 

ومالحظاتهم، والإجابة على ا�شتف�شارات الأع�شاء، 

من  املرجوة  امل�شرتكة  الأهداف  لتحقيق  �شعًيا 

اأو  بقوانني  القرتاحات  اأو  بقوانني  امل�شاريع 

املرا�شيم بقوانني.

واأثنت على اهتمام اأع�شاء اللجنة مبوا�شلة 

بحث  على  وحر�شهم  الت�شريعية،  اجلهود 

املو�شوعات واإجناح عمل اللجنة عرب تبادل الآراء 

ووجهات النظر واتخاذ القرارات املنا�شبة، معربة 

عن اعتزازها مبا اأظهروه من اإخال�س وتفاين اأثناء 

مت�شكهم  يعك�س  ومبا  اللجنة،  اجتماعات  كافة 

بتطوير العملية الت�شريعية. واأو�شحت الدكتورة 

الفا�شل، اأنه يف ظل تف�شي جائحة )كوفيد-19( 

وتداعياتها التي اأثرت على العامل اأجمع، فقد اأولت 

اللجنة اهتماما بالغا بدعم وم�شاندة كافة اجلهود 

التي تبذلها احلكومة يف مواجهة الآثار ال�شلبية 

الناجتة على الأو�شاع القت�شادية والجتماعية، 

رواتب  لدعم  ال�شادرة  املرا�شيم  بحث  خالل  من 

الأكرث  ال�شركات  قدرة  وتعزيز  اخلا�س،  القطاع 

ت�شرًرا من تداعيات فريو�س كورونا.

ناق�شت  اللجنة  اأن  بينت  ال�شياق،  هذا  ويف 

ل�شنة  و)30(   )20( رقم  بقانوين  املر�شومني 

 )4( برقم  جديدين  بندين  باإ�شافة   2020

و)5( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم 

التاأمني  ب�شاأن  ل�شنة 2006   )78( رقم  بقانون 

اإىل دفع 50% من  يهدفان  واللذان  التعطل،  �شد 

رواتب البحرينيــني املوؤمــن عليــهم العاملني فـي 

�شركات القطــاع اخلــا�س املتاأثرة من تداعيات 

فريو�س كورونا. 

د. جهاد الفا�شل



وكان  �إليه،  ن�صبو  ما  لتحقيق  متكاتفني  نكون  �أن  �حلياة  من  تعلمنا 

�لأجد�د و�لآباء يوجهوننا للعمل �مل�صرتك لي�س بالقول فقط و�إمنا من خالل 

�لتي  �لأعمال  يف  �لأمثلة  �أروع  و�صربو�  به،  �آمنو�  �لذي  �لإن�صاين  �صلوكهم 

ت�صدو� لها بكل ثقة و�طمئنان مدركني �أن �لتعاون هو �ل�صعار �لذي يقودهم 

ومبا  �مل�صتقر  �لآمن  �لعي�س  يف  طموحهم  يحقق  و�لذي  �ملتقن  �لإجناز  �إىل 

�لبع�س  بها  يتمتع  �لتي  �خلربة  �إعتبار  على  �لإجناز  ودقة  �صرعة  ي�صمن 

وجتارب �حلياة �لتي خا�صوها يف خمتلف �ملهن و�لو�جبات..

مو�صم  �نتهاء  بعد  �ل�صفن  لإر�صاء  �ملخ�ص�س  �ملكان  وهو  �مليدف  كان 

�لغو�س على حمار �للوؤلوؤ �أو �لتجارة �لتي كانو� يطلقون عليها »�لقطاعة« 

�لذين عرفو�  �لوجهاء  �أو  �ل�صفينة(  �لنو�خذة )ربابنة  باأ�صماء  و�مليدف كان 

�أو باملهن �لبحرية �لتي برعو� فيها وكان هناك �أكرث من  بامتالكهم �ل�صفن، 

�ل�صفن على من ميلك  �إ�صالح  �لبحرين، ول يقت�صر  ميديف يف مدن وقرى 

مبيدف  ت�صتعني  �أن  بالإمكان  �صيانة  �إىل  حتتاج  �صفينة  كل  و�إمنا  �مليدف 

�أو مبيدفات �حلد وقاليل و�لزلق و�لب�صيتني  �ملحرق و�ملنامة  مثل ميدفات 

�مل�صرتكة  �لأعمال  �لأخرى ومن خالل  �لبحرية  �لبحرين  �أو يف قرى ومدن 

�لتي ت�صدو� لها برزت عندهم �خلربة و�لتجربة �ملميزة، وميكن �ل�صتعانة 

بهذه �خلربة على �متد�د �لوطن، بالإ�صافة �إىل مهنة »�لقالفة« �لتي ��صتهر 

بها بع�س �لبحارة من خالل �لتجربة �أو من خالل تو�رث هذه �ملهنة �أباً عن 

جد، وكانو� مميزين وبارعني يف �ملهنة �لتي ت�صدو� لها، ورغم ذلك فاإنهم 

ا، فقد يكون �أحدهم معروًفا يف  ل يتورعون عن �ل�صتفادة من بع�صهم بع�صً

�إجناز جزء معني ومهم من �ل�صفينة في�صتعان به، وكانت يف بد�ية عهدهم 

�لكتفاء بتقدمي وجبات �لإفطار �أو �لغد�ء، وبعد ذلك يتم �لتفاق على مبلغ 

ب�صيط نظري �لأعمال �لتي يقوم بها �لقالف مكتفًيا باأجرة عمله �ليدوي وعلى 

مالك �ل�صفينة �إح�صار �ملو�د �لتي يحتاجها �لقالف لرتميم و�إ�صالح �ل�صفينة.

كنا �صغاًر� يروقنا روؤية �لقالف وهو ينجز عمله ويتقن �صنعته ون�صمع 

فخورين  كانو�  �لتي  و�لرو�يات  �لق�ص�س  و�حل�صور  م�صاعديه  بقية  من 

بذكرها و�لتي كانت عن �أحد�ث �لغو�س ومفاجاآته وكذلك �لبحر و�أهو�له، وما 

كانو� يتعر�صون له من م�صاق يف �لإبحار �أو يف �لبلد�ن �لتي يلجاأون �إليها، 

وكاأنهم يلقنوننا درو�ًصا يف جتارب حياتهم وعلينا �أن ن�صتوعب كل ما يقال، 

و�إذ� وجدو� �أن مفهومنا ل ي�صتوعب ما يقولون، ياأخذو� على عاتقهم تب�صيط 

�ملعلومات  تو�صيل  ميلك  مبن  وي�صتعينون  دقيًقا  �صرًحا  و�صرحها  �لأمور 

ب�صكل ينا�صب �أعمارنا وطبيعة مفهومنا لالأ�صياء و�لتعبري�ت �لبحرية �لتي 

برعو� فيها... وكانو� ل ين�صون �لرجال �لذين �أبلو� بالء ح�صًنا يف �لغو�س �أو 

�ل�صفر �أو �لتجارة لكي يو�صلو� �إلينا �لأمثلة �حلية و�لقدوة، وكاأنهم يقولون 

لنا: »نريد منكم �أن تكونو� �أمثال هوؤلء �لرجال عندما تكربو�«. �صحيح �أننا 

دخلنا �ملد�ر�س �لبتد�ئية و�لإعد�دية و�لثانوية �إل �أن �أحاديث هوؤلء �لأجد�د 

و�لآباء كانت مبثابة درو�س �حلياة �لتي ل غنى لنا عنها.

�إن �ل�صفينة �لتي كانت ت�صمهم هي مبثابة �لبيت �لو�حد  �أ�صعرونا  لقد 

�أوطانهم  �ختلفت  مهما  به  و�لإهتمام  �لعناية  على  �جلميع  يحر�س  �لذي 

يتحلون  �لتي  و�خلرب�ت  �أعمارهم  كانت  ومهما  منها  جاءو�  �لتي  �لأ�صلية 

و�لتفاهم  و�لتجربة  تر�كم �خلربة  �أن  لل�صك  يدع جمالً  ل  بها، مدركني مبا 

على �لتعاون و�ل�صتفادة من بع�صهم �لبع�س وتوطني �لنف�س لال�صتفادة من 

�خلرب�ت وجتارب �حلياة و�ملو�قف �لإن�صانية لديهم مما يجعل �حلياة �صهلة 

رغم �ل�صعاب �لتي كانو� يتعر�صون لها.

تغريت يف حياتنا معطيات �لدنيا وبتنا نو�جه حتديات �صتى، خمتلفة 

ل  �ل�صيء  باأن  نوؤمن  �أن  علينا  ولكن  و�لآباء  �لأجد�د  و�جهه  عما  ومتباينة 

يدوم على حاله و�إن �لتعقيد�ت هي غري ما كان موجوًد� يف حياة من �صبقنا 

رمبا مبئات �ل�صنني، ولكننا معنيون بخو�س �لتجارب باملفهوم �حلديث يف 

حياتنا و�لإميان بقدر�تنا �لذ�تية على مو�جهة �لتحديات و�قتنا�س �لفر�س 

�لتي متر يف حياتنا و�ل�صيء �لوحيد �لذي يجب �أن ل ين�صينا هو �لتعاون 

�جلارية  و�لتغري�ت  �حلياة  تقلبات  ملو�جهة  ا  بع�صً بع�صنا  مع  و�لتكاتف 

�صيا�صًيا و�قت�صادًيا وجتارًيا ومالًيا و�جتماعًيا وثقافًيا وعلمًيا و�صحًيا.

ترى هل نحن جاهزون خلو�س غمار �حلياة بكل تعقيد�تها ومتغري�تها؟! 

�إنه ل  نقول  �أن  �ملتغري�ت نظرًيا ميكن  تقف عاجزة عن هذه  �إر�دتنا  �أن  �أم 

ميكن �أن نقف عاجزين ولبد من خمرج �أو خمارج ولكن عملياً مطلوب منا 

�لتكاتف و�لتعاون و�حلر�س على �لإجناز و�لإتقان و�أن نت�صارك يف �خلرب�ت 

مو�جهه  على  قادرين  ونكون  و�أوطاننا،  جمتمعاتنا  يحفظ  مبا  و�لتجارب 

ومو�طنينا  �أوطاننا  يحفظ  �لذي  �لو�حد  �لفريق  بروح  �ملختلفة  �لتحديات 

ويزرع �لأمل يف نفو�صنا من �أجل �لبذل و�لعطاء و�لنماء.

وعلى �خلري و�ملحبة نلتقي

اأ�سامة مهران

هــــام�ش

يا �سيد رمان الكبتاجون اأفق مما اأنت فيه وكّف 

ل�سانك عنا كما كففت �سواريخك عن اإ�سرائيل

مطلوب منا التكاتف والتعاون واحلر�ش على الإجناز مبا يحفظ 

جمتماعتنا واأوطاننا ونكون قادرين على مواجهة التحديات

�سعيد احلمد

اأبعاد

خليل الذوادي thawadidik@batelco.com.bh

ق�سايا 10www.alayam.com

�لأربعاء 14 �صو�ل  1442 ـ �لعدد 11736 

Wednesday 26th  May 2021 - No. 11736

من ميدفات الغو�ش ن�ستفيد

اإىل الفريق

الوطني.. مع التحية

مل يكن يف الإمكان اأف�ضل مما كان، هكذا 

اأو  الرا�س«،  يف  الفا�س  »تقع  عندما  يقولون: 

تعي�س،  اأحالًما  يلد  فال  اجليل  يتمخ�س  حني 

مفرو�ًضا  م�ضريًا  ول  ترجتي،  اآماًل  ول 

بالورود، �ضيظل يف اإمكاننا الأف�ضل طاملا اأننا 

ل  احلق  حول  اللتفاف  اأن  طاملا  واحدة،  يًدا 

يبذله  الذي  التعايف  اأن  وطاملا  باطل،  به  ُيراد 

كورونا  جائحة  ملكافحة  الوطني  الفريق 

باإ�ضراف اللجنة التن�ضيقية برئا�ضة ويل العهد 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  الوزراء  رئي�س 

اأحكم  قد  ورعاه  اهلل  حفظه  حمد  بن  �ضلمان 

للفريو�س  املت�ضارعة  التداعيات  على  قب�ضته 

اللعني، لتحوراته املتنوعة التي غمرت املعمورة 

من  املاليني  وع�ضرات  والنكبات  بالكوارث 

الوفيات. 

احلبيبة  مملكتنا  يف  الإ�ضابات  اأرقام 

تتزايد، هذا �ضحيح، والوفيات اأي�ًضا يف تزايد، 

نهاًرا،  لياًل  الوطني  الفريق  يعمل  ذلك  رغم 

يحاول راأب ال�ضدع، وتقلي�س الأعداد، والناأي 

باملجتمع الواحد املتحد اإىل ما ل ُتمد عقباه، 

ورغم ذلك لبد واأن يكون للمعاين والدرو�س 

نف�س  قيادتنا  خلف  وقفتنا  من  نتعلمها  التي 

مواجهة  على  قدرة  اأكرث  يجعلنا  الذي  املذاق 

اأن  �ضحيح  اجلائحة،  مع  ال�ضر�ضة  حربنا 

بروتوكولت التعاطي رمبا تكون بحاجة اإىل 

مراجعة، و�ضحيح اأن التهوين اأو التهويل مبا 

ن�ضهده هذه الأيام من اأ�ضباب لتفاقم الأعداد ل 

يقودنا اإىل يقني، لكن ال�ضحيح اأي�ًضا اأن مزيًدا 

التحليل  يف  والتنقيب،  البحث  يف  التاأين  من 

يقود  رمبا  والجتالء،  القتفاء  يف  والتفنيد، 

البالد اإىل �ضرعة التعايف من الأرقام املتزايدة.

يقولون: فت�ضوا عن الوعي املجتمعي، عن 

بالكمامات  اللتزام  عن  الجتماعي،  التباعد 

غري  املخالطة  اإنها  ويقولون:  واملطهرات، 

اجلائحة،  اأحكام  عن  والتغا�ضي  املحمودة، 

ال�ضالمة، هذا هو مربط  والتجاهل ملقت�ضيات 

واإىل  الزمام،  ارتخاء  اإىل  اأدى  الذي  الفر�س 

تخلي الكثريون عن الحرتاز، والدفع باحلالت 

اإىل النفق الذي اأ�ضبحنا قاب قو�ضني اأو اأدنى 

من مفرتقاته ال�ضعبة.

قد يكون للغلق حما�ضن وح�ضنات، لكنه يف 

ا  خال�ضً ول  اأبدًيا،  حاًل  لي�س  الأحوال  جميع 

املق�ضر،  �ضماعة  البليد«،  »حجة  لكنه  قدرًيا، 

احلكومة راهنت على النا�س، على وعيهم، على 

على  يراهنون  والنا�س  للم�ضئولية،  تملهم 

الدولة وتوفريها للفحو�ضات  كل �ضيء، على 

املتنوعة  واللقاحات  ال�ضريعة  املجانية 

الناجعة، واجلرعات  العالجات  الفاعلة، وعلى 

الفريو�س  من  واخلال�س  للوقاية  املت�ضارعة، 

يف  واحد،  قارب  يف  والنا�س  الدولة  اللعني، 

م�ضري حمتوم، ونفري حتى اآخر املدى، الدولة 

والنا�س يف خندق حمدود امل�ضاحة والتوقيت، 

اأو  اجلائحة،  ت�ضيي�س  اأو  للمبالغة  وقت  فال 

التكاتف  يف  الرائع  البحريني  امل�ضهد  ت�ضويه 

من اأجل اأن تنعم البالد وينعم العباد بال�ضحة 

وال�ضالمة والعافية والأمن والأمان.

يف جميع الأحوال لبد من درء الأخطار، 

الهجمة  مواجهة  من  اجلائحة،  جلم  من 

وتولتها  وتر�ضاتها  لتحوراتها  ال�ضر�ضة 

اأن نكون على قلب رجل واحد،  املرعبة، لبد 

بال�ضائعات  ن�ضمح  ل  بيد،  ويًدا  بكتف،  كتًفا 

لكي تت�ضلل اإىل بيوتنا اأو نفو�ضنا، اإىل مواقع 

اأعمالنا، وطرق تفكرينا، ول ن�ضت�ضلم للفتاوي 

املجهولة التي ترم اللقاح، وت�ضكك يف �ضالمة 

مق�ضده، ورجاحة اأثره الطبي، لبد اأن نواجه 

باهلل  الإميان  ملوؤه  حديد  من  بقلب  اجلائحة، 

وبالوطن، بالإن�ضان املرابط على هذه الأر�س 

زوال  اإىل  اآجاًل  اأم  عاجاًل  فاجلائحة  الطيبة، 

وازدهار،  ينوع  اإىل  حتًما  وال�ضرع  والزرع 

يف  ورعايته،  حفظه  يف  اهلل  بعون  والوطن 

�ضرته وعزه، جلت قدرته.

التحديات،  من  العديد  واجهت  البحرين 

وانت�ضرت عليها، وراأبت الأ�ضداع، وجتاوزت 

اأجمع  العامل  اليوم متر مثلما  املحن، وها هي 

مثيل،  له  ي�ضبق  مل  بوباء  كا�ضحة،  بجائحة 

و�ضائل  اإيجاد  الب�ضر  بني  اأمة  تاول  بداء 

املجهول،  الفريو�س  على  للق�ضاء  فاعلية  اأكرث 

العلماء  العلمي،  البحث  ومراكز  اجلامعات 

ال�ضيا�ضة وال�ضحة  و�ضركات الأدوية ورجال 

الكونية  ال�ضفينة  يف  جميعهم  واحلكومات، 

واهلل  بق�ضاءـ،  وق�ضاًء  ب�ضواء،  �ضواًء  العظمى 

املوفق وامل�ضتعان.

هيال يا رمانة.. عمامة الكبتاجون زعالنه

على  وبقوة  زعالنة  �جلنوبية  �ل�صاحية  يف  لكبتاجون  رمان  عمامة 

�صحيفتها  و�أمرت  �أوعزت  درجة  �إىل  �للبنانية  �حلكومة  وعلى  �لرئا�صة 

�لر�صمي  لبنان  على  �لزعل  �صديدة  عرمرمية  �فتتاحية  تدبج  باأن  �لأخبار 

وزير  �صربل  على خطاأ  للغفر�ن«  طلًبا  �ل�صعودية  �أمام  �لركوع  »قرر  �لذي 

�خلارجية �لذي تطاول على عرب �خلليج �لعربي و�جلزيرة �لعربية.

»�صربل  �أن  �لر�صمي  لبنان  قول  يعجبها  مل  �لكبتاجون  عمامة  طبًعا 

ميثل نف�صه فيما قال«، بل وذهبت عمامة �لكبتاجون من خالل جريدتها �إىل 

عالقاتهما  ترتيب  �إىل  بال�صعي  با�صيل  جرب�ن  و�صهره  عون  �لرئي�س  �تهام 

بال�صعودية ح�صب �ملقال �ملن�صور.

�صربل  �أن  و�فرت�صنا  �ملو�صوع  قلبنا  لو  �لكبتاجون  لعمامة  ونقول 

عن�صري  بكالم  تطاول  قد  با�صمك  �لناطقة  ر�أي جريدتك  »�ل�صجاع« ح�صب 

�صد �إير�ن �أو �صد ولية �لفقيه، فماذ� �صيكون موقفك؟ وهل �صتعترب �صربل 

يف حالٍة كهذه »�صجاًعا« �أو هل �صتذكرنا مبو�قف نظام �ملاليل �صد �لعرب 

وجر�ئم تدخالته من خالل ملي�صياته وزبانيته ومطاياه �لذين تعرفهم حق 

�ملعرفة؟

�صو�ريخك  من�صات  �صتحرك  �أم  بالزعل  زمريه  �صيد  يا  �صتكتفي  هل 

بقوة  باحتاللها وترويعها  ملي�صياتك  قامت  و�أن  �صبق  �لتي  باجتاه بريوت 

�ل�صالح.

�صو�ريخك  عليها  و�صتطلق  �أكرث  هو  مبا  و�صتقوم  �صتفعل  بالتاأكيد 

ور�جماتك ومد�فعك �لتي مل تطلقها على �جلي�س �لإ�صر�ئيلي وهو ي�صب جام 

غ�صبه على ب�صطاء غزة و�أطفالها ون�صائها و�صيوخها.

كما  �أو  ر�أيك  ح�صب  »�ل�صجاع«  �صربل  �أو�صاف  �لكبتاغون  �صيد  يا 

و�جلزيرة  �خلليج  �أهل  بحق  باملطلق  مقبولة  لي�صت  جريدتك،  و�صفته 

�لعربية، فال�صت�صغار �لذي �أوحت به عبارته �حلمقاء �لرعناء �أثار عا�صفًة 

و�لوطنية  �ل�صعبية  �لأو�صاط  جميع  و�لحتجاج يف  و�لرف�س  �لغ�صب  من 

�خلليجية �لعربية.

نزع  �لر�صمي  لبنان  لأن  زعالًنا  ل�صت  �أنك  نعلم  �لكبتاجون  �صيد  يا 

ل  حتى  فوًر�  ��صتقالته  بتقدمي  �إليه  بالطلب  �صربل  ت�صريح  تد�عيات  فتيل 

تت�صاعد �آثار �ألفاظه �لرعناء، ولكنك زعالن حلجم �ملكانة و�لثقل �ل�صعودي 

و�خلليجي �لعربي يف �ملنطقة ويف �صناعة قر�رها، وقد �صورت لك �أوهامك 

فقدو�  �أنهم  �لعربية  و�جلزيرة  �خلليج  عرب  على  وحقدك  جحرك  د�خل 

�أور�قهم ومل يعد لهم ثقل يف �ملو�زين �لإقليمية و�لدولية، حتى فاجاأتك �أو 

�صعقتك �لتد�عيات �ملحتملة لت�صريح »�صربلك �ل�صجاع« فخرجت عن طورك 

ورحت تخبط وتتخبط فيما �أمليته على جريدتك �لتي خلطت حابل �ل�صعقة 

د�خلك بنابل �حلقيقة �ل�صادمة لك.

و��صح متاًما يا �صيد �لكبتاجون �ن طول بقائك يف �لكهف قد قطعك عن 

نع  قر�ءة و�قعك �ملحيط بك �إقليمًيا ودولًيا و�لدول �لو�زنة و�لفاعلة يف �صُ

�لقر�ر، كما و�أن �صبح �ملقبور قا�صم �صليماين قد �صلك بتقدمي �صل�صلة �أحالم 

�ل�صعودي  �لو�زن  �لثقل  على  م�صدوًما  فقت  حتى  فيها،  ��صتغرقت  و�أوهام 

�لذي هّب  �لكهب »هيثم �ملو�صوي«  و�خلليجي فطار �صو�بك وناديت كاتب 

�صوبك مفزوًعا ليكتب با�صمك ما كتب من تّرهات �للحظة �لتي غدرت كهفك 

لُتنبئك �أن �لعرب كل �لعرب غا�صبون من �ألفاظ »�صربلك«.

وجاءتك �ل�صدمة و�ل�صفعة �لثانية يا �صيد رمان �لكبتاجون حني �نهالت 

�لتي  �صو�ريخك  عن  �لعربي  �ل�صارع  وت�صاوؤلت  تعليقات  عليك  و�نثالت 

�صمتْت وتو�رْت و�ختفْت »وركعْت« لإ�صر�ئيل وهي �لتي زجمرت و�أر�صلت 

�ملوت للعرب �لعّزل يف �أكرث من عا�صمة ومدينة عربية، ناهيك عن �لتهديد 

و�لوعيد بها، فاأين هي من مو�جهة �إ�صر�ئيل دفاًعا عن غزة وعن �لقد�س؟

�لقد�س هل تعرفها يا �صيد رمان �لكبتاجون �أم �أنك ل تعرفها �صوى يف 

يوم و�حٍد يف كل عام ومع �آخر جمعة يف كل رم�صان ��صتجابًة لدعوة �صيدك 

خميني؟

ويا �صيد رمان �لكبتاجون �أَفْق مما �أنت فيه، وكّف ل�صانك عنا كما كففَت 

�صو�ريخك عن �إ�صر�ئيل.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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 طّور بع�ض التجار اأ�ساليبهم يف خداع امل�ستهلكني 

بوجود  ن�سعر  نكاد  ال  ملاذا  االأ�سعار.  يف  والتالعب 

جهات حتمي امل�ستهلك؟

اأعداد  هذه  اأن  تتاأمل  اأن  دون  ال�فيات  اأعداد  تقراأ  ل 

اأخ،  اأب،  اأم،  جدة،  جد،  لأحدهم،  “اأحباء”  هم  ل�فيات 

اأخت، زوجة، اأو فلذة كبد “ابن” ل�شخ�ص، اأوقف ا�شتهتارك 

اأبقى يف  فقط  “متام”  م�شتهرت  اأنك غري  �شع�رك  ول�  بعقلك، 

املنزل House building #البحرين #جمتمع_واعي.
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1937 - م�شر تن�شم لع�شبة الأمم.

1959 - اللجنة الأوملبية الدولية تقر اختيار ط�كي� 

لعقد دورة الألعاب الأوملبية لعام 1964.

من  اأ�شرع  ركاب  طائرة  اأول  طريان  جناح   -  1970

ال�ش�ت يف الحتاد ال�ش�فيتي.

ال�شيادة امل�شرية  اإىل  1979 - ع�دة مدينة العري�ص 

مب�جب اتفاقية كامب ديفيد.

1993 - املحكمة العليا يف باك�شتان تعيد ن�از �شريف 

لل�شلطة وتتهم رئي�ص باك�شتان بتجاوز �شلطاته.

الفرن�شي نيك�ل �شارك�زي يفتتح  الرئي�ص   - 2009

قاعدة  اأول  لتك�ن  اأب�ظبي  يف  فرن�شية  ع�شكرية  قاعدة 

ع�شكرية فرن�شية يف منطقة اخلليج.

2015 - م�جة حر يف الهند تقتل على الأقل 2500 

�شخ�ص.

كاأ�ص  ببط�لة  امل�شري  الزمالك  نادي  ف�ز   -  2019

الك�نفيدرالية الأفريقية بعد تغلبه يف النهائي على فريق 

نه�شة بركان املغربي.

منياب�ل�ص  يف  �شغب  واأعمال  احتجاجات   -  2020

مقتل  حادث  اإثر  املتحدة،  ال�ليات  يف  اأخرى  ومناطق 

ج�رج فل�يد.

»قاتل ال�شياطني« يحّطم 

عائدات �شباك التذاكر اليابانية

حقق الفيلم من �شل�شلة املانغا اليابانية الرائجة »قاتل 

عائدات  من  ين  مليار  يايبا« 40  ن�  كيميت�ش�  ال�شياطني: 

�شباك التذاكر املحلية الرتاكمية، لي�شبح اأول فيلم ي�شل اإىل 

عالمة فارقة بني جميع الأفالم التي مت اإ�شدارها يف اليابان 

على الإطالق.

ين  ملي�ن   40.016.94 بلغت  اإيرادات  الفيلم  حقق 

الثنني.  الأول  اأم�ص  امل�زع�ن،  ذكره  ملا  وفًقا  الأحد،  حتى 

�شبعة  ح�ايل  بعد  ين  مليار  الـ40  حاجز  الفيلم  جتاوز 

اأ�شهر من عر�شه يف اأكت�بر املا�شي، بح�شب م�قع »اليابان 

بالعربي«.

اأ�شبح فيلم »قاتل ال�شياطني: كيميت�ش� ن� يايبا« الفيلم 

الأكرث ربًحا يف اليابان يف اأواخر دي�شمرب املا�شي، متجاوًزا 

»املخط�فة«   Spirited Away املتحركة  الر�ش�م  فيلم 

ك�شب  والذي  ميازاكي،  هاياو  ال�شهري  الياباين  للمخرج 

31.68 مليار ين منذ اإطالقه يف العام 2001.

ا  جنح فيلم »قاتل ال�شياطني: كيميت�ش� ن� يايبا« اأي�شً

عائدات  �شجل  املا�شي،  ال�شهر  يف  العاملية.  الأ�ش�اق  يف 

افتتاحية قيا�شية يف نهاية الأ�شب�ع لفيلم بلغة اأجنبية يف 

اأمريكا ال�شمالية.

لتجنب قواعد الإغالق.. حفل زواج يف طائرة
احتفل الزوجان الهنديان راكي�ص وداك�شينا اأول اأم�ص الأحد بزفافهما يف اله�اء مع الأ�شدقاء والعائلة، وذلك 

على منت طائرة �شباي�ص جيت م�شتاأجرة يف رحلة من مدينة مادوراي بالهند اإىل بنغال�ر.

وكان اأكرث من 160 �شيًفا على منت طائرة ب�ينغ 737 حل�ش�ر احلفل، واأظهرت لقطات فيدي� اأنهم جميًعا 

معب�ؤون على منت الطائرة امل�شتاأجرة، على الرغم من جتاوز عدد القتلى الر�شمي بك�رونا يف الهند 300 األف 

�شخ�ص الي�م.

وتخ�شع ولية تاميل نادو، التي انطلقت منها الرحلة، حالًيا لقي�د الإغالق، حيث تقت�شر حفالت الزفاف 

على 50 �شيًفا فقط.

ومل يكن م�ش�ؤول� املطار على علم بالرحلة، حيث قال م�ش�ؤول باملطار اإن »م�ش�ؤويل هيئة املطار لي�ش�ا على 

علم باملرة بحفل الزواج الذي جرى يف اجل�«.

التباعد  و�شفهًيا، مبعايري  كتابًيا  والركاب،  ال�كيل  اإطالع  »مت  �شباي�ص جيت:  �شركة  با�شم  متحدث  وقال 

الطائرة ط�ال  منت  وعلى  املطار  من  كل  ك�رونا يف  لإر�شادات  وفًقا  اتباعها  يجب  التي  وال�شالمة  الجتماعي 

الرحلة، وفيما نقلت »ديلي ميل«.

الإر�شادات، ومن حق  الركاب  يتبع  املتكررة، مل  والتذكريات  الطلبات  من  الرغم  »على  امل�ش�ؤول:  واأ�شاف 

�شركة الطريان الآن اتخاذ الإجراءات التي تراها منا�شبة«.

�شناعة اأطول مقعد من نفايات علب احلليب
بط�ل  احلليب«  �شندوق  »مقعد  لفت 

معر�ص  يف  اجلميع  انتباه  مرًتا   156

ال�شني العا�شر للزه�ر الذي عقد م�ؤخًرا يف 

�شنغهاي.

ما  تدوير  باإعادة  املقعد  �شناعة  متت 

جمم�عه ح�ايل 5.027 ملي�ن علبة حليب 

�شغط  حتت  وجعلها  وحتطيمها  نفايات، 

يجعلها  تقنية خا�شة، مما  با�شتخدام  عاٍل 

اأط�ل مقعد �شديق للبيئة يف �شنغهاي.

حتت�ي  احلليب  علبة  اأن  املعل�م  من 

وميكن  وبال�شتيكية،  ورقية  األياف  على 

الداخلي  الأثاث  لإنتاج  وبثقها  �شحقها 

اخلارجية  الب�شتنة  ومرافق  مبا�شرة، 

وغريها من املنتجات.

40 مليون اإ�شرتليني قيمة بيت الأ�شباح!
الق�ش�ر  من  بالعديد  الربيطانية  الأرا�شي  تتمتع 

التي تتميز بطراز معماري فخم، ومن  التاريخية اجلذابة 

�شرق  جن�ب  كينت  بلدية  من  بالقرب  رائع  ق�شر  بينها 

يك�ن  ورمبا  الغالب  يف  ومهج�ر  مكتمل،  غري  اإجنلرتا، 

اأنه  تروى عنه، حتى  التي  الروايات  م�شك�ًنا على ح�شب 

اأطلق عليه لقب »The Ghost House of Sussex«، وهذا 

التقرير ي�شتعر�ص تفا�شيل ق�شر هاميلت�ن، املذهل، الذي 

تبلغ تكلفته 40 ملي�ن جنيه اإ�شرتلينى، وبداأ يف الظه�ر 

خالل عام 1985.

�شممة  البناء،  مكتمل  غري  لالإعجاب  املثري  املنزل  هذا 

فان  نيك�ل�ص  الربيطاين  للملي�نري  بلي�ص  هاميلت�ن 

ه�ج�شرتاتن، ولقد كان م��ش�ع ا�شتثمار هائل على الرغم 

اأنه مل ي�شبق لأحد اأن عا�ص فيه وهناك القليل  من حقيقة 

من الدلئل على اأن اأي �شخ�ص �شيفعل ذلك، وفًقا ل�شحيفة 

»مريور« الإجنليزية.

يرتفع  الرئي�شي  للمبنى  املقبب  ال�شقف  يزال  ل  الي�م، 

بعيدة  م�شافة  من  مرئًيا  ويظل  الأ�شجار  خط  قمة  ف�ق 

 Palehouse قرية  يف  املنازل  من  جمم�عة  اأقرب  من 

.Common

اللبنانيّة  النجمة  تاألقت 

ن��ادي��ن جن��ي��م م��وؤخ��ًرا 

من  ف��احت  اأ�سفر  بثوب 

 Zuhair جم��م��وع��ة 

ل��ل�����س��ي��ف،   Murad
االأ�سفر  اللون  اأن  رغم 

التي  االأل���وان  من  يعترب 

باختيارها  العديد  يرتّدد 

املنا�سبات،  يف  للظهور 

اللبنانية  اأن  يبدو  ولكن 

هذه  تغّي  �سوف  نادين 

على  وحتفزهم  النظرة 

اعتماد االأ�سفر ملنا�سبات 

هذا ال�سيف.

ال�شحة: وفاة 18 حالة

 و2766 حالة م�شابة بكورونا

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

اأظهرت   ،2021 ماي�   25 ي�م  يف   19599 عددها 

ت�شجيل 2766 حالة قائمة جديدة منها 1071 حالة 

لعمالة وافدة، و1679 حالة ملخالطني حلالت قائمة، 

و16 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 1535 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.198220

كما اأعلنت  وزارة ال�شحة عن وفاة 18 حالة قائمة 

من  يبلغان  مل�اطَننينْ  اثنتان  اآخرها  ك�رونا  لفريو�ص 

العمر 96 عاًما، و52 عاًما، والثالثة مل�اطنة تبلغ من 

 53 العمر  من  تبلغ  ل�افدة  والرابعة  عاًما،   52 العمر 

لأ�شرهم  تعازيها  خال�ص  عن  ال�زارة  وتعرب  عاًما، 

وكافة اأهلهم واأقاربهم.



الجنوبيـــة ســـمو  تـــرأس محافـــظ 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
المجلـــس  اجتمـــاع  خليفـــة،  آل 
التنســـيقي الخامس للعـــام 2021، 
وذلـــك عبر تقنيـــة االتصال المرئي 
“عـــن بعد”، بحضور نائب المحافظ 
العميـــد عيســـى الدوســـري وعـــدد 
من األعضـــاء من ممثلـــي الجهات 

الحكومية المختلفة.
وفي مستهل االجتماع رحب سمو 
المحافظ بالحضور، مشيدا سموه 
والتنســـيق  والتعـــاون  بالشـــراكة 
المشترك لتحقيق التنمية الشاملة 
الخدميـــة  المشـــاريع  ومتابعـــة 
والتنمويـــة التي تلبـــي احتياجات 
والمواطنيـــن  األهالـــي  وتطلعـــات 
فـــي المحافظـــة الجنوبيـــة، وذلـــك 
تنفيذا للتوجيهات السديدة لعاهل 
البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد سموه أن المجلس التنسيقي 
للمحافظـــة الجنوبيـــة يمضـــي في 
الجهـــود المتواصلـــة فـــي متابعـــة 
تنفيذ وتحســـين جـــودة الخدمات 
مـــع  بالتعـــاون  لألهالـــي  المقدمـــة 

مختلف الجهات الحكومية.
التنســـيقي  المجلـــس  اطلـــع  وقـــد 
برئاســـة ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة 
علـــى عـــرض مرئـــي، حـــول جهود 
التصـــدي  فـــي  الصحـــة  وزارة 
للجائحـــة مـــن خـــالل نشـــر الوعي 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  واتبـــاع 

والمتطلبـــات الوقائيـــة، كما ناقش 
المجلـــس ســـبل تعزيـــز الضوابـــط 
وإجـــراءات الســـالمة بمـــا يحفـــظ 
صحة وســـالمة جميـــع المواطنين 

والمقيمين.
ومـــن جانب آخـــر، اطلـــع المجلس 
علـــى عرض مرئي إلدارة التفتيش 
والتجـــارة  الصناعـــة  بـــوزارة 
والســـياحة، حـــول أبـــرز الجـــوالت 
والحمـــالت والتـــي شـــملت عـــددا 
مـــن المحالت والمرافـــق التجارية 
فـــي نطـــاق المحافظـــة الجنوبيـــة 

بالتعـــاون والتنســـيق مـــع عدد من 
بحـــث  كمـــا  الحكوميـــة،  الجهـــات 
المجلـــس نتائج الحمالت، مشـــيدا 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  بـــدور 
والسياحة في المتابعة المستمرة؛ 

بهدف سالمة الفرد والمجتمع.
كمـــا تابـــع ســـمو المحافـــظ خـــالل 
المراحـــل  التنســـيقي،  المجلـــس 
وتســـليم  الســـتكمال  النهائيـــة 
خليفـــة  مدينـــة  “مركـــز  مشـــروع 
الصحي”؛ كونه من أهم المشـــاريع 
الخدمـــات  تقـــدم  التـــي  الرائـــدة 

واالجتماعيـــة  والصحيـــة  الطبيـــة 
ألهالـــي المحافظـــة، حيـــث اطلـــع 
ســـموه علـــى اإلجـــراءات المتعلقة 
الصحيـــة  المتطلبـــات  بتوفيـــر 
ومـــا يحتويـــه مـــن مرافـــق طبيـــة 
شـــاملة، باإلضافة إلى إنشـــاء فرع 
مصرفـــي لبنـــك البحريـــن الوطني 
بالقـــرب مـــن المركز، مثمنا ســـموه 
مـــع  الدائـــم  والتنســـيق  التعـــاون 
وزارة األشغال وشـــؤون البلديات 
ووزارة  العمرانـــي،  والتخطيـــط 
هـــذه  مثـــل  تنفيـــذ  فـــي  الصحـــة، 

المشاريع الخدمية المتطورة التي 
تلبـــي احتياجـــات المواطنيـــن في 
مدينة خليفـــة ومناطق المحافظة 

الجنوبية.
التنســـيقي  المجلـــس  تابـــع  وقـــد 
عرضا مرئيا قدمته وزارة األشغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمراني، حول إنشاء 19 مشروعا 
ومرافـــق  تعليميـــة  منشـــآت  مـــن 
حكوميـــة فـــي نطـــاق المحافظـــة، 
مـــن ضمنها بنـــاء مدرســـة بمنطقة 
وادي الســـيل وإنشـــاء سوق بمرفأ 

بالجهـــود  عســـكر، مشـــيدا ســـموه 
المشـــتركة في متابعـــة احتياجات 
فـــي  ومناقشـــتها  المواطنيـــن 
المجلـــس، وتحقيقهـــا علـــى أرض 
الواقع بما يعكس الصورة التنموية 
مناطـــق  مختلـــف  تشـــهدها  التـــي 

المحافظة.
وفي ســـياق آخـــر، اطلـــع المجلس 
مرئـــي  عـــرض  علـــى  التنســـيقي، 
قدمتـــه إدارة الخدمات الهندســـية 
احتياجـــات  حـــول  واالســـتثمار 
عبـــر  رصدهـــا  تـــم  التـــي  األهالـــي 
قنـــوات التواصـــل المختلفـــة، مـــن 
ضمنها متابعة تزويد “صالة تعازي 
أهالي الزالق” بالكهرباء، باإلضافة 
الـــزالق،  وســـاحل  مرفـــأ  لتطويـــر 
ومتابعـــة عـــدد مـــن االحتياجـــات 
فيمـــا يخـــص المشـــاريع الخدميـــة 
فـــي مجمـــع 913 بمنطقـــة الرفـــاع 
مـــن  وصيانتهـــا؛  الطـــرق  لرصـــف 
أجـــل تعزيـــز ســـالمة الطـــرق، مـــع 
االســـتمرار في التنســـيق مع وزارة 
األشـــغال والبلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي لتطوير البنيـــة التحتية 
وفـــق  الحيويـــة  الطـــرق  وتأهيـــل 
أفضل الخدمات تلبية الحتياجات 

األهالي والمواطنين.
من جهتهم، أشـــاد الحضور بالدور 
البـــارز الـــذي يوليـــه ســـمو الشـــيخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
محافظ الجنوبية رئيس المجلس 
مـــن حـــرص ومتابعـــة  التنســـيقي 
وتعزيـــز الشـــراكة المتواصلـــة مـــع 
مختلف الجهات؛ من أجل تحقيق 
التنمية الشـــاملة والمســـتدامة في 

نطاق المحافظة.

عوالي - المحافظة الجنوبية

تسليم مشروع “مركز مدينة خليفة الصحي” ... قريًبا
عسكر  بمرفأ  وسوق  السيل  بوادي  مدرسة  بينها  “الجنوبية”  في  مشروعا   19 تنفيذ  متابعة 

CFA جامعة البحرين تتصدر محلًيا مسابقة تحدي البحث
ــن الـــــمـــــالـــــيـــــيـــــن الــــمــــعــــتــــمــــديــــن” ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ بـــــاســـــتـــــضـــــافـــــة “الـ

المالييـــن  المحلليـــن  جمعيـــة  أعلنـــت 
CFA Bah� “المعتمديـــن فـــي البحريـــن 
rain” تصـــدر فريـــق طلبـــة كليـــة إدارة 
األعمال بجامعة البحرين على مستوى 
المملكـــة في مســـابقة تحدي البحث، إذ 
فـــاز الفريـــق المكون من: حنـــان قاضي 
محمـــد، محمد يوســـف النجار وأســـماء 
بحثـــي  تقريـــر  بأفضـــل  ســـندي  شـــبير 
نتائـــج  المالـــي وتحليـــل  التقييـــم  فـــي 
االستثمار طويل األجل بشركة ألمنيوم 
موضـــوع  البحريـــن  “ألبـــا”  البحريـــن 
البحـــث، وذلـــك ضمن تصفيـــات تحدي 
2020 المؤهلة لجولة التحدي اإلقليمي 
)أوروبا، الشرق األوسط وإفريقيا(، وقد 
شـــاركت فيها جامعة البحرين وجامعة 
بوليتكنـــك البحريـــن ومعهـــد البحريـــن 

للدراســـات المصرفيـــة BIBF والجامعة 
األهلية.

هذا وحظيت الفرق المشـــاركة بإشراف 
مـــن   CFA معهـــد  شـــركاء  مـــن  ملهـــم 
فـــي  والمتخصصيـــن  المستشـــارين 
وأعضـــاء  واالســـتثمار  المـــال  قطـــاع 
هيئـــة التدريـــس، وأشـــرف علـــى تقييم 
التقريـــر النهائي لجنة رفيعة المســـتوى 
مـــن خبـــراء المال واالســـتثمار برئاســـة 
نائب رئيس جمعيـــة المحللين الماليين 
علـــي   CFA Society المعتمديـــن 
الموالني، وعضوية مدير دائرة البحوث 
االســـتثمارية بشـــركة “ســـيكو” نيشيت 
الكهوتيا، ومديرة عالقات المستثمرين 

في شركة ألبا إلين هالل. 
وفـــي تصريـــح له بهـــذه المناســـبة، قال 

 ”CFA Bahrain“ نائـــب رئيـــس جمعيـــة
علي الموالنـــي “تفخر الجمعية بوصفها 
المســـتضيف الرســـمي لهـــذه المســـابقة 
البحثيـــة العلمية العالمية بهذه النتيجة 
المشـــرفة والتي جاءت تتويجا لجهود 
مضنيـــة مـــن البحث والتدريـــب العملي 

واألخالقيـــات  المالـــي  التحليـــل  علـــى 
المهنية، ورغم تحديات جائحة كورونا 
)COVID�19( فقـــد تجلت روح اإلصرار 
والتحدي من المشـــاركين، والمشـــرفين 
علـــى فريـــق جامعة البحريـــن من هيئة 
االســـتثمار  التدريـــس وخبـــراء قطـــاع 

إلنجـــاح  جهودهـــم  تضافـــرت  حيـــث 
الفعالية”. 

وأضاف “أشكر جميع المؤسسات المالية 
الداعمة على رعايتها المســـؤولة ممثلة 
فـــي: الراعـــي البالتينـــي البنـــك األهلي 
المتحـــد، والراعي الذهبـــي بنك الطاقة 

األول، والرعـــاة الفضيون: بنك الكويت 
والبحريـــن، البنـــك الخليجـــي التجاري، 
بنـــك ســـيكو، بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
وجرانت ثورنتون لالستشارات المالية. 
يذكـــر أن جمعية “CFA Bahrain” تمثل 
مجتمع خبراء االســـتثمار فـــي المملكة، 
وهـــي عضـــو معهـــد المحلليـــن الماليين 
 ،)CFA Institute( المعتمديـــن العالمـــي
أكبـــر المؤسســـات العالميـــة فـــي مجال 
االعتمـــاد  معاييـــر  ووضـــع  االســـتثمار 
المهنـــي، وتســـتضيف الجمعيـــة ســـنوًيا 
هـــذه المســـابقة العالميـــة الرائـــدة التي 
جامعـــة   100 حوالـــي  فيهـــا  تتنافـــس 
حـــول العالم وذلك ضمن جهودها لدعم 
المجتمـــع االســـتثماري وتطويـــر ســـوق 
رأس المال المحلي والمهارات المهنية.
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ناس يبحث تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري مع مصر
بحــث رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ســمير نــاس مــع وزيــرة 
التجــارة والصناعــة المصريــة نيفين جامع، ســبل تعزيز آليــات التعاون 
االقتصــادي والتجــاري وتعميــق عالقــات التعــاون بيــن مملكــة البحرين 
وجمهوريــة، مصــر العربيــة الشــقيقة، والســعي الــدءوب نحــو تحفيــز 
الفعاليات االقتصادية لتنفيذ مزيد من المشــروعات االســتثمارية ورفع 

حجم المبادالت التجارية إلى مستويات تلبي طموح الجانبين.

جـــاء ذلـــك على هامش زيـــارة وفد 
غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى 
مصر للمشاركة في إطالق النسخة 
الثانيـــة من مســـابقة “رالـــي العرب” 
انطلقـــت  والتـــي  األعمـــال  لريـــادة 
أمـــس األول  برعاية جامعة الدول 
العربيـــة. حضـــر اللقـــاء مـــن جانب 
الغرفـــة خالد نجيبـــي النائب األول 
األميـــن  ونائـــب  الغرفـــة،  لرئيـــس 
المالـــي للغرفـــة وليـــد كانـــو، ومـــن 

الجانـــب المصري خالد حنفي أمين 
عـــام اتحاد الغـــرف العربية، وعالء 
عـــز ســـكرتير عـــام اتحـــاد الغـــرف 

العربية. 
وتطـــرق الجانبان خـــالل االجتماع 
إلـــى ضـــرورة مواصلة تنفيـــذ كافة 
البلديـــن  بيـــن  المبرمـــة  االتفاقـــات 
األمـــام  إلـــى  ودفعهـــا  الشـــقيقين، 
وزيادتها مستقبال، تحت راية عاهل 
البـــالد حضرة جاللة الملك حمد بن 

عيســـى آل خليفة، وأخيـــه فخامة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، والعمـــل 
مشـــتركة  فعاليـــات  إيجـــاد  علـــى 
تخـــدم قطاع األعمال فـــي البلدين 
بالمســـتقبل القريب بمـــا يصب في 

صالح الشعبين الشقيقين. 
وبـــدوره، أكـــد ناس حـــرص الغرفة 
العالقـــات  وتطويـــر  تنميـــة  علـــى 
بيـــن البحريـــن ومصـــر ومضاعفـــة 

حجم التبادل التجاري واالستثمار 
المشـــترك بيـــن الجانبيـــن ودفعهـــا 
إطـــار  فـــي  األمـــام،  إلـــى  ُقدمـــا 
إســـتراتيجية الغرفـــة نحـــو العمـــل 
وتمتيـــن  تقويـــة  علـــى  الدائـــم 

العالقـــات االقتصاديـــة مـــع الـــدول 
الشـــقيقة والصديقة، تنفيذا لرؤية 
المملكـــة 2030، منوهـــة أن الغرفـــة 
علـــى وضـــع خطـــط  تعمـــل حاليـــا 
إســـتراتيجية لالســـتفادة مـــن هذه 

األمـــن  مجـــاالت  فـــي  االتفاقـــات 
والتصديـــر  والزراعـــة  الغذائـــي 

الزراعي. 
وأوضـــح أن غرفـــة البحريـــن تعمل 
التســـهيالت  كافـــة  تقديـــم  علـــى 
لرواد األعمال والشـــركات المصرية 
داعيـــا  البحريـــن،  فـــي  العاملـــة 
إلـــى  المصـــري  األعمـــال  مجتمـــع 
الفعاليـــات  فـــي  المشـــاركة  تعزيـــز 
للتعـــّرف  البحرينيـــة؛  االقتصاديـــة 
عـــن قرب علـــى الواقـــع االقتصادي 
في المملكة واالستفادة من الفرص 
بالمملكـــة،  الواعـــدة  االســـتثمارية 
الفتـــا الـــى حـــرص الغرفـــة ممثلـــة 
فـــي لجانتهـــا للثـــروة الغذائية على 
االســـتفادة من القطاعـــات الغذائية 

والزراعية المصرية. 

السنابس - الغرفة

تنفيذ مزيد من 
المشروعات 

االستثمارية ورفع 
حجم المبادالت



محاوالت زعزعة الثقة بفريق البحرين مكشوفة للجميع

ناشدت جمعية الصحفيين جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة االلتزام باإلجراءات 
االحترازيــة واتخــاذ جميــع التدابيــر الموصــى بهــا مــن قبــل الفريــق الوطنــي الطبــي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، وتنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنســيقية برئاســة 
ســمو ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء حماية لهم وألســرهم من هــذا الخطر الماثل 

أمامنا جميعا.

وفـــي هذا الســـياق قالت رئيســـة الجمعية 
الصحافـــة  “إن  الســـيد  أحمـــد  عهديـــة 
الوطنية لعبت دورا مهما في نشـــر الوعي 
فـــي المجتمـــع ومازالت تبذل جهـــدا كبيرا 
بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات المعنية، وال 
تدخـــر جهـــدا فـــي نشـــر المـــواد الصحفية 
من أخبار يومية وحوارات واســـتطالعات 
العمـــل  فنـــون  وكل  ومقـــاالت،  وتقاريـــر 
فيـــروس  محاربـــة  إطـــار  فـــي  الصحفـــي 

كورونـــا )كوفيـــد19(، مؤكـــدة أهميـــة دور 
الصحافة في نشـــر الوعـــي المجتمعي، بما 
يســـهم فـــي ترســـيخ دور دور المواطنيـــن 

والمقيمين في درء خطر الفيروس”.
الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  وأشـــارت 
الُكتـــاب  دور  أهميـــة  إلـــى  البحرينيـــة 
مواقـــع  فـــي  والناشـــطين  الصحفييـــن 
التواصـــل االجتماعـــي فـــي توجيـــه الرأي 
العـــام لاللتـــزام باالحتـــرازات الطبيـــة بمـــا 

يحمي الناس مـــن خطر اإلصابة، وبالتالي 
تخفيـــف الضغـــط علـــى الفريـــق الوطنـــي 
الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا )كوفيد- 

19(، وتوفير أكبر معدالت الحماية.
وأهابـــت بدور الُكتاب فـــي صد محاوالت 
تشـــويش الـــراي العـــام التـــي تعمـــل علـــى 
الصحيحـــة  غيـــر  المعلومـــات  اختـــالق 

ونشرها؛ بهدف إثارة القالقل ونشر الذعر 
بضـــرورة  ونـــادت  المجتمـــع،  أفـــراد  بيـــن 

التصدي لكل هذه األفعال.
وأكـــدت أهمية منـــع الشـــائعات التي تثير 
والمعلومـــات  العـــام،  الـــرأي  لـــدى  البلبلـــة 
الخاطئـــة التـــي ينشـــرها البعـــض لزعزعة 
الثقـــة بالفريـــق الوطنـــي الطبـــي، مشـــددة 
أصبحـــت  األفعـــال  هـــذه  مثـــل  أن  علـــى 

مكشوفة للرأي العام.
بالفريـــق  الثقـــة  تعزيـــز  ضـــرورة  وأكـــدت 
الفوريـــة  واالســـتجابة  الطبـــي  الوطنـــي 
كل  وتنفيـــذ  يصدرهـــا  التـــي  للقـــرارات 
التعليمات والموجهات؛ بغرض توفير أكبر 
حمايـــة للمجتمـــع، والمشـــاركة الفاعلة في 
ترســـيخ األمن الصحي على أوســـع نطاق 
حماية لألرواح من خطورة هذا الفيروس، 

وأن االلتزام بقـــرارات الفريق الوطني هو 
واجب وطني.

مؤسســـات  جميـــع  تكاتـــف  إلـــى  ودعـــت 
المجتمع المدني والعمل مع الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا؛ من أجل 
القضـــاء على الوبـــاء، والعمـــل بجدية في 
توجيه الناشـــطين والفاعليـــن في المملكة 
للعمل عبر الوسائط التواصلية واستغاللها 
االســـتغالل األمثـــل فـــي رفع حـــال الوعي 
وســـط األســـر بمضـــار التجمعـــات العائلية 
وخطورتهـــا عليهم، والتوقـــف الفوري عن 
إقامـــة المناســـبات االجتماعيـــة الخاصـــة 
التي يتم دعـــوة األهل إليها خصوصا وأن 
إحصـــاءات الفريـــق الوطني قـــد أكدت أن 
غالبيـــة اإلصابـــات بالفيـــروس كانت نتاج 

للمخالطة بين األسر.

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

اللظي: مخالفة التدابير االحترازية سبب زيادة اإلصابات

بوحسين: كلنا صف واحد خلف “الفريق الوطني”

ــى انــــتــــشــــار “كــــــورونــــــا” ــ ــل ــ ــرة ع ــ ــط ــ ــي ــ ــس ــ ــا مـــــن ال ــ ــق ــ ــاب ــ ــن س ــكـ ــمـ ــع تـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ

ــي ــ ــ ــرعـ ــ ــ االلـــــــــــــتـــــــــــــزام بــــــــــــــــاإلجــــــــــــــــراءات واجــــــــــــــــب وطــــــــنــــــــي وشـ

حــث مركــز المنامــة لحقــوق اإلنســان علــى ضــرورة االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة والتعاطــي الســليم مــع التوجيهــات 
المستمرة من فريق البحرين، وااللتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، والتي تهدف بشــكل رئيس في وضع الحلول والخطوات للحد من انتشــار 
فيــروس كورونــا فــي المجتمع البحريني، وما يتســبب بــه اآلن من ارتفاع في أعداد الحاالت بصورة قياســية من خالل ما 
يتم اإلعالن عنه يوميا بوزارة الصحة والتي تنذر بأهمية أن يعود المجتمع إلى وعيه السابق والذي أثبت فيه قدرته على 

خفض النسبة اليومية بشكل كبير.

المنامـــة  مركـــز  رئيـــس  وقالـــت 
لحقـــوق اإلنســـان المحاميـــة دينـــا 
اللظـــي إن المجتمـــع تمكـــن ســـابقا 
مـــن إحـــراز تقـــدم كبيـــر فـــي الحد 
مـــن انتشـــار الفيروس، وبعد شـــهر 
رمضـــان وعيـــد الفطـــر ومـــع زيادة 

نســـبة المخالفيـــن لتوجهـــات عـــدم 
إقامـــة التجمعات العائليـــة الكبيرة 
اليوميـــة  اإلحصـــاءات  تأثـــرت 
الصادرة عن وزارة الصحة، وزيادة 
وتيـــرة الوفيات وأعـــداد المصابين 
بفيـــروس كورونـــا ممـــا يســـتوجب 

الوعـــي وااللتـــزام واحتـــرام مبادئ 
حقـــوق اإلنســـان التـــي تحـــث على 
ضـــرورة مراعاة النفـــس والمجتمع 
اآلمن وحمايتهم من المخاطر التي 

ينتج عنها التجمعات المخالفة.
المســـؤولية  أن  علـــى  وشـــددت 

مشـــتركة بيـــن المجتمـــع وأفـــراده 
ومكوناته وبين اللجنة التنســـيقية، 

ومسألة مخالفة اإلجراءات والرغبة 
في تجاوز األزمـــة ال تجتمعان؛ لذا 
البد من تعديل ســـلوكياته اليومية 
فـــي التعامـــل مـــع الجائحـــة، ومـــن 
يهمل هذه اإلجـــراءات االحترازية 
ويخالط أعدادا كبيرة بشكل يومي 
يلقـــي  بالفيـــروس  إصابتـــه  وبعـــد 
باللـــوم علـــى فريق البحريـــن وهذا 
أمر مرفوض وغيـــر مقبول، والفرد 
مســـؤول عـــن النتائـــج المتراجعـــة 

للحاالت القائمة.
المكابـــرة  بـــأن  اللظـــي  واختتمـــت 

انتشـــار  أســـباب  فـــي  والمناقشـــة 
مـــن  المســـتمر  والعنـــاد  الفيـــروس 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  بعـــض 
تمـــت  ال  أســـباب  علـــى  واإلصـــرار 
للواقع الذي ينشـــره فريق البحرين 
أمر غيـــر مقبول تمامـــا، ولكل جهة 
اختصـــاص محـــدد يضـــم الخبـــراء 
ويجـــب  والمختصيـــن  واألطبـــاء 
التجـــاوب مـــع مـــا يتوصلـــون إليـــه 
مـــن نتائـــج متصلة بشـــكل مباشـــر 
بمنظمة الصحة العالمية وتتعاطى 

مع أي توجهات عالمية جديدة.

أشاد عضو مجلس الشورى جواد بوحسين بالجهود العظيمة التي يبذلها 
الفريــق الوطنــي الطبــي في التصدي لجائحــة كورونا “كوفيــد 19”، وذلك 
في ضوء التوجيهات السديدة لجاللة الملك ببذل أقصى الجهود وتوفير 

جميع اإلمكانات من أجل مواجهة الجائحة.

إلـــى  الســـياق  هـــذا  فـــي  وأشـــار 
يبذلهـــا  التـــي  الكبيـــرة  التضحيـــات 
العاملـــون فـــي الصفـــوف األماميـــة 
وتعريـــض  لكورونـــا  للتصـــدي 
أنفســـهم للخطـــر والتعـــب واإلنهـــاك 
من أجـــل صحـــة وســـالمة المرضى 
والســـهر علـــى رعايتهـــم واالهتمـــام 
بهـــم، مشـــدًدا علـــى أن تلـــك الجهود 
النبيلـــة  والمســـاعي  والتضحيـــات 
تستحق اإلشـــادة والشكر والتقدير، 
الجميـــع  يســـاهم  أن  وتســـتحق 
مـــن  ومســـاندتهم  مؤازرتهـــم  فـــي 
خـــالل االلتـــزام بجميـــع التعليمـــات 

واإلرشادات والقرارات الصادرة من 
فريقنا الطبي.

تصريـــح  فـــي  بوحســـين  وقـــال 
صحافـــي “كلنـــا صـــف واحـــد خلـــف 
صاحـــب  بقيـــادة  الوطنـــي  الفريـــق 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفـــة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، فهـــذا مـــا يمليـــه 
الوطنـــي  وواجبنـــا  ضميرنـــا  عليـــه 
واألخالقـــي والشـــرعي، وهـــذا هـــو 
خيارنا الوحيد في الخروج من هذه 
الجائحـــة ومـــن المرحلـــة الخطيـــرة 
التـــي نمر بها والتي تشـــهد انتشـــاًرا 

كبيًرا للفيروس، ما يستدعي تضافر 
جميع الجهود الفردية واالجتماعية 
والمؤسســـية، وتعـــاون الجميـــع في 
والتثقيـــف وااللتـــزام  الوعـــي  نشـــر 
الشـــخصي واألسري بجميع التدابير 

االحترازية”.
وأكـــد بوحســـين في هـــذا الســـياق، 
أن االلتزام باإلجـــراءات االحترازية 
ليس شـــيًئا ترفًيا، وإنمـــا هو واجب 
علـــى  فالحفـــاظ  وشـــرعي،  وطنـــي 
وســـالمة  ســـالمتنا  وعلـــى  النفـــس 
أحبائنـــا مـــن أهلينـــا واجب شـــرعي 
تحـــث عليه تعاليم ديننا اإلســـالمي 
الحنيف في اآليات القرآنية الكريمة 
واألحاديث الشـــريفة وســـنة رسولنا 
األكرم )ص(، وهو األمر الذي يستلزم 
التعليمـــات  تلـــك  نترجـــم  أن  منـــا 
الدينيـــة الواضحـــة والصريحـــة في 

تعاملنـــا مع هذه الجائحة، من خالل 
االلتـــزام بجميـــع القـــرارات الصادرة 
عن الفريـــق الوطني الطبي واللجنة 

التنسيقية والحكومة.
وأشـــاد بوحســـين فـــي هـــذا الصـــدد 
بتوجيهـــات  الحكومـــة  وفرتـــه  بمـــا 
مـــن  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  مـــن 

للمصابيـــن  شـــاملة  طبيـــة  رعايـــة 
بكورونـــا، ومـــن إجـــراءات وقائيـــة 
تمثلـــت فـــي توفيـــر أنواع عـــدة من 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، 
وتقديمها مجانية لجميع المواطنين 
والمقيميـــن، وإعطاء الخيار للجميع 
إلـــى  باإلضافـــة  بينهـــا،  لالختيـــار 
الشـــوط الكبيـــر الذي قطعتـــه حملة 
التطعيمـــات بفضل الجهـــود الجبارة 

التي يبذلها الفريق الوطني.
ضـــرورة  علـــى  بوحســـين  وشـــدد 
المواطنيـــن  جميـــع  جهـــود  تضافـــر 
والمقيمين وإعادة الزخم والحماس 
قـــرارات  حـــول  الشـــعبي  لاللتفـــاف 
الفريـــق الوطنـــي من خـــالل الرقابة 
الذاتية والمســـؤولية الفردية ونشـــر 
الوعـــي االجتماعـــي، كمـــا لفـــت إلى 
فـــي  والصرامـــة  التشـــدد  أهميـــة 

تطبيـــق القانون ضـــد كل المخالفين 
والمستهترين سواء أكانوا مواطنين 
أو مقيمين أو ســـياحا، أو مؤسسات 

ومنشآت أو أفرادا.
الجديـــدة  القـــرارات  أهميـــة  وأكـــد 
جـــاءت  التـــي  الوطنـــي،  للفريـــق 
متناغمـــة مـــع التطـــورات المتعلقـــة 
بتضاعف حـــاالت اإلصابـــة بكورونا 
“كوفيـــد 19”، مشـــيرا إلـــى الحاجـــة 
لألوضـــاع  المســـتمر  للتقييـــم 
القـــرارات  واتخـــاذ  والمســـتجدات 

المناسبة.
ولفت إلى أهمية ما يقوم به الفريق 
للقـــرارات  مســـتمرة  مراجعـــة  مـــن 
الصادرة للتصدي للجائحة في ضوء 
الداخلية والخارجية،  المســـتجدات 
مؤكـــًدا اعتماد الفريق علـــى معايير 
علمية ودقيقة في الرصد والتقييم.
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الــســجــن 6 أشــهـــر لـ 8 محـجـــوريـــن

صــرح رئيــس نيابــة الوزارات والجهــات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصــدرت أحكاًما بإدانة 
8 متهميــن لمخالفتهــم الحجــر الصحي االحترازي المفروض عليهم والمقرر ضمن اإلجراءات والتدابير 
االحترازيــة التــي فرضتهــا الســلطات المختصة لمنع انتشــار فيــروس كورونا، حيث قضــت بمعاقبتهم 

بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامات تتراوح ما بين 1000 و3 آالف دينار.

وكانـــت النيابـــة العامـــة قد تلقت 
مـــن إدارة الصحـــة العامة بوزارة 
ضـــد  عـــدة  بالغـــات  الصحـــة 
متهميـــن لمخالفتهـــم اإلجراءات 
التزامهـــم  وعـــدم  اإلحترازيـــة 
الصحـــي  الحجـــر  بقـــرارات 

االحترازي المفروض عليهم لمنع 
اختالطهم بالغير، وذلك لما ثبت 
مـــن خـــالل المتابعة مـــن قيامهم 
الصحـــي  الحجـــر  قـــرار  بخـــرق 
محـــال  ومغادرتهـــم  االحتـــرازي 
إقامتهـــم المتخـــذة مقـــار للحجر 

في تواريخ مختلفـــة أثناء فترة 
الحجـــر، فيما قام متهمـــان منهم 
كان قـــد فـــرض عليهمـــا الحجـــر 
لثبـــوت  االحتـــرازي  الصحـــي 
كورونـــا  بفيـــروس  إصابتهمـــا 
بمغـــادرة منزليهمـــا والتوجه إلى 

مستشـــفيات خاصـــة مـــن أجـــل 
إعـــادة الفحص المختبـــري األمر 
الـــذي مـــن شـــأنه تعريـــض حياة 
الغير للخطر، خصوصا وقد ثبتت 
إصابتهمـــا بالفيـــروس بالفحـــص 
الثاني الذي قامـــا بإجرائه خالًفا 
الصحية  للتعليمات واإلجراءات 

المتبعة.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها 
فـــور تلقيهـــا البالغـــات، وأمـــرت 
بإحالـــة المتهميـــن إلـــى المحكمة 

الجنائية المختصة والتي قضت 
بإدانتهم ومعاقبتهم.

وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد رئيس 
النيابـــة أن النيابة العامة تواصل 
الجهـــات  جانـــب  إلـــى  دورهـــا 
المعنيـــة في دعم جهـــود المملكة 
المبذولة من أجل الســـيطرة على 
هـــذه الجائحـــة والحيلولـــة دون 
تفشـــيها، مشـــيًرا إلـــى النيابة قد 
درجـــت مـــن هـــذا المنطلـــق على 
حـــزم  بـــكل  إجراءاتهـــا  اتخـــاذ 

فـــي شـــأن مخالفـــة اإلجـــراءات 
وبشـــكل  االحترازيـــة  والتدابيـــر 

فوري وعاجل.
كما شـــدد علـــى ضـــرورة االلتزام 
التـــي  والتدابيـــر  باإلجـــراءات 
تفرضها الجهات المعنية من أجل 
حمايـــة المجتمـــع، وعلـــى تحمل 
األفراد مسؤولياتهم االجتماعية 
والوطنيـــة في هذا الشـــأن تجنًبا 

للمساءلة الجنائية.

المنامة - بنا

ثـــــــــبـــــــــوت إصـــــــــــابـــــــــــة اثـــــــنـــــــيـــــــن مــــــنــــــهــــــم بــــــالــــــفــــــيــــــروس

ــة ــئ ــاط ــخ ــات ال ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــات والـ ــعـ ــائـ ــشـ “الـــصـــحـــفـــيـــيـــن”: نـــرفـــض نـــشـــر الـ



صرحــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالح بأنــه تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بأنه تقرر بدًءا من أمس رفع الطاقة االســتيعابية 
لعدد الجرعات اليومية في مراكز التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد 19( بمختلف مناطق مملكة البحرين إلى 
31,000 جرعــة فــي اليــوم، وذلــك ضمــن الحملة الوطنية للتطعيم التي شــملت طلب أكثر مــن 4.5 ماليين جرعة من 

جميع أنواع التطعيمات لتغطية متطلبات هذا العام والعام المقبل إلى جانب الجرعات المنشطة.

وأشـــارت إلى أن الطاقة االســـتيعابية 
قابلـــة  للتطعيـــم  اليوميـــة  للجرعـــات 
شـــحنات  توريـــدات  للزيـــادة حســـب 
التطعيم من الشـــركات المصنعة وفق 
برامـــج التصنيع والتوزيع لديها وذلك 
فـــي إطار الجهـــود الوطنيـــة للتصدي 
لفيـــروس كورونا الهادفة إلى الحفاظ 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  علـــى 

والمقيمين في المملكة.
وبينـــت الصالـــح أن مملكـــة البحريـــن 
أبنائهـــا  حمايـــة  علـــى  حريصـــة 
والمقيميـــن فيهـــا فـــي كل مرحلة من 
مراحـــل التعامـــل مـــع الفيـــروس عبر 
تعزيـــز خططها االســـتباقية بناًء على 
المســـتجدات فـــي هـــذه المراحـــل بما 
فيها تعزيـــز قدرة المراكـــز التي تقدم 
معـــدالت  زيـــادة  علـــى  التطعيمـــات 
التطعيم اليومية وتوســـيع الشـــريحة 
مقتضيـــات  ضـــوء  فـــي  المســـتهدفة 
مملكـــة  أن  إلـــى  مشـــيرًة  المرحلـــة، 
الـــدول  أوائـــل  مـــن  تعـــد  البحريـــن 
التـــي بـــادرت بطلب التطعيمـــات منذ 

أغســـطس 2020 فور إعان الشركات 
المصنعـــة عـــن وجـــود تجـــارب لديهـــا 
إلنتـــاج التطعيمـــات، وقامـــت مملكـــة 
البحرين بتوفيـــر مختلف التطعيمات 
مجاًنـــا  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــادة 
للجميع وفق الخطة الوطنية للتطعيم 
من خال 27 مركًزا صحًيا إلى جانب 
مراكـــز التطعيـــم فـــي مركـــز البحرين 
والمؤتمـــرات،  للمعـــارض  الدولـــي 
ومستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعـــي، 
ومجمع ســـترة التجاري، والمستشفى 
العسكري، بحيث تشمل كافة مناطق 

البحرين.
المواطنيـــن  كافـــة  الصالـــح  ودعـــت 
والمقيمين وبمختلف األعمار للمبادرة 
للتطعيـــم  التســـجيل  علـــى  واإلقبـــال 

والجرعة المنشـــطة كذلك عبر الموقع 
الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي 
فـــي  لإلســـهام   healthalert.gov.bh
المجتمعيـــة  المناعـــة  إلـــى  الوصـــول 
المنشودة؛ للحد من انتشار الفيروس.

وأكـــدت الصالح أن كافـــة التطعيمات 
التي تمت إجازتها في مملكة البحرين 
قد أثبتت فاعليتهـــا ومأمونيتها أمام 
الفيروس والســـاالت المتحورة منه، 
فالتطعيـــم وســـيلة حماية تســـهم في 
تقليـــل احتمالية األعـــراض وتخفيف 
شـــدة األعراض لما تقوم به من زيادة 
عـــدد األجســـام المضادة في الجســـم، 
االلتـــزام  مواصلـــة  بضـــرورة  منوهـــًة 
أخـــذ  بعـــد  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 

التطعيم وعدم التهاون بها.

المنامة - بنا

رفــع عــدد جرعــات التطعيــم اليوميــة إلــى 31 ألًفــا 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات اللجنـــة التنســـيقية برئاســـة ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء

تخصيص 31 مركًزا لتغطية طلب أكثر من 4.5 مليون تطعيم

“الصحــة”: تنفيــذ حمــالت تفتيشيــة علــى 99 منشــأة
الــمــطــاعــم وصــالــونــيــن مــن  ومــخــالــفــة 13  ــة  ــي ــاض ري ــات وصــالــة  ــون ــال و3 ص مــطــعــم  ــاق  ــ إغ

أعلنــت إدارة الصحــة العامــة بــوزارة الصحــة عــن إغــالق مطعــم غلًقــا إدارًيــا لمــدة أســبوع 
ومخالفــة 13 مطعًمــا إثــر مخالفتها لإلجــراءات االحترازية للتصدي لفيــروس كورونا )كوفيد 
19(، وذلك بالتنســيق مع وزارة وهيئة البحرين للســياحة والمعارض، إذ تم اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

جـــاء ذلـــك أثنـــاء الزيـــارة التفتيشـــية التي قام 
بها مفتشـــو إدارة الصحـــة العامة وبالتعاون مع 
وزارة الداخليـــة، فـــي إطـــار تكثيـــف الزيـــارات 
التفتيشـــية والتي تهدف إلـــى التأكد من التزام 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحيـــة والقـــرارات 
هـــذه  شـــملت  إذ  عليهـــا،  المنصـــوص  األخيـــرة 
مختلـــف  فـــي  ومقهـــى  مطعًمـــا   99 الزيـــارات 

المحافظات.
وبينت الـــوزارة أنه نظًرا لمخالفة تلك المطاعم 
لإلجراءات واالشتراطات التنظيمية المنصوص 
عليهـــا في القـــرار الوزاري رقم 51 لســـنة 2020 
بشـــأن االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعم والمقاهي الحتواء ومنع انتشـــار 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، ورصد مخالفات 
للتعليمـــات الصـــادرة بهـــذا الشـــأن، تـــم تطبيـــق 
القوانيـــن حيـــال المطاعـــم المخالفـــة، ولفتـــت 
الـــوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا 

بالتنســـيق مع مأموري الضبط القضائي بوزارة 
الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والســـياحة 
متمثلـــة بـــإدارة التفتيـــش، وتم ضبـــط مخالفة 

المطعم وغلقه إدارًيا لمدة أسبوع.
وقالت وزارة الصحة: إنه في زيارات مساء يوم 
أمس تم التشـــديد علـــى التوعيـــة باإلجراءات 
االحترازيـــة والقرارات التي أعلـــن عنها الفريق 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
ذات الصلـــة والتـــي من بينهـــا اقتصار الســـماح 
والقاعـــات  التجاريـــة  للمجمعـــات  بالدخـــول 
الداخليـــة للمطاعـــم والمقاهي علـــى الحاصلين 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  جرعتـــي  علـــى 
كورونا ومرور أســـبوعين علـــى الجرعة الثانية، 
والمتعافين الذين تزيـــد أعمارهم عن 18 عاًما، 
إضافة إلـــى أهمية قياس درجة حرارة مرتادي 
هـــذه المحـــات وتقليـــل الطاقـــة االســـتيعابية 
ووضـــع  المســـموحة،  النســـبة  إلـــى  للمنشـــآت 

عامـــات ألماكـــن الوقوف واالنتظـــار والحرص 
علـــى تأمين معاييـــر التباعـــد االجتماعي ومنع 
التزاحـــم، وتوفير مســـتلزمات التعقيم وتطهير 
التدابيـــر  كافـــة  تطبيـــق  ومتابعـــة  األســـطح، 

الوقائية واالحترازية المطلوبة.
مـــن جانـــب آخر، قام قســـم صحـــة البيئـــة يوم 
أمـــس بزيـــارة 5 صالونـــات رجاليـــة، تـــم غلـــق 
اثنيـــن منهـــا غلًقـــا احترازيا بســـبب وجود حالة 
قائمـــة بين الزبائن يتوجب عليهـــا العزل وعدم 
آخريـــن  اثنيـــن  اآلخريـــن، ومخالفـــة  مخالطـــة 
لعدم االلتزام باالشـــتراطات المطلوبة للحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا. وتـــم كذلـــك زيارة 3 

صالونات نسائية، إذ تم غلق صالون واحد غلًقا 
احترازًيـــا بســـبب وجـــود حالة قائمـــة لفيروس 
كورونـــا يتوجـــب عليهـــا العزل وعـــدم مخالطة 
اآلخريـــن إلـــى جانـــب ذلـــك تـــم إغـــاق صالـــة 
رياضيـــة خالفـــت االشـــتراطات المطلوبة للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
أما بشـــأن بقية المحال التي تمت الرقابة عليها 
فـــي المحافظـــات كافـــة، فقـــد تـــم تنبيـــه بعض 
المحـــات ممـــن لوحظ لديهـــم قصور فـــي آلية 
تطبيـــق بعـــض اإلجـــراءات والتـــي هـــي قابلـــة 
للتصحيـــح، فتـــم تصحيحهـــا فـــي الحـــال مـــن 
قبل أصحـــاب تلك المحال، داعيـــة الجميع إلى 

مواصلـــة االلتـــزام والتحلـــي بروح المســـؤولية 
الفـــوري عـــن أي مخالفـــات  العاليـــة، واإلبـــاغ 
أو تجـــاوزات يتـــم رصدهـــا، موضحـــة أن هـــذه 
الخطـــوات المهمة تأتي لتأميـــن الصحة العامة 
وللتحقق من التزام األفراد وأصحاب المطاعم 
والمقاهي وبقية المحات ذات العاقة بالصحة 
العامـــة باإلجراءات االحترازية واالشـــتراطات 
الصحيـــة الواجـــب تطبيقهـــا، وهـــو األمـــر الذي 
يعـــد مرتكـــزا هاما للحد مـــن انتشـــار الفيروس 
كورونـــا، إذ تتواصـــل الزيـــارات الميدانية ويتم 
بذل أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات الازمة 

لضمان صحة وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

الطــاقــة االستيعــابيــة لجــرعــات التطعيــم 
قابلــة للزيــادة حســب التــوريــدات
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حصر دخول “المنامة المركزي” على المتطعمين
تفقـــد مديـــر عـــام أمانة العاصمـــة محمد 
الَســـهلي ســـوق المنامة المركزية؛ للتأكد 
مـــن تطبيق التدابير االحترازية الصادرة 
مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
 ،)19  – )كوفيـــد  الكورونـــا  لفيـــروس 
الحركـــة  انســـايبية  علـــى  ولاطمئنـــان 

التجارية في أقسام السوق.
حريصـــة  األمانـــة  أن  الَســـهلي  وأكـــد   
على االســـتمرار بتشـــغيل ســـوق المنامة 
وفقـــا  األســـواق  وبقيـــة  المركزيـــة 
لاشـــتراطات التنظيميـــة التـــي تســـعى 
لتحقيقهـــا مـــن خـــال تنفيـــذ عـــدد مـــن 
والوقائيـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
التنظيمية للتحكـــم بآلية الحركة؛ بهدف 

اســـتدامة تقديـــم الخدمـــات فـــي ســـوق 
المنامـــة المركزيـــة خصوصـــا؛ كونها أهم 
مراكز التســـوق المتضمنـــة لاحتياجات 
االســـتهاكية المســـتهدفة مـــن قطاعات 
متعـــددة تتمثـــل بالتجـــار والمتســـوقين 

األفراد.
عـــام  مديـــر  اســـتمع  الزيـــارة  وأثنـــاء 
أمانـــة العاصمـــة إلـــى عـــدد مـــن التجـــار 
تفهمهـــم  بينـــوا  الذيـــن  والمســـتمثمرين 
إجراءات الســـامة المتبعـــة والتي تأتي 

للحفـــاظ على ســـامة الجميع والحد من 
انتشار فيروس كورونا.

واتخـــذ فريـــق العمـــل بأمانـــة العاصمـــة 
التنسيق الازم مع غرفة تجارة وصناعة 

البحريـــن لوضـــع خطـــة متكاملـــة تكفـــل 
انتظـــام حركة المتســـوقين وآلية دخول 
منشـــآت األســـواق والخـــروج منها وذلك 
للحـــد من االزدحـــام الذي قد تؤثر ســـلبا 
المنامـــة  لســـوق  الصحيـــة  البيئـــة  علـــى 
المركزيـــة، حيث يتم حصر المتســـوقين 
على المتعافين والمتطعمين الذين أتموا 

14 يومـــا بعـــد الجرعة الثانيـــة ولمن هم 
فوق الـ 18 عاما في ظل متابعه مشـــددة 
علـــى االلتـــزام بلبـــس الكمامـــات الواقية 

وااللتزام بمسافات التباعد اآلمنة.
وتشـــير أمانـــة العاصمـــة بأنهـــا حريصـــة 
على حفظ حقوق التجار من خال إبراز 
أماكن البيع في السوق المركزية بالشكل 

الائق المســـتقطب للمستهلكين، مشيدة 
بتعاون الباعة مـــع األمانة وتفعيل الدور 
التشـــاركي للحفاظ علـــى البيئة الصحية 
األمـــن  إجـــراءات  وتطبيـــق  للســـوق 
والســـامة واالشـــتراطات الازمـــة التي 
توفيـــر بيئـــة صحيـــة تحقيقـــا للمصلحة 

العامة.

المنامة - أمانة العاصمة

تجار السوق: 
نتفهم اإلجراءات 
االحترازية المتبعة

محمد السهلي



األنصاري: توجهنا لألردن لتوظيف كوادر في تخصصات دقيقة
كشف الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكوميـــة أحمـــد األنصـــاري عـــن أن 
الفريـــق الطبي الذي توجه إلى األردن 
كان  األخـــرى  الدولـــة  مـــن  أو غيرهـــا 
يهـــدف إلـــى إيجـــاد أطبـــاء وخبـــرات 
غيـــر  دقيقـــة  بتخصصـــات  طبيـــة 
موجودة فـــي التخصصات البحرينية 
الموجـــودة حالًيا؛ وذلك لســـد الحاجة 
لفتـــرة مؤقتـــة  المجـــاالت  هـــذه  فـــي 
لحيـــن إعداد الكوادر البحرينية خالل 

العامين المقبلين.
وأعلـــن خـــالل االجتمـــاع الـــذي ضـــم 
وزيـــرة الصحـــة فائقة الصالـــح، وكبار 

كوادر الوزارة مع النواب أن الحكومة 
وفـــرت ميزانيـــة لتدريـــب مواطنيـــن 
مـــن الكـــوادر الطبيـــة إلحاللهـــم محل 

الكوادر األجنبية في الوزارة، وتستمر 
مرحلـــة التدريب من عام وإلى عامين 
وســـتكون فـــي التخصصـــات الطبيـــة 
الدقيقـــة التـــي يحتـــاج إليهـــا القطاع 

الطبي في البحرين.
وقـــال “فـــي البحريـــن نحـــن ال نمتلك 
جميـــع التخصصـــات الطبيـــة، وهنـــاك 
حاجة ماســـة إلى توفيـــر كوادر طبية 
في االحتياجات الدقيقة وغير الطبية، 
ومـــن هـــذا المنطلـــق يأتـــي توظيـــف 
األجانـــب في الـــوزارة وبالتحديد في 

المستشفيات الحكومية”.
التـــي  العقـــود  “إن  األنصـــاري  وأردف 
تبرمهـــا الـــوزارة مـــع الكـــوادر الطبيـــة 
األجنبيـــة ال تتعدى الســـنتين وبعضها 
ســـنة وهنالـــك باألشـــهر، وتأتـــي هـــذه 
الفترة الزمنية البســـيطة فـــي التعاقد 
لحيـــن إعـــداد كوادر بحرينيـــة كفوءة 
تحـــل محـــل الكـــوادر األجنبيـــة، وقد 
أســـلفت  كمـــا  الحكومـــة  خصصـــت 
ميزانيـــة لتدريـــب الكـــوادر البحرينية 

إلحاللهم محل األجانب”.

الخطة على مدى 
عامين و“تسكين” 

الكوادر المحلية 
فوًرا

الحكومة خصصت 
ميزانية إلحالل 

البحرينيين محل 
األجانب بـ “الصحة” 
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Vacancies Available
Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contac
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

36574740  or  admin@enmabh.com 

City Point Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac
17500794  or  ayman@sevenleisure.net 

TOTI CLENING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33303946  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

Wafa laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contac

17592016  or  UTOCCE@GMAIL.COM 

Muharraq Wastewater Services Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contac

17560540  or  PETER.NAYLOR@MWWSCO.COM 

BLUE RAY SATELITE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36388283  or  DREAM_ASSISTANT@HOTMAIL.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17251315  or  sales@lucky4group.com 

Jasaf Building Technology CO. L.L.C - Emarati Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

16001000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

LOONA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36663959  or  BU.ABDULLA280@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

PLUTO GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contac

36663334  or  MOATHALNIAMI@GMAIL.COM 

Wawan Protein Bahrain w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

38058058  or  nayef@wawan.cc 

PALMA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

BASMAN GULF CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac
33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

DAR AL ETIHAD TRADING AND REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contac

34567893  or  HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

CAPZEON TRADING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39026367  or  QASSIMOOV18@HOTMAIL.COM 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

MULTY ZONE SPORTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
17001259  or  HARISINCHN@GMAIL.COM 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

Bab alridha markets 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33992587  or  MR.ALGHANAMI@HOTMAIL.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  STEEL CHIPPER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

S K G PUBLICITY AND ADVERTISING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17250704  or  DINADVERTISING@GMAIL.COM 

Asdal Gulf Inn W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

17564033  or  ABBAS.FARDAN@ASDALGULFINN.COM 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

AL AHIBAH CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36784141  or  AHMEDYD123@GMAIL.COM 

ALBOOM TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17612926  or  alboomtrading@batelco.com.bh 

KURIYAN WELDING, BLACKSMITH, AND FABRICATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33213178  or  DILAZAK786@GMAIL.COM 

ChemDry Bahrain  WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17581144  or  pzak62973@gmail.com 

PETROFAC INTERNATIONAL - BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICAL SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

39277797     

The Arch Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM

MAMUS CHAPATI CAFE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39944530  or  LIYAKATHKHAN.MKM@GMAIL.COM 

The Kop Salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac

17258529  or  HASHIMAZ80@GMAIL.COM 

Infocorp Business Solutions Co.W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac
35531722  or  INFOCORPB@GMAIL.COM 

FEDORA CONTRACTING CO WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33871955  or  maheshyogidas@gmail.com 

Phoenix Temperature and ElectroMech Manufacturing Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17229032  or  RANAFROYAL@GMAIL.COM 

PERGOLA BAHRAIN SHADING Co . S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17140166  or  ALI.MDN5@GMAIL.COM 

Wavy hairstyle gentes salon 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
39997725  or  AAMEER79@GMAIL.COM 

A Plus Auto Services 
has a vacancy for the occupation of

  GARAGE MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac

33997787  or  APLUS.AUTO.BH@GMAIL.COM 

Wing savings Trading 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac
39207715  or  ZAINTHANI@GMAIL.COM 

MUNEER AUTO SPARE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39281965  or  MUNERKHAN1965@GMAIL.COM 

ABAYAT DARGUIN 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contac

34110066  or  almohsin55@gmail.com 

Had Enough Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

36008131  or  AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

NASEEJ PALACE PUBLIC RELATIONS 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contac

33646842  or  RUBEENAIBRAHIM.2008@YAHOO.COM 

CAREER LINK CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33343567  or  CAREERLINKBH@GMAIL.COM 

SAMEER KHAN DOCUMENTS CLEARANCE COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

37256252  or  SAMEERSUBHA6@GMAIL.COM 

NOOR ALHUDA Plastic Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33328722  or  NOORALHUDAPLASTIC@GMAIL.COM 

Gulf Resources Projects Co. For Trading and Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contac

34117537  or  BOBAN@ANITHOTTAM.ORGTED.COM 

City Point Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac
17500794  or  ayman@sevenleisure.net 

Inspiron Contracting W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33874011  or  INSPIRONCONTRACTING@GMAIL.COM 

Seem Contracting WLL 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

36291858  or  ABDULLAKA3882AB@GMAIL.COM 

RIFFA MART CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39233478  or  RIFFAMART@GMAIL.COM 

The happiness key co. - Bahraini Partnership Co. 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contac

38442883  or  EHABGEHAD11@GMAIL.COM 

Al Shamil Trading and Services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39330880  or  KOWTHER@ALIAFLOWERS.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

KOOHEJI CONTRACTORS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17786500  or  careers@kcbahrain.com 

KENTUCKY 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17262998  or  ssaleh@americana-food.com 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORK SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

17404866  or  DOWNTOWN@BATELCO.COM.BH 

ALMEABAD ELECTRICAL SERVICES EST. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17456287  or  MES.MUHARRAQ@GMAIL.COM 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17592120  or  hani_814@hotmail.com 

ALROWISH CONSTRCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17592120  or  hani_814@hotmail.com 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

77305030  or  ALMUSAFERINFO@GMAIL.COM 

KHALIL EBRAHIM JUMA   SABAH (138184) 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

37783904  or  SABAHKHALIL42@GMAIL.COM 

Clay House Services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contac

36344460  or  NAVEEDULLAH274@GMAIL.COM 

PAL PAL GENERAL TRADING Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34199500  or  SALMAN.SABRI8477@GMAIL.COM 

Solartecc Green Energy Factory WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

35118118  or  RABIH-ABDALLAH11@HOTMAIL.COM 

BURNI LAUNDRY 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36374262  or  yk33357949@gmail.com 

MEHWISH CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34306061  or  MEHWISHOFFICIAL97@GMAIL.COM 

S A R A SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

34168877  or  thesaraservices@gmail.com 

FIDA RIDER INTERNATIONAL TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

35070596  or  FIDARIDER96@GMAIL.COM 

Bahrain porto for marketing Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

34606040  or  MARWANSS10@GMAIL.COM 

RAJINDER KAUR FOR REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33228104  or  AMIR133HUSSAIN@GMAIL.COM 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SCAFFOLDER 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  STRUCTURAL STEEL WORKER (WORKSHOP) 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

Wallstein Contracting Bahrain W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac
33305589  or  J.RANA@WALLSTEIN.DE 

MOHAMMED AL OJAIMI CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

66370888 

Al Nadwi Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33601524  or  alnadwigroup@outlook.com

Master of the bright arts cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac
77080159  or  MBA-CS@OUTLOOK.COM 

ERA TECH SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

39180476  or  SERVICE@GLOBALMASTERSDOC.COM 

AMBH TRADING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

77921100  or  info@ambhco.com 

AL FARIS AL ARABI INTERNATIONAL MARKETING AND PROMOTION CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

36600540  or  AHMED653011@GMAIL.COM 

COCOTTE STATION DELIVERY 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(MOTOR-CYCLE) 
 suitably qualified applicants can contac

32002988  or  M_ALSHOWAIKH@HOTMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

EBDAA CORNER FOR DECORATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39757271  or  WHAT.ALBUSAITEEN@GMAIL.COM 

YUSUF KHALIFA YUSUF 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

35609260  or  YUSUKHALIFBH@GMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING & CONTRACTING W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER(HEAVY TRUCK) 
 suitably qualified applicants can contac

33747598  or  AHMEDALSAYED88@HOTMAIL.COM 

MILLENIUM CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17536881  or  redha@arceit.org

 I CLEAN SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17700211  or  mellanie.hr@dreamgroup.bh 

Al hallaq gate for Construction of buildings company bahraini pa 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17555536  or  INFO@ALHALLAQ.COM 

ABDULRAHMAN EBRAHIM ALMOOSA CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contac

17531235  or  GALIBALMOOSA@YAHOO.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

PANORAMA CONTRACTING & ENGINEERING SERVI 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17729935  or  AHMED@PANORAMABH.COM 

A - KARIM ALJAHROMI CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17831000  or  AKJCONT@BATELCO.COM.BH 

FALAFEL INTERNATIONAL SATELLITE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17277794  or  AWAICJHN@BATELCO.COM.BH 

ALMOAYED GROUP W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  HEAD / CHIEF OF DEPARTMENT / DEIVISION 
 suitably qualified applicants can contac

17828828  or  AMMAR@ALMOAYEDICT.COM 

FOOD LICIOUS TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contac

36822008  or  FOODLICIOUSREEM@GMAIL.COM 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  HEAVY DRIVER 
 suitably qualified applicants can contac

17720333  or  falameen@fccstransport.com 

FAYEZ CLEARING  CARGO TRANSPORT & SERVICES EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17720333  or  falameen@fccstransport.com 

Urban Style Interior Design 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
39910900  or  EBRABAH@YAHOO.COM 

SAMEEH PASTRIES 
has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17257628  or  HESSA.K.K@HOTMAIL.COM 

CEBARCO BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17823236  or  KHALIDAR@KAR-GROUP.COM 

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

17586900  or  RASHA.GHOUL@RITZCARLTON.COM 

TUQA RESTARANT 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac

39533377  or  AB_OMRAN@HOTMAIL.COM 

ALKHAIR VALLEY FISH & MEAT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17877098  or  HASSAN@MIRCLE-ITS.COM 

I WOOD WORKS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

33330082  or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM 

IMPEX TELECOMS 
has a vacancy for the occupation of

  TELEPHONE TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contac

39911154  or  KAMEL@FCC.BH 

AL AYAT CONTRACTING & TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17297754  or  ALAYATCONTRACTING@GMAIL.COM 

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

39628077  or  Contracting.ebtehal@gmail.com 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contac

17636363  or  ahmed@jazayani.com 

AL AREEN PALACE AND SPA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANING SUPERVISOR / FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contac

17845000  or  ADNAN.ASLAM@LPODWATERPARK.COM 

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17345051  or  MAGICSHINE775@YAHOO.COM 

CRYPTO MINERS DATA PROCESSING 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

13633999  or  CEO@BADER-BH.COM 

Nano Care Car Wash 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

17332217  or  asmarentacarbh@gmail.com 

AXENS MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE PLANNING) 
 suitably qualified applicants can contac

17216373  or  Joseph.IBRAHIM@axens.net 

Le monde restaurants  management sps 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

39873258  or  LEMONDE1950@HOTMAIL.COM 

ROYAL BAHRAIN HOSPITAL 
has a vacancy for the occupation of

  PHYSIOTHERAPIST 
 suitably qualified applicants can contac

17532010  or  hussain.alali@royalbhrn.com 

Othman A.Alusaimi & Partners Trading Company- Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contac

17784060  or  MOHSABRY81@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contac

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

YUM YUM KIDS CAFETERIA 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contac

17484815  or  M.ALRAMIL@LIVE.COM  

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب 
محمــد السيســي البوعينيــن إن نتائج الــدور كانت مرضيــة للجميع، وإن عمل 

ا. اللجنة كان كيًفا أكثر من كونه كمًّ

تناولـــت  اللجنـــة  أن  السيســـي  وأضـــاف 
 22 منهـــا  أنجـــز  موضوعـــا،   55 خاللهـــا 
والمتبقـــي 26 موضوعـــا، فـــي حيـــن تـــم 

سحب الباقي.
جـــاء ذلـــك علـــى هامـــش اجتمـــاع اللجنة 
مـــع الصحافـــة المحلية ووســـائل اإلعالم 
الشـــؤون  لجنـــة  إنجـــازات  الســـتعراض 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
خالل الدور الثالث من الفصل التشـــريعي 

الخامس.
مواضيـــع  هنالـــك  أن  السيســـي  وذكـــر 
مازالـــت موجـــودة لـــدى اللجنـــة مواضيع 

حساســـة وتخضعها للمناقشـــة والدراســـة 
لتكـــون لديها رؤية شـــاملة منها، مشـــروع 
بقانـــون بتعديـــل بعـــض قانـــون العقوبات 
التواصـــل  الســـيئ لشـــبكات  لالســـتخدام 
االجتماعي والتي تمس األســـرار العائلية 

أو الخاصة لألفراد.
وتابـــع “منهـــا أيضا اقتـــراح بقانون يهدف 
إلكترونيـــة  مواقـــع  إنشـــاء  تجريـــم  إلـــى 
تهـــدف إلـــى ضـــرب الوحـــدة الوطنيـــة أو 
المس بهـــا وعدم إثارة النعـــرات الطائفية 
أو العنصريـــة، وهو قيـــد النقاش اآلن من 

أجل البت فيه”.

إلـــى وجـــود اقتـــراح  وأضـــاف السيســـي 
بقانون بتجريم الحصول على المعلومات 
المصرفيـــة أو البنكيـــة من خالل وســـائل 
بقانـــون  واقتـــراح  المختلفـــة،  اإلنترنـــت 
يهـــدف إلـــى تجريـــم الســـب عبر شـــبكات 

التواصل االجتماعي المختلفة، ونأمل أن 
يكون في سياق موضوع موحد لذلك.

وعن مؤشرات أداء اللجنة، قال السيسي 
“عـــدد االجتماعات 16، عـــدد االجتماعات 
االجتماعـــات  عـــدد   ،4 الرئيســـة  مـــع 
عـــدد   ،23 التقاريـــر  عـــدد   ،2 الخارجيـــة 

المراسالت الصادرة 180”.
وعـــن التحديـــات التـــي واجهتهـــا اللجنة، 
لفـــت السيســـي إلـــى أن أهمها هو بســـبب 
نوعية وحساســـية الموضوعـــات المحالة 
مصالـــح  بصميـــم  ترتبـــط  والتـــي  إليهـــا، 
علـــى  الجنائيـــة  المواطنيـــن، والعقوبـــات 

المتهميـــن، لذلك فلقد كانـــت اللجنة تهتم 
بالتريـــث فـــي النظـــر إليها، قبـــل الوصول 

للقرارات النهائية.
وأشـــار السيســـي في ســـياق حديثـــه إلى 
لقـــاءات اللجنـــة ، ثـــم أبـــرز الموضوعـــات 
التـــي انتهـــت اللجنة من دراســـتها، والتي 
منها مرسوم بقانون رقم )29( لسنة 2020 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام المرســـوم بقانون 
رقم )4( لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأضـــاف “مشـــر وع قانون بإضافـــة مادة 
جديـــدة برقـــم )189 مكـــررا( إلـــى قانـــون 
العقوبـــات الصادر بالمرســـوم بقانون رقم 
)15( لســـنة 1976، ويهـــدف إلـــى مكافحة 
بكافـــة  الرشـــوة  منهـــا  والتـــي  الجريمـــة 
فـــي  الوســـيط  فعـــل  وتجريـــم  أشـــكالها، 

جريمة الرشوة”.

السيســـي: مشـــروع لتجريـــم إنشـــاء المواقـــع اإللكترونيـــة المحرضـــة علـــى الطائفيـــة

معاقبة كل من يفشي األسرار العائلية بشبكات التواصل

محمد السيسي البوعينين

إبراهيم النهام

علوي الموسوي

أحمد األنصاري
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تنتظر منطقة الشرق األوسط زيارة مهمة خالل الساعات القادمة، حيث أعلن 
في واشـــنطن عن رحلة سيقوم بها وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، 
يلتقـــي فيهـــا مســـؤولين إســـرائيليين وفلســـطينيين، عطفـــا على شـــخصيات 
محورية أخرى في المنطقة، غير معلن عنها.. والتســـاؤل المباشر الذي يخطر 
علـــى ذهن القـــارئ: هل من عالقة ما بين تلك الزيـــارة، وما جرى في المنطقة 

من صدام مسلح بين إسرائيل والفلسطينيين؟ 
حكمـــا ذلك كذلك، فالزيارة أول األمر وآخره هدفها تثبيت وقف إطالق النار، 
وتعزيـــز فرص هدنـــة طويلة بين الجانبيـــن، مع األمل المعقـــود بالتوصل إلى 
صيغـــة نهائيـــة لحل دائم وشـــامل وعـــادل، حل يقـــي األجيـــال القادمة مرارة 

الخصومات، ونيران العداوة، وجحيم الحروب. 
عالمـــة االســـتفهام التاليـــة: “ما الذي تنتظـــره المنطقة وشـــعوبها من الضيف 
األميركي الكبير؟ باختصار غير مخل، المزيد من الوساطة األميركية النزيهة 
والمحايـــدة، مـــن أجل إنهاء أطول صـــراع حول الكرة األرضيـــة في التاريخ 
الحديـــث، والـــذي طال نحو ثمانية عقـــود. هل الواليات المتحـــدة األميركية 
قـــادرة على تغيير شـــكل هـــذا الوضع المتكلـــس والمتحجر؟ أغلـــب الظن أن 
ذلك كذلك، وهو أمر يستدعي شيئا من الشرح ولو بصورة مقتضبة، ذلك أن 

فكرة السطوة اإلسرائيلية المطلقة على القرار األميركي، لم تعد واقعية، بل 
على العكس تماما، إذ يتضح لإلســـرائيليين يوما تلو اآلخر، أن هناك تغيرات 
جذريـــة تحـــدث في الداخـــل األميركـــي، وال تصب فـــي صالحهـــم بحال من 
األحـــوال. تغيـــرت الواليات المتحـــدة كثيرا في العقديـــن األخيرين، ولم تعد 
فكرة انتقاد إسرائيل، تابوه، ممنوع االقتراب منه كما كان الحال من قبل، بل 
باتت هناك أصوات مرتفعة تطالب بتقويم المسار اإلسرائيلي، ومنها أصوات 
حركة، جي ستريت، التي انشقت عن جماعة اإليباك الداعمة إلسرائيل على 

طول المدى.
تبدو إدارة الرئيس بايدن راغبة في تغيير مشهد الشرق األوسط، وليس سرا 
القول إن الكيمياء الشخصية بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
وبيـــن الرئيس بايدن ليســـت علـــى ما يرام، وهناك العديد من وســـائل اإلعالم 
األميركية التي أشـــارت إلى ســـخونة المكالمة الهاتفية األخيرة بين الرجلين، 
تلـــك التي ســـبقت وقف إطالق النـــار، ومحاوالت الوســـيط المصري الصادقة 
في التوصل إلى تهدئة تسبق الهدنة. انتظر بايدن أكثر من أسبوع، لكنه عند 
نقطة زمنية بعينها، أثبت أن لواشنطن قدرة حقيقية على ممارسة ضغوطات 

ال تصد وال ترد على تل أبيب. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

مدرب مانشستر يونايتد
ومفهوم حرية التعبير

يحـــرص المدربـــون عـــادة علـــى إبعـــاد العبيهم عن أيـــة قضايا 
أخرى بخالف المباريات التي يلعبونها ودراسة الخصم وكيفية 
الفوز وحصد نقاط المباريات، لدرجة أن مثل هذا األمر هو من 
مهمات إداري الفريق الذي يحســـب له نجاحه في منع وصول 
كل ما هو خارج المالعب إلى الالعب حتى لو كان األمر يتعلق 
بناديـــه كاالنتخابات وغيرها، وذلك على أســـاس أن الالعب ما 
عليـــه إال اللعـــب والفوز وال يجب عليه االنشـــغال بأي أمر آخر، 
وكل مـــن يحيـــد عن هـــذا األمـــر بالتعبير عن رأيه فـــي القضايا 
التي تشـــغل الـــرأي العام بأية طريقة كانـــت يتعرض للعقوبات 

من قبل ناديه. 
إال أن مـــدرب فريق مانشســـتر يونايتد اإلنجليـــزي أولي غونار 
سولشـــاير تبنـــى مفهوًمـــا مغايـــًرا لذلـــك، حيث دافع عـــن قيام 
اثنيـــن مـــن العبيـــه وهما بـــول بوغبا وأحمـــد ديالو برفـــع العلم 
الفلسطيني أثناء مباراة في الدوري اإلنجليزي الممتاز مؤخًرا، 
مؤكـــًدا أنـــه يحتـــرم “حقهما فـــي اعتناق وجهة نظـــر مختلفة”، 
موضًحـــا أن الفريـــق يضـــم العبين من أصـــول مختلفة وبلدان 
وثفاقات مختلفة، وأنه يجب احترام وجهات نظرهم إذا كانت 

مختلفة عن وجهات نظر اآلخرين.
لـــم يكتـــف المـــدرب بهـــذا الدفـــاع، بل حـــث الالعيبـــن على أن 
يكـــون لهـــم رأي وموقف مـــن القضايا المختلفـــة، بتأكيده على 
أنـــه “إذا فكر الالعبون في أشـــياء أخرى غير كـــرة القدم، فهذا 

أمر إيجابي”.
عموًما، فإنها ســـتظل قائمة وقابلة للنقـــاش واالختالف حولها 
مـــا بيـــن من يرى أن الفصـــل بين الرياضة وغيرهـــا من القضايا 
هـــو األفضل وأن الالعـــب غير مطلوب منه ســـوى اللعب، وإذا 
أراد أن يعبـــر عن رأيه فإنما يجب أن يكون بعيدا عن المالعب 
حتى ال يكون هناك صراع وتنافس آخر قد يؤدي لمشـــاحنات، 
وبين من يرى أن الرياضي هو بالنهاية إنسان له رأي ومن حقه 

التعبير عنه حتى لو في ساحات المالعب الرياضية.

سوى التكاتف
ال شـــيء أهم هذه األيـــام من الحديث عن فيـــروس كورونا الذي 
أرهـــق األنظمـــة الصحيـــة العالمية، مـــع تواصل خطره وانتشـــاره 
بشـــكل مقلق جدًا، إلى الدرجة التي أصبح بها يحكمنا بتطوراته، 
وتحوراتـــه، دون ســـابق إنـــذار، ويجعـــل العلمـــاء فـــي حيـــرة من 

أمرهم، وهم يحاولون فك لغز هذا الفيروس المريب. 
إن أكثـــر األشـــياء التي ينبغـــي أن نبدأ منها، أو علـــى األقل عندما 
نصـــل إلـــى بر األمـــان من هذه الجائحـــة اللعينـــة، أن تتم محاكمة 
كل من تســـبب بانتشـــار هذا الوباء، ولتكن محاكمة دولية، بعيدة 
عن أية آيديولوجيات سياســـية أو منحنيـــات أخرى، إال الصحية 
منهـــا المتعلقة بســـالمة البشـــرية، وهو األمر األهـــم، والذي يهدده 

الفيروس.
كمـــا أن أكثـــر ما يقلق هذه األيام هو التهاون الكبير من قبل بعض 
األفـــراد مـــن المصابيـــن أو المخالطيـــن الذيـــن ال يتحلـــون بأدنـــى 
إحســـاس بالمسؤولية، والذين تجب معاقبتهم ومحاكمتهم بأشد 
أنـــواع العقوبـــات؛ ألنهم يهددون حيـــاة اآلخرين.. ليـــس فردًا بل 
عشـــرات ومئات وآالف األفـــراد من المجتمع، وهـــو ما يعد برأيي 
محاولـــة للشـــروع بالقتـــل، خصوصـــا ونحـــن علـــى أعتـــاب حرب 
جديدة مع تحورات الفيروس، حيث لم تســـبق انتشـــاره وتأثيره 
المميـــت أيـــة دراســـات وتجـــارب، فالســـالح األكبر الذي ســـبق أن 
أشـــرت إليه في مقال ســـابق هو اإلحساس بالمســـؤولية من قبل 

كل فرد.
كلنا مســـؤولون أمام هللا وأنفســـنا ومجتمعنا بأن نســـهم في الحد 
من انتشـــار الفيـــروس باتباع التعليمات، وأخـــذ التطعيمات، وهو 
مـــا يمكننـــا فعله مع فيـــروس غامض، لم نمتلك بعد ســـالحًا فتاكًا 

يستطيع القضاء عليه بالشكل المطلوب سوى التكاتف.

في انتظار الوزير بلينكن

ال شـــك أن هناك من القراء األعزاء من لم يســـتوعب عنوان المقال، وأنا ال 
ألومه بالطبع، فقد يعتقد البعض أنها اإلنسانة التي أتغزل بها، وتربطني بها 
عالقة حب! ولتجنب سوء الفهم هذا فإن “جيبك” االسم المختصر لشركة 
الخليـــج لصناعـــة البتروكيماويـــات والتي تأسســـت عام 1979، وتشـــرفت 
بالعمـــل فيهـــا لـ 37 عاما متواصلة إلى أن تقاعـــدت قبل عامين، وبصراحة، 
أنا لســـت بصدد كتابة مقال أمتدح فيه الشركة بعرض إنجازاتها المختلفة 
في اإلنتاج والجودة والســـالمة والصحة المهنية والتصدير وغيرها، فهي 

غنية وال تنتظر مني إضافة، وشهادتي فيها مجروحة.
وبصراحـــة شـــديدة أقر أنني أفتقدهـــا، بل أفتقدها كثيـــًرا، نعم أقولها بكل 
فخـــر واعتـــزاز، فقد قضيت مجمـــل حياتي العملية فـــي دهاليزها، بحلوها 
ومرها، وال تلوموني إذا عنونت المقال بـ “جيبك... أعشقها”، وفي اعتقادي، 
إنه شعور رائع أن يتذكر ويفتقد المتقاعد المؤسسة التي عمل بها وأخلص 

لها، وينم ذلك عن قوة ومتانة العالقة التي تربط بين الطرفين.
هذه المنشـــأة الصناعية الشـــامخة ظلت متألقة وتمتعت بســـمعتها الطيبة 
داخلًيا وخارجًيا بفضل سياستها الحكيمة بدءا بمجالس إداراتها وإداراتها 

التنفيذيـــة والعامليـــن بهـــا الذيـــن يعتبرون أصولهـــا وكنوزها، فهـــم الثروة 
الحقيقيـــة لنجاحها بفضل انتمائهم ووالئهم وعملهم بروح الفريق الواحد، 
فهـــذه الـــدروع البشـــرية أثبتت وفي مواقـــف كثيرة نقـــاء معدنهم وحبهم 
الصادق للمنشأة والفضل بالطبع يعود إلى اإلدارة الحكيمة من خالل خلق 

بيئة عمل رائعة ونشر ثقافة مؤسسية راقية وعادلة.
وليعذرنـــي القـــارئ العزيـــز، فبـــودي أن أذكـــر قصـــص النجـــاح والتحديات 
والكثيـــر من المواقف اإليجابية والصعبة لوال محدودية المســـاحة، لكنني 
أعترف هنا بأن سبب كتابتي المقال تزامن مروري أمام مجمع “جيبك” وأنا 
أقود قاربي الصغير حيث انتابني شعور جميل ورائع يؤكد مدى ارتباطي 
وعشـــقي واشـــتياقي لها... نعـــم هذا الشـــعور الرائع أكبر دليـــل على مكانة 
جهة عملي الســـابقة وتعلقي الشـــديد بها، وعلى الفور قمت بالتقاط صورة 
جميلـــة للمجمع وأرســـلتها للدكتـــور عبدالرحمـــن جواهري رئيس الشـــركة 
مذيلـــة بعبـــارة تقـــول “جيبـــك ومـــا أدراك ما جيبـــك”، ولهذا الســـبب كتبت 
عنوان المقال “جيبك... معشوقتي”، هل عرفتم اآلن من هي معشوقتي؟.

“جيبك”... معشوقتي

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

للتواصل: 17111483

خدمات وتسهيالت وزارة التربية والتعليم للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
المراحـــل،  الحلقـــات ومســـيرة متتابعـــة  التقـــدم هـــو سلســـلة متصلـــة 
وقـــد اســـتطاعت وزارة التربيـــة والتعليـــم بفضـــل الدعـــم الحكومي الال 
محـــدود أن تحجـــز لهـــا موقـــع الريـــادة في المنطقـــة في ميـــدان التقدم 
العلمـــي والمحصـــول المعرفـــي والخدمـــات والتســـهيالت التـــي أبهـــرت 
أنظـــار المنظمات الدوليـــة، وكل يوم تزداد هذه الخدمات والتســـهيالت 
كمـــا وحجمـــا وتقفـــز قفـــزات نوعيـــة، وآخرهـــا “تقديم كل أوجـــه الدعم 
والتســـهيالت لعـــدد 147 طالبـــا وطالبة مـــن مرضى الســـرطان بمختلف 
الدراســـي  العـــام  خـــالل  الحكوميـــة،  بالمـــدارس  التعليميـــة  المراحـــل 
الجـــاري 2020/2021، بعـــد تجربـــة امتـــدت ســـبعة أعوام دراســـية، منذ 
العـــام الدراســـي 2014 - 2015م، وذلـــك بإدراجهـــم ضمـــن الطلبـــة ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة الذين توفـــر لهم الوزارة برامج تعليمية مناســـبة 

لظروفهم الصحية”.
إن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من احتضان الطلبة من كل أنواع 
اإلعاقة خطوة نوعية هي بحق من أبرز الخطوات على مســـتوى العالم 
العربي، إذ إن دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في مختلف المراحل الدراســـية 

ليس أمرا سهال بل يتطلب أهمية خاصة وتطبيق خطط وبرامج عديدة 
وتوســـعة في األنشـــطة وتقنيات حديثة تســـاعد في بلـــوغ الهدف، كما 
أن األســـس العلمية والعملية لبناء الطالب المعاق بناء صحيحا وبشـــكل 
متطـــور موجـــودة فـــي كل مدارســـنا بمختلـــف مراحلهـــا، وهـــذا نابع من 
حـــرص وزارة التربية والتعليم على حمل الطالب المعاق مشـــاعل النور 
والفكـــر تمامـــا مثل الطالب الســـليم، ومن يدخل أية مدرســـة في مملكة 
البحرين سيشاهد بعينه البرامج والتسهيالت العديدة التي تم تنفيذها 
للطلبـــة ذوي االحتياجات الخاصة، وأحســـن الخدمات التي تقدم إليهم 
فـــي مجـــاالت اإلنتاج واإلبداع لتفتح الســـبيل أمامهـــم ليصلوا إلى أرفع 

المستويات، متوجهين نحو المستقبل.
إن حكومـــة مملكـــة البحرين تقـــوم بمجهودات جبارة فـــي دعم العملية 
التربويـــة والتعليميـــة بـــكل المفاهيـــم والمقاييـــس واألبعـــاد، وأصبحت 
تعطـــي دروســـا رائعـــة فـــي معاني العمـــل المثمـــر المجدي الـــذي ال يأتي 
إال بالنجـــاح والتميـــز والتقدم. قد نحتاج لوقت طويل لشـــرح وتفصيل 

ضخامة منجزات حكومتنا الموقرة في التربية والتعليم.
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