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أشـــاد الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، رئيس 
البحرينية  بــالــجــهــود  الــعــربــيــة،  مــصــر  جــمــهــوريــة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الصادقة 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
العربي  العمل  وتعزيز  العربي  التضامن  دعم  في 
المخاطر  لــدرء  التكاتف  يحقق  بما  المشترك، 
في  واالستقرار  األمــن  وتعزيز  العربية  األمــة  عن 

المنطقة.
ونــقــل الــرئــيــس الــســيــســي تــحــيــاتــه إلـــى أخيه 
جــــاللــــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل خــلــيــفــة، 
عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى، خـــالل اســتــقــبــالــه عـــادل 
العربي،  البرلمان  رئيس  العسومي  عبدالرحمن 
رئــيــس مجلس  الــدكــتــور حنفي جــبــالــي  بــحــضــور 

الخارجية  وزير  شكري  وسامح  المصري،  النواب 
المصري.

وأعــــــــرب الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــــن االعــــتــــزاز 
كمنصة  العربي  البرلمان  يبذلها  التي  بالجهود 
للحوار والديمقراطية، وباعتباره قوة دفع شعبية 
لمنظومة العمل العربي وشريكا فاعال في خدمة 
الروابط  وتوثيق  العربية  لألمة  العليا  المصالح 
بين شعوبها، مع التأكيد في هذا اإلطار على دعم 
األهــداف  لتحقيق  العربي  البرلمان  جهود  مصر 
الــمــنــوطــة بـــه، والــتــطــلــع إلـــى بــحــث آفــــاق تدعيم 
القضايا  لخدمة  العربي  البرلمان  مــع  الــتــعــاون 

العربية المشتركة.
)التفاصيل ص11(

الرئي��س الم�ش�ري ي�ش�يد بجه�ود المل�ك ف�ي دعم 

ال�ت��ش�ام��ن وتع�زي��ز العم��ل العرب��ي الم�شترك
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نا�شر بن حمد: الهيئة العامة للريا�شة الرقيب الوحيد والمنظم للقطاع الريا�شي
الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  أكــد 
على  تسير  البحرينية  الرياضة  أن  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
طــريــق الــتــطــور والــنــمــاء بفضل الــرعــايــة الــفــائــقــة مــن حــضــرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، مشيرا 
إلى أن الرياضة البحرينية حققت إنجازات باهرة في السنوات الماضية 
بفضل اهتمام ودعم حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى الرياضي 
تسير  وجعلها  البحرينية  للرياضة  التطور  دعــائــم  أرســى  الــذي  األول 

بخطى ثابتة نحو اإلنجازات الرائدة على المستويات كافة.
جــــاء ذلــــك خــــالل اجـــتـــمـــاع ســـمـــوه أمــــس مـــع ســمــو الــشــيــخ خــالــد 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب  خليفة  آل  حمد  بــن 
والــريــاضــة رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة 
البحرينية والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة األمين العام للمجلس 

األعلى للشباب والرياضة وأيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب 
والرياضة, وذلك عبر تقنية االتصال المرئي عن بعد.

ــال ســمــوه »ســتــكــون الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة الــرقــيــب الــوحــيــد  وقــ
للهيئات  أيضا  الوحيد  الــتــواصــل  وحلقة  الــريــاضــي  للقطاع  والمنظم 

العاملة في القطاع الرياضي.
»المرحلة  خليفة  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ  سمو  قــال  جانبه  مــن 
من  ونتطلع  البحرينية  للرياضة  جــديــدة  انــطــالقــة  ستشهد  المقبلة 
من  العمل  ومــواصــلــة  إنــجــازات  مــن  تحقق  مــا  على  البناء  الــى  خاللها 
أجل تحقيق المزيد من المكتسبات وتوحيد جهود الهيئات الرياضية 
عصرية  بــصــورة  تنظيمها  على  والعمل  الرياضي  القطاع  فــي  العاملة 

تواكب التطورات الحاصلة في القطاع الرياضي العالمي«.
)التفاصيل على الصفحات الرياضية)

 } الرئيس المصري. } جاللة الملك.

انخفا�س حالت الطالق والعنف الأ�شري
هال�ة الأن�س�اري: اإع�ان الن�س�خة الثاني�ة م�ن جائ�زة الأميرة �س�بيكة العالمي�ة قريبا

البحرين لي�شت مجتمعا ذكوريا.. وعلى الموؤ�ش�شات الدولية احترام خ�شو�شية مجتمعاتنا
كتب أحمد عبداحلميد:

كــشــفــت هــالــة األنـــصـــاري األمــيــن الــعــام 
الــدعــاوى  عــدد  أن  للمرأة  األعــلــى  للمجلس 
المنظورة أمام المحاكم الشرعية انخفضت 
الماضي، كما  العام  إلــى 8053 دعــوى خــالل 
نفس  خــالل  دعـــوى شرعية   6998 تــم حسم 
العام، وأن متوسط عمر الدعوى المحسومة 
بلغ 2.6 شهر فقط،  الشرعية  المحاكم  في 
وهــو مــا يعكس وجـــود مــســارات أخـــرى لحل 
عدد  قلة  في  يصب  بما  األســريــة  الخالفات 
مشددة  الشرعية،  المحاكم  أمـــام  الــدعــاوى 
على انــخــفــاض عــدد حـــاالت الــطــالق خالل 
الفئة  وأن   ،%13 بنسبة  و2020   2019 عامي 
للمطلقات  نسبة  أكبر  تشكل  التي  العمرية 

ما بين 25-34 سنة.
جاء ذلك خالل اإليجاز الحكومي الذي 

مع  بالتعاون  الوطني  االتصال  مركز  نظمه 
المجلس األعلى للمرأة أمس.

نسبة حاالت  انخفاض  عن  كشفت  كما 
العنف األسري بين 2019 و2020 بنسبة %39 
كــورونــا، مشددة  ظــروف جائحة  من  بالرغم 
المرأة  تعنيف  انتشار  يثار حول  ما  أن  على 

البحرينية ال يستند إلى أرقام حقيقية.
ــمــــؤشــــرات أظـــهـــرت  الــ أن  ــى  ــ إلـ وأشــــــــارت 
بين  الــفــجــوة  الــبــحــريــن تمكنت مــن ســد  أن 
على  الماضي  الــعــام   %69 بنسبة  الجنسين 
بين  التوازن  تحقق  كما  الوطني،  المستوى 
»الــقــطــاع  الــمــؤســســي  األداء  فـــي  الــجــنــســيــن 

العام« بنسبة %65.
وقالت األنصاري إنه سيتم قريبا إعالن 
سبيكة  األميرة  جائزة  من  الثانية  النسخة 
لتمكين  العالمية  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت 
األمم  منصة  تحت  ستنطلق  والتي  الــمــرأة، 

المتحدة.
الخليج«  »أخـــبـــار  مــن  ــؤال  ســ عــلــى  وردا 
قالت  الدولية  المؤسسات  العالقة مع  حول 
لــلــمــرأة إن  الــعــام للمجلس األعــلــى  األمــيــن 
أحيانا  لديها  يكون  المؤسسات  هــذه  بعض 
نــــوع مـــن الــمــيــل أو الـــوصـــايـــة لــلــتــدخــل في 
المنطقة  فــي  الــوطــنــيــة خــاصــة  الــتــوجــهــات 
الموازنة  والعالم اإلسالمي، وعلينا  العربية 
ــاب الــــــذي يـــتـــم تــوجــيــهــه لــهــذه  ــطـ ــخـ ــي الـ فــ
المؤسسات، بحيث يتسم حديثنا عن المرأة 
بالصراحة  التنمية  فــي  وشــريــك  كــمــواطــن 
بتأكيد عدم وجود أي عوائق أمام المرأة في 
خصوصية  احترام  وعليهم  المجاالت،  هذه 
وطــأة  تحت  نقع  أن  يجب  وال  مجتمعاتنا، 

االرتباك أو الضغط من تقاريرهم.
)التفاصيل ص7(

أكــبــر سفينة  ــــاالت: غــرقــت  – وكـ طــهــران 
خليج  فــي  أمس,  اإليــرانــيــة،  للبحرية  تابعة 
عمان بعد أن اشتعلت النيران فيها الثالثاء 
في ظروف غامضة، بحسب ما ذكرت وكاالت 

األنباء شبه الرسمية.
إن  فـــارس وتسنيم  أنــبــاء  وكــالــتــا  وقــالــت 
ــاذ ســفــيــنــة الــدعــم  ــقـ ــي إنـ الـــجـــهـــود فــشــلــت فـ
تحمل  التي  »خـــارك«،  العمالقة  اللوجستي 
رئيسية  محطة  تشكل  الــتــي  الــجــزيــرة  اســم 
أن  إلــى  وأشــارتــا  اإليـــرانـــي،  النفط  لتصدير 

جميع أفرادها تمكنوا من النزول بأمان.
وقــالــت وكــالــة أنــبــاء فـــارس »أخــفــقــت كل 
الجهود التي ُبذلت إلنقاذ السفينة، وغرقت«، 

بحسب ما ذكرت رويترز.
الحريق  إن  الــرســمــي  الــتــلــفــزيــون  وقـــال 
الــســاعــة 2:25 صباحا وفــشــل رجــال  بــدأ فــي 
ــاء فــــي احــــتــــوائــــه، لـــتـــغـــرق الــســفــيــنــة  ــفــ اإلطــ
المطل  اإليراني،  بالقرب من ميناء جاسك 
على خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز.

الذي  الحريق  سبب  التقرير  يذكر  ولــم 
كانت  التي  الــدعــم  سفينة  متن  على  انــدلــع 
بالقرب من ميناء جاسك  في مهمة تدريب 

اإليراني الواقع على خليج عمان.
تعمل السفينة »خارك« كواحدة من بضع 

ســفــن فــي الــبــحــريــة اإليــرانــيــة الـــقـــادرة على 
األخــرى،  لسفنها  البحر  في  اإلمـــداد  توفير 
ثقيلة  حـــمـــوالت  ــع  رفـ أيــضــا  يمكنها  والـــتـــي 

وتكون بمثابة نقطة انطالق للمروحيات.
ــة لـــهـــبـــوط  ــصــ ــنــ ــة مــ ــنــ ــيــ ــفــ ــســ ــم الــ ــ ــضــ ــ وتــ
أربعة  متنها  على  تحمل  كما  المروحيات, 
ــار 12.7  ــيـ مــــدافــــع وأربــــعــــة رشــــاشــــات مــــن عـ

ملمترا، بحسب قناة العالم.
الحريق  انــدالع  من  ساعات  بضع  وبعد 

فـــي الــســفــيــنــة ذكــــرت وســـائـــل إعــــالم رســمــيــة 
اندلع في مصفاة  إيرانية أن حريقا ضخما 
بجنوب طهران ولم ترد أنباء حتى اآلن عن 

سقوط ضحايا.
»بدأ  الرسمي  للتلفزيون  مسؤول  وقــال 
المسال  الطبيعي  الــغــاز  خــط  فــي  الــحــريــق 

بمصفاة تندكويان في طهران«.
)التفاصيل ص10( 

غ�����رق اأك����ب����ر ���ش��ف��ي��ن��ة ت���اب���ع���ة ل��ل��ب��ح��ري��ة الإي����ران����ي����ة.. 

وح�������ري�������ق �����ش����خ����م ف�������ي م�����������ش�����ف�����اة ب����ط����ه����ران

} النيران تلتهم السفينة اإليرانية »خارك«.          )رويترز)

اإلغاء ال�شم التجاري لفرقة »الأخوة« المو�شيقية 
)التفاصيل على صفحة قضايا وحوادث)

} هالة األنصاري.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

ــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيـ ــهـ ــت الـ ــ ــقـ ــ وافـ
لـــتـــنـــظـــيـــم الــــمــــهــــن والــــخــــدمــــات 
ــة عــــلــــى االســـــتـــــخـــــدام  ــيــ ــحــ الــــصــ
ــد ضــمــن  ــديــ الـــــطـــــارئ لـــــــــدواء جــ
للحاالت  الــعــالجــي  الــبــروتــوكــول 
القائمة بفيروس كورونا )كوفيد-
وهــو  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي   (19
دواء »سوتروفيماب« الذي تنتجه 
شـــركـــة غــالســكــو ســمــيــث كــاليــن، 
وذلك بعد تصديق وموافقة هيئة 

الــغــذاء والــــدواء األمــريــكــيــة على 
.)FDA( االستخدام الطارئ له

إجــــــازة  أن  الـــهـــيـــئـــة  وأكـــــــــدت 
استخدام الدواء تأتي حرًصا على 
العالجات  وأحــدث  أفضل  تقديم 
ــاالت الــقــائــمــة  ــحـ ــلـ الـــمـــعـــتـــمـــدة لـ
من  وحمايتهم  كــورونــا  لــفــيــروس 
مبينًة  الصحية،  تداعياته  خطر 
أنه قد تم دراسة كل الوثائق التي 
الــشــركــة والـــتـــي شملت  قــدمــتــهــا 

جودة التصنيع ونتائج الدراسات 
السريرية.

الـــدواء  بـــأن  الهيئة   وأفــــادت 
المضادة  »األجــســام  على  يعتمد 
أحـــــــــاديـــــــــة الـــــنـــــســـــيـــــلـــــة« لــــعــــالج 
البالغين  مــن  القائمة  الــحــاالت 
ــم  ــهـ ــديـ ــــن لـ ــمـ ــ والـــــمـــــراهـــــقـــــيـــــن مـ
الخفيفة  بــيــن  تـــتـــراوح  أعـــــراض 
والمتوسطة، والمعرضين لخطر 
ــى الــمــســتــشــفــى أو  ــ الـــــدخـــــول إلــ

الوفاة.
الـــتـــجـــارب  أن  ــى  ــ إلـ وأشــــــــارت 
العلمية التي أجريت على سالمة 
وفعالية الدواء أسفرت عن الحد 
التي تستدعي  الحاالت  من عدد 
ألكثر  المستشفى  إلــى  الــدخــول 
عـــدد  وخــــفــــض  ــة،  ــ ــاعـ ــ سـ  24 ــن  ــ مـ
الناجمة عن مضاعفات  الوفيات 
الفيروس بنسبة 85% عند إعطائه 

للحاالت القائمة كعالج مبكر. 

البحري�ن تواف�ق على ا�ش�تخدام دواء »�ش�وتروفيماب« لع�الج »كورونا«
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تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــفــدى 
برقية شكر جوابية من أخيه صاحب الجاللة 
ابن الحسين  الثاني  الهاشمية الملك عبداهلل 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنــيــة  المملكة  ملك 
بها  بعث  الــتــي  التهنئة  برقية  على  ردا  وذلـــك 
ــرى الــخــامــســة  ــذكــ ــه بــمــنــاســبــة الــ ــيـ جـــاللـــتـــه إلـ

والـــســـبـــعـــيـــن الســــتــــقــــالل الـــمـــمـــلـــكـــة األردنــــيــــة 
الهاشمية.

ــي عـــن بــالــغ شــكــره  ــ وأعـــــرب الــعــاهــل األردنــ
المفدى على مشاعر  الملك  وتقديره لجاللة 
لجاللته  متمنيا  الــنــبــيــلــة،  األخـــويـــة  جــاللــتــه 
البحرين  ولمملكة  والــســعــادة  الصحة  مــوفــور 
وشعبها الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار.

تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
صاحب  أخيه  مــن  جوابية  شكر  برقية  الـــوزراء 
ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  الهاشمية  الجاللة 
الهاشمية  ــة  ــيـ األردنـ الــمــمــلــكــة  مــلــك  الــحــســيــن 
التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلــك  الشقيقة، 
بعث بها سموه إليه بمناسبة الذكرى الخامسة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــقــــالل الـــمـــمـــلـــكـــة األردنـ ــتــ ــبـــعـــيـــن الســ والـــسـ

الهاشمية.
وأعـــــرب الــعــاهــل األردنــــــي عـــن بـــالـــغ شــكــره 

العهد  ولــي  الملكي  السمو  لصاحب  وتــقــديــره 
األخــويــة  مشاعره  على  ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس 
النبيلة، متمنًيا لسموه موفور الصحة والسعادة 
ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من 

التقدم واالزدهار.
كــمــا تــلــقــى صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية 
مماثلة من أخيه صاحب السمو الملكي األمير 
الحسين بن عبداهلل الثاني ولي عهد المملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة.

شكر  برقية  المفدى  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  تلقى حضرة صاحب 
جوابية من صاحب الجاللة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، وذلك ردا على برقية التهنئة 

التي بعث بها جاللته إليه بمناسبة اليوم الوطني لمملكة النرويج.

ال���م���ل���ك ي���ت���ل���ق���ى ب���رق���ي���ة ���ش��ك��ر 

ج���واب���ي���ة م����ن ال���ع���اه���ل الأردن�������ي

برقيتي  يتل�قى  الوزراء  ال�ع�ه�د رئـيـ�س  ول�ي 

�شــكـر م���ن م��ل�ك الأردن وول����ي ع���ه��ده

ع����اه����ل ال����ب����اد ي��ت��ل��ق��ى ب��رق��ي��ة 

���ش��ك��ر ج��واب��ي��ة م���ن م��ل��ك ال��ن��روي��ج

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
لسنة   )25( رقم  ملكي  أمر  المفدى  البالد  عاهل  آل خليفة 
للتأهيل  نــاصــر  مــركــز  أمــنــاء  مجلس  أعــضــاء  بتعيين   2021

والتدريب المهني، جاء فيه:
ناصر  مركز  أمناء  مجلس  تشكيل  يعاد  األولـــى:  الــمــادة 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  برئاسة  المهني  والــتــدريــب  للتأهيل 

حمد آل خليفة وعضوية كل من: 
1- الدكتور مصطفى علي السيد نائًبا للرئيس

2- لطيفة عيسى البونوظة.
3- العميد فواز حسن الحسن.

4- العقيد خالد سلمان عدوان حسين.
5- أشرف حافظ إمام.

6- فيحان محمد الفيحاني.
7- عبدالعزيز محمد األشراف.

8- روضة سلمان محسن العرادي.
9- إيما إسماعيل المنصوري.

10- راشد عبداللطيف الزياني.
11- نواف عبداهلل بن هندي المناعي.

12- حسين عبدالمجيد شيرازي.
أربـــع سنوات  المجلس  هــذا  فــي  مــدة عضويتهم  وتــكــون 

قابلة للتجديد.
الــمــادة الــثــانــيــة: يعمل بــهــذا األمـــر مــن تــاريــخ صـــدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

اأمن��اء  اأع�ش��اء مجل���س  بتعيي��ن  ملك��ي  اأم��ر 

المهن��ي والتدري��ب  للتاأهي��ل  نا�ش��ر  مرك��ز 

} جاللة الملك.

محمد  بــن  علي  استقبل 
الــــرمــــيــــحــــي وزيــــــــــر اإلعــــــــالم 
بمكتبه أمس السيد مياموتو 
ماسايوكي سفير اليابان لدى 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــمــنــاســبــة 
تعيينه سفيًرا جديًدا لبالده.

وخــــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء رحــــب 
الــــوزيــــر بــالــســفــيــر الــيــابــانــي 
في  تعيينه  بــمــنــاســبــة  وهـــنـــأه 
له  متمنًيا  الجديد،  منصبه 
مهامه  في  والنجاح  التوفيق 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــمـــا يـــدعـــم 
التاريخية  الــعــالقــات  مسيرة 
ــدة بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــيــ ــ ــوطــ ــ الــ
بمتانة  مــشــيــًدا  الــصــديــقــيــن، 
العالقة بين مملكة البحرين 

واليابان.
السفير  من جانبه، تقدم 
ــالـــص الــشــكــر  الـــيـــابـــانـــي بـــخـ
والــتــقــديــر إلـــى وزيـــر اإلعـــالم 

عــــــلــــــى حــــــســــــن اســــتــــقــــبــــالــــه 
العالقات  بتعزيز  واهــتــمــامــه 
الثنائية، مؤكدا اهتمام بالده 

بتوسيع مجاالت التعاون بين 
البلدين بما يخدم المصالح 

المشتركة.

ــبــــداهلل  ــيــــد عــ ــمــــع الــــســ ــتــ اجــ
بـــن فــيــصــل بـــن جــبــر الـــدوســـري 
مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة، عبر 
ــال االلـــكـــتـــرونـــي  ــ ــــصـ تــقــنــيــة االتـ
المرئي، مع السيد أجوس سليم 
بن حاجي يوسف سفير ماليزيا 
لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وذلـــك 
ــرة عــمــلــه  ــتـ بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـ

سفيرا لبالده في المملكة.
ــد  ــاع، أكــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخـــــــــالل االجــ
حرص  الخارجية  وزيــر  مساعد 
توطيد  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
مع  المشترك  الثنائي  التعاون 
مـــالـــيـــزيـــا، مـــنـــوًهـــا بـــمـــا تــشــهــده 
ونماء  تطور  من  العالقات  تلك 
عــلــى كــافــة األصـــعـــدة بــمــا يعود 
البلدين  والمنفعة على  بالخير 
مشيًدا  الصديقين،  والشعبين 
الــتــي بذلها  الــطــيــبــة  بــالــجــهــود 
الــســفــيــر خـــالل فــتــرة عــمــلــه في 
مملكة البحرين لتعزيز عالقات 

له  متمنًيا  المتميزة،  الصداقة 
دوام التوفيق والسداد.

ــه، أعــــــرب ســفــيــر  ــبـ ــانـ مــــن جـ
البحرين  مملكة  لــدى  ماليزيا 
عـــن شــكــره وتـــقـــديـــره لــمــا لقيه 
من دعم ومساندة من قبل كافة 

وكافة  الخارجية  وزارة  مسؤولي 
الرسمية في  والهيئات  الــوزارات 
ــوال فــتــرة  ــ مــمــلــكــة الــبــحــريــن طـ
عـــمـــلـــه لـــتـــســـهـــيـــل مــــهــــام عــمــلــه 
لمملكة  متمنًيا  الــدبــلــومــاســي، 
البحرين دوام الرفعة واالزدهار. 

الياب��ان  �ش��فير  ي�ش��تقبل  الإع��ام  وزي��ر 

بتطور  ي�شيد  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  م�����ش��اع��د 

ال���ع���اق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��م��ال��ي��زي��ة

} وزير اإلعالم يستقبل سفير اليابان.

} مساعد وزير الخارجية.

الــتــقــى ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن علي 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل  خليفة  بن 
الــمــرئــي،  االتـــصـــال  عــبــر تقنية  الــجــنــوبــيــة، 
ــي الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــالــ ــ ــان وأهــ ــ ــيــ ــ ــاء وأعــ ــهــ ــوجــ بــ
المحافظة،  الجنوبية من مختلف مناطق 
بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب 
المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين 
وذلك خالل مجلس المحافظة االفتراضي.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو محافظ 
المحافظة الجنوبية باألهالي والمواطنين، 
الراسخ  التواصل  نهج  تعزيز  سموه  مؤكدًا 
ــاء الـــمـــبـــاشـــر عــبــر  ــقـ ــلـ ــالل الـ ــ مــعــهــم مــــن خـ
احتياجاتهم  وتلمس  االفتراضي  المجلس 
ــذًا لــلــتــوجــيــهــات  ــيـ ــفـ ــنـ ــــن قـــــــرب، وذلـــــــك تـ عـ
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السديدة 
الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة  المفدى، 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
مجلس  رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد 
الوزراء، لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف 
مجاالتها األمنية واالجتماعية والخدمية.

المحافظة  مــحــافــظ  ســمــو  أكـــد  كــمــا 
وبشكل  تحرص  المحافظة  أن  الجنوبية 
الميداني  الــتــواصــل  تعزيز  على  مستمر 
ــــي عــمــل  ــيــــة فـ ــزة أســــاســ ــ ــيـ ــ ــد ركـ ــعـ الـــــــذي يـ
الــزيــارات  مواصلة  خــالل  مــن  المحافظة 
لالطالع  التفقدية  والجوالت  الميدانية 
عــلــى احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن ومــتــابــعــة 
مــســتــجــدات جــمــلــة مـــن الــمــشــاريــع الــتــي 
المستقبلية  والــتــطــلــعــات  ــرؤى  الــ تحقق 

ــة  ــراكــ ــشــ ــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق والــ ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ والــ
المجتمعية مع مختلف القطاعات.

المحافظ  أكــد سمو  الــلــقــاء،  وخـــالل 
مــتــابــعــة  فــــي  مـــســـتـــمـــرة  الـــمـــحـــافـــظـــة  أن 
لمكافحة  الالزمة  االحترازية  اإلجــراءات 
جائحة كورونا، وذلك لضمان أمن وسالمة 
فـــي مختلف  والــمــقــيــمــيــن  الــمــواطــنــيــن 
الــدور  سموه  مثمنًا  المحافظة،  مناطق 
الـــبـــارز والــجــهــود الــرامــيــة لــرجــال األمــن 
والتوعية  السالمة  متطلبات  تعزيز  فــي 
ــــالل تــكــثــيــف الــحــمــالت  الـــهـــادفـــة مــــن خـ

التوعوية لكافة شرائح المجتمع.
كما استمع سمو محافظ المحافظة 
والمقترحات  اآلراء  مــن  لعدد  الجنوبية 
الـــــــواردة مـــن قــبــل األهـــالـــي فـــي مختلف 
ــًا ســـمـــوه بــالــمــتــابــعــة  ــنـــوهـ ــمــــجــــاالت، مـ الــ
الحثيثة والتنسيق المستمر مع الجهات 
ــتـــرحـــات  الـــمـــقـ إليـــــصـــــال  الــــعــــالقــــة  ذات 
تطلعات  تحقيق  في  تسهم  التي  الهادفة 
مناطق  بمختلف  والمواطنين  األهــالــي 

المحافظة.
ــراضـــي  ــتـ وفـــــي خـــتـــام الــمــجــلــس االفـ
عن  المحافظة  أهالي  من  الحضور  عبر 
شكرهم وتقديرهم لما يوليه سمو الشيخ 
بـــن خــلــيــفــة آل خليفة  بـــن عــلــي  خــلــيــفــة 
محافظ المحافظة الجنوبية من تواصل 
المحافظة  بــه  تــقــوم  ومـــا  معهم  مستمر 
تؤكد  التي  القنوات  مختلف  تسخير  من 
الرائدة  المجتمعية  الشراكة  دور  تفعيل 

وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة. 

محافظ الجنوبية: ا�شتمرار الإجراءات الحترازية لمكافحة جائحة كورونا

} لقاء محافظ الجنوبية مع األهالي.

بــن حــمــد آل خليفة ممثل  نــاصــر  الــشــيــخ  رفـــع ســمــو 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب خالص  جاللة 
الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، إلصدار جاللته 
مجلس  أعــضــاء  بتعيين   2021 لسنة   )25( رقــم  الــمــرســوم 

أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني.
هذه  أن  آل خليفة  بن حمد  ناصر  الشيخ  وأكــد سمو 

المركز  بــرئــاســة  ســمــوه  بتكليف  السامية  الملكية  الثقة 
محل فخر ومبعث اعتزاز، وأنها تدفع سموه إلى مواصلة 
الجهود وبذل المزيد لتحقيق رؤى وتطلعات جاللة الملك 
المفدى لمواصلة مسيرة التقدم والنمو للبحرين وأهلها.

ــاف ســمــوه أن مــركــز نــاصــر لــلــتــدريــب والــتــأهــيــل  ــ وأضـ
الــمــهــنــي ســاهــم مــن خـــالل رؤيــــة جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى 
المتطور  المهني  التعليم  من  مختلف  جانب  تقديم  في 

والمتفرد على مستوى مملكة البحرين، وساهم في إيجاد 
كوادر وطنية متخصصة تسهم في دفع عجلة التنمية في 

هذا البلد.
الــســامــي مـــن جــاللــة الملك  ــرار  ــقـ الـ وقــــال ســمــوه إن 
المفدى يعطينا الحافز لمواصلة البذل والعمل بإخالص 
وتـــفـــان لـــإشـــراف عــلــى خــطــط واســتــراتــيــجــيــات الــمــركــز 

لتحقيق أفضل النتائج.

بمنا�صبة �صدور �لأمر �ل�صامي بت�صكيل مجل�س �أمناء مركز نا�صر للتدريب..

نا�شر بن حمد ي�شكر الملك ويعاهد جالته على موا�شلة م�شيرة التقدم والنمو

الــجــمــهــور  والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــــت  دعـ
الكريم إلى المشاركة في محاضرة »كيفية إعداد 
 10 الخميس  يــوم  ستقام  التي  الذاتية«،  السيرة 
مساًء،  السادسة  إلى  الرابعة  من  الجاري،  يونيو 
بهدف  بعد،  عــن  المباشر  المرئي  االتــصــال  عبر 
التعريف بالسيرة الذاتية وكيفية إعدادها بشكل 

جيد، وأهمية ذلك، ونتائجه المتوقعة.

فعلى الراغبين في التسجيل التواصل على 
الرقمين التاليين )33044110-17897250(. 

ــمــــحــــاضــــرة ضـــمـــن ســلــســلــة  ــي هــــــذه الــ ــ ــأتـ ــ وتـ
مــحــاضــرات افــتــراضــيــة مــتــنــوعــة ســيــتــم إعــالنــهــا 
بإشراف  الجاري،  الشهر  خالل  تباعًا  وتنظيمها 
الـــمـــخـــتـــصـــيـــن بـــالـــتـــعـــلـــيـــم الـــمـــســـتـــمـــر وخـــدمـــة 

المجتمع. 

المحا�ش�رة اإل�ى  الجمه�ور  تدع�و  »التربي�ة« 

الف�ت�را�ش�ي��ة »اإع���داد ال��شي��رة ال�ذاتية«

أكـــد ســمــو الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك آل 
رئيس  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة، 
والتدريب،  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس 
مستمرة  أولــويــة  الــمــواطــن  فــي  االستثمار  أن 
فـــي كـــافـــة الـــمـــشـــاريـــع والـــخـــطـــط الــتــنــمــويــة، 
الحقيقية  الــثــروة  يعتبر  الــمــواطــن  إن  حيث 
بـــأن جــهــود الحكومة  لــلــوطــن، مــنــوًهــا ســمــوه 
ــا عــلــى تــوفــيــر الـــفـــرص الــنــوعــيــة  ــًمـ تــرتــكــز دائـ
التنمية المستدامة في  للمواطنين وتحقيق 
كافة المجاالت بما يضمن المزيد من التقدم 
العهد  كافة األصعدة في ظل  واالزدهـــار على 
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
برئاسة  الحكومة  أن  على  ســمــّوه  وشـــدد 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد 
الوزراء، ماضية في تبّني االستراتيجيات التي 
تدعم العمليات التربوية وتحّسن مخرجاتها 
يجعل  وبــمــا  الــدولــيــة،  المعايير  ــدث  أحـ وفـــق 
سوق  فــي  للتوظيف  األول  الــخــيــار  الــمــواطــن 
التي  العادلة  التنافسية  العمل وفق إطار من 
في  البحريني  الــمــواطــن  مصلحة  فــي  تــصــّب 
العمل  بيئة  إلى تطوير  إضافة  األول،  المقام 
ورفـــع مــؤشــرات مــخــرجــاتــهــا، وبــالــشــكــل الــذي 
يرفد  وبما  العمل  سوق  ونمو  استقرار  يخدم 

االقتصاد والوطني.
وأشاد سمّوه خالل ترؤسه االجتماع الـ 43 
والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  للمجلس 
الـــــذي عــقــد عــبــر تــقــنــيــة االتــــصــــال الــمــرئــي، 
الــوزراء على حزمة مبادرات  بموافقة مجلس 

تطوير التعليم المدرسي وما بعد المدرسي.
استحداث  على  الحزمة  مبادرات  وترتكز 
تعزز  المدرسي  بعد  ما  للتعلم  مرنة  مسارات 
من فرص الطالب والعاملين في سوق العمل 
والــمــهــنــي وتنظيم  األكـــاديـــمـــي  الــتــعــلــيــم  مـــن 
التعلم اإللكتروني واالعتراف بمؤهالته وفًقا 
مهنية  معايير  ووضــع  واألنظمة،  لــإجــراءات 
لمزاولة المهن العملية، وتحسين أداء جامعة 
إقليمًيا  التنافسية  قدرتها  وتعزيز  البحرين 

وعالمًيا.

ــة تــتــمــيــز  ــزمـ الـــحـ وبـــيـــن ســـمـــوه أن هـــــذه 
أيـــًضـــا بــشــمــولــيــتــهــا وتــكــامــلــهــا وتـــهـــدف إلــى 
التركيز  خالل  من  المدرسي  التعليم  تطوير 
التعليم  لقطاع  التحتية  البنية  تعزيز  على 
مراجعة  جانب  إلى  المبكر،  التعليم  وتطوير 
لتجويد  الصلة  ذات  والــقــوانــيــن  التشريعات 
الطاقة  زيــادة  جانب  إلــى  التعليم،  مخرجات 
بما  للمعلمين،  البحرين  لكلية  االستيعابية 

يتماشى مع التطلعات المنشودة.
ــابـــع ســـمـــوه خــــالل االجـــتـــمـــاع مــراحــل  وتـ
ــر الــتــعــلــيــم  ــويـ ــادرات تـــطـ ــ ــبــ ــ تــنــفــيــذ حــــزمــــة مــ
المجلس  عــلــيــهــا  ُيـــشـــرف  والـــتـــي  ــتـــدريـــب،  والـ
إضافة  والــتــدريــب،  التعليم  لتطوير  األعــلــى 
إلى مستجدات مراحل تنفيذ برامج التعليم 
ــد لــألولــويــات  الــمــدرجــة ضمن اإلطـــار الــُمــوحَّ

ثة. الحكومية بنسخته الثالثة الُمحدَّ
على  المجلس  اطــلــع  االجــتــمــاع  وخـــالل 
آخـــــر مـــســـتـــجـــدات تـــطـــويـــر »مـــنـــصـــة مـــهـــارات 
تنفيذها  على  العمل  تــقــود  الــتــي  التوظيف« 
هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة، 
وتعد األولى من نوعها على مستوى المملكة، 

االصطناعي  الــذكــاء  توظيف  مميزاتها  ومــن 
ــات شـــامـــلـــة ومـــتـــكـــامـــلـــة ألهـــم  ــانـ ــيـ ــم بـ ــديـ ــقـ وتـ
الـــمـــهـــارات والـــوظـــائـــف الــتــي يــتــطــلــبــهــا ســوق 
ــاع الــقــرار فــي رســم  الــعــمــل، ومــســانــدتــهــا لــُصــنَّ
المستقبلية  والــســيــاســات  االســتــراتــيــجــيــات 
ا من  مهّمً رافــًدا  بذلك  ُمشّكلة  المجال،  بهذا 
وأصحاب  الحكومية  للمؤسسات  المعلومات 

األعمال والباحثين عن العمل.
وســتــعــمــل هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
الجهات  مــع جميع  وبــالــشــراكــة  اإللــكــتــرونــيــة 
ذات العالقة من أجل تطوير المنصة وتحقيق 
األهداف الحكومية المشتركة والمتمثلة في 
ــوقـــت والـــجـــهـــد وتـــرشـــيـــد الــنــفــقــات،  حــفــظ الـ
الجودة  عالي  مبتكر  إلكتروني  نظام  وتقديم 
قادر على توفير المعلومات الدقيقة والموحدة 
حول واقع سوق العمل ومتطلباته وإذ ستقدم 
التعليم  الالزمة لمؤسسات  البيانات  المنصة 
ــدريـــب لــمــســاعــدتــهــا فـــي تــطــويــر بــرامــج  ــتـ والـ
وتوجيه  العمل،  ســوق  متطلبات  مع  تتناسب 
ــاب األعــــمــــال عــبــر الــتــعــريــف بــالــوضــع  ــحـ أصـ
حول  والطلب  للعرض  والمستقبلي  الحالي 

مهارات سوق العمل، مساهمة بذلك في الحد 
مــن مــعــدل الــبــطــالــة، وتــوفــيــر بــرامــج التعليم 

والتدريب بشكل أفضل.
ــتــــعــــرض الـــمـــجـــلـــس آخـــر  بـــعـــد ذلــــــك اســ
البحرين«  »مهارات  مشروع  تنفيذ  مستجدات 
الذي يعتبر أحد أهم المبادرات االستراتيجية 
ويهدف  الــمــدرســي،  بعد  مــا  التعليم  لتطوير 
إنـــشـــاء جــهــة وطــنــيــة معنية  إلــــى  الـــمـــشـــروع 
بــتــطــويــر الــتــعــلــيــم الــمــهــنــي تــعــمــل عــلــى بــنــاء 
الــعــامــلــة لتحسين  الـــقـــوى  مـــهـــارات  وتــطــويــر 
القدرة التنافسية واإلنتاجية في سوق العمل.
لالعتراف  ُمقترحا  المجلس  ناقش  ثــم 
االعتراف  إلى  يهدف  الــذي  المسبق  بالتعلم 
ــم واحـــتـــســـاب الــخــبــرة  بــجــمــيــع أنـــمـــاط الــتــعــلُّ
الــتــراكــمــيــة الــُمــكــتــســبــة أثــنــاء مــمــارســة مهنة 
للمؤهل  الــمــعــتــمــدة  الــســاعــات  ضــمــن  معينة 
الــمــشــروع في  هــذا  الــمــطــلــوب، حيث سيسهم 
الــمــدرســي  بــعــد  مــا  التعليم  بــنــطــاق  ــع  الــتــوسُّ
جديدة  فــرص  وتوفير  التعليم  فــرص  وتعزيز 
لتطوير  العمل  ســوق  في  والعاملين  للطالب 
تحقيًقا  لــلــتــوظــيــف  وقــابــلــيــتــهــم  مــؤهــالتــهــم 

ألهداف رؤية البحرين 2030.
ُمقترح  عــرٍض  على  المجلس  اّطلع  كما 
دولية  استشارية  جهة  مــع  الــدولــيــة  للشراكة 
في  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة  لمراجعة 
عام 2021، حيث تم استعراض مختلف أنواع 
الهيئة  لــه  خضعت  الــذي  الــخــارجــي  التقييم 
المجلس  ووافــق  الــيــوم،  عــام 2015 حتى  منذ 
على المقترح المرفوع من هيئة جودة التعليم 
والتدريب وخطة المراجعات الدولية للهيئة.

الشيخ  سمو  أعــرب  االجتماع  ختام  وفــي 
رئــيــس مجلس  آل خليفة  مــبــارك  بــن  محمد 
الــــــــوزراء رئـــيـــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــتــطــويــر 
ــكــــره ألعـــضـــاء  ــــب، عــــن شــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
الــمــجــلــس وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي مــشــاريــع 
التدريب والتعليم على ما يبذلونه في سبيل 
أّن  سمّوه  مؤكدا  والمواطنين،  الوطن  خدمة 
العملية  تعزيز  فــي  تأكيد  بكل  سيسهم  ذلــك 
العمل،  مع مخرجات سوق  وربطها  التعلمية 

متمنًيا للجميع التوفيق والنجاح.

خالل تروؤ�صه �جتماع �لمجل�س �لأعلى لتطوير �لتعليم.. �ل�صيخ محمد بن مبارك:

ال��ح��ك��وم��ة م�����ش��ت��م��رة ف���ي ب���رام���ج وع��م��ل��ي��ات ال��ت��ط��وي��ر 

وال��ت��ح��دي��ث ل��ت��وف��ي��ر ال��ف��ر���س اأم�����ام ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة

} سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس اجتماع المجلس األعلى للتعليم.
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ــن  ــركــ الــ الـــــــلـــــــواء  ــو  ــمــ   رحــــــــب ســ
آل خليفة  حــمــد  بـــن  نـــاصـــر  الــشــيــخ 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي، بعودة فريق الحرس الملكي 
بــعــد إنـــجـــازهـــم الــمــهــمــة الــتــاريــخــيــة 
إيفرست  جــبــال  قمة  إلــى  بصعودهم 

بالنيبال.
ــر بــن  ــاصــ وأكـــــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ نــ
فخور  الــجــمــيــع  أن  خليفة  آل  حــمــد 
ــال الـــحـــرس الــمــلــكــي  ــ بــمــا حــقــقــه رجـ
يضاف  تــاريــخــًيــا  إنـــجـــاًزا  وتسجيلهم 
في  الــبــحــريــن  ــازات  إنـــجـ إلـــى سلسلة 
كبير  دافـــع  وهـــو  الــمــجــاالت  مختلف 
اإلنــجــازات خالل  مواصلة حصد  في 
ــال ســمــوه »إنــنــا  الــفــتــرة الـــقـــادمـــة. وقــ
ــال الــحــرس  فـــخـــورون بــمــا حــقــقــه رجــ
الذين  الــوطــن  أبــنــاء  هـــؤالء  الملكي، 
دائــًمــا مــا يــضــربــون أروع األمــثــلــة في 
مملكتنا  ــم  اســ ــل  أجــ مـــن  الــتــضــحــيــة 
إلى  الفريق  صعود  إن  حيث  الغالية، 
سيدي  ومكالمة  إيفرست  جبال  قمة 
ــة الــمــلــك  ــب الــــجــــاللــ ــاحــ ــرة صــ ــضــ حــ
المفدى لهم بمثابة الحلم الذي كنا 
نــهــدف إلــيــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وهلل 

كــبــيــًرا الســم  إنـــجـــاًزا  الــحــمــد سجلنا 
البحرين«. وأضاف سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة »نحن سعداء بأن 
حاضًرا  البحرين  مملكة  اســم  يكون 
لقمة  األول  الــصــعــود  احــتــفــاالت  فــي 
مايو   29 يقام  والــذي  إيفرست  جبال 
تحية ألبطالنا«.  ونقدم  عــام،  كل  من 

وأعــــــرب ســـمـــوه عـــن تـــقـــديـــره لــجــهــود 
الفترة  طــوال  الملكي  الحرس  فريق 
الــمــاضــيــة، مــتــمــنــًيــا ســمــوه لــهــم دوام 
أعرب  جانبه،  من  والنجاح.  التوفيق 
فــريــق الــحــرس الــمــلــكــي عــن شكرهم 
وتــقــديــرهــم إلـــى ســمــو الــشــيــخ ناصر 
دعــم سموه  على  آل خليفة  بن حمد 

الماضية،  الفترة  طــوال  لهم  الكبير 
الــدعــم أسهم  إلـــى أن هـــذا  مــشــيــريــن 
وعــاهــدوا  بــنــجــاح،  الــمــهــمــة  بتحقيق 
سموه على أن يواصلوا على رفع راية 
المناسبات  كافة  فــي  عالًيا  المملكة 
ــتـــي تـــوكـــل لـــهـــم خـــالل  والـــمـــهـــمـــات الـ

الفترة القادمة.

} فريق الحرس الوطني.} سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

قدموا �صكرهم اإلى �صموه بعد الو�صول اإلى المملكة

نا�س��ر ب��ن حم��د يرح��ب بع��ودة فري��ق �لحر���س �لملك��ي بع��د �إنج��از جبال �إيفر�س��ت

ــالـــح الــصــالــح  أشـــــاد عــلــي بـــن صـ
رئيس مجلس الشورى بعمق عالقات 
ــيــــن مــمــلــكــة  ــة بــ ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــ ــداقـ ــ ــصـ ــ الـ
الــبــحــريــن والــيــابــان، ومـــا تــشــهــده من 
تــطــور دائــــم فــي شــتــى الــمــجــاالت في 
العالقات من  به هذه  ما تحظى  ظل 
رعـــايـــة واهــتــمــام مـــن قـــيـــادة الــبــلــديــن 
ــــالل  ــن. جـــــــــاء ذلـــــــــك خـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــصـ ــ الـ
ماسايوكي  مياموتو  أمــس  استقباله 
البحرين،  مملكة  لدى  اليابان  سفير 
لبالده  تعيينه سفيرًا  بمناسبة  وذلك 
ــعـــرض رئــيــس  ــتـ لــــدى الــمــمــلــكــة. واسـ
الــدور  اللقاء  الــشــورى خــالل  مجلس 
الــــذي يــضــطــلــع بـــه مــجــلــس الــشــورى 
التشريعية، واالنفتاح  السلطة  ضمن 
الــــذي تــشــهــده مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
ظـــل الــعــهــد الـــزاهـــر لــجــاللــة الــمــلــك 
الــمــفــدى، ودعــمــهــا لكل مــا مــن شأنه 
ــــن واالســـتـــقـــرار الــقــائــم  تــحــقــيــق األمـ
عــلــى الــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش ورعـــايـــة 

ــان. مــــن جـــانـــبـــه أشــــاد  ــ ــسـ ــ ــقـــوق اإلنـ حـ
سفير اليابان بالتطور والتقدم الذي 
العديد  فــي  البحرين  مملكة  تشهده 
ــراءات  مــن الــمــجــاالت، مــنــوًهــا بـــاإلجـ
المتقدمة التي اتخذتها المملكة في 
كورونا،  فيروس  جائحة  مع  التعامل 
ومـــا وفـــرتـــه مـــن خـــدمـــات عــلــى درجـــة 

المواطنين  لــكــل  الــتــطــور  مــن  عــالــيــة 
والمقيمين. وأكد العالقات المتميزة 
ــلـــديـــن والــشــعــبــيــن  ــبـ الــــتــــي تـــجـــمـــع الـ
الصديقين، وضرورة استمرار التعاون 
ــز الـــقـــواســـم الــمــشــتــركــة بــيــن  ــزيـ ــعـ وتـ
واعــتــزازه  فــخــره  عــن  معربا  البلدين، 

لتمثيل بالده لدى مملكة البحرين.

رئي�س �ل�سورى ي�سيد بعالقات �ل�سد�قة بين �لبحرين و�ليابان

} رئيس مجلس الشورى خالل استقبال السفير الياباني.
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وفــــي بـــدايـــة الــحــفــل ألــقــى 
رئــيــس األعـــلـــى لــلــصــحــة كلمة 
فــيــهــا: »ســيــنــضــم خريجو  ــال  قـ
2021 إلى زمالئهم من الكوادر 
الصحي  القطاع  فــي  الوطنية 
فــي  مـــســـاهـــمـــتـــهـــم  إن  حــــيــــث 
في  الصحية  الرعاية  خدمات 
الــبــحــريــن وفــــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم تعتبر في غاية األهمية 
وخـــصـــوصـــا فــــي ظــــل جــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(. 
باختيار  الخريجون  قــام  ولقد 
مــهــنــة الــطــب لــدعــم الــمــرضــى 
ــاث  ــ ــحـ ــ ــي إلجـــــــــــــراء أبـ ــ ــعــ ــ ــســ ــ والــ
ــز وتــحــســيــن  ــزيـ ــعـ ــتـ ــرة لـ ــكـ ــتـ ــبـ مـ
العالم  حول  الصحية  الرعاية 
ولــــذلــــك فـــهـــم يــســتــحــقــون كــل 
بخالص  أتقدم  ختاًما  دعمنا. 
 ،2021 عــام  لخريجي  التهاني 
في  الــتــوفــيــق  كــل  لــهــم  متمنًيا 

المستقبل«.
بعدها ألقى رئيس جامعة 
البروفيسور  الطبية  البحرين 
فيها  أثنى  كلمة  العتوم  سمير 
 2021 دفــــعــــة  خــــريــــجــــي  ــلــــى  عــ
ــي اســــتــــكــــمــــال  ــ ــ ــهــــم فـ ــاحــ ــنــــجــ لــ
ــول عــلــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــم والـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ دراسـ
وتغلبهم  الــبــكــالــوريــوس  درجـــة 
التي واجهوها  التحديات  على 
كورونا  فــيــروس  جائحة  بسبب 
)كوفيد-19(. وقال البروفيسور 
الــعــتــوم فـــي خــطــابــه: »نــتــقــدم 
إلى  والتقدير  الشكر  بخالص 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 

سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ونعرب  التخّرج  حفل  لرعايته 
عــن خــالــص تــقــديــرنــا لــســمــّوه. 
نحن جميًعا فخورون بخريجي 
2021 إلظهار تفانيهم ونهنئهم 
التحديات  عــلــى  تغلبهم  عــلــى 
ــم بـــإكـــمـــال بــرنــامــج  ــهـ ــزامـ ــتـ والـ

دراساتهم بنجاح«.
كما هنأ كل من البروفيسور 
رئـــيـــس  ــل،  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ أوكـ رونـــــــــان  ب. 
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن 
موريس  والدكتور  أيرلندا،  في 
أيرلندا  رئيس جامعة  مانينج، 
 2021 ــي  ــجــ ــريــ خــ الــــوطــــنــــيــــة، 
ــيـــديـــن بـــتـــفـــانـــيـــهـــم خـــالل  مـــشـ
االعتيادية،  غير  األوقـــات  هــذه 
مــعــّبــريــن عـــن حــرصــهــمــا على 
ــيــــن إلــــى  ــريــــجــ ــام الــــخــ ــ ــمـ ــ ــــضـ انـ
الصحية  الرعاية  قادة  صفوف 

حول العالم.
كما قام البروفيسور مارتن 
الجراحة  بروفيسور  كــوربــالــي، 
ــة فــي  ــ ــراحـ ــ ــجـ ــ رئــــيــــس قــــســــم الـ
بــتــقــديــم  الـــبـــحـــريـــن(   )RCSI
ــيــــن  ــلــــخــــريــــجــ الـــــــــشـــــــــهـــــــــادات لــ
افـــتـــراضـــيـــا وتــــال عــلــيــهــم بــيــان 
التزامهم  إعالنا على  التخرج، 

معايير  أعــلــى  على  بالحفاظ 
االحـــــــــــتـــــــــــراف والــــــمــــــمــــــارســــــة 
ــاتــــهــــم  ــيــ األخـــــــالقـــــــيـــــــة فــــــــي حــ
البروفيسورة  وهنأت  المهنية. 
ــور  ــسـ ــيـ ــروفـ غـــــفـــــران جـــــاســـــم، بـ
مـــشـــارك فـــي طـــب الــعــائــلــة في 
 2021 دفعة  البحرين(   RCSI(

وأعلنت اسماء الخريجين.
واخــتــتــم الــحــفــل بــتــقــديــم 
البروفيسور ألفريد نيكولسون، 
ــــؤون  ــــشـ ــلـ ــ ــب الــــــرئــــــيــــــس لـ ــ ــ ــائـ ــ ــ نـ
األكـــــاديـــــمـــــيـــــة ومــــــديــــــر كــلــيــة 
الجوائز  الجامعة،  فــي  الــطــب 
لـــلـــطـــالب الــمــتــفــوقــيــن. حــيــث 
علي  محمد  علي  الدكتور  نــال 
كلية  دفــعــة  على  األول  صــّبــاح، 
الـــطـــب، الــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
علمي  تحصيل  درجــات  ألعلى 
فـــي الــجــامــعــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
للسنة  الــبــرونــزيــة  الــمــيــدالــيــة 
األخــيــرة وجــائــزة الــبــروفــيــســور 
الجراحة.  في  أوهيجينز  نيال 
كــمــا حــصــلــت الـــدكـــتـــورة هــاجــر 
ــزة  ــائــ ــلــــى جــ ــيــــد عـــــبـــــداهلل عــ ســ

ــور جـــــــون مــــورفــــي  ــســ ــيــ ــروفــ ــبــ الــ
فــي أمــــراض الــنــســاء والــــوالدة، 
وحـــصـــل الـــدكـــتـــور أحـــمـــد علي 
العكري على جائزة البروفيسور 
جــيــمــس فــيــنــوكــان فـــي الــطــب، 
كــمــا فـــاز الــدكــتــور جـــاي تشيه 
لـــيـــو جـــونـــيـــور بـــجـــائـــزة أفــضــل 
مــــشــــروع فــــي طــــب األطــــفــــال. 
وُمــنــحــت الــدكــتــورة مــنــار سيد 
قـــــاســـــم حــــســــيــــن الـــمـــيـــدالـــيـــة 
ــة لـــلـــســـنـــة األخـــــيـــــرة  ــيــ ــفــــضــ الــ
وميدالية الدرجة الذهبية، كما 
تــم إطــالق جــوائــز جــديــدة هذا 
المراكز  منح  تــم  حيث  الــعــام، 
األولـــــــى مــنــهــا لـــلـــدكـــتـــور عــلــي 
جائزة  فــي  صــّبــاح  علي  محمد 
الــبــروفــيــســور ديــفــيــد ويــتــفــورد 
ــور  ــتـ فــــي الـــطـــب الــــعــــام، والـــدكـ
جائزة  في  اسكندر  ماهر  مينا 
ماكمينامين  جــو  البروفيسور 
فــي طــب األطـــفـــال، والــدكــتــورة 
فـــاطـــمـــة مـــحـــمـــد شـــاهـــيـــن فــي 
ــائـــزة الــبــروفــيــســور شـــارلـــوت  جـ

كامل في الطب النفسي.

وقـــــــــــــــــال الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور 
نيكولسون في كلمته الختامية 
الــمــوجــّهــة لــلــخــريــجــيــن: »لــقــد 
وقــدرة  هائلة  شجاعة  أظهرتم 
ــود عــــلــــى مــــــدار  ــ ــمـ ــ ــصـ ــ عــــلــــى الـ
األشــهــر الــمــاضــيــة وأنــتــم اآلن 
والــمــهــارات  بالمعرفة  مــــزودون 
لتقديم  ســتــحــتــاجــونــهــا  الــتــي 
لمرضاكم  طبية  رعــايــة  أفضل 
والــتــأثــيــر إيــجــابــًيــا عــلــى حياة 
الكثيرين. وبالنيابة عن جميع 
أعضاء هيئة التدريس هنا في 
جامعة البحرين الطبية، أقدم 
لــكــم أســـمـــى تــهــانــيــنــا وأتــمــنــى 
لكم كل التوفيق وأنتم تبدؤون 
حياتكم  مــن  التالية  المرحلة 
أنه  بالذكر  الجدير  المهنية«. 
مــنــذ تــنــظــيــم حــفــل الــتــخــريــج 
األول لها في عام 2010، قامت 
ــبــــحــــريــــن الــطــبــيــة  جــــامــــعــــة الــ
أكثر من 2200 طالب  بتخريج 
والتمريض  الــطــب  كــلــيــات  مــن 
والدراسات العليا، وهم يعملون 

اآلن في 30 دولة حول العالم.

} البروفيسور سمير العتوم. } البروفيسور ألفريد نيكولسون. } رئيس األعلى للصحة.

أناب صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة لحضور حفل 
في  للجراحين  الملكية  الكلية  افتراضًيا  نظمته  الــذي  التخرج 
لخريجي   )RCSI Bahrain( الطبية  البحرين  -جامعة  أيرلندا 

عام 2021، حيث تم تخريج 152 طبيًبا من كلية الطب.

فــي إنـــجـــاٍز جــديــد، حصلت 
ــة عــلــى  ــيـ ــيـــجـ ــلـ ــة الـــخـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
عضوية برنامج األثر األكاديمي 
 ،)UNAI( ــتـــحـــدة  ــمـ الـ ــم  لــــأمــ
 1500 حـــــوالـــــي  يــــضــــم  والــــــــــذي 
مؤسسة موزعة في أكثر من 145 

دولة حول العالم. 
ويــــــــوائــــــــم بـــــرنـــــامـــــج األثـــــــر 
األكــــاديــــمــــي لــــأمــــم الــمــتــحــدة 
العالي  التعليم  مــؤســســات  بين 
واألمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي جــهــود 
لتحقيق  والــمــســاهــمــة  الـــدعـــم 
أهداف المنظمة وآلياتها، وذلك 
ــــالل أســـالـــيـــب الــتــعــلــيــم  مــــن خــ
واألبــــــحــــــاث واالبــــــتــــــكــــــارات، فــي 
واألولــويــات  المجاالت  من  عــدد 
تحقيق  ذلــك  فــي  بما  العالمية 
الـــــســـــالم وحـــــقـــــوق اإلنــــــســــــان و 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وتــوفــيــر 
للجميع،  الــتــعــلــيــمــيــة  الـــفـــرص 
وتــعــزيــز الــحــوار والــتــفــاهــم بين 
وبناء  النزاعات  وفض  الثقافات 

القدرات. 
ويــــأتــــي اكـــتـــســـاب الــجــامــعــة 
كــثــمــرة لجهود  الــعــضــويــة  لــهــذه 
الــمــمــتــدة فــي تنظيم  الــجــامــعــة 
ــادرات ومــــؤتــــمــــرات بــحــثــيــة  ــ ــبــ ــ مــ
ومجتمعية، وذلك بهدف تعزيز 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
والوصول لحلول علمية رصينة 
المجتمع،  قضايا  مختلف  فــي 
ــرة  ــمـ ــتـ ــسـ ــة مـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ وإطـــــــــــــالق أنـ
لخدمة األفراد والجيل الحالي 
إضـــافـــة التـــفـــاقـــيـــات الـــشـــراكـــات 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــتــــي تــعــقــدهــا 
الجامعة الخليجية مع مختلف 

المؤسسات. 
ــدد، أعــــرب  ــ ــصـ ــ وفـــــي هـــــذا الـ
ــة الــخــلــيــجــيــة  ــعـ ــامـ ــيــــس الـــجـ رئــ
ــنـــد  ــهـ األســـــــــتـــــــــاذ الـــــــدكـــــــتـــــــور مـ
ــتـــزازه بهذا  الــمــشــهــدانــي عــن اعـ
ــًدا على  ــؤكـ ــاز الــنــوعــي، مـ اإلنـــجـ
بــنــجــاح  تـــخـــطـــو  ــة  ــعـ ــامـ ــجـ الـ أن 
وتميز نحو تحقيق أحد أهداف 
خطتها االستراتيجية المتمثل 
الــتــعــاون بين  أواصـــر  تعزيز  فــي 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة واألهـــلـــيـــة، 
وتــوجــيــه الــبــحــوث والــمــؤتــمــرات 
لــمــنــاقــشــة الـــقـــضـــايـــا الــعــلــمــيــة 

والمجتمعية على حٍد سواء.
كــمــا بــيــن الــمــشــهــدانــي »أن 
ــلـــى هـــذه  ــعـــة عـ ــامـ حــــصــــول الـــجـ
ــاف لـــرصـــيـــد  ــ ــضــ ــ ــة يــ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ الـ
إنـــجـــازات الــجــامــعــة األكــاديــمــيــة 
ــة الـــــتـــــي قــمــنــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
الــفــتــرة  ــذه  هـ خـــالل  بتحقيقها 
عــــبــــر الــــعــــمــــل بــــــــــروح الــــفــــريــــق 

لــبــنــاء ثقافة  والــســعــي  الـــواحـــد 
الــتــطــويــر الــمــســتــمــر عــلــى كــافــة 
برنامج  فــقــد حــصــل  األصـــعـــدة، 
الخليجية  بــالــجــامــعــة  اإلعــــالم 
المهني  الــدولــي  االعــتــمــاد  على 
البريطاني  الملكي  المعهد  من 
ليكون   CIPR العامة  للعالقات 
في  أكاديمي  برنامج  أول  بذلك 
الـــشـــرق االوســـــط يــحــصــل على 
هذا االعتماد، كما حصل كذلك 
ــة كــلــيــات  ــ ــطـ ــ عـــلـــى عـــضـــويـــة رابـ
الصحافة واإلعالم الجماهيري 
)ASJMC(  التي ستساعد في 
الدولية  الــورش  من  عــدد  توفير 
للطلبة واألساتذة إضافة لدمج 
أساتذة القسم والطلبة في بيئة 

العمل والتعليم الدولية«. 
ــار  ــ ــاق ذاتــــــــه أشـ ــيــ ــســ وفــــــي الــ
الفريدة  للمميزات  المشهداني 
ــة تـــخـــصـــصـــات الــجــامــعــة  ــافـ ــكـ لـ
ــة مـــــثـــــل بــــرنــــامــــج  ــيــ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
الحاصل  والــمــالــيــة  المحاسبة 
عــلــى االعــتــمــاديــة الــدولــيــة من 
جمعية المحاسبين القانونيين 
 ،)ACCA( ــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ فــــــي 
وكذلك برنامج الموارد البشرية 
العربية  باللغتين  يــقــدم  الـــذي 
واالنجليزية ويحمل حزمة من 
الـــمـــقـــررات الــعــمــلــيــة والــنــظــريــة 
ــم فــي  ــاهــ ــســ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــزة الـ ــيــ ــمــ ــمــ الــ
تــأهــيــل طــلــبــة الــجــامــعــة لــســوق 
هندسة  لبرنامج  إضافة  العمل، 
يعد  الـــذي  الــداخــلــي  التصميم 
الــخــلــيــج  فــــي  ــه  ــوعـ نـ مــــن  األول 
للطالب  يــقــدم  لــكــونــه  الــعــربــي 
ــــي الـــهـــنـــدســـة ولـــيـــس  ــادة فـ ــ ــهـ ــ شـ
فــي الــتــصــمــيــم وحــســب، إضــافــة 
إلـــى كـــون جــمــيــع هـــذه الــبــرامــج 
التعليم  مــجــلــس  مـــن  مــعــتــمــدة 
الـــعـــالـــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

هيئة  مــن  الثقة  على  وحــاصــلــة 
جودة التعليم والتدريب. 

بالمؤتمرات  يتعلق  وفــيــمــا 
واالجتماعية  البحثية  العلمية 
ــا الــــجــــامــــعــــة  ــهــ ــتــ ــمــ ــظــ الــــــتــــــي نــ
مجلس  رئــيــس  قـــال  الخليجية 
الــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور تامر 
أن  على  »إنــنــا حرصنا  الــكــدش: 
تم  التي  المؤتمرات  كافة  تكون 
السابق  الــعــام  خـــالل  تنظيمها 
ومتخصصين  خــبــراء  بمشاركة 
وذلك  العالم،  دول  من مختلف 

لـــالطـــالع عــلــى كـــافـــة الــتــجــارب 
المجاالت  مختلف  في  الدولية 
التوجهات  على  للتعرف  إضافة 
البحث  أســالــيــب  فـــي  الــحــديــثــة 
الــعــلــمــي وتــعــزيــز الــتــواصــل مع 
ــن الـــــذيـــــن يــحــمــلــون  ــيـ ــثـ ــاحـ الـــبـ

ثقافات متنوعة«. 
الجامعة  أن  الــكــدش  ــد  وأكــ
دور  تـــــعـــــزيـــــز  عـــــلـــــى  حــــــرصــــــت 
ــذا  ومـــــشـــــاركـــــة الـــطـــلـــبـــة فـــــي هــ
واألنشطة  الفعاليات  من  النوع 
الــبــحــثــيــة بـــهـــدف بـــنـــاء مـــهـــارات 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــمــــي والـ ــعــ الــــبــــحــــث الــ
ــهـــم، وتــشــجــيــع  ــنـ ــيـ الـــمـــعـــرفـــي بـ
بحوث  إلنــتــاج  ودعمهم  الطلبة 
علمية رصينة تساهم في خدمة 
المجتمع البحريني واإلقليمي. 
والجدير بالذكر أن الجامعة 
الستحداث  تستعد  الخليجية 
بـــــــرنـــــــامـــــــجـــــــي بـــــــكـــــــالـــــــوريـــــــوس 
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــدســ ــنــ ــهــ فـــــي )الــ
واإللــــكــــتــــرونــــيــــة( و)الـــهـــنـــدســـة 
بالتعاون  وذلـــك  الميكانيكية( 
مـــع جــامــعــة نــورثــهــامــبــتــون في 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، كــمــا تعد 
من  واحــدة  الخليجية  الجامعة 
أولــــى الــجــامــعــات الــخــاصــة في 

مملكة البحرين.

كاأول جامعة خا�سة في مملكة البحرين
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ــم  ــ ــلــ ــ نـــــــــــفـــــــــــى أســــــــــــــــتــــــــــــــــاذ عــ
الـــمـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجـــي والـــمـــنـــاعـــة 
العربي األستاذ  بجامعة الخليج 
الــدكــتــور خــالــد مــبــارك بــن دينة 
ــرًا عــلــى وســائــل  ــؤخــ ــيـــع مــ مـــا أشـ
التواصل االجتماعي من التوصل 
إلـــى مــتــحــور بــحــريــنــي لــفــيــروس 
إن  ــال  ــ وقـ  .19  – كــوفــيــد  كـــورونـــا 
أعدها  التي  األكاديمية  الدراسة 
بالتعاون مع الدكتور هشام عزت 
والدكتور عبدالحليم ضيف اهلل، 
 Microbial مجلة  في  ونشرت 
تــتــوصــل  لــــم   Pathogensis
بمملكة  تحور جيني خــاص  إلــى 
ــت فـــي  ــثــ ــحــ ــا بــ ــ ــمــ ــ ــن إنــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــســـالالت الــجــيــنــيــة والــطــفــرات 
الموجودة في البحرين وتوصلت 
ــــالالت  ــسـ ــ ــق الـ ــابــ ــطــ ــا تــ ــ ــهـ ــ إلـــــــى أنـ
الــجــيــنــيــة الــمــنــتــشــرة فـــي أنــحــاء 

العالم كافة. 
وأضاف الدكتور بن دينه أنه 
بدراسة حوالي 150 عينة وجدنا 
عــيــنــات،  فـــي ســـت   E484K تــحــور 
وهــــو تـــحـــور لـــه قـــــدرة أكـــبـــر على 
ــاق بــالــجــهــاز الــتــنــفــســي  ــتـــصـ االلـ
المضادة،  األجسام  من  والتهرب 
أن  إال  المرض،  انتشار  وبالتالي 
يطلق  أن  يمكن  ال  الــتــحــور  هــذا 
ــأي شـــكـــل مــــن األشـــكـــال  ــ عــلــيــه بـ
بــــالــــتــــحــــور بــــحــــريــــنــــي، بــــــل هــو 
من  دول  عـــدة  فــي  منتشر  تــحــور 
البرازيل،  إفريقيا،  جنوب  بينها 

وبريطانيا. 
أن  دينة  بن  الدكتور  وأوضــح 
الجينية  الـــســـالالت  نـــوع  مــعــرفــة 
ــرز  الــمــنــتــشــرة فـــي الــبــحــريــن وأبــ
الـــتـــحـــورات الــمــقــلــقــة يــتــيــح لنا 
وبالتالي  لــإصــابــات  أوســـع  فــهــم 
مــــســــاعــــدة الـــمـــجـــتـــمـــع الــصــحــي 
ــعــــالج والـــلـــقـــاح  عـــلـــى تـــحـــديـــد الــ
هذه  مع  للتعامل  فعالية  األكثر 

الكفاح  يــدعــم  مما  الــفــيــروســات، 
ــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــمـ ــالـ ــعـ الـ

كورونا. 
ــا أوجــــــــدت الــــــدراســــــة أن  ــمـ كـ
الــــســــالالت الــجــيــنــيــة لــلــفــيــروس 
الموجودة في البحرين تأتي من 
عدة دول أغلبها آسيوية المنشأ. 
الــتــحــورات، قال  وعــن أسباب 
ــتـــور بـــن ديـــنـــة تـــحـــدث هــذه  الـــدكـ
حتى  عشوائي،  بشكل  التحورات 
الــفــيــروس  يــضــر  قــد  مــا  أن منها 
نــفــســه، لــكــن تـــحـــورات أخــــرى قد 
ــدوى  تــجــعــل الــــفــــيــــروس أكـــثـــر عــ
ــتـــحـــورات الــتــي  ــي الـ وخـــطـــرا، وهــ
اكتسب  وإذا  الــنــهــايــة،  فــي  تــســود 
ــق  ــريـ اإلنـــــــســـــــان مــــنــــاعــــة عــــــن طـ
السابقة،  اإلصــابــة  أو  اللقاحات 
الــفــيــروس مــغــيــرًا شكله  يــتــحــور 

للتحايل على جهاز المناعة.
ما نعرف عن تحورات كوفيد 

 19-
من  الـــســـالالت  آالف  تنتشر 
فيروس كورونا حول العالم. وأهم 

هذه التحورات، هي:
ــة، أو  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الــــســــاللــــة الـ
ــعــــرف كـــذلـــك بـ  ــ ــت، وُت ــنـ ســـاللـــة ِكـ
B.1.1.7، وتنتشر بشكل أكبر في 
من  أكــثــر  ُرصـــد  حيث  بريطانيا، 
مائتي ألف حالة. كذلك انتشرت 
الــســاللــة فــي أكــثــر مــن 50 دولـــة، 

ويبدو أنها تتحور مرة أخرى.
ــا  ــيــ ــقــ ســــــاللــــــة جــــــنــــــوب إفــــريــ

1.351.B
وُرصـــدت فــي 20 دولـــة أخــرى 
المملكة  بينها  مــن  األقـــل،  على 

المتحدة.
1.P ساللة البرازيل

مــن عشر  أكثر  فــي  وانتشرت 
المملكة  بينها  مــن  أخــــرى،  دول 

المتحدة.
1.617.2.B الساللة الهندية

ُرصدت في المملكة المتحدة 
أكــثــر مــن 500 حــالــة إصــابــة بها، 

بعضها له عالقة بحركة السفر.
كــانــت  إذا مـــا  وبـــســـؤالـــه عــمــا 
خطرًا،  أكثر  الجديدة  السالالت 
ــال الــدكــتــور خــالــد بــن ديــنــة ال  قـ
أن أي من هذه  يوجد دليل على 
أكبر  ُتسبب ضـــررا  قــد  الــســالالت 
بالنسبة  أمــا  المصابين.  ألغلب 
ــة، يــظــل  ــيــ ــلــ إلـــــى الـــســـاللـــة األصــ
ــبـــار الــســن  ــبـــر لــــدى كـ الــخــطــر أكـ
مزمنة،  بــأمــراض  المصابين  أو 
لكن كــون الــفــيــروس أكــثــر عــدوى 
للنسخة  الخطورة  فــي  ومــســاوي 
يتزايد  أن  الممكن  األصلية، من 
المجموعات  بين  الوفيات  خطر 
الــتــي لــم تتلق الــلــقــاح، لـــذا فــإن 
المتوافر  اللقاح  على  الحصول 
الــتــحــورات،  يمنع اإلصــابــة بــهــذه 
عند  األعــــراض خفيفة  تــكــون  أو 

المصابين.
ونـــوه الــدكــتــور خــالــد مــبــارك 
بن دينة الى أن هذه الدراسة تم 
ــارس 2021  ــا فــي شــهــر مــ ــدادهـ إعـ
وبـــنـــاًء عــلــى نــتــائــج أولـــيـــة، حيث 
ــتـــور إلــــى مــواصــلــة  يــتــطــلــع الـــدكـ
الـــدراســـة والــكــشــف عــن تــحــورات 
ــي مـــــصـــــدرهـــــا مـــن  ــ ــأتــ ــ أخـــــــــــرى يــ
مختلف أنحاء العالم كما يشكر 
الصحة  وزارة  ديــنــة  بــن  الــدكــتــور 
وموظفي مختبر الصحة العامة 
إليـــداعـــهـــم الــتــســلــســل الــجــيــنــي 
المعلومات  قاعدة  في  للفيروس 
والـــــذي   )GISAID(العالمية
يتيح للباحثين الفرصة لدراسة 

وتحليل هذه المعلومات. 

ن�������ض���ر درا�������ض������ة ع���ل���م���ي���ة م���ح���ك���م���ة ع��ن 

ال�����ض��الت ال��م��ن��ت�����ض��رة ف���ي م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 

الدكتور بن دينة: 

ف��ي الموج��ودة  الفيرو���س  طف��رات 

العالم في  المنت�ضرة  تطابق  البحرين 

} د. خالد بن دينة.
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} فحص سريع لموظفي الجامعة.

والتنمية  العمل  وزيــر  التقى 
االجــتــمــاعــيــة الــســيــد جــمــيــل بن 
محمد علي حميدان، في مكتبه، 
إدارة جمعية  نائب رئيس مجلس 
الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن الــدكــتــور 
بحضور  الــســمــاك،  عــبــاس  سعيد 
إدارة  أعـــضـــاء مــجــلــس  مـــن  عــــدد 
الجمعية، وقد تم بحث المبادرات 
تعزيز  فــي  الــتــي تسهم  والــبــرامــج 
فــي مملكة  الــمــتــقــاعــديــن  مــكــانــة 

البحرين.
ــاء اســـتـــعـــرض  ــقــ ــلــ وخـــــــال الــ
ــرز بــــرامــــج وأنــشــطــة  ــ الـــســـمـــاك أبــ
رعاية شؤون  في مجال  الجمعية 
مع  التعاون  وأوجــه  المتقاعدين، 
والخاصة  الحكومية  المؤسسات 
بـــأهـــداف  الــصــلــة  ذات  ــة  ــيـ ــلـ واألهـ
ــة، فــــــي إطـــــــــار تــنــفــيــذ  ــيــ ــعــ ــمــ الــــجــ
لشريحة  والــخــدمــات  الــمــبــادرات 

آخرها  كــان  والــتــي  المتقاعدين، 
الكترونية  منصة  إطــاق  مشروع 
ــم خـــــدمـــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــديـ ــقـ ــتـ لـ
أعضاء  لكافة  وصحية  وتعليمية 

اإلطار  هذا  في  منوهًا  الجمعية، 
استثمار  على  الجمعية  بــحــرص 
ــرات ومــــهــــارات الــمــتــقــاعــديــن  ــبـ خـ
ــتـــي اكــتــســبــوهــا خــــال ســنــوات  الـ

عملهم في خدمة الوطن، مشيدًا 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  بــجــهــود 
االجــتــمــاعــيــة وحـــرصـــهـــا الـــدائـــم 
التنموية  خــدمــاتــهــا  تــعــزيــز  عــلــى 

ــجـــاالت الــعــمــل والــحــمــايــة  فـــي مـ
االجتماعية.

وقـــــــد أعـــــــــرب حــــمــــيــــدان عــن 
الــتــي تضطلع  لــلــجــهــود  تــقــديــره 

ــة لــــرعــــايــــة شـــــؤون  ــيـ ــعـ ــمـ بـــــه الـــجـ
ــزازًا  ــ ــتـ ــ ــتـــقـــاعـــديـــن، وذلـــــــك اعـ الـــمـ
ــن بــــــذل وعـــطـــاء  ــ ــوه مـ ــ ــدمـ ــ بـــمـــا قـ
ــهـــم، مـــنـــوهـــًا  ــعـ ــمـ ــتـ ــة مـــجـ ــدمــ ــخــ لــ
ــادرات االجــتــمــاعــيــة الــتــي  ــبـ ــمـ ــالـ بـ
لمنتسبيها  الــجــمــعــيــة  تــطــلــقــهــا 
خبراتهم  من  لاستفادة  وسعيها 
مختلف  فــي  المكتسبة  النوعية 
ــاة، فــــضــــًا عــن  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ مـــــجـــــاالت الـ
لخدمة  العطاء  على  تشجيعهم 
الــوطــن والــمــســاهــمــة فــي نهضته 
ونـــمـــوه، مـــؤكـــدًا أهــمــيــة الــشــراكــة 
من  مــزيــد  لتحقيق  المجتمعية 
اإلنـــجـــازات الــنــوعــيــة، مــنــوهــًا في 
ــالــــدور اإليــجــابــي  ــذا الـــســـيـــاق بــ هــ
الذي تقوم به مؤسسات المجتمع 
ــهــــود  الـــــمـــــدنـــــي لــــمــــســــانــــدة الــــجــ
الحكومية لتعزيز برامج التنمية 
المستدامة في مملكة البحرين.

لدعم حملة مملكة  الدولية جهودها   AMA تواصل جامعة 
البحرين للحد من حاالت اإلصابة بفيروس كورونا والتصدي لهذه 
اليوم األول من هذا  اعتبارًا من  وبالتالي فقد فرضت  الجائحة، 
كورونا   »كوفيد  لفيروس  السريع  االختبار  يونيو  الجاري  الشهر 
أن  الجامعة على  الموجودين في مبنى  19« لجميع موظفيها   -
يتم إجراؤه على أساس منتظم ودوري من قبل ممرضة الجامعة 
الــحــفــاظ على صحة  وبــالــتــالــي  والــنــتــائــج  لضمان دقــة االخــتــبــار 

وسامة جميع الموظفين.
ضوء  على  المبادرة  بهذه  تقوم  الجامعة  أن  بالذكر  الجدير 
توصيات فريق العمل الوطني لمكافحة فيروس كورونا »كوفيد - 
19«، وتماشيًا  مع توجيهات ديوان الخدمة المدنية بشأن االختبار 
السريع اإللزامي لفيروس كورونا »كوفيد - 19« لموظفي القطاع 

العام.
وقد أبدى جميع الموظفين في جامعة AMA ارتياحهم بهذه 
المبادرة وتعهدهم بالمساهمة في إنجاحها وااللتزام بالتعاون من 
أجل مكافحة هذا الوباء داخل الحرم الجامعي وخارجه حفاظًا 
على سامة كل فرد في المجتمع، متمنين من اهلل العلي القدير 
بــاد المسلمين  الــغــالــي وســائــر  الــبــاء عــن وطننا  يــرفــع هــذا  أن 

والعالم أجمع.

استقبل السفير توفيق أحمد 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  المنصور 
لـــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة واإلداريــــــــة، 
أمــــــس، بــمــكــتــبــه بــمــقــر الــــــــوزارة، 
محمود  عــدنــان  محمد  الــدكــتــور 
جمهورية  سفارة  بأعمال  القائم 

العراق لدى مملكة البحرين.
وخــــــــــــــال الــــــــلــــــــقــــــــاء، رحــــــب 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
الــقــنــصــلــيــة واإلداريــــــــــة بــالــقــائــم 
العراق،  جمهورية  سفارة  بأعمال 
ــقـــديـــره  ــزازه وتـ ــ ــتــ ــ مـــعـــرًبـــا عــــن اعــ
لــلــعــاقــات األخـــويـــة الــتــي تجمع 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
العراق الشقيقة، مستعرًضا سبل 
تــعــزيــز تــلــك الــعــاقــات واالرتــقــاء 
بها إلى مستويات أوسع بما يلبي 

التطلعات المشتركة.
ــاد الـــدكـــتـــور  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أشــ
مــحــمــد عـــدنـــان مــحــمــود بــمــســار 
البلدين  بين  الثنائية  الــعــاقــات 
تــطــوًرا  تشهد  والــتــي  الشقيقين 
ــًوا فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت،  ــمـ ونـ
دوام  الــبــحــريــن  لمملكة  متمنًيا 

الرفعة والنماء.
وجـــــرى خــــال الـــلـــقـــاء بحث 
والقضايا  الموضوعات  من  عــدد 

كما  الـــمـــشـــتـــرك.  االهـــتـــمـــام  ذات 
الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  اســتــقــبــل 
لـــلـــشـــؤون الــقــنــصــلــيــة واإلداريــــــــة، 
أمس بمكتبه بمقر الوزارة، السيد 
مياموتو ماسايوكي سفير اليابان 

المعين لدى مملكة البحرين.
وخــــال الــلــقــاء، رحـــب وكــيــل 
وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 
المعين،  اليابان  واإلدارية بسفير 
ــًدا تــطــلــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــؤكـ مـ
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون مــع الــيــابــان 
ــاء بــمــســتــويــات الــتــعــاون  ــ ــقـ ــ واالرتـ
الثنائي إلى آفاق أرحب بما يعود 
البلدين  على  والمنفعة  بالخير 
متمنًيا  الــصــديــقــيــن،  والشعبين 

للسفير كل التوفيق والنجاح.
ــه، أكــــــــد الـــســـيـــد  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــو مــــاســــايــــوكــــي حــــرص  ــوتــ ــامــ ــيــ مــ
الـــيـــابـــان عــلــى تــوطــيــد الــعــاقــات 
الــتــي تجمع  الــمــتــمــيــزة  الــثــائــيــة 
بين البلدين الصديقين، متمنًيا 
الــرفــعــة  دوام  الــبــحــريــن  لمملكة 

والنماء.
ــرى خـــال الــلــقــاء، بحث  وجــ
والقضايا  الموضوعات  من  عــدد 

ذات االهتمام المشترك.

وزير العمل ينوه بجهود »الحكمة للمتقاعدين« لال�س�تفادة من خبرات منت�سبيها

ت�وف�ر } وزير العمل لدى استقبال ر ئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين.  الدول�ي�ة   AMA جام�عة 

الـ�سريع  »19  - »ك�وف�ي�د  اخ�تب�ار 

لجميع موظفيها في الحرم الجامعي

وكي��ل الخارجي��ة لل�س��وؤون القن�سلي��ة ي�س��تقبل القائ��م بالأعم��ال العراق��ي و�س��فير الياب��ان

} الوكيل لدى استقبال السفير الياباني.} الوكيل لدى استقبال القائم باألعمال العراقي.

»المنبر الإ�سالمي« ت�سيد بت�سويت البحرين ل�سالح ت�سكيل لجنة تحقيق اأممية في النتهاكات الإ�سرائيلية
المنبر  الــعــام لجمعية  األمــيــن  أشــاد 
الــمــهــنــدس محمد  الـــوطـــنـــي اإلســــامــــي 
مملكة  بــتــصــويــت  ــادي  ــمـ ــعـ الـ إســمــاعــيــل 
لجنة  تشكيل  على  بالموافقة  البحرين 
تــحــقــيــق أمــمــيــة فـــي انــتــهــاكــات الــجــيــش 

اإلسرائيلي في قطاع غزة.
وأضــــاف أن هـــذا الــمــوقــف الــمــشــرف 
يضاف إلى المواقف التاريخية المشرفة 

تــجــاه القضية  قـــيـــادة وشــعــبــًا  لــلــبــحــريــن 
الــحــقــوق  ومــســانــدة  ودعــــم  الفلسطينية 
الشقيق  الفلسطيني  للشعب  المشروعة 
ــتــــهــــاكــــات اإلجــــرامــــيــــة  ــــدي لــــانــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
اإلسرائيلية التي تخالف القانون الدولي 

وجميع الشرائع السماوية.
بالموافقة  البحرين  قــرار  أن  واعتبر 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة الــتــحــقــيــق هـــو قـــرار 

صائب جدًا ويعبر عن وجدان كل بحريني 
وعن اإلرادة الشعبية البحرينية التي لم 
على  أجمعت  مثلما  قضية  على  تجمع 

القضية الفلسطينية.
ـــ »الـــمـــنـــبـــر  ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــن األمـ ــمــ وثــ
ــات الــشــعــب  ــ ــفـ ــ اإلســـــامـــــي« مــــواقــــف ووقـ
البحريني الحاشدة بكل تياراته وتوجهاته 
الفلسطيني  الــشــعــب  ــع  مـ الــمــتــضــامــنــة 

ــنــــددة بــــاالعــــتــــداءات اإلســرائــيــلــيــة  والــــمــ
األخيرة على القدس وحي الشيخ جراح 
وغـــزة والــتــي أظــهــرت بــوضــوح أن الشعب 
البحريني لم ينس القضية الفلسطينية 
ــه،  ــاتـ ــويـ وأنـــهـــا مـــا تـــــزال فـــي مــقــدمــة أولـ
المعنية  الجهات  لجميع  الشكر  موجهًا 
الــتــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مــقــدمــتــهــا  وفــــي 
وموافقتها  الــازمــة  الــتــراخــيــص  منحت 

األهلية  والجمعيات  الجهات  لمختلف 
بـــل وشـــاركـــت فـــي تــنــظــيــم الــوقــفــات مــنــذ 
ــا عبر  ــو مـ بــدايــتــهــا  وحـــتـــى نــهــايــتــهــا وهــ
المشرفة   البحرين  مــواقــف  عــن  بصدق 
تـــجـــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأكـــــدت 
الــبــحــريــن هــي جـــزء أصيل  الــمــواقــف أن 
الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة تهتم  مـــن األمـــــة 

بقضاياها وتتألم آلالمها.
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في  الرياضيات  قسم  في  باحثون  أوصــى 
بأهمية  الــبــحــريــن،  جامعة  فــي  الــعــلــوم  كلية 
بين  الــمــؤكــدة  الــعــدوى  انتقال  معدل  تقليل 
وزيــادة  المصابة،  غير  الفئة  إلــى  المصابين 
معدل التعافي بين الفئة المصابة، باإلضافة 
إلى قياس مدى تأثير أخذ اللقاح في حالتي 
تــحــقــيــق الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي مـــن عــدمــه، 
راصـــديـــن تــنــاقــص عـــدد الـــحـــاالت الــمــصــابــة، 
وذلك لتحقيق وضع مثالي ُيسهم في الحد 
نتائج  على  بناًء  كــورونــا،  فيروس  انتشار  من 
دراستهم  خــالل  مــن  إليها  تــوصــلــوا  ريــاضــيــة 

لنموذج رياضي ُمقترح. 
ــارك فـــــي قــســم  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وقــــــــدم األســــــتــــــاذ الـ
الرياضيات الدكتور ناصر متولي علي - مع 
طالبات برنامج الماجستير في الرياضيات: 
هدى جعفر السعيد، وفوزية إبراهيم مصباح، 
ريــاضــيــًا،  نــمــوذجــًا   - الجهيني  أحــمــد  ونـــدى 
نــمــاذج  لتصميم  عالمية  أســـس  عــلــى  مبنيًا 
رياضية تفسر كيفية انتشار األوبئة، ووصفوا 
من خالل هذا النموذج عملية انتشار فيروس 

كورونا والعوامل المؤثرة في سلوكه. 
 كــمــا تـــطـــرق الـــنـــمـــوذج إلــــى تــأثــيــر أخــذ 
اليومية  األعـــداد  تناقص  عملية  فــي  اللقاح 
انتقال  معدل  تأثير  دراســة  وتمت  المصابة، 

عــدد اإلصابات  اللقاح في  اخــذ  الــعــدوى مع 
اليومية.

فــي حلقة  النموذج  هــذا  نتائج  وعــرضــت 
عــلــمــيــة عــقــدت مــــؤخــــرًا، اســتــعــرض خــاللــهــا 
النموذج  وناقشوا  النظري،  اإلطار  الباحثون 
الــــريــــاضــــي الــــــــذي يـــصـــف عـــمـــلـــيـــة انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس، كــمــا تــطــرقــوا إلـــى دراســــة سلوك 
الــلــقــاح، وتــأثــيــر  بــعــد أخـــذ  عملية االنــتــشــار 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي فــي الــحــد مــن عملية 

انتشار الفيروس. 
وأكـــــد د. عــلــي تــطــابــق نــتــائــج الــنــمــوذج 
المقترح مع النتائج المعلنة من قبل الفريق 
كــورونــا،  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
الفــتــًا إلـــى إمــكــانــيــة تــطــويــر الــنــمــوذج لرصد 
ــرى مـــثـــل: مـــعـــدل انــتــشــار  ــ تــأثــيــر عـــوامـــل أخـ
من  الخارجين  أو  القادمين  بين  الــفــيــروس 
والوفيات  المواليد  ونسبة  البحرين،  مملكة 
من  والكثير  بالجائحة،  لها  عالقة  ال  التي 
مــواصــلــة  إلـــى  مــشــيــرًا  األخرى,  الــمــتــغــيــرات 
الفريق البحثي في دراسة النموذج الرياضي 
وتطويره، داعيًا إلى ضرورة االلتزام بتعليمات 
انتشار  مــن  للحد  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق 
الحياة  إلــى  الــعــودة  مــن  وللتمكن  الجائحة، 

الطبيعية بشكل تدريجي وآمن.

ريا�ضيا  ن��م��وذج��ا  ت��ق��دم  ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة 

ل��درا���ض��ة ال��ح��د م��ن ان��ت�����ض��ار ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا

قـــضـــت الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة 
الــعــلــيــا الـــثـــانـــيـــة بــشــطــب االســــم 
الــــــــتــــــــجــــــــاري »فـــــــــرقـــــــــة األخــــــــــــوة 
استصدره  كــان  الــذي  البحرينية« 
أحد أعضاء الفرقة باسمه فقط، 
ــة الــــى  ــمـ ــكـ ــمـــحـ ــيــــث أشــــــــــارت الـ حــ
كــان  الــفــرقــة  اســـم  أن  الــثــابــت  أن 
المؤسسين  قــبــل  مــن  مستخدما 
جـــمـــيـــعـــا ولــــيــــس بــــاســــم شــخــص 
فــقــط، وبــالــتــالــي ال يحق  واحــــد 

لـــه االســتــئــثــار بـــاالســـم الــتــجــاري 
منفردا  باسمه  وتسجيله  للفرقة 
ــم  بــمــا يـــكـــون مــعــه تــســجــيــل االسـ
ــاري قــد  ــجـ ــتـ بـــمـــوجـــب الـــســـجـــل الـ
األســمــاء  لــقــانــون  بالمخالفة  تــم 

التجارية.
وقـــــــــــــال الـــــمـــــحـــــامـــــي مــــانــــع 
البوفالسة إن موكليه من أعضاء 
ــد فـــجـــئـــوا بــالــخــطــوة  الـــفـــرقـــة، قــ
والقرار الذي قام به أحد األعضاء 

الالحقين بالفرقة، بتسجيل اسم 
الفرقة لصالحه الخاص من دون 
ما  مــشــاورتــهــم،  أو  إليهم  الــرجــوع 
رفع دعــوى قضائية  إلى  دفع بهم 
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وضـــــــد  ضــــــــده، 
علمهم  فــور  والسياحة،  والتجارة 
مؤكدين  بها،  قــام  التي  بالخطوة 
مــــن خـــاللـــهـــا، أحـــقـــيـــتـــهـــم بــاســم 
الــفــرقــة كــونــهــم هـــم الــمــؤســســون 
 1975 سنة  انطالقها  منذ  فقط، 

بحر،  علي  الراحل  الفنان  برفقة 
طلبهم  رفــضــت  المحكمة  أن  إال 
الــثــانــي،  الــطــرف  لــصــالــح  لتحكم 
أمــام  الحكم  على  استأنف  حيث 
التي  العليا  االستئناف  محكمة 

قضت بإلغاء حكم أول درجة.
وأكد البوفالسة أهمية الحكم 
ــاء فـــي صـــالـــح مــوكــلــيــه،  ــذي جــ ــ الـ
الموسيقية،  األخوة  فرقة  أعضاء 
والــــــذي ســيــســهــم بــشــكــل أســاســي 

فـــي إعــــــادة إحـــيـــاء فـــرقـــة األخــــوة 
ليعودوا  البحرينية  الموسيقية 
الفنية  الــســاحــة  إلـــى  مــن جــديــد 
ويــســتــمــروا بــتــقــديــم الــعــديــد من 
األعــــمــــال الـــنـــاجـــحـــة والـــجـــديـــدة 
بـــرفـــقـــة األعـــــضـــــاء الــمــؤســســيــن 
تخليدًا  جـــديـــدة،  ــروح  وبــ لــلــفــرقــة 
بحر  على  الراحل  الفنان  لذكرى 
واســتــمــرار لــلــنــجــاح الــــذي حققه 

خالل مسيرته الفنية الكبيرة.

بعد ا�ستئثار اأحد الم�ؤ�س�سين ال�سم الفرقة لنف�سه فقط

العلي�ا ال�ض�تئنافية تلغ�ي ال�ض�م التج�اري ل�»الأخ�وة« البحريني�ة

ــاف الــعــلــيــا  ــنـ ــئـ ــتـ أيــــــدت مــحــكــمــة االسـ
الـــجـــنـــائـــيـــة األولــــــــى عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن 10 
عدد  في  اتجرا  وآسيوية  لبحريني  سنوات 
ــيـــويـــات، وحــبــس متهم  مـــن الــفــتــيــات اآلسـ
بالغ  الواقعة  كشف  ســنــوات، حيث   3 ثالث 
مــن ســفــارة أجــنــبــيــة يــفــيــد بــاحــتــجــاز فتاة 
آسيوية يتم استغاللها في أعمال الدعارة، 
المبلغ  الــمــكــان  إلـــى  أمــنــيــة  قـــوة  فتوجهت 
عنه وتم العثور على 5 فتيات أخريات قيد 

االحتجاز من المتهمين.

وقـــالـــت إحــــدى الــمــجــنــي عــلــيــهــن إنــهــا 
المتهمة  وان  فــقــيــرة،  ــرة  ــ أسـ إلــــى  تــنــتــمــي 
ــا فــي  ــهـ ــل لـ ــمـ أبـــلـــغـــتـــهـــا بـــتـــوفـــيـــر فــــــرص عـ
البحرين، وبعد حضورها أخذت منها جواز 
ــداد 1500 ديــنــار  ســفــرهــا وطــلــبــت مــنــهــا ســ
للحصول عليه مجددا باإلضافة إلى 230 
دينارا إيجارا شهريا للمسكن وتوفير األكل 
والشرب، وأضافت أنها حضرت وجلست مع 
عدة فتيات اكتشفت أنهن يمارسن الدعارة 
بــمــقــابــل مـــــادي، كــمــا عــمــلــت هـــي األخــــرى 

ــا بــيــن 20 ديـــنـــارا و80  يـــتـــراوح مـ بــمــقــابــل 
دينارا.

وأشارت إلى أنها ظلت تعمل في مجال 
المطلوب  المبلغ  وفــرت  أن  وبعد  الــدعــارة، 
سفرها  جـــواز  عــلــى  للحصول  للمتهمين 
بــــ600  مــقــدرا  إضــافــيــا  مبلغا  منها  طــلــبــوا 
والدتها  دينار، ولم تستطع، فتواصلت مع 
الجهات  أبلغت  بــدورهــا  والــتــي  بلدها  فــي 
إلى  اإلنتربول  مع  التواصل  وتم  المعنية، 

أن تم تحريرها من قبل قوات الشرطة.

واعترفت المتهمة بالواقعة، وقالت إنه 
البحرين،  إلــى  ســنــوات حــضــرت  أربـــع  منذ 
وحصلت  الدعارة،  مجال  في  تعمل  وكانت 
على جواز سفرها بعد سداد مبلغ آلسيوية 
جــواز  على  حصولها  بعد  أنــهــا  إال  أخـــرى، 
ســفــرهــا لــم تـــغـــادر، وتــعــرفــت عــلــى المتهم 
ونـــشـــأت بــيــنــهــمــا عــالقــة عــاطــفــيــة وأصــبــح 
يساعدها في توفير سكن استأجره باسمه، 
وأصــبــحــت تــعــمــل فــي مــجــال الـــدعـــارة هي 

األخرى رفقة باقي المتهمين.

تاأيي�د ال�ض�جن 10 �ض�نوات لبحرين�ي واآ�ض�يوية لالتج�ار ف�ي الب�ض�ر

أولــى  الــصــغــرى  الجنائية  المحكمة  أمــس  بـــدأت 
واقعة اصطدام قارب  المتهمين في  جلسات محاكمة 
صيد بقارب قوات خفر السواحل والتي نشأ عنها وفاة 
أحد أفراد الشرطة وإصابة أفراد القوة التي كانت على 
القادمة  الجلسة  تأجيل  المحكمة  قررت  متنه، حيث 

لجلب المتهمين من محبسهم.
في  بالحادث  أخــطــرت  قــد  العامة  النيابة  وكــانــت 
ساعة مبكرة من صباح يوم 2021/5/6، حيث انتقلت 
ــرت مــنــاظــرة لــجــثــة الــشــرطــي الــمــتــوفــى، وأمـــرت  ــ وأجـ
إلى  الــحــادث  مرتكبي  إلــى  وصـــواًل  التحريات  بــإجــراء 
أشخاص  تحديد  من  السواحل  إدارة خفر  تمكنت  أن 

المتهمين والقارب المستخدم في الواقعة. 
كشفت  قــد  والتحقيقات  الــتــحــريــات  أن  وأضــــاف 
عن أن المتهمين وهم من جنسية آسيوية قد خرجوا 
بالقارب إلى البحر بناء على تكليف من صاحبه وذلك 

بحظر  الــــوزاري  لــلــقــرار  بالمخالفة  الــروبــيــان  لصيد 
الصيد في هذه الفترة وباستعمال أدوات صيد ممنوع 
استخدامها وفي منطقة محظور فيها الصيد، وأنهم 
الشرطة  زورق  مشاهدتهم  بمجرد  لــلــفــرار  ســعــوا  قــد 
وإصابة  ووفـــاة  انقالبه  فــي  تسبب  مــا  بــه،  فاصطدموا 
أفــــراد الــشــرطــة الــذيــن كــانــوا عــلــى مــتــنــه، كــمــا عاينت 
الــنــيــابــة الـــقـــارب الــمــتــســبــب فــي الــواقــعــة واســتــجــوبــت 
وأمرت  القارب  صاحب  وكذلك  اآلسيويين  المتهمين 

بحبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.
للكشف على جثة  الشرعي  الطبيب  انتدبت  كما 
أفراد  من  المصابين  وكذلك  المتوفى  عليه  المجني 
المختصين  الخبراء  وانتدبت  والمتهمين،  الشرطة 
بـــــــإدارة الـــســـالمـــة وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة الــبــحــريــة بـــــوزارة 
المواصالت واالتصاالت لمعاينة القاربين وصواًل من 

ذلك الى ظروف ومالبسات الواقعة.

بدء محاكمة المتهمين في واقعة وفاة �ضرطي خفر ال�ضواحل

كتب عبداألمير السالطنة:
المدني  الدفاع  رجــال  تمكن 
إخــمــاد حــريــق متوسط وقع  مــن 
عصر أمس )األربعاء( في مطعم 
بــقــريــة الــمــالــكــيــة مــن دون وقــوع 

إصابات.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولــيــة 
الرابعة من  الساعة  فــي  أنــه  إلــى 
قرية  مــرتــادو  فوجئ  أمــس  عصر 
المالكية بنشوب حريق في أحد 
على  فقاموا  بالقرية  المطاعم 
المدني  بالدفاع  الفور باالتصال 
الذين حضروا على وجه السرعة 
وانــقــســمــوا  الـــبـــالغ،  تلقيهم  ــور  فـ
إلــــى مــجــمــوعــات لــكــي يــتــمــكــنــوا 
من محاصرة الحريق ومنعه من 
بالكامل.  المطعم  إلى  االنتقال 
ــد تــواجــد فــي مــوقــع الــحــريــق  وقـ
النجدة  شرطة  سيارات  من  عدد 
ــوا بـــإبـــعـــاد الـــمـــتـــواجـــديـــن  ــ ــامـ ــ وقـ
ــكـــي ال  ــالــــقــــرب مــــن الــــمــــوقــــع لـ بــ
يــصــاب أحـــد مــنــهــم بــــأذى وحتى 
ــوم رجـــــــال الـــــدفـــــاع الـــمـــدنـــي  ــقــ يــ

ــتـــج عــــن الــحــريــق  بـــواجـــبـــهـــم. ونـ
متوسطة  بنسبة  المطعم  تضرر 
وبــعــد  إصــــابــــات،  وقـــــوع  دون  مـــن 

الجهات  فتحت  الحريق  إخــمــاد 
ــة الـــتـــحـــقـــيـــق لــمــعــرفــة  ــيـ ــمـ الـــرسـ

أسبابه. 

اإخماد حريق محدود في اأحد المطاعم بقرية المالكية

} إخطار بإزالة 33 سيارة بالجنوبية.

وخ��رب��ة ب��ال��ج��ن��وب��ي��ة م��ه��ج��ورة  وع���رب���ة  ���ض��ي��ارة   33 ب���اإزال���ة  اإخ���ط���ار 
ــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  قــــامــــت بـ
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
 33 بإخطار  البلدي  المجلس 
ســيــارة وعــربــة ســكــراب وخــربــة 
في مختلف مناطق الجنوبية 
القانونية،  الــمــدة  انتهاء  بعد 
إشغال  لــقــانــون  تنفيذًا  وذلـــك 
الطريق العام وقانون النظافة 

العامة. 

وتم تنفيذ هذه الحملة من 
أجل الحد من تشويه المظهر 
ــرانـــي  ــعـــمـ ــام والــــطــــابــــع الـ ــ ــعـ ــ الـ
واألحياء  للمناطق  والجمالي 
البلدية  تقوم  حيث  السكنية، 
بصفة دورية بضبط مخالفات 
اإلشـــغـــاالت الــتــي تــتــســبــب في 
ــرار بــالــبــيــئــة والـــحـــد من  ــ اإلضــ
وجود  من  المواطنين  شكاوى 

ــراف  ــيـــارات عــلــى أطــ ــذه الـــسـ هــ
الطريق العام، مما يصعب من 
الــقــيــادة،  أثــنــاء  تنقلهم  حــركــة 
عالوة على حجزها ألجزاء من 
الــشــارع وإعــاقــة الــرؤيــة وحجز 
ــن الــمــفــتــوحــة وإشــغــال  ــاكـ األمـ

الطريق العام. 
هـــذه  أن  الـــبـــلـــديـــة  ــدت  ــ ــ وأكـ
الـــــحـــــمـــــالت مــــســــتــــمــــرة عـــلـــى 

مـــدار الــعــام وتــهــدف إلــى إزالــة 
في  أنواعها  بشتى  المخالفات 
المحافظة  مــنــاطــق  مــخــتــلــف 
البلدية  تــعــمــل  إذ  الــجــنــوبــيــة، 
الكفيلة  الــخــطــط  وضـــع  عــلــى 
ــن هــــــذه الـــظـــاهـــرة  بـــالـــحـــد مـــ
وتــقــلــيــلــهــا، اســـتـــنـــادا لــقــانــون 
لسنة   10 رقم  العامة  النظافة 
الــتــي   )7( رقــــم  ــادة  الــــمــ  2019

تــنــص عــلــى أنـــه »يــحــظــر على 
ــبــــات الــمــهــمــلــة  مــــــالك الــــمــــركــ
وجــــــمــــــيــــــع أنــــــــــــــــواع الـــــــخـــــــردة 
والسكراب وضعها أو تركها في 
الشوارع أو على األرصفة، وفي 
الــســاحــات والــمــيــاديــن الــعــامــة 
والــــشــــواطــــئ، وعـــلـــى الــبــلــديــة 
إنــــذار  الــمــخــتــصــة  ــانــــة  أو األمــ
مالك هذه المركبات المتروكة 

إلــى  ونقلها  برفعها  والـــخـــردة 
األماكن التي تحددها البلدية 
الــمــخــتــصــة خــالل  أو األمـــانـــة 
اإلنــــــــذار  ويـــــكـــــون  ســـــاعـــــة،   48
بــــوضــــع عــــالمــــة عــلــيــهــا تــفــيــد 
المذكورة  الــمــدة  بــبــدء ســريــان 
واإلجـــــــــراء الــمــتــخــذ فــــي هـــذا 
الجهات  مع  بالتنسيق  الشأن 

المختصة«.

} إخماد حريق محدود في أحد المطاعم بقرية المالكية.

أبانمي محافظ  سهيل  المهندس  قام  
والجمارك  والضريبة  للزكاة  العامة  الهيئة 
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر 
جسر  لمنفذ  تفقدية  بــزيــارة  فــهــد،  الملك 
الــمــلــك فــهــد، وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه الشيخ 
أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك 
العامة  المؤسسة  إدارة  نائب رئيس مجلس 
اإلدارات  ومــــديــــري  ــد،  ــهـ فـ الـــمـــلـــك  لــجــســر 

األمنية في منفذ جسر الملك فهد.
الشيخ أحمد  الزيارة رحب   بداية  وفي 
بــالــمــهــنــدس سهيل  خــلــيــفــة  آل  حــمــد  بـــن 
بــمــنــاســبــة تعيينه  أبــانــمــي، مــهــنــئــا مــعــالــيــه 
والضريبة  للزكاة  العامة  للهيئة  محافظًا 
والنجاح  التوفيق  لــه  متمنيًا  والــجــمــارك، 
فـــي مــهــامــه الـــقـــادمـــة. وقــــد أشــــار الــــى أهــم 
المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الوقت 
والبرامج  الخطط  إلــى  باإلضافة  الــراهــن، 

الــتــطــويــريــة الـــتـــي تــســعــى الــمــؤســســة إلــى 
فاعلية  زيــادة  تنفيذها مستقباًل من خالل 
األداء وتطوير األنظمة واالستخدام األمثل 
المرفق  بما يخدم هذا  الحديثة  للتقنيات 
البحرين  بين مملكة  يربط  الذي  الحيوي 
يسهم  وبما  السعودية,  العربية  والمملكة 
كــفــاءة العمل وســبــل دعــم الحركة  فــي رفــع 

السياحية والتجارية.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ وقـــــــد  أعـــــــــرب 

الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــجــســر الـــمـــلـــك فــهــد 
عــن شــكــره وتــقــديــره لــنــائــب رئــيــس مجلس 
لــمــشــاريــع  ومــتــابــعــتــه  حــرصــه  عــلــى  اإلدارة 
المؤسسة وتقديم الدعم المستمر في إطار 
التطويرية،  المشاريع  تنفيذ  على  العمل 
مــشــيــدا بــالــجــهــود الــطــيــبــة الــتــي تــقــوم بها 
الجانب  اإلدارات األمنية والمؤسسات  في 
ــتــــواصــــل لـــرفـــع  ــمــ ــا الــ ــلـــهـ ــنـــي وعـــمـ ــريـ ــبـــحـ الـ
مستويات األداء وتطوير مناطق االجراءات. 

رئ����ي���������س ال���م���وؤ����ض�������ض���ة ال����ع����ام����ة ل���ج�������ض���ر ال���م���ل���ك 

ف���ه���د ي��ت��ف��ق��د ال���م���ن���ف���ذ وال���م�������ض���اري���ع ال��ت��ط��وي��ري��ة

} الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة خالل استقباله المهندس سهيل أبانمي.



الصادر  السنوي  التقرير  مقدمة  فــي 
والمؤسسات  للبنوك  الــعــام  المجلس  عــن 
والمتضمن   ،2020 عام  اإلسالمية  المالية 
للمصرفيين  الــعــالــمــيــة  االســتــبــانــة  نــتــائــج 
االســالمــيــيــن الـــذي حــمــل عــنــوان »مـــا بعد 
المالية  الــتــكــنــولــوجــيــا  الــرقــمــي:  الــتــحــول 
نــحــو )100(  وشـــمـــل  الـــعـــمـــالء«،  وتـــجـــربـــة 
رئــيــس تــنــفــيــذي لــبــنــك إســـالمـــي مــوزعــيــن 
ــلـــى)35( دولــــة، كــتــب الــدكــتــور عــبــداإللــه  عـ
مــؤكــدا  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  بالعتيق 
أهمية التكنولوجيا لجميع القطاعات في 
ظل األوضاع اإلقليمية والعالمية الراهنة، 
والمصرفي  المالي  القطاع  ذلــك  فــي  بما 
اإلســـــالمـــــي، مــــشــــددا عـــلـــى أنـــــه »فـــــي ظــل 
التكنولوجيا  تــعــد  التغيير،  ســريــعــة  بيئة 
ــار وتــطــور  ــ الــمــالــيــة عــنــصــرا أســاســيــا الزدهـ
صــنــاعــة الــتــمــويــل اإلســـــالمـــــي«، لــــذا فــإن 
احتضان  إلــى  بحاجة  اإلســالمــيــة  البنوك 
وإدارة  اعتمادها،  عن  تنجم  التي  الفوائد 
األمين  دعا  وقد  بها.  المرتبطة  المخاطر 
العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات 
الــمــالــيــة اإلســـالمـــيـــة الــبــنــوك اإلســالمــيــة 
والتطورات  باالتجاهات  الوعي  »زيــادة  إلى 
عملية  وتــســريــع  الــجــديــدة،  التكنولوجية 
مكانتها  عــلــى  الــحــفــاظ  أجـــل  مــن  التبني 
وتــعــزيــز دورهـــــا فـــي ســــوق تــنــافــســيــة تــــزداد 
ــمـــالء لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــعـ فــيــهــا طـــلـــبـــات الـ
خـــدمـــات مــبــتــكــرة، حــيــث يــتــوقــع الــعــمــالء 
وأكــثــر  أفــضــل  تــجــارب مصرفية  بــاســتــمــرار 
االستبانة  نتائج  مــن  اتــضــح  وقــد  كــفــاءة«. 
مقارب  مستوى  في  اإلسالمية  البنوك  أن 
لــنــظــيــراتــهــا مـــن الــبــنــوك الــتــقــلــيــديــة في 
وأن  المالية،  التكنولوجيا  على  االعتماد 
المالية  للتكنولوجيا  منتجات  ثالثة  أهم 
ــن طــــرف الـــبـــنـــوك اإلســالمــيــة  مــعــتــمــدة مـ
المصرفية  الــمــدفــوعــات/الــخــدمــات  هـــي: 
الخدمات  وتليها  المحمول،  الهاتف  عبر 
اآللــي  التعلم  ثــم  الــمــفــتــوحــة،  المصرفية 
والبيانات الضخمة. أما أهم ثالثة مسارات 
متبعة من قبل البنوك اإلسالمية العتماد 
التكنولوجيا المالية فهي: شراء الخدمات 
مـــن شـــركـــات مــتــخــصــصــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 

التكنولوجيا  تطبيقات  وتطوير  المالية، 
المالية داخــلــيــا، واالنــخــراط فــي شــراكــات 
مـــع شـــركـــات مــتــخــصــصــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
ــانــــة أن  ــبــ ــتــ ــرت االســ ــ ــهـ ــ ــيــــة. كـــمـــا أظـ ــالــ الــــمــ
مـــجـــال الـــمـــدفـــوعـــات والـــتـــســـويـــة، مــتــبــوعــا 
البشرية،  الـــمـــوارد  ثــم  الــشــركــات،  بتمويل 
ــرا بــاعــتــمــاد  ـــأثــ ــر تـ ــثــ ــي الــــمــــجــــاالت األكــ هــ
التكنولوجيا المالية. وأن أهم ثالث مزايا 
اعتماد  مــن  اإلســالمــيــة  الــبــنــوك  تحققها 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة فــتــتــمــثــل بـــزيـــادة 
الــحــجــم والــفــاعــلــيــة الــتــشــغــيــلــيــة، وتــعــزيــز 
ــفـــاض مــصــاريــف  ــمـــالء، وانـــخـ ــعـ تــجــربــة الـ
الــتــشــغــيــل/ الــتــكــالــيــف. فــيــمــا جـــاء األمـــن 
مقدمة  فــي  البيانات  وحماية  السيبراني 
تــحــديــات اعــتــمــاد الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
إدماج  الرقابية، ثم تعقيدات  النظم  ويليه 
البنية  فــي  الضعف  ونــقــاط  التكنولوجيا، 
التحتية، والعثور على شريك موثوق جدير 
وسلوك  المالية،  التكنولوجيا  مجال  فــي 
ــيــــود الـــمـــيـــزانـــيـــة/الـــتـــمـــويـــل،  الـــعـــمـــالء، وقــ
ــافـــي،  ــقـ ــثـ والـــتـــنـــاســـب االســـتـــراتـــيـــجـــي /الـ
وضـــعـــف كـــفـــاءة الــمــوظــفــيــن، واالمـــتـــثـــال 
أما  اإلدارة.  والدعم من مجلس  للشريعة، 
اإلســالمــيــة  للبنوك  مــمــارســات  ثـــالث  أهـــم 
لــتــحــســيــن تــجــربــة الــعــمــالء فــتــتــمــثــل فــي: 

ــول، وتـــدريـــب  ــلــ ــحــ تـــنـــويـــع الـــمـــنـــتـــجـــات والــ
ومراقبة الموظفين على مشاركة العمالء، 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  واســتــخــدام 
العام  المجلس  وعقد  واألخبار.  للعروض 
للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية في 
األول من يوليو 2020، الجلسة االفتراضية 
المالية  »الخدمات  عنوان:  تحت  الخاصة 
نمو  فرصة  أم  عائقا  تعتبر  هــل  الرقمية: 
لــلــصــنــاعــة الــمــالــيــة اإلســـالمـــيـــة«. وهــدفــت 
التكنولوجيا  وضــع  مناقشة  إلــى  الجلسة 
المالية في المؤسسات المالية اإلسالمية 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا وعــــرض أهــم 
المعامالت  في  التكنولوجيا  اعتماد  مزايا 

البنكية.
وبالتعاون  الــعــام  المجلس  أطلق  كما 
القطاع  لتنمية  اإلسالمية  المؤسسة  مــع 
الخاص ندوة افتراضية بعنوان »المصرفية 
ــة لــنــمــو وتــطــويــر  ــعــ ــوة دافــ ــ الـــمـــفـــتـــوحـــة: قـ
/7 بــتــاريــخ  وذلـــك  اإلســالمــيــة«  المصرفية 

من  مــخــتــارة  نخبة  جمعت  مــــــارس/2021، 
التكنولوجيا  في  والمتخصصين  الخبراء 
الــمــالــيــة، ومــمــثــلــي الــســلــطــات الــرقــابــيــة، 
ومــمــثــلــي الــبــنــوك اإلســالمــيــة، فــي منصة 
حوارية لمناقشة وجهات نظر البنوك بشأن 
التركيز  مع  المالية  التكنولوجيا  اعتماد 
عــلــى الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــمــفــتــوحــة. 
المختلفة  األبـــعـــاد  الـــنـــدوة  نــاقــشــت  وقــــد 
للخدمات المصرفية المفتوحة باعتبارها 
المالية،  التكنولوجيا  مــن  حــديــثــًا  نمطًا 
والمبادرات العالمية التي تدعم اعتمادها، 
المرتبطة  التحديات والفرص  إلى  إضافة 
من  المطلوبة  التغيرات  وعــن  بتطبيقها. 
المفتوحة،  المصرفية  إلى  االنتقال  أجل 
ــة أن  ــيــ أوضـــــــح مــمــثــلــو الـــبـــنـــوك اإلســــالمــ
ــارات  ــهـ ــمـ ــالـ ــوب يــتــعــلــق بـ ــلـ ــطـ ــمـ الـــتـــغـــيـــر الـ
وعي  إلى  إضافة  لموظفيها،  التكنولوجية 
المعلومات.  تكنولوجيا  وأنظمة  العمالء، 
وبخصوص التحديات التي تواجه التحول 
اإلسالمية  البنوك  أشــارت معظم  الرقمي، 
ــي مـــــبـــــادرات الــمــصــرفــيــة  إلـــــى الـــنـــقـــص فــ
التحتية  الــبــنــيــة  وإشــكــالــيــات  الــمــفــتــوحــة، 
الــعــالــقــة، بــاعــتــبــارهــمــا الــتــحــديــيــن األبـــرز 

واختتمت الندوة بدعوة البنوك اإلسالمية 
إلــــى ضـــــرورة اعــتــمــاد وتــعــزيــز الــتــوجــهــات 
المصرفية  مــثــل  الــجــديــدة  التكنولوجية 
مضافة  قيمة  مــن  تحققه  لما  المفتوحة 
إلـــى الــصــنــاعــة الــمــالــيــة اإلســالمــيــة. ومما 
البحرين  مملكة  أن  إلــيــه  اإلشــــارة  ينبغي 
ــدرت فــي أكــتــوبــر مــن عـــام 2020 إطـــارًا  أصــ
إحاللها،  لتسريع  المفتوحة  للمصرفية 
ومــســاعــدة الــمــؤســســات الــمــالــيــة فــي تبني 

واعتماد الخدمات المصرفية المفتوحة.
وأطــــلــــق الـــمـــجـــلـــس الــــعــــام أيـــضـــا فــي 
اتــحــاد  ــع  مـ بـــالـــتـــعـــاون  مـــــــــارس/2021   /16
المشترك  المنتدى  الــعــربــيــة-  الــمــصــارف 
األزمــات  »تحويل  ُبــعــد- حــول  -عــن  الثاني 
الــتــمــويــل اإلســـالمـــي لتحقيق  إلـــى فـــرص 
النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في 
أهمية  مــؤكــدا   .» األوســـط  الــشــرق  منطقة 
الصناعة  في  واالبتكار  االستدامة  تحقيق 
الخدمات  وفي صناعة  عام  بشكل  المالية 
وداعــيــا  خـــاص،  بشكل  اإلســالمــيــة  المالية 
إلــــى اســتــثــمــار تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــورونـــا 
لــتــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــي والــتــكــنــولــوجــيــا 

المالية واالبتكار في البنوك اإلسالمية. 
وفـــي الــخــتــام البـــد وأن نــشــيــد بــالــدور 
ــــذي يــلــعــبــه الــمــجــلــس الــعــام  اإليـــجـــابـــي الـ
اإلسالمية  المالية  والــمــؤســســات  للبنوك 
والمصرفي  المالي  بالقطاع  االرتــقــاء  في 
العناية  المزيد من  إلى  اإلسالمي، وندعو 
المالية  التكنولوجيا  وتطبيقات  بمفهوم 
اإلسالمية، وأن يسعى إلى جنب المؤسسات 
الــمــالــيــة األخــــــرى الـــداعـــمـــة لــلــمــؤســســات 
الـــمـــالـــيـــة اإلســـالمـــيـــة كــهــيــئــة الــمــحــاســبــة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 
ومــجــلــس الــخــدمــات الــمــالــيــة اإلســالمــيــة، 
اإلسالمية  الـــدول  فــي  المركزية  والــبــنــوك 
ديناميكي آللية  استرشادي  إلعداد نموذج 
اعتماد التكنولوجيا المالية اإلسالمية في 
اإلسالمية،  المالية  والمؤسسات  البنوك 
التعليم  مجال  في  أكبر  بشكل  يسهم  وأن 
ــتــــدريــــب عـــلـــى تــقــنــيــات الــتــكــنــولــوجــيــا  والــ

المالية اإلسالمية.
} أكاديمي وخبير اقتصادي

الــعــربــيــة  ــدول  ــ الــ تـــأســـس مــجــلــس  يــنــايــر 2020  فـــي 6 
واالفــريــقــيــة الــمــطــلــة عــلــى الــبــحــر األحــمــر وخــلــيــج عــدن، 
مــثــل؛  وافــريــقــيــا  آســيــا  مـــن  دواًل  تــضــم  إقــلــيــمــيــة  كمنظمة 
السعودية، ومصر، واليمن، والصومال، واريتريا، وجيبوتي، 
األحمر  البحر  على  ولها حدود  مطلة  والسودان،  واألردن، 
هذه  أهـــداف  على  األمــنــي  البعد  غلب  وقــد  عـــدن.  وخليج 
وحماية  المالحة،  أمن  تعزيز  إلى  تسعى  حيث  المنظمة، 
والتنسيق  ودولًيا،  إقليمًيا  األمن  وتعزيز  الدولية،  التجارة 
والتشاور حول الممر المائي )البحر األحمر، خليج عدن، 

قناة السويس(.
 وعــلــى الــرغــم مــن غلبة الــبــعــد األمــنــي، فـــإن ذلـــك لم 
ــادي بــيــن أعــضــاء  ــتـــصـ يــعــنــي أن الـــتـــعـــاون الــســيــاســي واالقـ
الــواضــح، بداية  المجلس كــان غــائــًبــا عــن األهــــداف. ومــن 
أمن  بين  الــحــيــوي  واالرتــبــاط  اإلقليمي،  االمــتــداد  بحكم 
البحر  وأمن  الخليجي من ناحية،  البحر األحمر، واألمن 
األحمر واألمن القومي العربي بصفة عامة، أن فاعلية هذه 
المنظمة الوليدة ترتبط بالدور الحيوي للسعودية ومصر 
فيها باعتبارهما الدولتين األقوى اقتصادًيا وعسكرًيا من 

بين أعضائها.
وتاريخيا، كان ميثاق جدة 1956 بين السعودية ومصر 
البحر  في  مشترك  أمني  نظام  إلقامة  دعــوة  أول  واليمن، 
واليمن  والسودان  السعودية  دعت   1977 عام  وفي  األحمر. 
لجعل  عربي  عسكري  تــعــاون  آلية  إلــى  الشمالي(  )اليمن 
جيبوتي  تطل  وإذ  ســـالم؛  منطقة  األحــمــر  البحر  منطقة 
على مضيق باب المندب االستراتيجي، فقد كانت محورية 
المالحة  لحماية  وإقليمًيا  دولــًيــا  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  فــي 
ــاب والــقــرصــنــة، وكـــانـــت مــحــطــة لــقــواعــد  ــ ومــكــافــحــة اإلرهــ

عسكرية دولية لتحقيق هذا الغرض. 
إلقامة  السعي  في  السعودية  استمرت  المعنى،  وبهذا 
خارجية  لـــوزراء  األول  االجتماع  كــان  المنظمة حتى  هــذه 
الدول العربية واإلفريقية المطلة على البحر األحمر في 
12 ديسمبر 2018 في الرياض، والذي خلص إلى إنشاء هذا 
سياسًيا  األعــضــاء  بين  والتعاون  التنسيق  بهدف  الكيان؛ 
واقتصادًيا وأمنًيا وبيئًيا. وإلى هذه الجهود السعودية كان 
الوليدة،  للمنظمة  مقًرا  الرياض  اعتبار  األعضاء،  تقدير 
السعودية،  والدبلوماسية  المادية  اإلمكانيات  عن  فضاًل 
الساحل  أن  كما  وإفريقي،  عربي  قبول  من  به  تتمتع  ومــا 
السعودي المطل على البحر األحمر هو األكثر طواًل ومن 

ثم األكثر عرضة للمخاطر األمنية.
وفي الواقع، جاء ميالد المنظمة وسط التنافس على 
ترسيخ موطئ قدم في البحر األحمر بين الجهات الفاعلة 
المنطقة،  هــذه  دول  فــي  النفوذ  على  والــدولــيــة  اإلقليمية 
واألوروبـــي،  واألمريكي  والــروســي  الصيني  التنافس  فنجد 
المنطقة  وفي هذه  واإليــرانــي.  التركي  التنافس  نجد  كما 
السكان  عــدد  في  وارتــفــاع  اقتصادي  نمو  من جانب  يوجد 
الجانب اآلخر، هشاشة  التحتية. وفي  البنية  وتحسن في 
ســيــاســيــة ومـــجـــاالت لــلــعــديــد مــن الــمــخــاطــر األمــنــيــة، بما 
والقضايا  والــصــومــال(،  )اليمن  واإلرهـــاب  القرصنة  فيها 
البيئية )كسفينة النفط العائمة صافر(، كما أن المشاكل 
تدفع  المشاطئة  الــدول  بعض  في  المستمرة  االقتصادية 

إلى عمليات الهجرة غير الشرعية. 
الــتــوازن  لتعزز  الــولــيــدة  المنظمة  هــذه  جـــاءت  وعليه، 
في  العربي  الحضور  وتعلي  المتنافسين،  بين  اإلقليمي 
هــذا الــتــوازن، وتعكس فــي الــوقــت ذاتــه االرتــبــاط بين أمن 
البحر  وأمــــن  نــاحــيــة،  مــن  ومــصــر  الخليجية  الــمــنــظــومــة 
ــرى، فــهــنــاك تــعــاون  ــ األحـــمـــر وخــلــيــج عـــدن مـــن نــاحــيــة أخـ
وتكامل بين مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية 
البحر  على  المطلة  واإلفريقية  العربية  الـــدول  ومجلس 
كبيرة  المجلس يفتح فرًصا  أن تأسيس هذا  األحمر، كما 
الكبرى لضمان  الدولية  القوى  االستراتيجي مع  للتعاون 

المصالح المتبادلة بين أعضائه وهذه القوى.

الـــمـــرور بــقــنــاة الــســويــس يــمــثــل واحــــــًدا من  وإذا كــــان 
أهــــم مـــصـــادر االقـــتـــصـــاد الـــمـــصـــري، وتـــحـــرص مــصــر على 
الـــمـــرور اآلمــن  الــتــأمــيــن بتحقيق  ــذا  تــأمــيــنــه، ويــرتــبــط هـ
فــي الــبــحــر األحــمــر ومــضــيــق بـــاب الــمــنــدب وخــلــيــج عــدن، 
واألمــن  الدولية  التجارة  أمــن  بين  مشترًكا  قاسًما  ويمثل 
الــقــومــي الــمــصــري؛ فـــإن الــســعــوديــة تــنــظــر إلــيــه بــاعــتــبــاره 
االقتصادية  فرؤيتها  واســتــراتــيــجــيــة«،  اقتصادية  »ضــــرورة 
ساحل  طــول  على  الــطــرق  شبكات  تطوير  تستهدف   2030
البحر األحمر، وتطوير 50 جزيرة صغيرة ضمن المبادرات 
مدينة  تقع  كما  األجنبية،  االستثمارات  وجذب  السياحية 
»نــيــوم« خـــالل الــشــريــط الــســاحــلــي الــســعــودي عــلــى البحر 
األحــمــر، وهــنــاك مــشــروع مشترك بين الــقــاهــرة والــريــاض 
إلقامة جسر فوق البحر األحمر )مشروع الجسر العربي( 
بين  األســــواق  تــكــامــل  وتحقيق  الــمــبــاشــر  الــمــرور  لتسهيل 
البلدين، كما من مصلحة الرياض المباشرة الحفاظ على 
أمن البحر األحمر وحمايته بما يمكنها من الوصول اآلمن 
جنوًبا إلى خليج عدن والمحيط الهندي عبر مضيق باب 
قناة  طــريــق  عــن  المتوسط  البحر  إلــى  وشــمــااًل  الــمــنــدب، 
السويس، واستراتيجًيا تسعى بتركيزها على البحر األحمر 

إلى تفادي التهديدات اإليرانية بإغالق مضيق هرمز.
وإذا كانت الدعوة إلقامة هذه المنظمة ليست جديدة، 
التي  األمنية  التهديدات  جملة  قيامها  على  عجل  فإنما 
خالله  مــن  يمر  الــذي  الحيوي  المائي  الممر  هــذا  تطال 
13% من حجم التجارة العالمية، ونحو 3.3 ماليين برميل 
العالمية  التجارة  لحركة  األساسي  والرابط  يومًيا،  نفط 
بين الشرق والغرب، حيث يمر من خالله أكثر من 20 ألف 
سفينة سنوًيا، ويقع على رأس هذه التهديدات، التهديدات 
اإليرانية، بإمكانية استهداف -بشكل مباشر أو عن طريق 
الميليشيات التابعة لها- حركة المالحة في البحر األحمر 

وخليج عدن.
 وبالفعل، أعلنت طهران أكثر من مرة تهديدها بإغالق 
ممرات العبور الضيقة المرتبطة بالبحر األحمر، ويرتبط 
بهذه التهديدات تعقيدات األزمة اليمنية، ورفض مليشيات 
تبذل  التي  السالم  مقترحات  بطهران  المرتبطة  الحوثي 
ــة. ومـــن بين  مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــل ينهي هـــذه األزمــ
الــمــالحــة في  بــحــركــة  المرتبطة  تــلــك  الــحــوثــي  تــهــديــدات 
البحر األحمر واستخدام ذلك كأحد أهم أوراق الضغط في 
التفاوض، وقد سبق أن تورطت هذه المليشيات بالفعل في 
عمليات تؤثر على المالحة في الممرات والمضايق المائية 
المرتبطة بالبحر األحمر، حيث حاولت استهداف ناقالت 
وزرع  بــعــد،  ــزوارق مفخخة مسيرة عــن  بــ الــمــنــدب  بــاب  فــي 
ألغام عائمة لعرقلة المالحة واستخدم القوارب المتفجرة 
والــقــذائــف الــمــضــادة للسفن، مــثــال ذلـــك مــا تــعــرضــت له 
سفينة إماراتية في أكتوبر 2016 وناقلة نفط سعودية في 

أبريل 2018. 
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، تــنــظــر إيـــــران إلــــى الــبــحــر األحــمــر 
التوسعية  أجندتها  تنفيذ  أدوات  أهم  أحد  يشكل  باعتباره 
وتعمل بشكل حثيث على تعزيز نفوذها في هذه المنطقة، 
خــاصــة الــقــريــب منها مــن الــقــرن اإلفــريــقــي ومــضــيــق بــاب 
أيضا؛  نــفــوذهــا  لتعزيز  تركيا  سعي  ذلــك  يقابل  الــمــنــدب. 
ــودان، وإقــامــتــهــا  الـــسـ كسعيها لــتــأجــيــر جــزيــرة ســواكــن فــي 
قاعدة عسكرية في الصومال تعد أكبر معسكر تدريب لها 
خارج البالد. ومع هذا التنافس اإلقليمي، تتنافس القوى 
وفرنسا في  والصين،  وروسيا،  المتحدة،  الواليات  الكبرى؛ 

ظل رؤى وتصورات متباينة بل ومتعارضة أحياًنا.
وعلى الرغم من هذا التنافس، فإن هناك العديد من 
تحظى  حيث  الوليدة  المنظمة  هــذه  أمــام  النجاح  فــرص 

بتأييد العديد من القوى الدولية، وفي مقدمتها االتحاد 
األوروبي والصين والواليات المتحدة األمريكية، بما يفتح 
فرًصا عديدة للتعاون االستراتيجي مع هذه القوى خاصة 
فيما يتعلق بأمن المالحة وأمن الطاقة. إلى جانب ذلك 
الحزام  مــبــادرة  مــن  رئيسيا  تعد جــزءا  المنطقة  هــذه  فــإن 
يفتح  مــا  الجديد،  الحرير  طريق  أو  الصينية،  والطريق 

فرًصا للتكامل بينها وبين الصين.
»صافر«  السفينة  تمثله  الــذي  البيئي  التحدي  ويعد 
ثالث أكبر ميناء بحري عائم في العالم، وتحمل ما يقرب 
من مليون برميل نفط من أكبر التحديات التي تواجه هذه 
المنظمة الوليدة. وكانت مصر قد أعربت عن تضامنها مع 
الفنية  وإمكانياتها  خبراتها  ووضعها  والسعودية،  اليمن 
إيــجــاد حــل جـــذري لــأزمــة، وكــذلــك طلب  للمساهمة فــي 
الــدعــم الــفــنــي مــن األمــــم الــمــتــحــدة لــلــحــفــاظ عــلــى بيئة 
الــبــحــر األحـــمـــر الــمــعــرضــة لــلــتــلــوث، والــطــلــب مـــن الـــدول 
المطلة  واإلفريقية  العربية  الــدول  مجلس  في  األعــضــاء 
على البحر األحمر وخليج عدن تفعيل خططها الوطنية 
السلبية المحتملة حالة  التأثيرات  لالستجابة للحد من 
الهيئة  جــهــود  ودعـــم  للسفينة،  انــفــجــار  أو  تــســرب  حـــدوث 
عــدن،  وخليج  األحــمــر  البحر  على  للمحافظة  اإلقليمية 
من  للحد  المحددة  اإلقليمية  الخطة  مــشــروع  لمراجعة 
ــدوث تحلل  حـ مــن  الــمــخــاوف  وتــأتــي  السلبية.  الــتــأثــيــرات 
إجراء صيانة  لعدم  النفط نظًرا  السفينة، وتسرب  لهيكل 
دورية لها، كما تزداد المخاوف من انفجارها نظًرا لتوقف 
إنتاج الغاز الخامل الذي يحول دون تراكم وتفاعل الغازات 
البيئي  التهديد  يقتصر  وال  الخام،  النفط  من  المنبعثة 
على اليمن فقط، بل يمتد إلى الدول العربية واإلفريقية 

المطلة على البحر األحمر.
قــبــالــة مــيــنــاء رأس عيسى  الــســفــيــنــة »صـــافـــر«  وتـــرســـو 
الــحــديــدة فــي البحر األحــمــر مــن عــام 2015،  النفطي فــي 
لصيانتها  أممي  فريق  دخول  الحوثي  ميليشيات  وترفض 
فــي 15  أعـــرب  الــدولــي  األمـــن  أن مجلس  ورغـــم  وتفريغها، 
يوليو الماضي عن قلق العالم من خطر وقوع كارثة بيئية 
يحدد  لــم  أنــه  إال  الناقلة  هــذه  بسبب  األحــمــر  البحر  فــي 
أممي  فــريــق  قــبــل  مــن  الــســفــيــنــة  تفتيش  لعملية  مـــوعـــًدا 

تمهيًدا إلفراغ حمولتها.
ودعت السعودية في سبتمبر الماضي في رسالة عاجلة 
كارثة  المنطقة من  إنقاذ  إلــى  الدولي  األمــن  إلــى مجلس 
محتملة بعد أن الحظت بقعا نفطية غرب الناقلة، وتكرر 
هذا التحذير في اجتماع وزراء البيئة العرب في نفس هذا 
الشهر، وتبلغ ضراوة التأثير البيئي في أن المنطقة سوف 
هذه  أثــر  مــن  تتعافى  عاما حتى   30 مــن  أكثر  إلــى  تحتاج 
الكارثة وستفقد قرابة 115 من جزر البحر األحمر تنوعها 
البيلوجي. وفي أبريل الماضي شدد مجلس األمن الدولي 
»صافر«  النفط  ناقلة  تمثله  الــذي  الخطير  التهديد  على 
بيئية  بــكــارثــة  والــمــتــداعــيــة  الــمــتــرديــة  تــهــدد حالتها  الــتــي 
واقتصادية وبحرية وإنسانية للبيئة والتنمية، وشدد على 
تسهيلهم  إلــى  ودعــا  الوضع  هــذا  عن  الحوثيين  مسؤولية 
العاجل غير المشروط دخول فريق األمم المتحدة إلجراء 
الحوثيون  يتخذ  فيما  للسفينة.  وإصــالح  أساسي  تقييم 
من هذه الحالة وسيلة البتزاز المجتمع الدولي في سبيل 
بالعواقب  اكــتــراث  دون  ومــاديــة  سياسية  مكاسب  تحقيق 
الناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، الذي يضع 

اليمن والمنطقة أمام كارثة وشيكة.
وحتى اآلن، يرفض الحوثيون كل الحلول التي قدمتها 
ــم الــمــتــحــدة، فــيــمــا لـــم تــســتــطــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  األمــ
ــة؛ ألنــهــا تــبــعــد مــســافــة كــبــيــرة عــن مــكــان رســو  ــ حــســم األزمـ
السياسي،  االبــتــزاز  عملية  عــن  وفــضــاًل  »صــافــر«.  السفينة 
نفط  قيمة  على  االســتــيــالء  فــي  يطمعون  الحوثيين  فــإن 
اللحظة  حــتــى  األمـــن  مجلس  يتخذ  لــم  فيما  الــســفــيــنــة، 

قرارات حاسمة لهذه القضية.
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هـــذه  بــــــدأت  ــاذا  ــمــ لــ أدري  ال 
تهاجم مجددا  الناعقة  األصوات 
اإلصابات  أعــداد  تزايد  في ضــوء 
الفريق  وتحمل  كــورونــا  بفيروس 
ــتـــصـــدي  ــلـ ــي لـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـــــوطـــــنـــــي الـ
لــفــيــروس كـــورونـــا مــســؤولــيــة هــذه 
لــمــاذا؟ ولكنني  أتــســاءل  الـــزيـــادة 
فــأصــوات  الــجــواب مسبقا  أعـــرف 
أن  يـــمـــكـــن  ــان ال  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ ــوم  ــ ــبـ ــ الـ
الــذي  النعيق  ســوى  عنها  يــصــدر 
عـــرفـــنـــاه وتـــعـــودنـــا عــلــيــه فــــي كــل 
مــنــاســبــة تــقــريــبــا، فـــهـــذا الـــذبـــاب 
وكبيرة  كل صغيرة  يتصيد  الــذي 
وإنجازاتها  بالبحرين  للمساس 
واالنـــتـــقـــاص مـــن كـــل اإلنـــجـــازات 

الــــتــــي تــحــقــقــت وتـــتـــحـــقـــق وذلــــك 
إنهم  يبدو  ال  النفوس  في  لمرض 

سيشفون منه اليوم وغدا.
ــوات  ــ ــذه األصـ أن هــ الــحــقــيــقــة 

الناعقة التي ظهرت على السطح بمناسبة ارتفاع 
إصابات كورونا لم يكن لها وجود قبل ذلك عندما 
الــدنــيــا  الـــحـــدود  ــى  إلـ ــات منخفضة  ــابـ كــانــت اإلصـ
كــان  وعــنــدمــا  حـــالـــة،   200 أو   100 عــلــى  تــزيــد  وال 
الــوفــيــات ال يتعدى عــدد األصــابــع فــي بداية  عــدد 
ــوات في  ــ ظــهــور الــفــيــروس فــأيــن كــانــت هـــذه األصــ
ذلك الوقت؟ ولماذا اختفت عن الساحة ولم تعلن 
شكرها وتقديرها لهذا الفريق الوطني الذي يعمل 
أيام في األسبوع بال كلل  على مدار الساعة سبعة 
وال ملل من أجل نجاح البحرين ومن أجل صحة 

المواطنين والمقيمين؟!
هــــذه األصـــــــوات مــهــمــتــهــا الــرئــيــســيــة كــمــا هو 
واضح اإلساءة للبحرين وقيادتها وشعبها ولذلك 
من  وتقلل  الجهود  بهذه  تمس  لكي  أقالمها  تسن 

أهميتها في كل وقت وحين.
إن الــجــهــود الــكــبــيــرة والـــمـــقـــدرة الــتــي بــذلــهــا 
ــي والـــلـــجـــنـــة  ــطـــبـ ــنــــي الـ ــفــــريــــق الــــوطــ ــا الــ ــهـ ــذلـ ويـــبـ
الملكي  السمو  صاحب  يترأسها  التي  التنسيقية 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي العهد  األمـــيـــر ســلــمــان 
ووزارة  ورعـــاه،  اهلل  الــــوزراء، حفظه  رئــيــس مجلس 
في  الصحي  بالشأن  المختصين  وجميع  الصحة 
عبر  التوعية  وجــهــود  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
األجهزة اإلعالمية المختلفة وغيرها من الوسائل 
إال  يــمــكــن  وال  تــشــكــر  أن  إال  يــمــكــن  ال  التثقيفية 
بــأي حــال من  إذ ال يجوز  قــدرهــا،  أن نقدرها حــق 
األحــوال أن يتم تقليل هذا النجاح وهذه الجهود 
الوطني  فالفريق  قيمتها  مــن  والتقليل  الكبيرة 
الــصــحــي هــو الــعــيــن الــســاهــرة عــلــى ضــمــان صحة 
وســـالمـــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن رغــــم جــســامــة 
وحياتهم  صحتهم  عــلــى  وخــطــورتــهــا  الــمــســؤولــيــة 
وحياة أسرهم وعائالتهم فهم في الصف األمامي 

للتصدي للجائحة.
تزايدت مؤخرا  أعداد اإلصابات قد  كانت  وإذا 

في  إصـــابـــة   3000 إلــــى  ووصـــلـــت 
اليوم وأعداد الوفيات ارتفعت الى 
حوالي 28 وفاة، فإن ذلك نتيجة 
حـــتـــمـــيـــة ومـــنـــطـــقـــيـــة وطــبــيــعــيــة 
لــتــصــرفــات وأخـــطـــاء اجــتــمــاعــيــة 
الوطني  الفريق  إليها  نبه  طالما 
وكــــل  الــــصــــحــــة  ووزارة  ــبــــي  الــــطــ
ولــكــن  ــة،  ــالقــ ــعــ الــ ذات  الــــجــــهــــات 
تهتم  تكن  لــم  األغلبية  أن  يــبــدو 
بــهــذه الــتــوصــيــات والــتــوجــيــهــات. 
من  هو  المجتمع  فــإن  وبالتالي، 
الــدولــة  ألن  الــمــســؤولــيــة  يتحمل 
لـــم تــشــأ أن تــفــرض عــلــى الــنــاس 
حــجــرا كــبــيــرا أو اتــخــاذ إجــــراءات 
ــم إلـــــزامـــــا  ــهــ ــزمــ ــلــ راديـــــكـــــالـــــيـــــة تــ
بــالــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة الــعــامــة 
على  األولــى  بالدرجة  عولت  ألنها 
بالتوازي  والمقيم  المواطن  وعــي 
مع فتح باب التطعيم للجميع من 
هذه  أسباب  من  رئيسيا  سببا  ولعل  استثناء،  دون 
وتجمعات  العائلية  التجمعات  إلــى  يعود  الــزيــادة 
ــتــــرام الــتــبــاعــد بــالــصــيــغــة  ــدم احــ ــعـ الــمــنــاســبــات ولـ
وعدم  الصحي  البروتوكول  في  عليها  المنصوص 
االهــتــمــام بــالــقــواعــد الــصــحــيــة الــرئــيــســيــة، ولــعــل 
وغير  الكبيرة  الزيادة  وراء هذه  االستهتار هو  هذا 
المعهودة، فالكل ينتقد الكل ولكن ال ينتقد نفسه 
وال يلتفت إلى تلك المخاطر إال حينما تحل به 

وبأسرته وأعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسية.
من  الطوعي  وااللــتــزام  المجتمعي  الوعي  إن 
قبل أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين 
بــالــبــروتــوكــول الصحي  وااللــتــزام  الفئات  كــل  ومــن 
وغيرها  النظافة  وإجــراءات  الصحية  وباإلجراءات 
هي صمام األمان الرئيسي لحماية المجتمع من 
هـــذه الــجــائــحــة الــتــي طـــال أمـــدهـــا،  إن الــدراســات 
زوال  أن  تـــؤكـــد  والــعــلــمــيــة  اإلعـــالمـــيـــة  والـــتـــقـــاريـــر 
هــــذه الــنــكــبــة لــيــس بــقــريــب؛ ولـــذلـــك فــــإن الــعــالج 
ــذا الــتــعــويــل على  الــوحــيــد والــحــل الــوحــيــد هــو هـ
بتوجيهات  وااللتزام  والمجتمعي  الصحي  الوعي 
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الـــــذي قــــام بـــــدور كــبــيــر وجــبــار 
أن  يجب  وعليه  التنسيقية.  اللجنة  وبتعليمات 
الهجوم  عــن  المتطرفة  الــجــمــاعــات  هـــذه  تــتــوقــف 
الـــظـــالـــم عــلــى فــريــقــنــا الـــوطـــنـــي الــصــحــي الـــذي 
وعلى  أعــضــائــه.  بــجــهــود جميع  ونــعــتــز  بــه  نفتخر 
الجميع أن يلتزم بتوجيهاته وقراراته ألنها علمية 
عالمية،  ومعتمدة من منظمات صحية  ومدروسة 
فــإن  زيــــادة اإلصـــابـــات ال ســمــح اهلل،  وإذا اســتــمــرت 
المسؤول عنها بالدرجة األولى هم أولئك الذين ال 
المجتمع  تعريض  وبالتالي  بالتعليمات  يلتزمون 
نرجو  كبرى  مصيبة  وتلك  جسيمة  لمخاطر  كله 
بالمسؤولية  أن يستشعر اإلحساس  المجتمع  من 
وقيادتها  البحرين  اهلل  حفظ  األوان،  فـــوات  قبل 

وشعبها من كل شر. 
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بقلم:
د. نبيل العسومي

ــيــــس  لــــــم تــــكــــن زيــــــــــــارة الــــرئــ
بـــايـــدن فـــي 18 مــايــو  األمـــريـــكـــي 
من العام الحالي لمجمع ومركز 
تاريخي إلنتاج وصناعة السيارات 
في الواليات المتحدة األمريكية 
ــيـــه والــتــســلــيــة  ــــن أجــــــل الـــتـــرفـ مـ
واالســتــعــراض عند ركـــوب إحــدى 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة مـــن نــوع 
أب(  )بــيــك  الصغيرة  الــشــاحــنــات 
 )F-150 Lightning( طــــراز  مـــن 
التي أنتجتها شركة فورد العريقة 

لصناعة السيارات. 
ــارة بـــايـــدن لــمــركــز فـــورد  ــزيـ فـ
 Ford( الكهربائية  للسيارات  روج 
 )Rouge Electric Vehicle Center

 )Dearborn( ديــربــورن  مدينة  فــي 
العاصمة  ديــتــرويــت،  مــن  بــالــقــرب 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات 
بــهــدف تدشين  كــانــت  األمــريــكــيــة، 
وتــســويــق خــطــة كــبــيــرة وطــمــوحــة 

عنوان:  تحت  األبيض  البيت  دخوله  قبيل  وضعها 
 ،)American Jobs Plan( أمــريــكــا«  وظــائــف  »خــطــة 
وهي برنامج عظيم يكلف قرابة 1.7 تريليون دوالر، 
بــحــســب الــتــعــديــل األخــيــر الــمــنــشــور فــي 22 مــايــو، 
وسُيْنَفق على تطوير وتحديث البنية التحتية في 
الواليات المتحدة برمتها، من حيث بناء الشوارع، 
ــم الــصــنــاعــات  والـــجـــســـور، إضـــافـــة إلـــى تــطــويــر ودعــ
المناخي  التغير  بمكافحة  المتعلقة  الــخــضــراء 
برفع  المتهمة  الغازات  أمريكا من  انبعاث  وخفض 
أكسيد  ثاني  غــاز  وبالتحديد  األرض،  حــرارة  درجــة 

الكربون.
واختيار هذا المركز القومي التاريخي العريق 
لصناعة السيارات جاء بسبب أن قطاع المواصالت 
هـــو الــمــســؤول األول عـــن انــبــعــاث هـــذه الــمــلــوثــات 
سخونة  إلــى  وتــؤدي  المناخي  التغير  تحدث  التي 
وجــوده  فرصة  بايدن  انتهز  فقد  ومرضها.  األرض 
في مصنع للسيارات للتركيز على دور هذا القطاع 
بسخونة  المتهمة  الـــغـــازات  انــبــعــاثــات  خــفــض  فــي 
األرض والمساهمة في مساعدة أمريكا في التعهد 
بالتزاماتها القومية والدولية في خفض االنبعاث. 
فقد كانت مناسبة جيدة لرفع مستوى الوعي 
الشعبي وتشجيع وتحفيز الشعب األمريكي وشعوب 
السيارات  إنتاج  شركات  إلــى  إضافة  أجمع،  العالم 
الكهربائية  الــســيــارات  نــحــو صــنــاعــة  الــتــوجــه  إلـــى 
تدهور  ملوثات  أي  عنها  تنبعث  ال  والتي  وشرائها 
ــرارة األرض  نــوعــيــة الـــهـــواء، أو تــرفــع مــن درجـــة حــ

فتؤدي إلى وقوع التغير المناخي. 
فبهذه الزيارة الخاطفة رسم بايدن استراتيجية 
أن  ملخصها  عامة  سياسة  ووضــع  الــمــدى،  طويلة 
المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية، حيث قال 
»مستقبل  الــزيــارة:  أثــنــاء  ألقاها  الــتــي  الكلمة  فــي 
صناعة السيارات هو الكهرباء، فليس هناك رجعة«، 
ــول اإلنـــتـــاج الــعــالــمــي لــلــســيــارات  ــاف قـــائـــاًل حـ ــ وأضـ
ولكنها  السباق...  تقود  الصين  »اآلن  الكهربائية: 

لن تفوز بالسباق«. 
وكما أن الرئيس بايدن طرح سياساته القومية 
في  فعلينا  السيارات،  بقطاع  المتعلقة  االتحادية 
في  التفكير  التعاون  مجلس  دول  وفــي  البحرين، 
ومستقبل  الكهربائية  السيارات  حول  استراتيجية 
تبعات  على  والتعرف  والديزل،  الجازولين  سيارات 
وتداعيات مثل هذه االستراتيجية على قطاع تكرير 
القطاعات  من  وغيرهما  الكهرباء،  وتوليد  النفط 

التي من الممكن أن تتأثر وتتضرر بذلك. 
تــوجــد حــتــى اآلن ســيــاســة  الــبــحــريــن ال  فــفــي 
عــام،  بــشــكــٍل  الكهربائية  الــســيــارات  حـــول  معتمدة 
بحيث تكون هذه االستراتيجية نافذة على هيئات 
الــــدولــــة، وتــشــكــل الـــغـــطـــاء لــلــشــركــات الــمــســتــوردة 

ــاء  ــنــ لــــــلــــــســــــيــــــارات، وشــــــــركــــــــات بــ
إضافة  بالوقود،  التزود  محطات 
إلـــــى شــــركــــات صـــيـــانـــة وتــصــلــيــح 
وقــطــع غــيــار الــســيــارات مــن أجــل 
المرافق  كــل  بناء  فــي  االستثمار 
الكهربائية.  بالسيارات  الخاصة 
وعــــــالوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن هــنــاك 
المستهلك  تــوجــيــه  إلــــى  حــاجــة 
مثل  لشراء  وتحفيزه  وتشجيعه 

هذه السيارات الكهربائية.
فــفــي الــوقــت الــحــالــي هناك 
من  َتــصــدر  شخصية  اجــتــهــادات 
بعض األقسام في بعض الوزارات، 
ــة عــلــى  ــامــ ــيــــاســــات عــ ــســـت ســ ــيـ ولـ
الجميع  يطبقها  الدولة   مستوى 
سبيل  فعلى  هــداهــا.  على  ويسير 
في  التجارة  وزارة  أعلنْت  المثال، 
استقبال  بــدء  عن   2021 يناير   12
المنافذ  عبر  الكهربائية  السيارات  استيراد  طلبات 
الجمركية لمملكة البحرين للغرض التجاري، كما 
جاء في الخبر أن الوزارة بصدد اصدار قرار وزاري 
لتنظيم استيراد وبيع وتداول السيارات الكهربائية 
وشواحنها في األسواق المحلية لمملكة البحرين 
ُنشر خبر  األول من عام 2021. كذلك  النصف  في 
في وسائل اإلعالم المحلية عن افتتاح أول محطة 
أبريل   26 في  الكهربائية  السيارات  بطارية  لشحن 

.2021
ومثل هذه األخبار ُتثير الكثير من التساؤالت  
ــبـــالد نــحــو تــبــنــي الـــســـيـــارات  مـــثـــل: هـــل ســتــتــجــه الـ
الــكــهــربــائــيــة وإحـــالـــة ســـيـــارات الـــجـــازولـــيـــن بــشــكــٍل 
ُأســوة  الــدولــة  وهــل ستقوم  التقاعد؟  إلــى  تدريجي 
الــســيــارات  شـــراء  بــدعــم  الخليجية  ــدول  الــ ببعض 
شرائها؟  إلــى  الناس  تشجيع  أجــل  من  الكهربائية 
فتح  مجال  في  الدخول  المستثمر  يستطيع  وهل 
محطات لتزويد السيارات بالكهرباء في كل أنحاء 
البالد؟ وهل تبدأ شركات استيراد السيارات بالتركيز 
واالســـتـــثـــمـــار تــدريــجــيــا عــلــى اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات 
والتعامل  مرافقها الستيعاب  وتحويل  الكهربائية، 
تصليح،  مــن  الكهربائية  الــســيــارات  احتياجات  مــع 
وشــراء  والتقنيين،  الفنيين  وتأهيل  غــيــار،  وقــطــع 
الكهربائية  للسيارات  الــالزمــة  والمعدات  األجــهــزة 

بشكٍل خاص؟
الــتــعــاون عموما  ــدول مجلس  لـ بــد  ولــذلــك ال 
حول  عامة  وسياسة  استراتيجية  وضــع  في  البدء 
وهــذه  الكهربائية،  للسيارات  المستقبلية  رؤيتهم 
فــيــهــا مـــن اآلن، فهي  الــتــفــكــيــر  بـــد مـــن  ســيــاســة ال 

سياسة واقعية .
المتحدة  فالواليات  الدولية  الناحية  أما من   
األمريكية، واالتحاد األوروبي، والصين اتخذوا قرارًا 
موحدًا بالتخلص من سيارات الديزل والجازولين 
واستبدالها بالسيارات الكهربائية بحلول عام 2030. 
أما من ناحية كبريات الشركات المصنعة للسيارات 
في هذه الــدول، فهي قد اتخذت قــرارًا نهائيًا حول 
الــكــهــربــائــيــة، ودخــلــت في  تبني صــنــاعــة الــســيــارات 
ســبــاٍق مــحــمــوم لــلــفــوز بالحصة الــكــبــرى مــن ســوق 
إنــتــاج األفــضــل  نــحــو  يــهــرول  الــســيــارات، فجميعها 
نــاحــيــة كلفة  ومـــن  والــتــقــنــيــة  الفنية  الــنــاحــيــة  مــن 
شراء السيارات الكهربائية، إضافة إلى تخلصها من 

سيارات االحتراق الداخلي، أو سيارات الجازولين.
bncftpw@batelco.com.bh

ا�ستراتيجيات الم�ستقبل في قطاع ال�سيارات

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني
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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

عواقب ال�صطح ال�صحفي

كتبت من قبل عن عتاب وصلني من طبيب مرموق 
لم يعد اسمه يحضرني على مقال لي قلت فيه إنني ال 
أداة  أي  أو  بــالــروبــوت  للوثوق  الشجاعة  نفسي  فــي  أجــد 
استوجبت  ما  إذا  الجراح  مقام  لتقوم  أخرى  تكنولوجية 
ــان عــتــابــه في  حــالــتــي الــصــحــيــة الــتــدخــل الــجــراحــي، وكــ
ويثقون  يــتــأثــرون  مــن  هــنــاك  قـــال،  محله ألنـــه، وحسبما 
والــكــتــاب  الصحفيين  أن  يــعــتــقــدون  ألنــهــم  يــقــرؤون  بــمــا 
الــصــحــفــيــيــن »فــهــمــانــيــن«. شــكــرتــه عــلــى رســـالـــة الــعــتــاب 
لي مع جهاز  أول تجربة  لي عقب  له عن مقال  وحكيت 
قبر  إنهم حشروني في  المغناطيسي، حيث قلت  الرنين 
مــعــدنــي وقــيــدونــي حــتــى ال أتــمــكــن مـــن تــحــريــك رقبتي 
ومعظم أجزاء جسمي.. ورغم أنهم وضعوا سدادتين في 
أذنّي إال أنني سمعت بوضوح أصوات مطارق تنهال على 
محشي  قطعة  وكأنني  فيه  محشورا  كنت  الــذي  الجهاز 
ــا أتــخــيــل نــفــرا مـــن بــتــان  ورق عـــنـــب.. تــصــبــبــت عــرقــا وأنــ
بالمطارق  الجهاز  تحطيم  يــحــاولــون  لعتاولة  باكستان 
في  تسمياته  أجمل  ومن  )الــدريــل،  الكهربائي  والمثقاب 
القرآن  مــن  تيسر  مــا  قـــراءة  فحاولت  ــورور«(،  ــ »الـ الخليج 
الخوف  شــدة  ولــكــن  نفسي  فــي  الطمأنينة  لبث  الــكــريــم 
على  »الفاتحة«..  ســوى  شــيء  قــراءة  عن  عاجزا  جعلتني 
روحي وبعدها بأيام اتصل بي استشاري المخ واألعصاب 
الذي أحالني إلى التصوير بتلك األداة العجيبة، وحكى 
لي كيف أن رئيس مجلس إدارة المستشفى، وهو طبيب 
بدرجة استشاري عانى من آالم في العنق وأعلى الظهر، 
فأحاله إلى التصوير بجهاز الرنين المغناطيسي.. وقف 
ــام الــجــهــاز وقــــال: الــلــي قــالــه جعفر  صــاحــب الــســعــادة أمـ
يعني  بدهاش..  ما  وبصراحة  صحيح..  الشيء  هذا  عن 
حقنة  منهم  طلب  ورد  أخــذ  وبــعــد  فــيــه..  تحشروني  لــن 
فاليوم مهدئة وتم تصوير جسمه، ثم اتصل بي ووصفني 
باإلرهابي. وقال لي نفس ما قاله الدكتور الذي عاتبني 
على أمر الجراحة بالروبوت ولكنه أضاف: الناس يتأثرون 
الخبرة  الطبيب صاحب  أنا  كنت  ولو  اآلخرين،  بتجارب 
التي تفوق 30 سنة قد عشت في حالة من الرعب بسبب 
الرنين المغناطيسي فتخيل حال شخص  ما كتبته عن 

من عامة الناس.
وأورد هنا واقعة أخرى سبق أن كتبت عنها تبرر عتابه 
لي: قلَّ أن يمر شهر دون أن أذكر وجبة الفول بالزيت في 
مقال أو أكثر، ورغم أنني من مدمني الفول -وإن شئت قل 
من ضحاياه- فإنني أفتري عليه كثيرا، وأزعم أنه يحوي 
إحدى  وفي  والروماتيزم!  الرمد  يسبب  وأنه  منومة  مواد 
النساء ألن  لدى  العقم  يسبب  الفول  إن  قلت  شطحاتي 
يؤدي  تجارية  بكميات  أكله  وأن  الفوليك  حمض  يحوي 
وبعدها  الحمل.  تعذر  وبالتالي  فالوب،  قناة  انسداد  إلى 
داخت  إنها  قالت  مصرية  شابة  من  اتصاال  تلقيت  بيوم 
السبع دوخات كي تحصل على رقم هاتفي، وكلمتني عن 
تنجب  ولم  أربع سنوات،  )اآلن(  بنتا عمرها  أنجبت  أنها 
بعدها وأدركت بعد قراءة مقالي أن إكثارها من أكل الفول 
األمر  بــادئ  في  أصابها. حسبت  الــذي  »العقم«  هو سبب 
والمصريين  السودانيين  إن  لــهــا:  فقلت  مستهبلة  أنــهــا 
عليهم  يــؤثــر  ال  فــإنــه  وبــالــتــالــي  الــفــول  جينات  يحملون 
سلبا، ولكنها قاطعتني بحزم وسألتني ما إذا كنت أعرف 
دواء يزيل تأثير الفول الضار على قناة فالوب.. أقنعتها 
بعد جهد جهيد بأن المسألة »دعابة« وأنني ال أعرف ما 

إذا كانت قناة فالوب هذه في روسيا أو بنما.
»آداب«  خريج  أنني  هــو  ســادتــي  سيداتي  يــا  والشاهد 
ومـــا أفــهــمــه عــن الــطــب ال يــزيــد عــلــى مــا يفهمه شعبان 
عبدالرحيم عن الطرب أو الفيزياء النووية. وأنني شديد 
الــحــرص عــلــى عـــدم الــخــوض فــي أمـــور الــطــب أو األمـــور 
التي ال افهم فيها وعنها كثير شيء، ولكنني أعترف في 
الوقت نفسه بأنني أشطح كثيرا حتى عند تناولي ألمور 
علمية وطبية نقال عن مصادر ثقات، والشاهد أيضا هو 
ولهذا  الصحف،  فــي  يأتي  مــا  بمعظم  يثقون  الــقــراء  أن 
فاعتذار الصحفي للقراء واجب كلما أدرك أنه أسهم في 

تضليلهم أو تجهيلهم.

أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية أمس إطالق نظام التشغيل 
إلى  الشركة  تطلع  مــع  الذكية  للهواتف  أو.اس«  »هــارمــونــي  بها  الــخــاص 
التعافي من عقوبات فرضتها عليها الواليات المتحدة وعرقلت نشاطها 

في إنتاج الهواتف.
وستبدأ هواوي في طرح نظام التشغيل هارموني في طرازات معينة 
من الهواتف الذكية اعتبارا من مساء اليوم، حيث ستتيح للمستخدمين 
فرصة تغيير نظام التشغيل الحالي المعتمد أساسا على منصة أندرويد 

التابعة لجوجل.
واستخدام هارموني أو.اس يعني أن الشركة لن تظل معتمدة بالكامل 

على نظام أندرويد.
من  ألفابت  لمجموعة  التابعة  جوجل  األمريكية  العقوبات  وتمنع 
لها  السماح  أو  الفني  بالدعم  هــواوي  الجديدة من هواتف  الطرز  إمــداد 
بالدخول على خدمة جوجل للهواتف المحمولة التي تعتمد عليها أغلب 

التطبيقات على نظام التشغيل اندرويد.

ضمن التنسيق المستمر بين 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء 
لــرفــع  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  ووزارة 
وعلومه  بالفضاء  الوعي  مستوى 
وتــطــبــيــقــاتــه الــمــتــنــوعــة، ولــغــرس 
الــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة الــمــرتــبــطــة 
بـــالـــفـــضـــاء فــــي عـــقـــول الـــنـــاشـــئـــة، 
وتـــلـــبـــيـــة لـــلـــدعـــوة الـــمـــوجـــهـــة مــن 
الـــدكـــتـــورة بـــــدور بــوحــجــي رئــيــس 
الموهوبين،  الطلبة  رعــايــة  مــركــز 
ــتــــاذة شــيــمــاء شــوقــي  شـــاركـــت األســ
ــريــــق الــبــحــريــن  ــر عــــضــــوة فــ ــيـ ــمـ الـ
للفضاء في تمثيل الهيئة في إدارة 
الــلــقــاء مــع الــطــفــل الــمــوهــوب آدم 
علي عبدالهادي والذي عقد تحت 
عــنــوان »عــالــم الــفــضــاء: الــكــواكــب 
يـــوم 10 مايو  والـــمـــجـــرات«، وذلـــك 
)عن  المرئي  االتــصــال  عبر   2021

بعد(.
عدد  اللقاء عرض  وتم خالل 
ــن الــــشــــرائــــح الــتــفــاعــلــيــة الــتــي  مــ
علمية  مــعــلــومــات  عــلــى  تــحــتــوي 
ــواكـــب، وطـــرح  ــكـ حــــول الــنــجــوم والـ
المتصلة  األســئــلــة  مــن  مجموعة 
ــارجـــي على  ــخـ بــعــلــوم الـــفـــضـــاء الـ
بعض  وشــرح  المشاركين،  الطلبة 
بالفضاء  الــمــرتــبــطــة  الــمــعــلــومــات 
فــي  اإلنــــــســــــان  ودور  الـــــخـــــارجـــــي 
استكشافه، وذلك وسط أجواء من 

الحماس والتفاعل. 
كما تم عرض عدد من األفالم 
يشرح  وهــو  ادم  للطالب  القصيرة 
والــمــجــرات،  الــكــواكــب  بشغف عــن 
ومـــن ثــم قـــام آدم بــطــرح عـــدد من 

الطلبة  العالقة على  ذات  األسئلة 
الــمــشــاركــيــن الــذيــن تــفــاعــلــوا معه 

بشكل كبير. 
وخالل الحوارات والمناقشات 
شــغــفــه  عـــــن  آدم  الــــطــــالــــب  ــر  ــبــ عــ
فــضــاء في  رائـــد  يــكــون  الكبير ألن 
أكثر  زيــارة  في  ورغبته  المستقبل، 
عـــــدد مــــن الـــمـــحـــطـــات والـــمـــراكـــز 
الــمــتــخــصــصــة فــــي مــــجــــال عــلــوم 
كما  الكونية.  والــدراســات  الفضاء 
عــــرض صـــورتـــه مـــع ســمــو الــشــيــخ 
ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
لألعمال  الــمــفــدى  الملك  جــاللــة 

حيث  الــشــبــاب،  وشــئــون  اإلنسانية 
اللقاء  بهذا  سعاته  عن  آدم  أعــرب 
من  كبيرا  تشجيعا  تضمن  الـــذي 

قبل سموه. 
حـــــــــــول مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا قــــالــــت 
ــر: إن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــمــ ــيــ األســـــــتـــــــاذة شــ
التعاون  إطـــار  فــي  تــأتــي  مشاركتي 
الــمــســتــمــر بــيــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
الــتــربــيــة  ووزارة  الـــفـــضـــاء  لــعــلــوم 
والــتــعــلــيــم، حــيــث تـــهـــدف الــهــيــئــة 
ــــالل الـــمـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة  مــــن خــ
الــعــمــل  وورش  الـــمـــحـــاضـــرات  فـــي 
والتثقيفية  الــتــوعــويــة  ــنـــدوات  والـ

المجتمع  شرائح  كل  تعريف  إلــى 
مـــن مختلف  الــطــلــبــة  وخــصــوصــا 
بأهمية  الــتــعــلــيــمــيــة  الــمــســتــويــات 
االتجاهات  وأحــدث  الفضاء  علوم 
الفضاء  تقنيات  استخدامات  في 
لخدمة  الصلة  ذات  والتطبيقات 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، كــمــا تقدم 
المستقبل  علوم  على  أمثلة  لهم 
واستخداماتها والتي باتت ترتبط 
الحياة  بمتطلبات  بآخر  أو  بشكل 
ــيـــة وتـــشـــكـــل أحـــــد عــنــاصــر  ــيـــومـ الـ

الثورة التقنية الرابعة. 
مـــن جــانــبــهــا قــالــت الــدكــتــورة 
ــي: نــــظــــم مـــركـــز  ــجــ ــوحــ ــبــ بــــــــدور الــ
التابع  الموهوبين  الطلبة  رعــايــة 
لـــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــلــقــاء 
من  األول  الــتــفــاعــلــي  االفــتــراضــي 
الطفل  من  كل  جمع  حيث  نوعه، 
األطفال  مــن  وعــدد  آدم  الموهوب 
والــطــلــبــة بــمــخــتــلــف األعـــمـــار من 
المهتمين بعلوم الفضاء، وقد كان 
المير  شيماء  األســتــاذة  لمشاركة 
من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء 
الــلــقــاء  ــادة  ــيــ قــ ــي  فــ إيـــجـــابـــي  دور 
للتأمل  ومحفز  حماسي  بأسلوب 
والتدبر في عالم الفضاء والكون.

وبــكــل  آدم  الـــطـــفـــل  قـــــام  كـــمـــا 
شــــغــــف وحـــــمـــــاس بــــعــــرض بــعــض 
الكواكب  عــن  الشيقة  المعلومات 
والــنــجــوم ومـــن ثــم طـــرح عـــدد من 
لها  كــان  التي  التفاعلية  األسئلة 
دور في تحفيز الحضور للمشاركة 
والــــتــــفــــاعــــل مـــــع رائـــــــــد الـــفـــضـــاء 

الصغير آدم. 

شــــيــــع أهـــــالـــــي قــــريــــة تـــونـــس 
الـــمـــصـــريـــة أمــــــس الـــســـويـــســـريـــة 
تــوفــيــت عن  الــتــي  بــوريــه،  إيفلين 
أن  بـــعـــد  ــا،  ــ ــامـ ــ عـ  80 ــز  ــاهــ نــ عـــمـــر 
أمضت معظم حياتها في القرية، 
ونجحت في تحويلها إلى مقصد 
لـــلـــســـيـــاح مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
الـــعـــالـــم، كــمــا ذكــــر مــوقــع »ســكــاي 

نيوز عربية«.
ونــعــت الــســفــارة الــســويــســريــة 
في مصر الفنانة الراحلة، قائلة: 
»بـــبـــالـــغ الــــحــــزن واألســـــــــى، تــــودع 
الـــســـفـــارة الــســويــســريــة فـــي مصر 
اإلبداعي  المجتمع  خدمة  رائــدة 
أعمدة  وأحـــد  المجتمع،  وتنمية 
الــجــالــيــة الــســويــســريــة فـــي مصر 
السيدة إيفلين بوريه رحمها اهلل«.
وشـــــارك أهـــالـــي قــريــة تــونــس 

الصديق،  يــوســف  لمركز  التابعة 
ــنـــازة  بــمــحــافــظــة الـــفـــيـــوم فــــي جـ
إيفلين بوريه، التي دفنت بمقابر 
في القرية الثانية بالمركز، وسط 

حالة من الحزن الشديد.
ــي بـــــ»أم  ــالــ ويـــعـــود تــعــلــق األهــ
كانت  الـــذي  اللقب  وهــو  أنــجــلــو«، 
بينهم  العيش  الختيارها  تحبه، 
منذ نحو 55 عاما، مبتعدة تماما 
أسست  الرفاهية، حيث  عن حياة 
ــاء الــقــريــة  ــنــ ــة لــتــعــلــيــم أبــ ــدرســ مــ
لتسهم  والفخار،  الخزف  صناعة 
في تحويل قرية تونس إلى واحدة 
مــن أشــهــر الــقــرى الــســيــاحــيــة في 

مصر.
وكانت بوريه قد حصلت على 
شهادة في الفنون التطبيقية من 
ســـويـــســـرا، ثـــم جـــــاءت إلــــى مصر 

والدها  مــع  الستينيات  أوائـــل  فــي 
بسبب ظروف عمله.

وفــــي مــصــر، الــتــقــت الــشــاعــر 
ســيــد حــجــاب وتــزوجــتــه، ثــم زارت 
اإلقامة فيها،  وقــررت  قرية تونس 

زوجها،  عــن  انفصالها  بعد  حتى 
وهو المكان الذي أوصت أيضا أن 

تدفن فيه.
ومـــنـــذ قـــدومـــهـــا إلــــى الــقــريــة 
معروفة  وغير  بسيطة  كانت  التي 
لــلــكــثــيــريــن، عــمــلــت عــلــى إدخــــال 
حــرفــة صــنــاعــة الـــخـــزف وتــدريــب 
أبــنــاء  مــن  تعلمها  فــي  الــراغــبــيــن 

وبنات القرية.
ــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــالم  ــلـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ وتـ
مصرية واحدة من أبرز المقوالت 
الــتــي اشــتــهــرت بــهــا بــوريــه، والــتــي 
كانت توجهها ألي وسيلة إعالمية 
تــــحــــاول إجــــــــراء مـــقـــابـــلـــة مــعــهــا، 
أوالدي مش  مـــع  »تــكــلــمــوا  وهــــي: 
تــعــبــر عن  ــا«، وهـــي جــمــلــة  ــ أنـ الزم 
طــبــيــعــة شــخــصــيــتــهــا الــمــعــطــاءة، 
التي أكسبتها حب أهالي القرية.

»عامل الف�ضاء.. الكواكب واملجرات«

الوطني�ة  الهيئ�ة  ف�ي �ضياف�ة  اآدم  الموه�وب  الطف�ل 

الموهوبي�ن الطلب�ة  رعاي�ة  ومرك�ز  الف�ض�اء  لعل�وم 

وفاة اإيفلين بوريه.. ال�ضوي�ضرية التي حولت م�ضير قرية م�ضرية

ه�واوي تطل�ق نظ�ام ت�ض�غيل جدي�دا للهوات�ف الذكية

} السويسرية إيفلين بوريه.

} احتفل الشيخ فراس بن عبدالرحمن بن فارس آل خليفة بتخرج ابنيه الشيخ عبدالرحمن بن فراس آل خليفة والشيخة 
لولوه بنت فراس آل خليفة بتفوق من مدرسة البيان، متمنيًا لهما كل التوفيق والنجاح في مراحلهما الدراسية القادمة.

عيب يا نا�س واهلل عيب

رائــع،  بشكل  للحياة  محبة  وقالبا،  قلبا  هــي  جميلة 
في  كثيرة  بمشاكل  مرت  أنها  من  بالرغم  تنكسر  أن  أبت 
واالبتسامة  األمـــل  تنشر  متفائلة  ــرأة  امـ فإنها  حياتها, 

دائما.
ألول مرة أسمعها تكلمني بحزن وغضب، حيث إنني 
فوجئت بها تكتب رسالة شديدة اللهجة لكل من يعرفها 
تبث سموم  البشر  نوعيات من  بأن هناك  أن شعرت  بعد 
الكآبة والحزن والموت في كل حرف يقولونه.. وقبل أن 
)رجــاء خاص،  لهم:  كتبت  منهم  أي  نفسيتها  يؤثر على 
لــكــل مـــن يــتــصــل بـــي أن يــتــكــلــم بــإيــجــابــيــة ويــبــتــعــد عن 
مريضة  إنسانة  مع  تتكلموا  أن  العيب  فمن  اإلشــاعــات.. 
عن الموت.. أتمنى أن تكونوا راقين في كالمكم معي ومن 

سيضايقني يتحمل الرد الذي لن يعجبه أبدا(.
بالمرض  الشديد  لقد أصيبت صديقتي مع األسف 
الملعون )كورونا( بعد أن حضرت اجتماع عمل, وبعدها 
متفائلة  إنسانة  أنها  وبما  وابنها,  والــدهــا  أصيب  بــأيــام 
وقلقها  ومعاناتها  مأساتها  من  وبالرغم  للحياة  ومحبة 
ومرح  بإيجابية  تتصرف  كانت  فإنها  ووالدها  ابنها  على 
هل  ولــكــن  بها,  يتصل  مــن  لكل  قوتها  تبين  أن  وتــحــاول 
تعلمون ماذا كانت ردة فعل بعض البشر غير المتحضر؟ 
مريضة  إلنسانة  تــقــال  كــانــت  الــتــي  الجمل  بعض  إليكم 

بكورونا مع ابنها ووالدها:
* تحملي بروحج ترى نسبة الوفيات زايدة وهالمرض 

ما يعرف إنسان صغير أو كبير.
وأنها  بتحسن  تشعر  إنها  وتقول  عليهم  ترد  وعندما 

تحمد اهلل أنها من المتطعمين يقولون:
* أصال في ناس صارت أحسن ولكنها ماتت بعد أيام 

من الجلطة ألنه يؤثر على القلب والمخ.
ــا أســهــل على  ــورونـ كـ الــحــمــد هلل أن  تـــقـــول:  وعــنــدمــا 
العناية  فــي  أطــفــال  هــنــاك  بالعكس  يــقــولــون:  األطــفــال 

ويموتون ولكن الدولة ال تصرح.
أبوج  وقــاحــة: مسكين  بكل  فيقولون  والــدهــا  أمــا عن 

سنه كبير ومن المستحيل أن ينجوا منها!
ــا مــن  ــ ــبـــحـــت أنــ ــغـــضـــب أصـ ــة الـ ــمـ ــي فــــي قـ ــ ــقــــول وهــ تــ
أن يخيفوني،  يــحــاولــون  مــن  وهـــم  يــواســيــهــم  أن  يــحــاول 
يلوموني  أن  إلى  المخلوقات  ببعض  الوقاحة  بل وصلت 
والدعاء  اهلل  إلى  التقرب  مني  ويطلبون  إيجابيتي  على 
والــصــالة ألنــنــي فــي آخـــر أيــامــي وكــأنــهــم يــقــولــون لــي إن 
قبري جاهز ألنام فيه بأي وقت سواء أنا أو ابني أو والدي 

العزيز.
عيب يا ناس واهلل عيب بدل أن تصبحوا عونا تنقلبون 
إلى فرعون وتقتلون كل بريق أمل في حياة أحبائكم باسم 
الحب، أنتم ال تعرفون أصال معنى الحب عندما تقتلون 

األمل في قلوبهم من الشفاء.
تقول صديقتي لقد ألغيت الكثير من الناس في جميع 
وسائل التواصل االجتماعي, حيث إنهم ال يستحقون أن 

يكونوا في حياتي ألنني أحب الحياة. 

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

} نظام التشغيل الجديد لهواوي.

مهرجان الق�����اهرة للف�يل����م 

»روؤى«  ال�ق��ض�ي�ر  ال�م��ض�ري 

يك��رم �ض�ام���ي ال��ض�الم�ون��ي
كرم مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير »رؤى« في افتتاح 
دورته الرابعة أمس المخرج والناقد السينمائي الراحل سامي 

السالموني.
األمريكية  الجامعة  تستضيفه  الــذي  المهرجان  وعــرض 
هي   )1991-1936( للسالموني  قصيرة  أفــالم  ثالثة  بالقاهرة 

»الصباح« و»اللحظة« و»كاوبوي«.
 123 يونيو  مــن  الــعــاشــر  حتى  المستمر  الــمــهــرجــان  يــقــدم 
يوميا  ويقدم  الرسمية.  المسابقة  في  منها   50 يشارك  فيلما 
رابطا الكترونيا عبر صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي 

لمشاهدة األفالم مجانا.
ومن أبرز األفالم المشاركة »حنة ورد« إخراج مراد مصطفى 
و»هــذه ليلتي« إخــراج يوسف نعمان و»الطرحة« إخــراج محمد 
يوسف و»عبر النافذة« إخراج محمد حسام و»شهيد حي« إخراج 

ريم عادل محمود و»حواديت يهود مصر« إخراج أحمد هاشم.
أحمد  التصوير محسن  مدير  التحكيم من  لجنة  تتشكل 
اللوزي  محمود  والممثل  والمخرج  منتصر  رحمة  والمونتيرة 

ومصمم المناظر فوزي العوامري والممثلة حنان يوسف.
ويتولى رئاسة المهرجان غير الربحي مالك خوري أستاذ 
الجامعة  فــي  السينما  برنامج  ومــديــر  السينمائية  الــدراســات 
المخرجة  الفنية  إدارتــــه  تــتــولــى  بينما  بــالــقــاهــرة  األمــريــكــيــة 

والكاتبة عرب لطفي.

} سامي السالموني.



ال��ف��ن��ان��ة الإم��ارات��ي��ة ب��دري��ة 

هجوم  �أع��ن��ف  ت�����ش��ن  �أح��م��د 

ع���ل���ى �ل��ف��ا���ش��ي��ن��ي�����ش��ت��ات
ــة أحـــمـــد هـــجـــوًمـــا حــــــاًدا على  ــدريـ شــنــت الــفــنــانــة اإلمـــاراتـــيـــة بـ
إلى  والمنافقات«، مشيرة  بـ»الكذابات  إياهن  واصفة  الفاشينيستات، 

أنها أصيبت باكتئاب بسببهن خالل الفترة الماضية. 
وقالت بدرية أحمد عبر حسابها على »سناب شات«، »طول عمري 
مــات حتى  الــنــاس.. وطــــرزان  هــاد  مــن  انتظر طـــرزان يجي ينقذني 
زاد عن  فــي شــيء  أنــا  بــس  اتابعها..   كنت  اللي  هــاي  ماتت  حريمته 
وهاي  اتطلقت..  تقول هاي  لنا مشهورة  حده، شوية نالقي خرجت 

انفصلت«.
وزوجي..  واألوالد  النفقة  وتقولك  إحنا..  وأضافت »شو خصنا   
كل  تقول  والثانية  لزوجها..  ترجع  وبعدها  إحنا  خصنا  شو  برضه 
البنات حاجة تجيب  وأنا قدوة  أردافــي  البنات نفسهن يسوون نفس 
سوى  تجميل  عملية  ماسويت  عــمــري  أنــا  تــقــول  والثالثة  اكــتــئــاب.. 
أسناني.. كذابة وكذابة.. يروحوا يشوفوا صورك قبل كلكم مسويين«.
على  ويضحكن  وينافقن  يكذبن  الفاشينيستات  »كــل  وأكــمــلــت 
متابعينهن، ترى الواحدة تقول أنا وجهي بعد المكياج وحاطة فلتر، 
كل  كذبكم..  من  جالي  واالكتئاب  كذبكم..  من  النار  هتروحوا  أنتم 
اللي  واحــدة فيكم تقول واهلل ماسويت شــيء.. روحــوا هاتوا صوركم 

بخشم كبير واللي كان معووج.. كلكم جبتلوي اكتئاب«.

العدد )15777( - السنة السادسة واألربعون - الخميس 22 شوال 1442هـ - 3 يونيو 2021م 20

المصرية  الفنانة  أحدثت 
رانــــيــــا يـــوســـف ضـــجـــة واســـعـــة 
الــتــواصــل  مــنــصــات  رواد  بــيــن 
ــى مـــــــدار  ــ ــلـ ــ االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، عـ
ــة، وذلــــك  ــيـ ــاضـ ــمـ الــــســــاعــــات الـ
بسبب صور جمعتها مع رئيس 
نادي برشلونة اإلسباني خوان 
حسابها  عبر  نشرتها  البــورتــا، 

في موقع »إنستغرام«. 
وظــهــرت رانــيــا يــوســف في 
الــصــور وهـــي تــمــضــي إجــازتــهــا 
برشلونة  مدينة  في  الصيفية 
في إسبانيا، حيث قابلت رئيس 
الــــنــــادي الـــشـــهـــيـــر، والــتــقــطــت 
أمام  التي جــاءت  الــصــور،  معه 
أحــــد الــمــطــاعــم فـــي الــمــديــنــة 
الساحرة. وعلقت رانيا يوسف 
ــور وهـــــــي تـــتـــغـــزل  ــ ــصــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
برئيس نادي برشلونة، واصفة 
إيـــاه بــأنــه »أجــمــد« رئــيــس نــاد، 

الخير  »صــبــاح  قــائــلــة:  فكتبت 
مـــن بــرشــلــونــة، أنــــا مـــع أجــمــد 
العالم، خوان  نــادي في  رئيس 

البورتا«.
ولـــم تــمــض الــصــور بشكل 
التواصل  جمهور  بين  طبيعي 
وابـــال  كـــالـــوا  إذ  االجـــتـــمـــاعـــي، 
مــــــن الــــســــخــــريــــة ضــــــد رانــــيــــا 
دشــنــوا هاشتاغا  كــمــا  يــوســف، 
ــارج«، رغــــم أن  ــ ــ وصــــف بــأنــه »خـ
جـــمـــيـــع الـــمـــتـــفـــاعـــلـــيـــن عــلــيــه 
وإزاء  ــر.  ــاخــ ســ بــشــكــل  غـــــــردوا 
الفنانة  خرجت  الضجة  تلك 
رانيا يوسف عن صمتها وردت 
وصفتهم  إذ  المنتقدين  على 
بــد  وال  بـــــ»الــــمــــتــــحــــرشــــيــــن«، 
مــــن فــضــحــهــم مـــرفـــقـــة بــعــض 
ــتــــغــــريــــدات الـــمـــوثـــقـــة الــتــي  الــ
تؤكد صحة موقفها بشأن هذا 

الوصف.

ف�ت��اة ت�و�ج��ه دّب��ا م��ن دون خ��وف لإن�ق���اذ ك�الب�ه�ا

�ش�ريالنكا �ش�و�حل  قبال�ة  تغ�رق  محترق�ة  حاوي�ات  �ش�فينة 

من  تبلغ  أمريكية  فتاة  واجهت 
دون خوف  مــن  ـــا  دبَّ عــامــا   17 العمر 
بعيدا  ودفــعــتــه  منزلها  حــديــقــة  فــي 
التي  الفتاة  وقــامــت  كالبها.  إلنــقــاذ 
تــدعــى هــيــلــي بــالــركــض نــحــو الـــدب 
ودفعه عن سور منزلها بعد سماعها 

نباح كالبها.
ــالـــت الــفــتــاة لــوســائــل إعـــالم  وقـ
محلية إنها اعتقدت أن الكالب كانت 
ــرى، مضيفة:  ــ أخـ كـــالب  عــلــى  تــنــبــح 
»ركضت ألستطلع سبب نباح الكالب 

فرأيت دّبا«. 
وتابعت: »رأيت الدّب يهجم على 
كــلــبــي، فــكــان ال بــد لــي مــن الــركــض 

نحوه ومواجهته«.
وحذرت هيلي اآلخرين من فعل 
ذلك، قائلة: »ال تفعلوا ما فعلت، قد 
ال تحصدون النتيجة ذاتها«. وانتشر 
مقطع الفيديو الذي يوّثق ما حصل 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى 

ليحصد ماليين المشاهدات.

ــلـــة الـــحـــاويـــات  غــــرقــــت نـــاقـ
الــمــحــتــرقــة الـــتـــي تــســبــبــت في 
أســوأ أزمــة تــلــّوث فــي سريالنكا 
ــاء، بــيــنــمــا تــحــوي  ــعــ أمــــس األربــ
ــان من  ــنـ خــزانــاتــهــا مــئــات األطـ
بحرية  أعلنت  ما  على  الــوقــود، 

هذا البلد اآلسيوي.
وظلت السفينة »إم في إكس 
بريس بيرل« التي تحمل مئات 
األطنان من المواد الكيميائية 
والـــبـــالســـتـــيـــك ومــســتــحــضــرات 
التجميل، تحترق مدة 13 يوما 
قــبــالــة ســواحــل كــولــومــبــو، قبل 
فيها  شــاركــت  عملية  تنجح  أن 
جهات دولية في إخماد الحريق 

يوم الثالثاء. 
ــت شـــركـــة »ســمــيــت«  ــاولــ وحــ
الــهــولــنــديــة إلنــقــاذ الــســفــن جر 
ــان  ــان الـــدخـ ــ ــتـــي كـ الــســفــيــنــة الـ
ال يــــزال مــتــصــاعــدا مــنــهــا إلــى 
منطقة أعمق أمس األربعاء إال 
تــعــطــلــت عــلــى ما  أن جــهــودهــا 

البحرية  باسم  المتحدث  أفــاد 
السريالنكية إنديكا دي سيلفا، 

وكالة فرانس برس. 
السفينة  أن مؤخر  وأوضــح 
ــرق إلـــى عــمــق 22 مــتــرا على  غـ
بــعــد 11 كــيــلــومــتــرا مـــن ســاحــل 

كولومبو.  شــمــال  باموننوغاما 
وأضـــــاف: »مـــقـــدم الــســفــيــنــة لم 
يــغــرق بــعــد لــكــن الــمــيــاه غمرت 
المؤخر الذي بلغ عمق البحر«.

ــات هـــائـــلـــة  ــيــ ــمــ ووصـــــلـــــت كــ
ــــن بـــقـــايـــا الـــبـــالســـتـــيـــك إلـــى  مـ

السلطات  وتــخــشــى  الــشــواطــئ، 
إذا تسرب  أكــبــر  كــارثــة  اآلن مــن 
الــوقــود و50  زيــت  278 طنا مــن 
ــنــــا مـــــن وقــــــــود الــــســــفــــن مــن  طــ
المحيط  مــيــاه  إلـــى  الـــبـــاخـــرة، 

الهندي.

عبداملنعم إبراهيم

كورونا ف�شحت �لرياء �ل�شيا�شي في �لعالم
الرياء السياسي في العالم.. فكل دولة صارت  جائحة كورونا فضحت 
ال  التي  الفقيرة  األخـــرى  الـــدول  حساب  على  أواًل  نفسها  إلنــقــاذ  تتحرك 
الرغم  وعلى  كــورونــا،  لفيروس  المضادة  اللقاحات  الستيراد  أمــواًل  تملك 
من إنشاء آلية )كوفاكس( بدعم من األمم المتحدة لتقاسم اللقاحات مع 
الدول األكثر فقًرا، فإن الدول الغنية التي وقعت عقوًدا بشكل مباشر مع 
شركات صناعة األدوية استحوذت على غالبية اللقاحات فور توافرها، وفي 
مقالة نشرت منذ يومين في صحيفة )واشنطن بوست( األمريكية اعتبر 
و)صندوق  العالمية(  التجارة  و)منظمة  العالمية(  الصحة  )منظمة  قادة 
اللقاحات(  توفير  )في  التفاوت  هذا  أن  الدولي(  و)البنك  الدولي(  النقد 
شجع على ظهور نسخ متحورة جديدة من فيروس كورونا أدت إلى موجات 
وكندا  )أمريكا  السبع  ودعت مجموعة  النامية..  الــدول  في  وبائية جديدة 
في  القادمة  القمة  خالل  وإيطاليا(  وفرنسا  وألمانيا  وبريطانيا  واليابان 
أفضل  بشكل  منسقة  استراتيجية  على  االتفاق  إلى  الشهر  هذا  بريطانيا 
دوالر  مليار   50 دفع  وقبول  العالم،  لتلقيح سكان  بتمويل جديد  مدعومة 
الــدولــي..  النقد  صــنــدوق  اقترحها  أن  سبق  الــتــي  الــوبــاء  مكافحة  لخطة 
هذا على الرغم من أن دواًل في )االتحاد األوروبــي( انتقدت سياسة توزيع 
اللقاحات بين دول األعضاء، ووجدت فيه عماًل غير منصف نظًرا إلى أن 
الحكومات تتحرك بشكل منفرد لالستحواذ على اللقاحات لصالح شعوبها 
على حساب الشعوب األخرى في االتحاد األوروبــي.. وقدموا شكاوى حول 
ذلك إلى رئاسة االتحاد في )بروكسل(، وهذا يثبت أن العامل »القومي« لكل 
دولة انتصر على العامل »الوحدوي« في أوروبا.. فكيف الحال بالصراعات 
الــعــالــمــيــة حـــول االســـتـــحـــواذ عــلــى الــلــقــاحــات؟! وخــصــوًصــا أن الــمــحــاكــم 

)االتحاد  من  مرفوعة  قضايا  تشهد  األوروبية 
األوروبي( ضد )بريطانيا( ألنها صادرت إنتاج 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمصنعة 

بقية  إلى  تصديرها  قبل  البريطاني  الشعب  تطعيم  لصالح  بريطانيا  في 
الدول األوروبية!

كورونا،  الذي فضحته جائحة  السياسي  الرياء  من  آخر  هناك جانب 
وهو اتهام كل دولة للدول األخرى التي يخرج منها فيروس متحور جديد، 
فكان اإلعالم العالمي يتحدث عن )متحور برازيلي، وآخر بريطاني، وجنوب 
أن  غير  وغيرها(،  ومتحور صيني  وفيتنامي،  وتايالندي،  وهندي،  إفريقي، 
كل هذه الدول رفضت أن ُيسمى )المتحور( باسمها حفاًظا على سمعتها 
العالمية! بعد أن فتك الفيروس حتى اآلن بأكثر من ثالثة ماليين ونصف 

المليون وفاة من سكان العالم!
ان  الــمــاضــي  االثــنــيــن  يـــوم  العالمية  الــصــحــة  أعــلــنــت منظمة  ولــذلــك 
وصم  لتجنب  يونانية  أبجدية  بــأحــرف  ُستسمى  كــورونــا  فــيــروس  ســالالت 
البلدان التي يظهر فيها تلك السالالت ألول مرة! وحددت المنظمة حتى 
اآلن 4 أشكال مختلفة من السالالت، وسوف يطلق على الساللة التي تم 
اكتشفت في  التي  والساللة  )الفا(،  اسم  بريطانيا  اكتشافها ألول مرة في 
جنوب إفريقيا اسم )بيتا(، والساللة المكتشفة في البرازيل اسم )جاما(، 

كما سيطلق على الساللة المكتشفة في الهند اسم )دلتا(!
كل يوم يمضي ونكتشف رياء سياسيا جديدا يصاحب انتشار جائحة 

كورونا في العالم.

ر�نيا يو�شف تفاجئ متابعيها ب�شورة مع رئي�س نادي بر�شلونة 

} اليمنيون مع كنزهم الثمين.

} هيفاء وهبي.

} الفنانة بدرية أحمد.

ي��عثرون  يم�ني��ون 

ك��ن������ز  ع��ل������ى 

ث��������م��������ي��������ن 

ب���ب���ط���ن ح����وت

م�����ع�����ج�����ب ي���ق���ت���ح���م 

م�������ش���رح ح���ف���ل ه��ي��ف��اء 

وه������ب������ي ف�������ي م�������ش���ر
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مقطع فــيــديــو رصــد  تــــداول رواد مــواقــع 
أثناء  المسرح  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  معجبي  أحد  اقتحام 
الفنادق  بــأحــد  األول  أمــس  مــســاء  أحيته  الـــذي  الحفل  فــي  غنائها 

الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة. 
اتبعت  إذ  مــعــه،  وهــبــي  هــيــفــاء  تــصــرف  الــمــقــطــع كيفية  وأظــهــر 
طريقة لطيفة، لتقنعه بأنها ملتزمة بمجموعة من القوانين التي 

تحكم الحفل وال بد من االلتزام بها. 
ورحبت هيفاء وهبي بالمعجب مطالبة إياه بالنزول من المسرح 
كورونا.  فيروس  انتشار  لمواجهة  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات  لاللتزام 
يذكر أن هيفاء وهبي ستشارك في فيلم بطابع »األكشن«، وهو فيلم 
بمصر  السينمائي  الــعــرض  دور  فــي  طرحه  المقرر  ــا«،  أوروبــ »أشــبــاح 

خالل الفترة المقبلة.

} رانيا يوسف مع خوان البورتا.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

تعبير

أن  الرميحي  اإلعـــالم علي  وزيـــر  أكــد 
حرية  على  وتؤثر  تسيطر  شركات  هناك 
على  استحواذها  بحكم  عالميا  التعبير 
وســـائـــل االتـــصـــال والـــتـــواصـــل. كـــان ذلــك 
خــــالل مــشــاركــتــه فـــي الــنــســخــة الــســابــعــة 
عــشــرة مـــن الــمــلــتــقــى اإلعـــالمـــي الــعــربــي 
الذي عقد عبر االتصال المرئي بمشاركة 
ــــدول الــعــربــيــة  األمـــيـــن الـــعـــام لــجــامــعــة الـ
ونخبة  الــعــرب  اإلعــــالم  وزراء  مــن  وعــــدد 
واألكاديميين  والــكــتــاب  اإلعالميين  مــن 

والباحثين من الدول العربية.
وشدد وزير اإلعــالم على أن التحدي 
األبرز لإلعالم العربي بوسائله التقليدية 
ــدي لــلــحــمــالت  ــصــ ــتــ ــة هـــــو الــ ــثــ ــديــ ــحــ والــ
ــعـــربـــي، ومــواجــهــة  الـــمـــعـــاديـــة لــوطــنــنــا الـ
واإلســاءة  التحريض  وحمالت  الشائعات 
وشــق  الــعــربــيــة  الــــدول  لتفتيت  والــســعــي 
ــرب وحــدتــهــا  ــ نــســيــجــهــا الــمــجــتــمــعــي وضـ
ــة تــتــبــنــى  ــيـ الـــوطـــنـــيـــة مــــن جـــهـــات إعـــالمـ
العربية  مجتمعاتنا  على  دخيال  خطابا 

األصيلة. 
وحديث وزير اإلعالم البحريني يؤكد 
أن هناك حروبا تشن على الدول العربية 
من قبل أعداء هذه األمة، وقد اتخذت من 
اإلعالم وسيلتها لضرب األمة من خالله 
عــلــى بعض  الــفــئــات بعضها  تــألــيــب  عــبــر 
هناك  وأن  والــفــتــن،  الــكــراهــيــة  روح  وبـــث 
ضرورة لمواجهة هذه الحروب اإلعالمية 
ــالم العربية  ســـواء مــن قــبــل وســائــل اإلعــ
العربية،  الحكومات  أو  اإلعــالم  وزارات  أو 
وأن تعمل جميعا يدا بيد لمواجهة هذا 
وأهلينا،  بمجتمعاتنا  المحدق  الخطر 
وإنـــنـــا جــمــيــعــا مــطــالــبــون بــمــواجــهــة هــذا 
إعالم،  ووسائل  وشعوبا  الخطر حكومات 
للمواجهة  جــهــودنــا  بتنسيق  ومــطــالــبــون 
لــــكــــي نـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــحـــقـــيـــق األهــــــــداف 

المرجّوة.

} الفتاة في مواجهة الدب.

} السفينة الغارقة.

����ش���اب ي��ت��ه��م ف��ت��اة 

ب���ال����ش���ت���ي���الء ع��ل��ى 

م���ب���ل���غ م����ال����ي م��ن��ه 

ب��ال��زو�ج وع��د  مقابل 
تقدم شاب بدعوى قضائية أمام محكمة 
شاب  بــإلــزام  فيها  يطالب  االبتدائية  العين 
وفتاة رد مبلغ قدره 14400 درهم دفعها لقاء 

وعد بالزواج. 
بمساعدة  أوهمته  الفتاة  أن  إلــى  وأشـــار 
فقام  به،  بالزواج  في حقه  آخر مشكو  شاب 
البيت  تأثيث  مقابل  إليها  المبلغ  بتحويل 
وباقي  ولــوالــدتــهــا  لها  ومــصــاريــف  والــســيــارة 

تجهيزات الزواج. 
وقــــد حــلــف الــمــشــكــو عــلــيــهــمــا الــيــمــيــن 
بالصيغة المقررة أمام مجلس القضاء، بما 
مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال 
المطالب  بالمبلغ  الشاكي  لصالح  ذمتهما 
ــنـــاء عــلــيــه قــضــت الــمــحــكــمــة بــرفــض  ــه. وبـ بــ

الدعوى المقدمة من الشاكي.

نــوعــهــا، عثر صــيــادون  فــي واقــعــة غريبة مــن 
داخــل بطن حوت،  ثمين  كنز  اليمن على  جنوب 
وعــثــر  دوالر.  مـــلـــيـــون   1.5 بــنــحــو  ثــمــنــه  يـــقـــدر 
الــحــوت تطفو فــي خليج  الــصــيــادون عــلــى جــثــة 
ــادة الــعــنــبــر الــتــي  ــل بــطــنــه مــ ــدن، لــيــجــدوا داخــ عــ
»عندما  الــصــيــاديــن:  أحــد  يــقــول  بماليين.  تــقــدر 
وجدنا العنبر شعرت بسعادة كبيرة، نحن جميعا 
أبـــدا أن يمنحنا هـــذا الــشــيء  نــتــوقــع  فــقــراء، لــم 
بالتساوي  األمـــوال  تقسيم  وتــم  طــائــلــة«.  أمـــواال 
بــيــن الــصــيــاديــن، كــمــا شــاركــوا الــمــال مــع آخــريــن 

ساعدوهم ومع محتاجين في القرية.
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قوة دفاع البحرين توقع مذكرة تفاهم بيئية مع »الأعلى للبيئة«

نظام مبتكر مدعم بالذكاء ال�صطناعي ملن�صة مهارات التوظيف.. حممد بن مبارك:

ا�صتمرار برامج التطوير لتوفري فر�ص نوعية اأمام الكوادر الوطنية

جامعة البحرين الطبية تنظم حفل تخرج افرتا�صي خلريجي كلية الطب
�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأناب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

افرتا�شًيا  نظمته  الذي  التخرج  حفل  حل�شور 

- جامعة  اإيرلندا  للجراحني يف  امللكية  الكلية 

البحرين الطبية )RCSI Bahrain( خلريجي 

من  طبيًبا   152 تخريج  مت  اإذ   ،2021 عام 

قال  كلمة  األقى  احلفل  بداية  ويف  الطب.  كلية 

زمالئهم  اإىل   2021 خريجو  »�شين�شم  فيها: 

من الكوادر الوطنية يف القطاع ال�شحي، حيث 

يف  ال�شحية  الرعاية  خدمات  يف  م�شاهمتهم 

يف  تعترب  العامل  اأنحاء  جميع  ويف  البحرين 

ا يف ظل جائحة فريو�س  غاية الأهمية خ�شو�شً

اخلريجون  قام  ولقد  )كوفيد-19(.  كورونا 

وال�شعي  املر�شى  لدعم  الطب  مهنة  باختيار 

وحت�شني  لتعزيز  مبتكرة  اأبحاث  لإجراء 

فهم  ولذلك  العامل،  حول  ال�شحية  الرعاية 

بخال�س  اأتقدم  ختاًما  دعمنا.  كل  ي�شتحقون 

لهم كل  متمنًيا  التهاين خلريجي عام 2021، 

التوفيق يف امل�شتقبل«.

بعدها األقى رئي�س جامعة البحرين الطبية 

الربوفي�شور �شمري العتوم كلمة اأثنى فيها على 

ا�شتكمال  يف  لنجاحهم   2021 دفعة  خريجي 

درا�شتهم واحل�شول على درجة البكالوريو�س 

وتغلبهم على التحديات التي واجهوها ب�شبب 

الربوفي�شور  وقال  كورونا.  فريو�س  جائحة 

ال�شكر  بخال�س  »نتقدم  خطابه:  يف  العتوم 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س الوزراء لرعايته حفل التخرج، ونعرب 

جميعا  نحن  ل�شموه.  تقديرنا  خال�س  عن 

تفانيهم  لإظهار   2021 بخريجي  فخورون 

والتزامهم  للتحديات  تغلبهم  على  ونهنئهم 

باإكمال برنامج درا�شاتهم بنجاح«.

رونان  ب.  الربوفي�شور  من  كل  هناأ  كما 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س  اأوكونيل، 

رئي�س  مانينج،  موري�س  والدكتور  اإيرلندا، 

 ،2021 خريجي  الوطنية،  اإيرلندا  جامعة 

غري  الأوقات  هذه  خالل  بتفانيهم  م�شيدين 

على  حر�شهما  عن  ومعربين  العتيادية 

الرعاية  قادة  �شفوف  اإىل  اخلريجني  ان�شمام 

ال�شحية حول العامل.

كوربايل،  مارتن  الربوفي�شور  قام  كما 

بروفي�شور اجلراحة ورئي�س ق�شم اجلراحة يف 

)RCSI البحرين( بتقدمي ال�شهادات للخريجني 
افرتا�شًيا وتال عليهم بيان التخرج، اإعالًنا على 

التزامهم باحلفاظ على اأعلى معايري الحرتاف 

واملمار�شة الأخالقية يف حياتهم املهنية. وهناأت 

بروفي�شور  جا�شم،  غفران  الربوفي�شورة 

م�شارك يف طب العائلة يف )RCSI البحرين( 

دفعة 2021، واأعلنت اأ�شماء اخلريجني.

دفاع  قوة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  جرى 

البحرين واملجل�س الأعلى للبيئة بح�شور اللواء 

وكيل  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  الركن 

بن  مبارك  بن  حممد  والدكتور  الدفاع،  وزارة 

الرئي�س  املناخ  ل�شوؤون  اخلا�س  املبعوث  دينة 

التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة، اإذ ياأتي توقيع 

مذكرة التفاهم بناء على توجيهات امل�شري الركن 

العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ 

التعاون  تعزيز  اأجل  من  البحرين  دفاع  لقوة 

بني قوة دفاع البحرين واملجل�س الأعلى للبيئة، 

ل�شتزراع  الوطني  امل�شروع  اإطار  �شمن  وذلك 

نبات القرم ذي الأهمية البيئية الفائقة وزيادة 

الرقعة اخل�شراء على �شواحل اململكة اإىل جانب 

ال�شاحلية  املواقع  تاأهيل  اإعادة  م�شاريع  دعم 

املتدهورة مما يوفر بيئة حا�شنة مهمة لعنا�شر 

الأهمية  يربز  الذي  الأمر  احليوي،  التنوع 

القت�شادية غري املبا�شرة لهذه البيئة.

�شباح  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  ومت 

البحرين،  دفاع  لقوة  العامة  القيادة  يف  اأم�س، 

بن  حمد  ال�شيخ  طيار  الركن  اللواء  بح�شور 

امللكي  اجلو  �شالح  قائد  خليفة  اآل  عبداهلل 

يو�شف  الدكتور  حقوقي  واللواء  البحريني، 

رئي�س  الع�شكري  الق�شاء  رئي�س  فليفل  را�شد 

حمكمة التمييز الع�شكرية، واللواء حممد قطامي 

الكبي�شي مدير الإعالم والتوجيه املعنوي.

الجتماع  تروؤ�شه  خالل  �شموه  واأ�شاد 

التعليم  لتطوير  الأعلى  للمجل�س  الـ43 

الت�شال  تقنية  عرب  عقد  الذي  والتدريب 

املرئي، مبوافقة جمل�س الوزراء املوقر على 

حزمة مبادرات تطوير التعليم املدر�شي وما 

بعد املدر�شي.

وترتكز مبادرات احلزمة على ا�شتحداث 

م�شارات مرنة للتعلم ما بعد املدر�شي تعزز 

من فر�س الطالب والعاملني يف �شوق العمل 

وتنظيم  واملهني  الأكادميي  التعليم  من 

مبوؤهالته  والعرتاف  الإلكرتوين  التعلم 

وفًقا لالإجراءات والأنظمة، وو�شع معايري 

مهنية ملزاولة املهن العملية، وحت�شني اأداء 

جامعة البحرين، وتعزيز قدرتها التناف�شية 

اإقليمًيا وعاملًيا. وبني �شموه اأن هذه احلزمة 

ا ب�شموليتها وتكاملها وتهدف اإىل  تتميز اأي�شً

الرتكيز  املدر�شي من خالل  التعليم  تطوير 

التعليم  لقطاع  التحتية  البنية  تعزيز  على 

وتطوير التعليم املبكر، اإىل جانب مراجعة 

ال�شلة لتجويد  الت�شريعات والقوانني ذات 

خمرجات التعليم، اإىل جانب زيادة الطاقة 

للمعلمني، مبا  البحرين  لكلية  ال�شتيعابية 

يتما�شى مع التطلعات املن�شودة.

مراحل  الجتماع  خالل  �شموه  وتابع 

التعليم  تطوير  مبادرات  حزمة  تنفيذ 

املجل�س  عليها  ي�شرف  والتي  والتدريب، 

اإ�شافة  والتدريب،  التعليم  لتطوير  الأعلى 

اإىل م�شتجدات مراحل تنفيذ برامج التعليم 

لالأولويات  املوحد  الإطار  �شمن  املدرجة 

احلكومية بن�شخته الثالثة املُحدَّثة.

على  املجل�س  اطلع  الجتماع،  وخالل 

مهارات  »من�شة  تطوير  م�شتجدات  اآخر 

تنفيذها  على  العمل  تقود  التي  التوظيف« 

الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  هيئة 

وتعد الأوىل من نوعها على م�شتوى اململكة، 

ال�شطناعي  الذكاء  توظيف  مميزاتها  ومن 

لأهم  ومتكاملة  �شاملة  بيانات  وتقدمي 

�شوق  يتطلبها  التي  والوظائف  املهارات 

ر�شم  القرار يف  ل�شناع  وم�شاندتها  العمل، 

امل�شتقبلية  وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجيات 

من  مهًما  رافًدا  بذلك  م�شكلة  املجال،  بهذا 

املعلومات للموؤ�ش�شات احلكومية واأ�شحاب 

الأعمال والباحثني عن العمل.

واحلكومة  املعلومات  هيئة  و�شتعمل 

وبال�شراكة مع جميع اجلهات  الإلكرتونية 

املن�شة  تطوير  اأجل  من  العالقة  ذات 

امل�شرتكة  احلكومية  الأهداف  وحتقيق 

واملتمثلة يف حفظ الوقت واجلهد وتر�شيد 

مبتكر  اإلكرتوين  نظام  وتقدمي  النفقات، 

املعلومات  توفري  على  قادر  اجلودة  عايل 

العمل  �شوق  واقع  حول  واملوحدة  الدقيقة 

البيانات  املن�شة  و�شتقدم  ومتطلباته، 

والتدريب  التعليم  ملوؤ�ش�شات  الالزمة 

مع  تتنا�شب  برامج  تطوير  يف  مل�شاعدتها 

اأ�شحاب  وتوجيه  العمل،  �شوق  متطلبات 

احلايل  بالو�شع  التعريف  عرب  الأعمال 

وامل�شتقبلي للعر�س والطلب حول مهارات 

من  احلد  يف  بذلك  م�شاهمة  العمل،  �شوق 

التعليم  برامج  وتوفري  البطالة،  معدل 

والتدريب ب�شكل اأف�شل.

اآخر  املجل�س  ا�شتعر�س  ذلك،  بعد 

»مهارات  م�شروع  تنفيذ  م�شتجدات 

املبادرات  اأهم  اأحد  يعترب  الذي  البحرين« 

بعد  ما  التعليم  لتطوير  ال�شرتاتيجية 

املدر�شي، اإذ يهدف امل�شروع اإىل اإن�شاء جهة 

وطنية معنية بتطوير التعليم املهني تعمل 

العاملة  القوى  مهارات  وتطوير  بناء  على 

يف  والإنتاجية  التناف�شية  القدرة  لتح�شني 

�شوق العمل.

لالعرتاف  مقرتًحا  املجل�س  ناق�س  ثم 

العرتاف  اإىل  يهدف  الذي  امل�شبق  بالتعلم 

اخلربة  واحت�شاب  التعلم  اأمناط  بجميع 

اأثناء ممار�شة مهنة  الرتاكمية املكت�شبة يف 

للموؤهل  املعتمدة  ال�شاعات  �شمن  معينة 

يف  امل�شروع  هذا  �شي�شهم  اإذ  املطلوب، 

املدر�شي  بعد  ما  التعليم  بنطاق  التو�شع 

فر�س  وتوفري  التعليم  فر�س  وتعزيز 

العمل  �شوق  والعاملني يف  للطالب  جديدة 

للتوظيف  وقابليتهم  موؤهالتهم  لتطوير 

حتقيًقا لأهداف روؤية البحرين 2030.

مقرتح  عر�س  على  املجل�س  اطلع  كما 

لل�شراكة الدولية مع جهة ا�شت�شارية دولية 

ملراجعة هيئة جودة التعليم والتدريب يف 

خمتلف  ا�شتعرا�س  مت  اإذ   ،2021 العام 

له  خ�شعت  الذي  اخلارجي  التقييم  اأنواع 

الهيئة منذ عام 2015 حتى اليوم، ووافق 

هيئة  من  املرفوع  املقرتح  على  املجل�س 

جودة التعليم والتدريب وخطة املراجعات 

الدولية للهيئة.

ويف ختام الجتماع، اأعرب �شمو ال�شيخ 

جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

لتطوير  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوزراء 

لأع�شاء  �شكره  عن  والتدريب  التعليم 

م�شاريع  يف  العاملني  وجميع  املجل�س 

التدريب والتعليم على ما يبذلونه يف �شبيل 

خدمة الوطن واملواطنني، موؤكًدا �شمــوه اأن 

العملية  تاأكيد يف تعزيز  بكل  �شي�شهم  ذلك 

�شوق  خمرجات  مع  وربطها  التعلمية 

العمل، متمنًيا للجميع التوفيق والنجاح.

امللك وويل العهد رئي�ص الوزراء

 يتلقيان برقية �صكر من العاهل الأردين

امللك يتلقى برقية

 �صكر جوابية من ملك الرنويج

اأمر ملكي بتعيني اأع�صاء جمل�ص اأمناء 

مركز نا�صر للتاأهيل والتدريب املهني

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

برقية �شكر  اهلل ورعاه  املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة ملك 

عبداهلل  امللك  الها�شمية  اجلاللة  �شاحب  اأخيه  من  جوابية 

الثاين ابن احل�شني ملك اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة، 

اإليه  بها جاللته  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلك 

اململكة  ل�شتقالل  وال�شبعني  اخلام�شة  الذكرى  مبنا�شبة 

الأردنية الها�شمية.

 واأعرب العاهل الأردين عن بالغ �شكره وتقديره جلاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه على م�شاعر جاللته الأخوية 

النبيلة، متمنًيا جلاللته موفور ال�شحة وال�شعادة وململكة 

البحرين و�شعبها ال�شقيق باملزيد من التقدم والزدهار.

و تلقى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل برقية 

امللك  الها�شمية  اجلاللة  �شاحب  اأخيه  من  جوابية  �شكر 

الها�شمية  الأردنية  اململكة  ملك  احل�شني  ابن  الثاين  عبداهلل 

ال�شقيقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها �شموه 

اإليه مبنا�شبة الذكرى اخلام�شة وال�شبعني ل�شتقالل اململكة 

الأردنية الها�شمية.

وتقديره  �شكره  بالغ  عن  الأردين  العاهل  واأعرب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 

ل�شموه  متمنًيا  النبيلة،  الأخوية  م�شاعره  على  اهلل  حفظه 

و�شعبها  البحرين  وململكة  وال�شعادة  ال�شحة  موفور 

ال�شقيق باملزيد من التقدم والزدهار.

كما تلقى �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء برقية �شكر جوابية مماثلة من اأخيه �شاحب ال�شمو 

اململكة  عهد  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  الأمري  امللكي 

الأردنية الها�شمية ال�شقيقة.

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

برقية �شكر  اهلل ورعاه  املفدى حفظه  البالد  اآل خليفة ملك 

ملك  اخلام�س  هارالد  امللك  اجلاللة  �شاحب  من  جوابية 

مملكة الرنويج، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها 

جاللته اإليه مبنا�شبة اليوم الوطني ململكة الرنويج.

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

ملكي  اأمر  ورعاه  اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  اآل خليفة 

رقم )25( ل�شنة 2021 بتعيني اأع�شاء جمل�س اأمناء مركز 

نا�شر للتاأهيل والتدريب املهني، جاء فيه:

نا�شر  مركز  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  يعاد  الأوىل:  املادة 

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  املهني  والتدريب  للتاأهيل 

حمد اآل خليفة، وع�شوية كل من :

1- الدكتور م�شطفى علي ال�شيد، نائًبا للرئي�س.

2- لطيفة عي�شى البونوظة.

3- العميد فواز ح�شن احل�شن.

4- العقيد خالد �شلمان عدوان ح�شني.

5- اأ�شرف حافظ اإمام.

6- فيحان حممد الفيحاين.

7- عبدالعزيز حممد الأ�شراف.

8- رو�شة �شلمان حم�شن العرادي.

9-  اإميا اإ�شماعيل املن�شوري.

10- را�شد عبداللطيف الزياين.

11- نواف عبداهلل بن هندي املناعي.

12- ح�شني عبداملجيد �شريازي.

�شنوات  اأربع  املجل�س  هذا  يف  ع�شويتهم  مدة  وتكون 

قابلة للتجديد.

�شدوره،  تاريخ  من  الأمر  بهذا  يعمل  الثانية:  املادة 

وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

الربوفي�سور �سمري العتوم

اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س املجل�س الأعلى 

لتطوير التعليم والتدريب اأن ال�ستثمار يف املواطن اأولوية م�ستمرة يف جميع امل�ساريع واخلطط 

اأن جهود احلكومة ترتكز  اإن املواطن يعترب الرثوة احلقيقية للوطن، م�سيًفا �سموه  اإذ  التنموية، 

مبا  كافة،  املجالت  يف  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  للمواطنني  النوعية  الفر�س  توفري  على  دائًما 

�ساحب  حل�سرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  الأ�سعدة،  كل  على  والزدهار  التقدم  من  املزيد  ي�سمن 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

و�سدد �سموه على اأن احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ما�سية يف تبني ال�سرتاتيجيات التي تدعم العمليات الرتبوية 

اأحدث املعايري الدولية، ومبا يجعل املواطن اخليار الأول للتوظيف يف  وحت�سن خمرجاتها وفق 

�سوق العمل وفق اإطار من التناف�سية العادلة التي ت�سّب يف م�سلحة املواطن البحريني يف املقام 

الأول، اإ�سافة لتطوير بيئة العمل ورفع موؤ�سرات خمرجاتها، وبال�سكل الذي يخدم ا�ستقرار ومنو 

�سوق العمل ومبا يرفد القت�ساد والوطني.
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»الأ�شغال«: اإجناز 50% مبجمع الرعاية يف مدينة حمد

»العدل«: غلق 3 م�شاجد لوجود حالت قائمة بكورونا

ال�شيخ م�شعل بن حممد  املهند�س  �شرح 

البناء  مل�شاريع  امل�شاعد  الوكيل  خليفة  اآل 

وال�شيانة بوزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين باأن اأعمال تنفيذ م�شروع 

جممع الرعاية الجتماعية مبدينة حمد التابع 

ت�شري  الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة 

الإجناز  ن�شبة  بلغت  حيث  جيدة،  بوترية 

.%50

مل�شاريع  امل�شاعد  الوكيل  وقال 

كل  من  النتهاء  مت  باأنه  وال�شيانة  البناء 

الرئي�شة  املباين  بجميع  الإن�شائية  الأعمال 

يف  العمل  ويجري  باملجمع،  واخلدمية 

والأعمال  واخلارجية  الداخلية  الت�شطيبات 

الكهروميكانيكية والأ�شوار اخلارجية واأبراج 

الكهرباء  النتهاء من حمطة  املراقبة، كما مت 

واملاء.  الكهرباء  لهيئة  وت�شليمها  الفرعية 

واأ�شار املهند�س ال�شيخ م�شعل اآل خليفة اإىل اأن 

امل�شروع يحقق اأهداف وزارة العمل والتنمية 

خدمات  اأف�شل  تقدمي  خالل  من  الجتماعية 

وال�شحية  والنف�شية  الجتماعية  الرعاية 

للرعاية  متخ�ش�شة  مراكز  عرب  والتاأهيل 

الجتماعية ومراكز اإيواء موؤقتة وبديلة على 

اخلدمة  م�شتوى  حت�شني  يف  ي�شاهم  نحو 

الجتماعية املقدمة وتاأهيل الفئات امل�شتهدفة 

الأمر  العمل،  و�شوق  املجتمع  يف  لالندماج 

تنمية  على  اإيجابي  ب�شكل  �شينعك�س  الذي 

ال�شتدامة  وحتقيق  البحريني  املجتمع 

والرفاهية الجتماعية.

على  ينفذ  امل�شروع  اأن  بالذكر  اجلدير 

مربًعا،  مرًتا   37،675 تبلغ  اأر�س  م�شاحة 

وباإجمايل م�شاحة بناء تبلغ حوايل11،667 

مت�شلة،  مباٍن   4 من  ويتكون  مربًعا،  مرًتا 

الكرامة  ودور  الأحداث  لرعاية  مركز  وهي 

�شحايا  لإيواء  والأمان  الجتماعية  للرعاية 

الجتار بالأ�شخا�س )الرجال( والأمان لرعاية 

املتعر�شات للعنف والجتار بالب�شر )الن�شاء( 

اخلدمات  جميع  اإىل  بالإ�شافة  واأطفالهن، 

والرتفيهية  الريا�شية  كالقاعات  امل�شاحبة 

واإدارية  خدمية  ومرافق  مركزي  ومطبخ 

وحمطة كهرباء فرعية ومواقف لل�شيارات.

اإطار  يف  اأنه  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

املتابعة امل�شتمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

كورونا، فقد تبني وجود حالت قائمة لفريو�س كورونا يف ثالثة م�شاجد.

وحفاًظا على مقت�شيات ال�شحة العامة وحماية للم�شلني، فقد قررت 

الوزارة بعد التن�شيق مع الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا 

غلق امل�شاجد الثالثة الواقعة يف حمافظتي املحرق والعا�شمة ب�شكل موؤقت 

ملدة اأ�شبوعني، حتى تتمكن الفرق املعنية من القيام بعملية تتبع املخالطني، 

الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من  والتاأكد  التعقيم  بعملية  القيام  وكذلك 

ب�شكل �شحيح وو�شعها مو�شع التنفيذ.

متابعتها  على  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزارة  و�شددت 

التفتي�شية،  للحمالت  وتكثيفها  بامل�شاجد  الحرتازية  الإجراءات  تنفيذ 

اللتزام  اأن  موؤكدة  امل�شلني،  و�شالمة  �شحة  حلفظ  يلزم  ما  واتخاذ 

الدينية  امل�شوؤولية  تفر�شه  اليوم  الحرتازية  والإجراءات  بالتعليمات 

والواجب الوطني.

معاهًدا امللك على حتقيق روؤاه وموا�شلة م�شرية التقدم.. نا�شر بن حمد: 

تقدمي تعليم مهني متطور لإيجاد كوادر وطنية متخ�ش�شة

قدموا �شكرهم اإىل �شموه بعد الو�شول اإىل اململكة

نا�شر بن حمد يرحب بعودة فريق احلر�س بعد اإجناز جبال اإيفر�شت

اآل خليفة ممثل جاللة  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  رفع 

ال�شكر  خال�س  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال  امللك 

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

رقم  مر�شوم  جاللته  باإ�شدار  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

)25( ل�شنة 2021 بتعيني اأع�شاء جمل�س اأمناء مركز نا�شر 

للتاأهيل والتدريب املهني.

واأكد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة اأن هذه الثقة 

فخر  حمل  املركز  برئا�شة  �شموه  بتكليف  ال�شامية  امللكية 

وبذل  اجلهود  ملوا�شلة  �شموه  تدفع  واأنها  اعتزاز،  ومبعث 

ملوا�شلة  املفدى  امللك  جاللة  وتطلعات  روؤى  لتحقيق  املزيد 

م�شرية التقدم والنمو للبحرين واأهلها.

واأ�شاف �شموه اأن مركز نا�شر للتدريب والتاأهيل املهني 

جانب  بتقدمي  املفدى،  امللك  جاللة  روؤية  خالل  من  اأ�شهم، 

م�شتوى  على  واملتفرد  املتطور  املهني  التعليم  من  خمتلف 

مملكة البحرين، واأنه اأ�شهم باإيجاد كوادر وطنية متخ�ش�شة 

ت�شهم يف دفع عجلة التنمية لهذا البلد.

املفدى،  امللك  جاللة  من  ال�شامي  القرار  اإن  �شموه  وقال 

باإخال�س  والعمل  بذل  مبوا�شلة  احلافز  يعطينا  اهلل،  حفظه 

لتحقيق  املركز  وا�شرتاتيجيات  خطط  على  لالإ�شراف  وتفان 

اأف�شل النتائج.

رحب �شمو اللواء الركن ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

امللكي، بعودة فريق  قائد احلر�س  الوطني  الأمن  م�شت�شار 

احلر�س امللكي بعد اإجنازهم املهمة التاريخية ب�شعودهم اإىل 

قمة جبال اإيفر�شت بالنيبال.

واأكد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة اأن اجلميع 

اإجناًزا  وت�شجيلهم  امللكي  احلر�س  رجال  حققه  مبا  فخور 

تاريخًيا ي�شاف اإىل �شل�شلة اإجنازات البحرين يف خمتلف 

الإجنازات  ح�شد  موا�شلة  يف  كبري  دافع  وهو  املجالت، 

خالل الفرتة القادمة.

»اإننا  خليفة:  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وقال 

اأبناء  هوؤلء  امللكي،  احلر�س  رجال  حققه  مبا  فخورون 

الوطن الذين دائًما ما ي�شربون اأروع الأمثلة يف الت�شحية 

من اأجل اأ�شم مملكتنا الغالية، حيث اإن �شعود الفريق اإىل 

قمة جبال اإيفر�شت ومكاملة �شيدي ح�شرة �شاحب اجلاللة 

الذي كنا  املفدى حفظه اهلل ورعاه لهم مبثابة احللم  امللك 

نهدف اإليه منذ فرتة طويلة، وهلل احلمد �شجلنا اإجناًزا كبرًيا 

ل�شم البحرين«.

واأ�شاف �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة: »نحن 

�شعداء باأن يكون ا�شم مملكة البحرين حا�شًرا يف احتفالت 

ال�شعود الأول لقمة جبال اإيفر�شت، والذي يقام 29 مايو 

من كل عام، ونقدم حتية لأبطالنا«.

عن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  واأعرب 

تقديره جلهود فريق احلر�س امللكي طوال الفرتة املا�شية، 

متمنًيا �شموه لهم دوام التوفيق والنجاح.

�شكرهم  عن  امللكي  احلر�س  فريق  اأعرب  جانبه،  من 

وتقديرهم اإىل �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة على 

دعم �شموه الكبري لهم طوال الفرتة املا�شية، م�شريين اإىل اأن 

هذا الدعم اأ�شهم بتحقيق املهمة بنجاح، وعاهدوا �شموه اأن 

يوا�شلون على رفع راية اململكة عالًيا يف جميع املنا�شبات 

واملهمات التي توكل لهم خالل الفرتة القادمة.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

وزيرة ال�شحة: اأهمية تعزيز

 العالقات مع منظمة ال�شحة العاملية

اجتمعت فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة ال�شحة �شباح 

 ،»Zoom« اأم�س الأربعاء افرتا�شًيا عن طريق تقنية الإنرتنت

املتو�شط  ل�شرق  الإقليمي  املدير  املنظري  اأحمد  الدكتور  مع 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  بح�شور،  العاملية  ال�شحة  مبنظمة 

الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة وانت�شار الرميثي القائم باأعمال 

مدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية، وذلك للرتحيب بان�شمام 

الدكتورة ت�شنيم عطاطرة املمثل املعني ملكتب منظمة ال�شحة 

العاملية مبملكة البحرين، والتي با�شرت مهام عملها يوم اأم�س 

اإقليمي ملنظمة ال�شحة العاملية لإقليم �شرق املتو�شط  كممثل 

يف البحرين.

ويف بداية اللقاء، رّحبت وزيرة ال�شحة باحل�شور على 

بني  املتميزة  العالقات  تعزيز  اأهمية  موؤكدة  »زووم«،  من�شة 

امل�شتمر  العاملية والتطوير  ال�شحة  البحرين ومنظمة  مملكة 

املمثل  وجود  خالل  من  ال�شحي،  املجال  يف  العالقات  لتلك 

املعني ملكتب منظمة ال�شحة العاملية مبملكة البحرين ومتابعة 

يف  ي�شهم  مبا  العاملية،  ال�شحة  منظمة  مع  امل�شاريع  تنفيذ 

تطوير الروؤية امل�شتقبلية يف خمتلف املجالت ال�شحية، ومبا 

يتوافق والأهداف والغايات التي تتبناها املنظمة وتتواءم مع 

واأ�شادت خالل  ال�شحي،  املجال  البحرين يف  تطلعات مملكة 

الجتماع باجلهود املقدمة من منظمة ال�شحة العاملية وبدعمها 

املتوا�شل الذي يقدمه خرباء وممثلو املنظمة لتعزيز وتطوير 

التعاون واملتابعة والتن�شيق امل�شرتك فيما يتعلق بطرح اأهم 

ال�شرتاتيجيات ال�شحية على امل�شتويني الإقليمي والعاملي.

ومن جانبه، تقدم الدكتور املنظري بجزيل ال�شكر والمتنان 

اإىل وزيرة ال�شحة واحل�شور، موؤكًدا دور البحرين الرائد يف 

املجال ال�شحي وعراقته التي امتدت اإىل وقت بعيد منذ اإن�شاء 

هذه اخلدمات ال�شحية التي كانت من الأوائل يف املنطقة.

وزير العمل والتنمية الجتماعية يلتقي جمعية احلكمة للمتقاعدين

ا�شتثمار خربات املتقاعدين النوعية يف تطوير اخلدمات التنموية يف البالد
بن  الجتماعية، جميل  والتنمية  العمل   التقى وزير 

جمل�س  رئي�س  نائب  مكتبه،  يف  حميدان،  علي  حممد 

�شعيد  الدكتور  للمتقاعدين،  احلكمة  جمعية  اإدارة 

عبا�س ال�شماك، وبح�شور عدد من اأع�شاء جمل�س اإدارة 

اجلمعية، حيث مت بحث املبادرات والربامج التي ت�شهم 

يف تعزيز مكانة املتقاعدين يف مملكة البحرين.

برامج  اأبرز  ال�شماك  ا�شتعر�س  اللقاء  وخالل 

املتقاعدين،  �شوؤون  رعاية  اجلمعية يف جمال  واأن�شطة 

واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع  التعاون  واأوجه 

تنفيذ  اإطار  اجلمعية، يف  باأهداف  ال�شلة  ذات  والأهلية 

كان  والتي  املتقاعدين،  ل�شريحة  واخلدمات  املبادرات 

اآخرها م�شروع اإطالق من�شة اإلكرتونية لتقدمي خدمات 

اأع�شاء اجلمعية،  اجتماعية وتعليمية و�شحية جلميع 

ا�شتثمار  على  اجلمعية  بحر�س  الإطار  هذا  يف  منوًها 

خالل  اكت�شبوها  والتي  املتقاعدين  ومهارات  خربات 

�شنوات عملهم يف خدمة الوطن، وم�شيًدا بجهود وزارة 

على  الدائم  وحر�شها  الجتماعية  والتنمية  العمل 

واحلماية  العمل  جمالت  يف  التنموية  خدماتها  تعزيز 

الجتماعية.

وقد اأعرب حميدان عن تقديره للجهود التي ت�شطلع 

به اجلمعية لرعاية �شوؤون املتقاعدين، وذلك اعتزاًزا مبا 

قدموه من بذل وعطاء خلدمة جمتمعهم، منوًها باملبادرات 

و�شعيها  ملنت�شبيها  اجلمعية  تطلقها  التي  الجتماعية 

خمتلف  يف  املكت�شبة  النوعية  خرباتهم  من  لال�شتفادة 

جمالت احلياة، ف�شالً عن ت�شجيعهم على العطاء خلدمة 

الوطن وامل�شاهمة يف نه�شته ومنوه.
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ُيعد حا�ضنة تنموية تربوية ملبادرات تنمية التعليم بالكويت

ال�ضماهيجي واخلالدي ميثالن البحرين يف م�ضروع »اأمتنى«

�شارة جنيب:

التخطيط  هيئة  ممثل  اأفادت 

باأن  املو�شى  هناء  العمراين 

خمطط  يف  ال�شمالية  »املناطق 

وف�شلنا  خدمية،  �شتكون  �شرتة 

التجارية  املناطق  وبني  بينها 

املناطق  توزيع  مت  ثم  ب�شارع، 

منطقة  على  وحافظنا  ال�شكنية، 

عني الرحى، وقمنا بتوفري حمطة 

كهرباء رئي�شة وعدد من املحطات 

الفرعية«.

اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

ُعقد  الذي  العا�شمة  اأمانة  جمل�س 

»الأربعاء«،  اأم�س  يوم  �شباح 

تقرير  مناق�شة  خالله  ومتت 

املخطط  ب�شاأن  الفنية  اللجنة 

)جممع  �شرتة  ملنطقة  التف�شيلي 

603(. وبنينّ رئي�س اللجنة الفنية 

اأهمية املخطط  اأن  مبارك النعيمي 

تخطيط  يف  تكمن  التف�شلي 

ال�شتخدامات  وحتديد  الأرا�شي 

املثلى لها، مبا ي�شهم يف دفع عجلة 

بالتعاون مع  القت�شادية  التنمية 

املعنية،  جميع اجلهات احلكومية 

القطاع  تطوير  يف  والإ�شهام 

اخلطط  ح�شب  وتنميته  العمراين 

ل�شمان  املو�شوعة  والربامج 

التطوير امل�شتدام.

وحول ذلك، قالت الع�شو مها 

اإنه مت رفع تو�شية يف  �شهاب  اآل 

الرحى  عني  ب�شاأن  �شابق  وقت 

واملنطقة  مهزة  بني  تقع  التي 

متنف�ًشا  متثل  وكانت  ال�شناعية، 

لأهايل القرية، ومن املهم اأن يكون 

هذا  راعى  قد  التف�شيلي  املخطط 

اجلانب، بحيث ُتعاد احلياة لعني 

الرحى.

بدوره، اأكد الع�شو عبدالواحد 

النكال اأن املخطط احلايل �شُيعالج 

يف  تتمثل  م�شكالت،  من  عدًدا 

غري  املناطق  يف  الع�شوائيات 

اأن�شطة  فيها  متار�س  اإذ  املخططة 

امل�شاف  واجلزء  مرخ�شة،  غري 

ا�شتغالله  ميكن  الذي  للحديقة 

عني  اإىل  بالإ�شافة  ملعب،  لإن�شاء 

اأر�س  اإىل  لت  حتونّ التي  الرحى 

اإعمارها  متمنًيا  قاحلة،  �شبه 

وحتويلها ملتنزه.

واأ�شار الع�شو حممد اآل عبا�س 

اإىل اأن »امل�شكلة تتمثل يف اأن معظم 

ومتداخلة،  زراعية  كانت  املناطق 

من  املنطقة  تخطيط  اأن  ونرى 

املفرت�س اأن يحل هذه الإ�شكالية«.

جمل�س  اأع�شاء  ت  و�شونّ

على  باملوافقة  العا�شمة  اأمانة 

والتطوير  التخطيط  هيئة  مقرتح 

العمراين ب�شاأن املخطط التف�شيلي 

ملنطقة �شرتة )جممع 603(.

ناق�س  الجتماع،  وخالل 

منفذ  فتح  مقرتح  املجل�س  اأع�شاء 

�شارع  على  الإ�شعاف  ل�شيارات 

�شيدلية  من  بالقرب  ال�شلمانية 

ت�شريع  بهدف  وذلك  الفارابي؛ 

عبور �شيارات الإ�شعاف اإىل �شمال 

و�شول  ي�شمن  ما  العا�شمة، 

الوقت  يف  الإ�شعاف  �شيارات 

املنا�شب.

وحول ذلك، قال رئي�س جلنة 

حممد  العامة  واملرافق  اخلدمات 

الهندي اإن مرور الإ�شعاف يتطلب 

الزدحام،  ب�شبب  دقائق  عدة 

والهدف من املقرتح ت�شريع عبور 

�شيارات الإ�شعاف، خا�شة اأن هذه 

ولت�شهيل  دائًما،  مزدحمة  املناطق 

حركة ال�شوارع و�شهولة الو�شول 

اإىل  بالإ�شافة  حوادث،  دون  من 

ل�شرعة  مبتكرة  حلول  اإيجاد 

اإىل  الإ�شعاف  �شيارات  و�شول 

وجهتها.

اأمانة  عام  مدير  اأكد  بدوره، 

من  اأن  ال�شهلي  حممد  العا�شمة 

الأطراف  باآراء  ال�شتعانة  املهم 

ذات العالقة يف �شياغة املقرتح.

اآل  املجل�س حممد  وقال ع�شو 

عبا�س اإن اللجنة خاطبت اجلهات 

رًدا  تتلقَّ  مل  اأنها  اإل  ال�شلة،  ذات 

نائب  اأ�شارت  بينما  ال�شاأن،  بهذا 

على  اأن  اإىل  كمال  عزيزة  الرئي�س 

املجل�س الت�شويت على املقرتح ثم 

رفعه اإىل الوزير.

لولوة  الع�شو  بينّنت  بدورها، 

املطلق اأن هذا املقرتح مهم مل�شلحة 

تكون  اأن  اإىل  متطلعة  اجلميع، 

لتنفيذ  تف�شيلية  درا�شة  هناك 

املقرتح.

حمرر ال�شوؤون املحلية:

 

النا�شط  من  كل  ي�شارك 

ال�شماهيجي  اأحمد  الثقايف �شادق 

يف  اخلالدي  اإبراهيم  واإينا�س 

التنموي  الوطني  امل�شروع  متثيل 

»اأمتنى« لتحقيق الروؤية الوطنية 

للكويت اجلديدة.

اإذ ي�شاند هذا امل�شروع الوطني 

جهود وزارة الرتبية يف الكويت، 

الرتبوي  امليدان  جهود  ويدعم 

لتنمية التعليم وعنوانه امل�شروع 

وهو  »اأمتنى«،  التنموي  الوطني 

تربوية حتت�شن  تنموية  حا�شنة 

تنمية  يف  الرائدة  املبادرات 

التعليم، وذلك بعد اأن وقع عليهما 

ال�شيخة  �شمو  قبل  من  الختيار 

رئي�س  ال�شباح  �شامل  ح�شة 

امل�شروع وامل�شرف العام. 

وقد جاءت فكرة امل�شروع حني 

املغفور  الكويت  دولة  اأمري  اأطلق 

اجلابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ  له 

للكويت  ال�شامية  روؤيته  ال�شباح 

وخا�شة  اجلميع  ودعا  اجلديدة، 

حتقيقها،  يف  لالإ�شهام  ال�شباب 

الأبوية  الدعوة  لهذه  وتلبية 

ال�شباب  من  العديد  قام  ال�شامية 

يف  بالإ�شهام  املجالت  مبختلف 

حتقيق الروؤية الوطنية و�شناعة 

هوية الكويت اجلديدة، من خالل 

عرب  الوطنية  لهويتهم  �شناعتهم 

مبادرات تنموية رائدة. 

امل�شروع  »يقدم  وقالوا: 

واخلليجيني  للمواطنني  خدماته 

واملقيمني من اجلن�شني من منت�شبي 

امليدان الرتبوي، �شواء كان موظًفا 

اأو  طالب  اأمر  ويل  اأو  طالًبا  اأو 

املدار�س  جميع  وي�شمل  اأقربائهم، 

وت�شنيفاتها؛  مراحلها  بجميع 

عام، خا�س، ديني، موهبة وتربية 

خا�شة«، ويبلغ عدد املمثلني لهذا 

جميع  من  ممثالً   12 امل�شروع 

واليمن،  العربي  اخلليج  دول 

برئا�شة �شمو ال�شيخة ح�شة �شامل 

ال�شباح رئي�س امل�شروع وامل�شرف 

العام، وبتن�شيق عام من الباحثة 

الرتبوية الأ�شتاذة نبيلة حزام من 

اجلمهورية اليمنية. 

املنوطة  املهام  وتوزعت 

الإعالمية،  اللجان  عرب  باملمثلني 

وجلنة فريق التوا�شل الجتماعي، 

املونتاج  وجلنة  الفنية،  واللجنة 

وجلنة الت�شميم. 

وبينّنوا اأنه ي�شارك يف امل�شروع 

اخلليج  دول  جميع  العام  هذا 

اليمن، بعد  العربي مع جمهورية 

الأول  عامه  يف  مقت�شًرا  كان  اأن 

الكويت،  دولة  م�شاركات  على 

اجلميع  على  الفائدة  لتعمنّ  وذلك 

دعم  امل�شروع يف  لر�شالة  حتقيًقا 

التنموية  ال�شبابية  املبادرات 

يف  والرائدة  الرتبوي  امليدان  يف 

متكنّنه  بفر�شة  التعليم  تنمية 

الوطنية  طموحاته  حتقيق  من 

هويته  و�شناعة  التعليم  لتنمية 

يف  امل�شاركة  خالل  من  الوطنية، 

من�شة  يعترب  الذي  امل�شروع  هذا 

اأف�شل  تعر�س  تفاعلية  تربوية 

يف  الرائدة  التنموي  التجارب 

تنمية التعليم. 

الأمور  من  اأن  واأو�شحوا 

املبادرة  تتوافر يف  اأن  يجب  التي 

حلولً،  وت�شع  تطوعية  تكون  اأن 

م�شبوقة،  غري  جديدة  وفكرتها 

اأو  ومت تنفيذها يف جمال التعليم 

تخدم التعليم يف جمالت تنموية 

البيئة،  ال�شحة،  »الرتبية،  اأخرى 

القت�شاد، الدين، الثقافة والهوية، 

ال�شيا�شة، الإعالم، وغريها«، ويف 

املحاور الآتية: »العن�شر الب�شري، 

البيئة املدر�شية، املنهج الدرا�شي، 

الأن�شطة وامل�شاركة املجتمعية«. 

خليفة بن علي: حتقيق التنمية ال�ضاملة 

مبختلف جماالتها االأمنية واالجتماعية واخلدمية

»االأر�ضاد« تنفي حدوث اأّي هزة اأر�ضية بالبحرين

�ضيادي ي�ضارك باملوؤمتر ال�ضنوي بجمهورية

 اليونان ملعهد عمليات االعرتا�ض حللف »الناتو«

»اأمانة العا�ضمة« توّقع عقًدا اإدارًيا

مع »اإدامة« لتطوير جممع اللوؤلوؤ التجاري

بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  التقى 

خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية، 

واأعيان  املرئي، وجهاء  الت�شال  تقنية  عرب 

خمتلف  من  اجلنوبية  املحافظة  واأهايل 

عي�شى  العميد  بح�شور  املحافظة،  مناطق 

من  وعدد  املحافظ،  نائب  الدو�شري  ثامر 

جمل�س  خالل  وذلك  وامل�شوؤولني،  ال�شباط 

املحافظة الفرتا�شي.

ويف م�شتهل اللقاء، رحب �شمو حمافظ 

واملواطنني،  بالأهايل  اجلنوبية  املحافظة 

التوا�شل  نهج  تعزيز  على  �شموه  موؤكدا 

املبا�شر عرب  اللقاء  الرا�شخ معهم من خالل 

احتياجاتهم  وتلمنّ�س  الفرتا�شي  املجل�س 

عن قرب، وذلك تنفيذا للتوجيهات ال�شديدة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

ومتابعة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

لتحقيق  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الأعلى 

الأمنية  ال�شاملة مبختلف جمالتها  التنمية 

والجتماعية واخلدمية.

املحافظة  حمافظ  �شمو  اأكد  كما 

ب�شكل  حتر�س  املحافظة  اأن  اجلنوبية 

الذي  امليداين  التوا�شل  تعزيز  على  م�شتمر 

من  املحافظة  عمل  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  يعد 

خالل موا�شلة الزيارات امليدانية واجلولت 

التفقدية لالطالع على احتياجات املواطنني، 

امل�شاريع  من  جملة  م�شتجدات  ومتابعة 

امل�شتقبلية  والتطلعات  الروؤى  حتقق  التي 

املجتمعية  بالتن�شيق وال�شراكة  وامل�شتدامة 

مع خمتلف القطاعات.

اأن  املحافظ  �شمو  اأكد  اللقاء،  وخالل 

الإجراءات  متابعة  يف  م�شتمرة  املحافظة 

الحرتازية الالزمة ملكافحة جائحة كورونا؛ 

املواطنني  و�شالمة  اأمن  ل�شمان  وذلك 

املحافظة،  مناطق  خمتلف  يف  واملقيمني 

مثمنا �شموه الدور البارز واجلهود الرامية 

ال�شالمة  متطلبات  تعزيز  يف  الأمن  لرجال 

تكثيف  خالل  من  الهادفة،  والتوعية 

احلمالت التوعوية ل�شرائح املجتمع كافة.

املحافظة  حمافظ  �شمو  ا�شتمع  كما 

واملقرتحات  الآراء  من  عدد  اإىل  اجلنوبية 

الواردة من قبل الأهايل يف خمتلف املجالت، 

احلثيثة  املتابعة  على  �شموه  موؤكدا 

والتن�شيق امل�شتمر مع اجلهات ذات العالقة 

يف  ت�شهم  التي  الهادفة  املقرتحات  لإي�شال 

حتقيق تطلعات الأهايل واملواطنني مبختلف 

مناطق املحافظة.

خديجة العرادي:

بوزارة  اجلوية  الأر�شاد  اإدارة  نفت 

هزة  اأي  حدوث  والت�شالت  املوا�شالت 

اأر�شية يف مملكة البحرين ظهر اأم�س، واأكد 

م�شدر م�شوؤول بالإدارة لـ»الأيام« اأن حمطة 

الزلزل بالبحرين والدول املجاورة مل تر�شد 

حدوث اأي هزة اأر�شية.

وكان مواطنون قد تداولوا على و�شائل 

اأر�شية  التوا�شل الجتماعي �شعورهم بهزة 

املحرق  يف  ال�شاحلية  املناطق  من  عدد  يف 

حدود  يف  ال�شمالية،  واملحافظة  واملنامة 

ال�شاعة 12:50 ظهًرا، وترافق ذلك مع اإعالن 

بقوة  اأر�شية  هزة  ر�شد  فار�س  اأنباء  وكالة 

راور  مدينة  �شواحي  �شربت  درجة   4.6

مبحافظة رمان، جنوب �شرق اإيران.

تراأ�س اللواء ركن بحري عالء عبداهلل �شيادي 

املوؤمتر  يف  امل�شارك  الوفد  ال�شواحل  خفر  قائد 

العرتا�س  عمليات  ملعهد  ع�شر  الثاين  ال�شنوي 

حللف �شمال الأطلنطي )الناتو(، يف الفرتة 2-1 

جمهورية  يف  خاينا  مبدينة   ،2021 يونيو 

متحدثا  ال�شواحل  خفر  قائد  �شارك  اإذ  اليونان، 

ر�شميا.

من  عدد  بحث  املوؤمتر  خالل  مت  وقد 

والتحديات  بالتطورات  املتعلقة  املو�شوعات 

التكنولوجية، ودورها يف جمال ال�شالمة والأمن 

البحري.

تبادل  اأهمية  الأعمال  جدول  ت�شمن  كما 

اإىل  بالإ�شافة  العمل،  اآليات  وتطوير  املعلومات 

توحيد املفاهيم وتبادل اخلربات املختلفة لتطوير 

املنظومات التكنولوجية باملجال البحري ملواجهة 

خمتلف العوائق اخلا�شة بهذا ال�شاأن.

مع  اإداريا  عقدا  العا�شمة  اأمانة  وقنّعت 

�شركة اإدامة لإدارة العقارات، ال�شركة التابعة 

واململوكة بالكامل ل�شركة البحرين لال�شتثمار 

)اإدامة(، ل�شتثمار وت�شغيل جممع  العقاري 

اللوؤلوؤ التجاري، مبا ي�شهم يف تطوير وتنمية 

املواطنني  احتياجات  وتوفري  املجمع  عوائد 

التجارية.  والزوار، وتن�شيط عجلة احلركة 

يقع  الذي  التجاري  املجمع  هذا  اإن�شاء  مت 

البارز  باملنامة  املركزي  ال�شوق  من  بالقرب 

�شخما  �شوبرماركت  وي�شم  عاًما،   23 منذ 

التجزئة  متاجر  من  متنوعة  وجمموعة 

موقف  اإىل  بالإ�شافة  واملكاتب،  والأك�شاك 

�شيارات يت�شع حلوايل 300 �شيارة. 

اأمانة  جانب  من  العقد  بتوقيع  قام  وقد 

�شعد  حممد  املهند�س  العام  املدير  العا�شمة 

ال�شهلي، ومن �شركة )اإدامة( رئي�س جمل�س 

الدارة اأمني اأحمد العري�س. 

اأمانة  تنتهجه  ما  �شوء  يف  ذلك  وياأتي 

وخطط  تطويرية  �شيا�شات  من  العا�شمة 

من  الإيرادات  بتنمية  يتعلق  فيما  طموحة 

الأ�شواق  يف  اخلدمات  اأف�شل  توفري  خالل 

املركزية والأ�شواق التجارية، على اأن تكون 

الأ�شواق ذات معايري عالية ومعا�شرة  هذه 

البالد،  يف  امل�شتدامة  التنمية  عملية  تخدم 

والأ�شعار  التجاري  التنوع  اآفاق  وتفتح 

املواطنني  م�شالح  يخدم  مبا  التناف�شية، 

جهة  من  وامل�شتثمرين  جهة،  من  واملقيمني 

اأخرى. 

اإينا�س اخلالدي�سادق ال�سماهيجي

البحرين �ضّرحت للدواء �ضمن الربوتوكول العالجي مل�ضابي كورونا.. القحطاين: 

»�ضوتروفيمـــاب« يخفــــ�ض ن�ضبــــة الوفيــــات اإىل %85

خديجة العرادي:

اأكد املقدم طبيب مناف القحطاين ا�شت�شاري 

الع�شكري ع�شو  بامل�شت�شفى  املعدية  الأمرا�س 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق 

»�شوتروفيماب«  دواء  اأن  )كوفيد-19( 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت  -الذي 

الطارئ  ا�شتخدامه  على  ال�شحية  واخلدمات 

القائمة  للحالت  العالجي  الربوتوكول  �شمن 

مملكة  يف  )كوفيد-19(  كورونا  بفريو�س 

بن�شبة  الوفيات  تخفي�س  باإمكانه  البحرين- 

دواء  اإن  القحطاين  وقال   .%85 اإىل  ت�شل 

الربوتوكول  اىل  ين�شم  »�شوتروفيماب« 

الوقائي والعالجي يف البحرين، ويقدم اإمكانية 

اإىل 85%، ميكن  ت�شل  بن�شبة  الوفيات  خف�س 

ا�شتخدامه لعالج حالت )كوفيد-19( املوؤكدة 

وما  عاًما  اأعمارهم 12  الذين  الأ�شخا�س  لدى 

 40 على  اأعمارهم  تزيد  الذين  وكذلك  فوق، 

عاًما، الذين ل يحتاجون اإىل عالج بالأك�شجني 

ول يعانون من اأعرا�س �شديدة.

وذكر القحطاين اأن هذ املنتج قدم يف الوقت 

املنا�شب، اإذ اإنه يخفف من م�شاعفات الفريو�س 

�شحية،  مل�شاكل  عر�شة  الأكرث  لالأ�شخا�س 

ال�شمنة  املواطنني، ومن يعانون من  مثل كبار 

)القلب  املزمنة  والأمرا�س  وال�شكلر  املفرطة، 

والرئة(، اإذا مت تقدميه يف الوقت املنا�شب.

الوطنية  الهيئة  اأن  اىل  الإ�شارة  جتدر 

اأن  اأكدت  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

ا على تقدمي  اإجازة ا�شتخدام الدواء تاأتي حر�شً

للحالت  املعتمدة  العالجات  واأحدث  اأف�شل 

لفريو�س كورونا وحمايتهم من خطر  القائمة 

درا�شة  مت  قد  اأنه  مبينة  ال�شحية،  تداعياته 

و�شملت  ال�شركة،  قدمتها  التي  الوثائق  جميع 

جودة الت�شنيع ونتائج الدرا�شات ال�شريرية.

على  يعتمد  الدواء  باأن  الهيئة  واأفادت 

لعالج  الن�شيلة«  اأحادية  امل�شادة  »الأج�شام 

واملراهقني  البالغني  من  القائمة  احلالت 

اإىل  اخلفيفة  بني  ترتاوح  اأعرا�س  لديهم  ممنّن 

اإىل  الدخول  خلطر  واملعرنّ�شني  املتو�شطة، 

التجارب  اأن  اإىل  م�شرية  الوفاة،  اأو  امل�شت�شفى 

وفعالية  �شالمة  على  اأجريت  التي  العلمية 

التي  اأ�شفرت يف احلد من عدد احلالت  الدواء 

ت�شتدعي الدخول اإىل امل�شت�شفى لأكرث من 24 

عن  الناجمة  الوفيات  عدد  وخف�س  �شاعة، 

م�شاعفات الفريو�س بن�شبة 85% عند اإعطائه 

للحالت القائمة بو�شفه عالًجا مبكًرا.

مناف القحطاين

منفذ خا�ض لعبور �ضيارات االإ�ضعاف بال�ضلمانية.. جمل�ض العا�ضمة:

ّاملوافقة على املخطط التف�ضيلي ل�ضرتة واإعادة احلياة لـ»عني الرحى«
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميلة

فاطمة عبداللـه العايل

والدها

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته

وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

ن�شر درا�شة علمية حمكمة عن ال�شالالت املنت�شرة.. د. بن دينة:

 ال �شحـــة لوجـــود �شاللـــة بحرينيـــة لـ»كوفيـــد 19«

خالل زيارته للمنفذ احلدودي بني البحرين وال�شعودية.. رئي�س جمل�س اإدارة اجل�شر:

 خطط لتطوير االأداء وتطوير االأنظمة بج�شر امللك فهد

اأكدت اأنه يتيح مزيًدا من اخليارات لالأفراد وال�شركات ملواجهة التحديات

»ماليــة ال�شــورى« ترحـب باإتاحـــة تاأجيـــل القـــرو�س

اأكد اأهمية دور م�شايخ الدين واالإعالميني بتوعية املجتمع

النفيعي يدعو غرفة التجارة وكبار التجار لدعم الفريق الوطني

نفى اأ�شتاذ علم امليكروبيولوجي 

العربي  اخلليج  بجامعة  واملناعة 

بن  مبارك  خالد  الدكتور  الأ�شتاذ 

و�شائل  على  موؤخًرا  اأ�شيع  ما  دينة 

التوا�شل الجتماعي من التو�شل اإىل 

كورونا  لفريو�س  بحريني  متحور 

الدرا�شة  اإن  وقال  »كوفيد-19«. 

بالتعاون  اأعدها  التي  الأكادميية 

والدكتور  عزت  ه�شام  الدكتور  مع 

يف  ون�شرت  اهلل،  �شيف  عبداحلليم 

 ،Microbial Pathogensis جملة 

خا�س  جيني  حتور  اإىل  تتو�شل  مل 

يف  بحثت  اإمنا  البحرين  مبملكة 

والطفرات  اجلينية  ال�شاللت 

وتو�شلت  البحرين  يف  املوجودة 

اجلينية  ال�شاللت  تطابق  اأنها  اإىل 

العامل.  اأنحاء  كل  يف  املنت�شرة 

واأ�شاف الدكتور بن دينة اأنه بدرا�شة 

حتور  وجدنا  عينة   150 حوايل 

E484K يف �شت عينات وهو حتور 
له قدرة اأكرب على اللت�شاق باجلهاز 

الأج�شام  من  والتهرب  التنف�شي 

املر�س،  انت�شار  وبالتايل  امل�شادة 

اأن يطلق  التحور ل ميكن  اأن هذا  اإل 

عليه باأي �شكل من الأ�شكال بالتحور 

يف  منت�شر  حتور  هو  بل  بحريني، 

اأفريقيا،  جنوب  بينها  من  دول  عدة 

والربازيل، وبريطانيا.

اأن  دينة  بن  الدكتور  واأو�شح 

اجلينية  ال�شاللت  نوع  معرفة 

واأبرز  البحرين  يف  املنت�شرة 

فهًما  لنا  يتيح  املقلقة  التحورات 

م�شاعدة  وبالتايل  لالإ�شابات،  اأو�شع 

املجتمع ال�شحي على حتديد العالج 

مع  للتعامل  فعالية  الأكرث  واللقاح 

الكفاح  يدعم  مما  الفايرو�شات،  هذه 

العاملي للت�شدي لفريو�س كورونا.

كما اأوجدت الدرا�شة اأن ال�شاللت 

يف  املوجودة  للفايرو�س  اجلينية 

اأغلبها  دول  عدة  من  تاأتي  البحرين 

اآ�شيوية املن�شاأ.

قال  التحورات،  اأ�شباب  وعن 

الدكتور بن دينة باأن هذه التحورات 

حتدث ب�شكل ع�شوائي، حتى اأن منها 

لكن  نف�شه.  الفريو�س  ي�شر  قد  ما 

حتورات اأخرى قد جتعل الفايرو�س 

اأكرث عدوى وخطًرا، وهي التحورات 

اكت�شب  النهاية. واإذا  التي ت�شود يف 

اللقاحات  طريق  عن  مناعة  الإن�شان 

يتحور  ال�شابقة،  الإ�شابة  اأو 

الفريو�س مغرًيا �شكله للتحايل على 

جهاز املناعة.

معرفة  مدى  عن  �شوؤال  وب�شاأن 

اإنه  قال  »كوفيد-19«  حتورات 

فريو�س  من  ال�شاللت  اآلف  تنت�شر 

هذه  واأهم  العامل.  حول  كورونا 

التحورات، هي:

�شاللة  اأو  الربيطانية،  ال�شاللة 

 ،1.1.7.Bبـ كذلك  وُتعرف  ِكنت، 

بريطانيا  يف  اأكرب  ب�شكل  وتنت�شر 

حيث ُر�شد اأكرث من مئتي األف حالة. 

من  اأكرث  يف  ال�شاللة  انت�شرت  كذلك 

مرة  تتحور  اأنها  ويبدو  دولة،   50

اأخرى.

اأخرى  دولة   20 يف  وُر�شدت 

املتحدة  اململكة  بينها  من  الأقل،  على 

 ،1.351.B اأفريقيا  جنوب  �شاللة 

دول  ع�شر  من  اأكرث  يف  وانت�شرت 

املتحدة  اململكة  بينها  من  اأخرى، 

يف  وُر�شدت   ،1.P الربازيل  �شاللة 

حالة  من 500  اأكرث  املتحدة  اململكة 

اإ�شابة بها، بع�شها له عالقة بحركة 

.1.617.2.B ال�شفر لل�شاللة الهندية

كانت  ما  اإذا  عن  وب�شوؤاله 

قال  خطًرا،  اأكرث  اجلديدة  ال�شاللت 

الدكتور خالد بن دينة ل يوجد دليل 

قد  ال�شاللت  هذه  من  اأي  اأن  على 

امل�شابني.  لأغلب  اأكرب  �شرًرا  ُت�شبب 

يظل  الأ�شلية،  لل�شاللة  بالن�شبة  اأما 

اأو  ال�شن  كبار  لدى  اأكرب  اخلطر 

كون  لكن  مزمنة.  باأمرا�س  امل�شابني 

ويت�شاوى  عدوى  اأكرث  الفايرو�س 

من  الأ�شلية،  للن�شخة  اخلطورة  يف 

بني  الوفيات  خطر  يتزايد  اأن  املمكن 

اللقاح.  تتلقى  مل  التي  املجموعات 

اللقــاح  على  احلــ�شول  فــاإن  لذا 

بهذه  الإ�شــابة  مينــع  املتوافر 

الأعــرا�س  تكون  اأو  التحورات، 

خفيفة عند امل�شابني.

قام �شهيل اأبامني حمافظ الهيئة العامة للزكاة وال�شريبة واجلمارك 

املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  باململكة 

العامة جل�شر امللك فهد، بزيارة تفقدية اإىل منفذ ج�شر امللك فهد، حيث 

كان يف ا�شتقباله ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك نائب 

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد، ومديرو الإدارات 

الأمنية يف منفذ ج�شر امللك فهد.

ويف بداية الزيارة، رحب ال�شيخ اأحمد بن حمد ال خليفة باملهند�س 

�شهيل اأبامني، مهنًئا اإياه مبنا�شبة تعيينه حمافظا للهيئة العامة للزكاة 

وال�شريبة واجلمارك، متمنيا له التوفيق والنجاح يف مهامه القادمة، اإذ 

اأ�شار اإىل اأهم امل�شاريع التي تنفذها املوؤ�ش�شة يف الوقت الراهن، بالإ�شافة 

اإىل اخلطط والربامج التطويرية التي ت�شعى املوؤ�ش�شة لتنفيذها م�شتقبال 

الأمثل  وال�شتخدام  الأنظمة  وتطوير  الأداء  فاعلية  زيادة  خالل  من 

للتقنيات احلديثة مبا يخدم هذا املرفق احليوي الذي يربط بني مملكة 

البحرين واململكة العربية ال�شعودية، ومبا ي�شهم يف رفع كفاءة العمل 

و�شبل دعم احلركة ال�شياحية والتجارية.

فهد،  امللك  العامة جل�شر  املوؤ�ش�شة  اإدارة  رئي�س جمل�س  اأعرب  وقد 

عن �شكره وتقديره لنائب رئي�س جمل�س الإدارة على حر�شه ومتابعته 

تنفيذ  على  العمل  اإطار  يف  امل�شتمر  الدعم  وتقدمي  املوؤ�ش�شة  مل�شاريع 

الإدارات  بها  تقوم  التي  الطيبة  باجلهود  م�شيًدا  التطويرية،  امل�شاريع 

لرفع  املتوا�شل  وعملها  البحريني  اجلانب  يف  واملوؤ�ش�شات  الأمنية 

م�شتويات الأداء وتطوير مناطق الإجراءات.

املالية  ال�شوؤون  جلنة  رحبت 

ال�شورى  مبجل�س  والقت�شادية 

�شباح  املنعقد  اجتماعها  خالل 

برئا�شة  ُبعد  عن  الأربعاء  اأم�س 

بدعوة  امل�شقطي  ح�شني  خالد 

اإىل  املركزي  البحرين  م�شرف 

و�شركات  التجزئة  بنوك  جميع 

تاأجيل  خيار  لتوفري  التمويل 

امل�شتحقة  القرو�س  اأق�شاط 

وذلك  وال�شركات،  الأفراد  لكل 

يف  تنتهي  اإ�شافية  اأ�شهر   6 ملدة 

دون  من   2021 دي�شمرب   31

اأو  التاأجيل  على  ر�شوم  احت�شاب 

زيادة  اأو  الق�شط  مبلغ  يف  زيادة 

على  الفائدة/ الربح  �شعر  يف 

الفائدة  اأ�شعار  احت�شاب  يتم  اأن 

املقررة من قبل امل�شارف على هذه 

القرو�س خالل فرتة التاأجيل.

واأكدت اللجنة اأن هذه الدعوة 

توجيهات  مع  متا�شًيا  تاأتي 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

اجلهود  لتعزيز  املفدى  البالد 

الوطنية لتخطى تداعيات جائحة 

اللجنة  لقرارات  ودعًما  كورونا 

�شاحب  برئا�شة  التن�شيقية 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

رئي�س  العهد  خليفة ويل  اآل  حمد 

الذي  الوقت  يف  الوزراء،  جمل�س 

اأكرث  وال�شركات  لالأفراد  تتيح 

من خيار ملواجهة اأي حتديات قد 

تواجههم يف الفرتة املذكورة.

خالد  اإبراهيم  النواب  جمل�س  ع�شو  دعا 

النفيعي، غرفة جتارة و�شناعة البحرين وكبار 

واملوؤثرة  النوعية  املبادرات  تقدمي  اإىل  التجار 

لدعم الفريق الوطني الطبي يف مواجهة جائحة 

كورونا.

الدولة  تاريخ  اأن  النفيعي  واأو�شح 

اإىل دعم  الأول ي�شري  التاأ�شي�س  البحرينية منذ 

يف  وامل�شتثمرين  للتجار  املتتالية  احلكومات 

�شتى القطاعات ب�شكل غري م�شبوق، وما �شمله 

ذلك من ت�شهيالت ا�شتثنائية وتخفي�شات كبرية 

للدولة  اجلميل  رد  واأن  وغريها،  الر�شوم  يف 

ولل�شعب البحريني اأمر مطلوب الآن.

اإىل  نف�شه  بال�شياق  النفيعي  النائب  ولفت 

النا�س  الدين والأئمة يف توعية  اأهمية م�شايخ 

من مواطنني ومقيمني باأهمية الأخذ بالإجراءات 

واللتزام  الالزمة،  والوقائية  الحرتازية 

بالتعليمات الر�شمية بهذا ال�شاأن، موؤكًدا اأهمية 

فردية  حتركات  ولي�س  ظاهرة،  تكون  اأن 

حمدودة.

الراأي  وقادة  واملمثلني  الإعالميني  اأن  وبني 

لأن  ا  اأي�شً مدعوون  ميديا«  »ال�شو�شال  يف 

النهج، خدمة للوطن واملواطنني،  ي�شريوا بهذا 

اجلائحة  زوال  وم�شتمر حتى  م�شتدام  وب�شكل 

قائمة  م�شوؤولية  اأنها  مبيًنا  وانق�شائها، 

ومطلوبة، واأن كل فرد يف الوطن يجب اأن يكون 

جندًيا وحمارًبا يف ال�شفوف المامية الأوىل.

د. خالد مبارك بن دينة

اإبراهيم النفيعي

زينل: دعم برملاين  للم�شاريع

 التنمويـــة امل�شرتكـــة مــــع اليابــــــــان

رئي�س جمل�س ال�شورى ي�شيد بعمق عالقات 

ال�شداقة بني مملكة البحرين واليابان

اأ�شادت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�شة 

الذي  املتميز  بامل�شتوى  النواب،  جمل�س 

ت�شهده العالقة بني مملكة البحرين واليابان 

ال�شديقة، وما حققته من تطور م�شتمر على 

كل امل�شتويات، بف�شل حكمة ح�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى، والإمرباطور ناروهيتو 

اإمرباطور دولة اليابان ال�شديقة.

واأكدت زينل حر�س جمل�س النواب على 

تعزيز وتنمية عالقات التعاون والرتقاء بها 

ال�شديقة،  اليابان  دولة  مع  اأو�شع  اآفاق  اإىل 

ل�شيما العالقات الربملانية، منوهة لهتمام 

اأرفع من  املجل�س يف النفتاح على م�شتوى 

الت�شريعية  املوؤ�ش�شة  مع  امل�شرتك  العمل 

اخلربات،  وتبادل  والتن�شيق  اليابان،  يف 

�شواء  والجتماعات  اللقاءات  وتكثيف 

اأو من خالل التوا�شل الفرتا�شي  املبا�شرة، 

يف ظل جائحة كورونا )كوفيد-19(، وذلك 

ودعم  املتبادلة،  امل�شالح  لتحقيق  �شعًيا 

امل�شاريع امل�شرتكة يف املجالت كافة، ل�شيما 

والتكنولوجية،  وال�شتثمارية  القت�شادية 

تلبية لتطلعات البلدين وال�شعبني ال�شديقني، 

ومبا يعود بالنفع واخلري عليهما.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال رئي�شة جمل�س 

ال�شفري  اأم�س  �شباح  مكتبها  يف  النواب 

مياموتو  البحرين  مملكة  يف  الياباين 

عبدالنبي  النائب  بح�شور   ، ما�شايوكي 

�شلمان النائب الأول لرئي�شة جمل�س النواب، 

اأداء  يف  والنجاح  التوفيق  لل�شفري  متمنية 

لدى  لبالده  �شفريا  الدبلوما�شي  عمله  مهام 

البحرين.

الياباين  ال�شفري  اأعرب  جانبه،  من 

لرئي�شة  وتقديره  �شكره  عن  ما�شايوكي 

جمل�س النواب، موؤكًدا اعتزازه لتمثيل بالده 

بالعالقات  ومنوًها  البحرين،  مملكة  لدى 

الثنائية املتنامية القائمة بني مملكة البحرين 

واليابان يف خمتلف املجالت، لفًتا اإىل تطلعه 

للمزيد من النماء والتقدم يف م�شار العالقات 

الثنائية التي تربط البلدين ال�شديقني، متمنًيا 

للمملكة دوام التقدم والزدهار.

رئي�س  ال�شالح  �شالح  بن  علي  اأ�شاد 

ال�شداقة  عالقات  بعمق  ال�شورى  جمل�س 

وما  واليابان،  البحرين  مملكة  بني  القائمة 

ت�شهده من تطور دائم يف �شتى املجالت يف 

ظل ما حتظى به هذه العالقات من رعاية 

واهتمام من قيادة البلدين ال�شديقني.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال رئي�س جمل�س 

مياموتو  الأربعاء  اأم�س  مبكتبه  ال�شورى 

مملكة  لدى  اليابان  �شفري  ما�شايوكي، 

�شفرًيا  تعيينه  مبنا�شبة  وذلك  البحرين، 

لبالده لدى اململكة.

ال�شورى  جمل�س  رئي�س  وا�شتعر�س 

خالل اللقاء الدور الذي ي�شطلع به جمل�س 

الت�شريعية،  ال�شلطة  �شمن  ال�شورى 

والنفتاح الذي ت�شهده مملكة البحرين يف 

ظل العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، ودعمها لكل ما من �شاأنه حتقيق 

الت�شامح  على  القائم  وال�شتقرار  الأمن 

والتعاي�س ورعاية حقوق الإن�شان. 

عن  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  واأعرب 

متنياته لل�شفري بدوام التوفيق والنجاح يف 

مهام عمله الدبلوما�شي.
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رئي�س  جالل  حممد  جالل  هن�أ 

ل�شركة  ال�ش�بق  الإدارة  جمل�س 

)ب��س(،  البحرين  خدم�ت  مط�ر 

ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 

�شرك�ت حممد جالل واأولده، �شركة 

)ب��س(  البحرين  خدم�ت  مط�ر 

مبن��شبة  فيه�؛  الع�ملني   وجميع 

خالل  اجلديد  الإدارة  جمل�س  تعيني 

اخل�م�س  والأربعني  الجتم�ع 

العمومية لل�شركة، متمنًي�  للجمعية 

لهم التوفيق وال�شداد. 

تقديره  عن  جالل  واأعرب 

اجلديد  الإدارة  جمل�س  لأع�ش�ء 

للرئي�س  متمنًي�  ل�شركة   )ب��س(، 

املهند�س  )ب��س(  ل�شركة  التنفيذي 

التوفيق  دوام  اأحمد  خليل  حممد 

الوطنية ذات  الكوادر  اأحد  ب�عتب�ره 

لأكرث من ع�شرين  املتميزة  اخلربات 

والأعم�ل،  الطريان  قط�عي  يف  ع�ًم� 

رئي�ًش�  من�شبه  توليه  اأن  اإىل  م�شرًيا 

افتت�ح  مع  ب�لتزامن  ج�ء  تنفيذًي� 

مبنى امل�ش�فرين اجلديد ب�ملط�ر.

وعربرّ عن عميق فخره واعتزازه 

املخل�شة  الوطنية  للجهود  وامتن�نه 

�شلم�ن  ال�ش�بق  التنفيذي  للرئي�س 

املبدعة  الع�شرية  وروؤيته  املحميد، 

خدم�ت  تطوير  يف  اأ�شهمت  التي 

مثمًن�  ا�شتثن�ئية،  ظروف  يف  املط�ر 

�شركة  موظفي  وجميع  متيزه 

)ب��س(  البحرين  مط�ر  خدم�ت 

ومهنية  ب�إتق�ن  واجب�تهم  اأداء  يف 

واحرتافية.

اأن  جالل  حممد  جالل  واأكد 

البحرين  مط�ر  خدم�ت  �شركة 

املوا�شالت  وزير  من  بدعم  )ب��س(، 

والت�ش�لت املهند�س كم�ل بن اأحمد 

حممد رئي�س جمل�س اإدارة  جمموعة 

وبف�شل  الق�ب�شة،  اخلليج  طريان 

الع�شرية  الإدارية  منظومته� 

يف  الب�شرية،  م��شية  وكف�ءاته� 

تعزيز عملي�ته� الت�شغيلية يف مبنى 

اأف�شل  وتوفري  اجلديد،  امل�ش�فرين 

اخلدم�ت  ل�شرك�ت الطريان وال�شحن 

و�شم�ن �شالمة ورف�هية امل�ش�فرين، 

العريق  ملط�ر  ب�لت�ريخ  يرتقي  مب� 

را�شخة  قيم  على  الدويل  البحرين 

الأمن  والتميز والحرتام وروح  من 

العمل اجلم�عي لفريق البحرين. 

جالل حممد جالل يهّنئ جمل�س الإدارة

اجلديد ل�شركة خدمات  مطار البحرين »با�س« 

اإن  ط�هر  حم�شن  اأحمد  عبدالعزيز  ق�ل 

جتربة الإ�ش�بة بفريو�س كورون� )كوفيد-19( 

على  تطراأ  حني  خ��شة  ب�لت�أكيد،  �شهلة  لي�شت 

الإن�ش�ن م�ش�عف�ت توؤدي اإىل دخوله امل�شت�شفى، 

عليه  اهلل  منرّ  اأن  وبعد  ذلك،  من  ب�لرغم  اأنه  اإل 

ب�ل�شف�ء من املر�س الذي مل ي�شهد الع�مل مثله، 

ق�ئالً:  والتقدير.  ال�شكر  ر�ش�ئل  من  بعدد  تقدم 

»من مل ي�شكر املخلوق، مل ي�شكر اخل�لق، فجزيل 

وعلى  الر�شيدة،  قي�دتن�  اإىل  والتقدير  ال�شكر 

ال�شمو  و�ش�حب  املفدى،  امللك  جاللة  راأ�شه� 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلم�ن  الأمري  امللكي 

الكوادر  وجميع  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد 

ال�شحية التي تعمل يف مبنى )�شحتي3( الذي 

�شعرت  ب�ملر�س،  اإ�ش�بتي  اإثر  لأي�م  فيه  مكثت 

واأخ�س  وترع�ين،  بي  تهتم  ع�ئلة  و�شط  ب�أين 

اأ�شرفت  التي  ال�شلم�ن  الدكتورة جميلة  ب�ل�شكر 

على ح�لتي، ول �شك اأن ح�لة املري�س النف�شية 

و�شعوره ب�لراحة والطم�أنينة هو جزء مهم من 

العالج والتع�يف«.

للفريق  ب�ل�شكر  تقدم  ذاته،  ال�شي�ق  ويف 

كورون�،  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

وجلميع اأبط�ل ال�شفوف الأم�مية الذين يبذلون 

�شحة  على  وي�شهرون  جهودهم  ق�ش�رى 

اأن  املوىل  �ش�ئالً  واملقيمني،  املواطنني  و�شالمة 

والأم�ن  الأمن  يعمرّ  واأن  اجل�ئحة،  هذه  تنجلي 

وال�شحة اجلميع.

حتّية وتقدير للعاملني يف مبنى 

»�شحتي« وللدكتورة جميلة ال�شلمان

ترقبوا بث فيلم »رايا واآخر تنني« 

  »OSN« اجلديـــد مـــن »ديزنـــي« على

ترقًب�  الأكرث  للحدث  ا�شتعدوا 

الأنف��س،  �شيحب�س  الذي  وانتظ�ًرا 

»راي�  الكال�شيكي  فيلم  �شي�أتيكم 

 Raya and the Last« »واآخر تنني

Dragon« من »ديزين« اإىل من�زلكم 
ومدبلج  ال�شينم�  دور  من  مب��شرة 

 OSN تطبيق  على  العربية،  اىل 

 4 اجلمعة  يوم   Streaming App

يونيو 2021.

فيلم  اأن  اإىل  الإ�ش�رة  جتدر 

انطالق  �شي�شهد  اخلي�يل  املغ�مرات 

كيلي  �شوته�  توؤدي  )التي  »راي�« 

اآخر  عن  للبحث  رحلة  يف   ) م�ري 

»�شي�شو«  الع�مل  يف  كوم�ندرا  تنني 

)الذي ميثل �شوته املمثلة اأكوافين�(، 

ب�لإ�ش�فة اإىل العديد من املغ�مرات.

احتفل ال�شيخ فرا�س بن عبدالرحمن بن ف�ر�س اآل خليفة بتخررّج ابنيه؛ ال�شيخ عبدالرحمن بن فرا�س اآل خليفة وال�شيخة لولوة بنت 

ق من مدر�شة البي�ن، متمنًي� لهم� كل التوفيق والنج�ح يف مراحلهم� الدرا�شية الق�دمة. فرا�س اآل خليفة، بتفورّ

ال�شيخ عبدالرحمن وال�شيخة لولوة يحتفالن

 بتخّرجهما من مدر�شة البيان

جالل حممد جالل

التج�رية حلولً  الزي�ين للخدم�ت  تقدم �شركة 

خالل  من  ُبعد،  عن  التعلم  لتفعيل  متخ�ش�شة 

جمموعة  احللول  تتيح  اإذ  للتعليم.   BenQ حلول 

دون  وتعلم  علم  مثل  واملميزات،  اخلي�رات  من 

تتيح  التي  التكنولوجي�  يف  ا�شتثمر  م�دية،  حدود 

للطالب  قدم  والن�شط،  والهجني  بعد  عن  التعلم 

متنوعة  موارد  توفري  دين�ميكية مع  تعليمية  بيئة 

اأو  املنزل  من  الطالب  تعليم  للمعلمني،  للتدري�س 

دعوة الط�لب كمتحدث �شيف لالن�شم�م عن ُبعد.

مع  املقدمة  التف�علية  ال�ش��ش�ت  تتوافق  اإذ 

يف  امل�شتخدم  احل�يل  الفيديو  موؤمترات  برن�مج 

يف  معزز  تف�عل  مع  املدار�س،  اأو  اجل�مع�ت  اأغلب 

 BenQ اأي مك�ن للتعلم عن ُبعد، اإذ تتيح خ��شية

الفعلي  الوقت  يف  مًع�  العمل  للطالب   EZWrite
على نف�س ال�شبورة البي�ش�ء من مواقع خمتلفة.

يف   Google Classroom تك�مل  خالل  من 

الدر�س  مواد  ا�شترياد  ميكنك   ،BenQ EZWrite

� ا�شتخدام  ودعوة الطالب اإىل الف�شل. وميكنك اأي�شً

Canvas اأو حلول LMS الأخرى.
ب��شتخدام  الدرا�شي  الف�شل  حتويل  كذلك، 

اأدوات التعلم اجلذابة.

اإذ ت�شتطيع ا�شتخدام املالحظ�ت الال�شقة اأو قم 

الألع�ب مثل  الق�ئمة على  التعلم  بت�شغيل من�ش�ت 

.BenQ على �ش��ش�ت Socrativeو !Kahoot

�شة للتعلم عن ُبعد »الزياين للخدمات التجارية« تقّدم حلولً متخ�شّ

وجهة  مول،  مودا  اأعلن 

البحرين،  يف  الراقية  الت�شوق 

الرم�ش�نية  حملته  اإط�ر  يف 

الرتويجية »ال�شهر الكرمي«، ا�شم 

وهي  الكربى،  ب�جل�ئزة  الف�ئزة 

�شي�رة لوت�س اإيفورا GT موديل 

كري�س  من  كل  ق�م  اإذ   ،2021

الع�م  املدير  ن�ئب  جيب�شون 

الع�ملي  التج�ري  البحرين  ملركز 

دانكن  وجورج  مول،  ومودا 

موتورز،  اأدام��س  مدير جمموعة 

بت�شليم مف�تيح ال�شي�رة اإىل نوف 

اأقيم  تقدميي  حفل  يف  البوعينني 

مودا  اأن  ُيذكر  التج�ري.  ب�ملركز 

�شراكة  يف  دخلت  قد  ك�نت  مول 

لتد�شني  موتورز  اأدام��س  مع 

الرم�ش�نية  الكرمي  ال�شهر  حملة 

والحتف�ل بو�شول عالمة لوت�س 

البحرين،  اإىل  الف�خرة  التج�رية 

التج�رية  لوت�س  عالمة  تطل  اإذ 

وقت  يف  البحرين  يف  مرة  لأول 

و�شيكون  الع�م،  هذا  من  لحق 

ملعر�شه�  مقًرا  مول  مودا 

وب�لإ�ش�فة  الفخم.  الع�شري 

اأحد  ف�ز  الفخمة،  ال�شي�رة  اإىل 

العب��شي  اأحمد  وهو  املحظوظني 

من  املنتج�ت  من  مبجموعة 

من  عدًدا  ت�شمرّنت  الهداي�،  ق�ئمة 

العالم�ت التج�رية ال�شهرية مثل 

هوير  وت�غ  اأولوف�شن  اآند  ب�جن 

وفري�ش�ت�شي وتومي وجموهرات 

عالم�ت  من  وغريه�  الكوهجي، 

جت�رية �شهرية اأخرى.

وبهذه املن��شبة ال�ش�رة، علرّق 

املرة  هي  »هذه  ق�ئالً:  جيب�شون 

الأوىل التي يفوز فيه� مت�شورّق يف 

البحرين ب�شي�رة لوت�س الفخمة، 

لروعة  مذهالً  اإجن�ًزا  ُتعد  التي 

الربيط�نية،  الهند�شة  وجم�ل 

دانكن  وال�شيد  اأن�  و�شعدن� 

للف�ئزة  ال�شي�رة  مف�تيح  بت�شليم 

املحظوظة«.

حلملة »ال�شهر الكرمي« الرم�شانية

»مــــودا مول« ي�شّلــــم الفائزة باجلائزة الكبــــرى

الأوروبية،  ال�شي�رات  جمموعة  اأطلقت 

الوكيل واملوزع احل�شري جل�كوار لندروڤر 

يف اململكة، حملة جديدة تدعو عمالءه� لبيع 

بهم  اخل��شة  لندروڤر  ج�كوار  �شي�رات 

ا�شتبداله�  اأو  ب�أف�شل قيمة �شوقية م�شمونة، 

للح�شول على �شي�رة ف�خرة جديدة، ب�لإ�ش�فة 

 � اأي�شً اىل ذلك، يتوافر من خالل هذه احلملة 

اإمك�نية ال�شراء املب��شر لل�شي�رات.

تعمل جمموعة ال�شي�رات الأوروبية على 

ال�شي�رات،  �شراء  عملية  وتب�شيط  ت�شهيل 

ومق�طع  �شورة  اإر�ش�ل  عمالئه�  ب�إمك�ن  اإذ 

لندروفر  اأو  ج�كوار  من  ل�شي�رتهم  الفيديو 

اأو الربيد الإلكرتوين،  عرب تطبيق )وات�ش�ب( 

مع رقم الطراز لتتبع خطوات ال�شراء. وبعد 

ذلك يتم اإجراء تقييم اأويل، وُيطلب من العمالء 

دقة  اأكرث  تقييم  لإجراء  �شي�راتهم  اإح�ش�ر 

ميكن  م�شمونة.  �شوقية  قيمة  اأعلى  يط�بق 

ب�أف�شل �شعر  للعمالء بعد ذلك بيع �شي�رتهم 

اإىل  ب�لإ�ش�فة  الأوروبية،  ال�شي�رات  ل�شركة 

خي�ر ا�شتبدال �شي�راتهم مق�بل طراز اآخر، كم� 

اإمك�نية  احلملة  هذه  خالل  من   � اأي�شً تتوافر 

ال�شراء املب��شر لل�شي�رات.

»ال�شيارات الأوروبية« ت�شرتي »جاكوار لندروفر« باأعلى قيمة

د. جميلة ال�سلمانعبدالعزيز طاهر
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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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بالرغم من التحذيرات التي تطلقها الإدارة العامة 

والإلكرتوين  القت�صادي  والأمن  الف�صاد  ملكافحة 

من�صاًقا  يزال  ل  البع�ض  اأن  اإل  واملقيمني  للمواطنني 

الربح  الوهمي �صعيًا وراء  اإعالنات لال�صتثمار  وراء 

ال�صريع.

وطنك يحتاجك م�شاهًما..

وطنك يحتاجك م�اطًنا �شاحًلا..

النا�ص اللي ت�شتغل يف اخلط�ط الأمامية حتتاجك تك�ن �شادق، 

اأمني، فاهم، متفهم، عاقل، راكد.

اإ�شاعاتك، مبالغاتك، وت�شاباتك.. خلها عنك اإن وجدت مال يعجبك اأو 

تق�شري تفهم واختار قن�ات ال�شكاوي املبا�شرة 

 �شاعد وطنك و�شارك اإخ�انك يف ال�طن باخلري
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دخلت النجمة روبى تريند يوتيوب واحتلت املركز اخلام�ض بعد طرح اأغنيتها اجلديدة بعنوان »قلبي بال�صتيك«، اأول اأم�ض، والأغنية من 

كلمات واأحلان حممد يحيى وتوزيع جيزو ومك�صاج وما�صرت ماهر �صالح.

708 - �صّك اأول نقود ف�صية يف 
اليابان.

لندن  بن يف  بيغ  �صاعة   -  1859
امللكة  عهد  يف  وذلك  عملها،  تبداأ 

فيكتوريا.

ا�صتقالل  عن  الإعالن   -  1917
األبانيا.

يتوىل  ديغول  �صارل   -  1944
رئا�صة وزراء فرن�صا.

القت�صادي  املجل�ض   -  1957
على  يوافق  العربية  الدول  جلامعة 

دول  بني  القت�صادية  الوحدة  اإن�صاء 

اجلامعة.

ا�صتقالل  عن  الإعالن   -  1959
�صنغافورة.

الأركان  رئي�ض   -  1974
يتوىل  رابني  اإ�صحاق  الإ�صرائيلي 

رئا�صة الوزراء.

يعلن  الأ�صود  اجلبل   -  2006
ا�صتقالله وانف�صاله عن احتاد �صربيا 

واجلبل الأ�صود.

2007 - تكون اإع�صار جونو يف 
�صواحل  �صرب  والذي  العرب  بحر 

وخلّف  ودّمر  بقوة  عمان  �صلطنة 

خ�صائر مباليني الدولرات.

مدريد  ريال  تتويج   -  2017
 2017 اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب 

يف  و12  التوايل  على  الثانية  للمرة 

 4-1 يوفنتو�ض  على  بفوزه  تاريخه 

يف النهائي.

رائدان رو�شيان يعومان يف الف�شاء املك�شوف لأول مرة
يف مغامرة حم�ش�بة قام رائدا ف�شاء رو�شيان باخلروج اإىل الف�شاء املك�ش�ف 

خارج حمطة الف�شاء الدولية، لالإعداد ل��ش�ل مركبة رو�شية جديدة.

وبي�تر  ن�فيت�شكي  اأوليغ  الرائدان  فيها  يعمل  التي  الأوىل  املرة  هي  وهذه 

الف�شاء  يف  املا�شي،  اأبريل  يف  الف�شائية  املحطة  اإىل  و�شال  اللذان  دوبروف، 

املك�ش�ف، ومن املت�قع اأن ت�شتمر املهمة ح�ايل 6 �شاعات ون�شف.

اللتحام  من�شة  لفك  الرو�شي  الف�شائي  القطاع  باإعداد  الرائدان  �شيق�م  كما 

بري�ص والتي �شيتم ا�شتبدالها مبخترب »ناوؤوكا« الف�شائي متعدد الأغرا�ص، وفق 

ما نقلت وكالة »اأ�ش��شيتيد بر�ص«. كذلك، قام الرائدان با�شتبدال ل�حة التحكم 

لالختبارات،  و»فين��شليف��شت«  »تي�شت«  اأجهزة  وتركيب  ال�شائل،  تدفق  يف 

التحام  ل�شمان  النتقال  مق�ش�رة  اإىل  »ك�ر�ص«  اله�ائي  ت��شيل  اإىل  بالإ�شافة 

مع  املحطة  يف  حالًيا  الرو�شيان  ويتعاون  باملحطة.  اجلديدة  الرو�شية  املركبة 

اآرثر،  الف�شاء من »نا�شا«، مارك فاندي هيي و�شني كيمربو وميجان ماك  رواد 

ورائد الف�شاء التابع ل�كالة ا�شتك�شاف الف�شاء اليابانية، اأكيهيك� ه��شيد، ورائد 

الف�شاء الأوروبي ت�ما�ص بي�شكيت.

اأم �شعودية وابنتها تخرجتا 

من اجلامعة يف يوم واحد

لل��ش�ل  كفاح  حكاية  تروي  ملهمة  ق�شة  يف 

ارتدت  ط�يلة،  درا�شية  رحلة  وبعد  العمر،  اأمنية  اإىل 

جامعة  التخرج يف  زي  الر�شيدي«  »عيدة  ال�شع�دية 

الأول، و�شط  اأم�ص  »اأريج« ي�م  ابنتها  �شقراء، مبعية 

فرحة غامرة من اأ�شرتها وزميالتها ومن�ش�بي اجلامعة.

بجامعة  ع�شرة  الثانية  الدفعة  ك�ش�فات  وتزينت 

�شقراء ب�ج�د ا�شم البنة ومعها والدتها، لتتخرجا مًعا، 

وت�ا�شال  العمل خلدمة وطنهما،  ميادين  اإىل  وتنطلقا 

يف  الأمثلة  اأروع  وت�شربا  والتميز،  الكفاح  م�شرية 

الكفاح واملثابرة حتى بل�غ الهدف وحتقيق الطم�ح. 

»لدي  وقالت:  »العربية.نت«،  اإىل  عيدة  الأم  وحتدثت 

الظروف  كل  حتديت  ذلك  ورغم  اأحفاد،  و3  بنات   5

وعقدت العزمية على حتقيق حلم الطف�لة، واحل�ش�ل 

على درجة البكال�ري��ص، وهذا ما مت ليلة البارحة«.

درا�شتي  بني  الت�فيق  »ا�شتطعت  اأ�شافت:  كما 

واإدارة �ش�ؤون اأ�شرتي، فع�شت مع ابنتي اأريج تناف�ًشا 

كبرًيا يف ا�شتذكار الدرو�ص، حتى تخرجنا مًعا يف الي�م 

اأنهيت  اأن  بعد  باجلامعة  »التحقت  وتابعت:  نف�شه«. 

درا�شتي ملرحلة الثان�ية عرب نظام املنازل، وبعد عام 

وجدت كل الدعم والت�شجيع من بناتي وزوجي، حتى 

جًدا  �شعيدة  واأنا  الي�م،  اإليه  و�شلت  ما  اإىل  و�شلت 

البكال�ري��ص،  �شهادة  على  وح�ش�يل  الإجناز  بهذا 

فرحتان  منزلنا  يف  والفرحة  ي��شف،  ل  فال�شع�ر 

بتخرجي وتخرج ابنتي«.

اأول منطقة  اإجنلرتا عن تخطيطها لت�شبح  اأوك�شف�رد�شاير يف  ك�شفت مقاطعة 

اإجراءات �شارمة �شد  و�شتتخذ  عام 2025،  بحل�ل  التدخني  من  البالد خالية  يف 

التدخني يف وقت لحق من هذا ال�شهر، مع وج�د مناطق لتناول الطعام يف اله�اء 

الطلق واأماكن ا�شرتاحة يف اأماكن العمل.

يهدف احلظر املقرتح، الذي ُو�شف باأنه »لعبة ط�يلة« لتغيري ثقافة التدخني، 

اإىل منع ال�فيات الناجمة عن الأمرا�ص املرتبطة بالتبغ، وفًقا ل�شحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.

تقليل  اإىل  اأوك�شف�رد�شاير  مقاطعة  جمل�ص  يهدف  اجلديد،  القرتاح  مب�جب 

انت�شار التدخني بني ال�شكان البالغني اإىل اأقل من خم�شة% بحل�ل عام 2025 وتقليل 

التدخني بني العمال اإىل اأقل من 10% بحل�ل العام نف�شه.

ا قيام ال�شلطة املحلية مبعاجلة العر�ص  بالإ�شافة اإىل ذلك، �شت�شهد اخلطط اأي�شً

والطلب على التبغ غري امل�شروع، وزيادة ال�عي العام.

مقاطعة اإجنلرتية تخطط لتكون اأول منطقة خالية من التدخني

»ال�شحة«: ت�شجيل 1936 اإ�شابة 

جديدة بكورونا و22 وفاة

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

15444 ي�م اأم�ص اأظهرت ت�شجيل 1936 حالة قائمة 

جديدة، منها 868 حالة لعمالة وافدة، و1064 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و4 حالت قادمة من اخلارج، 

كما تعافت 3005 حالت اإ�شافية، لي�شل العدد الإجمايل 

للحالت املتعافية اإىل 216832.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 331 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

388 حالة، يف حني اأن 26532 حالة و�شعها م�شتقر 

الذي بلغ 26863  القائمة  الإجمايل للحالت  العدد  من 

حالة قائمة.



03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Thu 03 Jun 2021  |  السنة 16  |   العدد 5654   |  الخميس 22 شوال 1442هـ

في حفل افتراضي نظمته »البحرين الطبية« لخريجي 2021

 نيابة عن ولي العهد رئيس الوزراء.. 
محمد بن عبداهلل يخّرج 152 طبيبًا من كلية الطب

أن��اب صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة لحضور 
حف��ل التخرج الذي نظمت��ه افتراضيًا 
الكلية الملكي��ة للجراحين في أيرلندا 
 RCSI( جامع��ة البحري��ن الطبي��ة -
Bahrain( لخريجي ع��ام 2021 حيث 
تم تخريج 152 طبيبًا من كلية الطب.

وفي بداية الحفل، ألقى الشيخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة كلم��ة ق��ال 
فيه��ا: »س��ينضم خريج��و 2021 إلى 
زمالئه��م م��ن الك��وادر الوطنية في 
القط��اع الصح��ي حيث مس��اهمتهم 
ف��ي خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة في 
البحري��ن وف��ي جمي��ع أنح��اء العالم 
تعتب��ر في غاية األهمية خصوصًا في 
ظل جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 
19(. ولق��د ق��ام الخريج��ون باختيار 
مهنة الطب لدعم المرضى والس��عي 
إلجراء أبحاث مبتكرة لتعزيز وتحسين 
الرعاية الصحية ح��ول العالم ولذلك 
فه��م يس��تحقون كل دعمن��ا. ختامًا 
أتق��دم بخالص التهاني لخريجي عام 
2021، متمنيًا له��م كل التوفيق في 

المستقبل«.
بعدها ألقى رئي��س جامعة البحرين 
الطبي��ة البروفيس��ور س��مير العتوم 
كلم��ة أثنى فيها عل��ى خريجي دفعة 
اس��تكمال  ف��ي  لنجاحه��م   2021
درج��ة  عل��ى  والحص��ول  دراس��تهم 
البكالوريوس وتغلبهم على التحديات 
التي واجهوها بسبب جائحة فيروس 
كورن��ا )كوفي��د 19(. وق��ال: »نتقدم 
بخالص الش��كر والتقدير إلى صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة، ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء لرعايت��ه حفل التخّرج 
ونعرب عن خالص تقديرنا لس��مّوه. 
نحن جميعًا فخ��ورون بخريجي 2021 
إلظه��ار تفانيه��م ونهنئه��م عل��ى 

تغلبهم للتحديات والتزامهم بإكمال 
برنامج دراساتهم بنجاح«.

م��ن جانبهم��ا، هن��أ كل م��ن رئيس 
الكلية الملكي��ة للجراحين في إيرلندا 
أوكوني��ل،  رون��ان  ب.  البروفيس��ور 
الوطني��ة  إيرلن��دا  جامع��ة  ورئي��س 
الدكت��ور موري��س مانين��ج، خريج��ي 
2021 مشيدين بتفانيهم خالل هذه 
األوق��ات غيراالعتيادية ومعّبرين عن 
حرصهما على انضمام الخريجين إلى 
صفوف ق��ادة الرعاي��ة الصحية حول 

العالم.
الجراح��ة  بروفيس��ور  ق��دم،  فيم��ا 
ورئيس قس��م الجراحة في »البحرين 
RCSI« البروفيس��ور مارتن كوربالي، 

الش��هادات للخريجي��ن افتراضيًا وتال 
عليه��م بي��ان التخ��رج، إعالن��ًا على 
التزامهم بالحفاظ على أعلى معايير 
األخالقي��ة  والممارس��ة  االحت��راف 
وهن��أت  المهني��ة.  حياته��م  ف��ي 
البروفيسورة غفران جاسم، بروفيسور 
 RCSI( مش��ارك في طب العائلة في
البحرين( دفعة 2021 وأعلنت أسماء 

الخريجين.
واختتم الحفل بتقديم نائب الرئيس 
للش��ؤون األكاديمي��ة ومدي��ر كلي��ة 
البروفيس��ور  الجامع��ة  ف��ي  الط��ب 
ألفري��د نيكولس��ون، الجوائز للطالب 
المتفوقي��ن. حيث ن��ال الدكتور علي 
صّب��اح، األول على دفع��ة كلية الطب 

على الميدالية الذهبية ألعلى درجات 
تحصيل علمي في الجامعة باإلضافة 
إلى الميدالية البرونزية للسنة األخيرة 
وجائزة البروفيسور نيال أوهيجينز في 
الجراح��ة. كما حصلت الدكتورة هاجر 
عبداهلل على جائزة البروفيس��ور جون 
مور في في أمراض النس��اء والوالدة، 
وحص��ل الدكتور أحمد عل��ي العكري 
جيم��س  البروفيس��ور  جائ��زة  عل��ى 
فينوكان في الط��ب، كما فاز الدكتور 
جاي تش��يه ليو جونيور بجائزة أفضل 
مش��روع في ط��ب األطف��ال. وُمنحت 
الدكت��ورة منار س��يد قاس��م حس��ين 
للس��نة األخيرة  الفضي��ة  الميدالي��ة 
وميدالي��ة الدرجة الذهبي��ة، كما تم 

إط��الق جوائز جديدة هذا العام، حيث 
تم من��ح المراكز األولى منها للدكتور 
عل��ي محم��د عل��ي صّباح ف��ي جائزة 
البروفيسور ديفيد ويتفورد في الطب 
العام، والدكتور مينا ماهر اسكندر في 
جائزة البروفيس��ور ج��و ماكمينامين 
في طب األطف��ال، والدكتورة فاطمة 
محمد ش��اهين في جائزة البروفيسور 

شارلوت كامل في الطب النفسي.
نيكولس��ون  البروفيس��ور  وق��ال 
الموجّه��ة  الختامي��ة  كلمت��ه  ف��ي 
للخريجي��ن: »لق��د أظهرتم ش��جاعة 
هائل��ة وق��درة عل��ى الصم��ود على 
م��دار األش��هر الماضية وأنت��م اآلن 
م��زودون بالمعرف��ة والمهارات التي 

س��تحتاجونها لتقديم أفض��ل رعاية 
طبية لمرضاكم والتأثير إيجابيًا على 
حي��اة الكثيري��ن. وبالنيابة عن جميع 
أعضاء هيئة التدريس هنا في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة، أقدم لكم أس��مى 
تهانين��ا وأتمن��ى لك��م كل التوفيق 
وأنتم تب��دؤون المرحل��ة التالية من 
حياتك��م المهني��ة«. يذكر أن��ه منذ 
تنظيم حف��ل التخري��ج األول لها في 
ع��ام 2010، قامت جامع��ة البحرين 
 2200 م��ن  أكث��ر  بتخري��ج  الطبي��ة 
طال��ب من كليات الط��ب والتمريض 
والدراس��ات العليا، وهم يعملون اآلن 

في 30 دولة حول العالم.

سمير العتوم

ألفريد نيكولسون



تنظيم التعلم اإللكتروني واالعتراف بمؤهالته

 االستعانة بجهة استشارية دولية لمراجعة »جودة التعليم«

 محمد بن مبارك: حزمة مبادرات لتطوير التعليم
أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس 
األعل��ى لتطوي��ر التعلي��م والتدري��ب، أن 
االس��تثمار في المواطن أولوية مس��تمرة 
ف��ي كافة المش��اريع والخط��ط التنموية، 
حيث إن المواطن يعتب��ر الثروة الحقيقية 
للوطن، منوهًا سموه بأن جهود الحكومة 
ترتك��ز دائمًا على توفي��ر الفرص النوعية 
المس��تدامة  التنمية  للمواطنين وتحقيق 
في كافة المجاالت بما يضمن المزيد من 
التق��دم واالزدهار على كافة األصعدة، في 
ظل العهد الزاه��ر لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاهل 

البالد المفدى.
وش��دد س��مّوه على أن الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، ماضية في تبني االس��تراتيجيات 
التي تدع��م العمليات التربوية وتحس��ن 
مخرجاته��ا وفق أح��دث المعايير الدولية، 
وبما يجعل المواطن الخيار األول للتوظيف 
في س��وق العمل وفق إطار من التنافسية 
العادلة الت��ي تصّب في مصلحة المواطن 
البحريني في المقام األول، إضافة لتطوير 
بيئ��ة العمل ورف��ع مؤش��رات مخرجاتها، 
وبالش��كل الذي يخدم استقرار ونمو سوق 

العمل وبما يرفد االقتصاد والوطني.
وأش��اد س��مّوه خالل ترؤس��ه االجتماع ال� 
43 للمجل��س األعل��ى لتطوي��ر التعلي��م 
والتدري��ب الذي عقد عب��ر تقنية االتصال 
المرئ��ي، بموافق��ة مجل��س ال��وزراء على 
حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرس��ي 

وما بعد المدرسي.
وترتكز مب��ادرات الحزمة على اس��تحداث 
مس��ارات مرنة للتعلم ما بعد المدرس��ي 
تع��زز من ف��رص الط��الب والعاملين في 
س��وق العم��ل م��ن التعلي��م األكاديم��ي 

والمهن��ي وتنظي��م التعل��م اإللكترون��ي 
واالعت��راف بمؤهالت��ه وفق��ا لإلج��راءات 
واألنظمة، ووضع معايي��ر مهنية لمزاولة 
المه��ن العملي��ة، وتحس��ين أداء جامعة 
البحرين وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا 

وعالميًا.
وبين س��موه أن هذه الحزم��ة تتميز أيضًا 
بش��موليتها وتكاملها وتهدف إلى تطوير 
التعليم المدرس��ي من خالل التركيز على 
تعزي��ز البني��ة التحتي��ة لقط��اع التعليم 
وتطوير التعليم المبكر، إلى جانب مراجعة 
التشريعات والقوانين ذات الصلة لتجويد 
مخرجات التعليم، إلى جانب زيادة الطاقة 
االس��تيعابية لكلية البحري��ن للمعلمين، 

بما يتماشى مع التطلعات المنشودة.
وتابع س��موه خالل االجتماع مراحل تنفيذ 
حزمة مب��ادرات تطوير التعليم والتدريب، 
والت��ي يش��رف عليه��ا المجل��س األعل��ى 
لتطوي��ر التعلي��م والتدري��ب، إضافة إلى 

مس��تجدات مراحل تنفيذ برام��ج التعليم 
المدرجة ضمن اإلط��ار الموحد لألولويات 

ثة. الحكومية بنسخته الثالثة المحدَّ
وخ��الل االجتم��اع، اطل��ع المجل��س عل��ى 
آخ��ر مس��تجدات تطوير »منص��ة مهارات 
التوظيف« التي تقود العمل على تنفيذها 
هيئة المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية، 
وتع��د األول��ى م��ن نوعها على مس��توى 
المملك��ة، ومن مميزاته��ا توظيف الذكاء 
ش��املة  بيان��ات  وتقدي��م  االصطناع��ي 
ومتكامل��ة ألهم المهارات والوظائف التي 
يتطلبها سوق العمل، ومساندتها لصناع 
القرار في رسم االستراتيجيات والسياسات 
المس��تقبلية بهذا المجال، مش��كلة بذلك 
راف��دًا مهمًا من المعلومات للمؤسس��ات 
الحكومية وأصحاب األعمال والباحثين عن 

العمل.
هذا وستعمل هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية وبالش��راكة مع جميع الجهات 

ذات العالق��ة م��ن أج��ل تطوي��ر المنصة 
وتحقي��ق األه��داف الحكومية المش��تركة 
والمتمثل��ة ف��ي حف��ظ الوق��ت والجه��د 
وترشيد النفقات، وتقديم نظام إلكتروني 
مبتك��ر عال��ي الج��ودة ق��ادر عل��ى توفير 
ح��ول  والموح��دة  الدقيق��ة  المعلوم��ات 
واقع س��وق العمل ومتطلباته إذ س��تقدم 
الالزم��ة لمؤسس��ات  البيان��ات  المنص��ة 
التعليم والتدريب لمساعدتها في تطوير 
برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل، 
وتوجي��ه أصحاب األعم��ال عب��ر التعريف 
بالوض��ع الحال��ي والمس��تقبلي للع��رض 
والطل��ب ح��ول مه��ارات س��وق العم��ل، 
مس��اهمة بذل��ك ف��ي الح��د م��ن معدل 
البطالة، وتوفي��ر برامج التعليم والتدريب 

بشكٍل أفضل.
آخ��ر  المجل��س  اس��تعرض  ذل��ك،  بع��د 
»مه��ارات  مش��روع  تنفي��ذ  مس��تجدات 
البحرين« الذي يعتب��ر أحد أهم المبادرات 

االس��تراتيجية لتطوي��ر التعلي��م ما بعد 
المدرس��ي، ويهدف المش��روع إلى إنش��اء 
جه��ة وطني��ة معني��ة بتطوي��ر التعلي��م 
المهني تعمل على بن��اء وتطوير مهارات 
القوى العاملة لتحسين القدرة التنافسية 

واإلنتاجية في سوق العمل.
ث��م ناق��ش المجل��س مقترح��ا لالعتراف 
بالتعلم المسبق الذي يهدف إلى االعتراف 
بجمي��ع أنم��اط التعلم واحتس��اب الخبرة 
التراكمية المكتس��بة أثناء ممارسة مهنة 
معينة ضمن الساعات المعتمدة للمؤهل 
المطلوب، حيث سيسهم هذا المشروع في 
التوس��ع بنطاق التعليم ما بعد المدرسي 
وتعزي��ز ف��رص التعلي��م وتوفي��ر فرص 
جديدة للطالب والعاملين في سوق العمل 
لتطوير مؤهالته��م وقابليتهم للتوظيف 

تحقيقًا ألهداف رؤية البحرين 2030.
كم��ا اطل��ع المجل��س على ع��رٍض مقترح 
للشراكة الدولية مع جهة استشارية دولية 
لمراجعة هيئة جودة التعليم والتدريب في 
العام 2021، حيث تم اس��تعراض مختلف 
أن��واع التقييم الخارجي ال��ذي خضعت له 
الهيئ��ة منذ عام 2015 حتى اليوم، ووافق 
المجل��س على المقترح المرفوع من هيئة 
جودة التعليم والتدريب وخطة المراجعات 

الدولية للهيئة.
وفي خت��ام االجتماع أعرب س��مو الش��يخ 
محمد بن مب��ارك آل خليفة رئيس مجلس 
ال��وزراء رئي��س المجلس األعل��ى لتطوير 
التعلي��م والتدري��ب، ع��ن ش��كره ألعضاء 
المجل��س وجمي��ع العاملين في مش��اريع 
التدري��ب والتعلي��م على م��ا يبذلونه في 
س��بيل خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا 
س��مّوه أّن ذلك سيس��هم ب��كل تأكيد في 
تعزي��ز العملي��ة التعلمي��ة وربطه��ا مع 
مخرجات س��وق العم��ل، متمني��ًا للجميع 

التوفيق والنجاح.

 الصالح: إنشاء مكتب 
إقليمي لمنظمة الصحة 

العالمية في البحرين
رحب��ت وزي��رة الصح��ة فائقة الصال��ح بإنش��اء مكت��ب إقليمي 
للمنظم��ة بالمملكة واس��تالم الدكتورة تس��نيم عطاطرة مهام 
عمله��ا، وال��ذي س��يتيح الفرصة لتطوي��ر الخطط والسياس��ات 
والبرام��ج الصحية بما يتفق مع أحدث المس��تجدات ذات الصلة، 
مؤكدة أهمية تعزيز العالق��ات المتميزة بين البحرين ومنظمة 
الصحة العالمية والتطوير المس��تمر لتلك العالقات في المجال 
الصح��ي، من خالل وجود الممثل المعين لمكتب منظمة الصحة 
العالمية بالمملكة ومتابعة تنفيذ المشاريع مع منظمة الصحة 
العالمية، بما يس��هم في تطوير الرؤية المستقبلية في مختلف 
المجاالت الصحية، وبما يتوافق واألهداف والغايات التي تتبناها 

المنظمة وتتواءم مع تطلعات المملكة في المجال الصحي.
جاء ذلك خالل اجتماعها صب��اح أمس افتراضيا عن طريق تقنية 
االنترنت Zoom، مع المدير اإلقليمي لش��رق المتوسط بمنظمة 
الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري بحضور الوكيل المساعد 
للصحة العام��ة الدكتورة مريم الهاج��ري والقائم بأعمال مدير 
إدارة الموارد البش��رية والمالية انتصار الرميثي، وذلك للترحيب 
بانضم��ام الدكتورة تس��نيم عطاطرة الممث��ل المعين لمكتب 
منظمة الصحة العالمية بالمملكة، والتي باش��رت مهام عملها 
يوم أم��س كممثل إقليم��ي لمنظم��ة الصحة العالمي��ة إلقليم 
ش��رق المتوس��ط في البحرين. وأش��ادت الصالح خالل االجتماع 
بالجه��ود المقدم��ة من منظم��ة الصح��ة العالمي��ة وبدعمها 
المتواصل الذي يقدمه خبراء وممثل��و المنظمة لتعزيز وتطوير 
التعاون والمتابعة والتنس��يق المشترك فيما يتعلق بطرح أهم 

االستراتيجيات الصحية على المستويين اإلقليمي والعالمي.
ومن جانب��ه، تقدم المنظري بجزيل الش��كر واالمتنان إلى وزيرة 
الصحة والحضور، مؤك��دا دور البحرين الرائد في المجال الصحي 
وعراقت��ه التي امت��دت إلى وقت بعيد منذ إنش��اء هذه الخدمات 
الصحي��ة التي كانت من األوائل في المنطقة، معربا عن تطلعه 
إل��ى تحقيق النتائج المرج��وة بين الجانبين، معب��را عن إعجابه 
باإلنج��ازات التي حققته��ا مملكة البحرين ف��ي المجال الصحي، 
وبخاصة ف��ي مجال التص��دي لجائحة كورونا )كوفي��د�19( التي 
تع��د نموذجا يحتذى ب��ه على مس��توى العالم، مؤك��دا أهمية 
االس��تفادة من هذه الخبرة ونقلها لجمي��ع دول اإلقليم.إلى ذلك 
توجه��ت ممث��ل المنظمة بالش��كر إل��ى الحكومة عل��ى عملها 
الدؤوب لالستجابة لمختلف األحداث الصحية العامة واالستجابة 
له��ا في الوقت المناس��ب، وأعربت عن ش��كرها وبال��غ تقديرها 
لوزيرة الصحة ولتعاون المسؤولين بالوزارة للتنسيق الستالمها 
المهام، مبينة تشرفها بأداء هذا الدور، ومؤكدة أن نجاح البرامج 
المشتركة يأتي في المقام األول بفضل اهتمام مملكة البحرين 
بتعزيز ودعم مس��توى التعاون بين الجانبين، األمر الذي ساهم 

في تحقيق العديد من المنجزات والنتائج واألهداف.

 غلق 3 مساجد لوجود حاالت 
قائمة بـ»كورونا« بين المصلين

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلس��المية واألوقاف أنه في إطار المتابعة 
المس��تمرة التي يق��وم بها الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د�19(، تبي��ن وج��ود ح��االت قائم��ة لفي��روس كورون��ا 
)كوفيد�19( في ثالثة مس��اجد. وبينت الوزارة أنه حفاظًا على مقتضيات 
الصحة العامة وحماية للمصلين؛ قررت بعد التنسيق مع الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفي��د�19( غلق المس��اجد الثالثة 
الواقعة في محافظتي المحرق والعاصمة بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، 
حتى تتمكن الفرق المعنية من القيام بعملية تتبع المخالطين وكذلك 
القيام بعملي��ة التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات االحترازية بش��كل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
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أفضل وأحدث العالجات المعتمدة للحاالت القائمة.. »نهرا«: 

استخدام دواء »سوتروفيماب« لعالج »كورونا«
وافق��ت الهيئة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحي��ة »نهرا« عل��ى االس��تخدام الط��ارئ لدواء 
جديد ضم��ن البروتوكول العالجي للحاالت القائمة 
بفي��روس كورونا )كوفي��د 19( ف��ي المملكة، وهو 
دواء »س��وتروفيماب« الذي تنتجه ش��ركة غالسكو 
س��ميث كالين، وذلك بعد تصدي��ق وموافقة هيئة 
الغ��ذاء وال��دواء األمريكية على االس��تخدام الطارئ 
له )FDA(. وأكدت الهيئة أن إجازة استخدام الدواء 

يأت��ي حرصًا عل��ى تقديم أفضل وأح��دث العالجات 
المعتم��دة للح��االت القائم��ة لفي��روس كورون��ا 
وحمايتهم من خطر تداعيات��ه الصحية، مبينًة أنه 
قد تم دراس��ة كافة الوثائق التي قدمتها الش��ركة 
والتي ش��ملت ج��ودة التصني��ع ونتائج الدراس��ات 
الس��ريرية. وأفادت الهيئة بأن ال��دواء يعتمد على 
»األجسام المضادة أحادية النسيلة« لعالج الحاالت 
القائم��ة من البالغي��ن والمراهقي��ن ممن لديهم 

أع��راض تت��راوح بي��ن الخفيف��ة إلى المتوس��طة، 
والمعرضي��ن لخط��ر الدخ��ول إلى المستش��فى أو 
الوفاة، مشيرًة إلى أن التجارب العلمية التي أجريت 
على س��المة وفعالية الدواء أس��فرت ف��ي الحد من 
عدد الحاالت التي تستدعي الدخول إلى المستشفى 
ألكثر من 24 س��اعة، وخفض عدد الوفيات الناجمة 
عن مضاعفات الفيروس بنس��بة 85% عند إعطائه 

للحاالت القائمة كعالج مبكر.

القحطاني: »سوتروفيماب« يخفض »وفيات كورونا« ٪85
قال المقدم طبي��ب مناف القحطاني استش��اري األمراض 
الفري��ق  عض��و  العس��كري  بالمستش��فى  المعدي��ة 
الوطن��ي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفي��د19(، إن دواء 
»س��وتروفيماب« الذي وافق��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية على اس��تخدامه الطارئ ضمن 
البروتوك��ول العالجي للحاالت القائم��ة بفيروس كورونا 
)كوفيد19( في مملكة البحرين، بإمكانه تخفيض الوفيات 

بنسبة تصل إلى %85.
وبي��ن القحطاني أن دواء »س��وتروفيماب« يقدم إمكانية 
خفض الوفيات بنسبة تصل إلى 85٪. ويمكن استخدامه 
لعالج )كوفيد19( المؤكدة لدى األش��خاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 12 وما فوق، والذين تزيد أعمارهم عن 40 
كجم والذين ال يحتاجون إلى عالج باألكسجين وال يعانون 

من أعراض شديدة.
وأوض��ح القحطاني أن ه��ذ المنتج يخفف م��ن مضاعفات 
الفيروس لألش��خاص األكثر عرضة لمش��اكل صحية مثل 
كب��ار المواطنين، الس��منة المفرطة، الس��كلر واألمراض 
المزمن��ة ) القل��ب والرئ��ة( إذا ت��م تقديم��ه ف��ي الوقت 

المناسب.
وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
أكدت أن إجازة اس��تخدام الدواء يأت��ي حرصًا على تقديم 
أفضل وأح��دث العالج��ات المعتم��دة للح��االت القائمة 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د�19( وحمايته��م م��ن خط��ر 
تداعياته الصحية، مبينًة أنه قد تم دراس��ة كافة الوثائق 
التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج 

الدراسات السريرية.

 »أمانة العاصمة« توقع عقدًا مع
 »إدامة« لتطوير مجمع اللؤلؤ التجاري

أعلن��ت أمانة العاصمة ع��ن توقيعها عقدًا إداريًا 
مع شركة إدامة إلدارة العقارات، الشركة التابعة 
والمملوكة بالكامل لش��ركة البحرين لالستثمار 
العق��اري »إدام��ة«، الس��تثمار وتش��غيل مجمع 
اللؤل��ؤ التجاري بما يس��هم في تطوي��ر وتنمية 
عوائ��د المجم��ع و توفي��ر احتياج��ات المواطنين 
والزوار وتنشيط عجلة الحركة التجارية، حيث قام 
بتوقيع العقد من جان��ب أمانة العاصمة المدير 
العام محمد السهلي ومن شركة »إدامة« رئيس 

مجلس االدارة أمين العريض.
وقال المدير العام لش��ركة إدامة إلدارة العقارات 
وليد علي: »نحن س��عداء ببث روح جديدة وإضفاء 
طابع حي��وي على أحد أعرق المجمع��ات التجارية 
في المملكة، والذي ظل يخ��دم المجتمع المحلي 
ألكثر م��ن عقدين من الزم��ان. وكعهدنا دائما، 
فإن هدفنا ليس تحس��ين ربحية المجمع فحسب، 
ب��ل إضافة المزيد من المزاي��ا التي تعود بالنفع 
على زائري المجم��ع والمجتمع المحيط من خالل 
تيسير الوصول إلى الخدمات األساسية واألنشطة 
الترفيهي��ة، إلى جان��ب خيارات متنوع��ة وجّذابة 

للتسّوق وتناول الطعام«.
من جانبه، أكد مدي��ر عام أمانة العاصمة محمد 
التحتي��ة  البني��ة  الس��هلي أن تجدي��د منش��آت 
الحالي��ة واس��تغاللها عل��ى النح��و األمث��ل مهم 
لتحقيق أه��داف رؤية البحرين االقتصادية 2030 
تمام��ا مثل بناء منش��آت جديدة، مش��يرا إلى أن 

مجمع اللؤلؤ التج��اري لطالما كان أحد الوجهات 
المفضلة للتسّوق لقطاعات كبيرة من الجماهير 
منذ تأسيس��ه، لذا ف��إن أعمال التجدي��د الحالية 
ستس��اهم دون ش��ك ف��ي تحفيز نم��و االقتصاد 
المحل��ي على عدة أصعدة، وذل��ك من خالل دعم 
الش��ركات واألعمال المحلي��ة وإضافة نطاق أكثر 
تنوع��ا من أنش��طة التجزئ��ة للمنطق��ة واألحياء 

المحيطة بها.
وأض��اف: »يتميز مجمع اللؤلؤ التجاري بس��هولة 
الوصول إليه من الطريق الرئيسي، كما يقع على 
بعد مس��افة قصيرة س��يًرا من الس��وق المركزي 
بالمنام��ة، وه��و م��ا يؤهل��ه ألن يصب��ح وجهة 
التس��ّوق والترفي��ه األولى في المنطق��ة. ويأتي 
هدفن��ا ذلك في ض��وء مواكبة التغي��رات الجارية 
في المجمعات التجارية في المنطقة واس��تخدام 
التكنولوجي��ا الحديث��ة لتش��غيله لجعل��ه مبنى 
متكامال يعزز استخدام الطاقة المستدامة ويسير 
وف��ق اس��تراتيجية مح��ددة للتس��ويق. وبفضل 
س��جلها الحاف��ل وخبراتها الواس��عة ف��ي تجديد 
العديد من أهم المجمعات التجارية في المملكة 
وإحي��اء أنش��طتها، تعتب��ر ش��ركة إدام��ة إلدارة 
العقارات الشريك األمثل لهذا المشروع التنموي. 
ونحن نتطلع إلى تعاوننا المثمر معها في أعمال 
تطوي��ر المجمع بم��ا يلبي توقعات المتس��وقين 
والعمالء ف��ي عصرن��ا الحالي«. وتم إنش��اء هذا 
المجم��ع التجاري ال��ذي يقع بالقرب من الس��وق 

المرك��زي بالمنامة الب��ارز من��ذ 23 عاما، ويضم 
سوبر ماركت ضخما ومجموعة متنوعة من متاجر 
التجزئ��ة واألكش��اك والمكات��ب، باإلضاف��ة إلى 
موقف س��يارات يتس��ع لحوالي 300 سيارة.ويأتي 
ذلك ف��ي ضوء م��ا تنتهجه أمان��ة العاصمة من 
سياس��ات تطويرية وخطط طموحة فيما يتعلق 
بتنمية اإليرادات من خالل توفير أفضل الخدمات 

في األسواق المركزية واألسواق التجارية.
وقد قدمت ش��ركة إدامة إلدارة العقارات دراس��ة 
مفصل��ة تضمنت وض��ع المس��تأجرين الحاليين 
وجدواًل زمنيا لعملية تنفيذ إدارة وتش��غيل مجمع 
اللؤلؤ التجاري عن طريق تطويره وزيادة إيراداته 
والتنوع في المستأجرين وزيادة مستوى اإلشغال 
باإلضاف��ة إلى اس��تقطاب الزوار بش��كل أكبر إلى 
المجمع. كما س��تتولى مسؤولية تطوير وتجديد 
المجم��ع فض��اًل ع��ن تعزي��ز المراف��ق الخدمية 
المحيطة، بما في ذلك الس��وق المركزي الشهير 

الذي يتوافد عليه الزوار يوميا. 
وتس��عى ش��ركة إدام��ة إلدارة العق��ارات أيض��ا 
إل��ى زي��ادة مع��دالت اإلقب��ال عل��ى المجمع من 
خ��الل إقام��ة فعالي��ات وأنش��طة جدي��دة. ومن 
المق��رر أن يتم تنفيذ خط��ط التجديد على ثالث 
مراحل، والتي تش��مل أعمال الصيانة واإلجراءات 
التشغيلية، وأعمال الترميم والتصليحات، إضافة 
إلى تغييرات هيكلية طويلة األجل لتحس��ين حالة 

المجمع وجدواه التجارية.

مناف القحطاني



هل لنا أن نتطرق إلى آلية عمل اللجنة الوطنية 
وخطتها لمكافحة التبغ في البحرين؟

- ش��كل انضمام مملك��ة البحري��ن التفاقية 
منظمة الصح��ة العالمية اإلطاري��ة لمكافحة 
التب��غ وإصدار حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد 
المفدى، المرس��وم الملكي للقان��ون رقم )8( 
لس��نة 2009 بش��أن مكافحة التدخين والتبغ 
بأنواع��ه، دفع��ة قوية لجه��ود مكافحة التبغ 
ف��ي المملكة. حيث نص��ت االتفاقية على أهم 
االس��تراتيجيات والخط��ط الفعال��ة لمكافحة 
التب��غ كم��ا احتوى قان��ون مكافح��ة التدخين 
والتبغ عل��ى مواد وبنود تنظم من اس��تهالك 
منتج��ات التب��غ وته��دف إل��ى التقلي��ل م��ن 
اس��تهالكه وحماي��ة غير المدخني��ن وتحديدًا 
الفئات األكثر خط��ورة مثل األطفال من اآلثار 
الضارة الناتجة عن التعرض لهذه المنتجات، 
كما احتوى القانون على عقوبات قد تصل إلى 
غلق المحالت التي ال تلت��زم بتطبيق القانون 
ف��ي حال تك��رار المخالف��ة. وعليه فق��د أولت 
مملكة البحري��ن أهمية بالغ��ة لمكافحة آفة 
التب��غ وذلك من خالل إنش��اء اللجن��ة الوطنية 
لمكافحة التدخين والتبغ برئاسة وزير الصحة 
وعضوية مختلف الجه��ات الحكومية المعنية 
بمكافح��ة التبغ باإلضافة إلى جمعية مكافحة 
التدخي��ن البحرينية. وقد أنيط باللجنة رس��م 
أفض��ل الخط��ط والبرام��ج الصحي��ة لحماية 
المجتمع م��ن أخط��ار ومضاعفات اس��تخدام 
التب��غ. وبجه��ود متضافرة اس��تطاعت اللجنة 
ب��أن  والتب��غ  التدخي��ن  لمكافح��ة  الوطني��ة 
تكون منظومة وطنية متكاملة لتش��رف على 
تطبي��ق برام��ج مكافح��ة التبغ ف��ي المملكة. 
وقد تم إعداد الخط��ة الوطنية لمكافحة التبغ 
واعتماده��ا في نهاي��ة ع��ام 2017 بناء على 
أفض��ل الممارس��ات العالمية لتك��ون خارطة 
طري��ق لتطبيق تلك البرام��ج. وتختص اللجنة 
بوض��ع االش��تراطات الصحية الالزم��ة لتقليل 
الخط��ر الناج��م عن اس��تخدام التب��غ، وإعداد 
بمع��دالت  المتعلق��ة  والبح��وث  الدراس��ات 
اس��تهالك التبغ في مملك��ة البحرين وتقديم 
التوصي��ات الت��ي تس��اهم في الح��د من هذه 
المعدالت، وإعداد سياس��ة إعالمية تستهدف 
توعي��ة المجتمع بأضرار التبغ، وإقرار ش��روط 
الموافق��ة على طلبات الترخيص الس��تيراد أو 
بي��ع أو توزيع منتجات التبغ، ودراس��ة التقارير 
المتعلقة بأع��داد المحالت المرخص لها ببيع 
التب��غ وإق��رار التوصيات المناس��بة بش��أنها، 
واقتراح إنش��اء مراكز للمس��اعدة على اإلقالع 
ع��ن التبغ في وزارة الصح��ة، وتصميم وتنفيذ 
برامج فعالة بهدف التش��جيع على اإلقالع عن 
تعاط��ي منتجات التبغ، ومراجعة واقتراح الحد 
األعلى المس��موح به من النيكوتين والقطران 
وغيره��ا من الم��واد الض��ارة الموج��ودة في 
منتج��ات التب��غ، ومتابع��ة تنفي��ذ الق��رارات 
والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العالمية ومجلس الصحة لدول مجلس 
التعاون الخليجي، ووضع القواعد التي تضمن 

حماية الجمهور من دخان منتجات التبغ.
هل أث��رت أزمة »كورونا« عل��ى خطة مكافحة 

التبغ في المملكة؟
- واصلت مملكة البحرين جهود مكافحة التبغ 
خالل جائحة كورونا )كوفيد19(، من خالل إصدار 
العديد من القرارات الت��ي تضمنت اإلجراءات 
االحترازي��ة الواجب اتباعها ف��ي األماكن التي 
تقدم التبغ ومن ضمنها وقف تقديم الشيش��ة 
لعدة أش��هر وم��ن ثم الس��ماح بتقديمها في 
المناط��ق الخارجي��ة تحت اش��تراطات صحية 

صارم��ة ومن ث��م تم مؤخرًا الس��ماح بتقديم 
الشيش��ة للمطعمين والمتعافي��ن فقط في 
المناطق المحددة للتدخين ضمن االشتراطات 
الصحي��ة الصارمة. كما أطلق��ت وزارة الصحة 
العديد من التحذيرات عن عالقة التدخين مع 

رفع خطر اإلصابة بفيروس »كورونا« باإلضافة 
إلى زيادة خطر التعرض لمضاعفات ش��ديدة 

في حال اإلصابة ال سمح اهلل.

ه��ل هن��اك مضاعف��ات تصي��ب المدخني��ن 

المصابين بالفيروس؟
- إن تدخي��ن أي ن��وع من أن��واع التبغ يضعف 
ق��درات  الرئتي��ن ويزي��د م��ن خط��ر اإلصابة 
بالعديد من ح��االت  عدوى الجهاز التنفس��ي، 
كما أن��ه يمك��ن أن يزيد من  وخام��ة أمراض 
الجه��از التنفس��ي. ويع��د م��رض )كوفيد  19 ( 
 مرض��ًا معديًا يهاجم الرئتين بش��كل رئيس. 
كما أن  التدخين يضعف الوظيفة الرئوية، مما 
يزيد من صعوبة  تصّدي الجس��م لفيروس��ات 
»كورون��ا« وغيرها م��ن األمراض  التنفس��ية. 
وتش��ير البح��وث المتاح��ة إل��ى أن المدخنين 
 يتعرض��ون أكث��ر م��ن غيرهم لخطر تس��جيل 
نتائج صحية  وخيمة والوفاة في حال إصابتهم 

بمرض )كوفيد19(.  
كم عدد عيادات اإلقالع عن التدخين؟

- هناك عيادت��ان لإلقالع عن التبغ في مملكة 
البحري��ن، األول��ى في مرك��ز الح��ورة الصحي 
بمحافظ��ة العاصم��ة، وتعم��ل ي��وم االثنين 
مس��اء، ويوم األربع��اء صباحًا ومس��اًء، وعيادة 
مرك��ز بنك البحري��ن والكويت ف��ي الحد التي 

تعمل يوم الثالثاء مساء.
ما آلية العالج في عيادات اإلقالع عن التدخين؟
- إذا رغ��ب المراجع في اإلق��الع عن التبغ فإنه 
يتوج��ب عليه االتص��ال برقم الخط الس��اخن 
»66399855« ألخ��ذ موع��د للزي��ارة األولى. 
وبعد الخض��وع لعملي��ة التقيي��م األولى من 
قبل الممرضة / أخصائي تعزيز صحة، يحصل 
المراجع على 45 دقيقة كجلس��ة استشارة مع 
الطبي��ب، ويتم خ��الل الزيارة األولى مناقش��ة 

التفاصيل.
كم ع��دد المترددين والمترددات على عيادات 
اإلق��الع ع��ن التدخي��ن خ��الل عام��ي 2018 

و2019؟
- بلغ عدد المترددين على عيادات اإلقالع عن 
التبغ ف��ي وزارة الصحة خ��الل العامين 2018 
و2019، 1455 ش��خصًا، وبل��غ ع��دد الزيارات 

2927 زيارة.
كم عدد المتعافين والمتعافيات من التدخين 
من خ��الل الت��ردد على عي��ادات اإلق��الع عن 

التدخين خالل العامين 2018 و2019؟
- مع نهاية ع��ام 2018 بلغ معدل اإلقالع عن 
التبغ بين األش��خاص المترددين على عيادات 
اإلقالع عن التبغ الذين مر على متابعتهم في 
العيادة 6 أش��هر أو أكثر 52.6%، 54% بين من 
تزيد أعماره��م عن 18 س��نة، و46% بين من 
تقل أعمارهم عن 18 س��نة. أما في نهاية عام 
2019 فق��د بلغت النس��بة 56.5%، 57% بين 

من هم أكبر من 18 سنة، و55% بين من تقل 
أعمارهم عن 18 سنة. 

ماذا عن العيادات المتنقلة للمدخنين؟ 
- ال توج��د عي��ادات متنقلة لإلق��الع عن التبغ 
بش��كل ثابت في أماك��ن مح��ددة، وإنما يتم 
عملها من خالل مش��اركة طاق��م العيادة في 
الفعالي��ات المعنية بمكافحة التبغ س��واء في 

الجهات الحكومية أو األهلية.
ما أبرز اآلثار السلبية للتدخين؟

- يؤثر التدخين سلبًا في صحة اإلنسان بطرق 
عديدة ومتنوعة، لما لمكوناته من قدرة على 
إلح��اق األذى تجاه العديد من أجهزة الجس��م، 
باإلضاف��ة إل��ى زي��ادة احتمالية الوف��اة جراء 
اإلصاب��ة باألمراض غي��ر المرتبطة بالتدخين 
بشكل مباشر، وفيما يلي عدد من آثار التدخين 

السلبية في صحة اإلنسان:
* تض��رر الرئتين: يتس��بب التدخي��ن بازدياد 
خط��ر اإلصابة بس��رطان الرئ��ة، إذ تتضاعف 
فرصة اإلصابة بس��رطان الرئ��ة 25 مرة لدى 
الرجال الُمدخنين والنس��اء الُمدخنات، كما أّن 
تس��عًا من أصل كل عش��ر إصابات بس��رطان 

الرئة يتم ربط مسبباتها بالتدخين. 
* ازدياد خطر اإلصابة بمرض االنسداد الرئوي 

الُمزمن باإلضافة إلى ارتفاع فرص الوفاة.
* ازدياد حدة نوبات الربو.

* ارتف��اع فرص إصابة أبن��اء الُمدخنين بعدد 
م��ن األمراض، مث��ل: التهاب الرئ��ة والتهاب 

الشعب الهوائية، وازدياد السعال والربو.
* اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

- ازدياد خطر اإلصابة بتصلُّب الشرايين. 
- ارتف��اع ضغط الدم، والح��اق الضرر بجدران 

األوعية الدموية. 
- ازدي��اد خط��ر إصاب��ة المدخنين الس��لبيين 

بالنوبة القلبية، والسكتة الدماغية.
* تقليل الخصوبة. 

* تثبيط جهاز المناعة.
* التأثير في الجهاز العصبي المركزي.

* التأثير في حاالت الحمل.
* ارتفاع فرصة اإلصابة بمرض بالسكري من 
الن��وع الثاني: حيث يتس��بب التدخين بارتفاع 
احتمالي��ة اإلصاب��ة بمرض الس��كري بنس��بة 
تت��راوح بين 30-40%، كما أّنه يقلل من قدرة 
المصابي��ن بالس��كري على التحك��م بالمرض 

وأعراضه.
ه��ل هناك إحصائية عالمي��ة بعدد المدخنين 

عالميًا؟
يوج��د حوال��ي 1.1 مليار مدخن ح��ول العالم، 
80% منه��م يعيش��ون في ال��دول ذات الدخل 

المنخفض والمتوسط
كم عدد المتوفين جراء التدخين س��نويًا حول 

العالم؟
- يع��د تعاطي التبغ من أكبر األخطار الصحية 
العمومي��ة الت��ي ش��هدها العال��م عل��ى م��ر 
التاريخ. فهو ي��ودي، كل عام، بحياة 8 ماليين 
نس��مة تقريبًا، منهم أكثر من 7 ماليين مّمن 
يتعاطون��ه أو س��بق لهم تعاطي��ه وأكثر من 
1.2 ملي��ون م��ن غي��ر المدخني��ن المعّرضين 
لدخان��ه غير المباش��ر حي��ث يم��وت كل عام 
65000 طف��ل بس��بب أمراض يس��ببها دخان 
التبغ غير المباشر. ويقضي شخص واحد نحبه 
كل 4 ث��واٍن تقريبًا من ج��ّراء التبغ، مّما يمّثل 
ُعش��ر وفيات البالغين. التبغ تس��بب في 100 
مليون وفاة في القرن العشرين. وإذا استمرت 
االتجاهات الس��ائدة حاليًا فسيتسبب في نحو 

مليار وفاة في القرن الحادي والعشرين.

المدخنون أكثر الفئات إصابة ووفاة بـ»كورونا«

 مريم الهاجري لـ                 : 2927 زيارة 
لعيادات اإلقالع عن التدخين في عامين

معلومة في كبسولة

النيكوتين والس��يجارة: النيكوتين مادة كيميائية موجودة في التبغ تجعل اإلقالع عن التدخين صعبًا، أما الس��يجارة فتتركب من أول أكسيد الكربون »موجود في عوادم السيارات«، والفورمالدهايد، وسيانيد الهيدروجين »العنصر 
القاتل في س��م الفئران«، والميثانول »المحرك النفاث لوقود الصواريخ«، والبولونيوم 210 »عنصر مش��ع«، والتولوين »المذيبات الصناعية الس��امة«، واألسيتون »المذيبات ومزيل طالء األظافر«، واألمونيا، »غاز سام يستخدم في 

تنظيف المراحيض«، والزرنيخ، »البنزين، والبوتان من المواد القابلة لالشتعال«، والكادميوم »مادة كيميائية موجودة في البطاريات«.

إعداد: وليد صبري | تصميم: محمد بوعباس

اليوم العالمي لالمتناع
عن التدخين والتبغ

إحصائيات عالميةتداعيات التدخين والتبغ

1.1مليار
مدخن عالمي�

 1.2 مليون
وفاة مدخن سلبي

65 ألف
طفل يتوفى سنوي� 

بدخان التبغ غير المباشر

100 مليون
وفاة بالتبغ
في 2020

مليار
وفاة بالتدخين 
في القرن الـ21

كل 4 ثواٍن
شخص يتوفى بالتبغ

«عشر وفيات البالغين»

8 ماليين
وفاة بالتبغ سنوي�

 88 مليون
مدخن في الدول 

منخفضة ومتوسطة الدخل

 زيارات العياداتالشعار

1455
شخص� في عامين

2927
زيارة في عامين

المتعافون
في 2018

%54
فوق 18 سنة

%46
تحت 18 سنة

المتعافون
في 2019

%57
فوق 18 سنة

%55
تحت 18 سنة

عيادتان
ل�قالع

عن التدخين
في الحورة

والحد

الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة خالل حوارها  مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

كش��فت الوكيل المس��اعد للصحة العامة بوزارة الصحة د. مريم الهاج��ري أن »عدد المترددين على 
عي��ادات اإلقالع ع��ن التبغ في وزارة الصح��ة خالل العامي��ن 2018 و2019، بلغ نحو 1455 ش��خصًا، 
فيم��ا بلغ عدد الزيارات 2927 زي��ارة«، موضحة أن »مع نهاية 2019، بلغ معدل اإلقالع عن التبغ بين 
األش��خاص المترددين على عيادات اإلقالع عن التبغ الذين مر على متابعتهم في العيادة 6 أشهر أو 

أكثر، 56.5% إلى 57% بين من هم أكبر من 18 سنة، و55% بين من تقل أعمارهم عن 18 سنة«. 
وأضاف��ت في حوار خّصت به »الوطن« بمناس��بة اليوم العالمي لالمتناع ع��ن التدخين والتبغ، والذي 
يحي��ه العالم هذا العام تحت ش��عار »االلتزام باإلقالع عن التدخي��ن« أن »قانون مكافحة التبغ يقلل 
االس��تهالك ويحمي غي��ر المدخنين خاصة األطفال، في حين تعد اللجن��ة الوطنية لمكافحة التدخين 
والتبغ برئاس��ة وزيرة الصحة، منظومة وطنية متكاملة تش��رف على تطبيق برامج مكافحة التبغ في 

البحرين«. 

وذك��رت د. مري��م الهاجري أنه »توجد عيادت��ان لإلقالع عن التدخين في المملك��ة، األولى في مركز 
الح��ورة الصحي بمحافظة العاصمة، والثانية عيادة مركز بنك البحرين والكويت في الحد التي تعمل 

يوم الثالثاء مساء«.
 وحذرت من »خطورة مضاعفات التدخين«، مؤكدة أن »التدخين يقلل قدرة المصابين بالسكري على 
التحكم بالمرض، في حين أن س��رطان الرئة وأمراض القلب وتقليل الخصوبة وتثبيط المناعة تعد 

أبرز األمراض الناتجة عن التدخين«. 
وفيما يتعلق بالعالقة بين المدخنين واإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد19(، أفادت د. مريم الهاجري 
بأن »التدخين يضعف الوظيفة الرئوية، مما يزيد من صعوبة  تصّدي الجس��م لفيروس��ات »كورونا« 
وغيره��ا من األمراض  التنفس��ية، حيث يك��ون المدخنون أكثر عرضة أكثر من غيرهم لخطر تس��جيل 

نتائج صحية  وخيمة والوفاة في حال إصابتهم بالفيروس«. وإلى نص الحوار:

 57٪ من متعافي التدخين فوق
 18 سنة و55٪ أقل خالل 2019

 التدخين يزيد فرص اإلصابة بالسكري ٪40
ويقلل القدرة على التحكم بالمرض

 سرطان الرئة وأمراض القلب وتقليل 
الخصوبة وتثبيط المناعة أبرز تداعيات التدخين

  وفاة شخص كل
4 ثواٍن بالتبغ حول العالم
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إعداد: وليــد صبــري
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طلبت إعادة النظر في تنظيم شروط تعيينه.. الحكومة لـ»النواب«:

 الخبرة »شرط« لتعيين األجنبي بالقطاع العام 
مريم بوجيري «

أك��دت الحكوم��ة أن الخب��رة هي أس��اس تعيين 
أن  مبين��ة  العام��ة،  الوظائ��ف  ف��ي  األجنب��ي 
التوظي��ف بعق��د لغي��ر البحرينيي��ن للعمل في 
القط��اع الحكوم��ي يعتمد على خبرت��ه الطويلة 
والمعتم��دة في مجال الوظيف��ة والتي تنعكس 
إيجاب��ًا ف��ي العم��ل الحكوم��ي، أو أن يكون من 
حاملي التخصصات النادرة بحسب نص القانون.

وذكرت أن الواق��ع العملي لم يثبت أي قصور في 
تطبي��ق الن��ص المذك��ور ضمن قان��ون الخدمة 
المدنية، األمر الذي ال يس��تدعي تعديل مشروع 
القانون، حيث إن النص الحالي لم يثبت أي قصور 
أو خلل أو أي مش��اكل قانوني��ة في تطبيق ونفاذ 

النص. وأحالت الحكومة مؤخر مش��روعًا بقانون 
نيابي��ًا يهدف إلى إع��ادة تنظيم ش��روط تعيين 
األجنبي في البحرين، لتصبح معادلة الش��هادات 
التخصصية ش��رطًا لتولي الوظائ��ف العامة بما 
يضم��ن منع انتش��ار الش��هادات الم��زورة، األمر 
الذي يس��هم في الرقابة على فاعلية الش��هادات 
المقدمة من األجنبي عند تولي الوظائف العامة، 
وذلك بناًء على مقترح بقانون مقدم من النواب.

اإليضاحي��ة  المذك��رة  ف��ي  الحكوم��ة  وبين��ت 
للمش��روع، أن��ه ال حاج��ة للتعدي��ل ألن بع��ض 
الجهات الحكومية تستغني عن معادلة الشهادة 
المطلوبة، مثل الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة، ومجل��س تنظي��م المهن 
الهندس��ية، ال تهت��م بع��د التأك��د م��ن توافق 

مؤه��ات م��ن تري��د ش��غل الوظائ��ف الطبي��ة 
والطبية المس��اندة والوظائف الهندسية بما إذا 
كان شاغلها بحرينيًا أو غير بحريني على حد سواء، 
فضًا على أن بعض المؤهات تكون صادرة عن 
مؤسس��ات تعليمي��ة معتمدة م��ن قبل مجلس 
التعليم العالي وبالتالي تستغني بعض الجهات 

الحكومية عن معادلتها.
كما أشارت إلى أن شغل الوظيفة بغير البحرينيين 
بطري��ق التعاقد هو اس��تثناء ع��ن األصل العام، 
حيث إن الذي يحك��م عاقتهم بالجهة المعنيين 
به��ا ه��و العقد الذي يص��در بقواع��ده وأحكامه 
وصيغته تعليمات من دي��وان الخدمة المدنية، 
األمر ال��ذي ال يكون مع��ه ثمة حاج��ة للتعديل 

المطلوب بمشروع القانون الماثل.

رئيس الشورى: عالقات صداقة 
عميقة قائمة بين البحرين واليابان

أك��د رئي��س مجلس الش��ورى عل��ي الصال��ح على عم��ق عاقات 
الصداق��ة القائمة بين البحرين واليابان، وما تش��هده من تطور 
دائم في ش��تى المجاالت في ظل ما تحظى به هذه العاقات من 

رعاية واهتمام من قيادة البلدين الصديقين.
جاء ذلك خال استقباله بمكتبه أمس سفير اليابان لدى البحرين 
مياموتو ماس��ايوكي، وذلك بمناس��بة تعيينه سفيرًا لباده لدى 

المملكة.
واستعرض رئيس مجلس الشورى خال اللقاء الدور الذي يضطلع 
به مجلس الش��ورى ضمن الس��لطة التش��ريعية، واالنفتاح الذي 
تش��هده المملكة في ظل العهد الزاهر لجال��ة الملك المفدى، 
ودعمها لكل ما من ش��أنه تحقيق األمن واالس��تقرار القائم على 

التسامح والتعايش ورعاية حقوق اإلنسان. 

عبداللطيف: أناشد بإسقاط فواتير 
الكهرباء عن متوفي »كورونا«

أحمد خالد «

ناشد عضو المجلس البلدي للدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية 
عب��داهلل عبداللطي��ف بإس��قاط جمي��ع مس��تحقات الكهرباء عن 

متوفي كورونا.
وقال: »أناش��د حض��رة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك الباد المفدى وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن تس��قط 
جميع مس��تحقات الكهرباء عن متوفي كورونا، وهذه مكرمة من 
جالتك��م للعوائل واألرام��ل واأليتام، علمًا أنه��م حاليًا تصلهم 
إش��عارات من هيئة الكهرباء والم��اء بقطع التيار الكهربائي عن 
منازلهم، وه��م حاليًا يعيش��ون في حيرة وليس لهم س��واكم«.
وأض��اف »ه��ؤالء مواطن��ون خدم��وا البل��د واآلن توفاه��م اهلل، 
فعوائلهم تنتظر بفارغ الصبر أوامركم الس��امية بأن تزيلوا هذه 
المحنة العالقة في أذهانه��م، وأقدر جميع الجهود التي قام بها 

الفريق الوطني الطبي«.

منح السيسي »وسام القائد« أرفع أوسمة البرلمان العربي 

 الرئيس المصري يشيد بجهود 
الملك في تعزيز العمل العربي المشترك

أش��اد الرئيس المصري عبدالفتاح السيس��ي، بجهود البحرين الصادقة بقيادة 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الباد المفدى، 
في دعم التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، بما يحقق التكاتف 

لدرء المخاطر عن األمة العربية وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة. 
ونقل الرئيس السيسي تحياته إلى أخيه جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل الباد المفدى، خال اس��تقباله رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن 
العسومي، وبحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي، ووزير 

الخارجية المصري سامح شكري. 
وش��هد اللق��اء منح الرئيس السيس��ي »وس��ام القائد«، والذي يعد أرفع وس��ام 
يقدمه البرلمان العربي ألصحاب الجالة والفخامة ملوك ورؤس��اء الدول الذين 
قدم��وا خدم��ات جليلة لألمة العربي��ة، وذلك تقديرًا لجه��ود الرئيس المصري 
الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة 
جمي��ع القضايا األم��ة العربية، وآخره��ا التوصل التفاق وقف إط��اق النار بين 
الجانبين الفلس��طيني واإلسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية 
والمادي��ة بقطاع غزة، ومن ناحيٍة أخرى على صعيد مس��يرة التنمية والبناء في 
مصر، والتي حققت إنجازات غير مس��بوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة 

لتقدم مصر للعالم نموذجا تنمويا عربيا بقيادة الرئيس السيسي.
كما توجه الرئيس السيس��ي بالتقدير للبرلمان العربي على منحه هذا الوسام 
الرفيع، إضافة إلى مواقفه الداعمة للقضايا التي تمس األمن القومي المصري، 
معرب��ًا ع��ن االعتزاز للجه��ود الت��ي يبذلها البرلم��ان العربي كمنص��ة للحوار 
والديمقراطي��ة، وباعتباره قوة دفع ش��عبية لمنظومة العمل العربي وش��ريكًا 
فاعًا في خدمة المصالح العليا لألمة العربية وتوثيق الروابط بين ش��عوبها، 
م��ع التأكيد في ه��ذا اإلطار على دعم مص��ر لجهود البرلم��ان العربي لتحقيق 
األهداف المنوطة ب��ه، والتطلع لبحث آفاق تدعيم التعاون مع البرلمان العربي 

لخدمة القضايا العربية المشتركة.
من جانبه؛ أعرب العسومي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مثمنًا دور مصر 
ف��ي صون األمن القومي العربي، فضًا عن دفع العمل العربي المش��ترك على 
ش��تى األصعدة، بما فيها البرلمان العرب��ي، وذلك على خلفية الخبرة والتجربة 

البرلمانية الرائدة لمصر، إضافة إلى استضافة مصر للمقر المؤقت الجتماعات 
البرلم��ان العرب��ي، والذي يعكس م��دى اإليمان بدوره الفع��ال باعتباره إحدى 
اآلليات العربية األساس��ية للتواصل مع الشعوب واتخاذ مواقف فعالة في سبيل 
ص��ون مصالح الدول العربية. وش��هد اللقاء تبادل وجهات النظر بش��أن الرؤية 
المس��تقبلية لتعزي��ز دور البرلمان العربي، خاصًة من خ��ال »المرصد العربي 
لحق��وق اإلنس��ان« التابع للبرلم��ان، حيث أكد الرئيس السيس��ي ال��دور الهام 
للمرص��د في صياغ��ة المقترب والرؤية العربية تجاه مس��ائل حقوق اإلنس��ان 
بمفهومها الش��امل والعميق، من خال اتصاالته م��ع مختلف منظمات حقوق 
اإلنس��ان على مس��توى العالم لش��رح وجهة النظر العربية في هذا الخصوص، 
ليك��ون محورًا داعمًا للموقف العربي ذي الصلة من خال انتهاج الفكر الثقافي 
المتط��ور، مؤكدًا في ه��ذا اإلطار أن ص��ون األمن القومي العرب��ي يعد عمادًا 
أساسيًا للحفاظ على حقوق اإلنسان، خاصًة من خال العاقات القومية الممتدة 
وجس��ور التواصل بي��ن كافة األمة العربية، حيث أن المس��اس بالدول الوطنية 
ي��ؤدي إلى التف��كك والدم��ار وانتهاك الحقوق األساس��ية للش��عوب، واألجيال 

المستقبلية التي تتأثر من الظروف القاسية من عدم األمن واالستقرار.

في رصد لـ                  .. ارتفاع اإلقبال على التطعيم الشهر الماضي

24 و31 مايو يسجالن أكبر عدد لمتلقي الجرعتين

مريم بوجيري «

رصدت »الوطن« أن نسبة اإلقبال على الجرعة 
األولى من التطعيم خال ش��هر مايو ارتفعت 
بنس��بة 75%، وبنس��بة 69% للجرع��ة الثانية، 
وذلك استنادًا للتقرير اليومي الرسمي الصادر 

عن وزارة الصحة.
 ووفق��ًا للبيان��ات، ف��إن أكب��ر ع��دد لمتلقي 
التطعي��م بالجرع��ة الثانية تم تس��جيله في 
24 ماي��و الماضي بإجمالي 17,542، في حين 
س��جل 31 ماي��و الماض��ي أكبر ع��دد لمتلقي 
الجرع��ة األول��ى م��ن اللقاح��ات المعتم��دة 

بالمملكة بواقع 17,144 شخصًا.

إلى ذل��ك ارتفع إجمال��ي عدد متلق��ي اللقاح 
للجرعة األولى منذ مطلع ش��هر مايو الماضي 
من 701,922 ش��خصًا إلى 941,674 ش��خصًا 
بنهاية الشهر المذكور، في حين ارتفع إجمالي 
عدد متلقي الجرع��ة الثانية من اللقاحات في 
ذات الفت��رة المذكورة من 544,317 ش��خصًا 
إل��ى 791,054 ش��خصًا ف��ي 31 م��ن ماي��و 

المنصرم.
الجدي��ر بالذك��ر أن الفري��ق الوطن��ي الطبي 
للتص��دي لفيروس كورونا أكد تس��ريع وتيرة 
تلقي اللقاحات خ��ال الفترة القادمة لتكوين 
المناع��ة المجتمعي��ة، وذل��ك من خ��ال رفع 

الطاقة االستيعابية في مراكز التطعيم.

الدوسري يقترح إنشاء ساحل 
ومسجد بطراز تراثي في الهملة

سماهر سيف اليزل  «

أكد العضو البلدي ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية 
محمد س��عد الدوس��ري أن��ه تقدم بمقترح إلنش��اء »س��احل 
تراثي« ف��ي قرية الهملة على العق��ارات الموجودة فيه بعد 
استماكها، مش��يرًا إلى أن قرية الهملة قرية ساحلية عاشت 
على الزراعة وصيد األس��ماك منذ س��نوات طويلة وورثوا تلك 
المه��ن عن آبائهم وأجدادهم، كما تربوا على ذلك الس��احل، 
مش��يرا إلى أن المنطقة التي يقع عليها الساحل تمتاز بطابع 
الحي��اة والبيوت التراثية ومحاطة بالنخيل. وأضاف أن تصميم 
الس��احل س��يتم على طراز التراث الشعبي باس��تخدام المواد 
القديمة وذلك بالتنس��يق مع هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار، 
باإلضاف��ة إلى بناء مس��جد على الطراز القديم بالتنس��يق مع 

وزارة العدل والشؤون اإلسامية. 
وأوضح الدوس��ري ل�»الوطن« أن مبررات ه��ذا المقترح تعود 
لعدم وجود ساحل رسمي في منطقة الهملة، وإلى أن منطقة 
الهملة منطقة س��احلية والكثير من القاطنين بها يمارسون 
مهن��ة الصيد، إلى جانب أنه��ا منطقة زراعي��ة وتراثية وهي 
مناس��بة إلنشاء مشروع الساحل التراثي للمحافظة على تراث 
األجداد. وبين أن هذا المقترح يس��اهم في االرتقاء بمستوى 
المش��اريع الخدمية وتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة في 
المملك��ة، باإلضاف��ة إلى أنه س��يوفر س��احا وواجهة بحرية 
تش��تمل على جميع المرافق الصحي��ة والترفيهية العامة بما 
يلب��ي احتياج��ات القاطنين، كما أنه س��يحافظ عل��ى التراث 

واألصالة للمنطقة.

بدرية إبراهيم: منازل بمدينة 
سلمان تتحول لبرادات وال رقيب

تقدمت العض��و البلدي ممثل��ة الدائرة الثاني��ة بالمحافظة 
الش��مالية بدري��ة إبراهي��م بمقت��رح باإلس��راع في تس��جيل 

األراضي الخدمية في مدينة سلمان. 
وأوضح��ت خال اجتماع لجنة الخدم��ات والمرافق العامة رقم 
)18( من دور االنعقاد الثالث للفصل التش��ريعي الخامس أن 
مدينة س��لمان تفتقر لوجود محال خدمي��ة لتلبية متطلبات 
المواطنين والقاطنين بالمدينة ككل، مثل البرادات والمخابز 
وغيره��ا من المح��ال التجاري��ة الضرورية، األم��ر الذي جعل 
عددًا من المنازل الس��كنية تتحول إلى ب��رادات ومحات لبيع 
المستلزمات والمواد الغذائية بأنواعها بما في ذلك مشتقات 
األلب��ان واللحوم والدجاج وغيرها، مش��يرة إل��ى أن ذلك يعود 
النعدام الرقابة، األمر الذي قد يتسبب بكوارث صحية في ظل 

التخزين السيئ لهذه المنتجات. 
وأك��دت أن المقترح يه��دف إلى الحفاظ على س��امة وصحة 
المواطنين والقاطنين الذين يلجؤون لش��راء المواد الغذائية 
م��ن المن��ازل وم��ن أرصف��ة الطري��ق، وذلك لبع��د المحات 

التجارية عن المدينة.
وأضافت أن قاطني المدينة يشتكون من دفع فواتير لشركات 
االتص��االت نظير انعدام ش��بكة االتصاالت وع��دم حصولهم 
عل��ى الخدم��ة ويأت��ي المقترح تلبي��ة الحتياج��ات القاطنين 
بالمدين��ة والتم��اس حاجته��م لخدمات االتص��االت وخاصة 
خدم��ة اإلنترنت لما لها من أهمية قص��وى خصوصًا في ظل 
جائحة كورونا التي بات الجميع فيها محتاجا لاتصاالت حيث 
إن الدراس��ة باتت ع��ن طريق األون الين كم��ا أن توفير مثل 
هذه الخدم��ات هو حق من حقوق المواطنين والمقيمين على 

الدولة.

دراسة علمية بـ»الخليج العربي« 
تنفي وجود ساللة بحرينية متحورة لـ»كورونا«

نفى أستاذ علم الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة 
الخليج العربي األستاذ الدكتور خالد بن دينه ما أشيع 
مؤخرًا على وسائل التواصل االجتماعي من التوصل 
إل��ى متحور بحرين��ي لفيروس كورون��ا )كوفيد 19(، 
وقال إن الدراس��ة األكاديمية التي أعدها بالتعاون 
مع الدكتور هش��ام عزت والدكت��ور عبدالحليم ضيف 
  Microbial Pathogensis اهلل، ونش��رت في مجل��ة
ل��م تتوصل إلى تح��ور جيني خ��اص بالمملكة إنما 

بحثت في الس��االت الجينية والطف��رات الموجودة 
ف��ي البحرين وتوصل��ت إلى أنها تطابق الس��االت 
الجينية المنتش��رة ف��ي كافة أنح��اء العالم. وأضاف 
بن دينه أنه بدراس��ة حوالي 150 عينة وجدنا تحور 
E484K في ست عينات وهو تحور له قدرة أكبر على 
االلتصاق بالجهاز التنفس��ي والتهرب من األجس��ام 
المضادة وبالتالي انتشار المرض، إال أن هذا التحور 
ال يمك��ن أن يطل��ق عليه بأي ش��كل من األش��كال 

بالتح��ور البحرين��ي، بل ه��و تحور منتش��ر في عدة 
دول من بينها جنوب أفريقي��ا، البرازيل، وبريطانيا. 
وأوضح أن معرفة نوع الس��االت الجينية المنتشرة  
ف��ي البحرين وأبرز التح��ورات المقلقة يتيح لنا فهم 
أوسع لإلصابات وبالتالي مساعدة المجتمع الصحي 
عل��ى تحديد العاج واللقاح األكث��ر فعالية للتعامل 
مع هذه الفيروس��ات، مم��ا يدعم الكف��اح العالمي 

للتصدي لفيروس كورونا.
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فيديو الحوثيين مفبرك
يصع��ب على المجن��ون تصدي��ق قي��ام الحوثيين بتنفي��ذ عملية 
عسكرية واسعة في محور جازان وتمكنهم من قتل وجرح العشرات 
م��ن جنود التحال��ف العربي وتدمي��ر وإعطاب العدي��د من اآلليات 
العسكرية والمدرعات واغتنام الكثير من األسلحة، فكيف بالعاقل؟! 
الفيديو ال��ذي بثته القنوات »السوس��ة«، اإليراني��ة وتلك التابعة 
»الجزي��رة«  تتقدمه��ا  قبل��ه  م��ن  والممول��ة  اإليران��ي  للنظ��ام 
و»الميادين« عبر نش��راتها اإلخباري��ة والعديد من البرامج وأعادت 
بث��ه مرات خالل األيام الماضية لم يكن مقنعًا، فاألراضي في جازان 
والعديد من المناطق الس��عودية واليمن متشابهة، وصناعة أفالم 

المعارك لم تعد صعبة.
الحدي��ث عن قيام الحوثيين ومن يقف إل��ى جانبهم بعملية فبركة 
مس��ألة واردة وإن كان يصع��ب على غي��ر المتخصصين الجزم بأن 
الفيدي��و ال يتضمن مش��اهد حقيقي��ة قديمة أو جدي��دة، لكنه في 
كل األحوال رس��الة تهدي��د إيرانية واضحة ل��دول التحالف العربي 
مفاده��ا أن »أنص��ار اهلل« في اليمن صاروا كم��ا »حماس« في غزة 
وأنهم يمتلكون أنواعًا من األس��لحة وقادرون على إحداث تغيير في 

المعادلة لصالحهم. 
االدع��اء بتحقيق الحوثيين انتصارات في الميدان مس��ألة ال تحتاج 
إلى ش��طارة مع توفر ذوي الخبرة في المونتاج وإن كانت تفضحهم 
مش��اهد كالت��ي ظه��رت ف��ي الفيديو ويبي��ن أحدها كي��ف أن أحد 
المقاتلين أمر عناصره بعدم رمي جندي كان قد سقط على األرض 

بغية القول بأن الحوثيين ال يقتلون الجرحى وال األسرى.  
كثي��رة ه��ي الفيديوه��ات الت��ي صنعها اإلع��الم الحرب��ي الحوثي 
منذ ب��دء عملية إعادة الش��رعية في اليمن، وم��ن يتابع فضائيات 
الحوثيين والفضائيات السوس��ة سيجد الكثير منها، حيث يتم بثها 
في كل حين، لكن تأثيرها يظل محدودًا حتى على مقاتليهم ألنهم 
يعلم��ون أن ذلك غير صحيح أو على األقل غير دقيق، فما يحدث في 

ساحة المعركة مختلف تمامًا.
 ل��م ينتب��ه صانعو الفيديو أن��ه ليس من المنط��ق أن يؤخذ جنود 
متمرس��ون بالطريق��ة التي ظهروا فيه��ا في الفيدي��و، فأقلها أن 

يدافعوا عن أنفسهم ولو بإطالق رصاصة واحدة!

التطوع من أجل الوطن.. و»محمد« نموذج بحريني مشرف
»ل��كل مواط��ن ومقي��م تطوع م��ن أج��ل البحرين وم��ن أجل 
اإلنس��انية ثمار لن تنس��اها الذاكرة الوطنية«، بهذه الكلمات 
لخص صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئيس ال��وزراء، في 
ديس��مبر الماضي وبمناس��بة اليوم العالم��ي للتطوع، أهمية 
التطوع في هذه الظروف من أجل الوطن، والذي س��يبقى خالدًا 

في الذاكرة الوطنية.
اس��تذكرت حدي��ث صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
ال��وزراء، وأنا أرى وأتاب��ع الكم الكبير من النقاش��ات والجداالت 
على مواق��ع التواصل االجتماعي، والت��ي وصلت إلى حد تبادل 
االتهام��ات والخصومة بين بعض األف��راد، عند تناول موضوع 
التط��وع، خصوصًا بعد ما أثير حول وجوب توظيف المتطوعين 

في الصفوف األمامية لمكافحة فيروس كورونا.
بداي��ة البد م��ن التأكي��د عل��ى أهمية ال��دور ال��ذي يقوم به 
المتطوعون في خدمة المجتمع في مختلف المجاالت، خصوصًا 
في الظروف االس��تثنائية التي يعيشها العالم اليوم، حيث قدم 
متطوعو البحرين صورة مشرقة ألجمل معاني الوفاء واالنتماء 
الوطن��ي، حيث ضحوا بأنفس��هم من أجل الحف��اظ على صحة 

المجتمع ودعم الجهود الرسمية في محاربة فيروس كورونا.
وهنا يبرز السؤال األهم واألكثر حساسية، هل ينبغي أن يحصل 
المتطوع��ون مقاب��اًل مادي��ًا أو معنويًا؟! وه��ل الدولة ملتزمة 
بتعيينهم ضمن كوادرها الرسمية نظير ما قدموه من جهود؟!
ف��ي األص��ل فإن التط��وع ه��و »الجهد ال��ذي يبذل ع��ن رغبة 
واختي��ار بغرض أداء واجب اجتماعي دون توقع جزاء مالي«، أما 
المتطوع فهو »الش��خص الذي يتمتع بمه��ارة أو خبرة معينة 

وال��ذي يس��تخدمها ألداء واجب اجتماعي ع��ن طواعية واختيار 
ودون توقع جزاء مال��ي«، بناء على ذلك فإن األصل في التطوع 
أن ال يكون بمقابل مادي، بل مس��اهمة ومبادرة ذاتية تهدف 
لخدم��ة المجتمع كتعبير عن قيم االنتماء والوالء وكجزء من رد 

الدّين للوطن والمساهمة في بنائه ورفعته.
ولك��ن، وبن��اء عل��ى كل ذلك فال يمن��ع أن تقوم جه��ات أهلية 
أو رس��مية بتقدي��م مكاف��آت مادي��ة أو معنوي��ة غي��ر ملزمة 
للمتطوعي��ن، كنوع من التقدير لهم بش��كل ع��ام، إضافة إلى 
تش��جيع أفراد المجتمع لالنضمام ألعم��ال مجتمعية تطوعية 

في مختلف القطاعات.
أقول إن ما ش��هدته البحري��ن في األيام الماضي��ة من نقاش 
حول التطوع والمتطوعين، والذي ش��هد شدًا وجذبًا من بعض 
األطراف التي تس��عى لتحقيق أه��داف خاصة ال يتفق مع قيمة 
التطوع في المجتمع وال مع تاريخ الش��عب البحريني الذي ُعرف 

بقيمه العليا في اإليثار والنخوة وإغاثة الملهوف.
* إضاءة:

نموذج بحريني مش��رف تداولت��ه األخبار في األي��ام الماضية، 
عندما أقدم المواطن محمد س��الم جمعة عل��ى عمل بطولي، 
حيث اخترق ألس��نة اللهب وسارع دون تردد في إنقاذ أفراد من 

عائلة تعرض منزلها لحريق كبير مفاجئ.
هذا هو قدوتنا ونموذجنا الذي نفخر به.. فتحية من القلب إلى 
محمد س��الم وكل أبناء البحرين الذين وضعوا الوطن في حبات 

عيونهم..

 كل إمكانيات الدولة 
من أجل صحة المواطن..

حقيق��ة كانت كلم��ات حضرة حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه التي أكد 
فيه��ا أن الدولة تض��ع إمكانياتها كافة تحت تص��رف فريق البحرين 
بقي��ادة صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
لمحاربة تداعيات انتش��ار في��روس كورونا، كل ذل��ك من أجل صحة 
وس��المة المواطنين والمقيمين وتحقيق األمن واألمان. فمنذ أن بدأ 
المرض في العالم سارعت البحرين وقيادتها حفظها اهلل بأن جعلت 
الصحة على رأس األولويات واشترتها بأغلى األثمان ألن هذه القيادة 
تدرك بأن بناء الوطن ورفعته لن تكون إال من خالل س��واعد أبنائه، 
لذلك فالصحة أواًل وقبل كل ش��يء، وبادرت الحكومة وفريق البحرين 
بالعم��ل ليل نهار في جه��ود جبارة يقوم به��ا العاملين من الكوادر 

الطبية لحماية المجتمع والتخفيف من آثار جائحة كورونا.
كما أن تقديم جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه وعلى إثر البيان 
الصادر عن اللجنة التنس��يقية في اجتماعها األخير وإنس��انية جاللته 
المعهودة قدم التعازي لضحايا وب��اء كورونا المتجدد وعبر عن بالغ 
الحزن واألس��ى لذويهم وأهله��م داعيًا جاللته من المولى س��بحانه 
وتعالى أن يتغمدهم بواس��ع رحمته ويس��كنهم فس��يح جناته، وفي 
الوق��ت ذاته تمنى للمصابين بالم��رض أن يمن اهلل عليهم بالصحة 
والعافية والشفاء العاجل. أي إنسانية وأي قائد يواسي شعبه وكذلك 
المقيمون يطمئنهم بأن البحرين س��وف تتخط��ى هذه المحنة التي 
تعم العالم من خالل التكاتف الذي س��يوصلنا إلى بر األمان إن ش��اء 
اهلل، وهذا ما أكدت عليه الحكومة بأن تحدي كورونا كباقي التحديات 
يتطلب عزمًا متجددًا للنجاح في تجاوزه، فمهما طال أمد هذا التحدي 
فإنه بالعزيمة واإلصرار س��ينجلي، وكما قال سمو ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل »بتكاتفنا جميعًا أعض��اء فريق البحرين 

الواحد، نستطيع أن نحول الطموَح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز«.
ف��ي الواقع إن الجهد الكبير الذي يبذله فريق البحرين الذي يس��تلهم 
الهم��ة العالي��ة من قيادة س��مو ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
المتميزة والذي استطاع أن يؤسس فريقًا ال يعرف المستحيل ويضع 
دومًا النجاح نصب عينه من خالل العمل المميز وهذا ما لمسه جميع 
المواطني��ن والمقيمي��ن في أزمة جائح��ة كورونا، األم��ر الذي جعل 
الحكومة تس��تمر في تنفيذ التوجيهات الملكية الس��امية في تنفيذ 
المب��ادرات الداعمة لجهود الحد من انتش��ار في��روس على أن تكون 
صح��ة المواطن وتعزيز اس��تقراره المعيش��ي في طليع��ة األولويات 
الحكومية والتخفيف من انعكاس��ات الجائحة على المواطنين بحزمة 
م��ن اإلجراءات تصب جميعها في مصلح��ة المواطن الذي يأتي عليه 

الدور في االلتزام الواعي وعدم التهاون في باإلجراءات االحترازية.
* همسة:

هما أس��بوعان، نهايتهما في العاش��ر م��ن يونيو الج��اري، نأمل أن 
ينخفض مع��دل اإلصاب��ات بفيروس كورون��ا، وكذلك تراج��ع أعداد 
الوفي��ات، فقد فقدنا الكثير من األرواح خالل الفترة الماضية بس��بب 
ه��ذا الفي��روس، لذلك نح��ن كمواطني��ن ومقيمين واج��ب علينا أن 
نساهم في إنجاح ما تقوم به الدولة من إجراءات هدفها القضاء على 

هذا الوباء، لذلك علينا أن نبقى في بيوتنا ونلتزم من أجل البحرين.

تحت العناية اإللهية
حت��ى نهاي��ة منتصف ليل األربع��اء )أمس األول( كان��ت اإلحصائيات 
الرس��مية الصادرة ع��ن وزارة الصحة البحرينية تش��ير إل��ى وفاة 29 
ش��خصًا خالل 24 س��اعة، وه��و ما رف��ع إجمالي الوفي��ات نتيجة وباء 
كورونا في البحرين منذ دخل بالدنا هذا المرض إلى 1009 أش��خاص 
رحمهم اهلل جميعًا وألهم أهلهم الصبر والس��لوان وال أرانا فقيدًا آخر 

بسبب هذا الوباء. 
هناك بحسب اإلحصائيات 326 حالة حرجة، وهي حاالت ندعو المولى 
ع��ز وجل أن يمن على أصحابها بالش��فاء العاج��ل وأال يفجع أهاليهم 

بهم، وندعوه بأن يزيل عنا هذا البالء ويحفظ الناس جميعًا. 
نحن نعيش أوضاعًا صعبة، معه��ا البد للناس أن تدرك خطورة هذا 
الوباء وأن التس��اهل معه أم��ر يعتبر مخاطرة ب��األرواح، إذ يكفي ما 
عاناه الناس جراءه، وحينما تبحث اليوم س��تجد عوائل عديدة تعيش 
ألم��ًا وحزنًا على أحباء فقدتهم بس��بب هذا الوب��اء، بغض النظر عن 
األس��باب س��واء أكانت تس��اهاًل باإلج��راءات أو اس��تمرارًا للتجمعات 
المنزلية وخالفها، لكننا اليوم أمام وضع يفرض علينا جميعًا أن نكون 
فيه ”تح��ت العناية“، بمعنى أن نعيش حياتنا ونحن مدركون بأن أي 
لحظة تغافل أو تس��اهل قد تتس��بب علينا وعل��ى من نحب بضرر قد 

يؤدي لفقد األرواح. 
اإلج��راءات التي تمضي فيها الحكومة هدفها حماية الناس، هذا أواًل 
قبل أي ش��يء آخر. والدعوات اليومية المتكررة ضمن حمالت التوعية 
للن��اس هدفه��ا أن يس��توعب المجتمع خط��ورة الوض��ع وأن الحلول 

الممكنة لتفادي اإلصابة هي بيد المجتمع نفسه، هي بيد كل شخص 
من خالل سعيه لتحمل مسؤولية نفسه ومسؤوليته تجاه المجتمع. 
الي��وم كل ش��خص فينا لديه الق��درة على المس��اعدة، لديه إمكانية 
أن يخ��دم الجهود الحثيث��ة المبذولة التي تبذله��ا الحكومة لحماية 
المجتم��ع، أولها عبر أخذ اللقاح لمن مازال مت��رددًا، فهذه العالجات 
وجدت لحماي��ة الناس ولتخفيف وطأة األعراض لو أصيب ش��خص ال 
س��مح اهلل، ثانيًا البد م��ن االلتزام التام باالحت��رازات، وهنا الحكومة 
س��هلت للناس مس��ألة الدوامات عبر تقليص األعداد واالعتماد على 
العم��ل من المن��زل، وهو ما يعني أن المكان اآلمن لكل ش��خص هو 

منزله حتى تتحسن األمور واألوضاع. 
ي��درك كالمي من عايش أوضاعًا صعبة بس��بب ه��ذا الوباء، من فقد 
أعزاء وم��ن تضرر هو وعائلته، وم��ن مازال قلقًا عل��ى أفراد يقربون 
ل��ه هم في العناية اآلن، وعليه فإننا جميعًا ”في عناية اهلل“ س��بحانه 
وتعال��ى، ربنا الذي أمرنا باألخذ باألس��باب والت��وكل عليه، ومطلوب 

علينا األخذ بها. 
دخلنا في أطوار أسبوعين من اإلجراءات الجديدة التي طبقتها الحكومة 
عل��ى أمل أن تتناقص األعداد ونحمي أكبر قدر من الناس، وبااللتزام 
وتوخي الحذر والجلوس ف��ي المنزل ومنع االختالط والتجمعات نأمل 
م��ن اهلل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يمن اهلل على المصابين 

بالشفاء وأن يبعد الشر عن الجميع. 
اللهم آمين.

حول إهدار اللغة: »هذا زمانك يا مهازل فامرحي«
قد نكون أكثر ش��عوب العالم ادعاء، على الرغ��م من فقرنا الفكري 
والعلم��ي والفني الش��ديد. ومن مظاهر هذا االدع��اء األجوف توزيع 
األلق��اب العلمية والفكري��ة والفنية بال حدود وب��ال ضوابط: فهذا 
مل��ك األغنية، وتلك إمبراطورية التمثيل وهذا جنرال المس��رح وهذا 
معجزة العصر، إلى آخر سلس��لة االدع��اءات الجوفاء التي ال تتطابق 
م��ع الواقع في ش��يء. ولو أن األمر توقف عند ه��ذا الحد من الدعاية 
التس��ويقية لهان، ولكن المش��كلة أنه قد تج��اوز إلى وصف بعض 
الكت��اب المبتدئي��ن بالمفكري��ن والفالس��فة »هك��ذا!!«، فيقال: 
الفيلسوف الفالني بكل بساطة وهو ال يميز بين كانت وديكارت ولم 

يمع بهيجل، وال علم له بالمعلم األول، وال بالكندي وابن رشد.
وتنطب��ق هذه الحالة على الش��ويعر الذي ال ي��زال يتهجى األبجدية 
بصعوب��ة بالغ��ة، فيطلق علي��ه لقب الش��اعر الكبي��ر، وكذلك أمر 
ال��� »كويت��ب« الذي ال يزال ف��ي مرحلة تعلم اإلم��الء، عندما يطلق 
علي��ه لقب الكاتب الكبير والروائي الفذ، دون أن ننس��ى إغداق لقب 
فيلسوف على عدد من الكتاب والباحثين، لمجرد اشتغالهم في حقل 
من المعرفة، ولكن المش��تغل بالفلس��فة واألكاديمي المتخصص 
فيها، ال يمكن أن يكون فيلس��وفًا لمجرد أنه أصدر عددًا من الكتب 
والدراس��ات في هذا الحقل. فبع��د الفارابي والكندي وابن رش��د، ال 
نكاد نجد فيلس��وفًا في س��ياق الحضارة العربية اإلسالمية بطولها 
وعرضها، تنطبق عليه صفة الفيلس��وف. والفرنس��يون، بالرغم من 
تعدد أس��ماء المفكرين والباحثين في الفلس��فة لديهم، يعتبر آخر 
فالس��فتهم المعتبرين: رينه ديكارت وهنري برغس��ون. وربما كان 
األلمان أكثر الش��عوب إنتاجًا للفالسفة األكثر ش��هرة وتأثيرًا، من 

أمث��ال كانط وهيجل ونيتش��ه وإنجلز ومارك��س وهابرماس. وقس 
عل��ى ذلك أغلب بلدان العالم المؤث��رة. إذ إن هناك فرقًا كبيرًا بين 
االش��تغال بالفلس��فة »كأكاديم��ي - باحث - كاتب، ق��ارئ«، وبين 
الفيلسوف، بما تعنيه الكلمة من معنى، ال يجب إهداره واالستهانة 

به. 
صحيح أن لدينا عددًا مهمًا من المفكرين والباحثين البارزين الذين 
أثروا في الفكر والثقافة والسياس��ة، من أمثال محمد عابد الجابري 
المثقف الذي نقل الفلس��فة إلى قلب المعترك السياس��ي، والمفكر 
وعالم االجتماع عبد الوهاب المس��يري ف��ي رحلته الفكرية الطويلة 
الت��ي أغنى بها المكتب��ة العربية، وكذلك المفك��ر البحريني محمد 
جابر األنصاري الذي أس��هم بمش��روعه الفكري في التنوير الفكري 
والسياس��ي.. وغير هؤالء كثير. إضافة إل��ى العديد من األكاديميين 
والباحثين المجتهدين المحترمين، الذين أسهموا في تشكيل الفكر 
العربي الحديث والمعاصر، إال أننا ال يمكن أن نصفهم بالفالس��فة، 

وال نجرؤ على نعتهم بذلك..
باختص��ار ه��ذه الفوضى واالس��تهانة تؤش��ران إلى اتس��اع رقعة 
نظام التفاهة ال��ذي من خصائصه إهدار اللغة، وس��يطرة االدعياء 

السطحيين، واالستهانة بكل ما له قيمة في الحياة.

* همس:
هذا زمانك يا مهازل فامرحي

قد ُعّد كلب الصيد في الفرسان
»الشاعر السوداني محمد أحمد محجوب«.
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التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم
مملكة البحرين في سباق زمني مع كورونا المتحور، المعادلة اآلن أما اإلصابة 
ب��ه أو الوقاي��ة منه، ال أح��د يملك البدي��ل، كلما زاد ع��دد المتطعمين كلما 

استطعنا محاصرته.
دورنا كمواطنين اآلن يتلخص في الحث على اإلس��راع في التطعيم والتصدي 
لم��ن يقف حج��ر عثرة أمام ه��ذه المهمة، فهن��اك )جيش( م��ن المعرقلين، 
بعضهم عن جهل، وبعضهم عن قصد ومع س��بق اإلصرار والترصد يحاول أن 

يعيق الوصول للنسبة المطلوبة أو يؤخر أو يبِطئ من العملية.
أمامن��ا حقائق البد أن تؤخذ بعي��ن االعتبار أوله��ا أن اإلحصائيات تؤكد أن 
الغالبي��ة العظمى م��ن المصابين، والغالبية م��ن المتوفين رحمهم اهلل هم 
من غير المتطعمين، فالحديث عن عدم فعالية اللقاحات غير منطقي إذا كان 
أكث��ر من 90% من المصابين هم من غير المتطعمين ثم يأتيك من يناقش 

فعالية اللقاح فبماذا ترد عليه؟ 
اإلحصائي��ات تؤك��د أنه حتى النس��بة الضئيل��ة التي أصيبت رغ��م حصولها 
عل��ى اللقاح من المتطعمين الغالبية منهم تعافوا، حتى كبار الس��ن منهم، 
وه��ذا هو أهم ما في الموض��وع، فاللقاح ال يعفي تمام��ًا إنما يخفف األضرار 
في حال بعض اإلصابات، ولكم أن تقرؤوا التقرير الذي نش��رته الصحف أمس 
حول متعافين من كبار الس��ن أكدت تجربته��م أن من أصيب منهم مع بقية 
أفراد األس��رة وهم متطعمون كان��ت األعراض لديهم خفيف��ة وتعافوا وهلل 
الحمد، قياس��ًا بأف��راد آخرين غير متطعمين كانت أعراضهم ش��ديدة ونقلوا 

للمستشفى... أال تكفي هذه التجارب الواقعية؟
ال��دول التي أكملت النس��بة المطلوبة من التطعيم على س��كانها عادت لها 
الحي��اه الطبيعية وصفرت أرق��ام اإلصابات فيها والوفي��ات بما فيهم الصين 
وإس��رائيل وبريطاني��ا والوالي��ات المتحدة، ه��ذه هي الحقائق الت��ي أمامنا، 
علينا كس��ر دائرة الع��دوى بالتطعيم والحمد هلل نحن في دول��ة لم توفر لنا 
التطعيم فحس��ب بل وفرت جميع أنواعه وتركت ل��ك الخيار، واألكثر من هذا 
قلصت فترة االنتظار بعد التس��جيل إلى يومين أو ستة أيام بالكثير، وفتحت 
مراكز التطعيم في كل مكان وس��هلت لك العملية، حتى لألطفال وفرت لهم 

التطعيم فماذا ننتظر؟
المشكلة في فئتين معرقلتين، األولى تلك التي تنشر الشائعات وتعمل على 
انتشارها ونشطة في وسائل التواصل االجتماعي للتشكيك بفعالية اللقاحات 
أو بخيار اللقاح، والثانية تلك التي تش��غل الفريق عن مهامه األساس��ية للرد 

على الشائعات التي ينشرها.
تخيلوا أنه في ظل تعب الفريق وانش��غاله بإنقاذ حياة الناس عليه أن يتفرغ 
لتكذيب عش��رات األخب��ار اليومية غير الصحيحة، إنه إغ��راق متعمد ومقصود 
لوس��ائل التواص��ل االجتماعي يق��وم به البعض عن س��بق إص��رار وترصد، 
ويس��اعده العدي��د منا من الذين يجلس��ون في البيت تح��ت المكيف وفنجان 
القه��وة بي��ده ويهز رجله من الملل ويحك ش��عر رأس��ه من الفراغ ويتس��لى 
ويقض��ي الوق��ت بإعادة إرس��ال كل ما يصل إلي��ه، أنت متخي��ل أن الحكومة 
موظفة أش��خاصًا فقط إلصالح األضرار التي تسببت فيها حضرتك؟ كل واحد 
أو واحدة من هؤالء مثل الذي يقود الس��يارة وفاتح النافذة ويرمي بالقاذورات 
منها عل��ى طول الطريق، والحكومة موظفة أش��خاصًا تمش��ي وراءه وتلم ما 

ترميه من سيارته وهناك حريق البد أن تعمل على إخماده، هل هذه حالة؟
والفئ��ة الثانية التي مهم��ا أقنعتها بأن الحل في اللقاح ل��ن تقتنع، إلى هنا 
وه��ي حرة فهذا حقه��ا، وتتحمل بعد ذلك مس��ؤولية عدم أخ��ذ اللقاح واهلل 
يحفظها ويحفظ عيالها وأهلها وكبار الس��ن الذي��ن يحتكون بها، المطلوب 
حتى ال تش��كل هذه الفئة ضررًا على اآلخرين أن تتوقف عن االحتكاك بالناس 
إل��ى أن تزول ه��ذه الغمة تمامًا، فقرار ع��دم التطعيم قراره��ا، وقرار تحمل 

مسؤولية اإلصابة قرارها، إنما قرار نقل العدوى لغيرها ليس قرارها.
وف��وق هذا أن��ت لم تكتِف بالخروج م��ن المنزل دون تطعي��م بل تعمل على 
حث الناس عالنية وتنش��ر وتحرض غيرك معك على عدم التطعيم؟ اسمح لي 
إلى هنا وأنت تتجاوز حقك وحدودك، وبدأت تش��كل خطرًا على غيرك، ونش��ر 
رأي��ك الخاص في زمن الوباء وفي هذا التوقيت ال يعد من باب حرية التعبير، 
إن��ك كمن يقول للذين على الس��طح ألقوا بأنفس��كم عل��ى األرض أنا ضامن 
س��المتكم، تلك ليس��ت حرية تعبير تلك جريمة يعاقب عليها القانون وعلى 

الدولة أن تتخذ اإلجراءات القانونية حماية للجميع.
أخيرًا س��تتخطى البحرين هذه الكبوة التي تعرضت لها بإذن اهلل، وس��تعود 
للمقدم��ة وثقتنا ب��اهلل وبالقيادة وبالفري��ق الوطني كبي��رة، وندعو للجميع 
بالس��المة وللمصابي��ن بالتعافي وندعو للموتى بالرحم��ة وألهلهم بالصبر 

والسلوان.

 تغريم »جونسون« 2.1 مليار دوالر
 في قضايا »بودرة التلك المسرطنة«

ردت المحكم��ة العليا ف��ي الواليات 
م��ن  مقّدم��ًا  اس��تئنافًا  المتح��دة 
مجموعة »جونس��ون آند جونسون« 

األمريكية لصناعة األدوية.
وأيد بذلك عمليًا الحكم الصادر عليها 

بدفع تعويض��ات عطل وضرر بقيمة 
2.1 ملي��ار دوالر ع��ن بيعه��ا بودرة 
التلك المتهمة بالتسبب في إصابات 
بالسرطان. الهند تطالب »جونسون 
آند جونس��ون« بوقف استخدام مواد 

خام في بودرة األطفال
وخالف��ًا للع��رف، ل��م تعل��ل أعل��ى 
محكم��ة أمريكية قراره��ا الذي يضع 
حدًا لقضية ينظر فيه��ا القضاء منذ 
س��نوات ويمك��ن أن يكون ل��ه تأثير 

على دعاوى جماعية أخرى.
وواجه��ت ش��ركة منتج��ات النظافة 
الش��خصية في السنوات األخيرة آالف 

الش��كاوى التي تتهم ب��ودرة التلك 
باحتوائه��ا على مادة األسبس��توس 
بس��رطان  بإصاب��ات  وتس��ببها 

المبيض.
ودأب��ت »جونس��ون آند جونس��ون« 
على التأكي��د أن بودرة األطفال التي 
تنتجها ال تحتوي على األسبس��توس 

وال تسبب السرطان.

طبق فول بـ700 دينار
أيمن شكل «

ف��ي واقع��ة طريفة وتتك��رر بصفة مس��تمرة مع 
التحويالت المالية الهاتفية، اكتش��ف مقيم عربي 
أن��ه ق��ام بتحوي��ل 700 دين��ار بالخط��أ لمطعم 
بالمح��رق ب��داًل م��ن تحوي��ل 700 فل��س، وذلك 
مقاب��ل ش��راء صحن فول.ول��دى اكتش��افه خصم 
المبلغ الكبير من حسابه، عاد الزبون إلى المطعم 
وأبلغه��م بما حدث، إال أنهم أنكروا اس��تالم 700 
دينار، وطلبوا من��ه التأكد من البنك، لكن الواقعة 
كانت في العاش��رة مس��اء، فطلب منهم مراجعة 
الحس��اب البنكي على تطبي��ق »بنفت«، فأكدوا له 
أن المطع��م لم يحدث أن دخل حس��ابه هذا الرقم 
الكبي��ر من قب��ل، وأثن��اء النق��اش بي��ن االثنين، 

وصل��ت رس��الة تفي��د بتحوي��ل المبل��غ لحس��اب 
المطع��م بالفعل، فبادر صاح��ب المطعم بإعادة 
المبل��غ لصاحبه بعد أن خص��م ثمن صحن الفول.
وحول التص��رف القانون��ي في ه��ذه الواقعة قال 
المحامي جالل قاه��ري: »إن القانون المدني عالج 

ذلك باعتبارها إثراًء بال س��بب وتس��لم مبالغ دون 
وج��ه حق، ويمكن رف��ع دعوى رد، لك��ن يجب قبل 
ذلك اتخاذ اإلج��راءات القانونية وه��ي اإلبالغ عن 
الواقعة، وإرسال خطاب للمستلم بالخطأ الحاصل 
وإرفاق رصيد بالمش��تريات ورصيد »بنفت«، وأكد 
قاه��ري أن الدع��وى تتضم��ن - إلى جان��ب إرجاع 
المبل��غ - إلزام المدعى علي��ه بمصروفات الدعوى 

وأتعاب المحاماة«.
من جانبه أكد مدي��ر العالقات العامة واالتصاالت 
المؤسس��ية بش��ركة »بنفت« عادل الكوهجي أنه 
من��ذ إط��الق الخدمة ل��م يحدث أن رفض ش��خص 
إعادة مبالغ محولة إليه بالخطأ، خاصة عندما يدرك 
تبعات ما وراء ذلك من مساءلة قانونية، وقال: ربما 

يحدث رفض لكن، في النهاية يتم إرجاع المبلغ.

 البحرين تدخل 
»مربعانية القيظ«.. أحر أيام الصيف

ثامر طيفور «

تدخل البحرين ومنطقة الخليج اليوم في موسم مربعانية 
القي��ظ، وه��ي أحر أي��ام الصي��ف، وبداي��ة الحر الش��ديد 
الالهب ال��ذي ينتهي بعد 40 يومًا. وس��ميت المربعانية 
أو األربعيني��ة باللهجة الدارجة ألن مدته��ا أربعون يومًا، 
والمربعاني��ة اثنتان مربعانية القيظ ومربعانية الش��تاء 
فمربعانية القيظ تبدأ بطلوع نوء الثريا وتس��تمر لثالثة 
أنواء الثرياء والدبران والهقعة، وكل نوء ثالثة عشر يومًا.
وبدخول موس��م مربعانية القيظ يك��ون الصيف قد دخل 
فعلي��ًا ويتمثل ذلك بهبوب رياح ش��مالية غربية مش��وبة 
بالس��موم »الرياح الحارة« غير ترابية في أول موسمها مع 
كثرة الغب��ار العالق ثم تمتاز بالرتاب��ة حيث تهب الرياح 

مع طلوع الش��مس ويش��تد عصفها بالتدريج مع اش��تداد 
الحرارة ثم تهدأ مع غياب الش��مس ويترس��ب الغبار على 
األشياء.وفي أول المربعانية موسم طباخ العنب حيث يبدأ 
العنب باالستواء، وكذلك التين، أما في منتصف مربعانية 
القيظ فينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس وتبدأ األرض 
تنفث وتشعشع ما في جوفها من حرارة ويبلغ النهار طوله 
والليل قصره وهو موس��م حر االنصراف الذي يقال فيه »ال 
ح��ر إال بعد االنصراف وال برد إال بعد االنصراف«. ويش��تد 
الح��ر بالتدري��ج وتبل��غ درجة الح��رارة إلى درج��ة ال تطاق 
وخاص��ة إذا س��كنت الريح وتخلقت الس��حب الكاتمة للجو 
وفي نهاية مربعانية القيظ تكون األرض في أبعد نقطة 
لها من الش��مس بما يسمى باألوج األرضي ويخبو سطوع 

الشمس بسبب الغبار العالق ويبدأ نضج النخيل.

أم سعودية وابنتها تتخرجان من الجامعة بيوم واحد 
في قصة ملهمة ت��روي حكاية كفاح 
للوصول إلى أمنية العمر، وبعد رحلة 
ارتدت الس��عودية  دراس��ية طويل��ة 
»عي��دة الرش��يدي« زي التخ��رج ف��ي 
جامعة شقراء، بمعية ابنتها »أريج«، 
وس��ط فرح��ة غام��رة م��ن أس��رتها 

وزميالتها ومنتسبي الجامعة.
وتزين��ت كش��وفات الدفع��ة الثانية 
عش��رة بجامعة ش��قراء بوجود اس��م 
االبنة ومعها والدتها، لتتخرجا معًا، 
وتنطلقا إلى ميادي��ن العمل لخدمة 
وطنهم��ا، وتواص��ال مس��يرة الكفاح 
والتمي��ز، وتضرب��ا أروع األمثل��ة في 
الكفاح والمثابرة حت��ى بلوغ الهدف 

وتحقيق الطموح.
وتحدث��ت األم عي��دة إل��ى »العربية.
نت«، وقالت: »لدي 5 بنات و3 أحفاد، 
الظ��روف  كل  تحدي��ُت  ذل��ك  ورغ��م 
وعق��دُت العزيم��ة عل��ى تحقيق حلم 

درج��ة  عل��ى  والحص��ول  الطفول��ة، 
البكالوري��وس، وه��ذا م��ا ت��م ليل��ة 

البارحة«.
كم��ا أضاف��ت: »اس��تطعت التوفيق 
بين دراس��تي وإدارة ش��ؤون أسرتي، 
فعش��ت مع ابنتي أريج تنافس��ًا كبيرًا 
في اس��تذكار ال��دروس، حتى تخرجنا 

مع��ًا ف��ي نف��س الي��وم«. وتابعت: 
»التحق��ت بالجامعة بع��د أن أنهيت 
دراس��تي للمرحلة الثانوية عبر نظام 
»المن��ازل«، وبع��د ع��ام وج��دت كل 
الدعم والتش��جيع من بناتي وزوجي، 
حت��ى وصل��ت إل��ى م��ا وصل��ت إليه 
اليوم، وأنا س��عيدة جدًا بهذا اإلنجاز 

البكالوريوس؛  وحصولي على شهادة 
فالشعور ال يوصف والفرحة في منزلنا 

فرحتان بتخرجي وتخرج ابنتي«.
إدارة  »تخصص��ُت  أوضح��ت:  كم��ا 
األعمال في كلية العلوم والدراس��ات 
اإلنس��انية بشقراء، وتخصصت ابنتي 
أريج في رياض األطفال بكلية العلوم 
والدراس��ات اإلنس��انية، وحاليًا أطمح 
إلى إكمال الدراسات العليا، وخصوصًا 
ف��ي ظل الدع��م الذي يلق��اه التعليم 
وتلق��اه الم��رأة الس��عودية من قبل 

قيادة المملكة«.
بدورها، قال��ت االبنة أري��ج: »أعيش 
مش��اعر فرحة وفخر بتخ��رج والدتي 
التي لطالما سهرت على راحتنا طيلة 
حياتنا، وخالل الدراس��ة الجامعية كنا 
يش��جع بعضن��ا بعضًا في اس��تذكار 
ال��دروس، وتحقيق الدرج��ات العالية 

في المقررات الجامعية«.

رحب بعودتهم وتسجيلهم إنجازًا كبيرًا السم البحرين

 ناصر بن حمد: فخورون باإلنجاز 
التاريخي لرجال الحرس الملكي في »إيفرست«

رحب س��مو اللواء الركن الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة مستش��ار األمن الوطن��ي قائد الحرس 
الملك��ي، بع��ودة فري��ق الح��رس الملك��ي بعد 
إنجازه��م المهمة التاريخية بصعودهم إلى قمة 

جبل إيفرست بالنيبال.
 وأكد س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة أن 
الجمي��ع فخور بما حقق��ه رجال الح��رس الملكي 
وتس��جيلهم إنج��ازًا تاريخيًا يضاف إلى سلس��لة 
إنجازات البحرين ف��ي مختلف المجاالت وهو دافع 
كبي��ر لمواصلة حص��د اإلنج��ازات خ��الل الفترة 

القادمة.
 وق��ال س��موه »إنن��ا فخ��ورون بما حقق��ه رجال 

الحرس الملكي، ه��ؤالء أبناء الوطن الذين دائمًا 
م��ا يضربون أروع األمثلة ف��ي التضحية من أجل 
اس��م مملكتن��ا الغالية، حيث إن صع��ود الفريق 
إلى قمة جبل إيفرس��ت ومكالمة س��يدي حضرة 
صاحب الجاللة المل��ك المفدى حفظه اهلل ورعاه 
له��م بمثابة الحلم الذي كن��ا نهدف إلى تحقيقه 
منذ فترة طويلة، وهلل الحمد س��جلنا إنجازًا كبيرًا 

السم البحرين«.
وأض��اف س��موه »نحن س��عداء بأن يكون اس��م 
مملك��ة البحري��ن حاضرًا في احتف��االت الصعود 
األول لقمة جبل إيفرس��ت والذي يق��ام 29 مايو 

من كل عام، ونقدم تحية ألبطالنا«.

وأعرب س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
ع��ن تقديره لجهود فريق الح��رس الملكي طوال 
الفت��رة الماضي��ة، متمني��ًا س��موه له��م دوام 

التوفيق والنجاح.
م��ن جانب��ه، أع��رب فري��ق الح��رس الملكي عن 
ش��كرهم وتقديرهم إلى س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة على دعم سموه الكبير لهم طوال 
الفت��رة الماضي��ة، مش��يرين إلى أن ه��ذا الدعم 
ساهم في تحقيق المهمة بنجاح، وعاهدوا سموه 
أن يواصل��وا رف��ع راي��ة المملكة عالي��ًا في كافة 
المناس��بات والمهم��ات الت��ي ت��وكل لهم خالل 

الفترة القادمة.



أعلن رئيس بعثة الحج فضيلة  «
الشيخ عدنان القطان لـ”البالد” أن 

البحرين ما زالت تترقب ما ستسفر 
عنه القرارات الحكومية لدى الشقيقة 

السعودية المتعلقة بموسم الحج، 
وفي ضوئها سيتم اتخاذ الخطوات 

المناسبة.

أظهر استطالع الرأي الذي  «
أجراه “البالد سبورت” تفاؤال 

كبيرا لدى الشارع الرياضي 
بنسبة 88.89 % بتأهل 

منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم إلى الدور الثالث من 

التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

أعلنت شركة “كالم تيليكوم”، عن  «
استحواذها على شركة “زاجل 

الدولية لالتصاالت”، وذلك بهدف 
إنشاء منصة إقليمية رائدة تدفع 

عجلة التحول الرقمي في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي 

وخارجها.
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البحرية اإليرانية تعلن غرق أكبر سفنها بخليج عمان

)12(

17-12healthalert.gov.bh

0711

استطالع “البالد سبورت”: 89 % متفائلون بتأهل األحمرقرار الحج لم يحسم بعد

وافـــق مســـاهمو “إنفســـتكورب” على 
إجـــراء هيكلـــة اســـتراتيجية جديدة 
للشـــركة، بإلغـــاء إدراج أســـهمها  مـــن 
الماليـــة،  لـــأوراق  البحريـــن  ســـوق 
ومن ثم إعادة شـــراء األســـهم من أي 
مســـاهم يرغـــب في التخـــارج الكامل 

من أسهمه وفق عدد من الشروط.
وفي الجمعيـــة العمومية غير العادية 
التي عقدت أمس وافق المســـاهمون 
علـــى توصيـــة مجلـــس اإلدارة علـــى 
شـــطب أســـهم الشـــركة مـــن بورصـــة 

البحرين.

هيكلة استراتيجية 
جديدة لـ ”أنفستكورب”

)14(
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“كالم تيليكوم” تستحوذ على “زاجل”

األنصاري: الشريعة اإلسالمية تقف دائًما على مرمى نيران الغرب

المجتمع البحريني يرفض وصفه بالذكوري وتقارير المنظمات ال تربكنا

قالـــت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري أن 
قرينـــة عاهل البـــاد المفدى صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة منذ تأسيس المجلس أكدت 
علـــى ثـــات أولويـــات فـــي التمكيـــن تتمثـــل فـــي االســـتقرار 
األسري، والتمكين االقتصادي، والمشاركة السياسية للمرأة.

جاء ذلك خال اإليجاز اإلعامي الذي ينظمه مركز االتصال 
الوطنـــي الســـتعراض الخطة اإلســـتراتيجية لتنفيـــذ الخطة 

الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2021 و2022
وأشـــارت إلـــى أن المجتمع البحريني يرفـــض المقوالت التي 
تصفـــه بالمجتمـــع الذكـــوري، فالرجـــل فـــي البحريـــن يشـــهد 
التاريـــخ لـــه أنه كان ومـــا زال داعمًا ومســـاندا لنهوض المرأة 

البحرينية. 
ولفتـــت فيما يتعلق بمواقف وتقارير المنظمات الدولية التي 

ال تنفك توجه انتقاداتها للمجتمعات
العربيـــة واإلســـامية ووصمها بأنها مجتمعـــات ظالمة للمرأة 

ونتجاوز بذلك خصوصيات مجتمعاتنا
والخطـــوط الحمراء لدينا، إلى أن هذه التقارير ال تســـبب أي 
إربـــاك، ويتم التعامل معها من خـــال الرد عليها بلغتها وبكل 

أريحية.

األنصاري متحدثة في اإليجاز اإلعالمي

)05(

لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وافقـــت 
علـــى  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
جديـــد  لـــدواء  الطـــارئ  االســـتخدام 
ضمن البروتوكـــول العاجي للحاالت 
)كوفيـــد  كورونـــا  بفيـــروس  القائمـــة 
19( فـــي مملكة البحريـــن، وهو دواء 
“ســـوتروفيماب” الـــذي تنتجه شـــركة 
غاســـكو ســـميث كايـــن، وذلـــك بعد 
الغـــذاء  هيئـــة  وموافقـــة  تصديـــق 
والـــدواء األمريكية على االســـتخدام 
الطـــارئ له )FDA(. وأكـــدت الهيئة أن 
إجازة اســـتخدام الدواء يأتي حرًصا 
على تقديم أفضل وأحدث العاجات 
المعتمـــدة للحـــاالت القائمـــة لفيروس 
كورونا وحمايتهم من خطر تداعياته 
الصحيـــة، مبينـــًة أنه تم دراســـة كافة 

الوثائـــق التي قدمتها الشـــركة والتي 
ونتائـــج  التصنيـــع  جـــودة  شـــملت 
الدراســـات السريرية. وأشارت الهيئة 
إلى أن التجارب العلمية التي أجريت 
على ســـامة وفعالية الدواء أســـفرت 
فـــي الحـــد مـــن عـــدد الحـــاالت التـــي 
تســـتدعي الدخـــول إلى المستشـــفى 
ألكثـــر مـــن 24 ســـاعة، وخفـــض عدد 
مضاعفـــات  عـــن  الناجمـــة  الوفيـــات 
الفيـــروس بنســـبة 85 % عند إعطائه 

للحاالت القائمة كعاج مبكر.

“سوتروفيماب” يخفض عدد وفيات كورونا 85 %
المنامة - بنا

)٠٦(

صدر عن عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة أمـــر ملكي رقم 
)25( لســـنة 2021 بتعييـــن أعضـــاء مجلـــس 
أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، 

جاء فيه:
المـــادة األولـــى: يعاد تشـــكيل مجلـــس أمناء 
المهنـــي  والتدريـــب  للتأهيـــل  ناصـــر  مركـــز 
برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

وعضوية كل من:
نائًبـــا  الســـيد  علـــي  الدكتـــور مصطفـــى   -  1

للرئيس
2 - لطيفة عيسى البونوظة.

3 - العميد فواز حسن الحسن.

4 - العقيد خالد سلمان عدوان حسین.
5 - أشرف حافظ إمام.

6 - فيحان محمد الفيحاني.
7 - عبدالعزيز محمد األشراف.

8 - روضة سلمان محسن العرادي.
9 - إيما إسماعيل المنصوري.

10 - راشد عبداللطيف الزياني.
11 - نواف عبدهللا بن هندي المناعي.

12 - حسين عبدالمجيد شيرازي.
وتكـــون مـــدة عضويتهـــم في هـــذا المجلس 

أربع سنوات قابلة للتجديد.
المـــادة الثانيـــة: يعمـــل بهذا األمر مـــن تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

12 عضوا لـ “أمناء ناصر للتأهيل والتدريب”
للمركز ــا  ــًس ــي رئ ــد  ــم ح ــن  بـ ــر  ــاصـ ونـ مـــلـــكـــي...  بــأمــر 

المنامة - بنا

النيران تلتهم أكبر سفينة بالبحرية اإليرانية وتؤدي إلى غرقها

جاللة الملك

سيدعلي المحافظة

 علي الفردان



الموافقة على االستخدام الطارئ لدواء “سوتروفيماب”
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وافقـــت 
والخدمـــات الصحية على االســـتخدام الطارئ 
العالجـــي  البروتوكـــول  لـــدواء جديـــد ضمـــن 
للحاالت القائمة بفيـــروس كورونا )كوفيد 19( 
في مملكة البحرين، وهو دواء “سوتروفيماب” 
الـــذي تنتجه شـــركة غالســـكو ســـميث كالين، 
وذلـــك بعـــد تصديـــق وموافقـــة هيئـــة الغـــذاء 
والدواء األميركية على االستخدام الطارئ له 

.)FDA(
وأكدت الهيئة أن إجازة استخدام الدواء يأتي 
حرًصـــا على تقديم أفضل وأحـــدث العالجات 
المعتمـــدة للحـــاالت القائمـــة لفيـــروس كورونا 
وحمايتهم من خطر تداعياته الصحية، مبينًة 
أنه تمت دراســـة جميـــع الوثائق التـــي قدمتها 
الشـــركة والتي شـــملت جودة التصنيع ونتائج 

الدراسات السريرية.
علـــى  يعتمـــد  الـــدواء  بـــأن  الهيئـــة  وأفـــادت 

“األجســـام المضـــادة أحاديـــة النســـيلة” لعـــالج 
البالغيـــن والمراهقيـــن  القائمـــة مـــن  الحـــاالت 
ممن لديهم أعـــراض تتراوح بين الخفيفة إلى 
المتوســـطة، والمعرضيـــن لخطـــر الدخول إلى 
المستشفى أو الوفاة، مشيرًة إلى أن التجارب 
العلميـــة التـــي أجريـــت علـــى ســـالمة وفعالية 
الـــدواء أســـفرت فـــي الحـــد من عـــدد الحاالت 
التي تســـتدعي الدخول إلى المستشفى ألكثر 
من 24 ســـاعة، وخفض عـــدد الوفيات الناجمة 

عـــن مضاعفـــات الفيـــروس بنســـبة 85 % عند 
إعطائه للحاالت القائمة كعالج مبكر.

المنامة - بنا
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يخفض عدد الوفيات 
الناجمة عن مضاعفات 

“كورونا” 85 %

المنامة - وزارة الصحة

أمـــس  الصالـــح  فائقـــة  الصحـــة  وزيـــرة  اجتمعـــت 
األربعـــاء، افتراضيـــا، مـــع المديـــر اإلقليمـــي لشـــرق 
المتوســـط بمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، 
بحضـــور الوكيـــل المســـاعد للصحـــة العامـــة مريـــم 
المـــوارد  إدارة  مديـــر  بأعمـــال  والقائـــم  الهاجـــري 
البشـــرية والمالية انتصار الرميثي، وذلك للترحيب 
بانضمـــام الممثـــل المعيـــن لمكتـــب منظمـــة الصحة 
العالميـــة بمملكـــة البحرين تســـنيم عطاطرة، والتي 
باشرت مهام عملها يوم أمس بوصفها ممثال إقليميا 
لمنظمة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط في 

البحرين.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة أهميـــة تعزيـــز العالقـــات 
المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحريـــن ومنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة والتطويـــر المســـتمر لتلـــك العالقـــات فـــي 
المجـــال الصحي، من خـــالل وجود الممثـــل المعين 

لمكتـــب منظمـــة الصحـــة العالمية بمملكـــة البحرين 
ومتابعـــة تنفيـــذ المشـــروعات مـــع منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة، بما يســـهم في تطوير الرؤية المســـتقبلية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت الصحيـــة، وبمـــا يتوافـــق 
واألهداف والغايات التي تتبناها المنظمة وتتواءم 

مع تطلعات مملكة البحرين في المجال الصحي.
 وأشـــادت الوزيـــرة بالجهـــود المقدمـــة مـــن منظمة 
الصحـــة العالميـــة وبدعمها المتواصل الـــذي يقدمه 
خبـــراء وممثلـــو المنظمـــة لتعزيز وتطويـــر التعاون 
والمتابعـــة والتنســـيق المشـــترك فيمـــا يتعلق بطرح 
أهـــم االســـتراتيجيات الصحيـــة علـــى المســـتويين 

اإلقليمي والعالمي.
 مـــن جانبـــه، أكد المنظـــري دور البحريـــن الرائد في 
المجـــال الصحـــي وعراقته التي امتـــدت إلى وقت 
بعيد منذ إنشاء هذه الخدمات الصحية التي كانت 
مـــن األوائل فـــي المنطقـــة، وأعرب عـــن تطلعه إلى 

تحقيـــق النتائـــج المرجوة بين الجانبيـــن، معبرا عن 
إعجابـــه باإلنجـــازات التي حققتها مملكـــة البحرين 

فـــي المجال الصحي، خصوصـــا في مجال التصدي 
لجائحـــة كورونـــا )كوفيـــد 19( التـــي تعـــد نموذجـــا 

يحتـــذى بـــه علـــى مســـتوى العالـــم، مؤكـــدا أهميـــة 
االســـتفادة مـــن هـــذه الخبـــرة ونقلهـــا لجميـــع دول 
اإلقليم.  بدورها توجهت ممثل المنظمة بالشكر إلى 
حكومـــة البحرين علـــى عملها الدؤوب لالســـتجابة 
لمختلـــف األحـــداث الصحيـــة العامـــة واالســـتجابة 
لها في الوقت المناســـب، مؤكـــدة أن نجاح البرامج 
المشـــتركة يأتـــي فـــي المقـــام األول بفضـــل اهتمام 
مملكة البحرين بتعزيز ودعم مســـتوى التعاون بين 
الجانبيـــن، األمـــر الـــذي ســـاهم بالدرجـــة األولى في 
تحقيـــق العديـــد من المنجـــزات والنتائج واألهداف 

المنشودة من المنظمة.
 وفـــي ختـــام اللقـــاء تم الترحيـــب بإنشـــاء المكتب 
اإلقليمي للمنظمة بمملكة البحرين واستالم تسنيم 
عطاطـــرة مهام عملها، ما ســـيتيح الفرصـــة لتطوير 
الخطـــط والسياســـات والبرامج الصحيـــة بما يتفق 

مع أحدث المستجدات ذات الصلة.

ــا إلقـــلـــيـــم شــــــرق الـــمـــتـــوســـط ــثـ ــمـ ــلـــكـــة مـ ــمـ ــمـ ــمـــة تـــخـــتـــار الـ ــنـــظـ ــمـ الـ

“الصحة العالمية”: البحرين نموذج ناجح في التصدي للجائحة

اســـتعرض أعضاء جمعية أصدقاء البيئة 
بمناســـبة  ومختصـــون(،  )مستشـــارون 
اليـــوم العالمـــي لمكافحة التدخيـــن، تأثير 
التدخين على الصحة النفسية للمدخنين، 
ودعوا لإلقالع فورا عن التدخين وإدمان 
التبـــغ لمـــا يســـببه ذلـــك مـــن ضـــرر كبيـــر 
حتـــى علـــى عوائلنـــا وصحتهم، وأشـــاروا 
فـــي حديثهم لــــ “البـــالد” إلـــى أن المدخن 
قـــد يتعـــرض ألمـــراض نفســـية خطيـــرة، 
مؤكديـــن أنـــه يحتـــاج في نهايـــة المطاف 
للعالج النفســـي كـــي يقلع عن هـــذه اآلفة 

الخطيرة. 
وأورد استشـــاري طب العائلة الباحث في 
شـــأن التبغ وعالج المدمنيـــن عليه كاظم 
الحلواجي بعض اإلرشـــادات التي تساعد 
التدخيـــن،  عـــن  اإلقـــالع  علـــى  المدمـــن 
ناصحـــا المدخن بأن يكون هو المســـيطر، 
وأن يتحكـــم باللعبـــة، ويبتعـــد بـــكل إرادة 
عنـــه، مردفـــا أن التوقـــف عـــن التدخيـــن 
يجـــب أن يكون لألبد لكـــي ينجو المدمن 

من مخاطره.
وأشـــار إلى أن العصبية يســـببها انسحاب 

النيكوتيـــن من الجســـم وتـــزول بعد فترة 
المتاحـــة  الوســـائل  أن  مؤكـــدا  وجيـــزة، 
لـــدى األطبـــاء لمســـاعدة المدمنيـــن علـــى 
النيكوتين تســـاعد فقط مـــن لديه الرغبة 

في التوقف عن التدخين.
وأكـــد الحلواجـــي ضـــرورة تـــرك التدخين 
مـــرة واحـــدة وليـــس تدريجيـــا، إذ أثبتت 
الدراســـات أن التـــدرج فـــي اإلقـــالع عـــن 
التدخيـــن ال يأتـــي بنتيجـــة، إذ إن تقليـــل 
كمية النيكوتين يجعلـــك ترجع إلى نفس 
إلـــى  احتجـــت  وإذا  فتـــرة،  بعـــد  الكميـــة 
وسائل مساعدة بإمكانك استخدام إحدى 
الوســـائل التي تنقســـم إلى قســـمين وهي 
بدائـــل النيكوتين وأخـــرى التي ال تحتوي 
علـــى نيكوتيـــن، مثـــل األدوية المســـاعدة 
كبدائـــل  التدخيـــن  عـــن  التوقـــف  علـــى 
النيكوتين وعلكة النيكوتين، واســـتخدام 
أدويـــة خاصة لوقف التدخيـــن، مردفا أن 
هناك العديد من األدوية المســـاعدة وهي 
أدويـــة طبيـــة ال تحتوي علـــى النيكوتين، 
قائـــال للمدخـــن “أقلع اآلن تجنـــي الصحة 

غدا”.
من جانبها دعت المعالجة نفسية، الرئيس 

للتأهيـــل عضـــو  التنفيـــذي لمركـــز دانيـــة 
جمعية أصدقـــاء الصحة دانية كابلي في 
تصريحـــات لــــ “البـــالد” إلـــى التوقـــف عن 
التدخيـــن فـــورا لمـــا يســـببه مـــن اإلصابة 
ببعض األمراض النفســـية والعقلية ومنها 
وانفصـــام  واالكتئـــاب  العصبـــي  الضغـــط 
الشـــخصية والرهاب واالضطراب العقلي 

واألرق. 
أول  هـــم  المدخنيـــن  أن  وأضافـــت 
المعرضيـــن إلـــى اإلصابـــة بهـــذه األمراض 
النفسية الخطيرة، مبينة أن هذه الحقائق 
توصلـــت إليهـــا أبحـــاث ودراســـات علمية 
حديثـــة عـــدة، مـــا يمثـــل تهديـــدا للصحة 
مـــن غيرهـــم،  أكثـــر  للمدخنيـــن  النفســـية 
مردفـــة أن كثيـــرا مـــن المدخنيـــن لديهـــم 
معرفـــة إلى حد مـــا باألضرار الجســـمانية 
التي يســـببها التدخين على صحتهم مثل 
أمـــراض القلـــب والســـرطان المميت، لكن 
معظمهـــم ال يدري خطـــورة التدخين على 
صحتهـــم النفســـية، فالمدخـــن يلجـــأ إلـــى 
النيكوتين بغـــرض تهدئة التوتر والضغط 
العصبـــي، ولكـــن مـــا يحـــدث عكـــس ذلك 
تماما فهو يعمل على زيادة التوتر والقلق 

ألنه يحدث تغييرا في كيمياء المخ ينتج 
عنه شعور سريع باالســـترخاء، ولكن هذا 
الشـــعور مؤقت وســـرعان مـــا يتحول إلى 
أعراض انســـحاب، والرغبة الشـــديدة في 

التدخين مرة أخرى.
وأوضحـــت كابلي أن المدخنين يعتقدون 
أن التدخيـــن يجلـــب لهـــم الســـعادة، لكـــن 
الواقع مغاير تمامـــا، إذ تفيد األبحاث بأن 
التدخين يعرض المدخنين لخطر الدخول 
فـــي حالـــة اكتئـــاب أكثـــر من األشـــخاص 
غيـــر المدخنين، ليـــس فقط االكتئاب فقد 
توصلت أبحاث علمية بالواليات المتحدة 
ونيوزيلنـــدا إلـــى أن المدخنيـــن معرضون 
لإلصابـــة بانفصـــام الشـــخصية أكثـــر مـــن 
غيرهـــم، إضافة إلـــى ذلك، أكدت دراســـة 
بريطانيـــة أن ثلث المدخنيـــن يعانون من 
اضطرابـــات نفســـية وعقليـــة ويحتاجون 
إلـــى عالج نفســـي ألنهـــم يعانـــون أمراضا 

عقلية منذ فترة طويلة.
وأشـــارت إلـــى أن دراســـة أخـــرى أجريت 
علـــى عينـــة مـــن المراهقيـــن أفـــادت بـــأن 
التدخيـــن يجعـــل الشـــخص أكثـــر عرضة 
لإلصابة بالفوبيا )مرض الرهاب(، مضيفة: 

لقـــد توصلت دراســـة أميركية إلـــى نتائج 
مؤكدة بشأن تأثير التدخين على الصحة 
النفســـية لإلنسان مشـــيرة إلى أنه يحدث 
خلـــال ملحوظـــا فـــي الســـاعة البيولوجية 
لإلنسان المدخن، ومن ثم يؤثر اضطراب 
الســـاعة البيولوجيـــة علـــى جـــودة النـــوم 
وبالتالـــي يرفـــع فـــرص اإلصابـــة بـــاألرق، 
إذ إن عـــدم حصـــول اإلنســـان علـــى القدر 
الكافـــي مـــن النـــوم يســـبب األرق وضعف 

الذاكرة والتفكير.
واستطردت: كما توصلت بحوث أميركية 
أجريت على طالب المدارس والجامعات 
مـــن المدخنين وغيرهم إلى أن المدخنين 
أقل ذكاًء من ســـواهم، وثبت أن ذاكرتهم 

أضعـــف مـــن غيرهـــم، وكذلـــك أظهرت أن 
النشـــاط الذهنـــي للمدخنين في مســـتوى 
أدنى من مستوى رفاقهم غير المدخنين.

وفـــي ســـياق متصل قالت، إنـــه في بعض 
األحيـــان يصـــل حـــد خطـــورة التدخيـــن 
بيـــن المراهقين إلى درجـــة اإلدمان وربما 
أنـــواع  إلـــى إدمـــان  يكـــون هـــو الطريـــق 
مختلفـــة مـــن المخدرات تـــؤدي في نهاية 
المطـــاف إلـــى المـــوت، مؤكدة فـــي ختام 
كالمهـــا، أن المدخـــن يحتـــاج إلـــى الدعـــم 
النفسي لكي يقلع عن هذه العادة المدمرة 
للصحة الجســـدية والنفســـية ولذلك فإن 
العالج النفســـي الســـلوكي مطلوب للغاية 

للمدخنين.

ــًدا غ الــصــحــة  تجني  ــوم  ــي ال ــع  أقــل الــبــيــئــة”:  “أصـــدقـــاء 

التدخيــن طـريــق للدخــول بنفــق المخـدرات المظلـم

بدور المالكي

دانية كابليكاظم الحلواجي

”HRDR“ المطلق عضوا في هيئة تحرير
ــة الــبــشــريــة واألكـــاديـــمـــيـــة ــي ــم ــن ــت ــا فـــي ال ــه ــرت ــب ــخ ــادا ل ــنـ ــتـ اسـ

تــم تعييــن عضو مجلــس أمانة العاصمة والرئيس المؤســس لجولدن ترســت 
للتدريب واالستشــارات والعضو المؤســس وعضو مجلــس اإلدارة بالجامعة 
األهليــة لولــوة المطلــق، عضــًوا فــي مجلــس إدارة هيئــة تحريــر مجلــة تنمية 
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وبنـــاًء علـــى التعييـــن، ستســـاهم مـــع 
مراجعـــة  فـــي  اآلخريـــن  األعضـــاء 
البحـــوث األكاديمية التي يتم نشـــرها 
المجلـــة  لتظـــل  ســـيج  مجلـــة  فـــي 
األكاديميـــة األولـــى في بنـــاء وتطوير 

نظريات تنمية الموارد البشرية.
علـــى  بنـــاء  المطلـــق  اختيـــار  وجـــاء 
خبرتها في المجال األكاديمي ومجال 
تنميـــة الموارد البشـــرية فـــي مجاالت 
عـــدة عملت فيهـــا حيث تركـــز المجلة 
علـــى توفيـــر رؤى لنظريـــات ونمـــاذج 
نقـــدي  وفحـــص  جديـــدة  ومفاهيـــم 

لـــألدب ومقارنـــات متعـــددة النمـــاذج 
لبناء النظريات. 

وســـتكون عضوية المطلق 3 ســـنوات 
)2020 - 2023( وهي نفس مدة فريق 

التحرير للمجلة. 
وعلـــق رئيـــس التحريـــر بـــأن المجلـــة 
وتعليقـــات  خبـــرة  مـــن  ستســـتفيد 
المطلـــق كونها صـــوت جديد يتحدث 

إلى جمهور المجلة.
يذكـــر أن المطلق حاصلـــة على درجة 
والتنميـــة  التربيـــة  فـــي  الدكتـــوراه 
فندربلـــت  جامعـــة  مـــن  البشـــرية 

األميركيـــة  المتحـــدة  بالواليـــات 
وماجســـتير فـــي التربيـــة المهنية من 
جامعة شـــمال اريزونا وعملت أستاًذا 
مســـاعًدا في جامعة البحرين ورئيس 
مركـــز تطويـــر التعليـــم بكليـــة العلـــوم 
الطالبـــات  فـــرع  ورئيـــس  الصحيـــة 

والتكنولوجيـــا  األعمـــال  لجامعـــة 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية وغيرها 
والقياديـــة  اإلداريـــة  المناصـــب  مـــن 
والتي أثـــرت خبرتها محلًيـــا وإقليمًيا 

وعالمًيا. 
كما يشـــار إلى أنه تـــم أخيرا اختيارها 
االستشـــارية  اللجنـــة  فـــي  عضـــًوا 
لجمعيـــة البحريـــن للتدريـــب وتنميـــة 
اللجنـــة  ورئيـــس  البشـــرية  المـــوارد 
االستشـــارية لفـــرع البحريـــن لالتحاد 
الدولـــي للكوتشـــينج وعضـــو مجلس 
اإلدارة لالتحـــاد الدولـــي للمؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة.
اللجنـــة  فـــي  المطلـــق عضـــو  كمـــا أن 
االستشارية إلطار المؤهالت الوطنية 
فـــي هيئـــة جـــودة التدريـــب والتعليم 

في مملكة البحرين.

لولوة المطلق

المنامة - شركة جولدن ترست للتدريب واالستشارات
أعلنــت وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف؛ أنــه 
فــي إطار المتابعة المســتمرة التي يقوم بهــا الفريق الوطني 
الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا، فقــد تبّين وجــود حاالت 

قائمة لفيروس كورونا في 3 مساجد.

مقتضيـــات  علـــى  وحفاظـــًا 
وحمايـــة  العامـــة  الصحـــة 
للمصلين؛ قـــررت الوزارة بعد 
التنســـيق مع الفريق الوطني 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
كورونا غلق المساجد الثالثة 
محافظتـــي  فـــي  الواقعـــة 
بشـــكل  والعاصمـــة  المحـــرق 
مؤقت لمدة أســـبوعين، حتى 
تتمكـــن الفـــرق المعنيـــة مـــن 
القيام بعملية تتبع المخالطين 
وكذلك القيام بعملية التعقيم 
والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازيـــة بشـــكل صحيـــح 
ووضعها موضع التنفيذ.

وشــــــــــددت الـــــــــــــوزارة عــلــى 
اإلجـــراءات  تنفيذ  متابعتها 
ــة بـــالـــمـــســـاجـــد  ــ ــ ــرازي ــ ــ ــت ــ االحــ
ــمــــالت  ــــحــ ــل ــ وتــــكــــثــــيــــفــــهــــا ل
يلزم  مــا  واتــخــاذ  التفتيشية 
ــفــــظ صــــحــــة وســــالمــــة  ــحــ ــ ل
االلتزام  أن  مؤكدة  المصلين، 
بــالــتــعــلــيــمــات واإلجــــــــراءات 
تفرضه  الـــيـــوم  االحـــتـــرازيـــة 
المسؤولية الدينية والواجب 

الوطني.

غلـــق 3 مســاجـــد لــوجــود 
مصابين بين المصليـن

المنامة - بنا



أعلـــن رئيس بعثة الحج الشـــيخ عدنان 
القطان لـ”البالد” أن البحرين تعكف عبر 
القنوات المشـــتركة مع مسؤولي وزارة 
الحـــج فـــي الشـــقيقة الســـعودية علـــى 
دراســـة كل التنظيمات المتعلقة بموسم 

الحج المقبل.
ولفت إلـــى أن البحرين ما زالت تترقب 
ما ستسفر عنه القرارات الحكومية لدى 
الشـــقيقة الســـعودية المتعلقـــة بموســـم 
اتخـــاذ  ســـيتم  ضوئهـــا  وفـــي  الحـــج، 

الخطوات المتعلقة بوفود الحجاج إلى 
المشاعر المقدسة أو من عدمه.

وبين أن الســـلطات الســـعودية أخطرت 
البحريـــن بضرورة االســـتعداد في حال 
ألداء  الخـــارج  بحجـــاج  الســـماح  تـــم 
مناسك الحج، مشـــيًرا إلى أن تطورات 
جائحة كورونا سترسم خارطة الطريق 

إلى الحج.
وذكر أن البحرين على أهبة االســـتعداد 
لمتابعـــة كل الشـــؤون المتعلقـــة بوفـــود 
القوافـــل البحرينيـــة في حال ســـمحت 
إلقامـــة  األمـــور  واســـتقرت  الظـــروف 

موســـم الحـــج لهـــذا العـــام مـــن حجـــاج 
الخارج.

بالخطـــوات  القطـــان  وأشـــاد 
واالســـتعدادات التي وضعتها الشقيقة 
بالموســـم  الحـــج  إلنجـــاح  الســـعودية 
المقبـــل متـــى تقرر ذلـــك وفًقـــا للتصور 
الذي ترتئيه السلطات هناك، مشيًرا إلى 
أن حكومة خـــادم الحرمين الشـــريفين 
والعمـــرة  الحـــج  وزارة  فـــي  ممثلـــة 
الديـــار  فـــي  العالقـــة  ذات  والجهـــات 
المقدسة تحسن وتكرم وفادة الحجيج 
من جميع الدول، شاكًرا خادم الحرمين 

وســـمو ولي العهد وحكومة الســـعودية 
لـــكل ما يقومون به في خدمة اإلســـالم 

والمسلمين.
مـــن  عـــدد  أكـــد  الصعيـــد  ذات  وعلـــى 
أصحـــاب الحمالت الرســـمية المرخصة 
فـــي  الحـــج  لمشـــاعر  الحجـــاج  إليفـــاد 
مكـــة والمدينـــة المنـــورة فـــي البحريـــن 
اســـتعدادهم التـــام لكل القـــرارات التي 
الشـــقيقة  فـــي  الســـلطات  ســـتصدرها 

السعودية وبعثة الحج في البحرين.
وأشـــاروا إلـــى أنهم لم يتلقـــوا لحد اآلن 
أي قرار يتعلـــق بالتنظيمات التي تعنى 

بالحج بالموســـم المقبل، مشـــيرين إلى 
أن هنالك طلبا على الحج من الكثيرين 
وهنالـــك الكثيـــر مـــن المواطنيـــن الذين 
عمـــدوا إلى أخـــذ التطعيمـــات المضادة 
لفيروس كورونـــا )كوفيد 19( المعتمدة 

لدى السلطات في الشقيقة السعودية.
وبينـــوا أن قـــرار منـــح الرخصة لحجاج 
الخـــارج مـــن عدمـــه يتعلـــق بالشـــقيقة 
السعودية، وال شك أن ظروف الجائحة 
ســـتقرر مـــدى إمـــكان اســـتقبال حجاج 
مـــن الداخـــل أو الخـــارج لموســـم الحج 

الشيخ عدنان القطانالمقبل.

لم يحسم قرار الحج وما زلنا ننتظر تعليمات السعودية
ــق ــري ــط ــة ال ــط ــري ــا تـــرســـم خ ــ ــورون ــ ــة ك ــح ــائ ــورات ج ــ ــط ــ الـــقـــطـــان لــــــــ”^”: ت

المنامة - وزارة الداخلية

تـــرأس قائـــد خفـــر الســـواحل اللـــواء ركـــن 
بحـــري عالء ســـيادي الوفـــد المشـــارك في 
المؤتمر السنوي الثاني عشر لمعهد عمليات 
االعتراض لحلف شـــمال األطلنطي )الناتو( 
فـــي الفترة من 1 - 2 يونيـــو 2021 بمدينة 
خاينا بجمهورية اليونان، حيث شارك قائد 

خفر السواحل كمتحدث رسمي.
مـــن  عـــدد  بحـــث  المؤتمـــر  فـــي  وتـــم 
بالتطـــورات  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
فـــي  ودورهـــا  التكنولوجيـــة  والتحديـــات 

مجـــال الســـالمة واألمن البحري. كما تضمن جـــدول األعمال أهمية تبادل المعلومـــات وتطوير آليات 
العمـــل باإلضافة إلـــى توحيد المفاهيم وتبـــادل الخبرات المختلفة لتطويـــر المنظومات التكنولوجية 

بالمجال البحري لمواجهة مختلف العوائق الخاصة بهذا الشأن.

بحث التحديات التكنولوجية ودورها في األمن البحري

local@albiladpress.com
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دعم ملكي راسخ لدور العبادة والجهات الوقفية
علينـــا بالنفـــع  ســـتعود  العلوانـــي  خبـــرات  “الجعفريـــة”: 

عقــد مجلــس األوقــاف الجعفريــة جلســته االعتياديــة أمس، برئاســة 
رئيــس األوقاف الجعفرية يوســف الصالح، عن طريق تقنية االتصال 

المرئي، وبمشاركة أعضاء المجلس.

وفي مســـتهل االجتماع، أشاد رئيس 
األوقـــاف الجعفرية يوســـف الصالح 
بمـــا تحظـــى بـــه ســـائر دور العبـــادة 
والجهـــات الوقفيـــة فـــي المملكة من 
دعـــم كبيـــر فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر 
لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومتابعة 
مـــن الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
ورفـــع مجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
والتقديـــر  الشـــكر  آيـــات  أســـمى 
والعرفـــان لجاللـــة الملـــك لمـــا يوليه 
جاللته من رعايٍة دائمٍة لدور العبادة 

فـــي مملكتنـــا الغالية، ودعـــم جاللته 
والخيـــري  الوقفـــي  للعمـــل  الراســـخ 
واإلنســـاني، مشـــيدا بمـــا يحظـــى به 
المجلـــس مـــن دعـــم متواصـــل مـــن 
جاللتـــه لـــكل مـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز 
منظومة العمل في المجلس واإلدارة 
التنفذية للمساهمة في حث الخطى 

نحو تحقيق األهداف المنشودة.
الصالـــح  تقـــدم  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
ونيابـــًة عـــن جميـــع أعضـــاء مجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة بخالـــص تهانيه 
وتبريكاتـــه لفيصـــل منصـــور العلوان 
صـــدور  بمناســـبة  صـــدور  بمناســـبة 
 )24( رقـــم  الســـامي  الملكـــي  األمـــر 
عاهـــل  عـــن  الصـــادر   2021 لســـنة 

البـــالد بتعييـــن عضـــًوا فـــي مجلـــس 
األوقـــاف الجعفرية. وأثنـــى الصالح 
علـــى الخبرات المتميـــزة التي يتمتع 
بها العلـــوان، وأكد أن هـــذه الخبرات 
علـــى  بالنفـــع  ســـتعود  المتراكمـــة 
بالمهـــام  للقيـــام  واإلدارة  المجلـــس 
والمســـؤوليات الملقـــاة علـــى عاتقـــه 
مـــع كل زمالئـــه علـــى أكمـــل وجـــه، 

متمنًيـــا لـــه دوام التوفيـــق والنجاح. 
من جانبه، أعرب العلوان عن خالص 
شـــكره وتقديـــره لجاللـــة الملك على 
الثقـــة الســـامية بتعيينه، مؤكـــًدا أنه 
سيبذل قصارى الجهود ألداء مهامه 
وواجباتـــه علـــى أكمـــل وجـــه خدمة 
للوطن والمواطنين، وبما يساهم في 

رقي وتنمية العمل الوقفي.

مجلس األوقاف الجعفرية يعقد جلسته االعتيادية

المنامة - األوقاف الجعفرية

Vacancies Available
ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of
  CLEANER (GENERAL) 

 suitably qualified applicants can contact
 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

ACTION INTERNATIONAL SERVICES WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17422011  or  Nader.salman00@gmail.com 

ALMOASHER Delivery 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33448868  or  MHMD_ALARADI@LIVE.COM 

Diamond Fish Restaurant W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17651400  or  DIAMONDFISHCO@GMAIL.COM 

J k construction w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36436729  or  AJMALSHA377@GMAIL.COM 

Infonas W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPT, COMPUTER NETWORK DEVELOPMENT 
 suitably qualified applicants can contact

 16500100  or  HR@INFONAS.COM 

BEAUTY AND A BEAT ACCESSORIES CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38897635  or  AKSYSUARI1966@YAHOO.COM 

PALMA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

Cafe Lilou 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 34399991  or  hrvp@alghalia.com 

Payment International Enterprise B.S.C. CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact
 77334488  or  JALAM@MESAFFAR.COM 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

 17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Bahrain Tower For ManPower 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17613266  or  HEADOFFICE@BAHRAINTOWERMP.COM 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

ANWAAR MAKKAH REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact
 33212500  or  abuhasan302@gmail.com 

Ramada Hotel and Suites Amwaj W. L. L 
has a vacancy for the occupation of
  HOST(CONFERENCES/MEETINGS) 

 suitably qualified applicants can contact
 13600111  or  mohammed@panoramabh.com 

Galaxy High Line Factory for Fashioned Clothes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact
 36250764  or  MHMOD8861@GMAIL.COM 

CAMERON ART INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 32114110  or  AZHARAKAN@GMAIL.COM 

RAJ R BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

UNION PLASTICS 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17602184  or  MD@UNIONGROUP.CC 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR SALES 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

AL KINDI HOSPITAL B.S.C CLOSED 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MANAGERIAL SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact

 39609092  or  INFO@ALKINDIHOSPITAL.COM 

Climate control mechanical and electrical maintenance 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33000206  or  ABOSOOK32@HOTMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

YUSUF BIN AHMED KANOO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contact
 17728151  or  SAFIA.PIPI@KANOO.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contact
 17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

ARK HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS RELATIONS MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact
 17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

MOHSEN HASSAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 33858115  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

RUB UP CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contact

 17687235  or  HAMADALSAEED@YAHOO.COM 

GULF RESEARCHER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

DAR HOOD RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

 36511868  or  ZUHAIR@TCCLH.COM 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

علوي الموسوي

الموافقة على تخطيط 101 ملكية في سترة
الســـلمانية فـــي  اإلســـعاف  ســـيارات  لعبـــور  جديـــد  منفـــذ 

بشــأن  الفنيــة  اللجنــة  علــى توصيــة  العاصمــة  أمانــة  وافــق مجلــس 
الموافقة على المخطط التفصيلي لمجمع 603 بمنطقة سترة.

وقـــال رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة، خـــالل 
انعقاد المجلـــس الجتماعه االعتيادي 
أمس األربعاء، أن المخطط يضم 101 
ملكية غالبيتهـــا أراضي غير مخططة 
وغير مرتبطة بشـــبكة الطـــرق القائمة 
وذلك لتداخل األراضـــي وعدم توافر 
شـــوارع تخـــدم هذه األراضـــي، حيث 
لـــم يتمكـــن أصحابهـــا مـــن تطويرهـــا 
أو االســـتفادة منهـــا رغـــم قربهـــا مـــن 

المناطق السكنية.
وأضـــاف انـــه تـــم تعديـــل وضعيـــات 
األراضـــي بالمنطقة عن طريق شـــبكة 
العقـــارات  بعـــض  وتصنيـــف  الطـــرق 
الخدمـــات  وتوفيـــر  المصنفـــة  غيـــر 

المجتمعية والبنية التحتية فيها.
واعتبـــر انه تم تصنيـــف العقارات في 
مالئـــم   بشـــكل  التفصيلـــي  المخطـــط 

الخرائـــط  حســـب  المثلـــى  بالطريقـــة 
الهندسية الواردة من هيئة التخطيط 
العمرانـــي وخارطة المنطقة المحيطة 

بالمخطط منطقة الدراسة. 
مـــن  تهـــدف  اللجنـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
القطـــاع  تطويـــر  المخطـــط  دراســـة 
العمرانـــي وتنميـــة الخطـــط والبرامج 
الموضوعـــة لذلـــك بما يكفـــل االرتقاء 
فـــي  العمرانـــي  التخطيـــط  بمســـتوى 
المملكـــة وضمـــان التطوير المســـتدام 
في مجـــال التنمية العمرانيـــة، مؤكدا 
أن أهميـــة تخطيط األراضي وتحديد 
االســـتخدامات المثلـــى لهـــا،  يســـاهم 
في دفـــع عجلـــة التنميـــة االقتصادية 
بالتعاون مـــع كافة الجهات الحكومية 
المعنيـــة، فضـــال عـــن المســـاهمة فـــي 
تأســـيس مجتمعات عمرانية متكاملة 

ومستدامة. 
ووافـــق مجلـــس أمانـــة العاصمـــة في 
اجتماعـــه أمس األربعـــاء على مقترح 
اإلســـعاف  لســـيارات  منفـــذ  فتـــح 
المتجهة شمال العاصمة عند صيدلية 
الفارابـــي والـــذي يهـــدف إلى تســـريع 
عبور سيارات اإلسعاف لهذه المنطقة 
حالـــة  وجـــود  حـــال  فـــي  المزدحمـــة 
طوارئ بدال من االلتفاف عند إشارات 
مستشـــفى الطـــب النفســـي ممـــا يقلل 
فتـــرة االنتظـــار والمســـافة المقطوعة 

للوصول إلى شمال العاصمة.
وقالـــت مقدمة االقتـــراح نائب رئيس 

المجلـــس عزيـــزة كمـــال إن المقتـــرح 
يهـــدف إلـــى تســـريع عبـــور ســـيارات 
اإلســـعاف إلـــى وجهتها بأســـرع وقت 
في هذه المناطق المزدحمة وتســـهيل 
حركة الشـــوارع لمســـتخدمي الشارع  
وســـهولة الوصـــول إلـــى المنطقـــة من 

غير حوادث.
سيســـتخدم  المدخـــل  أن  وذكـــرت 
لحاالت اإلســـعاف الطارئـــة فقط دون 
غيرهـــا محافظـــة علـــى أرواح النـــاس 
والتقليـــل من اإلربـــاك واالزدحام على 
الطرق المؤدية إلى مداخل اإلســـعاف 

في مجمع السلمانية الطبي.

ليلى مال اهلل
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الموتى ال حصر لهم... أما األحياء فقليلون
كانـــت هنـــاك ســـيدة فـــي مقتبـــل العمر مـــات طفلها فـــكادت تجن 
مـــن الحـــزن واألســـى، وراحت تطرق أبـــواب الناس، تســـألهم عن 
دواء يـــرد ابنها إلـــى الحياة، فوصلت في تجوالها إلى بيت راهب 
وسألته عن الدواء فتمتم الراهب في سره “مسكينة إنها ال تعلم”، 
ثـــم رفع صوته قائال إني “آســـف أيها المرأة ألننـــي ال أملك الدواء 
الـــذي تطلبينـــه، لكن هنـــاك رجل عنده هـــذا الدواء”، فســـألته األم 
الثكلـــى فـــي لهفة ومن هو وأين هو، فأجـــاب إنه “بوذا” فعليك أن 

تذهبي إليه.
وبحثـــت المـــرأة عن بـــوذا حتى وجدته، وتوســـلت إليـــه أن يدلها 
على الدواء الذي يرد وحيدها إلى الحياة، فقال لها بوذا ما أسهل 
دواءك أيتهـــا المـــرأة، عليـــك ببذور الخـــردل فإنها كفيلـــة بأن ترد 
ابنك إلى الحياة، وكادت المرأة تطير من الفرح لسهولة الحصول 
على الدواء، لكن بوذا اســـتطرد في حديثه قائال.. على شـــرط أن 
تحصلـــي علـــى هذه البذور مـــن بيت لم يمت ألحـــد فيه أب أو أم 

أو ابـــن أو قريـــب، وأســـرعت المـــرأة تدق األبواب بحثـــا عن بذور 
الخـــردل وكان الجميـــع يبـــدون اســـتعدادهم علـــى الفـــور لمنحها 
البـــذور، لكنهـــا عندما كانت تســـألهم عما إذا كان ســـكان البيت قد 
مـــات لهـــم أب أو أم أو ابـــن أو قريـــب، كانوا يـــردون عليها جميعا 
باإليجاب، فتنصرف کســـيرة القلب والبال إلى بيت آخر فال تلقى 

سوى الجواب نفسه. 
إن الموتـــى ال حصر لهم أما األحياء فقليلـــون، وأدركت المرأة أن 
الموت حق وأنها تبحث عن المحال، فاستغرقت في تفكير عميق 
ثم اتجهت صوب الغابة ودفنت طفلها وقصدت بوذا فسألها “هل 
وجدت بذور الخردل؟” فأجابت المرأة ال يا سيدي، لكنني وجدت 

العالج، وأنا اآلن على استعداد ألن أتبعك في سالم وسكينة.

أتمنى أن الحكمة الجميلة في القصة وصلت للجميع لنعرف كيف  «
نتعايش مع اآلالم واألحزان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لم يعد هناك شـــك في أن الميليشـــيات الطائفية والمســـلحة، المنتشرة في 
العديـــد مـــن دول المنطقـــة، تمثـــل التهديد الرئيســـي للدولـــة الوطنية في 
عالمنا العربي، ليس فقط ألنها ترتبط بأطراف خارجية لها أجندة واضحة 
وأطمـــاع تاريخيـــة، إنمـــا أيضـــًا، وربمـــا األخطر، ألنهـــا تقـــف وراء األزمات 
المختلفة التي تعاني منها هذه الدول، ســـواء كانت اقتصادية أو سياسية 
أو أمنية، وتعمل باســـتمرار على اســـتنزاف قدراتها وإصابتها بالشلل التام، 

والذي يجعلها عاجزة عن ممارسة أدوارها في بعض األحيان.
المتتبـــع لممارســـات هـــذه الميليشـــيات فـــي أكثـــر مـــن دولة خـــالل الفترة 
الماضيـــة ســـيلحظ بوضـــوح كيـــف أصبحت تمثـــل خطـــرًا قائمـــًا وتهديدًا 
وجوديًا للدولة الوطنية، ففي العراق واصلت ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
تحديهـــا الحكومـــة، وفـــي اليمن تواصـــل ميليشـــيات الحوثي ممارســـاتها 
المزعزعة لألمن واالستقرار في المنطقة، ليس فقط في استهداف المملكة 
العربية السعودية، إنما أيضًا في تهديد خطوط المالحة والتجارة العالمية 
فـــي البحـــر األحمـــر بالـــزوارق المفخخة، وذلك فـــي تحد واضـــح للمجتمع 
الدولي وتدمير فرص الســـالم. وفي ليبيا ال تزال المليشيات المسلحة في 
الغـــرب تمثـــل تحديًا للجيش، وتعمل على تقويضه، بل وتشـــكك في دوره 

فـــي تحريـــر البالد مـــن التنظيمات المتطرفـــة واإلرهابية، وفـــي لبنان فإن 
األزمة المعقدة التي تعيشها البالد منذ أشهر ال يمكن فصلها عن ممارسات 
ميليشـــيا حزب هللا اإلرهابية، التي تســـعى إلى الســـيطرة على مؤسســـات 

الدولة الرسمية، والتحكم في عملية صنع القرار بها. 
إن الخطـــر الـــذي تشـــكله هذه الميليشـــيات علـــى الدولة الوطنيـــة يتطلب 
ســـرعة التحـــرك للتصـــدي لهـــا وممارســـة ضغـــوط حقيقية علـــى األطراف 
والقـــوى الخارجيـــة التـــي تدعمها وتقـــف وراءها، ألن تجاهـــل ذلك الخطر 
ينـــذر ليـــس فقط بانهيـــار الدولة الوطنية فـــي المناطق التي تشـــهد تناميًا 
لهذه الميليشـــيات المســـلحة، إنما فـــي تصاعد مهددات األمن واالســـتقرار 
اإلقليمـــي والدولـــي على حد ســـواء، والشـــاهد علـــى ذلك تهديد ميليشـــيا 
الحوثي من حين آلخر الممرات المائية والمالحية التي تمثل أهمية كبرى 
لالقتصـــاد الدولـــي، فضـــالً عن محاوالتها المســـتمرة باســـتهداف منشـــآت 
النفط السعودية، وتهديد أمن الطاقة العالمي، لهذا بات لزامًا على المجتمع 
الدولـــي تحمـــل مســـؤوليته فـــي مواجهـــة هـــذه الميليشـــات، التي تشـــكل 
ممارساتها انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية، وتمثل تهديدًا 

لألمن والسلم اإلقليمي والدولي.
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يوسف الحداد

الميليشيات... والدولة الوطنية

ما الذي يحدث بالشوارع؟
حالـــة انفـــالت أعصـــاب غيـــر مســـبوقة نراها اليـــوم، وكل يـــوم، في 
الشـــوارع والطرقـــات من قبـــل الســـائقين ومن مختلف الجنســـيات 
واألعمار، فالكثير منهم اليوم ال يكاد يتحمل همزة أو لمزة، أو ضربة 

“هرن” صغيرة، حتى تكون ردة الفعل منه كارثية.
وقد ســـرد لي أحد األصدقاء قبل فترة موقفًا تمثل بدخول أحدهم 
بسيارته الرباعية عكس االتجاه، وهو يقودها بسرعة كبيرة، وحين 
ظهـــر لـــه هـــذا الصديـــق المغلـــوب على أمـــره علـــى بغتة وهـــو يقود 
ســـيارته الصغيرة، تفاجأ بالســـائق المتهور بمواجهته رافعا اإلضاءة 
األماميـــة للحـــد األعلى، ثـــم “ضرب الهرن” بشـــكل متواصـــل، وكأنه 
يقول له “تحرك على جنب، الغلط منك انت”. وحين ارتبك صديقي، 
ووقف مكانه بســـيارته متسمرا ال يعرف ماذا يفعل، اعترضه األخير 
بســـيارته، وأنزل نافذة الســـيارة، ثـــم تلفظ عليه بأبشـــع األلفاظ، ثم 

“فحط” ومضى مسرعًا، بالرغم من أن الخطأ يقع عليه هو.
الموقف الثاني، لزميل مهنة، حيث يســـرد واقعة ســـائقة متوســـطة 
العمر، تقود سيارة متوسطة الحجم، وبصحبتها جيش من األطفال، 
كانت تقف خلفه، وإشارة المرور أمامه مضاءة باألحمر، ويعلق “أول 
ما انفتحت اإلشـــارة ضربت لي هذه الســـيدة هرن طويل ومزعج ال 
تتخيله، وتعدت من جنبي بســـرعة، وهي تشـــير لي وتتلفظ بأســـوأ 
األلفـــاظ، واضطـــررت اثـــر ذلك إلـــى التقـــدم ضدها ببالغ فـــي مركز 

الشرطة.
آخـــر يقـــول إن ســـائقا آســـيويا دخـــل بشـــاحنة نصـــف نقل بالســـوق 
الشعبي بالقرب من “هوم إلكترونيكس” قادمًا من الطريق الخارجي، 
وكان هو وزوجته يعبران الشـــارع في طريقهما لذات المتجر، حيث 
تفاجـــأوا به مقبال عليهم بســـرعة هائلة، وحين قفـــزوا إلى الرصيف 
تفاديًا له، وســـط صراخ وغضب من الزوج، تفاجأ االثنان باآلسيوي 

وهو يوقف السيارة، ثم ينزل ويلوح لهما متوعدًا بعصا خشبية.
يضـــاف إلـــى ذلك تنامـــي ظاهرة قطع اإلشـــارة الحمراء فـــي النقاط 
التـــي ال توجـــد بها كاميـــرات، والوقـــوف المســـتفز بالمربـــع األصفر، 
وتجاوز الخط األصفر، والنزول على الســـيارات من الطرق الجانبية 
وإغـــالق الشـــوارع، كمـــا هو الحـــال بالطريق النافذ مـــن محطة زايد 
المالصقة لوزارة العمل. ويرجع البعض األسباب إلى “كورونا”، وفئة 
أخرى ترجعها إلى المشـــاكل العائلية واألســـرية، والســـؤال: ما الذي 

ترونه أنتم؟.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بالتباعد والتطعيم نعيش أفضل
جـــاءت قـــرارات الحكومة بإعـــادة إغـــالق المجمعـــات والمطاعم 
والمقاهـــي وأماكـــن الترفيـــه والصـــاالت الرياضيـــة ومنـــع إقامـــة 
المناســـبات االجتماعية في المنازل وبقاء التعليم العام والخاص 
عن ُبعد لمدة أسبوعين حتى 10 يونيو 2021م، كإجراء احترازي 
للتقليـــل مـــن انتشـــار الفيـــروس وللحفـــاظ علـــى صحة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.
فاالرتفاع في اإلصابات بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات؛ يرجع 
إلى عدة أســـباب، أولها انخفـــاض االلتزام باإلجراءات االحترازية 
والتعليمـــات الطبيـــة )كالتجمعات العائلية والخروج المســـتمر من 
المنازل وتأخر توجه المصابين إلى مراكز الفحص، وعدم الفحص 
المســـتمر كإجـــراء وقائي لدى الناس، مع وجـــود بعض التحورات 

للفيروس واالختالط بالمصابين بدون علٍم أو قصد(.
لقد حاربت الدولة ســـالالت الكوفيد ببســـالة، فسالمة المواطنين 
لـــدى الدولـــة مـــن هـــذه الجائحـــة ومـــن األمـــراض األخـــرى كانت 
اســـتراتيجية صحيـــة أكثر ووقائيـــة تهدف إلى العـــالج وتحقيق 

األمن الصحي.
إن تقيد المواطنين بإجراءات الدولة وقراراتها ساند كثيًرا تدابير 
الصحة العامة، ما يؤكد تمتع المواطنين بسلوكيات صحية عالية 
في مكافحة الكورونا، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 
وباء كورونا لن ينتهي قبل تطعيم )70 %( من سكان العالم على 
األقل، واستمرار المواطنين بااللتزام باإلجراءات الوقائية ُيساهم 
فـــي تحقيق هذه النســـبة وأكثر، ألن التطعيم ُيقلل من المســـتوى 
المرتفـــع النتقال العـــدوى ويعني ذلـــك التقليل مـــن اإلصابات، ما 
يحمي المواطن وجميع أفراد المجتمع، ويجعل المجتمع متعافًيا. 

فلنلتزم ولنتطعم لنعيش مًعا حياة أفضل اليوم وغًدا.

عبدعلي الغسرة

أحـــد العامليـــن فـــي الصفـــوف األماميـــة ضمن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وهـــو قريب جـــدًا من الحـــاالت التي تحت 
العنايـــة المركـــزة، يقول: “لو ترون مـــا نرى، لما تهاونتـــم في اإلجراءات 
االحترازيـــة، ولمـــا تخاذلتـــم أبدًا عن أخـــذ اللقاح، فما نـــراه كل يوم من 
حاالت أمر ال ُيحتمل، فلم أر طوال حياتي المهنية التي ناهزت العشرين 

عامًا ما أراه اآلن”!
البعض يجد من عملية تداول آخر مســـتجدات جائحة كورونا أمرًا غير 
مرغوب فيه، لما قد يتسبب فيه للبعض من خوف ورهبة، ويطالب هذا 
البعض، بالتوقف عن تداول هذه األخبار! نعم، قد يكون لتلك الدعوات 
جانبـــا مـــن الصحة، فهناك مـــن يعاني من رهاب أخبـــار الموت والمرض، 
لكن ولنكن أكثر واقعية.. الســـواد األعظم من الناس ممن هم حولنا، إن 
لم يشـــعروا بحقيقة الوضع، ولم يدركـــوا حجم المرض، وحجم الجهود 
المبذولة في التصدي له من قبل المملكة، لن يجدوا ما يمنعهم من أخذ 
الحيطة والحـــذر وااللتزام باإلجراءات االحترازية، وأجزم أنه لوال تلك 
األخبار المتداولة عن الجائحة ومدى تفشيها وانتشارها، ومدى شراسة 

هذا الفيروس، لوجدت مســـاحة أكبر من المســـتهترين والمتهاونين، ألم 
تســـمع أحدًا ممن حولك وهو يردد: “كل ذلك هراء، انفلونزا كغيرها وال 
داعي للتهويل”! وستجدهم يمارسون حياتهم بشكل اعتيادي.. زيارات، 

وتجمعات، وقبالت وأحضان!
لســـنا طبعـــًا مع تـــداول كل ما قد ُينشـــر هنـــا وهناك، فالبعـــض وجد من 
السوشـــال ميديا منصة للظهور والشهرة ولو كان على أكتاف الشائعات 
وترويجهـــا، لكـــن نحـــن مـــع الحصـــول علـــى المعلومـــات المأخـــوذة من 
مصادرها الموثوقة، التي تجعل كل فرد منا في هذا المجتمع مســـؤوالً، 
مـــع التعـــرف عـــن قرب علـــى ما يحـــدث علـــى أرض الواقـــع وفي غرف 
اإلنعـــاش والمحاجر، مع معرفة حجم ما تبذلـــه الصفوف األمامية التي 
ومنـــذ عـــام ونيف لم تـــذق طعمًا للراحـــة، بل لم يهدأ لها بـــال وهي ترى 

أرواحًا تنسل بين أيديها، وهي في لحظات الحياة األخيرة.

ياسمينة: الخوف ربما يدفع البعض لاللتزام. «

yasmeeniat
@yasmeeniat.com

ياسمين خلف

لو كانوا يعلمون
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