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كتب وليد دياب:
ــالـــس  رحــــــــب أصــــــحــــــاب مـــجـ
التي  بالدعوة  المحرق  محافظة 
الوطنية  الوحدة  تجمع  طرحها 
بضرورة إنشاء الحكومة صندوقا 
ــر الــبــحــريــنــيــة الــتــي  ــ لـــدعـــم األسـ
ــراء فـــيـــروس  ــ ــ فــــقــــدت عـــائـــلـــهـــا جـ
وظــيــفــتــه  ــد  ــقـ فـ ــــن  مـ أو  كـــــورونـــــا 
بــســبــب الــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة 
في  رغبتهم  مؤكدين  للجائحة، 
في  استطاعتهم  قــدر  الــمــشــاركــة 
الرسمية  الــجــهــات  مــع  الــتــعــاون 
بقيادة صاحب  الوطني  والفريق 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء من أجل الحد من انتشار 

هذا الوباء.
وأكــــــــد الـــمـــهـــنـــدس عـــبـــداهلل 
الوحدة  تجمع  رئيس  الحويحي 
الــوطــنــيــة خــــال الــلــقــاء الــثــانــي 
لــبــرنــامــج »نــطــمــئــن عــلــيــكــم« مع 
أصحاب مجالس المحرق مساء 
عــددا من  هناك  أن  األول،  أمــس 
بشدة  تضررت  البحرينية  األســر 
أن  الــجــائــحــة، مضيفا  هـــذه  مــن 
حياتهم  تأمين  الدولة  مسؤولية 
»نحن  قــائــا:  معيلهم،  فقد  بعد 
على ثقة بأنه مثل ذلك ال يغيب 
العهد  ولــي  وقــلــب سمو  عــن فكر 
الــوزراء، كما ندعو تجارنا  رئيس 
ــرف عــنــهــم من  ــا عــ األفــــاضــــل ومــ
أريـــحـــيـــة فــــي الــــوقــــوف فــــي مــثــل 
هــــذه الــلــحــظــات وكـــذلـــك إســهــام 
بتخصيص  والــبــنــوك  الــشــركــات 
ــم الـــمـــتـــضـــرريـــن مــن  نــســبــة لـــدعـ
خال هذا الصندوق أو عبر وقف 

الصندوق،  هــذا  لــدعــم  يخصص 
يــكــون فــي مــيــزان  داعــيــن اهلل أن 
ديــدن شعب  هــو  وهــذا  حسناتهم 
والملمات  األفـــراح  فــي  البحرين 
بعضه  يشعر  مــتــمــاســًكــا  مــتــحــًدا 

ببعض«.
وقال الحويحي خال اللقاء 
الذي شارك فيه كل من، مجلس 
أ.  ومـــجـــلـــس  ــيـــد،  ــعـ الـ مــحــمــد  أ. 
ــن، ومـــجـــلـــس  ــ ــسـ ــ ـــــن حـ ــف بـ ــ ــوسـ ــ يـ
الـــــدوي، ومــجــلــس أ.  أ. إبــراهــيــم 
ــي، ومـــجـــلـــس  ــلــ ــومــ ــشــ خـــلـــيـــفـــة الــ
ومــجــلــس  بــوطــبــنــيــة،  جـــاســـم  أ. 
أ.  الــكــعــبــي، ومــجــلــس  أحـــمـــد  أ. 
خميس سبت، ومجلس أ. محمد 
الــــجــــزاف عــنــه خـــالـــد بــومــطــيــع، 
خـــلـــيـــفـــة،  ــاس  ــ ــبـ ــ عـ أ.  ــلــــس  ــجــ ومــ
الشورى  مجلس  عضو  وبحضور 
ــه بــالــرغــم  درويــــــش الــمــنــاعــي، إنــ
من أن البحرين تمر بتحٍد كبير 
بسبب زيادة عدد اإلصابات لكننا 
على ثقة باهلل بأن البحرين وفي 
وبــقــيــادة  الحكيمة  قــيــادتــهــا  ظــل 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
ودعــــم  آل خـــلـــيـــفـــة،  عـــيـــســـى  بــــن 
الملكي  السمو  ومساندة صاحب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
البحرين  واٍع مثل شعب  وبشعب 

سوف نتجاوز هذه األزمة.
وأضــــاف أن هــنــاك مــؤشــرات 
طيبة بانخفاض نسبة اإلصابات 
خال اليومين الماضيين، فبعد 
إصابة   3000 مــن  أكــثــر  بلغت  أن 
أقـــل مــن 2000  إلـــى  وصــلــت اآلن 
تــتــنــاقــص  أن  ــع  ــوقــ ــتــ ونــ ــة  ــ ــابـ ــ إصـ
ــزام  ــتــ أكـــثـــر وأكـــثـــر بـــالـــوعـــي وااللــ
ــراءات الـــصـــحـــيـــة، ونــحــن  ــ ــاإلجــ ــ بــ

نضع يدنا في يد فريق البحرين 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي االلــــــــتــــــــزام بــكــل 
الــصــادرة  والـــقـــرارات  التوجيهات 
عــنــه لــمــواجــهــة هــــذه الــجــائــحــة، 
وندعو أهل البحرين إلى االلتزام، 
أبطال  ونشكر  ونحيي  نثمن  كما 
الــصــفــوف األمــامــيــة مـــن أطــبــاء 
وممرضين ومتطوعين على هذا 
يقدمونه  الـــذي  البطولي  ــدور  الـ
البحرين،  شعب  نحن  أجلنا  من 
ونــشــد عــلــى أيــاديــهــم ونــدعــو اهلل 
أن يجعل هذه األعمال في ميزان 
حسناتهم في الوقت الذي ندعو 
جهد  تقدير  إلــى  الحكومة  فيه 
المتطوعين من خال مكافأتهم 
وإعطائهم األولوية في الوظائف 

المناسبة لهم.
وجدد رئيس التجمع الدعوة 
باسم  البحريني،  المجتمع  إلــى 
ــريــــن بــــضــــرورة  ــبــــحــ ــالــــس الــ مــــجــ
وخاصة  بالتطعيم،  أوال  االلتزام 
اتــفــقــت على  الــعــالــم  دول  كــل  أن 
الـــحـــل، ثــانــيــا  الــتــطــعــيــم هـــو  أن 
أخــذ االحــتــرازات الصحية بعين 
ــام  ــمـ ــكـ ــثــــل لــــبــــس الـ ــار مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االعـ
بشكل  اليدين  وتطهير  والتباعد 

مستمر.
وطـــالـــب مـــروجـــي الــشــائــعــات 
التحليات  عـــن  الــكــف  بـــضـــرورة 
الـــــتـــــي تـــفـــتـــقـــد إلــــــــى الـــعـــلـــمـــيـــة 
والـــمـــوضـــوعـــيـــة لــمــا تــســبــبــه من 
ــنـــاس وتــســهــم في  إربــــــاك بــيــن الـ
زيادة حالة التوتر في المجتمع، 
ثــم بقيادتنا  بـــاهلل  الــثــقــة  مــؤكــدا 
التي ال تألو جهدا في خدمة هذا 

الوطن وهذا الشعب.
ــــن جـــانـــبـــه قــــــال إبـــراهـــيـــم  مـ

الدوي صاحب مجلس الدوي إن 
على  حريصة  البحرين  مجالس 
الرسمية  الــجــهــات  مــع  الــتــعــاون 
لــلــحــد مـــن انــتــشــار هـــذا الـــوبـــاء، 
التجمعات،  منع  ضـــرورة  مــؤكــدا 
واالكــــــــتــــــــفــــــــاء فـــــقـــــط بــــوســــائــــل 
وبالوسائل  االجتماعي  التواصل 

التكنولوجية.
بدوره قال عبدالمنعم العيد 
ــه بــحــكــم الــجــائــحــة وانــقــطــاع  إنــ
أن وسائل  إال  المجالس،  تواصل 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي حــالــت  الــ
للمجالس،  الكامل  القطع  دون 
ويــجــب اســتــغــال تــلــك الــوســائــل 

من أجل استمرار عمل المجالس 
ــيـــن الــمــجــتــمــع  ونــــشــــر الــــوعــــي بـ
مساندة  على  والعمل  البحريني 
الناس والوقوف معهم في السراء 

والضراء.
ــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب جـــاســـم  ــ مـ
ــن تـــقـــديـــره لــكــل ما  بــوطــبــنــيــة عـ
ــادة مــن  ــيــ ــقــ ــتـــه وتـــقـــدمـــه الــ قـــدمـ
دعــــم لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
فــي مــواجــهــة هــذا الــوبــاء، معربا 
تواصل  هناك  يكون  أن  أمله  عن 
الفريق  مــع  البحرين  لمجالس 
الـــوطـــنـــي حـــتـــى نــســتــطــيــع عــبــر 
نــقــدم  أن  المجتمعية  الــشــراكــة 

كمجالس  تقديمه  نستطيع  مــا 
أهــلــيــة لــديــهــا روادهــــــــا، والــعــمــل 
الوعي  تقديم  فــي  اإلســهــام  على 
لمواجهة  البحريني  للمجتمع 
ــة والــــعــــمــــل عــلــى  ــائـــحـ ــذه الـــجـ ــ هــ
تقليل ما نمر به في تلك األزمة. 
الشوملي  خليفة  قــال  فيما 
البحرين  رغــم صغر مساحة  إنــه 
فــإنــهــا قــامــت وتـــقـــوم بــجــهــود لم 
ــرى فــي  ــبــ ــكــ تـــقـــم بـــهـــا الـــــــــدول الــ
ــة تـــلـــك الـــجـــائـــحـــة مــن  ــهــ ــواجــ مــ
صحية  خدمات  وتقديم  متابعة 
والمقيمين،  للمواطنين  ــم  ودعـ
وأصــبــحــت الــبــحــريــن مـــن أوائــــل 

التي نجحت في مواجهة  الــدول 
الجائحة. 

وأشار إلى أن الفريق الوطني 
يــتــابــع مـــؤشـــرات الــمــجــتــمــع بكل 
دقـــة ويــتــم تــوفــيــر كـــل الــخــدمــات 
األيــام  أظهرته  مــا  وأن  الممكنة، 
ــي عـــدد  ــع فــ ــراجــ ــن تــ األخــــيــــرة مــ
اإلصابات دليل على صحة ما تم 

اتخاذه من إجراءات.
بــــــدوره قــــال أحـــمـــد الــكــعــبــي 
تعتبر  البحرينية  المجالس  إن 
ــة، مــطــالــبــا  ــيــ ــاة إعــــامــــيــــة حــ ــنــ قــ
ــنـــاس  بـــــضـــــرورة زيــــــــادة إقــــبــــال الـ
على  لــلــحــصــول  التسجيل  عــلــى 

الــتــطــعــيــم، الفــتــا إلـــى أن هــنــاك 
نسب  إلـــى  الــوصــول  بفضل  دوال 
إلى  وصــلــت  التطعيم  مــن  كبيرة 
صفر% وفيات، مؤكدا أهمية دور 
في  الناس  توعية  في  المجالس 

أخذ اللقاح.
ــد درويــــــش  ــاشــ ــن جـــهـــتـــه نــ ــ مـ
المناعي الجميع بعدم االكتراث 
بما يحاك ضد مملكتنا وفريقنا 
في  مستمرون  أننا  وأكــد  الطبي، 
من  االحترازية  اإلجـــراءات  اتباع 

أجل مواجهة هذا الوباء.
بدورها أشارت عضو الطاقم 
ــاء فــائــز  ــنــ ــبـــي الــــدكــــتــــورة هــ الـــطـ
اســتــشــاري طــب الــعــائــلــة، إلـــى أن 
جنود  الــبــحــريــنــي  المجتمع  كــل 
الــجــائــحــة، منوهة  فــي مــواجــهــة 
أنــــــه بــــاإلضــــافــــة إلــــــى االلـــــتـــــزام 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة، يجب  بــــاإلجــ
ــع مــن  ــيــ ــمــ ــجــ أيـــــضـــــا تــــوجــــيــــه الــ
التطعيم،  عــلــى  الــحــصــول  ــل  أجـ
وخاصة في تلك الفترة من فئة 
ســنــة،   18 إلــــى   12 مـــن  ــار  ــمــ األعــ
وأيــضــا الــحــصــول عــلــى الــجــرعــة 
اإلجــــراءات  تلك  ألن  المنشطة، 
المناعة االجتماعية  ستزيد من 
والتغلب  الجائحة  مــواجــهــة  فــي 

عليها.
الــتــأثــيــرات  أن  إلــــى  ولــفــتــت 
ــيـــروســـات ســــواء  ــلـــفـ الـــجـــانـــبـــيـــة لـ
تــخــتــلــف من  أو غــيــرهــا،  كـــورونـــا 
لحالته  آخــر، طبقا  إلــى  شخص 
الصحية ومناعته وإذا كان مصابا 
بأمراض مزمنة أم ال، مضيفة أن 
الحاالت  تتابع  المراكز الصحية 
وأيضا  كورونا،  لمرضى  الصحية 
تتابعهم بعد شفائهم من كورونا. 

عبر دعوة اأطلقها تجمع الوحدة الوطنية 

كورون�ا �ضحاي�ا  لدع�م  �ضن�دوق  باإن�ض�اء  تو�ضي�ة  الحكوم�ة  اإل�ى  ترف�ع  المح�رق  مجال��س 

} جانب من لقاء التجمع مع اأ�صحاب مجال�س المحرق.

المجل�ض التن�شيقي ي�شتعر�ض اأبرز الم�شاريع بمحافظة المحرق..

ال��ج��ائ��ح��ة ف���ت���رة  خ����ال  ال����دول����ة  وزارات  ج���ه���ود  ي��ث��م��ن��ون  الأه����ال����ي 
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــــظ مـ ــافـ ــ ــحـ ــ رفـــــــــع مـ
الــمــحــرق ســلــمــان بـــن عــيــســى بن 
هـــنـــدي الـــمـــنـــاعـــي شـــكـــر وتــقــديــر 
الملكية  الــمــؤســســة  إلـــى  األهــالــي 
رئيسها  وإلــى  اإلنسانية  لألعمال 
الــفــخــري ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
حمد آل خليفة وإلى األمين العام 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــســيــد على 
المؤسسة  تــبــذلــهــا  الــتــي  الــجــهــود 
فــي دعــم األســـر والــعــوائــل وتوفير 
الكريمة  الــحــيــاة  متطلبات  كــافــة 
بتوجيه مباشر من حضرة صاحب 

الجالة عاهل الباد المفدى.
ــتـــمـــاع  جــــــاء ذلــــــك خــــــال اجـ
الذي تحدث  التنسيقي  المجلس 
ــبـــداهلل بن  مـــن خـــالـــه الــعــمــيــد عـ
محافظ  نــائــب  الــجــيــران  خليفة 
ــول لــجــان  مــحــافــظــة الــمــحــرق حــ
التفتيش التي شكلتها المحافظة 
ــروط  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــوافــ ــ ــ ــن ت ــ ــتــــأكــــد مــ ــلــ لــ
العمالة  ســكــن  لــمــواقــع  الــصــحــيــة 
االجتماعات  عــدد  مبينا  الــوافــدة، 
دور  القائمين على  التي تمت مع 
الــعــبــادة لــلــتــأكــد مــن اتــخــاذ كافة 

التدابير واالحترازات المطلوبة.
مــــن جـــانـــبـــه تـــحـــدث الــعــقــيــد 
لمديرية  السليطي ممثا  عيسى 
شــرطــة مــحــافــظــة الــمــحــرق حــول 
نظمتها  الــتــي  الــتــوعــيــة  حــمــات 
ــة مـــقـــدمـــا إحـــصـــائـــيـــات  ــريـ ــمـــديـ الـ
شاملة بمخالفات لبس الكمامات 
والتأكد من تطبيق مبدأ التباعد 
هــــذه  أن  مـــــؤكـــــدا  االجــــتــــمــــاعــــي، 
تكثيفها خال شهر  تم  الحمات 
رمـــضـــان الــمــبــارك وعــيــد الــفــطــر، 
ــي عــلــى  ــ ــالـ ــ ــرا األهـ ــ ــاكـ ــ ــيـــدا وشـ مـــشـ

التجاوب الدال على وعيهم.
لولوة  الدكتور  قدمت  بعدها 
راشــــد شــويــطــر رئــيــس الــخــدمــات 
الطبية بالمراكز الصحية تقريرا 
عن الوضع الصحي، مؤكدة توافر 
كـــافـــة الــتــطــعــيــمــات والـــجـــاهـــزيـــة 
الــطــبــيــة فــــي الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
مبينة  الـــعـــامـــة،  والــمــســتــشــفــيــات 
أهمية الحرص على تلقي اللقاح 
للوصول  كورونا  المضاد لفيروس 
الى النسب المطلوبة التي تسهم 
وتحمي  المجتمعية  الــوقــايــة  فــي 

أفــراد األســرة، مجيبة عّما طرحه 
اســتــفــســارات  مــن  األهــالــي  ممثلو 

ومداخات.
ــاع تـــحـــدث  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــال االجـ
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل  الـــشـ
خليفة مدير إدارة التراث الوطني 
ــاريــــع هـــيـــئـــة الـــثـــقـــافـــة  حــــــول مــــشــ
واآلثــــــــــــار بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، مــعــلــنــا 
قــــادم ضــمــن سلسلة  عـــن مـــشـــروع 
مشاريع الهيئة بالمحافظة يضم 
ودور  األثرية  والبيوتات  الجوامع 

القديمة،  والمهن  والثقافة  الفن 
الـــحـــزمـــة  هـــــذه  ــان  ــ ــ إعـ إذ ســـيـــتـــم 
خـــال الــفــتــرة الــقــلــيــلــة الــقــادمــة، 
المحافظ  نقل  السياق  هــذا  وفــي 
الشيخة  لــمــعــالــي  ــي  ــالـ األهـ شــكــر 
على  خليفة  آل  محمد  بــنــت  مــي 
جـــهـــودهـــا الــمــلــمــوســة فـــي حفظ 

تراث المحرق األصيل.
ــه تــــحــــدث الــســيــد  ــبـ ــانـ مــــن جـ
خالد سلمان القاسمي مدير إدارة 
وزارة  مــمــثــل  الــصــنــاعــيــة  التنمية 

الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
حــــول ســـاحـــل قـــالـــي والـــمـــشـــروع 
الذي بدأ العمل به فعليا على هذا 
ألف  لمائة  يمتد  والــذي  الساحل 
مــتــر مــربــع ويــحــوي نــاديــا خاصا 
ــالـــريـــاضـــات الــبــحــريــة ومــاعــب  بـ
وفناء للمأكوالت ومطاعم ومحال 
في  الــعــمــل  سينتهي  إذ  تــجــاريــة، 
القادم  الــعــام  نهاية  مــع  الــمــشــروع 
على  المحافظ  وشـــدد  اهلل،  بـــإذن 
أهــمــيــة مـــراعـــاة الــمــواطــنــيــن من 
ــوم مــتــوقــعــة شــاكــرا  خـــال أيـــة رســ
والتجارة  الصناعة  وزيـــر  لسعادة 
ســــرعــــة تـــنـــفـــيـــذ هـــــــذا الــــمــــشــــروع 

السياحي والخدمي.
الرياضي سلط  وفي الجانب 
الـــســـيـــد صـــالـــح نـــاجـــي الــعــثــمــان 
مدير ادارة المنشآت بوزارة شؤون 
الــشــبــاب والــريــاضــة الــضــوء على 
والتي  السكنية  األحــيــاء  مــاعــب 
أمـــر بــهــا ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
ــبــــادرة  مــ وفـــــق  آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
إلى  مشيرا  الــفــرجــان(،  )مــاعــب 
اآلن  حــتــى  تحتضن  الــمــحــرق  أن 

العمل  سينتهي  والثالث  ملعبين 
الــقــادمــة، كما  الــفــتــرة  منه خــال 
ــدم الــــرســــومــــات الــتــوضــيــحــيــة  ــ قــ
الـــذي سيتم  قــالــي  نـــادي  لمبنى 
من  عـــددا  ويــضــم  قريبا  افتتاحه 
المرافق التي تقدم كافة الخدمات 

للشباب وأهالي المنطقة.
وفيما يتعلق بنادي البحرين 
وزارة  مـــمـــثـــل  ــح  ــ ــ أوضـ ــريــــاضــــي  الــ
ــبــــاب والــــريــــاضــــة أن  شـــــــؤون الــــشــ
للمشروع  المخصصة  الميزانية 
تــــم اعـــتـــمـــادهـــا وســـيـــتـــم مــــراعــــاة 
المباني  فــي  الــتــراثــيــة  الــجــوانــب 

المستحدثة.
ــمـــن مــمــثــلــو  مــــن جـــانـــبـــهـــم ثـ
الدكتور  االجتماع  خال  األهالي 
حــســن ابــراهــيــم كــمــال والــدكــتــور 
إبـــراهـــيـــم مــطــر والــســيــد خميس 
الــداخــلــيــة  وزارة  جـــهـــود  الــمــقــلــة 
ورجـــال األمـــن، وكــذلــك الصفوف 
ــهــــود  ــن بــــجــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ األولـــــــــــــــــى، مـ
التراث ومشاريع  المحافظة على 
تدعو  التي  واآلثــار  الثقافة  هيئة 

إلى الفخر واالعتزاز.

} محافظ المحرق.

ن����س ر�ض���الة روؤ�ض���اء تحري���ر ال�ضح���ف اإل���ى رئي����س البرلم���ان الأوروب���ي
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مراجعة الأنظمة.. 

ومتابعة الإجراءات

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
فضيحة مدوية وقعت في قطر منذ أيام، وسكتت عنها »قناة 
الجزيرة القطرية«، وهي قضية الطبيب المتحرش، التي تحولت 
ــام هــنــاك، وانــتــشــرت فــي الــوســائــل اإلعــامــيــة  إلـــى قــضــيــة رأي عـ
أخرى  دولــة  في  القضية  هذه  مثل  وقعت  لو  والعالمية..  العربية 
ولكنها  تنتهي..  وبرامج ال  بمهرجانات  القطرية  الجزيرة  لقامت 
الموضوعية الغائبة، والمهنية المفقودة، واالنتقائية المفضوحة 

والمكشوفة. 
للعلم فقط:

أمين  رضــائــي،  قــال محسن  إيـــران،  في  انتخابية  مناظرة  في 
مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام والــمــرشــح الـــرئـــاســـي: ))إن 
الشعب اإليراني اليوم يبحث عن لقمة العيش في سلة القمامة، 
في جيب  يدها  تمد  الحكومة  العيش ألن  ويكابد  الفقر،  ويعاني 
المواطنين لتأمين الميزانية((.. ليت المرشح الرئاسي اإليراني 
على  تصرف  اإليرانية  الخزانة  أمــوال  ألن  وقــال:  تصريحه  أكمل 

دعم اإلرهاب في المنطقة، وبذخ القيادات اإليرانية. 
مراجعة األنظمة.. ومتابعة اإلجراءات:

الوسائل  وتناقلتها  اليابان،  في  حادثة  وقعت  أسبوعين  منذ 
رسمًيا  اعــتــذاًرا  الحديد  السكك  شركة  قدمت  حيث  اإلعــامــيــة، 
السائق  ذهــب  أن  بعد  واحـــدة  دقيقة  مــدة  الــقــطــارات  أحــد  لتأخر 
مؤتمر  في  الحادث  عن  اعتذرت  الشركة  إدارة  »المرحاض«..  إلى 
فيما  تصرفه،  عواقب  سيتحمل  السائق  أن  وأكــدت  عــام،  صحفي 
دافع السائق عن نفسه، مؤكدا أنه لم يقم بالتبليغ عن الواقعة، 

ألنه يشعر بالحرج.
ثقافة االعتذار، وثقافة عدم التأخير، وثقافة المحاسبة.. من 
األمور الرئيسية ألي مجتمع يتطلع للتقدم والتطور والمزيد من 
التحديات،  لتجاوز  والمكاشفة،  المصارحة  من  بد  وال  اإلنــجــاز، 

ومعالجة الماحظات والعقبات.
أذكــــر فـــي الــمــنــتــدى الــحــكــومــي أن ســمــو ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــراءات  الـــــوزراء حفظه اهلل، كـــان قــد أشـــار إلـــى مــســألــة تــأخــيــر إجــ
الــتــنــفــيــذ والــمــوافــقــات لــلــمــشــاريــع، وقـــبـــول الـــشـــركـــات، واألعـــمـــال 
سموه  وقــام  وغيرها،  والخدمات  والطلبات  والعقارية،  التجارية 
البحرين  مملكة  أن  وكيف  الجميع،  أمــام  كمثال  القضية  بطرح 
على  بالنفع  ستعود  الــتــي  والــمــشــاريــع  الــدنــانــيــر،  مايين  تخسر 
الوطن، وفتح فرص العمل والوظائف للشباب، بسبب تأخير في 
اإلجراءات واألنظمة، ومن ثم تم استحداث نظام بنايات وأنظمة 

أخرى عديدة، سهلت اإلجراءات بشكل كبير.
اإلجــراءات،  ومتابعة  األنظمة،  مراجعة  تتم  أن  أرجــو  واليوم، 
ــارات غــيــر مــعــلــنــة، بــهــدف  بــشــكــل دوري، مــســتــمــر ومــنــتــظــم، وبــــزيــ
التقييم والتقويم والتطوير، ولضمان عدم تدخل العنصر البشري 
المتسبب في تأخيرها مرة أخرى، ألننا نعاني من ثقافة الحماس 
الثقافة  تعود  ثم  جديد،  إداري  ونظام  مشروع  ألي  البدايات  في 

السلبية والبطء والتأخير والكسل من جديد.
إلى  لذهابه  القطار  فــي  تأخر  قــد  الياباني  السائق  كــان  وإذا 
المرحاض، فلدينا البعض ممن يتأخر أسابيع في إنجاز معاملة، 
لــيــأكــل »الــجــبــود والــجــبــاتــي، والــقــيــمــة والـــدقـــوس مــن الــصــبــح في 

العمل«..!!
مالحظة واجبة:

القادمة  انتخاباتها  ستعقد  البحرينية  الصحفيين  جمعية 
وربما  والخافات،  بالمناوشات  ملبدة  السماء  أن  ويبدو  قريبا.. 
بعض المفاجآت، خاصة بعد تعميم بعض الرسائل والمطالبات 
الحالية..  الجمعية  ضــد  إعــامــيــة  شخصيات  مــن  والــتــحــذيــرات 

أتمنى أنها تعدي على خير.
آخر السطر:

اســتــمــرار إدارة الــصــحــة الــعــامــة بــــوزارة الــصــحــة فــي زيــاراتــهــا 
اإلجـــازات  أيــام  فــي  وحتى  والمقاهي،  المطاعم  على  التفتيشية 
ــة، جــهــود تشكر  ــ والــعــطــل، واتــخــاذ اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة واإلداريــ
العاملين فيها، من موظفين  عليها، ونتمنى تقدير وتكريم كافة 

أو متطوعين.

ــام  ــ ــــذه األيـ نــعــيــش هـ
مــرحــلــًة لـــم نــعــشــهــا من 
قبل منذ انتشار جائحة 
فيروس كورونا في الباد، 
مــــا جـــعـــل الــــرعــــب يـــدب 
فـــي نــفــوس الــمــواطــنــيــن 
انتشار  كــثــرة ســرعــة  مــن 
الـــــمـــــرض وزيـــــــــــادة عــــدد 
ــات.  ــيــ ــوفــ ــات والــ ــ ــابــ ــ اإلصــ
الملك  جالة  ولــحــرص 
حفظه  عيسى  بن  حمد 
لــشــعــبــه طل  ــبـــه  وحـ اهلل 
عــلــيــنــا بـــحـــديـــثـــه الــــذي 
فدب  الــنــاس  قلوب  أثلج 
االطمئنان  قلوبهم  فــي 
بعد أن أشار جالته إلى 

البحرين  وأن مملكة  الوضع الصحي بحمد اهلل مطمئن  أن 
التحديات  ومــواجــهــة  المحنة  تــجــاوز  عــلــى  اهلل  بــعــون  ــادرة  قــ
بمواصلة تعزيز التدابير واإلجراءات االستباقية التي تضمن 
هذا  يـــزول  أن  جالته  آمــا  والمقيمين  المواطنين  ســامــة 

الوباء العالمي في وقت قريب بإذن اهلل.
وإذ إن جالة الملك هو الداعم األول في هذه المرحلة 
االستثنائية، فقد تجلت توجيهات جالته على رعاية شؤون 
تأثيرات  أي  لتجنيبهم  الــدعــم  سبل  كــل  وتوفير  المواطنين 

على مستواهم المعيشي خال هذه الفترة.
الــمــرض في  بــدأ  الــواقــع؛ حيث  وتجسد ذلــك على أرض 
االنــحــســار الــجــزئــي وصــرنــا نعيش حــالــة مــن تــراجــع انتشار 
جالته  توجيهات  بــاتــبــاع  عليه  سنقضي  اهلل  وبــعــون  الــوبــاء 
نهار  ليل  يسهرون  الذين  الطبي  الفريق  وبعزيمة  الرشيدة 
من أجل سامة هذا الشعب العظيم وخدمته، ونحن كشعب 
مسؤولية  علينا  لــذلــك  وإنــتــاجــهــم،  وبــعــمــلــهــم  بــهــم  نفتخر 
اتباع اإلجــراءات االحترازية وما تطلبه منا اللجنة الوطنية 
لمكافحة فــيــروس كــورونــا تــحــت قــيــادة صــاحــب الــســمــو ولــي 
العهد رئيس مجلس الــوزراء األمير سلمان بن حمد حفظه 

اهلل.
ومقيمين  مواطنين  البحرين  شعب  نحن  الــحــال  واقـــع 
نتحمل جزءا من سبب انتشار الوباء لعدم اتباعنا اإلجراءات 
انتشار  إلى  أدت  التي  العائلية  التجمعات  بسبب  االحترازية 
المرض،  انتشار  إلى  أدت  عوامل  عدة  هناك  كذلك  المرض، 
وأنا لست بصدد أن أضع اللوم على أحد بل لنكون منصفين 
التي  االحـــتـــرازيـــة  اإلجــــــراءات  نــتــبــع  أن  كــشــعــب  علينا  يــجــب 
أرشدت عنها اللجنة الوطنية بقيادة سمو ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وال ننسى كذلك ما قامت به وزارة الداخلية وعلى رأسهم 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشـــد  الشيخ  الــداخــلــيــة  وزيـــر  معالي 
الكمامة  ارتـــداء  بــضــرورة  الناس  توجيه  في  الرحمن  حفظه 
أو من  المشكورين  األمن  رجال  قبل  من  الحثيثة  والمتابعة 
الــســاهــرة على  فــهــم األعــيــن  خـــال رجـــال خــدمــة المجتمع 

حمايتنا وأمننا وسامتنا.
ن خطاب جالة الملك حمد  فنحن شعب البحرين نثمِّ
إذ  الطمأنينة؛  نفوسنا  في  نشر  فقد  اهلل  حفظه  عيسى  بن 
والمعيشي خال هذه  المعنوي  الدعم  حمل حديث جالته 

المرحلة.
التحديات  قــادرون على تجاوز كل  أننا  ونحن على يقين 
البحريني  الشعب  ووعــي  الحكيمة  قيادتنا  توجيهات  بفضل 
والمقيمين على أرض هذا الوطن. حفظ اهلل قيادتنا وشعبنا 

من كل مكروه وسوء.

ح����دي����ث ج����ال����ة ال��م��ل��ك 

اط����م����ئ����ن����ان ل���ل���ق���ل���وب

بقلم:
احملامية فاطمة احلواج 

وقــــــــال لــــــ»أخـــــبـــــار الـــخـــلـــيـــج« 
اســتــعــراض  إن االجـــتـــمـــاع شــهــد 
على  المؤثرة  الرئيسية  العوامل 
المناخ خال أشهر يونيو ويوليو 
ــطــــس، وكــــذلــــك مـــراجـــعـــة  ــســ وأغــ
ــز الــمــنــاخــيــة  ــراكـ مـــخـــرجـــات الـــمـ
واالستماع  واإلقليمية،  العالمية 
إلـــى الــخــبــراء الــدولــيــيــن الــذيــن 
قاموا بإعداد التوقعات المناخية 
والـــتـــي   ،2021 الـــصـــيـــف  لــفــصــل 
الــحــرارة على  أن درجــات  أظهرت 
الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة بــشــكــل عــام 
ستكون أعلى من المتوسط ولكن 

بصورة أكبر على الجزء الشرقي 
من مصر وأغلب مناطق المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــارات 
والكويت ومملكة البحرين وقطر 
ــراق وجــيــبــوتــي والــصــومــال،  ــعـ والـ
وستكون حول المتوسط بساحل 

عمان واليمن.
أنــه  عــبــدالــغــنــي  د.  وأضــــــاف 
بــالــنــســبــة لــأمــطــار خـــال فصل 
المناخية  التوقعات  الصيف فإن 
تشير إلى أن صيف 2021 سيكون 
فصا جافا جدا، حيث ال يتوقع 
ســقــوط أمــطــار »أمـــطـــار أقـــل من 

المنطقة  أغلب  على  المتوسط« 
العربية عدا ساحل سلطنة عمان 
يشهد  أن  يتوقع  والـــذي  واليمن 
المتوسط،  حــول  أمــطــار  سقوط 
وأعـــلـــى مـــن الــمــتــوســط بــالــجــزء 
المملكة  مــن  الــغــربــي  الــجــنــوبــي 

العربية السعودية.
وتـــطـــرق الــمــمــثــل اإلقــلــيــمــي 
ــاد  لــلــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لـــأرصـ
إلــى  الــعــربــيــة  للمنطقة  الــجــويــة 
الــمــنــتــدى شهدت  اجــتــمــاعــات  أن 
مــنــاقــشــة احــتــيــاجــات الــمــنــطــقــة 

برامج  مــن  والخليجية  العربية 
ــة  ــيـ ــنـ ــفـ لــــتــــطــــويــــر الـــــــــقـــــــــدرات الـ
ــة، كـــذلـــك  ــريــ ــشــ ــبــ ــيـــة والــ ــنـ ــقـ ــتـ والـ
لزيادة  الــازمــة  اآللــيــات  مناقشة 
الـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن قـــطـــاع األرصــــــاد 
االقتصادية  والقطاعات  الجوية 
الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــســتــفــيــد من 
منتجات مرافق األرصاد الجوية 
والطاقة  الــزراعــة  قــطــاعــات  مثل 
والــبــيــئــة والــمــيــاه وغــيــرهــا وذلــك 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــيــــن الـ بــــــهــــــدف تــــحــــســ

المقدمة لتلك القطاعات.
أن  عــن  عبدالغني  د.  وكشف 
للمنظمة  الــتــنــفــيــذي  الــمــجــلــس 
ــة  ــويـ الـــعـــالـــمـــيـــة لــــــأرصــــــاد الـــجـ
ــرة مــن  ــتــ ــفــ ســـيـــجـــتـــمـــع خــــــال الــ
لمناقشة  الــجــاري  يونيو   25-14
ــن الـــمـــلـــفـــات وعـــلـــى  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
الجديدة  الفنية  البرامج  رأسها 
والــمــتــعــلــقــة بـــالـــمـــنـــاخ وأنــظــمــة 
اإلنذار المبكر للحد من الكوارث 
وتـــدعـــيـــم شـــبـــكـــات الــــرصــــد عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، بــاإلضــافــة إلــى 
اإلعـــــداد الجــتــمــاعــات كــونــجــرس 
سيعقد  الــذي  الدولية  المنظمة 
ــن الــعــام  خــــال شــهــر نــوفــمــبــر مـ

الجاري. 

وّجـــه وكــيــل الـــزراعـــة والــثــروة 
األشــغــال وشــؤون  ــوزارة  بـ البحرية 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
الــدكــتــور نــبــيــل مــحــمــد أبــوالــفــتــح 
ـــ»زيــــادة االســـتـــفـــادة مـــن اآللــيــات  لــ
الــتــابــعــة لــلــوكــالــة فــي دعـــم جهود 
ــزراعـــي في  الــنــهــوض بــالــقــطــاع الـ

مملكة البحرين«. 
جاء ذلك خال زيارته لقسم 
الــعــمــلــيــات الــهــنــدســيــة الــزراعــيــة 
ــة  ــدسـ ــنـ ــهـ ــة بـــــــــــــإدارة الـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــصـ والـ
الزراعية والمياه، بحضور الوكيل 
المساعد لشؤون الزراعة الدكتور 
عــبــدالــعــزيــز مــحــمــد عــبــدالــكــريــم 
الــنــبــاتــيــة  ــروة  ــ ــثـ ــ الـ إدارة  ــر  ــديــ ومــ

المهندس حسين جواد الليث. 
وخال الزيارة اطلع أبوالفتح 
ــات الــتــابــعــة لــلــوكــالــة  ــيــ عــلــى اآللــ
والـــتـــي خــضــعــت لــلــصــيــانــة خــال 
أجل  من  وذلــك  الماضية،  الفترة 
إدخــال  طلب  كما  كفاءتها،  زيـــادة 
بعض اآلليات الحديثة في مجال 
العناية بالمصارف الزراعية ونقل 

األشجار. 
ــال وكــيــل الـــزراعـــة والــثــروة  وقـ
كثيرًا  تعول  الــوكــالــة  إن  البحرية 
على الطاقات البحرينية العاملة 
ــي قــســم الــعــمــلــيــات الــهــنــدســيــة  فـ
تقديم  فـــي  والــصــيــانــة  الـــزراعـــيـــة 

للنهوض  الـــدعـــم  ســبــل  مــخــتــلــف 
بـــالـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي فــــي مــمــلــكــة 
الجهود  أن  إلى  منوهًا  البحرين، 
الــقــســم ال تقتصر  الــمــبــذولــة فــي 
عـــلـــى خـــدمـــة الــــمــــواقــــع الــتــابــعــة 
ــل لـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــ ــالــــة، بـ ــلــــوكــ لــ
الــمــمــكــن لــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

الزراعية في مملكة البحرين. 
وفي ختام الزيارة وجه الوكيل 

للعاملين  الشكر  أبوالفتح جزيل 
ــم الـــعـــمـــلـــيـــات الـــهـــنـــدســـيـــة  ــقـــسـ بـ
الـــزراعـــيـــة والــصــيــانــة، لــجــهــودهــم 
في االرتقاء بالقطاع الزراعي في 
الــجــهــود  وهـــي  الــبــحــريــن،  مملكة 
لاستراتيجية  دعــمــًا  تــأتــي  الــتــي 
القطاع  مساهمة  لتعزيز  الرامية 
ــن  ــ ــيـــق األمــ ــقـ ــي تـــحـ ــ الـــــــزراعـــــــي فــ

الغذائي في مملكة البحرين.

وأكـــــــــــــد أبــــــوالــــــفــــــتــــــح مـــضـــي 
الـــوكـــالـــة ُقـــدمـــًا وبــتــوجــيــهــات من 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  وزيـــر 
المهندس  العمراني  والتخطيط 
عصام بن عبداهلل خلف في وضع 
المبادرات التي من شأنها أن تكون 
رافدًا في دعم التوجهات الوطنية 
في  الحديثة  النظم  إدخــال  نحو 

الزراعة.

ــورة نــســريــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــرحــ صــ
الصماء  الــغــدد  اســتــشــاري  الــســيــد 
والـــــســـــكـــــري ورئــــــيــــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
الخليجية ألمراض الغدد الصماء 
والسكري بأن إدارة الغذاء والدواء 
األمــريــكــيــة اعــتــمــدت أمــــس حقن 
 wegovy-semaglutide (
الـــزائـــد  ــوزن  ــ الــ -2.4mg( لعاج 
لــــدى الــبــالــغــيــن الــمــصــابــيــن بـــداء 

السمنة.
ويــنــصــح بـــهـــذا الــــــدواء لــعــاج 
زيادة الوزن المرضية للذين لديهم 
مؤشر كتلة الجسم من 27كجم/م2 
أو أكثر, والذين يعانون من مرض 
واحـــد عــلــى األقـــل مــرتــبــط بــزيــادة 
أو  الـــدم  ارتــفــاع ضغط  الـــوزن مثل 
داء الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي أو 
ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم 
وكـــذلـــك الــمــرضــى الـــذيـــن لــديــهــم 
أو  الجسم 30كجم/م2  كتلة  مؤشر 

أكثر.
ــورة نــســريــن  ــتــ وأضــــافــــت الــــدكــ
الــحــقــن يعمل  الـــنـــوع مـــن  أن هـــذا 

يسمى  هرمون  محاكاة  طريق  عن 
بالجلوكاجون  شبيه   )1 )الببتيد 
)GLP-1( الذي يستهدف مناطق 
الدماغ التي تنظم الشهية وتناول 
الطعام. ويجب زيادة جرعة الدواء 
تدريجيا خال 16-20 أسبوعا إلى 
ــرة واحـــــدة أســبــوعــيــا  2.4 مــجــم مــ

لتقليل اآلثار الجانبية المعوية.
ــدم  ــ ــغــــي عـ ــبــ ــنــ وأكـــــــــــــدت أنـــــــــه يــ
مـــع   wegovy اســــــــتــــــــخــــــــدام 
تحتوي  الــتــي  األخـــرى  المنتجات 
أو   )semaglutide( ــى  ــلــ عــ
 )1-GLP( مــســتــقــبــات  نــاهــضــات 
المنتجات  مــن  غيرها  أو  األخـــرى 
المخصصة لفقدان الوزن بما في 
وصفة  تستلزم  التي  األدويـــة  ذلــك 

طبية أو المنتجات العشبية.
وفعالية  ســامــة  دراســــة  تــمــت 
الــحــقــن فــي أربــــع تــجــارب مـــدة 68 
فقد  التجارب  هــذه  وفــي  أسبوعا.. 
ــراد الـــذيـــن تــلــقــوا الــحــقــن ما  ــ األفــ
مــن   %15 إلـــــى   %12 مـــتـــوســـطـــه 
وزن الجسم األول مقارنة باألفراد 

الذين تلقوا العاج الوهمي. 
أن  نسرين  الدكتورة  وأضــافــت 
اآلثار الجانبية األكثر شيوعا لهذه 
والقيء  واإلسهال  الغثيان  الحقن 
والـــصـــداع،  والــمــعــدة  الــبــطــن  وآالم 
ــب الـــــعـــــام وعــــســــر الــهــضــم  ــعــ ــتــ والــ
والـــــــدوخـــــــة، والـــتـــجـــشـــؤ وانـــتـــفـــاخ 
األعـــــــراض ليست  وهـــــذه  الـــبـــطـــن، 
بـــالـــضـــرورة تـــحـــدث لــكــل شــخــص، 

 wegovy وينبغي عدم استخدام
لــلــمــرضــى الــــذيــــن لـــديـــهـــم تـــاريـــخ 
الغدة  لسرطان  عائلي  أو  شخصي 
الـــدرقـــيـــة الــنــخــاعــي )فــقــط الــنــوع 
الذين  المرضى  في  أو  النخاعي( 
ــة نـــــــادرة تــســمــى  ــالـ يـــعـــانـــون مــــن حـ
المتعدد  الصماوي  الــورم  متازمة 
مــن الــنــوع الــثــانــي أو فــتــرة الحمل 

والرضاعة أو أقل من 18 سنة. 
الحقن ال تتعارض مع مرض 
خمول الغدة الدرقية، وهذا الدواء 
هو نفسه دواء )ozempic( الذي 
تم اعتماده لعاج النوع الثاني من 
مرض السكري مع وجود زيادة في 

الوزن. 
أقــصــى جــرعــة من  الـــفـــرق أن 
مجم   1 هـــي   )ozempic( دواء 
ــي حـــيـــن أن أقـــصـــى جـــرعـــة مــن  فــ
حقن wegovy هي 2.4 وفعالية 
الوزن  في تخفيض   )ozempic(
فــعــالــيــة  حـــيـــن  فــــي  ــوالــــي %10  حــ
يجب    .%15 إلــــى  تــصــل  الــحــقــن 
قبل  المختص  الطبيب  اســتــشــارة 
ــذا الـــدواء  الــبــدء بــهــذا الــعــاج، وهـ
غــيــر مــتــوافــر حــالــيــا فــي البحرين 
بدايات  توافره  ويتوقع  الخليج،  أو 
الـــســـنـــة الــــقــــادمــــة بـــعـــد االعـــتـــمـــاد 

والتصديق من الهيئات المحلية.

الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للأر�صاد الجوية للمنطقة العربية:

ح�������رارة اأع����ل����ى واأم�����ط�����ار اأق������ل ف����ي ال��ب��ح��ري��ن 

ال����ق����ادم ال�������ص���ي���ف  خ������ال  ال���خ���ل���ي���ج  ودول 

كتب أحمد عبداحلميد: 
مع  بــالــتــعــاون  الــجــويــة  لــأرصــاد  العالمية  المنظمة  نظمت 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون  ومجلس  العربية  الـــدول  جامعة 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا »اآلسكوا« المنتدى 
الخليجي العربي للتوقعات المناخية خال الفترة من 1-3 يونيو 
الدول الخليجية  البحرين والعديد من  الجاري بمشاركة مملكة 
والــعــربــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــخــبــراء والــمــتــخــصــصــيــن الــدولــيــيــن 
عبدالغني  هــشــام  د.  بــذلــك  الــجــويــة.. صــرح  بــاألرصــاد  المعنيين 
للمنطقة  الجوية  لأرصاد  العالمية  للمنظمة  اإلقليمي  الممثل 

العربية.

} د. هشام عبدالغني.

وكي�ل الزراع�ة يوؤكد ا�ص�تمرار الجهود للنهو��ض بالقطاع الزراعي

} وكيل الزراعة خالل زيارة ق�سم العمليات الهند�سية الزراعية .

ا�صت�صاري الغدد ال�صماء:

اإدارة الغ�ذاء وال�دواء الأمريكي�ة تجي�ز نوعا من الحقن لع�اج الوزن الزائد

} د. ن�سرين ال�سيد.

البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  ذكـــرت 
والتخطيط العمراني أن عدد طلبات اعتماد 
الحالي  العام  من  األول  الربع  خال  المواد 
بلغ 163 طلبًا بمعدل 61 طلب اعتماد لمواد 
لمواد  اعتماد  طلب  و40  المدنية،  الهندسة 
الهندسة المعمارية، و62 طلب اعتماد لمواد 

الهندسة الميكانيكية والكهربائية.
ــارت الــــــوزارة إلـــى أن عـــدد شــهــادات  ــ وأشــ
المطابقة لمجموعة مواد الهندسة المدنية 
الــحــالــي بلغ  الــعــام  الــربــع األول مــن  خـــال 
لمجموعة  مطابقة  شــهــادة  و35  شــهــادة،   65
شـــهـــادة  و74  الـــمـــعـــمـــاريـــة،  الـــهـــنـــدســـة  مــــــواد 
الميكانيكية  الهندسة  لمجموعة  مطابقة 
بــمــا مــجــمــوعــه 174 شــهــادة  والـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
 123.100 بــلــغــت  إجــمــالــيــة  بقيمة  مــطــابــقــة 
ديــنــار ) مــائــة وثــاثــة وعـــشـــرون ألـــف ومــائــة 

دينار بحريني(.
وأوضحت وزارة األشغال أن إدارة هندسة 
بكافة  القيام  تتولى  التي  اإلدارة  هي  المواد 
ــة لــضــمــان  ــ ــــازمـ االخــــتــــبــــارات واألعـــــمـــــال الـ
ومراقبة جودة مواد البناء والمواد اإلنشائية 
وكــفــايــة الــمــواصــفــات فــي جــمــيــع الــمــشــاريــع 
ــاءات  ــشــ الــحــكــومــيــة )شــامــلــة الــمــبــانــي واإلنــ
الــتــحــتــيــة(، وتــضــم اإلدارة  والــطــرق والــبــنــيــة 
األبــحــاث  وهـــي: قسم  رئيسية،  أقــســام  ثــاثــة 
مواد  مختبر  وقسم  االستشارية،  والخدمات 
قسم  وأخــيــرًا  الكيميائي،  والتحليل  الــبــنــاء 

مواد الطرق والهندسة الجيوتقنية.
ــاث  ــحـ وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــهـــام قـــســـم األبـ
والخدمات االستشارية، بينت وزارة األشغال 
أنها تقوم بعدة مهام.. تتمثل مهمتها األولى 
في إعداد دراسات تحليلية واختبارات خاصة 

وزارة  فــي  األخـــرى  اإلدارات  متطلبات  لدعم 
األشـــغـــال فــي مــجــال الـــمـــواد والــمــواصــفــات، 
بــدراســات متخصصة  القيام  إلــى  بــاإلضــافــة 
تشمل تــقــديــم حــلــول فــعــالــة فــي الــمــجــاالت 
في  تطبيقها  لــهــدف  المختلفة  الهندسية 
والتحقق  الطلب،  الحكومية عند  المشاريع 
من وتقييم وضع المباني والمرافق الحكومية 
في  بما  الازمة  التوصيات  وتقديم  القائمة 

ذلك إعادة تأهيلها وإصاحها.
أما المهمة الثانية من مهام هذا القسم 
فتتمثل في تطبيق برامج ضمان الجودة على 
المشاريع للتأكد من مطابقتها للمواصفات 
المتعاقد عليها طيلة مراحل عمر المشروع 
خال  مــن  وصــيــانــة(  تنفيذ  تصميم،  )بـــدء، 
اعتماد مصنعي ومزودي مواد البناء، وتنفيذ 
ــواد الــمــحــلــيــة  ــمــ اخـــتـــبـــارات خـــاصـــة عــلــى الــ

خدمات  تقديم  إلــى  باإلضافة  والمستوردة، 
استشارية إلدارات المشاريع، وتقديم خدمات 
في  والــخــاصــة  الحكومية  للمؤسسات  فنية 

مجال المواد والمواصفات وأداء المنشآت.
المهمة  أن  األشــغــال  أوضــحــت  وأخـــيـــرًا، 
الثالثة واألخيرة لقسم األبحاث والخدمات 
االســـتـــشـــاريـــة تــتــمــثــل فـــي تــحــديــث وتــطــويــر 
المستمرة  المراجعة  من خال  المواصفات 
اإلنشائية  والــمــواد  البناء  مــواد  لمواصفات 
وتــحــديــثــهــا، وتــقــيــيــم واعــتــمــاد مــــواد الــبــنــاء 
ــواد اإلنــشــائــيــة الـــجـــديـــدة، واســتــحــداث  ــمـ والـ
األداء  عــــلــــى  ــدة  ــمــ ــتــ ــعــ ــمــ الــ الـــــمـــــواصـــــفـــــات 
لــجــمــيــع   )performance-based(
التقليدية  اإلنــشــائــيــة،  والــمــواد  البناء  مـــواد 

والحديثة.

المدني��ة  الهند�ص��ة  م��واد  لمجموع��ة  مطابق��ة  �ص��هادة   174 ت�ص��در  »الأ�ص��غال« 
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} علقت وزارة التربية والتعليم جميع حفالت التخرج إلى تاريخ 

المقدمة  الطلبات  في  النظر  يتم  أن  على  العام،  هذا  من  يونيو   10
بهذا الخصوص بعد هذا التاريخ بحسب مستجدات الوضع الصحي.

في الحقيقة حين نتحدث عن حفالت التخرج نجد أن أول ما 
يمر على أذهاننا هو حفل مدرسة بيان البحرين، الذي تابعه الجميع 
عن كثب، محققا نسبة مشاهدة خيالية محليا وعالميا، ولعل هذا 
التفرد والتميز الذي اتصف به هذا الحفل هو نتاج وحصاد لجهود 
أم البيان رئيس مجلس األمناء الدكتورة الشيخة مي العتيبي التي 
حرصت على خروجه بهذا الشكل والمستوى، بعد شهور من اإلعداد 
له، ليحقق نفس النجاح الباهر الذي حققه العام الماضي، ليصبح 

حدثا استثنائيا فاق كل التوقعات.
فرصة  إلــى  كــورونــا  تــحــدي  تحويلها  على  مــي  للدكتورة  فشكرا 
نوعية لالبتكار واإلبــداع، مع مراعاة االلتزام بكل إجــراءات السالمة 
والوقاية، إذ استطاعت بكل مهارة أن تنسج قصة نجاح جديدة تضاف 

إلي سجلها الحافل بالعطاء واإلنجاز.
حين تتخطى كورونا حاجز الثالثة آالف إصابة، فهذا يعني   {

الجهود،  كافة  تكاتف  تتطلب  حــرجــة،  استثنائية  بمرحلة  نمر  أننا 
الــوبــاء،  لهذا  للتصدي  السحرية  العصا  تملك  ال  وحــدهــا  فالدولة 
موقعه،  في  كل  بمسؤولياتنا  نلتزم جميعا  أن  علينا  أصبح  ثم  ومن 
كي نعبر هذه األزمة بسالم وبأقل الخسائر، وأن نحترم قرار اإلغالق 
المّر، ألنه قد جاء بعد أن خسرنا الرهان على  حتى لو كان الخيار 

وعي المجتمع. 
} تـــم مـــؤخـــرا تــــــداول فــيــديــو مــضــلــل عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي بــخــصــوص إظـــهـــار نــتــيــجــة إيــجــابــيــة بــاســتــخــدام جــهــاز 
الــفــحــص الــســريــع لــفــيــروس كــورونــا مــع مــيــاه الــصــنــبــور، وقـــد علقت 
مؤكدة  عليه  الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
بالرجوع  وذلك  المعلومات،  الحصول على  في  الدقة  ضرورة تحري 

إلي الدراسات والبحوث العلمية المنشورة المعتمدة. 
لهم  يحلو  ال  النفسانيين  الــمــرضــى  مــن  بــعــض  هــنــاك  لــأســف 
الهمم، وتشتيت  الظهور إال في وقت األزمــات، كل هّمهم هو تثبيط 
هؤالء  المعنوية..  الــروح  وقتل  الشائعات،  ونشر  المبذولة،  الجهود 
يــجــب الــتــصــدي لــهــم وإفــشــال مــحــاوالتــهــم بــتــحــري الــدقــة واســتــقــاء 

المعلومات من مصادرها.
الذين  الذمة والضمير،  الذين يتمتعون بنعمة  } شكرا لهؤالء 
يعتذرون عن حضور أي تجمع لمجرد أنهم خالطوا مريضا، أو حتى 

يشعرون بالشك في ذلك، حرصا منهم على صحة اآلخرين.
مائة  بقيمة  تبرعات  حصيلة  عن  خير«  »فينا  حملة  أسفرت   {
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مــشــاركــة  جـــراء  مــن  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون 
والتجار ورجال األعمال والمؤسسات البنكية والمصرفية والشركات، 
آل خليفة ممثل جاللة  بن حمد  ناصر  الشيخ  أطلقها سمو  والتي 
الــمــلــك لــأعــمــال االنــســانــيــة وشــــؤون الــشــبــاب، وســاهــمــت فــي تــجــاوز 

تداعيات جائحة كورونا.
القيادة،  مع  المواطنين  تالحم  مــدى  الحملة  تلك  أثبتت  لقد 
وأظهرت المواقف االنسانية للكثير من الذين يقطنون هذا البلد.. 
نعم.. شعب البحرين فيه الخير، وقيادتنا فيها خير، وهذا ما أثبتته 

تجربة كورونا المليئة بالشر.
} ما يجري اليوم من محاولة تسييس ملف جائحة كورونا هو 
محاوالت عابثة يجب مقاومتها بكل حذر ووعي، ونحن نقول لهؤالء 
ال تلعبوا بالنار، فلن تنالوا من الوطن ومن والء المواطن، وستكونون 

أول المحترقين من وراء هذه اللعبة.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

كورونيات

ــور مــن  ــاء شـــخـــصـــي غــــــاب عـــنـــه الــــحــــضــ ــقــ ــي لــ ــ فـ
الرسميين واألصدقاء وأبناء الجالية اللبنانية بسبب 
اإلجــراء  المرعية   19 كوفيد  وبــاء  مكافحة  إجـــراءات 
مملكة  في  اللبنانية  الدبلوماسية  البعثة  رئيس  قّلد 
باسم  نمور,  حــنــا  مــيــالد  الــدكــتــور  السفير  الــبــحــريــن 
ميشال  العماد  اللبنانية  الجمهورية  رئيس  فخامة 
عون، وسام االستحقاق الوطني اللبناني للسيد سعد 
كريدي سويس  لمصرف  التنفيذي  الرئيس  عسيران 
Credit Suisse في البحرين وعضو مجلس اإلدارة 
لمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا في المصرف عينه، 
وذلـــك تــقــديــرًا لـــدوره الــقــيــادي واإلنــســانــي ولجهوده 
المنصرم في خدمة ومساعدة  العام  المبذولة طوال 
الجالية اللبنانية ممن فقدوا أعمالهم في البحرين 

نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها.
كما قّلد السفير الدكتور نّمور في لقاء شخصي 
ــام االســتــحــقــاق  ــ ــًا وسـ ــاب عــنــه الــحــضــور أيـــضـ ــر غــ آخــ
لــلــســيــدة جــويــل شــبــلــي بوجقلي  الــلــبــنــانــي  الــوطــنــي 
الوطني  االجــتــمــاعــي  الــعــمــل  عــلــى صعيد  الــنــاشــطــة 
ــا  دورهــ إلــــى  ــرًا  نـــظـ البحرين,  مــمــلــكــة  فـــي  الــلــبــنــانــي 
الطليعي ولمبادراتها النبيلة والمقدرة التي ساهمت 
الكثير  تخفيف  فــي  عينها  المنصرمة  السنة  خــالل 
الذين  البحرين,  في  الجالية  أبناء  عن  المعاناة  من 
تأثرت مصالحهم وتضررت أعمالهم نتيجة الجائحة 

التي ضربت البالد.
كلمة  نّمور  السفير  ألقى  المناسبتين،  كلتا  وفي 
مــقــتــضــبــة تـــوجـــه فـــي بــدايــتــهــا بــالــشــكــر إلــــى حــضــرة 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
عاهل البالد المفدى, الذي يقدم يوميًا أبرز األمثلة 
أو  المواطنين  مع  ســواء  والتضامن،  التضحيات  عن 
لبنان  مــع  كــمــا  المملكة،  أرض  عــلــى  المقيمين  مــع 
تعصف  التي  الحالكة  الظروف  في  وال سّيما  وشعبه 
بهما وخصوصًا بعد االنفجار الهائل الذي أتى على 

شهر  فــي  بــيــروت  اللبنانية  العاصمة  مــن  كبير  قسم 
أغسطس 2020.

وتـــوجـــه الــســفــيــر بــالــشــكــر ثـــانـــيـــًا لــمــقــام رئــاســة 
الجمهورية اللبنانية وفخامة الرئيس العماد ميشال 
عون الموقر، كما لمجلس األوسمة ومديرية المراسم 
جانب  إلــى  إضــافــة  اللبناني,  الجمهوري  القصر  فــي 
والــمــغــتــربــيــن  الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي  الــعــامــة  ــة  ــانـ األمـ
الــكــريــمــة، الـــذيـــن تــكــرمــوا وتـــجـــاوبـــوا مــشــكــوريــن مع 
عسيران  سعد  السيد  لتكريم  نــمــور  السفير  مــبــادرة 
اللذين يمثالن وجهًا  والسيدة جويل شبلي بوجقلي 
مضيئًا وصفحة مشرقة للبنان, ومثاًل عن االغتراب 
لبنان  شأن  من  أعلى  لطالما  الذي  الناجح  اللبناني 

في الخارج.
التعاون  بمستوى  كلمته  في  نّمور  السفير  ونــّوه 
عسيران  السيد  عمل  ميزت  التي  والثقة  والشفافية 
ــل االســتــجــابــة  ــراحـ ــل مـ والـــســـيـــدة بــوجــقــلــي خــــالل كـ
نّوه  الجالية، كما  أبناء  المساعدة من  لنداءات طلب 
في  قبلهما  المبذولين من  والعطاء  والوقت  بالجهد 

سبيل هذه القضية.
أن  بالتأكيد  المكرمين  من  لكل  السفير  وتوجه 
الجمهورية  رئاسة  لدن  من  يأتي  الــذي  التكريم  هذا 
الــلــبــنــانــيــة هــو عــربــون تــقــديــر وامــتــنــان وفــخــر بهما، 

متمنيًا أن يواصال تفانيهما في سبيل لبنان.
وأخيرًا شكر السفير إسهامات وتضحيات كل من 
فريق  وبحرينيين ضمن  لبنانيين  من  وساعد  شارك 
بوجقلي,  السيدة  عمل  وفريق  عسيران  السيد  عمل 
أيضا على  وســام  هــذه اإلسهامات هي  أن  إلــى  مشيرًا 

صدر الوطن الحبيب لبنان.
كما كان في الختام كلمة للمكرمين أعربا خاللها 
على  لبنان  فــي  األولـــى  الرئاسة  لمقام  شكرهما  عــن 
مواصلة  مــؤكــديــن  الوسام,  هــذا  نيل  شــرف  منحهما 

العمل مع كل المخلصين من أجل لبنان.

} جانب من التكريم.

تقديراً لم�ساعدتهم للبنانيين خالل فترة الجائحة..

ال�سفير اللبناني في البحرين يقلد ع�سيران 

وبوجقلي و�سام اال�ستحقاق الوطني اللبناني

ضــمــن مــســاعــي الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء في 
بالحد  المتعلق  الطبي  الوطني  الفريق  توجيهات  تنفيذ 
من انتشار جائحة كوفيد-19، وانطالقا من حرص الهيئة 
الــجــهــود  يــتــزامــن مــع دعـــم  عــلــى ســالمــة منتسبيها وبــمــا 
الرئيس  أكــد  الجائحة،  بشأن  البحرين  لفريق  الوطنية 
إبــراهــيــم  الــمــهــنــدس مــحــمــد  الــدكــتــور  الــتــنــفــيــذي للهيئة 
العسيري أن التوجيهات األخيرة الصادرة تحظى باهتمام 
إتمام  في  تمثلت  والتي  الهيئة،  قبل  من  كبيرين  وحــرص 
الفترة  خالل  التطعيم  عملية  الهيئة  منتسبي  من   %96

القصيرة الماضية.
كــمــا أوضـــح الــعــســيــري أن الــهــيــئــة بــاشــرت فـــور صــدور 
 27 الموافق  الماضي  الخميس  الطبي  الفريق  توجيهات 
مايو 2021 بتنفيذ اإلجراءات االحترازية الجديدة ضمن 
والمتعلقة  كــورونــا،  لفيروس  للتصدي  المبذولة  الجهود 

الجهات  بالتزام  وجهت  والتي  الموظفين،  بفئة  خصيصًا 
الحكومية بتطبيق سياسة العمل من المنزل بنسبة %70، 
للموظفين  السريع  الــفــوري  الفحص  إجـــراء  ضـــرورة  مــع 
البدء  قبل  عملهم  مــواقــع  مــن  العمل  ســيــبــاشــرون  الــذيــن 
بالعمل، وذلك لضمان سالمة الجميع وللحد من انتشار 
ــان تـــجـــاوب جميع  الـــفـــيـــروس فـــي مـــواقـــع الــعــمــل، وقــــد كــ
اإلجـــراءات  جميع  تنفيذ  فــي  وإيجابيا  فعاال  الموظفين 
الصادرة حول هذا الشأن ومما يضمن إتمام جميع المهام 
العمل بشكل فعال  إليهم وضمان سير  الموكلة  واألعمال 
سواء خالل العمل من المنزل أو في مواقع العمل خالل 

هذه الفترة االستثنائية.
وأشــــــاد الــعــســيــري بــالــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
لــحــضــرة صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
وسالمة  فــي ضــمــان صحة  المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 

وخــالــص  الــشــكــر  عــن عظيم  مــعــربــا  المجتمع،  ــراد  أفــ كــل 
البحرين  لفريق  والمتميزة  المخلصة  للجهود  التقدير 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء التي أثمرت عن 
الكثير من اإلجراءات الحكيمة لحماية جميع المواطنين 
لهذه  الــتــصــدي  بــهــدف  المملكة  أرض  عــلــى  والمقيمين 
الجائحة التي اجتاحت العالم، ما جعل مملكة البحرين 

نموذجا متميزا في إدارة هذه األزمة العالمية. 
لجميع  الشكر  بتوجيه  تصريحه  العسيري  واختتم 
العاملين في الصفوف األمامية على كل الجهود الجبارة 
والخدمات العظيمة التي يقدمونها للجميع من دون ملل 
أو كلل، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود كل أفراد ومؤسسات 
المجتمع لتحقيق الهدف المنشود في القضاء على هذا 

الوباء في القريب العاجل بمشيئة اهلل. 
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القراء األعزاء
ــوقــــت الــــذي   فــــي الــ
كــــــــــــان مـــــــــوضـــــــــوع هــــــذا 
المقال يضّج في رأسي، 
وصـــلـــتـــنـــي رســـــالـــــة مــن 
على  الصديقات  احــدى 
ــا  ــهـ ــوانـ ــنـ الـــــواتـــــســـــاب وعـ
لزوجتك  البيت  )انتبه! 
وليس لك(، وهي رسالة 
ذات طابع ديني دنيوي، 
ــر يــتــمــاشــى مع  ــو أمــ وهــ
الحنيف  ديــنــنــا  طبيعة 
الــــــذي تـــكـــّفـــل بــتــنــظــيــم 
الدينية  حياتنا  شـــؤون 
ــاق  ــســ ــ ــاّت ــة بــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ والـ
ــان،  ــقـ ــة واتـ ــ ــ وتــنــاغــم ودّق
حـــــيـــــث بــــــــــدأ مـــــوضـــــوع 
الجملة:  بهذه  الرسالة 
ــل  ــرجـ الـ أن  )الـــمـــعـــلـــوم 

زوجته..  الرجل يسكن عند  ولكن  بيته،  مالك 
نعم... إنها بيوت زوجاتكم!( واستدلت الرسالة 
القرآنية  اآليات  من  بمجموعة  على مقدمتها 
عــزيــز مصر في  ــرأة  امـ عــن  تعالى  قــولــه  ومنها 
َعْن  َبْيِتَها  ِفي  ُهــَو  ِتي  اَلّ ــُه  ــ )َوَراَوَدْت ســورة يوسف 
َنْفِسه( اآلية 23، ثم في خطابه سبحانه لنساء 
فــي ســورة األحـــزاب بقوله  الــســالم  النبي عليه 
)َواْذُكـــْرَن  وقوله   ،33 اآليــة   ) ُبُيوِتُكَنّ ِفــي  ــْرَن  )َوَقـ
..( اآلية 34،  ِ اهلَلّ آَياِت  ِمْن  ُبُيوِتُكَنّ  ِفي  ُيْتَلى  َما 
فعلى الرغم من كونه بيت الرسول عليه السالم 
ولكن الخطاب اإللهي نسب البيوت إلى نسائه.

عليه  الــرســول  عن  الشريف  الحديث  وفــي 
ــم، خــيــركــم  ــركـ ــيـ ــســــالم قـــولـــه : )خـ الـــصـــالة والــ
ألهله وأنا خيركم ألهلي(، لذلك فإن أي رجل 
أثناء  بيته  خّيرًا ألهل  اهلل سيكون  يّتق  مسلم 
العالقة  هــذه  انتهت  إن  وحــتــى  الــزوجــيــة  قــيــام 
بالطالق، ألن الشخص الخّير يبقى خّيرا في 
فإنه سيتبع  الحالة األخيرة  الحاالت وفي  كل 
َبــْيــَنــُكــْم(  اْلــَفــْضــَل  َتــنــَســُوا  هــدي اآليـــة 237 )َواَل 
ُتعّد  الــطــالق  أن قضايا  وحــيــث  الــبــقــرة،  ســـورة 
وإنه  األزواج،  معادن  لبيان  الحقيقي  المحّك 
كفيلة  كانت  بعضها  بأن  القول  المؤسف  لمن 
لم  األزواج  إن بعض  بل  المعدن،  رداءة  بإظهار 
الزوجية  العالقة  قيام  وقــت  ألهله  خــّيــرا  يكن 
الزوجات  فاحتملت  بعدها،  أكثر سوءًا  وأصبح 
سوء أزواجهن على أمل تغّيرهم وصالحهم مع 
الــــزواج والــعــشــرة، لتتكشف  مضي ســنــوات مــن 
لهن الحقيقة بعد حين وتذهب بذلك سنوات 

انتظار تحقق األمل هباء منثورا.
القضايا  فمواضيع  بــدء،  ذي  على  وعـــودة 
أهمها  ومـــن  ــدًا  جــ وكــثــيــرة  متشعبة  األســـريـــة 
مسكن الزوجية، الذي ُيعّد أحد أكثر المشاكل 
التي تواجهها المرأة المطلقة تعقيدًا، السيما 
تعتمد  التي  المحدود  الدخل  ذات  األســر  في 
ــات اإلســكــانــيــة  ــدمـ ــخـ بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى الـ
المقدمة من وزارة اإلسكان، وبمسكن الزوجية 
العقاري  السجل  فــي  الــمــوثــق  المسكن  أعــنــي 
الـــزوج وحــده،  الــــوزارة باسم  أو ضمن خــدمــات 
والــــذي اشــتــرك الـــزوجـــان قــبــل وقــــوع الــطــالق 
في تأسيسه فساهمت الزوجة فيه بشكل غير 

رسمي رغم كونه مملوكًا للزوج.
وهــــي مــشــكــلــة تــعــانــي مــنــهــا أعـــــداد كــبــيــرة 
مـــن الـــســـيـــدات الـــالتـــي تـــواصـــلـــن مــعــي بــشــأن 
قــضــايــاهــم األســـريـــة، إذ يــشــتــركــن جــمــيــعــًا في 
ــاركـــن في  ــي كــونــهــن قـــد شـ مــعــانــاة واحـــــدة وهــ
المساهمة  خــالل  مــن  الــزوجــيــة  بيت  تأسيس 
بسحب  أو  مصوغاتهن  ببيع  أو  بمدخراتهن 
قروض شخصية وتسليمها ألزواجهن من أجل 
المنزل، طبعًا  أو من أجل تأثيث  البناء  إتمام 
ان  عــلــى  تــعــويــاًل  ذلـــك  يــثــبــت  مستند  أي  دون 
الحياة الزوجية مشاركة بينها وبين زوجها، ثم 

المشكلة بعد وقوع  تبدأ 
الـــطـــالق، فــالــبــيــت ملك 
غير  ومساهمتها  لــلــزوج 
كانت من قبيل  الموثقة 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة في 
تــأســيــس بــيــت الــزوجــيــة 
غير المملوك لها، كما أن 
طبيعة العالقة الزوجية 
الــقــائــمــة قــد حــالــت دون 
مـــطـــالـــبـــة الـــــزوجـــــة بــمــا 
مساهمتها،  قيمة  يثبت 
وهــنــا تــقــف الـــمـــرأة بعد 
ــــالق خــالــيــة  ــطـ ــ وقـــــــوع الـ
بــيــت  مـــــن  الــــــوفــــــاض ال 
مالها  مــن  وال  الــزوجــيــة 
ــه،  ــعـ ــدفـ ــــت بـ ــامـ ــ الـــــــــذي قـ
والــــقــــصــــص الــمــشــابــهــة 
ومؤلمة  ومتنوعة  كثيرة 
في الوقت نفسه، أسوأها 
تلك التي يتفّرد فيها الزوج بمسكن الزوجية 
و ُيلقي خارجه أبناءه مع حاضنتهم دون أدنى 

مسؤولية أو وقفة مع ضميره.
بــدء مرحلة  مع  اإلشكالية  تبدأ  هنا  ومــن 
الصراع السترداد الحق الذي لم يتم حمايته 
ــــك عـــن طــريــق  ــرأة، وذلـ ــمــ مــســبــقــًا مـــن قــبــل الــ
قاعدة  على  يّتكئ  الــذي  القضاء،  إلى  اللجوء 
أساسية وهي قاعدة اإلثبات، فمن يّدعي بحق 
ما يكون عليه عبء إبراز الدالئل والمستندات 
التي تثبت هذا الحق وفقًا للقاعدة القانونية 
التي تقضي بأن )البّينة على من اّدعى( وحيث 
أن األصل القانوني في المنازعات المدنية بأن 
المطالبات المالية التي تفوق الخمسة آالف 
دينار ال يجوز اثباتها إال بالكتابة واستثناء في 
اثباتها  للمدعي  أدبــي يجوز  مانع  وجــود  حال 

بكل وسائل االثبات بما فيها شهادة الشهود.
وإلعمال مبدأ المانع األدبي، نحتاج الى 
الزوجية،  العالقة  واقــع طبيعة  إلــى  نعود  ان 
فإن الحياة الزوجية هي عالقة تتميز بطابع 
إال  مجرياتها  على  يّطلع  فــال  الخصوصية، 
ــإن أعـــطـــت الـــزوجـــة زوجــهــا  اهلل ســبــحــانــه، فــ
فيما  الخفاء  في  ذلــك  يكون  ما  غالبًا  شيئا 
الجمع،  أمـــام  يــكــون  وال  شــاهــد  دون  بينهما 
وهنا سأتجنب الحديث عن اليمين القانونية 
إلــــى شخص  إال  تـــوجـــه  الــحــاســمــة ألنـــهـــا ال 
يمتلك ذمة وخوفًا من اهلل وإال ستكون غير 

مجدية.
ــإن مـــســـاعـــدة الــــزوجــــة لــزوجــهــا  وعــلــيــه فــ
فــي تكوين مــنــزل الــزوجــيــة هــو مــوضــوع هام 
ويقتضي تدخاًل من المجلس األعلى للمرأة 
لوضع ضوابط قانونية لحماية حقوق المرأة 
في مؤسسة الزواج، ضوابط واضحة أو آليات 
محددة تستقر معها الحقوق سواء استمرت 
العالقة الزوجية أو انتهت بالطالق، وإلى أن 
يتم التوصل إلى مثل هذا التنظيم القانوني 
يجب ان تعي كل امــرأة كيفية الحفاظ على 
حــقــوقــهــا وعـــلـــى اســتــقــالل ذمــتــهــا الــمــالــيــة، 
لــلــزوج بل  مــن مالها حقًا  فــالــزواج ال يجعل 
العكس هو الصحيح فالشرع يجعل لها حقًا 
في ماله باإلنفاق عليها حتى وإن كانت ذات 
مال، وال ضير في مساعدة المرأة لزوجها في 
تأسيس مسكن الزوجية، ولكن عليها أن تضع 
أو  -قّلت  اثبات مساهماتها  بأن  اعتبارها  في 
أو  الخجل  هــو حــق ال يحتمل  كتابة  كــثــرت- 
ليس  الحق  إحــقــاق  بــأن  تعي  وأن  المجاملة 
الذي  الــزوج،  انتقاصًا من قدر  ُيعد  عيبًا وال 
عليه  وُيقبل  بذلك  يرضى  أن  عليه  يتوجب 
الخطوة  إلى هذه  ُيبادر  وأن  بل  وكرامة،  ُحبًا 
مؤشر  ُيعد  هــذا  قبوله  نفسه، ألن  تلقاء  من 
ثقة متبادلة لحفظ الحقوق تحسبًا لما قد 

تأت به األيام من تقلبات األحوال. 

الحق ال�سائع في م�سكن الزوجية 

بقلم: الدكتورة احملامية 
هنادي عيسى اجلودر

أكدت هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض أن مشروع تطوير ساحل 
وأن  الهيئة  قبل  مــن  مــمــول  قــاللــي 
تطويره  بعد  سيبقى  الساحل  هــذا 
مجاني،  وبشكل  للجميع  مفتوحا 
مــشــيــرة إلــــى أن تــطــويــر الــمــشــروع 
ــنــــهــــوض  ســـيـــســـهـــم فــــــي تــــعــــزيــــز الــ
بــالــمــنــطــقــة عــمــرانــيــا واقــتــصــاديــا 

وسياحيا.
أي  أن  عـــلـــى  الــهــيــئــة  ــددت  ــ ــ وشـ
الساحل  هــذا  تعهيد  حــول  أحاديث 
لــمــســتــثــمــريــن أو إغـــالقـــه فـــي وجــه 
ــث مــغــلــوطــة  ــ ــاديــ ــ ــة هـــــي أحــ ــامــ ــعــ الــ
لــهــا مــن الصحة  تــمــامــا وال أســـاس 
ــى  ــيــــع إلــ إطـــــــالقـــــــا، داعــــــيــــــة الــــجــــمــ
مصادرها  مــن  المعلومات  استقاء 

الصحيحة والموثوقة.
ــاحــــة  ــيــ وجـــــــــــــددت هــــيــــئــــة الــــســ
الحيوي  المشروع  هذا  أن  تأكيدها 
البحرين  هيئة  قبل  مــن  والــمــمــول 
للسياحة والمعارض سيمنح أهالي 
ومــحــافــظــة  قـــاللـــي  مــنــطــقــة  وزوار 
الــمــحــرق بــكــافــة فــئــاتــهــم الــعــمــريــة 
سياحية  بوجهة  لالستمتاع  فرصة 
للعامة  مــفــتــوحــة  جـــديـــدة  عــائــلــيــة 

عــلــى  رســــــوم  أي  فـــــرض  دون  ومـــــن 
مرتاديه.

تـــطـــويـــر  مـــــشـــــروع  أن  ــنــــت  ــيــ وبــ
أحـــد مشاريعها  هــو  قــاللــي  ســاحــل 
فــي مــجــال تطوير  االســتــراتــيــجــيــة 
ــأتــــي فــي  ــهــــات الـــبـــحـــريـــة، ويــ الــــواجــ
إطــــــار مـــشـــاريـــع مـــمـــاثـــلـــة تــنــفــذهــا 
الــهــيــئــة وتـــهـــدف فـــي الــمــقــام األول 
إلــــى تــطــويــر الـــواجـــهـــة الــســيــاحــيــة 

ــــي خـــدمـــة  ــب فـ ــــي تـــصـ ــتـ ــ لـــلـــبـــلـــد والـ
والمقيمين  المواطنين  ومصلحة 
وزوار مملكة البحرين. وأكدت هيئة 
أعرب  التي  المخاوف  أن  السياحة 
عنها عدد من سكان منطقة قاللي 
الكرام من خالل تسجيالت مصورة 
أســــاس معلومات  عــلــى  ُبــِنــيــت  لــهــم 
ساحل  تطوير  مشروع  وأن  خاطئة 
قـــاللـــي ســيــحــقــق تــطــلــعــاتــهــم وفــقــا 

الــهــيــئــة عنها  لــمــخــطــطــات أعــلــنــت 
سابقا من خالل اللقاءات المباشرة 
مع ممثلين عن األهالي وفي وسائل 

اإلعالم. 
الــهــيــئــة أن مــشــروع  وأوضـــحـــت 
تـــطـــويـــر ســـاحـــل قـــاللـــي ســيــضــيــف 
ــات بــأرقــى  ــدمـ مـــواقـــع تــرفــيــهــيــة وخـ
ــي الــمــنــطــقــة مــمــا  الـــمـــســـتـــويـــات فــ
ســـيـــؤهـــل هــــــذا الــــمــــشــــروع لــيــكــون 

جــديــدا  ترفيهيا  سياحيا  مــقــصــدا 
وزوار  والـــمـــقـــيـــمـــيـــن  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 
مشروع  ألهــداف  تحقيقا  المملكة 
االستراتيجي  الهيكلي  المخطط 
الوطني لمملكة البحرين وتحقيًقا 

لرؤية البحرين 2030.
يـــشـــار إلــــى أن مـــشـــروع ســاحــل 
ــتــــضــــمــــن بــــــنــــــاء ســــاحــــل  قــــــاللــــــي يــ
ومــمــشــى عــامــا عــلــى مــســاحــة تقدر 
ـــ100 ألـــف مــتــر مــربــع، يــتــكــون من  بــ
مــنــطــقــتــيــن رئــيــســيــتــيــن، األولــــــى: 
ســـاحـــل مــمــتــد عـــلـــى مـــســـافـــة 1.5 
كيلومتر ويتضمن 14 محال تجاريا 
وعــــددا مــن األكــشــاك الــتــجــاريــة و3 
للرياضة  ومــركــزا  ريــاضــيــة  مــالعــب 
باإلضافة  المأكوالت  لفناء  ومبنى 
الواجهة  لمرتادي  عــام  ساحل  إلــى 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ ــة، والـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
كيلومتر   0.5 مــســافــة  عــلــى  تــمــتــد 
مطاعم   6 تتضمن  الــســاحــل  عــلــى 
بــواجــهــات بــحــريــة، بــاإلضــافــة إلــى 
عـــدد مــن الــمــرافــق األســاســيــة مثل 
إسعافات  وغرفة  للسيارات  مواقف 
ــة لـــرعـــايـــة  ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــرفــ ــ ــة وغــ ــ ــيــ ــ أولــ

األطفال وعدة مرافق أخرى.

»ال�سياحة« تتجاوب مع ما ن�سرته »اأخبار الخليج«.. وت�ؤكد:

م�س��روع تط���وير �س���احل ق���الي مم��ول م��ن هيئ��ة البحري��ن 

بالمج��ان للجمي��ع  مفتوح��ا  و�سيب�ق���ى  وال�مع���ار�ض  لل�س��ياحة 

} نموذج توضيحي لمشروع تطوير ساحل قاللي.
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الـــصـــحـــة  إدارة  ــــت  ــعـ ــ ــابـ ــ تـ
زياراتها  الصحة  بــوزارة  العامة 
ــد مـــن  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــشــ ــيــ ــتــ ــفــ ــتــ الــ
االحترازية  اإلجـــراءات  تطبيق 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ ــفــ ــلـــتـــصـــدي لــ لـ
)كــوفــيــد-19(، وقــد قــام مفتشو 
ــبــــة األغـــــذيـــــة يـــوم  ــراقــ قـــســـم مــ
أمس، الجمعة، بزيارة تفتيشية 
ومــقــهــى  مــطــعــًمــا   220 شــمــلــت 
وتم  ومشروبات,  أطعمة  يقدم 
غلقًا  مطعمين  غــلــق  خــاللــهــا 
إداريًا مدة أسبوع، ومخالفة 35 
منها, حيث تم اتخاذ اإلجراءات 
المطاعم  هذه  إلحالة  الالزمة 

الى الجهات القانونية.
التفتيشية  الــزيــارة  وتــأتــي 
ــي إطـــــــار تـــكـــثـــيـــف الـــــزيـــــارات  ــ فـ
إلــى  تــهــدف  والــتــي  التفتيشية 
ــن الــــتــــزام الــمــنــشــآت  الـــتـــأكـــد مـ
بـــــــاالشـــــــتـــــــراطـــــــات الــــصــــحــــيــــة 
المنصوص  األخيرة  والقرارات 
ــذه  ــيــــث شـــمـــلـــت هــ ــلــــيــــهــــا، حــ عــ
ومقهى  مطعمًا   220 الــزيــارات 

في مختلف المحافظات.
وبــيــنــت الـــــــوزارة أنــــه نــظــًرا 
إلــــى مــخــالــفــة تــلــك الــمــطــاعــم 
ــات  ــ ــراطــ ــ ــتــ ــ اإلجــــــــــــــــراءات واالشــ

عليها  المنصوص  التنظيمية 
ــم 51  ــ فــــي الــــقــــرار الـــــــــوزاري رقـ
االشتراطات  بشأن   2020 لسنة 
الواجب تطبيقها في  الصحية 
الحــتــواء  والــمــقــاهــي  المطاعم 
ومــنــع انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
مخالفات  ورصــد  )كوفيد-19(، 

لـــلـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــصــــــادرة بـــهـــذا 
الـــشـــأن، تـــم تــطــبــيــق الــقــوانــيــن 
حـــيـــال الــمــطــاعــم الــمــخــالــفــة، 
أن مأموري  إلى  الــوزارة  ولفتت 
الــــضــــبــــط الــــقــــضــــائــــي قــــامــــوا 
ــاذ  بــضــبــط الــمــخــالــفــات واتـــخـ

اإلجراءات الالزمة.

رفـــضـــت الــمــحــكــمــة الــصــغــرى 
رفعتها  ثالثينية  دعــوى  الشرعية 
الـ 12  ابنها صاحب  لضم حضانة 
أن  للمحكمة  تبين  أن  بعد  عــامــا، 
تعود  الحالية لالبن  األب  حضانة 
والــجــدة  واألم  األب  بــيــن  التـــفـــاق 
وأن االتفاق والصلح بين األطراف 
ــق بــمــوجــب  ــوثـ عـــلـــى الـــحـــضـــانـــة مـ
المحكمة  وأكــــدت  قــضــائــي،  حــكــم 
أن  الــــــدعــــــوى  فـــــي  ــوم  ــخـــصـ ــلـ لـ أن 
ــام الــمــحــكــمــة وأن  ــ يــتــصــالــحــوا أمـ
تثبت المحكمة التصالح واالتفاق 
ويوقع كل من الخصوم على ذلك 
لــمــحــضــر جلسة  ويـــكـــون  الــصــلــح 

الورقة  قوة  المحكمة  أمام  الصلح 
الرسمية.

وقــــــــــال الــــمــــحــــامــــي عــــبــــداهلل 
المراشدة إن موكله اتفق وطليقته 
عــلــى أن تــكــون حــضــانــة األطــفــال 
لــصــالــحــهــا مـــقـــابـــل تـــنـــازلـــهـــا عــن 
نــفــقــة الــعــدة والــمــتــعــة، ثــم قامت 
تطالب  دعــوى  برفع  موكله  والـــدة 
ــة األبـــــــنـــــــاء فــــــي دعــــــوى  ــانــ بــــحــــضــ
مــســتــقــلــة، وانــتــهــت بــالــصــلــح بين 
والــــــدة مــوكــلــه وطــلــيــقــتــه واتــفــقــا 
عــلــى انــتــقــال حــضــانــة االبــــن إلــى 
والدة موكله، وأوضح أن موكله رفع 
دعــوى قضائية أخــرى ضد والدته 

وانتهت  له  االبــن  حضانة  ليطلب 
وبانتقال  بالصلح  الــدعــوى  أيضا 
طليقته  أن  إال  لــه  االبـــن  حضانة 
عادت مجددا ورفعت دعوى تطالب 

بحضانة االبن مرة أخرى.
األم  إن  الـــمـــحـــكـــمـــة  ــت  ــ ــالـ ــ وقـ
على  الجدة  مع  توصلت  المدعية 
انتقال حضانة االبن إلى األخيرة 
بــمــوجــب صــحــة اتـــفـــاق الــطــرفــيــن 
األب  وأن  لكالهما،  مــلــزم  وأصــبــح 
والدته ضم  مع  اتفاق  إلــى  توصل 
حــضــانــة االبــــن لـــه بــمــوجــب حكم 
شرعي صدق على االتفاق بينهما، 
وأكــــدت الــثــابــت شــرعــا أن االتــفــاق 

والصلح منهي للخصومة، كما أن 
قانون اإلجراءات أمام نص على أن 
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة 
إثبات تصالحهم أو أي اتفاق آخر 
ويــوقــع  الجلسة  بمحضر  بينهما 
كل منهما بالصلح ويكون لمحضر 
ــوة الــــورقــــة الــرســمــيــة  ــ الــجــلــســة قـ
ولذلك فكان من األولى على األم 
تصالحهما  حكم  على  تطعن  أن 
الـــدعـــوى  تــقــيــم  بــاالســتــئــنــاف وال 
مجددا مما يكون طلبها على سند 
غير قانوني، ولهذه األسباب قضت 

المحكمة برفض الدعوى.

دفع ثالثيني ثمن جريمة سرقة 463 دينارا 
ــن عـــامـــل بــــــرادة لــتــقــضــي الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  مـ
الجنائية بسجنه مدة 7 سنوات بعد أن استخدم 
درج  وفــتــح  العامل  وهـــدد  وسكينا  خشبية  عصا 
األمـــــوال وســــرق مــا يــقــرب مــن 463 ديـــنـــارا وفــّر 

هاربا.
وكــــان عــامــل بــــرادة آســيــوي قــد تــقــدم ببالغ 
ــوم الـــواقـــعـــة حــضــر إلـــيـــه الــمــتــهــم  يــفــيــد بـــأنـــه يــ
إلى  متوجها  خشبية  عصا  حامال  الواقعة  ليلة 
العامل الكاشير وطلب منه الخروج من المكتب 
للحصول على المال الموجود بالماكينة، وأثناء 
المجني  فــحــاول  يــده  مــن  العصا  ذلــك سقطت 
عليه وآخر السيطرة على المتهم إال أن األخير 
أخرج من جيبه سكينين وهددهما بهما وأحدث 
بــعــض اإلصـــابـــات بــهــمــا وتـــوجـــه إلـــى الــصــنــدوق 

وسرق 463 دينارا ووضع المال في حقيبته وفّر 
هاربا.

األمنية  الــجــهــات  ــدأت  بـ الــبــالغ  تلقي  وبــعــد 
تحرياتها لضبط المتهم، وأثناء ما كانت دورية 
ــبـــالغ اشــتــبــه  شـــرطـــة تــمــشــط الــمــنــطــقــة بــعــد الـ
فــي أحــد األشــخــاص بنفس مواصفات  أفــرادهــا 
الـــجـــانـــي، وبــالــفــعــل تـــم ضــبــطــه واعـــتـــرف عليه 
المتهم  إلــى  النيابة  فأسندت  عليهما،  المجني 
البحرين  أمـــن  بـــدائـــرة   2021 يــنــايــر   17 فــي  أنـــه 
سرق المبلغ النقدي المملوك للمجني عليهما 
بــإشــهــار سكين وأحــدث  قــام  بــأن  بطريق اإلكــــراه 
ــات الــمــوصــوفــة بــالــتــقــريــر الطبي  ــابـ بــهــمــا اإلصـ

وتمكن بتلك الوسيلة من إتمام سرقته.

أيـــــــدت مـــحـــكـــمـــة االســــتــــئــــنــــاف الــعــلــيــا 
المدنية  المحكمة  حكم  الثانية  المدنية 
ألف   30 رد  بحرينية  ســيــدة  بــإلــزام  األولـــى 
دينار إلى هيئة التأمين االجتماعي بعد أن 
زوجها  معاش  على  الحصول  فــي  استمرت 
مدة قاربت الـ10 سنوات على الرغم من أنها 
إبـــالغ الهيئة،  تــزوجــت مــرة أخـــرى مــن دون 
وأكدت المحكمة أنه على كل صاحب معاش 
أو من يصرف باسمه المعاش إبالغ الهيئة 
االستحقاق  أســبــاب  فــي  تغيير  بكل  العامة 
يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه 
وذلــــك خـــالل شــهــر عــلــى األكــثــر مــن تــاريــخ 

حدوث التغيير.
وكانت الهيئة قد رفعت دعواها طالبت 
المدعى عليها برد مبلغ 30 ألف دينار على 
لزوجها  وريثة  هي  عليها  المدعى  أن  سند 
الــمــتــوفــى الــخــاضــع لــلــقــانــون االجــتــمــاعــي، 

لها،  تقاعديا  معاشا  المدعية  ربطت  وقــد 
دون  مـــن  تـــزوجـــت  عــلــيــهــا  الـــمـــدعـــى  أن  إال 
إبالغ الهيئة ولم تتقدم بطلب لوقف صرف 
الــمــعــاش الــتــقــاعــدي الـــخـــاص بــهــا وظــلــت 
تــصــرف ذلـــك الــمــعــاش طــــوال فــتــرة قــاربــت 
المبلغ  تــرصــد فــي ذمتها  الــــ10 ســنــوات مــا 
رد  بــضــرورة  الهيئة  فأبلغتها  بــه  المطالب 
حكم  وصـــدر  تستجب،  لــم  أنــهــا  إال  المبلغ 
المبلغ  رد  عليها  المدعى  بإلزام  درجة  أول 
إلى الهيئة. إال أن المدعى عليها لم ترتض 
الحكم وطلبت التحقيق لتثبت المستأنفة 
قيامها بإخطار الهيئة بواقعة زواجها وإلغاء 
الحكم وعدم سماع الدعوى للتقادم ومرور 
أكدت  االستئناف  أن محكمة  إال  3 سنوات، 
ن أن حقوق  أن قانون التأمين االجتماعي بيَّ
الهيئة العامة تسقط على أي األحوال قبل 
وأصحاب  عليهم  والمؤمن  العمل  أصحاب 

بانقضاء  عنهم  والمستحقين  الــمــعــاشــات 
االستحقاق  تــاريــخ  مــن  سنة  عــشــرة  خمس 
مــوصــى عليه  بــخــطــاب  كــتــابــة  دون طــلــبــهــا 
ــــك حــمــايــة  ــــك، وذلـ بــعــلــم الـــوصـــول قــبــل ذلـ
للتأمين االجتماعي  العامة  الهيئة  ألموال 
بعدم  الــدفــع  ثــم يضحى  ومــن  المستحقة، 
المطالبة  فــي  المستأنفة  الــدعــوى  ســمــاع 
برد ما دفع بغير وجه حق جديرة بالرفض. 
كــمــا نـــص الـــقـــانـــون عــلــى أن يــلــتــزم الــذيــن 
بإخطار  الـــزواج  عقود  بتوثيق  إليهم  يعهد 
الهيئة العامة بحاالت الزواج التي تتم بين 
الجهاز  وحــدات  وعلى  المعاش  مستحقات 
والــهــيــئــات  والـــمـــؤســـســـات  لـــلـــدولـــة  اإلداري 
العمل  والـــشـــركـــات وأصـــحـــاب  والــجــمــعــيــات 
الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات 
ممن  الــمــعــاش  فــي  عنهم  المستحقين  أو 
هذا  معاشات طبقا ألحكام  على  يحصلون 

القانون أن يخطروا الهيئة العامة باسم من 
يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل 
ومقدار أجره ورقم ربط معاشه وذلك خالل 
شهر من تاريخ استخدامه وعلى كل صاحب 
باسمه  يــصــرف  مــن  أو  والمستحق  مــعــاش 
المعاش إبالغ الهيئة العامة بكل تغيير في 
أسباب االستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش 
وذلــك خــالل شهر على  أو خفضه  وقفه  أو 

األكثر من تاريخ حدوث التغيير.
ــمـــدعـــى عــلــيــهــا فــي  ــرت الـ ــمـ ــتـ ولـــمـــا اسـ
الحصول على معاش زوجها مدة 10 سنوات 
يفيد  بــمــا  بــزواجــهــا  الهيئة  إبـــالغ  دون  مــن 
من  التقاعدي  للمعاش  استحقاقها  عــدم 
ــاب حكمت  ــبــ تـــاريـــخ زواجــــهــــا  فــلــهــذه األســ
ورفضه  بقبول االستئناف شكال،  المحكمة 
موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت 

المستأنفة المصروفات.

المبذولة  جــهــودهــا  ــار  إطـ فــي 
وضمن  العامة  السالمة  لتحقيق 
ــة لـــلـــتـــصـــدي  ــيــ ــنــ ــوطــ ــود الــ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
والعمل  كورونا  جائحة  لتداعيات 
ــن وســــالمــــة كــل  ــ عـــلـــى تــحــقــيــق أمـ
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، تــشــدد 
بالمحافظات  الشرطة  مديريات 
على  المعنية  األمــنــيــة  واإلدارات 
ضـــــــــرورة االلــــــتــــــزام بــــــاإلجــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
الفريق  عن  الــصــادرة  والتعليمات 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا لإلسهام في الحد من زيادة 
ــاع عـــدد الــحــاالت  ــفـ االنــتــشــار وارتـ
الــقــائــمــة، وذلــــك فـــي ظـــل ارتــفــاع 
عدد اإلصابات في الوقت الراهن، 
مؤكدًة أهمية دور أفراد المجتمع 
كـــافـــة فـــي االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات 
ــة واتــــــبــــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــيــ ــائــ ــوقــ الــ
الــــصــــادرة لــمــنــع انـــتـــشـــار فــيــروس 
كـــورونـــا عــبــر الــبــقــاء فـــي الــمــنــازل 
ــات  ــاجــ ــحــ ــاء الــ ــقــــضــ والـــــــخـــــــروج لــ
الــضــروريــة، مــع االلـــتـــزام بــارتــداء 
التباعد  وتــطــبــيــق  الــوجــه  كــمــامــة 
العامة،  األمــاكــن  فــي  االجتماعي 
التجمعات  تجنب  إلــى  باإلضافة 
من  كونهما  والمخالطة  العائلية 
أهم األسباب في انتشار الفيروس 

وزيادة عدد الحاالت القائمة.
ــامـــت  وفـــــــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، قـ
بالمحافظات  الشرطة  مديريات 
ومنذ  المعنية  األمنية  واإلدارات 
ــاريــــخ 2  ــى تــ ــتـ ــدء الـــجـــائـــحـــة وحـ ــ بـ
اإلجــراءات  باتخاذ  الجاري  يونيو 
مخالفة   82994 حيال  القانونية 

ــه فــي  ــ ــوجـ ــ عــــــدم لـــبـــس كـــمـــامـــة الـ
واتـــخـــاذ 9570  الـــعـــامـــة،  األمـــاكـــن 
إجــــــــراًء لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــعــايــيــر 
ــاعـــي، والـــقـــيـــام  ــمـ ــتـ الـــتـــبـــاعـــد االجـ

بــ11084 حملة توعوية.
كـــمـــا تــلــقــى مـــركـــز اإلســـعـــاف 
ـــدء الـــجـــائـــحـــة  ـــ ــنــــذ بـ الــــوطــــنــــي مــ
بــجــائــحــة  خـــاصـــا  بـــالغـــا   15132
كـــــورونـــــا، حـــيـــث بـــاشـــرهـــا واتـــخـــذ 
ــة عـــن طــريــق  اإلجـــــــــراءات الــــالزمــ
فريق متخصص ومؤهل للتعامل 
إلى  باإلضافة  الــحــاالت،  هــذه  مع 
أن المعدل اليومي للحاالت التي 
لــهــا من  واالســتــجــابــة  نقلها  يــتــم 
ســواء من  الوطني،  اإلسعاف  قبل 
كورونا  لفيروس  القائمة  الحاالت 
الــعــاديــة بلغ  الـــطـــوارئ  أو حـــاالت 
آلـــيـــات  ــامـــت  قـ فــيــمــا  ــالــــة،  حــ  400
تم  حــركــة   36662 بــــ  الــنــقــل  إدارة 
منذ  حــالــة   100428 نــقــل  خــاللــهــا 

بدء الجائحة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، تـــتـــابـــع 
الــمــدنــي  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة 
ــار  ــتـــشـ دورهــــــــــا فـــــي الــــحــــد مـــــن انـ
ــيــــث قــــامــــت مــنــذ  الـــــفـــــيـــــروس، حــ
 314533 بــتــنــفــيــذ  الــجــائــحــة  بـــدء 
مختلفة  وتعقيم  تطهير  عملية 
لــلــمــبــانــي والــمــنــشــآت الــحــكــومــيــة 
مع  وغيرها،  والطرقات  والــشــوارع 
التدريبية  الـــدورات  عقد  مواصلة 
لتنفيذ  الصحيحة  الــطــرق  حــول 
ــلـــيـــات الـــتـــطـــهـــيـــر والــتــعــقــيــم  عـــمـ
االحترازي في المباني والمنشآت 
وبلغ  الــعــمــل،  وأمــاكــن  الحكومية 
عدد المشاركين في الدورات التي 

من   2238 المدني  الدفاع  نظمها 
الــمــؤســســات والــشــركــات الــخــاصــة 
ومــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
منذ  المتطوعين  عــدد  بلغ  فيما 
 6134 الماضي  الــعــام  مــارس  شهر 
اإلشراف  إلى  باإلضافة  متطوعًا، 
تــطــهــيــر  ــيــــات  ــلــ عــــمــ  2209 ــى  ــلــ عــ
المتطوعون،  فيها  شارك  وتعقيم 
من  شخصًا   1230 تدريب  تم  كما 
لتعقيم  والــمــتــطــوعــيــن  الــــكــــوادر 
عمليات   107 وتنفيذ  الــمــســاجــد، 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ تــطــهــيــر وتـــعـــقـــيـــم بـ

شركات التنظيف.
ــات  ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ــا بــــــــاشــــــــرت مــ ــ ــمــ ــ كــ
وإدارة  بــالــمــحــافــظــات  الـــشـــرطـــة 
الــعــمــلــيــات بــرئــاســة األمــــن الــعــام 
الـــمـــعـــنـــيـــة،  ــة  ــيــ ــنــ األمــ واإلدارات 
إجــراءاتــهــا الــمــيــدانــيــة مــن خــالل 
نــشــر الـــدوريـــات األمــنــيــة )الــراكــبــة 
والمواقع  األســواق  في  والراجلة( 
التجارية للتأكد من تنفيذ قرارات 
إغــالق  بــشــأن  التنسيقية  اللجنة 
والتجارية  الصناعية  المحال  كل 
خـــدمـــات  أو  ســـلـــعـــا  ــدم  ــقــ تــ ــي  ــتــ الــ
مــبــاشــرة لــلــجــمــهــور، حــيــث تهدف 
إلى  أساسي  الــقــرارات بشكل  هــذه 
العامة  والسالمة  الصحة  تأمين 
ــن تــــداعــــيــــات جــائــحــة  ــ ــد مـ ــ ــــحـ والـ

كورونا.
وتـــشـــيـــر مـــديـــريـــات الــشــرطــة 
األمنية  واإلدارات  بالمحافظات 
جهودها  ضمن  أنــه  إلــى  المعنية 
ــــي تـــنـــفـــيـــذ قــــــــــرارات وتـــوصـــيـــات  فـ
الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي، فــإنــهــا 
ــــن  ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ ــع الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـــــــدعـــــــو جـ

الخدمات  إنــهــاء  إلــى  والمقيمين 
الحاجة  دون  إلكتروني من  بشكل 
إلى الحضور الشخصي، وفي حال 
حجز  يتم  الحضور  األمــر  تطلب 
التباعد  مواعيد مسبقة لتحقيق 
كما  االزدحــــام،  ومــنــع  االجتماعي 
المراجعين  دخــــول  قــصــر  تــم  أنـــه 

الحاصلين  على  الخدمة  لمراكز 
لفيروس  المضاد  التطعيم  على 
بــعــد  يــــومــــا   14 ــوا  ــ ــمــ ــ وأتــ ــا  ــ ــورونــ ــ كــ
الــجــرعــة الــثــانــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
المتعافين من الفيروس، ومن هم 

فوق 18 عامًا فقط.

�ضمن   35 وم��خ��ال��ف��ة  م��ط��ع��م��ي��ن  �إغ������اق 

ومقه���ى مطعم���ا   220 عل���ى  تفتي�ش���ية  حمل���ة 

ب�����ش��روط الأب  ح����ق  م����ن  ال��ح�����ش��ان��ة  ال���م���ح���ك���م���ة..  ب����اأم����ر 

} المحامي عبداهلل المراشدة.

الجائحة ب��داي��ة  منذ  ك��م��ام  ارت����داء  ع��دم  مخالفة  األ���ف   83 ق��راب��ة 

م����دي����ري����ات ال�������ش���رط���ة ت�������ش���دد ع���ل���ى الل�����ت�����زام ب�������الإج�������راءات الح����ت����رازي����ة

} مأمورو الضبط القضائي يباشرون الحمالت التفتيشية.

} حمالت أمنية مستمرة من جانب مديريات الشرطة لضبط المخالفين.

ث���اث���ي���ن���ي ي�����ه�����دد ع�����ام�����ل ب�������رادة 

دي���ن���ارا  463 وي�������ش���رق  ب�������ش���ك���ي���ن.. 

بعد �أن تح�صلت على معا�ش مدة 10 �سنوات بالمخالفة

ال��ت��اأم��ي��ن الج��ت��م��اع��ي اإل����ى  األ����ف دي���ن���ار   30 اإرج������اع  ب��ح��ري��ن��ي��ة  اإل������زام 
���ش��ن��وات..   3 ���ش��اب��ي��ن  ب�����ش��ج��ن  ن��ه��ائ��ي  ح��ك��م 

ا���ش��ت��ه��دف��ا دوري�������ة ����ش���رط���ة ب��ال��م��ول��وت��وف

التمييز نهائيا  أقرت محكمة 
ــنـــوات على  بــالــســجــن 5 سـ حــكــمــا 
شرطة  دوريـــة  استهدافا  متهمين 
بــالــنــبــيــه الـــصـــالـــح بــالــمــولــوتــوف 
قــضــت محكمة  إذ  آخـــريـــن،  رفــقــة 
من  شـــبـــاب  ثـــالثـــة  بــمــعــاقــبــة  أول 
ــدة بــالــســجــن 5 ســنــوات  أســـرة واحــ
والــســجــن 3 ســنــوات على آخــريــن، 
منهم  كال  المحكمة  غرمت  فيما 
المتهمان  فــأســتــأنــف  دينار,   500
عـــلـــى حـــكـــم ســجــنــهــمــا 3 ســـنـــوات 
وأيدته محكمة االستئناف وأقرته 

محكمة التمييز.
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وكــــــانــــــت غـــــرفـــــة الـ
ــد تـــلـــقـــت بــــالغــــا يـــفـــيـــد بــقــيــام  ــ قـ
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــخـــارجـــيـــن عــن 
ــروج فــــي تــجــمــهــر  ــخـ ــالـ ــون بـ ــانـ ــقـ الـ

متوقفة  شــرطــة  دوريـــة  ومهاجمة 
ــّروا  ــ بــمــدخــل الــنــبــيــه الـــصـــالـــح وفـ
وكشفت  التحريات  بدأت  هاربين. 
ــن ضـــلـــوع  ــ ــة عـ ــريــ ــســ الــــمــــصــــادر الــ
من  وتبين  الواقعة  في  المتهمين 
الــجــنــائــي تطابق  الــبــحــث  تــقــاريــر 
البصمات  مع  المتهمين  بصمات 
المرفوعة من الزجاجات الحارقة 
التي تم تحريزها بمكان الواقعة.

األول  الــــمــــتــــهــــم  ــــط  ــبـ ــ ــــضـ وبـ
عرض  الثاني  المتهم  أن  اعــتــرف 
تجمهر  في  االشتراك  فكرة  عليه 
ومهاجمة دورية الشرطة المرتكزة 
الصالح  النبيه  منطقة  بــمــدخــل 
ــات الــــحــــارقــــة فـــوافـــق  ــاجــ ــزجــ ــالــ بــ
هــو طلب من  وبـــدوره  على طلبه، 
معهم  االشــتــراك  الثالث  المتهم 

وبــدأوا في تجهيز  ووافــق األخير، 
يوم  وخرجوا  الحارقة  الزجاجات 
الواقعة وألقوا الزجاجات الحارقة 

على الدورية وفّروا هاربين.
أضـــــاف الــمــتــهــم الـــثـــانـــي أنــه 
قــبــل الــواقــعــة بــثــالثــة أيــــام عــرض 
وهو  األول،  المتهم  على  الــفــكــرة 
أحــد أقــاربــه، وقـــام األخــيــر بإقناع 
وهـــو قريبهم  بــالــمــشــاركــة  الــثــالــث 
يقرب  مــا  جلب  وبالفعل  الــثــالــث، 
من 30 زجاجة مولوتوف وخرجوا 
رفقة آخرين ونفذوا الواقعة رفقة 
ــريـــن، كــمــا اعـــتـــرف الــمــتــهــمــون  آخـ
الـــتـــي  األدوات  بـــعـــض  ــاء  ــفــ ــإخــ بــ
تــســتــخــدم فــــي صـــنـــاعـــة الـــعـــبـــوات 
الحارقة والعبوات المتفجرة بأحد 

المقابر تمهيدا الستخدامها.

ك��ي��ل��و   5 ت���ه���ري���ب  ح������اول  م�����ش��اف��ر  ���ش��ب��ط 

ج����رام����ات م����ن ال��ح�����ش��ي�����ش ع���ب���ر ال��ج�����ش��ر
الــقــانــون  تنفيذ  ــار  إطـ فــي 
تمكنت  الــجــريــمــة  ومــكــافــحــة 
ــة  ــحــ ــافــ ــكــ مــ إدارة  شـــــــرطـــــــة 
الـــمـــخـــدرات بــــــــاإلدارة الــعــامــة 
الجنائية  واألدلـــــة  لــلــمــبــاحــث 
بالتعاون مع شئون الجمارك، 
القبض على شخص )30  من 
تهريب  مــحــاولــتــه  إثـــر  عـــامـــا( 
ــرامـــات من  حـــوالـــي 5 كــيــلــو جـ
مادة الحشيش المخدرة تبلغ 
دينار  ألــف   30 حوالي  قيمتها 
حاول الدخول بها إلى مملكة 

الـــبـــحـــريـــن عـــبـــر مــنــفــذ جــســر 
الملك فهد.

أنه عند  وأوضحت اإلدارة 
إلـــى منطقة  الــمــذكــور  وصـــول 
الــــجــــمــــارك بـــمـــنـــفـــذ الــجــســر 
قبل  مــن  الــســيــارة  تفتيش  تــم 
ــن  ــذيــ ــاط الـــــجـــــمـــــارك الــ ــ ــبـ ــ ضـ
ضبطوا قطع الحشيش مخبأة 
بالسيارة،  مختلفة  أماكن  في 
ولدى أخذ أقوال المتهم أشار 
ــان مـــن الــمــقــرر أن  ــه كــ الــــى أنــ
يقوم بتسليم المواد المخدرة 

ــر )21 عــامــا(  إلـــى شــخــص آخـ
البحرين  مملكة  في  متواجد 
القبض  من  الشرطة  وتمكنت 
عليه بمسكنه في وقت الحق.

مــكــافــحــة  إدارة  وأكـــــــــدت 
الـــمـــخـــدرات بــــــــاإلدارة الــعــامــة 
الجنائية  واألدلـــــة  لــلــمــبــاحــث 
ــى  ــلـ أنـــــــــــه تـــــــــم الـــــتـــــحـــــفـــــظ عـ
الــمــضــبــوطــات، واتــــخــــاذ كــافــة 
الالزمة  القانونية  ــراءات  اإلجـ
النيابة  الـــى  القضية  وإحــالــة 

العامة.

ــدل  ــ ــعـ ــ الـ وزارة  ــت  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
واألوقــاف  اإلسالمية  والشؤون 
ــابــــعــــة  ــتــ أنـــــــــه فـــــــي إطــــــــــــار الــــمــ
ــتــــي يــــقــــوم بــهــا  الـــمـــســـتـــمـــرة الــ
ــبـــي  الـــــفـــــريـــــق الـــــوطـــــنـــــي الـــطـ
ــا،  لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس كــــورونــ
فقد تبّين وجود حاالت قائمة 
لفيروس كورونا في مسجدين 
ــرق  ــمــــحــ ــتــــي الــ ــافــــظــ ــي مــــحــ ــ ــ فـ

والشمالية.
مقتضيات  على  وحــفــاًظــا 
ــًة  ــايــ ــمــ ــة الــــعــــامــــة وحــ ــحــ الــــصــ

الـــوزارة  قــررت  فقد  للمصلين، 
ــد الـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــفـــريـــق  ــعـ بـ
ــنــــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي  الــــوطــ
لـــــــفـــــــيـــــــروس كـــــــــــورونـــــــــــا غـــلـــق 
المسجدين بشكل مؤقت لمدة 
الفرق  تتمكن  حتى  أسبوعين 
بعملية  الــقــيــام  مـــن  الــمــعــنــيــة 
تــتــبــع الــمــخــالــطــيــن، وكــذلــك 
ــلـــيـــة الـــتـــعـــقـــيـــم  ــام بـــعـــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
اإلجــراءات  اتخاذ  من  والتأكد 
ــة بـــشـــكـــل صــحــيــح  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ

ووضعها موضع التنفيذ.

الــــعــــدل  وزارة  وشـــــــــــددت 
والـــــــــــــــشـــــــــــــــؤون اإلســــــــالمــــــــيــــــــة 
ــلــــى مــتــابــعــتــهــا  واألوقـــــــــــــاف عــ
االحترازية  اإلجــــراءات  تنفيذ 
ــا  ــهــ ــفــ ــيــ ــثــ ــكــ ــد وتــ ــ ــاجــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
واتخاذ  التفتيشية  للحمالت 
ما يلزم لحفظ صحة وسالمة 
االلتزام  أن  مؤكدة  المصلين، 
ــات واإلجــــــــــــــراءات  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ــة الــــيــــوم تــفــرضــه  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
والواجب  الدينية  المسؤولية 

الوطني.

غ���ل���ق م�����ش��ج��دي��ن ل����وج����ود ح������الت ق��ائ��م��ة 

ل���ف���ي���رو����ش ك�����ورون�����ا ب���ي���ن ال��م�����ش��ل��ي��ن
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يروى أن خبراء الوالي اجتمعوا ذات 
يوم لحل مشكلة القريتين )س( و)ص(.

نهر  بينهما  و)ص(  )س(  الــقــريــتــان 
أنــاســهــمــا  عــمــيــق وخـــطـــر وال يــســتــطــيــع 
الـــتـــنـــقـــل فـــيـــمـــا بـــيـــن بـــعـــضـــهـــم الــبــعــض 
للتجارة ونقل البضائع واألثقال واألمور 
األخرى إال من خالل طريق وعر وصعب 
خــلــف الــجــبــل يــســتــغــرق عــبــوره أكــثــر من 
ُرفعت  والمشقة،  الجهد  مع  كاملة  ساعة 
الخبراء بحل  فأمر  الوالي  إلى  المشكلة 
ــرروا بناء  ــ هـــذه الــمــشــكــلــة، فــاجــتــمــعــوا وقـ
جسر خشبي بين القريتين، بحيث يسهم 
القريتين،  مشكلة  حــل  فــي  الجسر  هــذا 
بين  المسافة  اختصر  الجسر  هــذا  إن  إذ 

القريتين إلى حوالي 10 دقائق فقط.
وتــــم تــحــديــد يــــوم الفــتــتــاح الــجــســر، 
وقـــرر الــوالــي حــضــور االفــتــتــاح ومشاهدة 
ــذا اإلنـــجـــاز الــعــظــيــم الــــذي حــقــقــه هو  هـ
وخـــبـــراؤه وبــمــشــورتــه، وفـــي يـــوم االفــتــتــاح 
ــر الـــوالـــي الــجــمــهــور  وأمـــــام الــجــمــهــور أمــ
قرية  إلــى  )س(  قــريــة  مــن  الجسر  بعبور 
)ص( وبالعكس، حتى يشاهد الناس هذا 
اإلبـــــداع الــفــنــي الــــذي لــم يــكــن ليتحقق 
ــره، ولكن  ــ لــوال وجـــوده وجــهــوده هــو وأوامـ
الجسر  القريتين سقط  أهل  عبور  أثناء 
في النهر وتحطم من أول يوم استخدام، 

فتساءل الناس، لماذا؟ وماذا حدث؟
أن نخمن ما  اليوم  هل يمكننا نحن 

الذي حدث وأدى إلى سقوط الجسر؟
ــو أن  ــان الــســبــب بــســيــطــا، وهــ ربـــمـــا كــ
الحل ُوضع في الغرف المغلقة المكيفة، 
فــالــخــبــراء اجــتــمــعــوا، والـــخـــبـــراء قــــرروا، 
ــراء رســـمـــوا،  ــبــ ــراء درســــــــوا، والــــخــ ــبــ والــــخــ
ــفــــذوا، وهــــم الـــذيـــن أعــطــوا  والـــخـــبـــراء نــ
احتياجات  يــدرســوا  أن  غير  مــن  ــر  األوامــ
ــان مــــن األولـــــــى أن يــقــومــوا  ــكـ الــــنــــاس، فـ
بمقابلة الناس وحوارهم والتعايش معهم 
ومعرفة حاجاتهم واهتماماتهم، حيث إن 
القريتين كانتا تتبادالن السلع والبضائع 
ذات الوزن الثقيل والجسر الذي تم بناؤه 
الثقيل  لــلــوزن  تحمله  مـــراعـــاة  دون  مــن 
انــهــار مــن أول تــجــربــة، ولــأســف هـــذا ما 
واألفــكــار  الــمــشــاريــع  مــن  للكثير  يــحــدث 
التي يقدمها الخبراء من الغرف المغلقة 

المكيفة.
يعرف  عما  نتحدث  أن  يمكننا  وهنا 
 ،)Design Thinking بالتفكير التصميمي(

فما هذا النوع من التفكير؟
ُيـــعـــرف الــتــفــكــيــر الــتــصــمــيــمــي على 
أنــــه نــــوع مـــن أنـــــواع الــتــفــكــيــر اإلبـــداعـــي، 
وحل  التحديات  لمواجهة  فّعال  ونموذج 
من  الحياة  وتحسين  وتطوير  المشكالت 
خالل إيجاد حلول ابتكارية وإبداعية غير 
وترتكز  اإلنــســان  حــول  تتمحور  تقليدية 
وهذا  اإلنــســان  هــذا  احتياجات  فهم  على 

الجمهور المستهدف ورغباتهم.
لنتصور مثاال آخر:

العمر،  بيت  يصمم  أن  يــريــد  أحــدنــا 
فـــمـــاذا ســيــفــعــل؟ بــبــســاطــة ســيــذهــب إلــى 
أن يصمم  منه  ويطلب  مهندس معماري 
عن  نتحدث  بأننا  -علًما  المنزل  هذا  له 
المهندس؟  يفعل  فماذا  أمين-  مهندس 
الحتياجات  باالستماع  المهندس  يقوم 

العميل أو الزبون، ويسأل عن عدد الغرف 
التي يحتاج إليها العميل، عدد المطابخ، 
ــلـــوس،  ــجـ ــاء، غــــــرف الـ ــضــ ــفــ مــــســــاحــــات الــ
الحمامات.. وما إلى ذلك من احتياجات، 
الـــمـــهـــنـــدس  ــوم  ــقــ يــ أن  الـــطـــبـــيـــعـــي  ومــــــن 
بتسجيل كل تلك االحتياجات على ورقة.

ــذهــــب الـــمـــهـــنـــدس لـــمـــشـــاهـــدة  ــم يــ ــ ثـ
قطعة األرض التي سيقام عليها المبنى، 
الـــواقـــع،  لــمــعــرفــة مــســاحــتــهــا عــلــى أرض 
وجــريــان  عليها،  القابعة  التربة  ونوعية 

الرياح وما إلى ذلك.
وبــعــد ذلـــك يــقــوم الــمــهــنــدس بوضع 
ويعرضها  لــلــمــنــزل،  األولـــيـــة  الــرســومــات 
عــلــى الــــزبــــون، فــــإن رضــــي الــــزبــــون بـــأول 
األفضل  من  أنــه  إال  شأنه،  فهذا  خريطة 
للزبون أال يرضى بالمخطط األول وإنما 
زوجته  مع  الخريطة  يتدارس  أن  يحاول 
كــان هناك  فــإن  أوالد،  لــه  كــان  إن  وعياله 
التغييرات  يطلب  أن  يجب  فــإنــه  تغيير، 
المطلوبة من المهندس بينما المخطط 
يقوم  أن  يــجــب  أنـــه  بمعنى  ــورق،  ــ الـ عــلــى 
يرضى  حتى  الزبون  بمناقشة  المهندس 
الزبون عن المخطط، حتى وإن تم إعادة 

المخطط عدة مرات.
الكبيرة  والــمــنــشــآت  الــمــؤســســات  فــي 
فإنه ُيطلب أيًضا مجسم نموذجي ثالثي 
الزبون  يشاهدها  حتى  للمنشأة  األبــعــاد 
أن  أجــل  مــن  وكــذلــك  بها  ناظريه  ويمتع 
ــزبـــون الــشــكــل الــعــام  يــســتــقــر فـــي ذهــــن الـ
للمبنى، وذلك قبل البناء والتشييد، فإن 
البناء  تبدأ عملية  ذلك  االتفاق على  تم 

والتشييد.
ــق  ــ وفــ ــل  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ ــم  ــ ــتــ ــ يــ أن  ويـــــــجـــــــب 
طرحها  تــم  التي  والــنــمــاذج  المخططات 
أي  تــحــدث  ال  عليها، حتى  االتــفــاق  وتــم 

مشاكل في البناء.
بــأنــهــا عملية  تـــعـــرف  الــعــمــلــيــة  هــــذه 
تــصــمــيــم، بــكــل بــســاطــة الــمــهــنــدس يــقــوم 
بتصميم المبنى بناء على رغبات الزبون، 
مــع إضــافــات مــن المهندس واســتــشــارات، 
ــرار  ــ أسـ كــــل  ــعـــرف  يـ الــــزبــــون ال  ــا ألن  ــمـ ربـ
الزبون  حق  من  فــإن  وبالتالي  الهندسة، 
فإن  النصح،  له  يقدم  أن  المهندس  على 
فهذا  يقبل  لــم  وإن  كــذلــك  فهو  بها  قبل 

شأنه.
هذا النوع من التصميم عندما يربط 
التفكير  مــن  نــوًعــا  ُيــعــد  فــإنــه  بالتفكير 
اإلبداعي الذي يساهم بطريقة أو بأخرى 
والــعــالــم من  الــحــيــاة  فــي تحسين جـــودة 
بالذكر  الجدير  ومــن  يــوم،  كل  في  حولنا 
أن هذا النوع من التفكير هو سبب رئيسي 
والمعلومات  االتصاالت  تقنية  تطور  في 
ــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ والــــــثــــــورة الـ
واألجهزة واألدوات والمعدات التي يسرت 
وسّهلت حياة األفراد والمجتمعات، والتي 

نشهد ذروتها في العصر الحالي.
وتــطــلــق بــعــض األدبــــيــــات عــلــى هــذا 
ــنـــوع مـــن الــتــفــكــيــر بــالــتــفــكــيــر الــمــبــنــى  الـ
التصميمي  التفكير  إن  إذ  الحلول،  على 
ــو مــنــهــج لــلــحــل الــعــمــلــي واإلبــــداعــــي  هــ
أن تحّقق  لــهــا  ُيــــراد  قــضــايــا  أو  لــمــشــاكــل 
شكل  إذن  فهو  أفــضــل،  مستقبلّية  نتائج 
الحل،  على  المبني  التفكير  أشكال  من 

أو الــــذي يــرّكــز عــلــى الــحــل، فــهــذا الــنــوع 
ــراد  ُي بما  أو  بــالــهــدف،  يــبــدأ  التفكير  مــن 
تحقيُقه، بداًل من البدء بمشكلة معينة. 
والمستقبل  الحاضر  وبأخذ  ذلــك،  وبعد 
المشكلة  متغّيرات  ُتفَحص  االعتبار،  في 

مع الحلول المطروحة. 
التصميمي  التفكير  أن  يعني  وهــذا 
يـــبـــدأ بـــوضـــع حـــلـــول الــمــشــكــلــة بــطــريــقــة 
ــل مـــــا، وذلــــــك لــلــبــدء  ــن حــ الــتــصــمــيــم مــ
بــتــحــديــد الـــمـــتـــغـــّيـــرات الــكــافــيــة لــتــمــّهــد 
الطريق إلى الهدف. وبالتالي، فالحل هو 
نقطة البدء هنا. وحتى يتم كل هذا فإن 
خمس  على  يعتمد  التصميمي  التفكير 
قيد  ووضعها  الحلول  دراســة  في  مراحل 

التنفيذ، وهي كالتالي:
الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــــى؛ الـــتـــعـــاطـــف مــع 
هذه  خــالل  يتم  المستخدم:  أو  العميل 
من  للمشكلة  الــدقــيــق  الــفــهــم  الــمــرحــلــة 
خــــالل الـــتـــعـــرف عــلــى الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
احتياجاتهم  وكــذلــك  ـــراد  األفــ يــواجــهــهــا 
وفــهــم رغــبــاتــهــم، فـــإن ذلـــك يــســاعــد على 
فهم أعمق الحتياجات األفراد العاطفية 
والــجــســديــة وطــريــقــة رؤيــتــهــم وفــهــمــهــم 
بمعنى  حــالــًيــا،  المشكلة  مــع  وتعاملهم 
وتوثيق  المستفيد  بــه  يشعر  مــا  الشعور 
وبــمــاذا يشعر،  ومـــاذا يفعل،  يــقــول،  مـــاذا 
ــاذا يـــحـــس، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــبــحــث  وبــــمــ
الــكــمــي والــنــوعــي الحــتــيــاجــات الــعــمــيــل، 
ــيـــة تــحــلــيــل  ــالــــجــــوانــــب الـــكـــمـ ونـــقـــصـــد بــ
الـــبـــيـــانـــات واألرقــــــــام ومــــا إلــــى ذلـــــك، أمــا 
المقابالت  خــالل  فمن  النوعي  الجانب 

الشخصية والمالحظات وما إلى ذلك. 
المشكلة  تحديد  الثانية؛  المرحلة 
تحليل  خــالل  من  ذلــك  ويتم  وتأطيرها: 
المعلومات التي تم جمعها في المرحلة 
السابقة، وبعد ذلك يتم تأطير المشكلة 
إعــادة صياغتها  دقيقة من خالل  بصورة 
صاحب  نفسه  اإلنــســان  حـــول  لتتمحور 
الــحــلــول  تــلــبــي  أن  يـــجـــب  إذ  الــمــشــكــلــة، 
احتياجاته ورغباته وتستجيب لتوقعاته.

المرحلة الثالثة؛ توليد األفكار: بناء 
إنشاء  يتم  السابقتين،  المرحلتين  على 
ــدة لــجــان لــتــولــيــد أكبر  لــجــنــة أو ربــمــا عـ
عدد ممكن من األفكار التي من شأنها أن 
ويتم  للمشكلة،  المبتكرة  الحلول  تقدم 
الذهني  العصف  على  بناء  األفكار  وضع 

ذلك  إلــى  ومــا  الصندوق  خــارج  والتفكير 
أنسب  اختيار  يتم  ذلــك  وبعد  طــرق،  من 
األفكار والحلول وفًقا للمعايير المناسبة 
مثل جدوى وإمكانية التنفيذ وغير ذلك. 
ــاء الـــنـــمـــاذج  ــنـ الـــمـــرحـــلـــة الــــرابــــعــــة؛ بـ
ــاء بـــعـــض الـــنـــمـــاذج  ــنـ ــة: يــفــضــل بـ ــ ــيـ ــ األولـ
الخدمة  أو  للمنتج  المكلفة  األولية غير 
أو الــحــل الـــذي تــم االتــفــاق عــلــيــه، وبعد 
العميل  على  عرضها  يتم  أن  يجب  ذلــك 
للتحقق  المشكلة،  صــاحــب  اإلنــســان  أو 
التي  المبتكرة  الحلول  فعالية  مدى  من 
علًما  السابقة،  المراحل  في  انتاجها  تم 
أن هــــذه الــمــرحــلــة تـــهـــدف إلــــى تــحــديــد 
أفضل الحلول واألفكار حتى يتم تبنيها 

واختيارها الحًقا.
ــار  ــيــ ــتــ ــة الــــخــــامــــســــة؛ االخــ ــلــ ــمــــرحــ الــ
وتــجــريــب االخــتــيــار: يــتــم اخــتــيــار أفضل 
ــتـــي تــــم االتــــفــــاق عــلــيــهــا مــع  الـــحـــلـــول الـ
المستفيدين في المراحل األولية، وبعد 
ذلــك يتم إجـــراء بعض االخــتــبــارات على 
التحسينات  وإجــراء  عليه  االتفاق  تم  ما 
ويتم  النتائج،  أفــضــل  إلــى  لنصل  عليها 
بالمنتج  االنــتــقــال  أو  للحل  قـــرار  اتــخــاذ 
القرار  إلى  التوصل  أو إن لم يتم  تجارًيا 
المناسب فإنه يمكن العودة إلى المراحل 

األولى مرة أخرى. 
ويمكننا اليوم أن نجرب بل باألحرى 
التصميمي في  التفكير  أن ننفذ طريقة 
والمهنية،  التنظيمية  األمــور  من  الكثير 
وكذلك في ريادة األعمال بل والعديد من 
تطبيقها  يمكن  فمثاًل  ــرى،  األخــ األمـــور 

في:
ــة اإلداريـــــــــــــــــة فـــي  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ إعـــــــــــــادة الـ
يــمــكــن عمل  إذ  الــحــكــومــيــة،  الــمــؤســســات 
لــــقــــاءات مــــع الـــعـــديـــد مــــن الــمــراجــعــيــن 
تقدم  التي  المؤسسات  لبعض  والعمالء 
ــرح بــعــض األســئــلــة  خــدمــة لــلــعــمــالء، وطــ
أجل  من  قصيرة  استبانات  وربما  عليهم 
على  وبناء  المطلوبة،  المعلومات  جمع 
ورغــبــاتــهــم  واحــتــيــاجــاتــهــم  الــعــمــالء  ردود 
وتطلعاتهم يمكن إعادة تصميم العمليات 
مرة أخرى بهدف تحقيق رغبات العمالء.

في بناء الطرق والبنية التحتية في 
التي  العشوائية  الــمــدن  وخــاصــة  الــمــدن 
تختلط فيها المساكن بورش العمل وما 
إلى ذلك من منشآت، ال يكفي مثاًل سد 
الــطــرق والـــشـــوارع بــحــســب رغــبــة الــتــجــار 
المسؤول،  المهندس  يــراه  مــا  بحسب  أو 
ــا يــجــب أن يــتــم اســتــفــتــاء الــســكــان  وإنـــمـ
لمعرفة احتياجاتهم ومعاناتهم في تلك 
المناطق، بل ويجب اعتماده في الخدمات 
والــمــنــتــجــات، نــاهــيــك عـــن تــطــبــيــقــه في 
ــة الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــطـــويـــر  ــيــ ــلــ ــمــ ــــب عــ ُل

االستراتيجي للمدن.
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن االســـتـــخـــدامـــات 
والكثير من المرافق التي يمكن ممارسة 
فهي  خــاللــهــا،  مــن  التصميمي  التفكير 
ــمـــشـــكـــالت بـــطـــرق  ــل الـ ــ تـــســـاعـــد عـــلـــى حـ
احــتــيــاجــات  دراســــة  عــلــى  وبــنــاء  منهجية 
ــادة مــا يــهــمــل فــي بناء  اإلنـــســـان الــــذي عــ
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ال شك أن للحضارة عطاء ومن ينكر 
أو جاهل، ولكن هل  إمــا معاند  ذلــك فهو 
من  فــإن  يشينه؟  مما  العطاء  هــذا  يخلو 
يزعم غير ذلك أيًضا يقع في خلط، وِفي 
فهم خاطئ، فقد ثبت من الواقع أن عطاء 
الحضارة ليس حلًوا خالًصا، وأيًضا ليس 
مًرا خالًصا، ولكنه خليط بين هذا وذاك.

ــيــــن نـــعـــرضـــهـــا عــلــى  والـــــحـــــضـــــارة حــ
ــالم الـــذي لــيــس فــيــه طغيان  مــيــزان اإلســ
وال خـــســـران ألنــــه مـــيـــزان الــقــســط، فــإنــه 
يتبين لنا الحق من الباطل، والهداية من 
الــضــالل، يــقــول تــعــالــى: »والــســمــاء رفعها 
ووضع الميزان )7( أال تطغوا في الميزان 
وال تخسروا  بالقسط  الــوزن  وأقيموا   )8(

الميزان)9(« )الرحمن(.
عطاء  للحضارة  أن  أثبتنا  فقد  إًذا، 
ميزان  أن لإلسالم  أكدنا  كما  منكور،  غير 
قــســط لــن يــظــلــم الـــنـــاس، ولـــن يبخسهم 
الحضارة  عــطــاء  نــعــرض  فدعونا  حقهم، 
الحضارة  ِلــُنــَخــِلــَص  اإلســـالم  مــيــزان  على 
وعـــطـــاءهـــا مـــمـــا شـــابـــهـــا مــــن خــــســــران أو 

طغيان.
ــــي: قضية  فـــي مــســألــة الــعــقــيــدة، وهـ
الــقــضــايــا فــي الــفــكــر اإلســـالمـــي نــجــد أن 
الــخــالــص،  الــتــوحــيــد  اإلســــالم جـــاء ليقر 
ويطهر التوحيد الخالص مما قد يشوبه 
فيها  وقــع  التي  والكفر  الشرك  أدران  من 
الــنــاس أهمية  أقــر  الــنــاس. لقد  كثير مــن 
الــعــقــيــدة فـــي حــيــاتــهــم، لــكــنــهــم أخــطــؤوا 
الحجر،  عبد  مــن  فمنهم  إليها،  السبيل 
عبد  من  ومنهم  الشجر،  عبد  من  ومنهم 
الــبــشــر، وكــثــيــر مــنــهــم عــبــدوا الــحــيــوانــات 
آلهة ظًنا  اتخذوا من األنبياء  وفيهم من 
إلى اهلل زلفى، قال  أنهم يقربونهم  منهم 
إلى  ليقربونا  إال  نعبدهم  »…ومـــا  تعالى: 
اهلل زلفى…« وقال تعالى في شأن من اتخذ 
»عزير  بعضهم:  فقال  آلــهــة،  األنبياء  مــن 
»المسيح  البعض اآلخــر:  وقــال  ابــن اهلل«، 
فنجده  الخالص،  التوحيد  أما  اهلل«،  ابن 
في قوله تعالى: »قل هو اهلل أحــد)1( اهلل 
الصمد )2( لم يلد وَلم يولد)3( وَلم يكن 

له كفًوا أحد)4(« )سورة اإلخالص(.
ــارة فــــي الــمــجــال  ــحـــضـ ــا عـــطـــاء الـ ــ أمـ
من  البشرية  إليه  توصلت  وما  السياسي، 

المشاركة  وِفي  الــرأي،  إبداء  الحريات في 
في اختيار النظام الذي يحكمها، واختيار 
من يحكمها من الرؤساء والحكام، والذي 
ــن طـــريـــق صـــنـــاديـــق االنـــتـــخـــابـــات،  يــتــم عـ
أقــر للحضارة عطاءها  اإلســالم  أن  ورغــم 
فــي هـــذا الــمــيــدان، ودورهـــــا فــي تخليص 
الـــشـــعـــوب مــــن. ســيــطــرة الــكــهــنــة ورجــــال 
وطغوا،  استبدوا  الذين  الدينية  الكنيسة 
وادعـــوا  تــعــالــى،  إلــى اهلل  أفعالهم  ونــســبــوا 
أنهم يحكمون الناس بالتفويض اإللهي، 
كــي ال  ادعـــوا ألنفسهم العصمة  َثــَم  ومــن 
ــالم فـــي هــذا  ــ ــ يــعــارضــهــم مــــعــــارض، واإلسـ
ــذه الــقــضــيــة،  ــ ــول هـ ــ ــه حـ ــ الـــجـــانـــب لــــه رأيــ
ــه ال يـــوجـــد نـــص مـــن الــوحــي  صــحــيــح أنــ
عــلــى نــوعــيــة الــحــكــم، وذلـــك حــتــى يعطي 
البشرية الحرية في اختيار الحكم الذي 
ــا، شريطة  وظــروًف ومــكــاًنــا  زمــاًنــا  يناسبها 
أال يـــكـــون فـــي هــــذا الـــنـــظـــام مـــا يــخــالــف 
أمًرا أو نهًيا من اهلل تعالى، وأن يكون كل 
الشهيرة  الفقهية  للقاعدة  خاضًعا  ذلك 
الخالق«،  في معصية  لمخلوق  »ال طاعة 
اختراع  للناس  الشعار يحق  في ظل هذا 
واختيار النظام الذي يحقق لهم ما أكدته 
ســــورة الــنــحــل فـــي قــولــه تــعــالــى: »إن اهلل 
يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى 
ويــنــهــى عـــن الــفــحــشــاء والــمــنــكــر والــبــغــي 

ــة: 90(.  ــ ــ ــرون« )االيـ ــذكــ تــ يــعــظــكــم لــعــلــكــم 
والدليل على ذلك التجربة السياسية في 
الــوســائــل في  دولـــة اإلســـالم، فقد تنوعت 
الحكم،  إلــى  الــراشــديــن  الخلفاء  وصـــول 
ولو كان هناك نص من الوحي على شكل 
السلطة  إلــى  السبل  تــعــددت  لما  الحكم 
هؤالء  بين  المشترك  والقدر  السياسية، 
الخلفاء هو البيعة الحرة من المسلمين 

لهؤالء الخلفاء.
ينكره  الــذي ال  الحضارة  ومن عطاء 
عاقل انتصاراتها العلمية في كل الميادين، 
وما أثمرته العقول النابهة للعلماء الذين 
بذلوا جهودهم وطاقاتهم في االكتشافات 
واالختراعات العلمية التي أعطت للحياة 

طعمها الخاص والمميز.
واإلســـــــــالم حـــتـــى يــقــبــل هـــــذا الــعــلــم 
ــات الــعــلــمــيــة  ــونــ ــكــ ــمــ ـــــه ضــــمــــن الــ ويــــــدرجـ
والحضارية للحضارة اإلسالمية ال بد أن 
يتبدل، وهو  يتغير وال  يتصف بوصف ال 
األضـــرار  مــن  يخلو  نافًعا  علًما  يــكــون  أن 
كما يقولون في لغة الطب عند التحذير 
من األضرار الجانبية لبعض األدوية بأن 
تعالى  اهلل  ورحــــم   ،  )Side effect( فــيــهــا 
أمير الشعراء أحمد شوقي الذي قال في 

قصيدته العصماء: 
داويت متئًدا وداوا طفرة 

وأخف من بعض الدواء الداء 
ــل  ــائــ ــن وســ ــ ــي اإلســـــــــــالم مــ ــ ــــس فــ ــيـ ــ ولـ
الميؤوس  المريض  من  التخلص  العالج 
بإعطائه  الــبــشــر-  عــرف  -فــي  مــن شفائه 
العالج  في  البشر  فوسائل  مميتة،  حقنة 
للمريض  الــشــفــاء  تحقيق  فــي  تعجز  قــد 
بيد  وال  الـــــــدواء،  فـــي  لــيــس  الــشــفــاء  ألن 
الطبيب، ولكن الشافي هو اهلل تعالى، وأن 
يكون  حيث  حكمة  وراءه  الــشــفــاء  تأخير 
في البالء تطهير ًللعبد من الذنوب حتى 
الــذنــوب،  مــن  وهــو خـــاٍل  تعالى  يلقى اهلل 
فكيف يحرمون المريض من هذا العطاء 
العظيم الذي يتحقق له بدون جهد منه، 
فقد يدخل المريض في غيبوبة، فيعفى 
اْد الحسنات مستمر  من التكاليف لكن عدَّ
في العطاء... هذه هي فلسفة البالء في 

اإلسالم.
ــي الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة، ومــن  ــ وِفـ

أهمها عالقة الرجال بالنساء، فقد أعطت 
ــعـــة قد  ــريـــات واسـ الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة حـ
اإلسالم  وجــاء  إلى شر مستطير،  تتحول 
لــيــضــع الـــضـــوابـــط ألهـــــواء الــبــشــر، فــأقــر 
يعارضها  وَلـــم  الجنسية،  الــرغــبــة  ابــتــداًء 
الــحــدود التي  لــهــا  ــم  لــهــا، ورسـ لكنه قــنــن 
ينبغي على الرجال والنساء عدم تجاوزها، 
منها،  االقتراب  عدم  الحاالت  بعض  وِفي 
فــجــعــل الــســبــيــل الــوحــيــد لــهــذه الــعــالقــة 
هو الــزواج الــذي أقــره اإلســالم، ووضــع له 
الضوابط والشروط التي ينبغي االلتزام 
وضع  لــلــزواج،  الضوابط  وضــع  وكما  بها، 
الضوابط للطالق، وحض على المعاشرة 
بالمعروف، والمفارقة بالمعروف، وحفظ 
وَلـــم يتركها ألهـــواء  لــكــل طـــرٍف حــقــوقــه، 

البشر يتالعبون بها كيف يشاؤون.
الـــمـــســـألـــة االقــــتــــصــــاديــــة: اهـــتـــم بــهــا 
اإلســـالم اهــتــمــاًمــا كــبــيــًرا ألن الــمــال قــوام 
حياة الناس، فاشترط لمشروعية تداوله 
شرطين، األول: أن يكون كسبه من حالل، 
والـــشـــرط الـــثـــانـــي: أن يـــكـــون إنــفــاقــه في 
الــمــشــروعــة، وجـــاء فــي الحديث:  األوجـــه 
»نــعــم الـــمـــال الــصــالــح لــلــرجــل الــصــالــح« 

األلباني/حديث صحيح.
إلدارة  ــن  ــيــ ــورتــ صــ اإلســــــــــالم  أعــــطــــى 
»مثل  األولـــى:  عــن  قــال  المالية،  الــشــؤون 
الــذيــن يــنــفــقــون أمــوالــهــم فــي ســبــيــل اهلل 
كــمــثــل حــبــة أنــبــتــت ســبــع ســنــابــل فـــي كل 
سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف لمن يشاء 
أمــا   ،)261 )الــبــقــرة:  عــلــيــم«.  واســــع  واهلل 
في  جــاءت  فقد  المنكرة  الثانية  الــصــورة 
قــولــه تــعــالــى: »والــــذيــــن يــكــنــزون الــذهــب 
فـــي ســبــيــل اهلل  يــنــفــقــونــهــا  والـــفـــضـــة وال 
فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في 
وجنوبهم  جباههم  بها  فتكوى  جهنم  نــار 
وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا 

ما كنتم تكنزون«. )التوب: 35(.
هذه بعض عطاءات الحضارة، وبعض 
مــشــكــالتــهــا، ومـــوقـــف اإلســـــالم مــنــهــا، في 
قبول بعضها ورد البعض اآلخر، أو تعديله 

وتخليصه مما يشينه.

الإ�����ض����ام.. وم�����ض��ك��ات ال��ح�����ض��ارة!

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح

التفكي��ر الت�ضميم��ي وف��ن �ضناع��ة الحل��ول الناجع��ة

بقلم:
 د. زكريا خنجي

ــؤال خطير وصــعــب يــطــرحــه كل  سـ
منذ  األرض  سطح  على  يعيش  إنــســان 
ديسمبر 2019، وهو من أين جاء فيروس 

كورونا العصيب، وما هو مصدره؟
السؤال  هــذا  اإلجــابــة عن  وصعوبة 
ال تأتي في أنه سؤال علمي وفني بحت 
ــا يــكــمــن الــســبــب فـــي أن  ــمـ ومـــعـــقـــد، وإنـ
وأمنية  سياسية  تداعيات  السؤال  لهذا 
واقتصادية واجتماعية عظيمة تنعكس 
على الصين بشكٍل خاص، وعلى العالم 

بشكٍل عام. 
ستوجه  السؤال  هذا  عن  فاإلجابة 
الدولة  إلى  والمسؤولية  االتهام  أصابع 
الــتــي جـــاء مــنــهــا هـــذا الـــوبـــاء الــعــقــيــم، 
والتي ترعرع فيها هذا الفيروس القاتل 

وانتشر منها إلى كل بقعٍة صغيرة وكبيرة 
مــن كــوكــبــنــا، وإلــــى كــل أســــرة فــي الــعــالــم 
ــة ســـُتـــلـــَقـــى عــلــيــهــا  ــدولــ أجــــمــــع، فـــهـــذه الــ
3.6 ماليين  مـــن  أكــثــر  مـــوت  مــســؤولــيــة 
 169 قرابة  وإصــابــة  األرض،  حــول  إنسان 

مليونا بهذا المرض العضال، وهذه الدولة سُتحاسب من 
قبل المجتمع الدولي على تسببها في نزول هذا الكرب 
ستتشوه  الــدولــة  وهـــذه  جــمــعــاء،  البشرية  على  العظيم 
سمعتها ومنزلتها ومكانتها بين الدول، وقد ُيطلب منها 
تعويضات اقتصادية لجميع الدول التي تضررت من هذه 

الطامة الكبرى.
ــد تــكــون في  ولـــذلـــك فــاإلجــابــة لـــن تــكــون ســهــلــة، وقـ
تـــقـــديـــري مــســتــحــيــلــة، فـــالـــدولـــة الــمــعــنــيــة بــالــفــيــروس 
والــمــتــهــمــة حــتــى األن هــي الــصــيــن، وهـــي دولــــة عظيمة 
يعرفه  واقـــتـــصـــادي  ســيــاســي  دولــــي  نــفــوذ  وذات  وكــبــيــرة، 
الجميع، وقد قامت منذ أن انتشرت رائحة هذا الفيروس 
ما  كــل  وعــمــل  الــوقــت  بكسب   ،2019 نوفمبر  فــي  رســمــًيــا 
يلزم إلخفاء أي أدلــة، إن وجــدت، حول مصدر الفيروس 
ومسقط رأسه، والتي قد تؤدي إلى توجيه أصابع االتهام 
لت ألشهر طويلة السماح  إليها، وهي في الوقت نفسه عطَّ
للجنة التحقيق الدولية الثانية التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية بالدخول إلى الصين من أجل الترتيب ألوراقها 

الداخلية والتمهيد للزيارة. 
ــالل مــتــابــعــاتــي الــحــثــيــثــة، واطــــالعــــي على  فــمــن خــ
فإن  السؤال،  بهذا  المتعلقة  العلمية  واألبحاث  التقارير 
النظرية السائدة حتى يومنا هذا والتي يؤمن بها الكثير 
دامــغ،  علمي  وإجــمــاع  دليل  دون  مــن  ولكن  العلماء،  مــن 
أن  وهــي  الــحــكــومــي،  الــرســمــي  الصيني  الـــرأي  تتفق مــع 
من  أي  طبيعية،  مصادر  من  البشر  على  نــزل  الفيروس 
الخفاش، أو حيوان آخر وسيط وانتقل إلى اإلنسان، وقد 
يكون مصدره األول هو سوق ووهان للمأكوالت البحرية 
ــرى لــلــحــيــوانــات  ــزارع أخــ ــ والــحــيــوانــات الــبــريــة، أو مـــن مـ
لــحــوم مجمدة  مــن  أو  ــان،  ووهــ خـــارج مدينة  الصين  فــي 
أن  ملوثة حــيــوًيــا جـــاءت مــن مــصــادر غير مــعــروفــة. كما 
لمنظمة  والتابعة  الــدولــيــة  التحقيق  فــرق  استنتاجات 
الثاني،  التحقيق  فريق  وبالتحديد  العالمية،  الصحة 
الفيروس جاء بشكٍل طبيعي،  أن  مــارس 2021  أكــدت في 
وأن احتمال تسربه من أحد المختبرات، وبالتحديد من 
 )Wuhan Institute of Virology( مختبر ووهان للفيروسات
العالمية  الــصــحــة  منظمة  بـــأن  عــلــًمــا  جــــًدا«.  »مستبعد 
وبــرفــق  وبــاســتــحــيــاء  أشــــــارت  ــريـــل 2021،  أبـ ــي  فـ نــفــســهــا 
اإلجابة  تتم  لم  وأسئلة  استفسارات  وجود  إلى  شديدين 
أفاد  الــذي  المنظمة  بذلك مدير عامة  كما صرح  عنها، 
والتحقيق حول  الــدراســة  من  للمزيد  هناك حاجة  بــأن 
النظريات  »كــل  قــال:  حيث  الفيروسي،  التسرب  فرضية 

ستظل قائمة وتحتاج إلى دراسات أخرى«.
ولكن هذه الفرضية الصينية الرسمية، وربما ألسباب 
سياسية، أو غير سياسية وموضوعية بحًثا عن الحقيقة، 
قــد شــكــك الــبــعــض فــي مــصــداقــيــتــهــا، وخــاصــة الــواليــات 
المتحدة األمريكية ودول أخرى وبعض الباحثين. فأول 
ترامب،  السابق  الرئيس  هو  وبصراحة  كلًيا  رفضها  من 
أثــنــاء حديثه  أبــريــل 2020  مــن  الثالثين  فــي  أشــار  حيث 
الفيروس  تسرب  نظرية  احتمالية  إلــى  الصحفيين  مع 
بأنها تبدو منطقية ومعقولة، ولكن  المختبر، وقال  من 

لم يقدم أي أدلة تثبت هذه النظرية.
 كذلك في الثالث من مايو 2020 
أكد وزير الخارجية األمريكي السابق 
الشبكة  بومبيو في مقابلة مع  مايك 
أن  بي سي  أي  اإلخبارية  التلفزيونية 
هناك أدلة كثيرة، ولكن أيًضا من دون 
تشغيل  بفشل  تفيد  منها  أي  تقديم 
ــي الـــصـــيـــن وتـــســـرب  ــ الـــمـــخـــتـــبـــرات فـ
»لديه  إن:  قــال  حيث  منها،  الفيروس 
ُتــثــبــت أن الــفــيــروس نتج  ــة كــثــيــرة  أدلــ
فــي الــمــخــتــبــر«. وفـــي 15 يــنــايــر 2021 
قبيل خروج ترامب من البيت األبيض 
الخارجية  وزارة  نشرت  أيــام،  بخمسة 
الحكومة  بــأن  تفيد  معلوماتية  نشرة 
الـــعـــديـــد مــن  تــعــتــقــد أن  األمـــريـــكـــيـــة 
الباحثين في مختبر ووهان قد أصابهم 
المرض في خريف 2019، أي قبل نشر 
كما  الصين،  مــن  الــمــرض  انتشار  خبر 
المنشور  التقرير  االدعــــاءات  هــذه  أكــد 
في مجلة »الــوول ستريت« في 25 مايو 
ــان  ووهـ مــن مختبر  الــعــلــمــاء  بــعــض  إصــابــة  2021 حـــول 
بأعراض مرضية تشبه مرض كورونا، أو مرض اإلنفلونزا 
اإلعــالن  قبل  أي   ،2019 نوفمبر  في  المعروف  الموسمي 
في  كــوفــيــد-19  لمرض  حالة  أول  عــن  الرسمي  الصيني 

الثامن من ديسمبر 2019. 
واليوم يأتي بايدن ليحيي هذه النظرية من جديد، 
ولكن من دون توجيه االتهام الرسمي ضد الصين، حيث 
االستخباراتية  والــوكــاالت  األجهزة  مايو   26 في  أمــر  إنــه 
الــتــي يبلغ عــددهــا 18 وكــالــة، قــائــاًل: »مــنــذ الــيــوم، َبَحث 
مجتمع االستخبارات األمريكية في نظريتين، ولكن لم 
يصل إلــى استنتاج دامــغ حــول هــذا الــســؤال. لقد أمــرُت 
مجتمع االستخبارات بمضاعفة الجهود لجمع وتحليل 
المعلومات التي ُتقربنا إلى الوصول إلى استنتاج أكيد، 

وتقديم التقرير خالل 90 يوًما«. 
األمريكية  االستخبارات  وكاالت  أن  بالذكر  والجدير 
واحـــدة حــول مصدر  ونظرية  واحــد  رأي  ال تجتمع على 
الفيروس، فمنهم من يقول بأن الفيروس طبيعي وانتقل 
باحتمالية  يفيد  من  ومنهم  اإلنــســان،  إلــى  الحيوان  من 
الــتــســرب عـــن طــريــق الــخــطــأ مـــن مــخــتــبــر فـــي الــصــيــن، 
ــاءت تــوجــيــهــات بـــايـــدن بــالــتــعــاون مـــع بعض  ــ ولـــذلـــك جـ
الــرؤيــة حول  فــي  إجــمــاع  إلــى  للوصول  الجهود  وتنسيق 

مصدر الفيروس. 
دولــي  لتحقيق  ودعــوتــهــا  أمــريــكــا  فــرضــيــات  أن  كــمــا 
آذاًنـــا صاغية مــن عــدة جــهــات، فقد دعت  مستقل القــت 
جمعية الصحة العالمية )World Health Assembly( في 
اجتماعها السنوي في مايو من العام الجاري إلى النظر 
كما  فيها،  والتحقيق  االدعــــاءات  هــذه  إلــى  أكــثــر  بجدية 
ركب  كما  ثالثة،  دولية  لجنة تحقيق  تشكيل  إلى  وجهت 
إلى  ودعـــوا  العالم  حــول  العلماء  مــن  مجموعة  الموجة 
تجنب  بحجة  المخبري  التسرب  نظرية  فــي  التحقيق 
والــتــعــرف عــن كثب  المستقبل  فــي  آخـــر  فــيــروســي  وبــــاء 
ومصدره،  الفيروس  عن  الغامضة  المعلومات  كافة  على 
العلوم في مقال تحت عنوان:  ورد في مجلة  بحسب ما 
»الــتــحــقــيــق فـــي أصـــل كـــوفـــيـــد-19، كــذلــك فـــإن صحيفة 
الثالثين من مايو نشرت خبًرا«  البريطانية في  التايمز 
ووهـــان محتمل،  َتــَســرْب مختبر  »كــوفــيــد:  عــنــوان:  تحت 
المخابرات  أفــادت  حيث  البريطانية«،  المخابرات  تقول 
تسرب  مــصــدره  الــوبــاء  أن  الممكن  مــن  بأنه  البريطانية 

الفيروس من مختبر لأبحاث في الصين. 
قلٍق  وفــي  أمــرنــا،  مــن  فــي حــيــرٍة  نبقى جميًعا  واآلن 
ومـــعـــانـــاة شـــديـــديـــن، فـــال أحــــد يــعــرف بــالــدلــيــل العلمي 
الفيروس،  هــذا  مصدر  القاطع  والموضوعي  المستقل 
وفي تقديري ربما من المستحيل معرفة المصدر بدقة 
الــســؤال  ومــصــداقــيــة، فالسياسة دخــلــت عــلــى خــط هـــذا 
والمخابرات ال يمكن  بالمصدر، وأجهزة األمن  المتعلق 
أن  إذن  والنتيجة  الــســؤال،  هــذا  لإلجابة عن  بها  الوثوق 

هذا السؤال سيبقى من دون إجابة.
bncftpw@batelco.com.bh 
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بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

مـــع ذكــــرى رحــيــلــك فـــي »عــيــدك« 
فلقد  مبروك:  لك  مبروك  العشرين، 
ــك واهــــبــــا إيــــانــــا »الـــجـــيـــل  ــ ــ أثــــمــــر زرعـ
ــاوم« الـــــذي عــمــلــت عــلــى بــنــائــه  ــقـ ــمـ الـ
ليس بالخطاب التبشيري - التوعوي 
ــا بــتــقــديــم األنــــمــــوذج  فـــحـــســـب، وإنــــمــ
مــن خـــالل خــوضــك الــمــبــاشــر – أنــت 
بــنــفــســك – غــمــار مـــعـــارك الــمــواجــهــة 
المواجهات  المحتل في مختلف  مع 
وخاصة  والتهويد،  »االستيطان«  ضد 
)أبـــــو  ــرة  ــمـ ــعـ ــتـ ــسـ مـ زرع  ــود  ــ ــهـ ــ جـ ضـــــد 
الــدفــاع عــن المقدسات  غــنــيــم(، وفــي 
في  وبــالــذات  واإلســالمــيــة  المسيحية 
انتفاضة األقصى وكم رددت مقولتك 

االســتــشــرافــيــة الــدقــيــقــة إذ قــلــت: »مــن 
ــل بــمــفــاوضــات  ــيـ ــرائـ ــزة ســـتـــخـــرج إسـ ــ غـ
وبدون مفاوضات، من الضفة ستخرج 

إســـرائـــيـــل بـــالـــمـــفـــاوضـــات، أمــــا الـــقـــدس فــهــي تــحــتــاج 
إلـــى أكــثــر مـــن ذلـــك بــكــثــيــر«. وحــيــن يــرســخ الجميع 
فقط  ذلــك  فليس  الــقــدس«،  »أمــيــر  لقب  استحقاقك 
لتمتعك بأخالق وحكمة األمير الحق، بل ألنك كنت 
»العنوان«: عنوان زهرة المدائن الذي يقصده الجميع، 
أو  الفصائل،  مــن  وغيرها  أبــنــاء فتح  مــن  كــانــوا  ســواء 

أبناء القدس كافة وكذلك أبناء عموم فلسطين.
ــيـــوم، وأنــــت تــطــل عــلــيــنــا مـــن مــوقــعــك فـــي جنة  الـ
الخلد إن شاء اهلل ، تعلم حقيقة مواجهة المقدسيين 
)وغيرهم من أبناء فلسطين( لحملة شرسة، ال سابق 
لها، من انتهاكات: الطرد، واإلبعاد، والتهجير القسري، 
وأراضيهم  وبيوتهم  واالستيالء عنوة على ممتلكاتهم 
توقعت  –كما  فالقدس  االحتالل.  أيــدي سلطات  على 
أنت– تعاني من خطر داهم! فالمشاريع التهويدية ال 
تتوقف، وقادة االحتالل »يؤمنون« بأن »القدس موحدة 

غير مقسمة هي عاصمة أبدية للدولة الصهيونية«!
مع ذلك، يطيب لي أن أطمئنك أن القدس، شرف 
عن  نيابة  تنتفض  والمسيحيين،  والمسلمين  العرب 
شيئا  تفعال  لم  اللتين  واإلسالمية  العربية  األمتين 
شيئا  يفعل  لم  –معظمهم–  وغالبا  للقدس،  جوهريا 

لعموم فلسطين. 
ــنـــاؤك بـــل أحـــفـــادك )فــقــد  فــفــي الـــقـــدس الـــيـــوم أبـ
فلسطين  أطــفــال  إسرائيل ضــد  انتهاكات  ونــرى  رأيــنــا 
فظهروا  و»أحفادك«  »أبناؤك«  انتشر  ثم  المقاومين(. 
في عموم فلسطين وبالذات في صفوف أبناء »الوسط 
العربي« وراء ما يسمى »الخط األخضر«، وكذلك في 

الشتات والمنفى. 
ــمـــدائـــن« فـــي قــلــوبــهــم،  ــرة الـ ــ شـــبـــاب يــحــمــلــون »زهــ

ويــرفــعــون اســمــهــا وكـــل شــبــر فيها في 
شعاراتهم وتحركاتهم. واليوم، القدس 
لم تعد يتيمة مطعونة في الخاصرة، 
فهؤالء الشباب باتوا قادتها يكفكفون 
بــاتــوا فرسانها  ــادة أشــــاوس  قـ دمــعــهــا، 

وهي حاضرة في كل تحركاتهم.
وأحفادك  أبناؤك  نجح  وبالفعل، 
حيثما كانوا في إبراز مركزية المدينة 
العقل  على  مصيرها  هيمنة  ومـــدى 
الــجــمــعــي لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، وشــعــوب 
األمتين العربية واإلسالمية، يسيرون 
في  ونهجك  وأفــكــارك  فلسفتك  على 
الــدفــاع عــن عــروبــة الــقــدس وحقوقنا 
ــلـــقـــد غــــــدت الـــمـــديـــنـــة  ــة. فـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
)و»الــقــضــيــة« كـــذلـــك( هــمــهــم الــيــومــي 
الـــــذي يــنــقــطــعــون لـــه ويــنــشــغــلــون بــه، 
ويــشــحــذون  بعضا  بعضهم  يــســاعــدون 
والبقاء  الصبر  إلى  ويدعون  الصمود  ويعززون  الهمم 

على أرض القدس، مهما كانت الصعاب.
الغالي  أيها  يــا  وتــكــرارا،  مـــرارا  كتابتي عنك،  ومــا 
»النموذج المقاوم« المطلوب  فيصل، إال ألنك تجسد 
في القدس )وعموم فلسطين(. إنه النموذج الذي يعلم 
فيها،  يــأس  ال  لكن  وطويلة  مريرة  القدس  معركة  أن 
يتألم أهلها ويحزنون، لكن ال يتراجعون وال يخافون، 
تكون  لــن  الــقــدس  معركة  بــأن  صــادقــا  إيمانا  مؤمنون 
على  الحبيب–حريصا  –أيها  كــنــت  لطالما  خــاســرة. 
تعزيز صمود القدس عبر إقامة مؤسسات فلسطينية 
بالمدينة لدعم أهلها، والحفاظ على هويتها العربية، 
القدس  ومقرها  العربية«  الدراسات  »جمعية  فأنشأت 
واالقتصادية  واالجتماعية  التربوية  األبحاث  إلعــداد 
مراكز  خــالل  مــن  والثقافية  والسياسية  والتاريخية 
متخصصة، حتى أقلق نشاطك هذا سلطات االحتالل 
والمؤسسات  »الجمعية«  مقر  فأغلقت  اإلســرائــيــلــي، 
أوامــر  تــكــررت  وكــم  أمنية.  بــذرائــع  متعللة  لــه  التابعة 
اإلغالق على مدى سنوات االنتفاضة األولى التي كنت 

أحد قادتها، فتعرضت للضرب ثم االعتقال مرات.
وحــقــا، نــجــح »أمــيــر الـــقـــدس« فــي تــكــريــس »زهـــرة 
»بيت  المدائن« عاصمة فعلية لفلسطين، وجعل من 
مــع الشخصيات  لــلــقــاءات  الــرســمــي  الــمــقــر  الـــشـــرق« 
الرسمية والرفيعة الزائرة للقدس. وال غرابة في ذلك 
يسكن  وهــو  قلبه  في  تسكن  القدس  كانت  فلقد  كله، 
الــدائــم: القدس  أبــنــاء المدينة وشــعــاره  قــلــوب  داخـــل 
)للمسيحيين  ديــنــيــة  قــضــيــة  كــونــهــا  الــجــمــيــع  ــوق  فــ
والــمــســلــمــيــن( وقــضــيــة وطــنــيــة مــركــزيــة فـــي الــصــراع 

العربي اإلسرائيلي.

المقاومون المقد�ضيون:

اأب����ن����اء واأح����ف����اد ف��ي�����ض��ل ال��ح�����ض��ي��ن��ي

بقلم : 
د. أسعد عبدالرحمن
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يًدا بيد لنهزم جائحة كورونا

فكلنا فريق البحرين )2(

مل تتواَن حكومة البحرين املوقرة يف اإدارة الأزمة ملواجهة 

والت�شخي�ص  الفح�ص  قاعدة  فر�ص  عن  كورونا  فريو�ص 

والعالج، وفر�ص القيود على منافذ الدخول ملنع هذا الفريو�ص 

تف�شي  اأخطر  يف  الإن�شانية  عدو  يعترب  الذي  اخلفي  العدو 

للوباء ت�شهده الكرة الأر�شية يف القرن احلادي والع�شرين.

ومنذ البداية ارتهنت احلكومة على فل�شفة املجتمع الواعي 

ملواجهة الأزمة العاملية، مرتكزة على طريف املعادلة، احلكومة 

من جهة واملواطنني واملقيمني من جهة اأخرى، والتعويل على 

حيث  الأزمة،  اإدارة  يف  دوره  طرف  كل  يفهم  اأن  املبداأ  هذا 

واملادية  الطبية  الكوادر  من  اإمكاناتها  كل  احلكومة  ح�شدت 

ملواجهة هذا الفريو�ص.

النظام ال�شحي يف  البداية �شهدنا منوذًجا جلودة  ومنذ 

والك�شف  ال�شفافية  مبداأ  على  تعتمد  والتي  الأزمة  معاجلة 

العناية  يف  احلالت  وعدد  وال�شت�شفاء  الإ�شابة  حالت  عن 

الأوىل  املراكز  يف  البحرين  �شنفت  حيث  والوفيات،  املركزة 

واأ�شبحت  العلنية،  املواجهة  حتدي  مبداأ  دخولها  ب�شبب 

البعيدة عن مواقع اخلطر، كما  امل�شنفة  املراكز  البحرين يف 

هو مبني يف موقع نب�ص الذي ي�شجل يف هذا املوقع حلد هذا 

اإل  اليوم، وبرغم مرورنا باملوجة اجلديدة لتحور الفريو�ص 

اأن البحرين لزالت ح�شب هذا املر�شد، مفخرة بجودة نظامها 

ال�شحي، وتفوق كثري من الدول املتقدمة، وبعيدة كل البعد 

عن الدول امل�شنفة من حيث اخلطورة يف الإ�شابة.

ودور  الواعي،  املجتمع  على  التعويل  منطلق  ومن 

الأزمة فالبد من  اإدارة  املواطنني واملقيمني يف  املعادلة  طرف 

بقاعدة ل تهول ول تهون، فمن اخلطورة مبكان  ال�شت�شهاد 

اأنها  على  املغر�شة  والإ�شاعات  الر�شائل  نقل  يف  التهويل 

حقائق والتي قد يكون دورها �شلبًيا يف اإدارة الأزمة، واأنا هنا 

النف�شية،  الر�شائل مبثابة احلرب  التهويل يف نقل  اأ�شبه هذا 

الأزمة  اإدارة  الإبحار يف  باأحداث ثقب يف قارب  اأ�شبه  اأو هو 

لإعاقة الو�شول اإىل بر الأمان باإذن اهلل.

التحور  هذا  تداعيات  من  اآمًنا  مالًذا  جتد  اأن  ميكن  ول 

الإجنليزي  الفريو�ص  بني  بتحور  ت�شكل  الذي  للفريو�ص 

والأنظمة  املواقع  اأكرث  يف  متف�شًيا  اأ�شبح  حتى  والهندي 

ال�شحية وهي وهان وتايلند، وهو ما يتطلب الوعي ثم الوعي 

يف تطبيق الإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية وجتنب 

حالت  مرة  كل  ن�شهد  حيث  القادمة،  املرحلة  يف  التجمعات 

وفرتة  الدينية  باملنا�شبات  مرتبطة  املوجة  لهذه  الرتفاع 

الأعياد املرتبطة بالتجمعات كما ن�شهد يف هذه املوجة احلالية 

التي تعك�ص حالة التجمعات يف منا�شبة عيد الفطر والإجازة 

التي تبعتها.

الأزمة يف  اإدارة هذه  اأمامنا حتٍد يف  اليوم  اأن  اأعتقد  كما 

تبني جداًرا عالًيا للت�شدي لهذا العدو القادم من اخلارج يف 

يف  احل�شني  الدرع  نبني  واأن  الفريو�ص،  حتورات  م�شل�شل 

موا�شلة ح�شد الدعم للحملة الوطنية للتطعيم لتعزيز النظام 

اجلماعية،  واملناعة  املاأمونية  حتقيق  اإىل  للو�شول  الوقائي 

الرتويج  �شعيد  على  الوطنية  احلملة  ب�شدد  ونحن  �شيما 

للجرعة املن�شطة وتعميم اللقاح على الفئة العمرية من 12 

اإىل 18 عاًما.

الوطنية  احلملة  بدعم  �شغوفة  ال�شمالية  واملحافظة 

واملناعة  املاأمونية  حالة  اإىل  الو�شول  اأجل  من  للتطعيم 

اجلماعية، �شيما يف �شوء ما اأكدته الإح�شاءات على امل�شتوى 

الفرتة  خالل  وفاة   665 الوفيات  عدد  باأن  موؤخًرا  الوطني 

من يناير اإىل فرباير، 90% منهم غري متطعمني و10% فقط 

متطعمني، 94% منهم لديهم اأمرا�ص مزمنة، واملحافظة ت�شعى 

لتحقيق البدائل واخليارات يف البحث عن و�شائل الرتفيه من 

خالل امل�شابقات ال�شحية والرتويج لبناء جهاز مناعي قادر 

على مواجهة هذا الفريو�ص اخلفي، واأعتقد باأن تغيري املزاج 

العام بالطرح الإيجابي يف البتعاد عن الأخبار والتحليالت 

الأزمة  اإدارة  يف  اإيجابية  اأفكاًرا  �شيولد  للعزمية  املثبطة 

�شينجلي  الوباء  باأن  الإميان  وتر�شيخ  اجلائحة  ومكافحة 

وينح�شر تدريجًيا و�شنكون جميًعا يف اأمان باإذن اهلل.

علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور * 

»الداخلية«: اتخاذ الإجراءات حيال 82994 خمالفة عدم لب�س الكمامة

لتحقيق  املبذولة  جهودها  اإطار  يف 

الوطنية  العامة و�شمن اجلهود  ال�شالمة 

كورونا  جائحة  لتداعيات  للت�شدي 

كافة  و�شالمة  اأمن  حتقيق  على  والعمل 

مديريات  ت�شدد  واملقيمني،  املواطنني 

الأمنية  والإدارات  باملحافظات  ال�شرطة 

املعنية على �شرورة اللتزام بالإجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية والتعليمات 

الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�شادرة 

للم�شاهمة  كورونا  لفريو�ص  للت�شدي 

يف احلد من زيادة النت�شار وارتفاع عدد 

احلالت القائمة، وذلك يف ظل ارتفاع عدد 

الراهن، موؤكدة على  الوقت  الإ�شابات يف 

اأهمية دور اأفراد املجتمع كافة يف اللتزام 

التعليمات  واتباع  الوقائية  بالإجراءات 

كورونا  فريو�ص  انت�شار  ملنع  ال�شادرة 

لق�شاء  واخلروج  املنازل  يف  البقاء  عرب 

احلاجات ال�شرورية، مع اللتزام بارتداء 

كمامة الوجه وتطبيق التباعد الجتماعي 

جتنب  اإىل  بالإ�شافة  العامة،  الأماكن  يف 

التجمعات العائلية واملخالطة كونهما من 

اأهم الأ�شباب يف انت�شار الفريو�ص وزيادة 

عدد احلالت القائمة.

مديريات  قامت  الإطار،  هذا  ويف 

الأمنية  والإدارات  باملحافظات  ال�شرطة 

تاريخ  بدء اجلائحة وحتى  املعنية ومنذ 

الإجراءات  باتخاذ  اجلاري  يونيو   2

عدم  خمالفة   82994 حيال  القانونية 

العامة،  الأماكن  يف  الوجه  كمامة  لب�ص 

على  للحفاظ  اإجراء   9570 واتخاذ 

والقيام  الجتماعي،  التباعد  معايري 

بـ11084 حملة توعوية.

الوطني  الإ�شعاف  مركز  تلقى  كما 

ا  خا�شً بالًغا   15132 اجلائحة  بدء  منذ 

واتخذ  با�شرها  حيث  كورونا،  بجائحة 

فريق  طريق  عن  الالزمة  الإجراءات 

هذه  مع  للتعامل  وموؤهل  متخ�ش�ص 

اأن املعدل اليومي  اإىل  احلالت، بالإ�شافة 

لها  وال�شتجابة  نقلها  يتم  التي  للحالت 

من  �شواء  الوطني،  الإ�شعاف  قبل  من 

اأو  كورونا  لفريو�ص  القائمة  احلالت 

حالت الطوارئ العادية بلغ 400 حالة، 

بـ36662  النقل  اإدارة  اآليات  قامت  فيما 

حركة مت خاللها نقل 100428 حالة منذ 

بدء اجلائحة.

يف ال�شياق ذاته، تتابع الإدارة العامة 

انت�شار  املدين دورها يف احلد من  للدفاع 

اجلائحة  بدء  منذ  قامت  الفريو�ص، حيث 

وتعقيم  تطهري  عملية   314533 بتنفيذ 

احلكومية  واملن�شاآت  للمباين  خمتلفة 

مع  وغريها،  والطرقات  وال�شوارع 

حول  التدريبية  الدورات  عقد  موا�شلة 

الطرق ال�شحيحة لتنفيذ عمليات التطهري 

والتعقيم الحرتازي يف املباين واملن�شاآت 

عدد  وبلغ  العمل،  واأماكن  احلكومية 

امل�شاركني يف الدورات التي نظمها الدفاع 

وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من   2238 املدين 

احلكومية،  اجلهات  وخمتلف  اخلا�شة 

فيما بلغ عدد املتطوعني منذ �شهر مار�ص 

العام املا�شي 6134 متطوًعا، بالإ�شافة 

تطهري  عملية   2209 على  الإ�شراف  اإىل 

كما  املتطوعون،  فيها  �شارك  وتعقيم 

الكوادر  من  ا  �شخ�شً  1230 تدريب  مت 

وتنفيذ  امل�شاجد،  لتعقيم  واملتطوعني 

بالتعاون  وتعقيم  تطهري  عمليات   107

مع �شركات التنظيف.

ال�شرطة  مديريات  با�شرت  كما 

باملحافظات واإدارة العمليات برئا�شة الأمن 

العام والإدارات الأمنية املعنية، اإجراءاتها 

امليدانية من خالل ن�شر الدوريات الأمنية 

)الراكبة والراجلة( يف الأ�شواق واملواقع 

التجارية للتاأكد من تنفيذ قرارات اللجنة 

املحال  جميع  اإغالق  ب�شاأن  التن�شيقية 

ال�شناعية والتجارية التي تقدم �شلًعا اأو 

تهدف  حيث  للجمهور،  مبا�شرة  خدمات 

تاأمني  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  القرارات  هذه 

من  واحلد  العامة  وال�شالمة  ال�شحة 

تداعيات جائحة كورونا.

بعد ت�صجيل اأعلى املعدلت خالل الأ�صبوع املا�صي

التطعيمات تالم�س املليون وانخفا�س الإ�صابات والوفيات

�شارة جنيب:

على  احلا�شلني  عدد  يقرتب 

يف  التطعيم  من  الأوىل  اجلرعة 

مملكة البحرين من مليون �شخ�ص؛ 

حيث بلغ عددهم حتى م�شاء اأم�ص 

998.504 األف �شخ�ص.

احلا�شلني  عدد  اإجمايل  وبلغ 

التطعيم  من  الأوىل  اجلرعة  على 

األًفا   80 املا�شي  الأ�شبوع  خالل 

عدد  بلغ  فيما  متطعم،  و900 

الذين ح�شلوا على اجلرعة الثانية 

يف  متطعمني،  و910  األًفا   38

الوقت الذي بادر العديد من اأولياء 

الذين  اأبنائهم  بت�شجيل  ــور  الأم

 17  –  12 بني  اأعمارهم  ترتاوح 

التطعيم. لتلقي  �شنة 

ال�شحة  اأعــلــنــت  اأن  وبــعــد 

لأخــذ  الت�شجيل  ــاب  ب فتح  عــن 

التن�شيطية  الثالثة  اجلــرعــة 

بداأت  ال�شيني،  �شينوفارم  للقاح 

الأكرث  الفئات  بتطعيم  ــوزارة  ال

 6 اأكملوا  الذين  للخطر  عر�شة 

من  الثانية  اجلرعة  اأخذ  من  اأ�شهر 

العاملني  من  �شينوفارم،  تطعيم 

الكوادر  من  الأمامية  ال�شفوف  يف 

الطبية، وجميع البالغني من العمر 

يعانون  ومن  فوق،  فما  عاًما   50

واأمــرا�ــص  املفرطة  ال�شمنة  من 

املناعة. نق�ص 

ال�شحة  وزارة  ــت  ــن ــل واأع

الطاقة  رفــع  �شابق  وقــت  يف 

اجلرعات  لعدد  ال�شتيعابية 

التطعيم امل�شاد  اليومية يف مراكز 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�ص 

البحرين  مملكة  مناطق  مبختلف 

اليوم،  يف  جرعة   31000 اإىل 

الوطنية  احلملة  �شمن  ــك  وذل

للتطعيم التي �شملت طلب اأكرث من 

اأنواع  كل  من  جرعة  مليون   4.5

هذا  متطلبات  لتغطية  التطعيمات 

جانب  اإىل  القادم  والعام  العام 

باأن  منوهة  املن�شطة،  اجلرعات 

للجرعات  ال�شتيعابية  الطاقة 

للزيادة  قابلة  للتطعيم  اليومية 

التطعيم  �شحنات  توريدات  ح�شب 

وفق  امل�شنعة  ال�شركات  مــن 

لديها،  والتوزيع  الت�شنيع  برامج 

الوطنية  اجلهود  اإطــار  يف  وذلك 

للت�شدي لفريو�ص كورونا الهادفة 

و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  اإىل 

املواطنني واملقيمني يف اململكة.

من  البحرين  مملكة  وتعد 

بطلب  بــادرت  التي  الــدول  اأوائــل 

اأغ�شط�ص  مــنــذ  التطعيمات 

ال�شركات  اإعـــالن  ــور  ف  2020

جتــارب  وجـــود  ــن  ع امل�شنعة 

وقامت  التطعيمات،  لإنتاج  لديها 

خمتلف  بتوفري  البحرين  مملكة 

لفريو�ص  امل�شادة  التطعيمات 

وفق  للجميع  جمــاًنــا  ــا  كــورون

اخلطة الوطنية للتطعيم من خالل 

27 مركًزا �شحًيا اإىل جانب مراكز 

التطعيم يف مركز البحرين الدويل 

للمعار�ص واملوؤمترات، وم�شت�شفى 

امللك حمد اجلامعي، وجممع �شرتة 

الع�شكري،  وامل�شت�شفى  التجاري، 

البحرين  مناطق  ت�شمل  بحيث 

كافة.

البحرين خالل  ووافقت مملكة 

�شهر مايو املا�شي على ال�شتخدام 

)�شبوتنيك  لتطعيم  ــارئ  ــط ال

الواحدة  اجلرعة  ذي  اجلــديــد( 

غاماليا  مــركــز  ينتجه  ـــذي  وال

والأحياء  الأوبئة  لبحوث  الوطني 

ال�شحة  ــوزارة  ل التابع  الدقيقة 

فريو�ص  �شد  الرو�شي  بالحتاد 

التطعيم  وي�شتخدم  ــا،  كــورون

اجلرعة  ليت(  )�شبوتنيك  اجلديد 

)�شبوتنيك  تطعيم  من  فقط  الأوىل 

واأثبتت  �شابًقا،  امل�شرح  يف( 

يعطي  اأنه  للهيئة  املقدمة  الدرا�شة 

فعالية عالية، واأثبت فعاليته �شد 

كورونا  فريو�ص  �شاللت  جميع 

غاماليا  مركز  اأو�شح  كما  اجلديدة 

خالل الختبارات املعملية.

الطارئ  ال�شتخدام  وباإجازة 

البحرين  تكون  الرو�شي  للتطعيم 

ا�شتخدام  �ــشــاد�ــص  اأقـــرت  ــد  ق

البحرين  يف  لتطعيم  طـــارئ 

)�شينوفارم(  �شركة  تطعيم  بعد 

ــزر  ــاي وتــطــعــيــم �ــشــركــتــي )ف

)كوفي�شيلد- وبيونتيك(، وتطعيم 

اأ�شرتازينكا(، وتطعيم )جون�شن(، 

)�شبوتنيك(. وتطعيم 

فيه  �شجلت  الذي  الوقت  ويف 

للحالت  معدل  اأعلى  البحرين 

ال�شبت  ــوم  ي اجلــديــدة  القائمة 

والذي  املا�شي،  مايو   29 املوافق 

بلغ  فيما  اإ�شابة،   3274 بلغ 

ــدد الإ�ــشــابــات خالل  اإجــمــايل ع

اجلمعة  يوم  لغاية  اأي  اأ�شبوع، 

األًفا   15 اجلاري  يونيو   4 املوافق 

و752 اإ�شابة جديدة.

البحرين  مملكة  و�شجلت 

خالل  ا  اأي�شً للوفيات  معدل  اأعلى 

عددها  بلغ  اإذ  املا�شي،  الأ�شبوع 

يونيو   1 املوافق  الثالثاء  يوم  يف 

فيما  ــاة،  وف حالة   29 ــاري  اجل

خالل  الوفيات  عدد  اإجمايل  بلغ 

الأ�شبوع املا�شي 146 حالة وفاة. 

النخفا�ص  يف  ـــداد  الأع وبـــداأت 

اإجمايل  انخف�ص  كما  تدريجًيا، 

بلغ  والذي  القائمة،  احلالت  عدد 

وارتفع  قائمة،  حالة   25573

عدد املتعافني لي�شل اإىل 221 األًفا 

و508 متعافني.

»الرتبية«: برنامج تدريبي

افرتا�صي لأولياء اأمور طلبة التوحد

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأعلن 

لتطوير  امل�شتمرة  الوزارة  جهود  �شمن  اأنه  والتعليم 

اخلدمات املقدمة للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�شة، فاإنه 

�شيتم خالل العام الدرا�شي املقبل 2021-2022 تد�شني 

الطلبة  اأمور  لأولياء  موجه  افرتا�شي  تدريبي  برنامج 

العالقة  تعزيز  على  يقوم  التوحد،  ا�شطراب  ذوي  من 

الت�شاركية ودعم جهود املدار�ص يف جمال تقدمي الدرو�ص 

ال�شلوك  وخف�ص  احلياتية  املهارات  وتنمية  الرتبوية 

النفعايل لدى اأبنائهم، عرب اإك�شابهم القدرات الالزمة لذلك 

لتطبيقها يف املنزل.

واأ�شار الوزير اإىل اأنه �شيتوىل عملية التدريب يف هذا 

الربنامج نخبة من املخت�شني بالرتبية اخلا�شة والإر�شاد 

النف�شي والأكادميي بالوزارة، اإ�شافة اإىل الوحدات الطبية 

النف�شية املتخ�ش�شة باململكة.

اإطار  يف  ياأتي  الربنامج  هذا  اأن  الوزير  واأ�شاف 

الناجتة  ال�شتثنائية  للظروف  املنا�شبة  الربامج  توفري 

اإىل  التوحد  ا�شطراب  طلبة  وحاجة  كورونا،  جائحة  عن 

املزيد من الهتمام يف عملية التعلم على جميع امل�شتويات 

التعليمية واملهارية وال�شلوكية، ورغبة اأولياء الأمور يف 

اأبنائهم يف  املزيد من امل�شاركة والإ�شهام يف عملية تعليم 

ظل الأو�شاع احلالية، مبا يزيد ا�شتفادتهم من نظام لتعلم 

الوزارة نحو حتويل خمتلف  ُبعد، متا�شًيا مع توجه  عن 

خدماتها اإىل ال�شيغة الرقمية.

الربنامج  هذا  خالل  من  �شيتم  اأنه  الوزير  واأو�شح 

اأولياء الأمور عدًدا من املهارات املهمة  اإك�شاب  العمل على 

الأ�شا�شية،  احلياتية  ومهاراتهم  الطلبة  قدرات  لتطوير 

دعًما  ي�شكل  لديهم، مبا  امل�شطرب  ال�شلوك  وكذلك خف�ص 

مبدار�ص  خا�شة  برامج  من  اأبناوؤهم  يجده  ملا  وم�شاندة 

الدمج.

اجلدير بالذكر اأن هذا الربنامج ياأتي ا�شتكمالً لربنامج 

التنمية ال�شاملة للطفولة املبكرة الذي اأطلقته الوزارة يف 

عام 2014/ 2015، بهدف التدخل املبكر للطفل وتوعية 

اأولياء الأمور بكيفية تنمية املهارات الالزمة داخل البيئة 

تدريبهم على  ثم  املنزلية، ومن  بالبيئة  املدر�شية وربطها 

اأ�شا�شيات التعامل مع اأبنائهم.

اأهمها  عدة،  مهارات  تنمية  على  الربنامج  ويعمل 

والنمو  واللغة،  الذات،  وم�شاعدة  احلركي،  النمو 

وفرت  الوزارة  اأن  كما  الجتماعية،  والتن�شئة  املعريف، 

وكيفية  اإجراءاته  يو�شح  �شامالً  دليالً  الربنامج  �شمن 

حتقيق كل هدف من اأهدافه.

يت�صمن دورات وحلقات نقا�صية للفئة من 18 اإىل 29 عاًما.. »التنمية ال�صيا�صية«:

»رهان امل�صتقبل« برنامج يعرف ال�صباب بالد�صتور واأهداف التنمية
اأعلن معهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية اإطالقه برنامج 

�شمن  البحرين  �شباب  لفئة  املخ�ش�ص  امل�شتقبل«  »رهان 

ودورات  ور�ًشا  �شيت�شمن  عاًما،   29-18 العمرية  الفئة 

ذات  خمتلفة  مو�شوعات  يف  نقا�شية  وحلقات  تدريبية 

يدعو  اإذ  ال�شباب،  بفئة  تخت�ص  وتاأهيلي  �شيا�شي  طابع 

املعهد ال�شباب اإىل الت�شجيل يف الربنامج من خالل موقع 

املعهد الإلكرتوين bipd.org، بدًءا من 6 يونيو ولغاية 17 

يونيو اجلاري، علًما باأن املقاعد حمدودة.

ويهدف الربنامج اإىل متكني وتثقيف ال�شباب بامل�شرية 

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شاملة  التنموية 

واأحكام د�شتور مملكة البحرين، والتعريف باأهداف التنمية 

البحرين  ململكة  القت�شادية  بالروؤية  وعالقتها  امل�شتدامة 

امل�شارك  ال�شباب  دعم  اإىل  الربنامج  يهدف  كما   ،2030

باملهارات واملعلومات ليكونوا قادرين على حتمل امل�شوؤولية 

الوطنية، وتدريبهم على العمل اجلماعي، ومهارات تقدمي 

ت�شهم  التي  والإبداعية  التطويرية  والقرتاحات  املبادرات 

املهارات  تنمية  اإىل  بالإ�شافة  الوطن،  ونه�شة  رفعة  يف 

القيادية، وتعزيز ثقافة احلوار وتبادل الراأي بهدف تاأهيلهم 

لالنخراط يف العمل الوطني.

مراحل،  ثالث  من  امل�شتقبل«  »رهان  برنامج  ويتكون 

والدورات  العمل  ور�ص  من  عدد  تقدمي  الأوىل  تت�شمن 

امل�شروع  حول  عمل  ور�شة  وهي  للم�شاركني،  التدريبية 

ال�شيا�شي،  التحديث  يف  ودوره  امللك  جلاللة  الإ�شالحي 

التنمية  باأهداف  وعالقتها   2030 القت�شادية  والروؤية 

الدورات  اأما  البحرينية.  والقيم  واملواطنة  امل�شتدامة، 

التدريبية فت�شمل مهارات ال�شاب القيادي، والتفكري الإبداعي 

والتي  الهادف،  احلوار  ومهارات  الدولة،  بناء  ودوره يف 

�شيقدمها نخبة من املتخ�ش�شني والأكادمييني البحرينيني.

حلقات  الربنامج  من  الثانية  املرحلة  �شت�شمل  بينما 

نقا�شية، اإذ �شيتم عقدها بني امل�شاركني مع بع�ص امل�شوؤولني 

التي تهم فئة  الدولة؛ ملناق�شة جمموعة من املوا�شيع  يف 

ال�شباب وجتيب على ت�شاوؤلتهم ب�شاأنها.

للربنامج ف�شرتكز على  الثالثة والأخرية  املرحلة  اأما 

املقرتحات واملبادرات الإبداعية، اإذ �شيتم توزيع امل�شاركني 

ومبادرات  مقرتحات  تقدمي  اأجل  من  عدة جمموعات  على 

الوعي  ورفع  املجتمعية  الوطنية  القيم  لتعزيز  اإبداعية 

فعاليات  يف  تقدميه  مت  ما  مع  يت�شق  ومبا  ال�شيا�شي، 

الربنامج.

اأهداف  لتحقيق  ي�شعى  الربنامج  اأن  بالذكر  جدير 

املتمثل  امللكي لإن�شائه،  املر�شوم  املعهد ح�شب ما ورد يف 

املتعلقة  والبحوث  والدرا�شات  التدريب  برامج  توفري  يف 

املختلفة،  ال�شعب  لفئات  والقانوين  الد�شتوري  باملجال 

ون�شر وتنمية الوعي ال�شيا�شي بني املواطنني وفًقا لأحكام 

ون�شر  وتعزيز  الوطني،  العمل  ميثاق  ومبادئ  الد�شتور 

ثقافة احلوار وتبادل الراأي، ودعم وتنمية البحوث العلمية 

واإعداد  الد�شتوري،  والقانون  ال�شيا�شية  النظم  جمال  يف 

موؤهلني لالنخراط يف العمل ال�شيا�شي.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

عبدالعزيز اخلواجة

اإىل  اخلواجة  عبدالعزيز  بالأ�شتاذ  معرفتي  تعود 

�شرعت  عندما  املا�شي  القرن  من  الثمانينيات  بدايات 

وزارة الرتبية والتعليم بتطبيق نظام الف�شل متا�شًيا مع 

الأ�شا�شي  التعليم  يف  الرتبوي  التقومي  نظام  ا�شتحداث 

للبنني  البتدائية  عايل  مدر�شة  يف  زرته  عندما  وخا�شة 

مع  متفاعالً  وجدته  اإذ  املدر�شة،  لهذه  مديًرا  كان  عندما 

النظامني من جهة املتابعة امل�شرتة واإعطاء الآراء والأفكار 

)الأ�شتاذ  طالبه  قبل  من  عنه  �شمعته  ما  على  عطًفا 

العلمية  ملادته  ومتقن  قدير  مدر�س  اأنه  الن�شيط(  عي�شى 

وهب اللغة العربية، حيث يوؤكد يف تدري�شه على متكني 

فيها  دّر�س  التي  املدار�س  يف  طالبه  ومن  منها،  الطالب 

الذين  للبنني  البتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�شة  وخا�شة 

وعندما  املتميزين،  املعلمني  من  ويذكرونه  عليه  يثنون 

الأمر  وافية،  لدي معلومات  تكن  اأكتب عنه مل  اأن  فكرُت 

الذي دعاين اأن اأ�شتفيد بزميله الأ�شتاذ حممد ر�شا ال�شعد 

لالأ�شتاذ  الأربعني  ذكرى  يف  تاأبيني  ُكتيب  اأعارين  الذي 

عبدالعزيز اخلواجة، الأمر الذي اأدى اإىل اقتبا�شي جانًبا 

من املعلومات التي اأثرت مو�شوعنا هذا.

يف  اخلواجة  حبيل  عبداهلل  عبدالعزيز  الأ�شتاذ  ولد 

املنامة وحتديًدا يف فريق املخارقة عام 1937م،  مدينة 

وتعلم يف مدار�س املنامة، فكانت مدر�شة اأبوبكر ال�شديق 

عام  البتدائية  املرحلة  فيها  در�س  حيث  الأوىل،  حمطته 

املرحلة  اأما  1950م،  عام  حتى  فيها  وبقي  1945م 

الثانوية فكانت يف مدر�شة املنامة الثانوية يف الفرتة من 

عام 1952م حتى عام 1954م، وبعد تخرجه عمل يف 

وزارة الرتبية والتعليم يف العام نف�شه، حيث اأم�شى ما 

والتعليمية  الإدارية  التطورات  عا�شر  عاًما   42 يقارب 

من  العديد  وعا�شر  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  والرتبية 

فقد  البحرين،  مدار�س  بني  تنقل  انه  وخا�شة  املديرين 

عمل 20 عاًما معلًما يف مدار�س البحرين اأغلبها مدار�س 

للبنني  البتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�شة  ماعدا  املنامة 

التي كانت باكورة عمله يف الرتبية، فقد عمل يف مدر�شة 

املنامة الغربية التح�شريية ومدر�شة ال�شلمانية البتدائية 

واملدر�شة الو�شطى البتدائية ومدر�شة اخلمي�س البتدائية 

ومدر�شة النعيم الإعدادية الثانوية.

ويف عام 1974م ُرقي الأ�شتاذ عبدالعزيز اخلواجة 

لوظيفة مدير م�شاعد مبدر�شة جدحف�س الإعدادية للبنني 

مدر�شة  اإىل  ُنِقَل  1975م  عام  يف  اأي  بعدها  عام،  ملدة 

اأبوبكر ال�شديق )املدر�شة الغربية �شابًقا(.

الأ�شتاذ عبدالعزيز اخلواجة  ُعنّي  ويف عام 1976م 

مديًرا مبدر�شة اأبو�شيبع البتدائية للبنني وبقي فيها حتى 

عام 1981م، بعدها ُنِقَل اإىل مدر�شة اخلمي�س البتدائية 

للبنني حتى عام 1985م، ويف هذا العام ُنِقَل اإىل مدر�شة 

حتى  �شنة   13 قرابة  فيها  وبقي  للبنني  البتدائية  عايل 

تقاعد منها عام 1997م.

ولالأ�شتاذ عبدالعزيز اخلواجة العديد من امل�شاركات 

التي  والدورات  العمل  وور�س  الرتبوية  املوؤمترات  يف 

من  العديد  له  كما  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تنظمها 

امل�شاركات الك�شفية يف بعثة احلج عندما كان قائًدا ك�شفًيا 

1965م  عامي  بني  الإعدادية  اخلمي�س  مدر�شة  لفرقة 

و1967م.

اأما اجلوانب الجتماعية والثقافية لالأ�شتاذ عبدالعزيز 

العروبة منذ عام 1954م،  بنادي  اخلواجة، فهو ع�شو 

وتقلد العديد من املنا�شب الإدارية يف جمال�س الإدارة منذ 

عام 1965م، كما كان مدير للنادي خالل دورته احلالية 

موؤ�ش�شي جمعية  انه من  كما  حتى وفاته عام 2015م، 

عايل التعاونية ال�شتهالكية عام 1988م، وكان رئي�س 

كان  كما  �شنة،  ملدة 15  اإدارة اجلمعية  لأول جمل�س يف 

ع�شًوا يف اللجان ال�شعبية البحرينية اإبان الغزو العراقي 

1991م،  عام  حتى  1990م  عام  من  الكويت  لدولة 

وممثالً عن جمعية عايل ال�شتهالكية يف هذه اللجان.

اأن  اإىل  اخلواجة  عبدالعزيز  الأ�شتاذ  قاد  التميز  هذا 

يف  2013م  عام  الو�شط  �شحيفة  من  بتكرمي  يحظى 

بـ39 معلًما  ال�شحيفة  احتفت  التعليم، حيث  حفل رواد 

يف  ُكِرَم  كما  البحرين،  مبملكة  التعليم  رواد  من  متميًزا 

اأحد احتفالت عيد العلم لإنهائه 30 عاًما يف التعليم يف 

عهد املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ عي�شى بن �شلمان 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه، كما ُكِرَم من قبل جهات خمتلفة 

يف الدولة.

انتقل  عاًما   87 يناهز  عمر  وعن  2015م  عام  ويف 

الأ�شتاذ عبدالعزيز اخلواجة اإىل جوار ربه ليتو�شد الرثى 

يف مقربة املنامة رحمه اهلل رحمة وا�شعة.

عبدالعزيز اخلواجة

درا�سة التوا�سل مع امل�سنني يف م�ساكنهم.. وزير الكهرباء واملاء:

تعيني �سركة خا�سة ملراقبة وتقييم اخلدمات املقدمة »عن بعد«

غالب اأحمد: 

ان  املبارك  وائل  واملاء  الكهرباء  �شوؤون  وزير  اأكد 

املنا�شبة  بدرا�شة اخليارات  �شتقوم  واملاء  الكهرباء  هيئة 

والذين  كامل�شنني  مواقعهم  يف  امل�شرتكني  مع  والتوا�شل 

لديهم �شعوبة يف ا�شتخدام القنوات اللكرتونية و�شيتم 

اجناز  من  متكنهم  اخرى  منا�شبة  خيارات  ايجاد  اي�شا 

معامالتهم يف مواقعهم.

يو�شف  للنائب  �شوؤال  على  رده  يف  املبارك  وقال 

الذوادي حول خطة هيئة الكهرباء واملاء يف توفري مركز 

خلدمة اهايل املحرق وعادة مركز خدمات امل�شرتكني يف 

املمكنة لعموم  الت�شهيالت  الهيئة تقدم جميع  ان  املحرق 

اللكرتونية  الو�شائل  عرب  معامالتهم  لجناز  امل�شرتكني 

حيث عكفت منذ بداية جائحة كورونا على تقدمي جميع 

تقدمي  �شبل  ولتطوير  اخلدمة  م�شتويات  باأعلى  خدماتها 

هذه اخلدمات مت تفعيل خدمات النتقال اىل عنوان جديد 

اللكرتونية  بوابة احلكومة  التيار عرب  وتو�شيل وقطع 

منذ مار�س 2020.

واأ�شار املبارك اىل انه مت تد�شني نظام مواعيد الت�شال 

امل�شرتكني  عموم  مع  التوا�شل  لت�شهيل  وذلك  املرئي 

الربع  خالل  خا�شة  �شركة  تعيني  على  للعمل  بال�شافة 

الثاين من العام احلايل ملراقبة وتقييم اداء جميع اخلدمات 

جميع  ح�شول  من  والتحقق  بعد  عن  الهيئة  من  املقدمة 

املراجعني على اف�شل اخلدمات باأعلى جودة ممكنة.

ظل  ويف  انه  واملاء  الكهرباء  �شوؤون  وزير  واأو�شح 

توفر جميع هذه اخلدمات تغني عن املركز وفيها حفاظ 

على �شالمة املراجعني واملوظفني يف ظل اجلئحة و�شمان 

وتقليل  و�شفافية  بحيادية  املعامالت  اجناز  ل�شرعة 

خماطر الخطاء الب�شرية.

التوجه نحو  ان  الذوادي  النائب يو�شف  اأكد  بدوره، 

خدمات  اىل  واملاء  الكهرباء  هيئة  يف  اخلدمات  حتويل 

لروؤية  اللكرتوين  التحول  توجهات  يحقق  الكرتونية 

وزير  بها  يقوم  التي  باجلهود  م�شيدا   ،2030 البحرين 

�شوؤون الكهرباء واملاء وائل املبارك يف الرتقاء بخدمات 

الهيئة.

وقال الذوادي ان التوجه نحو اخلدمات اللكرتونية 

يعزز من جودة اخلدمات وميثل نظرة م�شتقبلية ا�شافة 

املبالغ  توفري  مثل  اليجابيات  من  العديد  يحمل  انه  اىل 

من  امل�شتفيدين  على  والت�شهيل  للمباين  الت�شغيلية 

اخلدمات بحيث ت�شلهم اخلدمة اىل مواقعهم.

ودعا النائب يو�شف الذوادي اىل اعتماد من�شاب يف 

املجمعات التجارية على �شبيل املثال لتقدمي خدمات هيئة 

انتهاء  ال�شن واملواطنني وذلك بعد  الكهرباء واملاء لكبار 

جائحة كورونا خ�شو�شا ان بع�س املعامالت حتتاج اىل 

املراجعة ال�شخ�شية.

النائب يو�شف الذواديوزير �شوؤون الكهرباء واملاء

»ال�سحة«: اإغالق مطعمني وخمالفة 35 اآخرين

بوزارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  تابعت 

من  للتاأكد  التفتي�شية  زياراتها  ال�شحة 

للت�شدي  الحرتازية  الإجراءات  تطبيق 

اإذ قام  لفريو�س كورونا ) كوفيد-19(، 

اأم�س  يوم  الأغذية  مراقبة  ق�شم  مفت�شو 

اجلمعة املوافق 4 يونيو 2021، بزيارة 

ومقهى  مطعًما   220 �شملت  تفتي�شية 

خاللها  مت  وم�شروبات  اأطعمة  يقدم 

اأ�شبوع،  ملدة  اإدارًيا  غلًقا  مطعمني  غلق 

اتخاذ  مت  حيث  منها   35 وخمالفة 

املطاعم  هذه  لإحالة  الالزمة  الإجراءات 

للجهات القانونية.

اإطار  يف  التفتي�شية،  الزيارة  وتاأتي 

تكثيف الزيارات التفتي�شية والتي تهدف 

اإىل التاأكد من التزام املن�شاآت بال�شرتاطات 

املن�شو�س  الأخرية  والقرارات  ال�شحية 

الزيارات 220  عليها، حيث �شملت هذه 

مطعًما ومقهى يف خمتلف املحافظات.

ملخالفة  نظًرا  اأنه  الوزارة  وبينت 

وال�شرتاطات  لالإجراءات  املطاعم  تلك 

القرار  يف  عليها  املن�شو�س  التنظيمية 

ب�شاأن   2020 ل�شنة   51 رقم  الوزاري 

تطبيقها  الواجب  ال�شحية  ال�شرتاطات 

ومنع  لحتواء  واملقاهي  املطاعم  يف 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  انت�شار 

ال�شادرة  للتعليمات  خمالفات  ور�شد 

حيال  القوانني  تطبيق  مت  ال�شاأن،  بهذا 

اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت  املخالفة،  املطاعم 

ب�شبط  قاموا  الق�شائي  ال�شبط  ماأموري 

املخالفات واتخاذ الإجراءات الالزمة.

خالل  اإنه  ال�شحة  وزارة  وقالت 

تكثيف  مت  اأم�س  يوم  م�شاء  زيارات 

الحرتازية  بالإجراءات  التوعية 

عن  ال�شادرة  والتعليمات  والقرارات 

الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

والتاأكد  ال�شلة،  ذات  واجلهات  كورونا 

الإجراءات  لكل  املطاعم  هذه  تطبيق  من 

الحرتازية والتدابري الوقائية.

وخالل الزيارات التفتي�شية مت تنبيه 

ق�شور  لديهم  لوحظ  ممن  املحال  بع�س 

والتي  الإجراءات  بع�س  تطبيق  اآلية  يف 

هي قابلة للت�شحيح، فتم ت�شحيحها يف 

احلال من قبل اأ�شحاب تلك املحال.

اجلميع  العامة  ال�شحة  ودعت 

بروح  والتحلي  اللتزام  موا�شلة  اإىل 

امل�شوؤولية العالية، والإبالغ الفوري عن 

ر�شدها،  يتم  جتاوزات  اأو  خمالفات  اأي 

املهمة  اخلطوات  هذه  اأن  مو�شحة 

وللتحقق  العامة  ال�شحة  لتاأمني  تاأتي 

املطاعم  واأ�شحاب  الأفراد  التزام  من 

العالقة  ذات  املحالت  وبقية  واملقاهي 

الحرتازية  بالإجراءات  العامة  بال�شحة 

وال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها، 

للحد  مهًما  مرتكًزا  يعد  الذي  الأمر  وهو 

حيث  كورونا،  الفريو�س  انت�شار  من 

بذل  ويتم  امليدانية  الزيارات  تتوا�شل 

اأق�شى اجلهود واتخاذ الإجراءات الالزمة 

ل�شمان �شحة و�شالمة اجلميع.

اأكدت اأنه �سي�سهم يف تطوير املنطقة عمرانًيا واقت�سادًيا و�سياحًيا

»ال�سياحة«: م�سروع �ساحل قاليل �سيبقى مفتوًحا للجميع باملجان

اأكدت هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س اأن م�شروع 

هذا  واأن  الهيئة  قبل  من  ممول  قاليل  �شاحل  تطوير 

وب�شكل  للجميع  مفتوحا  تطويره  بعد  �شيبقى  ال�شاحل 

جماين، م�شرية اإىل اأن تطوير امل�شروع �شي�شهم يف تعزيز 

النهو�س باملنطقة عمرانيا واقت�شاديا و�شياحيا.

و�شددت الهيئة على اأن اأي اأحاديث حول تعهيد هذا 

ال�شاحل مل�شتثمرين اأو اإغالقه يف وجه العامة هي اأحاديث 

اإطالقا، داعية  اأ�شا�س لها من ال�شحة  مغلوطة متاما ول 

ال�شحيحة  م�شادرها  من  املعلومات  ل�شتقاء  اجلميع 

واملوثوقة.

وجددت هيئة ال�شياحة تاأكيدها على اأن هذا امل�شروع 

لل�شياحة  البحرين  هيئة  قبل  من  واملمول  احليوي 

اأهايل وزوار منطقة قاليل وحمافظة  واملعار�س �شيمنح 

العمرية فر�شة لال�شتمتاع بوجهة  املحرق بكافة فئاتهم 

�شياحية عائلية جديدة مفتوحة للعامة ودون فر�س اأي 

ر�شوم على مرتاديه.

اأحد  هو  قاليل  �شاحل  تطوير  م�شروع  اأن  وبينت 

الواجهات  تطوير  جمال  يف  ال�شرتاتيجية  م�شاريعها 

الهيئة  اإطار م�شاريع مماثلة تنفذها  البحرية، وياأتي يف 

وتهدف يف املقام الأول لتطوير الواجهة ال�شياحية للبلد 

واملقيمني  املواطنني  وم�شلحة  خدمة  يف  ت�شب  والتي 

وزوار مملكة البحرين.

اأعرب عنها  التي  اأن املخاوف  ال�شياحة  واأكدت هيئة 

ت�شجيالت  الكرام من خالل  �شكان منطقة قاليل  عدد من 

واأن  خاطئة  معلومات  اأ�شا�س  على  ُبِنيت  لهم  م�شورة 

وفقا  تطلعاتهم  �شيحقق  قاليل  �شاحل  تطوير  م�شروع 

اللقاءات  خالل  من  �شابقا  عنها  الهيئة  اأعلنت  ملخططات 

املبا�شرة مع ممثلني عن الأهايل ويف و�شائل الإعالم.

املنطقة خالد  النائب عن  الهيئة عن �شكرها  واأعربت 

البلدي �شالح بوهزاع وحمافظ  املجل�س  بوعنق وع�شو 

املتوا�شلة  وم�شاندتهم  لدعمهم  هندي  بن  عي�شى  املحرق 

مواقع  �شي�شيف  الذي  قاليل  �شاحل  تطوير  مل�شروع 

مما  املنطقة  يف  امل�شتويات  باأرقى  وخدمات  ترفيهية 

ترفيهيا  �شياحيا  مق�شدا  ليكون  امل�شروع  هذا  �شيوؤهل 

جديدا للمواطنني واملقيمني وزوار اململكة حتقيقا لأهداف 

ململكة  الوطني  ال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  م�شروع 

البحرين وحتقيقاً لروؤية البحرين 2030.

بناء  يت�شمن  اأنه  قاليل  �شاحل  م�شروع  اإىل  ي�شار 

األف مرت  �شاحل ومم�شى عام على م�شاحة تقدر بـ100 

مربع، يتكون من منطقتني رئي�شيتني الأوىل: �شاحل ممتد 

جتاريا  حمال   14 ويت�شمن  كيلومرت   1.5 م�شافة  على 

وعددا من الك�شاك التجارية و3 مالعب ريا�شية ومركز 

ملرتادي  عام  و�شاحل  املاأكولت  لفناء  ومبنى  للريا�شة 

الواجهة البحرية، واملنطقة الثانية التي متتد على م�شافة 

0.5 كيلو مرت على ال�شاحل يت�شمن 6 مطاعم بواجهات 

مثل  الأ�شا�شية  املرافق  من  عدد  اىل  بالإ�شافة  بحرية 

مواقف لل�شيارات وغرفة ا�شعافات اأولية وغرفة خا�شة 

لرعاية الطفال وعدة مرافق اأخرى.
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علج اأمرا�ض اجلهاز اله�شمي للأطفال يف امل�شت�شفى امللكي للن�شاء والأطفال

يف  �شائعة،  م�شكلة  الأطفال  عند  الإم�شاك 

ب�شيًطا  الأمر  يكون  اأن  ميكن  احلالت  معظم 

الغذائي  النظام  وميكن عالجه من خالل تعديل 

بالإ�شافة اإىل بع�ض الأدوية، وقد يكون الإم�شاك 

م�شكلة معقدة وحتتاج اإىل تدخل جراحي.

البدين  والفح�ض  املف�شل  ال�شحي  التاريخ 

لالإم�شاك  الكامن  ال�شبب  لت�شخي�ض  املفتاح  هما 

وتوجيه العالج.

بعد  الإم�شاك  من  تعاين  هالة  بداأت طفلتنا   

بلوغها  حتى  وا�شتمر  وجيزة  بفرتة  ولدتها 

لكيفية  هالة  عائلة  ون�شحت  اأ�شهر،  �شتة  �شن 

وجود  دون  لكن  طرق  بعدة  الإم�شاك  عالج 

اأدنى حت�شن، ومن ثم متت روؤية هالة من قبل 

اأمرا�ض  ا�شت�شاري   - �شبيب  �شهيل  الدكتور 

اجلهاز اله�شمي لالأطفال - يف امل�شت�شفى امللكي 

بت�شيق  اإ�شابتها  ولحظ  والأطفال  للن�شاء 

اأ�شعة  عمل  عليها  فكان  ال�شرج،  فتحة  يف 

وا�شت�شارة جراحية. عندما قمت بفح�شها، كانت 

اأحد  امل�شتقيمي، وهو  م�شابة بالنا�شور العجان 

الت�شوهات اخللقية ال�شرجية لدى الأطفال حيث 

جيد،  ب�شكل  وامل�شتقيم  ال�شرج  منطقة  تنمو  مل 

اإذ بداأنا بتو�شيعها وغ�شلها ملدة �شهر، بعد ذلك 

موقع  لتحديد  التخدير  حتت  للفح�ض  خ�شعت 

الع�شلة العا�شرة.

الع�شلة  خارج  النا�شور  فتحة  كانت 

للت�شحيح  احلاجة  اإىل  ي�شري  وهذا  العا�شرة 

جراحية  لعملية  هالة  فخ�شعت  اجلراحي، 

ا�شتغرقت 3 �شاعات لإعادة بناء منطقة ال�شرج، 

وكانت ناجحة وهلل احلمد وتعافت ب�شكل �شل�ض 

بعد  طبيعي  ب�شكل  الرباز  اإخراج  يف  وبداأت 

�شاعات قليلة من اجلراحة. 

اأكملت متابعة حالتها يف امل�شت�شفى وغادرت 

اإىل املنزل مع حركة اأمعاء طبيعية من 4 اإىل 5 

مرات بدون اأي �شعوبة.

ال�شت�شارة  طلب  على  دائًما  الآباء  ن�شجع 

ميكن  بالإم�شاك.  م�شاًبا  طفلهم  كان  اإذا  الطبية 

ا ب�شبب م�شكلة جراحية  اأي�شً اأن يكون الإم�شاك 

حياة  منط  الطفل  واإعطاء  ت�شحيحها  ميكن 

مف�شل  تاريخ  تقدمي  من  دائًما  تاأكد  طبيعي. 

وفح�ض طفلك من قبل طبيب خمت�ض.

ناأمل كل التوفيق لأطفالنا الأحباء.

د. �شهيل �شبيب د. ح�شني �أحمد حمدي

دعا ع�شو الهيئة الأكادميية باجلامعة 

اإىل  جناحي  حممد  يو�شف  الدكتور  الأهلية 

الأرقام  من  بدلً  الإبهام  ب�شمة  ا�شتبدال 

ملواجهة  امل�شرفية  البطاقات  يف  ال�شرية 

تتعر�ض  التي  واجلرمية  القر�شة  حتديات 

البطاقات امل�شرفية عند ا�شتخدامها يف  لها 

نقاط البيع املختلفة.

واأكد الأ�شتاذ امل�شاعد بكلية تكنولوجيا 

جناحي  يو�شف  الدكتور  املعلومات 

هذه  تعزيز  تثبت  درا�شة  اأجرى  قد  اأنه 

كبري  ب�شكل  احلماية  �شيا�شات  اخلطوة 

الأر�شدة  على  ال�شطو  جرائم  مواجهة  يف 

توثيق  بعد  الئتمانية  والبطاقات  املالية 

على  واحل�شول  امل�شرفية  البطاقة  بيانات 

املخبئة  الكامريات  خالل  من  ال�شر  الرقم 

جناح  باأن  منوًها  الإلكرتونية،  احليل  اأو 

الهواتف اجلوالة يف ا�شتخدام ب�شمة الإبهام 

و�شهولة ذلك يعزز من فر�ض جناح جتربة 

البيع  نقاط  يف  الإبهام  بب�شمة  ال�شتعانة 

عند ا�شتخدام البطاقات امل�شرفية.

اأعداد  اأن  واأو�شح يف حيثيات درا�شته 

الطرفية  والأجهزة  البيع  نقاط  اأنظمة 

يف  اآخر  اإىل  عام  من  كبري  ب�شكل  تتزايد 

مملكة البحرين، اإذ تركت �شرقات البطاقات 

من  خوف  يف  امل�شتهلكني  البال�شتيكية 

البطاقات، حيث  لهذه  الحتيايل  ال�شتخدام 

هوية  من  يتحققون  ل  التجار  غالبية  اإن 

بطاقة  كانت  اإذا  خا�شة  البطاقة،  حامل 

العميل  ائتمان، والتي ل حتتاج لأن يدخل 

رقمه ال�شري، ويف حالة عدم وجود كامريا 

جناحي  درا�شة  وتناولت  الأبعاد.  ثالثية 

احليوية  املقايي�ض  تكنولوجيا  اعتماد 

ا�شتخدام  عند  الأف�شل  امل�شادقة  ووجود 

التكنولوجيا  وهي  البال�شتيكية،  البطاقة 

التي يتزايد ا�شتخدامها يف الوليات املتحدة 

واأوروبا وتلقى قبولً ح�شًنا عند العمالء.

اأ�شتاذ يف »الأهلية« يدعو

 ل�شتبدال الأرقام ال�شرية بب�شمة الإبهام

د. يو�شف جناحي

»اإنفيتا« لإدارة و�شائل التوا�شل

 ترفع وعي اجلمهور بعلمتك التجارية

تقديًرا مل�شاعدتهم للبنانيني خلل فرتة اجلائحة

ال�شفري اللبناين يف البحرين يقلد ع�شريان وبوجقلي و�شام ال�شتحقاق الوطني اللبناين

 - مغلق   - »اإنفيتا«  �شركة  تقدم 

PCI-(و  )ISO( �شهادتي  على  احلا�شلة 

DSS(، والرائدة يف جمال الإ�شناد اخلارجي 
و�شائل  اإدارة  حلول  الرقمي،  والتحول 

التوا�شل الجتماعي، والتي ت�شاعد العمالء 

يف الو�شول لأق�شى اإمكاناتهم. اإدارة و�شائل 

التوا�شل الجتماعي لي�شت جمرد ن�شاط، بل 

فو�شائل  واملوارد،  للوقت  مهم  ا�شتثمار  هي 

كبري  ب�شكل  انت�شرت  الجتماعي  التوا�شل 

تعتمد  وال�شركات  املا�شية،  ال�شنوات  خالل 

عليها ب�شكل متزايد حتى تعزز من ظهورها، 

وتفاعلها مع اجلمهور. »اإنفيتا« هي طريقك 

و�شائل  اإدارة  يف  ترغب  كنت  اإن  ال�شحيح 

توا�شلك الجتماعي بكفاءة.

الزبائن  ن�شف  من  اأكرث  ي�شتخدم 

القيام  حني  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

 %54 وحوايل  �شرائية،  عملية  باأي 

املن�شات  هذه  ي�شتخدمون  الزبائن  من 

املهم  من  املنتجات.  عن  للبحث  الجتماعية 

اأن توظف و�شائل التوا�شل   جًدا لأي �شركة 

و»تويرت«،  »اإن�شتغرام«،  مثل  الجتماعي 

كونها  املن�شات  من  وغريا  و»في�شبوك«، 

اأ�شبحت اأهم اأنواع الت�شال. باإمكان »اإنفيتا« 

قاعدتها  ا�شتك�شاف  يف  �شركتك  م�شاعدة 

التي  ال�شرتاتيجيات  وبناء  اجلماهريية، 

ت�شهم يف التوا�شل الفعال مع زبائنك، حيث 

يف  الزبائن  اإ�شراك  مهمة  »اإنفيتا«  �شتتوىل 

عملية التوا�شل، ومتابعة ال�شكاوى، و�شنع 

املختلفة،  القوالب  وت�شميم  جديد،  حمتوى 

عرب  وامل�شابقات  احلمالت  لإدارة  بالإ�شافة 

»اإنفيتا«  �شت�شاعدك  كما  املن�شات،  خمتلف 

والتي  بعملك،  اخلا�شة  البيانات  جمع  يف 

التوا�شلية،  من�شاتك  حت�شني  يف  ت�شهم 

من  ترفع  التي  ال�شرتاتيجيات  وتطوير 

وترفع  التجارية،  بعالمتك  اجلمهور  وعي 

م�شتوىل تفاعلهم، وحت�شن من م�شتوى اإدارة 

هذه املن�شات. لقد اأ�شبحت و�شائل التوا�شل 

�شركة  لأي  جديدة  واجهة  بحق  الجتماعي 

توا�شل  قاعدة  وبناء  املناف�شة،  يف  ترغب 

رفع  يف  �شك  بال  �شي�شهم  قوية  اجتماعي 

الوعي بالعالمة التجارية.

رئي�شة  قالت  اخلدمة،  هذه  حول 

منار  بـ»اإنفيتا«  الرقمي  التحول  ق�شم 

مل�شاعدة  اإنفيتا  يف  »نهدف  ال�شماهيجي: 

اإمكاناتهم  اأق�شى  اإىل  الو�شول  يف  عمالئنا 

يف  وجودهم  باإدارة  الأمر  يتعلق  حني 

عرب  وذلك  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 

وبناء  الو�شائل،  هذه  اأن�شطة  جميع  مراقبة 

ا�شرتاتيجية �شاملة ميكن تبنيها باأعلى قدر 

من الكفاءة. مع اإنفيتا يف اخلدمة، �شيتمكن 

عرب  التجارية  عالمتهم  تعزيز  من  عمالوؤنا 

و�شائل التوا�شل الجتماعي«.

الر�شميني  من  احل�شور  عنه  غاب  �شخ�شي  لقاء  يف 

اإجراءات  ب�شبب  اللبنانية  اجلالية  واأبناء  والأ�شدقاء 

البعثة  رئي�ض  قلد  )كوفيد-19(،  وباء  مكافحة 

ال�شفري  البحرين  مملكة  يف  اللبنانية  الدبلوما�شية 

اجلمهورية  رئي�ض  با�شم  منور،  حنا  ميالد  الدكتور 

اللبنانية العماد مي�شال عون، و�شام ال�شتحقاق الوطني 

مل�شرف  التنفيذي  الرئي�ض  ع�شريان  ل�شعد  اللبناين، 

البحرين وع�شو  كريدي �شوي�ض )Credit Suisse( يف 

يف  واأفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  الإدارة  جمل�ض 

والإن�شاين  القيادي  لدوره  تقديًرا  وذلك  عينه،  امل�شرف 

خدمة  يف  املن�شرم  العام  طوال  املبذولة  وجلهوده 

يف  اأعمالهم  فقدوا  ممن  اللبنانية  اجلالية  وم�شاعدة 

وتداعياتها. نتيجة جائحة كورونا  البحرين 

اآخر  لقاء �شخ�شي  الدكتور مّنور يف  ال�شفري  قلد  كما 

الوطني  ال�شتحقاق  و�شام  ا،  اأي�شً احل�شور  عنه  غاب 

على  النا�شطة  بوجقلي  �شبلي  جويل  لل�شيدة  اللبناين، 

مملكة  يف  اللبناين  الوطني  الجتماعي  العمل  �شعيد 

واملقدرة  النبيلة  ومبادراتها  لدورها  نظًرا  البحرين، 

الكثري  املن�شرمة يف تخفيف  ال�شنة  والتي �شاهمت خالل 

تاأثرت  الذين  البحرين  اجلالية يف  اأبناء  عن  املعاناة  من 

التي  اجلائحة  نتيجة  اأعمالهم  وت�شررت  م�شاحلهم 

البالد. �شربت 

ويف كلتا املنا�شبتني، األقى ال�شفري منور كلمة مقت�شبة 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اإىل  بال�شكر  بدايتها  يف  توجه 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، الذي  امللك حمد بن عي�شى 

والت�شامن،  الت�شحيات  عن  الأمثلة  اأبرز  يومًيا  يقدم 

اململكة،  اأر�ض  على  املقيمني  مع  اأو  املواطنني  مع  �شواًء 

كما مع لبنان و�شعبه، ل �شيما يف الظروف احلالكة التي 

اأتى  الذي  الهائل  النفجار  بعد  ا  خ�شو�شً بهما،  تع�شف 

�شهر  يف  بريوت  اللبنانية  العا�شمة  من  كبري  ق�شم  على 

اأغ�شط�ض من العام 2020.

وتوجه ال�شفري بال�شكر ثانًيا ملقام رئا�شة اجلمهورية 

ملجل�ض  كما  عون،  مي�شال  العماد  والرئي�ض  اللبنانية 

الأو�شمة ومديرية املرا�شم يف الق�شر اجلمهوري اللبناين، 

اإ�شافة اإىل الأمانة العامة يف وزارة اخلارجية واملغرتبني 

مبادرة  مع  م�شكورين  تكرموا وجتاوبوا  الذين  الكرمية، 

جويل  وال�شيدة  ع�شريان  �شعد  لتكرمي  منور  ال�شفري 

و�شفحة  م�شيًئا  وجًها  ميثالن  اللذين  بوجقلي  �شبلي 

الناجح  اللبناين  الغرتاب  عن  ومثالً  للبنان،  م�شرقة 

ونوه  اخلارج.  يف  لبنان  �شاأن  من  اأعلى  لطاملا  الذي 

وال�شفافية  التعاون  مب�شتوى  كلمته  يف  منور  ال�شفري 

والثقة التي ميزت عمل ع�شريان وال�شيدة بوجقلي خالل 

اأبناء  من  امل�شاعدة  طلب  لنداءات  ال�شتجابة  مراحل  كل 

املبذولني من  اجلالية، كما نوه باجلهد والوقت والعطاء 

من  لكل  ال�شفري  وتوجه  الق�شية.  هذه  �شبيل  يف  قبلهما 

املكرمني بالتاأكيد على اأن هذا التكرمي الذي ياأتي من لدن 

وامتنان  تقدير  عربون  هو  اللبنانية  اجلمهورية  رئا�شة 

�شبيل  يف  تفانيهما  يوا�شال  اأن  متمنًيا  بهما،  وفخر 

اإ�شهامات وت�شحيات كل من  لبنان. واأخرًيا �شكر ال�شفري 

لبنانيني وبحرينيني �شمن فريق عمل  �شارك و�شاعد من 

ع�شريان وفريق عمل ال�شيدة بوجقلي، م�شرًيا اإىل اأن هذه 

احلبيب  الوطن  �شدر  على  ا  اأي�شً و�شام  هي  الإ�شهامات 

خاللها  اأعربا  للمكرمني  كلمة  اخلتام  يف  كان  كما  لبنان. 

الأوىل يف لبنان على منحهما  الرئا�شة  عن �شكرهما ملقام 

�شرف نيل هذا الو�شام، موؤكدين على موا�شلة العمل مع 

كل املخل�شني من اأجل لبنان.

اجلامعة الأمريكية بالبحرين ت�شتويف �شروط العتماد الأكادميي الأمريكي

منار �ل�شماهيجي

د. جيف ز�بود�شكي

عن  بالبحرين،  الأمريكية  اجلامعة  اأعلنت 

العليا  اللجنة  عرب  العتماد  �شروط  ا�شتيفائها 

الغربية  للرابطة  التابعة  واجلامعات  للكليات 

للمدار�ض والكليات )WSCUC(، وبهذا ت�شبح 

اأول جامعة يف اململكة حتقق هذا الإجناز، كون 

ذلك اأحد اأهم م�شتويات �شمان اجلودة، ومبجرد 

اجلامعة  �شت�شبح  العتمادية،  هذه  منحها 

العايل  التعليم  موؤ�ش�شة  بالبحرين  الأمريكية 

الأوىل والوحيدة يف اململكة التي يتم اعتمادها 

.)WSCUC( من قبل

اإىل  اخلطوة  بهذه  اجلامعة  و�شتن�شم   

جامعتني اأخريني - مقرهما يف الإمارات العربية 

املتحدة - من املزمع اعتمادهما قريًبا يف منطقة 

ودول جمل�ض  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

اأي�شا  اجلامعة  و�شت�شبح  اخلليجي،  التعاون 

من  املعتمدة  الع�شر  اجلامعات  قائمة  �شمن 

العامل،  اأنحاء  جميع  يف   )WSCUC( قبل 

والتي ت�شتمل على جامعة �شتانفورد، وجامعة 

كاليفورنيا  وجامعة  بريكلي،  كاليفورنيا 

لو�ض اأجنلو�ض، وجامعة ولية كاليفورنيا يف 

.)CSUN( نورثريدج

اأعلن د. جيف زابود�شكي عميد  من جانبه 

الأكادميية، تعيني د. وفاء املن�شوري  ال�شوؤون 

مدير البحوث املوؤ�ش�شية والتقييم يف اجلامعة 

اعتمادية  كم�شوؤول  بالبحرين،  الأمريكية 

عملها  ملهام  بالإ�شافة  اجلامعة،  يف  الت�شال 

على  جنب  اإىل  جنًبا  �شيعمالن  واأنهما  احلايل، 

ا�شتكمال اإجراءات العتمادية للجامعة.

كمركز  البحرين  و�شع  »اإن  واأ�شاف:   

اإقليمي للتعليم العايل اجليد يعد جزًءا ر�شيًنا 

من ثوابتنا، ونحن فخورون للغاية باأن عملية 

اعتماد اجلامعة �شت�شع التعليم العايل يف مملكة 

الدولية مع اجلامعات  البحرين على اخلريطة 

املعتمدة اإقليمًيا يف الوليات املتحدة«،
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بف�شل اهلل نحن يف مملكة البحرين الغالية ننعم بكثري 

من النعم يف ظل جائحة كورونا، والبحرين من اأوىل الدول 

كورونا  والت�شدي جلائحة  ملكافحة  فريقا  التي خ�ش�شت 

بقيادة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، اإذ 

مت توفري اللقاح للجميع من مواطنني ومقيمني، اإىل جانب 

العديد من املميزات واخلدمات الأخرى، لكن الآن يجب رد 

الختالط واخلروج  بعدم  الكرام  املواطنني  قبل  من  الدين 

يحث  احلنيف  الإ�شالمي  فالدين  الق�شوى،  لل�شرورة  اإل 

على على عدم اإيذاء اإخواننا امل�شلمني ويحث على التعاون 

يجب  الفريو�س  اآثار  عليه  تظهر  ومن  اجلميع،  قبل  من 

مركز فح�س،  اأقرب  اإىل  والتوجه  بالرقم 444  يت�شل  اأن 

الآخرين  بالأ�شخا�س  الختالط  من  احلذر  كل  واحلذر 

الق�ش�س  من  العديد  �شمعنا  فقد  بهم،  ال�شرر  واإحلاق 

الأهل  من  �شواء  نعرفهم،  اأ�شخا�س  �شحيتها  راح  التي 

جميع  اهلل  حفظ  ال�شن،  كبار  وباخل�شو�س  املعارف،  اأو 

املواطنني واملقيمني على هذا الوطن.

حالة   3000 اإىل  احلالت  زادت  الأخرية  الآونة  ففي 

يوميا واأكرث، ويعود ذلك اإىل الختالط الذي ت�شبب بازدياد 

احلالت بن�شبة 85%، فالرجاء احلذر والتعاون مع الفريق 

من  للحد  كورونا  لفريو�س  والت�شدي  ملكافحة  الوطني 

البلد  هذا  احفظ  اللهم  اجلميع.  اهلل  الوباء، وحفظ  انت�شار 

من كل �شر، ومن الأمرا�س والأوباء والأ�شقام، يا كرمي يا 

رحيم.

ط�رق الغني

ابني يف خطر ب�سبب

 م�س�كل طليقتي النف�سية

اأنا مواطن بحريني تزوجت يف العام 2019، ومنذ بداية 

زواجي كان هناك العديد من امل�شاكل، حيث لحظت ت�شرفات 

اإنهم  طليقتي الغريبة، بالإ�شافة لتدخل اأهلها امل�شتمر، حيث 

ذهبت  امل�شاكل  كرثة  وب�شبب  اخلا�شة،  حياتنا  يتدخلون يف 

حامل،  اأنها  بعد  فيما  ات�شح  ولكن  اأهلها  بيت  اإىل  طليقتي 

والدتي  وتولت  ملنزلنا  اأخذتها  ولدتها  وبعد  فا�شرتجعتها 

الطفل  ت�شرب  كانت  طليقتي  اإن  حيث  الولد،  تربية  واأختي 

وت�شيء معاملته على الرغم من اأنه مل يتعد عمره �شهرا واحدا!

الطفل  بح�شانة  لطليقتي  املحكمة  حكمت  الطالق  وبعد 

وات�شح  فقط،  اأ�شبوعيا  �شاعات  ملدة 3  بزيارته  و�شمحت يل 

اأن ابني م�شاب بعدة اأمرا�س من بينها �شيق التنف�س ويواجه 

اإهمال كبريا، حيث اإنه ل يتم نقله للم�شت�شفى بل يقوم والد 

ت�شوء  عندما  للم�شت�شفى  بنقله  لأقوم  بي  بالت�شال  طليقتي 

للتدخل  املعنيني  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا  ال�شحية،  حالته 

والنظر يف ق�شيتي هذه واإن�شايف، اإذ اإن طليقتي لي�شت بكامل 

الطفل  اأترك  األ  اأخربتني  التي  اأختها  العقلية وب�شهادة  قواها 

معها.

البي�ن�ت لدى املحرر

الراحلة بنت الف��سل.. مرمي بنت علي بن حمود

عندما غيب املوت اأعظم من نهواه، عتم الكون 

على  يرنو  احلزن  واأخذ  الرائعة  اأنواره  وانطفاأت 

كل  ويف  الدموع  من  خرير  وعلى  الأمل،  اأطالل 

اأذهاننا، ونحن يف �شمت ن�شتجمع  ذكرى تتوارد 

قوانا، ل نطلب من اهلل اإل الرحمة واملغفرة. 

 رحلت العظيمة مرمي حمود واأظلم من بعدها 

كر�شت  التي  احلنونة  املعطاءة  تلك  �شيء،  كل 

لهم،  العون  يد  ومد  الآخرين  خلدمة  حياتها  جل 

رحلت يف الوقت الذي كان الكثريون ممن كفلتهم 

بعطائها وحفتهم باإخال�شها، ينتظرون ذلك احلب 

واحلنان الكثري. 

رحلت، ولكنها ما زالت هنا...

بق�ش�شها،  الفكاهية  بحواراتها  اجلميلة  تلك 

كلما مرت جمل�ًشا اأبهجت جال�شيه، البهية البهيجة 

التي متيزت بحواراتها ال�شيقة التي ت�شر اجلميع، 

تق�شر  ومل  ومعارفها  اأرحامها  ت�شل  كانت  لطاملا 

معهم يف واجب الزيارة و�شلة الرحم.

املراأة  الفا�شل،  منطقة  اأ�شطورة  حمود  مرمي 

التي مل ترزق باأبناء حتى وفاتها، اأ�ش�شت بنف�شها 

وامل�شاعدة  الأيتام ولإي�شال اخلري  لكفالة  جمعية 

مدخولها  ب�شاطة  من  الرغم  وعلى  يحتاجها،  ملن 

الب�شطاء  لهوؤلء  تخ�ش�شه  كانت  اأنها  اإل  ال�شهري 

احلياة  يف  ميزانها  ليعلو  لها  اهلل  �شخرهم  الذين 

عن  اهلل  ليعو�شهم  لهم  و�شخرها  والآخرة،  الدنيا 

كل حب وحاجة كانت من اأب�شط اأمنياتهم.

فتحوا  الذين  العظماء  حفيدة  حمود  مرمي 

تعلم  من  على  غريبا  ولي�س  الفا�شل،  جمل�س 

باإ�شهاب  مينحه  اأن  واأجداده  اآبائه  من  العطاء 

اأو  الكتب  وغزارة، اخلري والعطاء ل يدر�شان يف 

املدار�س، هو ميزة ف�شل اهلل بها بع�س الب�شر عن 

للخري  خطواتهم  جترهم  الذين  هوؤلء  الآخرين، 

ح�شناتهم  لتزداد  اأو�شع  طرقا  اهلل  لهم  فيفتح 

وترقى. 

ذلك   ، العطاء  من  اأكرب  باأنه  الراحلة  علمتنا 

واأكرب  �شيئا،  متلك  ل  واأنت  كفوفك  تب�شطه  الذي 

حاجة  يف  واأنت  متنحه  الذي  ذلك  احلب،  من 

مينحون  النا�س  باأن  البع�س  ويظن  �شيء.  كل 

له،  احلاجة  غري  يف  هم  وما  بوفرة  ميلكونه  ما 

ولكنهم خمطئون جدا، فكم من خري فا�س وتف�شى 

العظيمة. بقليله وبنيته 

مرمي الإن�شانة التي اأوجدت من الدين مبادئها 

الب�شر  لتعامل  منهجا  الكرمي  القراآن  من  واتخذت 

لالآخرين  فاأح�شنت  الإ�شالم،  وتعاليم  باأخالق 

وكان  بها،  متر  وعقبة  �شعي  كل  يف  اهلل  و�شكرت 

العظيم.  اخلري  يجلب  ال�شكر  باأن  دوما  نهجها 

مل  اأنها  اإل  وحاجتها  ب�شاطتها  من  الرغم  وعلى 

تطلب �شيئا من اأحد قط، فلطاملا رفعت هلل كفوفها 

ففتح يف وجهها اأبواب اخلري والتي�شري. 

التي  الإن�شانة  الب�شيطة،  الأرملة  رحلت 

تركت  التي  وخطواتها  �شعيها  اخلري  يف  �شطرت 

ترتك  مل  والإن�شانية،  للخري  العظيم  الأثر  اليوم 

خلفها كنوزا اأو اأموال يتقا�شمها الوارثون لها، بل 

اإن�شانيتها  تركت  وقدرا،  اأثرا  ذلك  من  اأكرب  تركت 

�شريتها  لت�شطر  ال�شريفة  ومواقفها  املتوا�شعة 

ملن  كر�شالة  القادمة  الأجيال  ق�ش�س  يف  احل�شنة 

ل يزهد يف هذه الدنيا الزائلة ومن يكنز من املال 

اآلفا وماليني حتجرت بركتها وبالت قيمتها.

حمود،  بن  علي  بنت  مرمي  العظيمة  رحلت 

ولكنها ما زالت هنا...

نوف حممد الذوادي

طلبة معهد البحرين ملزومون ب�حل�سور 

ال�سخ�سي لتقدمي االمتح�ن�ت رغم اجل�ئحة

للتدريب  البحرين  مبعهد  الطلبة  من  جمموعة  نحن 

لتقدمي  اإجباري  ب�شكل  للمعهد  احل�شور  م�شكلة وهي  نواجه 

ب�شكل  كورونا  فريو�س  تف�شي  من  الرغم  على  المتحانات 

اأو م�شاب، ف�شال  الطلبة، حيث معظمنا خمالط  ملحوظ بني 

التي نعي�شها من خالل فقد  ال�شعبة  الإن�شانية  الظروف  عن 

من  نلتم�س  لذلك  للح�شور،  مهياأة  غري  ونف�شياتنا  الأحبة 

ونتمنى  اأهالينا،  وعلى  الطلبة  نحن  علينا  احلفاظ  املعنيني 

ازدياد  نت�شبب يف  ل  حتى  للجميع  منا�شب  حل  اإيجاد  منكم 

الأعداد، حفظ اهلل مملكة البحرين حكومة و�شعبا.

البي�ن�ت لدى املحرر

بن�تي االأربع ال خ�سو�سية

 لهن وال يتمكن من الدرا�سة
 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  �شيدي 

اأنتهز  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الفر�شة لأتقدم ل�شموكم الكرمي بجزيل ال�شكر والعرفان على 

م�شاعيكم النبيلة خلدمة املواطنني لتوفري �شبل العي�س الكرمي 

الكرمي  �شموكم  اأنا�شد  املنرب  هذا  خالل  ومن  املالئم،  وال�شكن 

 6 من  املكونة  ولعائلتي  يل  �شكنية  وحدة  على  للح�شول 

اأفراد، فاأنا مواطن بحريني اقرتب طلبي الإ�شكاين ليمر عليه 

20 عاما منذ العام 2002، واأ�شكن حاليا يف �شقة �شيقة ل 

تتعدى م�شاحتها الـ 100 مرت مربع ومكونة من غرفتني مع 

اأي خ�شو�شية  الأربع الالتي كربن فيها ومل يعد لهن  بناتي 

امل�شاحة،  الدرا�شة نظرا ل�شيق  اأو جو هادئ ي�شاعدهن على 

اأرفع منا�شدتي هذه ل�شموكم للح�شول على وحدة �شكنية بعد 

طول  النتظار، راجيا من �شموكم  النظر يف طلبي هذا بعني 

العتبار، ودمتم ذخرا للوطن واملواطنني.

البي�ن�ت لدى املحرر

ورثت عق�رات م�سرتكة

 واالإ�سك�ن األغت طلبي 

وزارة  اإىل  بر�شالة  �شابقا  تقدمت  بحريني  مواطن  اأنا 

النظر يف مو�شوع  فيها  اأطلب  الإ�شكان وحتديدا قبل عامني، 

اإلغاء طلبي الإ�شكاين ب�شبب اأن يل ن�شيبا يف عقارات م�شرتكة 

م�شرتكة  العقارات  هذه  اأن  علما  املرحوم،  والدي  من  ورثتها 

بني ثالث عوائل، وهي غري م�شنفة وغري خمططة، فاأخربوين 

اأ�شرح  الإ�شكانية  اخلدمات  مدير  اإىل  ر�شالة  تقدمي  ب�شرورة 

فيها تفا�شيل املو�شوع، وفعال تقدمت بها منذ عام و7 اأ�شهر 

الوزارة، وقد مت حرماين من عالوة  رد من  اأح�شل على  ومل 

ال�شكن نتيجة لإلغاء طلبي الإ�شكاين. 

 البي�ن�ت لدى املحرر

م�سكلة �س�رع 29 مبح�فظة

 الع��سمة حله� لدى اإدارة املرور

حمافظة  يف   721 مبجمع   29 �شارع  �شاكنو  نحن 

بعني  للنظر  للمرور  العامة  الإدارة  اإىل  نتقدم  العا�شمة 

ا�شتخدام  ت�شاعد  جراء  الكبرية  معاناتنا  يف  العتبار 

فقد  املذكور،  ال�شارع  على  اأنواعها  بكل  الثقيلة  املركبات 

اإزعاج  اإىل  هادئة  �شكنية  منطقة  من  ال�شارع  هذا  حتول 

م�شتمر خالل �شاعات النهار والليل وطوال اأيام الأ�شبوع، 

كما اأ�شبح ي�شكل خطرا حمدقا للمارة وخ�شو�شا الأطفال 

الذين بتنا نخاف من تواجدهم خارج منازلنا ولو لربهة 

من الوقت.

واتخاذ  لل�شارع  الراهنة  احلالة  درا�شة  نرجو  اإننا 

اإل  عليه  الثقيلة  املركبات  مرور  ملنع  الالزمة  الإجراءات 

من  عدد  اإ�شافة  وكذلك  الق�شوى،  ال�شرورة  حالت  يف 

املرتفعات لتخفيف ال�شرعة. 

اللجنة  عرب  املو�شوع  هذا  رفع  مت  فقد  ولالإ�شارة، 

لإدارة  اأو�شلته  وبدورها  العا�شمة  مبحافظة  الأمنية 

واحدا  ات�شال  وتلقينا   2019 �شبتمرب  �شهر  منذ  املرور 

هذا  عند  املو�شوع  وتوقف  لال�شتف�شار  الإدارة  من  فقط 

احلد.

البي�ن�ت لدى املحرر

ومرت االأي�م

بخ�شو�س  �شكواي  »الأيام«  �شحيفة  ن�شرت  عندما 

تخطيط اأر�س بوقوة واأر�س عايل بتاريخ 3 مار�س 2021، 

وردي على تعليق التخطيط العمراين بتاريخ 28 مار�س 

العمراين،  التخطيط  من  �شيدات  ثالث  بي  ات�شل   ،2021

وهم )م.�س( و)ج.اأ( و)�س.اأ(، وال�شيد )م( الذي رف�س ذكر 

ا�شمه الثاين، وكلهم طلبوا مني ن�شخا من الوثائق، وكلهم 

ادعوا اأن الذين ات�شلوا بي هم من دوائر اأخرى.

هذا يعني اأن كل الأق�شام يف التخطيط العمراين ح�شلوا 

على كل املعلومات ون�شخ من الوثائق املطلوبة.

وحتى الآن مل يحدث اأي �شيء جديد!!

كاأنني اأ�شرخ يف واد واأنفخ يف رماد!!

يا ترى هل ننتظر اأي�شا ن�شف قرن اآخر؟

حممود �سلم�ن كم�ل

من��سدة لوزير املوا�سالت 

التحول الرقمي بهدف مك�فحة اجل�ئحة

والتقدير  ال�شكر  خال�س  نهديكم  اأن  يل  يطيب   

على اجلهود املبذولة لتطوير املوا�شالت والت�شالت 

املوا�شالت  وزارة  يف  متمثلة  البحرين  مملكة  يف 

والت�شالت يف ح�شن التنظيم والرتتيب يف وزارتكم 

والهتمام مبيناء خليفة بن �شلمان الذي يعترب بوابة 

القت�شاد للمملكة، واليوم نواجه جميعا حتديا وا�شحا 

تتطلب  والتي  وم�شوؤولية بخ�شو�س جائحة كورونا 

وحتويل  الب�شرية  املخالطة  من  احلد  الأنظمة  ح�شب 

كل الإجراءات اإىل رقمية لإف�شاح وتخلي�س احلاويات 

القادمة ململكة البحرين عرب ميناء خليفة، وهلل احلمد 

خليفة  للميناء  امل�شغلة  وال�شركة  اجلمارك  �شوؤون 

اأولت الهتمام اجلبار يف مكافحة الوباء م�شكورة على 

ودفع  اجلمركي  التخلي�س  يف  الإلكرتونية  خدماتها 

ي�شكر  التطوير  وهذا  اجلمركية،  والر�شوم  ال�شرائب 

الداخلية مما �شاهم يف  عليه �شوؤون اجلمارك بوزارة 

للتحول  توجهها  عرب  الب�شائع  اإف�شاح  وترية  ت�شريع 

التخلي�س  اأو  بالدفع  �شواء  اإجراءاتها  جلميع  الرقمي 

اجلمركي.

وال�شركة  اجلمارك  ب�شوؤون  اأ�شوة  نود  وعليه 

املوا�شالت  وزارة  تتوجه  اأن  للميناء  امل�شغلة 

البواخر  وكالء  �شركات  جلميع  بالن�شح  والت�شالت 

وال�شحن بالتحول الرقمي يف الدفع لر�شومها واأجورها 

وكالء  اأن  مبا  الئتمانية  البطائق  نظام  عرب  بعد  عن 

البواخر تندرج تراخي�شهم حتت اإدارة ورقابة وتنظيم 

وزارة املوا�شالت والت�شالت.

تتعاون  ل  ال�شركات  بع�س  هناك  اأن  واحلقيقة 

تتحول  ومل  كورونا  جائحة  تف�شي  ظل  يف  وتتهاون 

ل�شتقبال  مفتوحة  اأبوابها  بل  الرقمية  للمعامالت 

والختالط  ال�شيكات  وا�شتالم  النقدي  للدفع  الزبائن 

يتم  والتي  الرقمية  للمعامالت  التوجه  دون  الب�شري 

فيها الدفع عن بعد، كما اأن الدفع عن بعد يوفر الوقت 

اقت�شاد  اإيجابي على  اأثر  واجلهد و�شوف يكون هناك 

اململكة.

املوا�شالت  اأن يالم�س قبول وزير  اقرتاحنا  اآملني 

الذي عرفنا عنه  اأحمد  بن  املهند�س كمال  والت�شالت 

امل�شرفة  اإجنازاته  واحلداثة يف جميع  الدائم  التطوير 

يف م�شروع تو�شعة مطار البحرين، لذا اليوم التحول 

الرقمي لعمليات الدفع جلميع ر�شوم واأجور �شركات 

وكالء ال�شحن والبواخر عن بعد اأ�شبح �شرورة ملحة 

و�شوف ي�شاعد عمل احلكومة يف التحول الرقمي جلميع 

لتخلي�س  احلكومية  مبعامالتها  املرتبطة  الإجراءات 

الب�شائع امل�شتوردة ململكة البحرين عرب ميناء خليفة، 

الوطني  القت�شاد  م�شلحة  يف  اخلتام  يف  ي�شب  مما 

ت�شليم  وترية  ت�شريع  عرب  احلبيبة  البحرين  ململكة 

امل�شتوردة  وال�شركات  لالأ�شواق  والب�شائع  احلاويات 

البطائق  عرب  الرقمي  للتحول  التوجه  عرب  باململكة 

الئتمانية عن بعد للمدفوعات. 

البي�ن�ت لدى املحرر

 نوف حممد الذوادي
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خالل حمالت تفتيشية شملت 220 مطعمًا ومقهى

»الصحة«: إغالق مطعمين إداريًا أسبوعًا ومخالفة 35
أعلن��ت إدارة الصح��ة العامة بوزارة الصح��ة عن غلقها 
مطعمين غلق��ًا إداريًا لمدة أس��بوع، ومخالفة 35 منها 
حي��ث تم اتخاذ اإلجراءات الالزم��ة إلحالة هذه المطاعم 

إلى الجهات القانونية.
ج��اء ذلك خ��الل قيام مفتش��ي قس��م مراقب��ة األغذية 
الجمعة، بزيارة تفتيش��ية شملت 220 مطعمًا ومقهى، 
وذل��ك ضم��ن متابع��ة ال��وزارة زياراته��ا التفتيش��ية 
للتأك��د م��ن تطبي��ق اإلج��راءات االحترازي��ة للتص��دي 
لفي��روس كورونا )كوفيد 19(، وفي إطار تكثيف الزيارات 
التفتيش��ية التي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت 
باالش��تراطات الصحية والق��رارات األخي��رة المنصوص 
عليها، حيث ش��ملت هذه الزيارات 220 مطعمًا ومقهى 

في مختلف المحافظات.
وبين��ت ال��وزارة أنه نظ��رًا إل��ى مخالفة تل��ك المطاعم 
اإلجراءات واالشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في 
القرار الوزاري رقم 51 لس��نة 2020 بش��أن االشتراطات 
الصحي��ة الواج��ب تطبيقه��ا ف��ي المطاع��م والمقاهي 
الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19(، ورصد 
مخالف��ات للتعليمات الصادرة بهذا الش��أن، تم تطبيق 

القواني��ن حيال المطاعم المخالف��ة، ولفتت الوزارة إلى 
أن مأموري الضبط القضائ��ي قاموا بضبط المخالفات 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وذك��رت أنه خ��الل زيارات مس��اء يوم أمس ت��م تكثيف 

التوعية باإلج��راءات االحترازية والق��رارات والتعليمات 
الص��ادرة عن الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا والجهات ذات الصل��ة، والتأكد من تطبيق هذه 

المطاعم كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
وخ��الل الزيارات التفتيش��ية تم تنبي��ه بعض المحالت 
مم��ن لوح��ظ لديهم قص��ور ف��ي آلية تطبي��ق بعض 
اإلجراءات والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في 

الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
ودع��ت الصح��ة العام��ة الجميع إل��ى مواصل��ة االلتزام 
والتحلي بروح المس��ؤولية العالية، واإلبالغ الفوري عن 
أي مخالف��ات أو تجاوزات يتم رصده��ا، موضحة أن هذه 
الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق 
م��ن التزام األفراد وأصحاب المطاع��م والمقاهي وبقية 
المح��الت ذات العالق��ة بالصح��ة العام��ة باإلج��راءات 
االحترازية واالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، وهو 
األم��ر الذي يعد مرتكزا مهما للحد من انتش��ار فيروس 
كورون��ا، حي��ث تتواصل الزي��ارات الميداني��ة ويتم بذل 
أقص��ى الجهود واتخاذ اإلج��راءات الالزمة لضمان صحة 

وسالمة الجميع.

 »الداخلية«: 82994 مخالفة 
عدم ارتداء كمامة منذ بدء الجائحة

قام��ت مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات األمنية المعني��ة ،ومنذ بدء 
جائحة كورونا وحتى 2 يونيو، باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 82994 مخالفة 
عدم لبس كمامة الوجه ف��ي األماكن العامة، واتخاذ 9570 إجراًء للحفاظ على 

معايير التباعد االجتماعي، والقيام ب�� 11084 حملة توعوية.
وف��ي إطار جهودها المبذولة لتحقيق الس��المة العامة وضمن الجهود الوطنية 
للتص��دي لتداعي��ات جائح��ة كورونا والعمل عل��ى تحقيق أمن وس��المة كافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن، ش��ددت مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات 
األمنية المعنية، على ضرورة االلت��زام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
والتعليم��ات الصادرة ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
للمس��اهمة في الحد من زيادة االنتش��ار وارتفاع عدد الحاالت القائمة، في ظل 

ارتفاع عدد اإلصابات في الوقت الراهن.
وأكدت أهمية دور أفراد المجتم��ع كافة في االلتزام باإلجراءات الوقائية واتباع 
التعليمات الصادرة لمنع انتش��ار فيروس كورونا عبر البقاء في المنازل والخروج 
لقض��اء الحاجات الضرورية، مع االلتزام بارتداء كمام��ة الوجه وتطبيق التباعد 
االجتماع��ي في األماك��ن العام��ة، باإلضافة إلى تجن��ب التجمع��ات العائلية 
والمخالطة كونهما من أهم األس��باب في انتشار الفيروس وزيادة عدد الحاالت 

القائمة.
وتلقى مركز اإلس��عاف الوطني من��ذ بدء الجائحة 15132 بالغ��ًا خاصًا بجائحة 
كورونا، حيث باشرها واتخذ اإلجراءات الالزمة عن طريق فريق متخصص ومؤهل 
للتعام��ل مع هذه الحاالت، باإلضافة إل��ى أن المعدل اليومي للحاالت التي يتم 
نقلها واالس��تجابة لها من قبل اإلس��عاف الوطني، س��واء من الحاالت القائمة 
لفي��روس كورونا أو حاالت الط��وارئ العادية بلغ 400 حال��ة، فيما قامت آليات 

إدارة النقل ب� 36662 حركة تم خاللها نقل 100428 حالة منذ بدء الجائحة.
وف��ي ذات الس��ياق، تتاب��ع اإلدارة العامة للدف��اع المدني دورها ف��ي الحد من 
انتشار الفيروس، حيث قامت منذ بدء الجائحة بتنفيذ 314533 عمليات تطهير 
وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والطرقات وغيرها، مع 
مواصل��ة عقد الدورات التدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير 

والتعقيم االحترازي في المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل.
وبل��غ عدد المش��اركين في ال��دورات التي نظمه��ا الدفاع المدن��ي 2238 من 
المؤسس��ات والش��ركات الخاص��ة ومختلف الجه��ات الحكومية، فيم��ا بلغ عدد 
المتطوعي��ن منذ ش��هر مارس العام الماض��ي 6134 متطوع��ًا، باإلضافة إلى 
اإلش��راف على 2209 عملية تطهير وتعقيم ش��ارك فيها المتطوعون، كما تم 

تدريب 1230 ش��خصًا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتنفيذ 107 
عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.

كما باش��رت مديريات الش��رطة بالمحافظات وإدارة العمليات برئاس��ة األمن 
الع��ام واإلدارات األمنية المعنية، إجراءاتها الميدانية من خالل نش��ر الدوريات 
األمني��ة »الراكبة والراجلة« في األس��واق والمواقع التجاري��ة للتأكد من تنفيذ 
قرارات اللجنة التنس��يقية بش��أن إغالق كافة المح��ال الصناعية والتجارية التي 
تقدم س��لعا أو خدمات مباش��رة للجمه��ور ، حيث تهدف هذه القرارات بش��كل 
أساسي إلى تأمين الصحة والسالمة العامة والحد من تداعيات جائحة كورونا.

وأش��ارت مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات األمنية المعني��ة، إلى أنه 
ضمن جهودها في تنفيذ قرارات وتوصيات الفريق الوطني الطبي، فإنها تدعو 
جميع المواطنين والمقيمين إلى إنهاء الخدمات بش��كل إلكتروني دون الحاجة 
للحض��ور الش��خصي، وفي حال تطلب األم��ر الحضور يتم حجز مواعيد مس��بقة 
لتحقيق التباعد االجتماعي ومن��ع االزدحام، كما أنه تم قصر دخول المراجعين 
لمراك��ز الخدمة على الحاصلين على التطعيم المض��اد لفيروس كورونا وأتموا 
14 يومًا بعد الجرعة الثانية، باإلضافة للمتعافين من الفيروس، ومن هم فوق 

18 عامًا فقط.

 »الوطنية لعلوم الفضاء« 
تستكمل تطعيم 96٪ من موظفيها

أكد الرئي��س التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفض��اء الدكتور محمد إبراهيم 
العس��يري أن الهيئة استكملت تطعيم نس��بة 96% من منتسبيها خالل الفترة 
القصيرة الماضية، وذلك ضمن مس��اعيها في تنفيذ توجيهات الفريق الوطني 
الطبي المتعلق بالحد من انتش��ار جائحة كورون��ا، وانطالقًا من حرص الهيئة 
على س��المة منتس��بيها وبما يتزامن مع دعم الجهود الوطنية لفريق البحرين 

بشأن الجائحة.
وأوض��ح العس��يري أن الهيئ��ة باش��رت فور ص��دور توجيه��ات الفري��ق الطبي 
الخميس الماضي الموافق 27 مايو 2021 بتنفيذ اإلجراءات االحترازية الجديدة 
ضمن الجه��ود المبذولة للتصدي لفيروس كورون��ا، والمتعلقة خصيصًا بفئة 
الموظفي��ن، والتي وجهت بالت��زام الجهات الحكومية بتطبيق سياس��ة العمل 
م��ن المنزل بنس��بة 70%، مع ضرورة إجراء الفحص الفوري الس��ريع للموظفين 
الذين سيباش��رون العمل من مواقع عملهم قبل الب��دء بالعمل، وذلك لضمان 
س��المة الجميع وللحد من انتشار الفيروس في مواقع العمل، الفتًا إلى أن جميع 
الموظفين تجابوا تجاوبًا فعااًل وإيجابيًا في تنفيذ جميع اإلجراءات الصادرة حول 

هذا الش��أن ومما يضمن إتمام جميع المهام واألعمال الموكلة إليهم وضمان 
سير العمل بشكل فعال سواء خالل العمل من المنزل أو في مواقع العمل خالل 

هذه الفترة االستثنائية.
وأش��اد بالتوجيهات الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى ف��ي ضمان صحة وس��المة كافة أفراد 
المجتمع، معربًا عن عظيم الشكر وخالص التقدير للجهود المخلصة والمتميزة 
لفريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء التي أثمرت عن الكثير من اإلجراءات الحكيمة 
لحماية جميع المواطني��ن والمقيمين على أرض المملكة بهدف التصدي لهذه 
الجائحة التي اجتاحت العالم، مما جعل المملكة نموذجًا متميزًا في إدارة هذه 
األزمة العالمية. ووجه العس��يري الشكر لجميع العاملين في الصفوف األمامية 
عل��ى كل الجهود الجبارة والخدم��ات العظيمة التي يقدمونها للجميع دون ملل 
أو كلل، داعيًا إلى ضرورة تكاتف جهود كافة أفراد ومؤسسات المجتمع لتحقيق 

الهدف المنشود في القضاء على هذا الوباء في القريب العاجل.

»العدل«: غلق مسجدين لوجود 
حاالت »كورونا« بين المصلين

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، أنه في إطار 
المتابعة المس��تمرة التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورونا، فق��د تبّين وجود ح��االت قائمة 
لفيروس كورونا في مسجدين بمحافظتي المحرق والشمالية. 
وحفاًظا على مقتضي��ات الصحة العام��ة وحمايًة للمصلين، 
ق��ررت ال��وزارة بعد التنس��يق م��ع الفري��ق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا غلق المسجدين بشكل مؤقت لمدة 
أس��بوعين حتى تتمكن الف��رق المعنية من القي��ام بعملية 
تتب��ع المخالطين، وكذل��ك القيام بعملي��ة التعقيم والتأكد 
من اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع 
التنفيذ. وش��ددت ال��وزارة عل��ى متابعتها تنفي��ذ اإلجراءات 
االحترازية بالمس��اجد وتكثيفها للحمالت التفتيشية واتخاذ 
ما يلزم لحفظ صحة وس��المة المصلي��ن، مؤكدة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المس��ؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

 نقل »حاالت كورونا« من جناح 
إلى آخر بـ»السلمانية« إلجراء صيانة

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت أنه وفي إجراء استباقي، 
تم نقل ع��دد من الحاالت القائمة بش��كل احترازي من 
أح��د أجنحة مجمع الس��لمانية الطبي إل��ى أجنحة أخرى 
بالمجم��ع والمراك��ز المخصصة للعالج م��ن أجل إتاحة 
المجال للقيام بأعمال الصيانة الالزمة لألجهزة الطبية 
وذل��ك حرصًا عل��ى تقديم أفض��ل الخدم��ات العالجية 

للمواطنين والمقيمين.

 سفير بيروت في البحرين يقلد عسيران 
وبوجقلي وسام االستحقاق الوطني اللبناني

قّلد رئيس البعثة الدبلوماس��ية اللبنانية في البحرين 
السفير الدكتور ميالد حنا نمور، باسم رئيس الجمهورية 
اللبنانية العماد ميشال عون، وسام االستحقاق الوطني 
اللبناني للرئيس التنفيذي لمصرف كريدي سويس في 
البحرين وعضو مجلس اإلدارة لمنطقة الشرق األوسط 
وإفريقي��ا ف��ي المصرف عينه س��عد عس��يران، تقديرًا 
ل��دوره القيادي واإلنس��اني ولجه��وده المبذولة طيلة 
العام المنصرم في خدمة ومس��اعدة الجالية اللبنانية 
ممن فقدوا أعمالهم في البحرين نتيجة جائحة كورونا 

وتداعياتها. 
ج��اء ذلك، ف��ي لقاء ش��خصي غ��اب عنه الحض��ور من 
الرس��ميين وأبناء الجالي��ة اللبنانية بس��بب اإلجراءات 

االحترازية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(. 
كما قّلد نّمور في لقاء ش��خصي آخ��ر غاب عنه الحضور 

أيضًا، وسام االستحقاق الوطني اللبناني، الناشطة على 
صعيد العمل االجتماعي الوطني اللبناني في البحرين 
جوي��ل بوجقلي، نظرًا إلى دوره��ا الطليعي ومبادراتها 
النبيل��ة والمقدرة والتي س��اهمت خالل العام الماضي 
في تخفي��ف كثير م��ن المعاناة عن أبن��اء الجالية في 
البحرين، الذين تأث��رت مصالحهم وتضررت أعمالهم 

نتيجة الجائحة. 
ووجه نّمور في كلمة الشكر إلى حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
حي��ث يقدم جاللته يوميًا أب��رز األمثلة على التضحيات 
والتضام��ن، س��واًء م��ع المواطني��ن أو م��ع المقيمين 
على أرض المملكة، كما مع لبنان وش��عبه، وال س��ّيما 
ف��ي الظروف الحالكة التي تعص��ف بها وخصوصًا بعد 
االنفجار الهائل الذي أتى على قسم كبير من العاصمة 

اللبنانية بيروت في أغسطس 2020. 
ووجه الش��كر لرئاس��ة الجمهورية اللبنانية والرئيس 
العماد ميش��ال ع��ون، ولمجل��س األوس��مة ومديرية 
المراس��م في القص��ر الجمهوري اللبنان��ي، إضافة إلى 
األمانة العام��ة في وزارة الخارجية والمغتربين، الذين 
تجاوب��وا مع مبادرة الس��فير لتكريم س��عد عس��يران 
وجويل بوجقلي اللذين يمث��الن وجهًا مضيئًا وصفحة 
مشرقة للبنان، ومثاًل عن االغتراب اللبناني الناجح الذي 

لطالما أعلى من شأن لبنان في الخارج. 
ون��ّوه نّم��ور بمس��توى التع��اون والش��فافية والثقة 
الت��ي ميزت عمل عس��يران وبوجقلي خ��الل كل مراحل 
االس��تجابة لنداءات طلب المس��اعدة من أبناء الجالية، 
منوهًا بالجهد والوقت والعطاء المبذولين من قبلهما 

في سبيل هذه القضية.
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رأيي المتواضع

اإلصابات تقل.. والثقة وااللتزام مطلوبان
أس��بوع كام��ل مضى على الفت��رة التي حددها »فري��ق البحرين« ضمن 
مساعي احتواء انتشار إصابات »جائحة كورونا« عبر إغالق بعض المرافق 

وتشديد اإلجراءات ألجل حماية الناس. 
اإلحصائية التي نشرت منتصف الليل أوضحت تراجعًا في عدد اإلصابات 
المس��جلة إلى نصف األرق��ام التي اعتدنا رؤيتها خ��الل األيام الماضية، 
وهذا مؤشر إيجابي، رغم أننا مازلنا نفقد يوميًا أرواحًا بسبب هذا الوباء، 
وهي المسألة التي ندعو اهلل أن يلطف فيها وأن يحفظ الناس وأرواحهم. 
خ��الل األيام الماضية ونحن نتابع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة 
ويعمل على مدار الساعة وفقها فريق البحرين، نرى أن الكوادر الطبية في 
الصفوف األمامية ال تهدأ، وكل فرد فيهم يعمل ألجل هذا الوطن وأهله 
ومن يقيم فيه، وكل يوم نجد الدعوات الخاصة بااللتزام باإلجراءات وأخذ 
التطعيم وتجنب نشر الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها، وكل 
أمر يدعو لإليجابية والتفاؤل واإليمان برحمة المولى عز وجل ولطفه مع 

عباده وأنه سيكتب لبالدنا الخروج من هذه األزمة. 
خ��الل الفت��رة التي مض��ت أجزم ب��أن كثيرين بات��وا أكث��ر حرصا على 
س��المتهم وصحتهم من خالل االلتزام بالجلوس في منازلهم وتجنبهم 
التجمع��ات والمخالطات، وأيض��ًا هناك إقبال واضح عل��ى أخذ التطعيم 
حي��ث وصلنا إلى عدد يفوق المليون ش��خص ممن أخذوا الجرعة األولى، 
واليوم البحرين توفر اللقاحات المختلفة مجانًا وفي وقت انتظار س��ريع 

جدًا بحيث يحصل كل راغب في التطعيم عليه بأس��رع وقت، مع إمكانية 
التحصل على الجرعة الثالثة المنشطة. 

كثيرة هي القصص التي يرويها الناس عن أبطال الصفوف األمامية في 
الفريق الطب��ي، كيف يكون التفاني واإلخالص ف��ي عملهم، كيف يكون 
التعامل اإلنساني الراقي، كيف يكون التعاطف وتطمين الناس والسهر 
على س��المتهم، وكلها أمور نفخر بها في البحرين ونقدرها في كوادرنا 
المخلصة التي ندين لها بالش��كر الجزيل، فهم من يس��هرون ويضحون 

ويخاطرون ألجل سالمة اآلخرين. 
ولذل��ك أمام هذه الجهود الكبيرة التي تبذله��ا الدولة فإن واجبنا مازال 
يقتضي اإلس��هام بإنجاح هذه الجهود عبر التزامنا أواًل باإلجراءات، وعبر 
إقبالنا ثانيًا على التطعيم، وثالثًا عبر عدم تشجيع نشر اإلشاعات وإقالق 
الن��اس بأخب��ار ومعلومات من غي��ر مصادرها، وأيضا من خالل إش��اعة 
اإليجابي��ة والتأكيد على ثقتن��ا الكبيرة بما تقوم ب��ه بالدنا من جهود 

كبيرة لحمايتنا. 
األزم��ات حتى يتم تخطيه��ا ال بد من أن يتكات��ف كل المعنيين بها مع 
بعضهم البعض، ال بد من أن يعملوا بتناغم وتفاهم وتوافق كش��خص 
واحد، وهذا عش��منا في أهل هذه األرض الطيبة، ولذلك فإن كل فرد منا 
هو ضمن »فريق البحرين« عبر التزامه وإيجابيته ودعمه لكافة الجهود، 

وبإذن اهلل سنتغلب على هذا الوضع.

أثر التحفيز.. ناصر بن حمد أنموذجًا
نق��رأ كثيرًا ع��ن أثر التحفيز في زي��ادة اإلنتاجية، ون��ردد هذه العبارة 
كثيرًا. ومن أهم القصص التي يجب أن توثق دور سمو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة في التحفيز. فعلى الرغم من تعدد األدوار التي يلعبها 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد من أدوار أمنية ودفاعية، ومهام إنسانية 
وخيرية، وأمور تعنى بالش��باب وبالرياضة بمختلف أنواعها، نرى فيه– 
حفظ��ه اهلل– قدرة رهيبة للتحفيز واإللهام في جميع المجاالت المناطة 

به.
ل��ن أقف عند جميع القصص، ولكني س��أكتفي بما حدث في حملة فينا 
خير، هذه الحملة الشعبية التي استطاعت أن تجمع أكثر من مائة ألف 
دوالر خالل أيام قليلة كمس��اهمة في دعم الجه��ود الوطنية لمكافحة 
فيروس كورونا )كوفيد�19(، فما إن نش��ر س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 
فيدي��و قصيرا يحث فيه المواطنين للمش��اركة في ه��ذه الحملة »فينا 
خير« من خالل كلم��ات وطنية نابعة من القلب حتى انهالت التبرعات 
من كل حدب وصوب، حتى صار الصغار يتبرعون بما تجود به أنفسهم 
قبل الكبار، وحركت كلمات س��مو الشيخ ناصر بن حمد التحفيزية حس 

المسؤولية المجتمعية عند كل مواطن ومقيم.
أما القصة الثانية فهي نزول سمو الشيخ ناصر بن حمد شخصيًا لفريق 
المنتخب الوطني لكرة القدم، ومشاركة سموه التدريب معهم، وحثهم 
عب��ر كلمات ارتجالي��ة على جعل علم البحرين دافعه��م للفوز، وإطالق 

سموه حفظه اهلل حملة »عشان هذا العلم«، من أجل حث الجميع لدعم 
المنتخ��ب الوطن��ي، فوقعت كلمات س��موه حفظه اهلل واس��تقرت في 
قلوبن��ا جميعا، وتركت أثرًا واضحًا عل��ى نفوس أعضاء فريقنا الوطني، 
فلمسنا من أبطالنا في منتخبنا الوطني حماسة غير طبيعية وتسجيلهم 

لثمانية أهداف نظيفة أمام المنتخب الكمبودي.
كلم��ات تحفيزية له��ا مفعول الس��حر، أثمرت نتائ��ج طيبة، وقصص 
ملهمة ف��ي التحفيز، جعلتنا ننس��ى الوباء الذي قس��ى علين��ا مؤخرًا، 
وأجبرنا أال نفكر في أي ش��يء س��واه، ووجه أنظارنا صوب علمنا الغالي 

ونماء وطننا.

 * رأيي المتواضع: 
هل فكر كل مس��ؤول س��واء في جه��از حكومي أو خاص، أن يس��تخدم 
منهج التحفيز لزيادة إنتاجية موظفيه؟ هل فكر المعلم أو األس��تاذ أن 
يحف��ز طلبته عبر هذا النهج؟ هل فكر ولي األم��ر أن يحفز أبنائه بهذه 

الطريقة؟ 
َأطلب أي من هؤالء، أو أي مس��ؤول آخ��ر من موظفيهم أن يضعوا علم 
البحري��ن أمامهم، وأن يعمل��وا من أجل رفعة هذا العل��م؟؟ هل حاول 
المسؤولون أن يتعلموا مهارات التحفيز واإللهام؟؟ هل ربطوا مؤشرات 

قياس نجاح كل موظف وتلميذ ومواطن بدوره في رفعة الوطن؟؟

 شيء عن انتخابات 
الرئاسة في إيران

»طالما أن النظام قائم على مبدأ والية الفقيه فإن أي منصب 
يفتقر إلى الشرعية الشعبية، نظًرا ألن الولي الفقيه من حيث 
المبدأ ال يستمد ش��رعيته من الشعب، بل من الغيب، فضاًل 
ع��ن أن المناصب األخرى أيضا دمية في يد الولي الفقيه ولم 

يخترها الشعب«.
هذا م��ا تقوله المعارضة اإليرانية عن الحال في إيران، وهذا 
ما يعرفه الشعب اإليراني جيدا ألنه يعيشه منذ أربعين سنة 
ويعان��ي من��ه. بناء عليه ف��إن أحدا في إيران ال يش��ك في أن 
عملي��ة انتخاب رئيس جديد للبالد في 18 يونيو الجاري ليس 
إال تمثيلي��ة المراد منها تحس��ين صورة النظ��ام، ذلك أن ما 
يريده الولي الفقيه هو الذي س��يتحقق في كل األحوال، ومن 
يري��ده هو الذي س��يتبوأ ه��ذا المنصب ناق��ص القيمة كون 

األمور كبيرها وصغيرها تظل في يده.
لك��ن ما يفرح الش��عب اإليراني ه��و أن النظ��ام يواجه هذه 
األيام ثالث مش��كالت يمكن أن تؤثر في عملية اإلقبال على 
انتخابات الرئاس��ة وقد تفش��لها، األولى هي النشاط الواسع 
الذي تمارس��ه المعارض��ة اإليرانية في الخ��ارج والداخل منذ 
حين لمقاطعة االنتخاب��ات، والثانية هي الحوادث المتتالية 
التي يعتقد البعض أن إس��رائيل هي التي تقوم بها انتقاما 
من النظام بس��بب إعالنه دعم »حم��اس« في الحرب األخيرة 
وتفاخره بذلك ومثاله غرق أكبر سفينة دعم لوجستي إيرانية 
في الخليج واش��تعال الحرائق في العديد من األماكن ومنها 
مصفاة نفط بطهران وتضررها بش��كل كبي��ر، والثالثة هي 
احتمال فش��ل المفاوضات الجارية في جنيف بسبب العاملين 
الس��ابقين ولصعوبة ثقة األمريكان ف��ي هذا النظام الذي ال 
يمكن الوثوق به وإن بصم بأصابعه العش��رة، حيث المتوقع 
أال تقدم الواليات المتحدة على عقد أي اتفاق مع نظام تعرف 
جي��دا أنه لن يتردد في توظيف أموال��ه المجمدة فور اإلفراج 
عنها في دع��م اإلرهاب بغية االس��تمرار في الس��يطرة على 
القرار في العديد من الدول العربية واس��تعادة اإلمبراطورية 

الفارسية.

 جهود مشكورة لمصر 
الستتباب األمن في الشرق األوسط

مصر العربية، لها باع طويل، وجهد مشكور منذ نشوء الصراع 
العربي واإلسرائيلي عام 1948، وتحملت أعباء كبيرة، وفقدت 
الكثير م��ن أبنائها األعزاء، دفاعًا عن حق الفلس��طينيين في 
إقام��ة دولتهم في الحدود المعت��رف بها دوليًا، والتي نصت 
عليها المواثيق الدولية، والتي تش��ير إلى إنس��حاب إسرائيل 

من األراضي المحتلة في حرب 1967 على جميع الجبهات.
بعد حرب 1948، ظلت غزة تحت اإلدارة المصرية، وكان لمصر 
دور مهم في تثبيت قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، 
وعمرتها وفتحت المدارس فيها للفت الش��باب الفلس��طيني 
إلى أهمية العلم، ودوره في حفظ هوية الشعب الفلسطيني، 
وفي ظل اإلدارة المصرية، نش��طت التجارة والزراعة والحرف 

األخرى واألمن.
وق��د تعرضت غزة العتداءات كثيرة من قبل دولة إس��رائيل، 

وكانت مصر مع غزة في خندق واحد في السلم والحرب.
في ش��هر مايو من ه��ذا الع��ام -2021-، تعرضت األراضي 
الفلسطينية خاصًة في القدس الشرقية العتداءات غير مبررة، 
ومنع المسلمون من الصالة في المسجد اإلبراهيمي – نسبة 
إلى سيدنا إبراهيم الخليل عليه السالم -، وهجر السكان وتم 
االستيالء على مساكنهم، وتجريف مزارعهم، ومنهم من لقي 

حتفه. 
وتضامنًا من س��كان غزة مع إخوته��م، انطلقت صواريخ من 
غزة باتجاه دولة إس��رائيل، وكان الرد عنيفًا من قبل إسرائيل 
كما ش��اهدنا ذلك في وس��ائل اإلعالم الحديثة، وخاصًة من 

شاشات التلفزيون.
وتدخلت دول كثيرة، عربية وغير عربية المحبة للسالم لوقف 

إطالق النار المتبادل بين الجانبين.
وقرأنا في الصحف ووس��ائل اإلعالم األخرى، أن قضية الشرق 
األوس��ط ال تحل إال بقيام دولة للفلسطينيين إلى جانب دولة 
إسرائيل، وإال سيستمر هذا الصراع إلى ما ال نهاية، وفي ذلك 
خسائر جمة للفلسطينيين واإلس��رائيليين، وهذا ال يرتضيه 

كل من في صدره قلب ينبض باإلنسانية.
إن تح��رك مصر المحمود لوق��ف إطالق النار بي��ن الجانبين، 
واستجابة الطرفين لهذا المس��عى اإلنساني النبيل، وحلحلة 
القضية الفلسطينية من جديد، وإحياء المشروع األممي لحل 
الدولتين، لهو الحل األمثل، وفيه استقرار األمن والسالم في 
الشرق األوس��ط، وااللتفات إلى التعمير والتنمية والتعايش 
الس��لمي بين الش��عوب، المبني عل��ى إحقاق الحق��وق ونبذ 
الحروب، وفق اهلل تعالى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيس��ي 
في مس��عاه وس��دد خطاه، وبالنس��بة لمملكة البحرين، فإن 
مليكنا المفدى وحكومته الرش��يدة وش��عبها الوفي يؤيدون 
ه��ذا المس��عى، وموقفه��م ثاب��ت تج��اه تحقي��ق الش��عب 

الفلسطيني ثوابته العادلة.

التحالف الروسي الصيني وتأثيره على ميزان القوى
ذكر مستشار األمن القومي األمريكي السابق زبغين وبريجنسكي أن »أسوأ 
س��يناريو يمكن أن تتعرض له الواليات المتحدة األمريكية هو تش��كيل 
تحال��ف كبير بين الصين وروس��يا، كما أن السياس��ة األمريكية المعادية 
لروسيا والصين التي تنتهجها القيادة األمريكية الحالية، والتي تعبر عن 
األزمة الوجودية للنظام السياس��ي األمريكي، إنما تدفع روس��يا والصين 
إلى تحقيق هذا السيناريو الذي يعد األسوأ للواليات المتحدة األمريكية«.
بع��د تفكك االتحاد الس��وفيتي ف��ي الع��ام 1989، واس��تفراد الواليات 
المتح��دة األمريكية عل��ى النظام العالم��ي الجديد، وباتت ه��ي الدولة 
المهيمن��ة والمس��يطرة على المس��توى العالمي في المجال السياس��ي 
والعس��كري واالقتصادي والثقافي، برزت الحاجة إلى نظام عالمي جديد 
يرتكز على تعدد األقطاب وقيام تحالفات إقليمية ودولية من أجل إنشاء 
توازن دول��ي مبني على المصالح المش��تركة بداًل من اس��تعمال القوى 

وسياسة التأثير.
»هن��اك قانون متعارف عليه في السياس��ة الدولية مف��اده عندما تصبح 
إح��دى األمم أقوى من الالزم فإن الدول األخرى س��تتكتل لموازنة قوتها 
معها«، وهذا ما أدى إلى قدرة كل من روس��يا والصين على إقامة تحالف 
ق��وي قائم عل��ى التفاهم االس��تراتيجي الرافض إلى القطبي��ة األحادية 
والدعوة إلى إقامة عالم متعدد األقطاب يس��وده األمن والس��لم ويحقق 

المصالح المشتركة.
وقد مرت العالقات الصينية الروسية بمنحنيات متقلبة نتيجة للمتغيرات 
الدولي��ة والخالف��ات الحدودي��ة، إال أن المصالح العليا المش��تركة كانت 
ه��ي الغالبة دائم��ًا مما حدا إلى إنش��اء تحالف وإقامة عالقات سياس��ية 
وعس��كرية واقتصادية من أجل الس��عي إل��ى إعادة ت��وازن القوى اتجاه 

الواليات المتحدة األمريكية.
إن ما يميز التحالف المش��ترك بين روس��يا والصين هو إدراكهما ألهمية 
االس��تراتيجية للط��رف اآلخ��ر، فكالهم��ا يرفض��ان الهيمن��ة العالمي��ة 
األمريكية ويسعيان إلى نظام سياسي دولي جديد قائم على تعدد مراكز 
القوى، وكذلك إقامة نوع من التوازن االستراتيجي مع السياسة األمريكية 
الهادفة إلى توسيع حلف الناتو نحو شرق أوروبا ومنطقة المحيط الهادي 

من ناحية أخرى.
وتعززت العالقات الروسية الصينية في مجاالت عدة، وخاصة في المجال 

االقتصادي والتجاري والعس��كري والتكنولوج��ي، ففي عام 2019 اتفقت 
روس��يا والصين على اس��تخدام عملتيهما في التب��ادل التجاري بداًل من 
الدوالر، كما أن الصين مهتمة جدًا بالحصول على الخبرة والتقنية الروسية 
ومصادر الطاقة الالزمة لمس��يرة إصالحها التنموية مقابل فتح األسواق 
الصينية الواسعة لبيع الصناعات العسكرية الروسية وجدب االستثمارات 
الروس��ية داخل أراضيها، كما سعت الدولتان نحو تعزيز األمن المشترك 
عبر إيجاد حل مشترك لمشاكل الحدود والتواجد العسكري على حدودهما 
ونزع السالح من المناطق الحدودية الشرقية والغربية، كما شرعت روسيا 
إلى اإلعالن عن تشييد طريق المريديان السريع الذي يربط بين القارتين 
األوروبية واآلس��يوية وتأس��يس طريق جديد للنقل في منطقة أوراس��يا، 
والذي يعمل على تعزيز مبادرة الحزام والطريق وأساسًا لتحقيق التكامل 

االقتصادي اإلقليمي.
كما س��عت كلتا الدولتين إلقامة تحالفات مشتركة مع الدول المجاورة، 
فتم إنشاء منظمة شنغهاي التي تتكون باإلضافة إلى روسيا والصين كل 
من دول آسيا الوس��طى األربع وباكستان والهند، والذي يهدف إلى زيادة 
التبادل التجاري وتقوي��ة التعاون االقتصادي بين الدول، كما أنه يهدف 
إلى إبعاد الواليات المتحدة األمريكية عن آس��يا الوس��طى لم يمثله من 

أهمية جيوسياسية واستراتيجية لكل من روسيا والصين.
وتأسيسًا على ذلك، قامت الدولتان بإنشاء تجمع اقتصادي كبير على غرار 
G7 وهو ما يس��مى »بريكس« والذي يضم أيضًا الهند والبرازيل وجنوب 
أفريقيا، وتمتلك روسيا والصين موارد هائلة، حيث تمتلك الصين المورد 
البش��ري والمالي والتكنولوجي��ا المتطورة، وفي المقابل تمتلك روس��يا 
القوة العسكرية والسياسية باإلضافة إلى مصادر الطاقة، مما يجعلهما 

قوتين ال يستهان بهما على المستوى الدولي.
إن المواقف السياسية واالستراتيجية التي تتبعها كل من الصين وروسيا 
م��ن جهة والوالي��ات المتحدة األمريكي��ة من جهة أخرى ف��ي مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة وذلك بغية الحف��اظ على مصالحهم وهيمنتهم على 
المس��توى الدول��ي واإلقليمي، وه��و يتطلب ضرورة التع��اون والتفاهم 
االس��تراتيجي حول نقاط االختالف لمنع تحول العالقة بينهما إلى صراع 
محتدم تتضارب فيه المصالح التي من الممكن إن تهدد أمن واس��تقرار 

النظام السياسي الدولي بأجمعه.
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هل وصلت الرسالة؟ »2«
اس��تكمااًل لمقال )هل وصلت الرسالة؟ 1( والذي ذكرت فيه اهتمام الرئاسة 
المصري��ة بمخاطبة الجماهير عب��ر الدراما من أجل تعزي��ز الهوية الوطنية 
وزي��ادة اإلدراك والوع��ي بم��ا يح��اك لمصر ولل��دول العربية م��ن حرب غير 
تقليدي��ة تس��تخدم فيه ق��وة الجماهير لخلخل��ة الدولة م��ن الداخل، أنصح 
بمشاهدة مسلسل »هجمة مرتدة« بل تلفزيون البحرين بشراء حق العرض 
حين يستكمل مدة الحصر على إم بي سي، فهذا المسلسل يلخص ما نكتبه 
نح��ن منذ 2011 إلى اليوم في مقاالتنا عن التخطيط واإلعداد المس��بق لما 
س��مي بالربيع العربي من تدريب وتش��بيك بين الك��وادر المحلية مع أجهزة 
المخابرات الغربية تمهيدًا لساعة الصفر في البحرين، قدمه المسلسل بكل 

مهنية واحترافية في قالب درامي وهو يطابق بالحرف ما حدث في مصر.
المسلس��ل يحكي كيف نجحت أجهزة االس��تخبارات األجنبية دون ذكر الدولة 
ولكن ذكاء المش��اهد يس��تطيع أن يحدد من هي الدولة التي قالت لحس��ني 
مب��ارك عليك أن تغ��ادر اآلن!  وكيف اس��تقطبت أجهزة اس��تخبارات أوروبية 
ومعها الموس��اد اإلس��رائيلي كوادر مصرية دربتها وأعدته��ا، وكيف مولت 
قط��ر عبر مكاتب قناة الجزيرة عناصر من اإلخوان وش��بكت بينهم منظمات 
عاب��رة للح��دود وكيف نقلت منظم��ات حقوقية مكاتبها الرئيس��ية للقاهرة 
كي تعم��ل جميعها على تهيئة األرضية لتفعيل »القوى الناعمة« في مصر 
لخدمة س��اعة الصفر حين تنطلق الش��رارة، بل والمساعدة على إشعال تلك 

الشرارة.
المسلس��ل يبدأ من عام 2007 أي إنهم يع��دون ويدربون الكوادر ويؤهلون 
األرضية ثالث س��نوات قبل الحدث، المسلس��ل يحكي كي��ف قامت إذاعة البي 
بي س��ي البريطانية وقن��اة الجزيرة القطري��ة ومعهم��ا وكاالت أنباء غربية 
باالستحواذ على المش��هد اإلعالمي في مصر، كيف نقلوا المكاتب الرئيسية 
لمنظمات دولية ترفع ش��عارات التس��امح والحقوق اإلنس��انية للقاهرة منذ 
2008 كي تعمل لتقديم الدعم لحراك الش��ارع حين تنطلق الش��رارة، وكيف 
بدأت تهيئ لذلك منذ عام 2007 في عواصم أوروبية شرقية كصربيا بإعداد 

الكوادر وانتقائهم وتدريبهم قبل نقلهم للقاهرة.
ف��ي تل��ك الفت��رة زادت حدة تهييج الش��ارع وافتع��ال الفتنة بي��ن األقباط 
والمس��لمين، وزاد تذمر الناس من قضاي��ا محلية بعضها مضخم وبعضها 
حقيق��ي، وتزام��ن ذلك كله مع تقارير اس��تخباراتية مصري��ة عن نقل قوات 

داعش من العراق لسيناء كي تنشغل مصر بأكثر من جبهة.
لماذا مهم أن يشاهد المواطن البحريني هذا المسلسل؟ 

أوال، ألنها النس��خة المصرية لما حدث في البحري��ن في نفس الفترة، فمنذ 
2007 و 2008، نح��ن أيضًا نش��طت عندنا ذات »الق��وى الناعمة« و برعاية 
األح��زاب األمريكي��ة والبريطانية واألوروبي��ة بدعوى »دع��م الديمقراطية« 
و »تمكي��ن األقلي��ة« وانخرط فيها الكثي��ر من البحرينيي��ن بعضهم يعرف 
األهداف واش��ترك معهم في التخطيط، كما ش��ارك العديد من البحرينيين 

بحسن نية دون علم بما يحاك ويخطط.
م��ن المهم أن نعرف ونفه��م ونعي ونطلع على تج��ارب اآلخرين في كيفية 
الوقوع في فخ الش��عارات، ليعرف من غرر بهم أن المشروع كان دوليًا وليس 
محليًا عفويًا، وأن قوى عظمى كانت تقف وراءه وتس��تغله كأداة وطبقته في 
الدول التي مر عليها الربيع العربي بالحرف وبالمسطرة ذاتها وليعرفوا كيف 

يمكن أن يكونوا أداة لمشروع دولي دون يخبرهم أحد!
أه��م جملة قيلت في مسلس��ل »هجمة مرتدة« جاءت على لس��ان الموس��اد 
اإلس��رائيلي ال��ذي كان ل��ه دور ف��ي أح��داث 2011، حين قال أح��د الضباط 
اإلس��رائيليين »ب��أن الثورة ل��م تحقق أهدافن��ا حين تنحى حس��ني مبارك« 
وحين س��أله زميله لماذا وقد س��قط النظام؟ رد علي��ه قائاًل »طالما الجيش 
بق��ي صامدًا وطالما الخب��ز متوفر واألطفال يذهبون لمدارس��هم والكهرباء 
والغاز تصل للمنازل، أي طالما أساس��يات المعيش��ة موجودة، فالدولة ظلت 
باقية ومهمتنا فش��لت، فهدفنا لم يكن إس��قاط النظام، هدفنا كان إسقاط 

الدولة«!!! 
الدراما تقدم الفكرة بلغة وأس��لوب يصل إلى عامة الناس ال للنخب فحسب، 
أي تصل للوقود المستخدم في الحروب، فال يهمنا أن نكسب الحرب باصطياد 
الرؤوس المدبرة فقط، بل يهمن��ا أن نحول بين المخططين وبين وقودهم 

أي بينهم وبين الجماهير وننزع الفتيل بينهما.

 جامعة دلهي تعفي الطلبة المتوفى
أحد أبويهم بـ»كورونا« من الرسوم

ق��ررت جامع��ة دله��ي 
ف��ي الهند إعف��اء جميع 
الطلبة الذين فقدوا أحد 
أبويهم أو كالهما نتيجة 
بفي��روس  إصابته��م 
كورون��ا )كوفيد19( من 
الدراسية  الرس��وم  دفع 
كامل��ة، باإلضاف��ة إلى 
إعفائه��م م��ن رس��وم 
االمتحان��ات  دخ��ول 
كنوع م��ن التضامن مع 

الطلبة.

خبير تغذية: الفجل 
يهيج المعدة

غينزب��ورغ،  ميخائي��ل  الدكت��ور  أعل��ن 
خبي��ر التغذية الروس��ي، أن الفجل غني 
بالم��واد المغذية. وم��ع ذلك قد يكون 

ضارًا للبعض.
ويش��ير الخبير في حديث تلفزيوني إلى 
أن الفج��ل ه��و أح��د أق��دم الخضروات 
وأكثرها ش��عبية، ويمتاز الفجل بمذاق 
خاص وهو غن��ي بالعناص��ر المعدنية 
الدقيق��ة والفيتامين��ات، باإلضافة إلى 
ذلك له خصائص مض��ادة لاللتهابات 
واألورام. ويق��ول: »ولكن ه��ذا ال يعني 
عند وجود سرطان في مرحلة متقدمة، 
يمك��ن عالجه بتن��اول الفج��ل، ولكنه 
ف��ي هذه الحالة س��يبطئ تط��ور الورم 
الس��رطاني. وبما أن االلتهابات تشكل 
المرتبط��ة  األم��راض  جمي��ع  أس��اس 
بالتق��دم بالعمر، ف��إن تن��اول الفجل 

يبطئ عملية الشيخوخة«.
ويضيف: بغض النظر عن فوائد الفجل 
الكثي��رة، يج��ب على األش��خاص الذين 
يعان��ون من قرح��ة المع��دة والتهاب 
المع��دة وام��راض الجه��از الهضم��ي 
األخرى، تناوله بحذر؛ ألن الفجل يحتوي 
عل��ى مركب��ات إيثرية ومرارة، تس��بب 
تهيج الغش��اء المخاط��ي للمعدة، وقد 

تسبب تفاقم الحالة الصحية.

 ضبط مسافر حاول تهريب
 5 كيلوغرامات من الحشيش عبر »الجسر«

تمكنت ش��رطة إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة 
العام��ة للمباحث واألدل��ة الجنائية بالتعاون مع 
ش��ؤون الجم��ارك، من القبض على ش��خص )30 
عامًا( إث��ر محاولته تهريب حوالي 5 كيلوغرامات 
من مادة الحش��يش المخدرة تبلغ قيمتها حوالي 
30 أل��ف دينار حاول الدخول بها إلى البحرين عبر 
منفذ جس��ر الملك فه��د، وذلك في إط��ار تنفيذ 

القانون ومكافحة الجريمة.
وأوضح��ت اإلدارة، أن��ه عند وص��ول المذكور إلى 
منطق��ة الجم��ارك بمنف��ذ الجس��ر ت��م تفتيش 
الس��يارة من قبل ضباط الجم��ارك الذين ضبطوا 
قط��ع الحش��يش مخب��أة ف��ي أماك��ن مختلف��ة 
بالس��يارة، ولدى أخذ أقوال المتهم أشار إلى أنه 
كان من المقرر بأن يقوم بتسليم المواد المخدرة 

إلى ش��خص آخ��ر )21 عامًا( متواج��د في مملكة 
البحرين حيث تمكنت الش��رطة من القبض عليه 

بمسكنه في وقت الحق.
وأكدت إدارة مكافحة المخ��درات باإلدارة العامة 
للمباح��ث واألدلة الجنائية، إل��ى أنه تم التحفظ 
عل��ى المضبوط��ات، واتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات 
القانونية الالزمة وإحالة القضية للنيابة العامة.

 الصين تقر لقاح »سينوفاك« 
لألطفال من سن 3 سنوات

أقرت الصين االستخدام الطارئ للقاح »سينوفاك« لألطفال من سن 3 سنوات.
وقال يين ويدونغ رئيس ش��ركة س��ينوفاك بيوت��ك الصينية في تصريح له أم��س، إن بالده أقرت 
االس��تخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن 

الثالثة وحتى 17 عامًا.
وأش��ار إلى أن موعد إتاحة اللقاح لهذه الفئة العمرية األصغر يعتمد على السلطات الصحية التي 

تعد استراتيجيات التطعيم في الصين.
وأظه��رت المرحلتان األولى والثانية من التجارب اإلكلينيكي��ة للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند 

األطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عامًا.

هّرب ثعابين قيمتها 75 مليون دوالر.. 
ونسي أين أخفى أرباحه؟

اس��تمعت محكم��ة بريطانية 
إل��ى مه��رب مته��م بتهريب 
صغار ثعابين نادرة بقيمة 75 
ملي��ون دوالر، لكن��ه ال يتذكر 
أين خبأ أرباحه بس��بب إصابته 

بالخرف.
»الص��ن«  صحيف��ة  وذك��رت 
البريطانية أن المهرب جيلربت 
خ��و )67 عامًا( وج��د »صعوبة 
بالغة جدًا« ف��ي تذكر المكان 
ال��ذي خب��أ فيه أرب��اح عمليات 

التهريب، التي قام بها.
منطق��ة  م��ن  خ��و  وكان 
قد  البريطانية  تشيس��ينغتون 
تباه��ى بثروت��ه بعدما نش��ر 
ص��ورة يحمل فيها قضبانًا من 
ذهب، مصدره��ا أرباح عمليات 
التهريب، الت��ي قام بها لمدة 
3 س��نوات، حي��ث كان يه��رب 
ثعابي��ن صغي��رة إلى الش��رق 

األقصى.
وأدي��ن خ��و بارت��كاب جرائ��م 
تهريب الحيوان��ات، في مارس 

الماضي، وحكم عليه بالس��جن 
عامين مع وقف التنفيذ.

إال أن ممثل��ي االدع��اء قال��وا 
الجمعة إن األصول »اختفت«، 
مش��يرين إلى أن جيلبرت خو ال 

يتذكر مكانها.
وذك��ر محامو خ��و أن موكلهم 
بالخ��رف،  إصابت��ه  ش��خصت 

مبرزي��ن أن��ه لي��س بإمكان��ه 
تحديد مكان أرباحه.

وفي أعق��اب ذلك، قام القاضي 
جيفري بيغدن كيو سي بتأجيل 
جلس��ة االس��تماع في محكمة 
ف��ي جنوب  س��اوثوارك كراون 
لن��دن، قائاًل: »يج��ب أن تكون 

األموال في مكان ما«.



فـــي إطـــار تنفيـــذ القانـــون ومكافحـــة الجريمـــة، فقـــد 
تمكنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة العامة 
للمباحث واألدلة الجنائية بالتعاون مع شؤون الجمارك، 
من القبض على شـــخص )30 عاما( إثر محاولته تهريب 
نحـــو 5 كيلوغرامـــات من مادة الحشـــيش المخدرة تبلغ 
قيمتها نحو 30 ألف دينار حاول الدخول بها إلى مملكة 

البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد.
وأوضحـــت اإلدارة أنه عنـــد وصول المذكور إلى منطقة 
الجمـــارك بمنفـــذ الجســـر تـــم تفتيش الســـيارة مـــن قبل 
ضباط الجمارك الذين ضبطوا قطع الحشيش مخبأة في 
أماكن مختلفة بالســـيارة، ولدى أخذ أقوال المتهم أشار 
أنـــه كان مـــن المقرر بأن يقوم بتســـليم المـــواد المخدرة 
إلى شـــخص آخر )21 عاما( متواجد في مملكة البحرين 
حيـــث تمكنـــت الشـــرطة من القبـــض عليه بمســـكنه في 

وقت الحق.
العامـــة  بـــاإلدارة  المخـــدرات  مكافحـــة  إدارة  وأكـــدت 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة إلى أنـــه تـــم التحفظ على 
المضبوطات، واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة 

وإحالة القضية للنيابة العامة.

ضبط مسافر حاول تهريب 5 كيلوغرامات حشيش عبر الجسر
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“الجمـــارك” و  المخـــدرات”  “مكافحـــة  بيـــن  بالتعـــاون 

تفشي “الجائحة” ومسؤولية المجتمع
Û  ما من شك في أن مملكة البحرين بقيادتها الواعية كانت ومازالت

وســتظل فــي مقدمــة الــدول التــي تصــدت فــي المهــد لفيــروس 
كورونــا، رصــدت األمــوال، ذهبــت إلــى أبعد مــكان فــي المعمورة، 
واجتمعت مع ذوي الشــأن واالختصاص، توصلت إلى بروتوكول 

للوقاية، وإلى برامج للعالج، ثم إلى توفير اللقاحات الالزمة.
Û  للجائحــة المواجهــة  روح  إزكاء  ســبيل  فــي  جهــًدا  تدخــر  لــم 

المتفاقمــة، ولــم تتأخــر فــي مســاعدة قطــاع أو نشــاط اقتصــادي 
كان قــد أرخــى الوباء ســدوله عليه، بل أنها ذهبــت مع الناس إلى 
حيــز التباعــد االجتماعــي، مــا كان مفروًضــا علــى الحكومــة مــن 
تباعــد واجتماعــات عبــر تقنيــة “األون الين”، واحتــراز على أعلى 
مســتوى هو ذاته الذي أوصت المواطنين والمقيمين بأن يقوموا 
بــه، لــم نفــرق فــي بحريننــا الغالية بيــن مواطن ومقيم، انعكســت 
ديــادن التســامح والتعايــش عنــد التعاطــي مــع الجائحــة الكونية 
الرهيبة، ازداد مجتمعنا تكاتًفا وحميمة، وليس تباعًدا وانتقائية، 
حصــل الجميــع علــى اللقاح الــذي يختارونــه بالمجان، لــم نقل أن 
هــذا مواطــن، وأن ذاك مقيــم، أو اآلخر عابر ســبيل أو ضيف على 
الرحب والســعة، قلنا إن من يدخل إلى مملكة البحرين فهو آمن، 
ومــن يخــرج منهــا البد وأن يكــون هو اآلخر آمــن، وأن من يعيش 

في روعة ربوعها البد وأن يكون بكل تأكيد آمن ثم آمن.
Û  فــي اآلونــة األخيــرة وفــي شــهر مايــو “أيــار” واســمحوا لــي أن

ألقبــه باألســوء، تفاقمــت الجائحة أصيب خاللــه اآلالف، وفارقوا 
الحيــاة المئــات، واســتولى الخوف على كائن من كائــن، الدولة لم 
تقصــر، واللجنــة التنســيقية لــم تقطــع اجتماعاتها ولــم تتردد في 
اتخــاذ الــالزم علــى مدار الســاعة، الحكومــة كلها في حالــة انعقاد 
دائــم ولــو كان عبر “التقنيــة الحديثة، واألجهــزة المعنية، جميعها 
كانــت ومازالــت تقــف وعلــى رأســها الطيــر تحــاول رأب الصــدع، 
والســيطرة علــى الهجمة المفاجئة التي جــاء بها الوباء من خارج 
جميــع الســياقات، ومن أبعد نقطة على ظهــر المنحنى التصاعدي 

للجائحة.
Û  إذا ُعــرف الســبب بطــل العجــب”، هكذا يقولون، لكــن البحرين لم“

تكــن وحدهــا هــي المعنية بهجمــة الجائحة الغاشــمة، ولــم يقصد 
الفيــروس المتحــور مملكتنا الحبيبة بمفردهــا، لكنه ذهب إلى كل 
مــكان تقريًبــا، عدوانــه كان متعدد االتجاهات، ومتنــوع الصفات، 
ومواجهتــه تطلبــت حســًما ورســًما مــن نــوع جديــد، بأحــرف لــم 
يكــن لمتقنيهــا بد من أن يكونوا مبدعيــن رغم األنف، وأن يكونوا 

صابرين رغم قسوة النتائج.
Û  ،ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه بــأن إجــراءات المملكــة االحترازيــة

والعــودة إلــى المربع األول إلى ما يســمى بـ”نصف الغلق”، وإلى ما 
نســبته %70 مــن التواجــد فــي مواقــع العمل “حكومــي وخاص”، 
وإلــى تكثيف الدعوات للحصول علــى اللقاحات، جميع اللقاحات 
أدى إلى بلوغ أعداد الذين فحصوا أكثر من ضعف السكان، وإلى 
الذيــن حصلــوا علــى الجرعة الثانيــة إلى أكثر من نصف الســكان، 

نحو 805 ألًفا 545 شخًصا وفًقا ألرقام األربعاء الماضي.
Û  ،النتيجــة كانــت إيجابية بامتياز وتؤكد رجاحة القرارات األخيرة

وســالمة مقصد الجهات المعنية، وارتفــاع وعي وإدراك المواطن 
وكسبه لرهان الدولة عليه.

Û  مجتمــع واعــي” تطبيــق تكنولوجــي موجــود علــى جميــع أجهزة“
الهواتــف النقالــة لكل من يحمل جهاًزا داخل المملكة الفتية، ليس 
ذلــك فحســب حيــث أن مــا يحملــه التطبيــق مــن معلومــات يضع 
كل مــن يعيــش فوق هذه األرض، على بينة بكل ما يحدث بشــأن 
الجائحة، ويضع الجميع مواطنين ومقيمين في قلب الصورة، بل 
وفي مركز اتخاذ القرار، جميع األرقام محســوبة بدقة، ومختلف 
المعلومــات متوفــرة علــى مــدار الســاعة، تلك الشــفافية هي التي 
خفضت من هجمة الجائحة وأدت إلى تراجع الفيروس وإصاباته 
اليومية من أكثر من ثالثة آالف إلى أقل من ألفين خالل أقل من 

أسبوع بعد إجراءات “نصف اإلغالق” األخيرة.
Û  يقولــون: الضحيــة هو االقتصاد، ولكنني أقول الفائز هو اإلنســان

الــذي هــو الهــدف النهائــي ألي اقتصــاد والمحــرك القــوي والقويم 
للنمــو، والفاعــل األصلــي واألصيــل فــي أي منظومــة تســعى إلــى 
تفاصيــل  بــكل  والنــأي  جائحــة،  تحــورات  مــن  بســالم  الخــروج 
المجتمــع المتحــاب إلى بر األمان والســالم وهللا خير حافًظا وهو 

أرحم الراحمين.

د. عبد اهلل الحواج

“الداخلية”: إجراءات حيال 82994 مخالفة كمامة
نشر الدوريات في األسواق والمواقع التجارية للتأكد من تنفيذ قرارات “التنسيقية”

إغالق مطعمين ومخالفة 35 لعدم التزامها باالشتراطات

فـــي إطـــار جهودهـــا المبذولـــة لتحقيـــق الســـالمة 
العامـــة وضمن الجهود الوطنية للتصدي لتداعيات 
جائحـــة كورونا والعمل على تحقيق أمن وســـالمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن كافـــة، شـــددت مديريـــات 
الشـــرطة بالمحافظـــات واإلدارات األمنيـــة المعنية 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  علـــى ضـــرورة 
والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا للمساهمة 
في الحد من زيادة االنتشـــار وارتفاع عدد الحاالت 
القائمـــة، في ظل ارتفاع عدد اإلصابات في الوقت 
الراهن، مؤكدًة أهمية دور أفراد المجتمع كافة في 
االلتـــزام باإلجـــراءات الوقائيـــة واتبـــاع التعليمات 
الصـــادرة لمنع انتشـــار فيروس كورونا عبـــر البقاء 
فـــي المنازل والخروج لقضاء الحاجات الضرورية، 
مع االلتزام بارتـــداء كمامة الوجه وتطبيق التباعد 
االجتماعـــي فـــي األماكـــن العامـــة، باإلضافـــة إلـــى 

تجنـــب التجمعـــات العائليـــة والمخالطـــة كونهما من 
أهم األســـباب في انتشـــار الفيروس وزيادة عدد الحاالت 

القائمة.
واإلدارات  بالمحافظـــات  الشـــرطة  مديريـــات  واتخـــذت 
األمنية المعنية ومنذ بدء الجائحة وحتى تاريخ 2 يونيو 
الجاري اإلجراءات القانونيـــة حيال 82994 مخالفة عدم 
لبـــس كمامـــة الوجه فـــي األماكـــن العامة، واتخـــاذ 9570 
إجراًء للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، والقيام بــ 
11084 حملة توعوية. كما تلقى مركز اإلســـعاف الوطني 
منـــذ بدء الجائحـــة 15132 بالغا خاصـــا بجائحة كورونا، 
حيـــث باشـــرها واتخـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة عـــن طريـــق 
فريـــق متخصـــص ومؤهـــل للتعامـــل مـــع هـــذه الحـــاالت، 

باإلضافة إلـــى أن المعدل اليومي للحاالت التي يتم نقلها 
واالســـتجابة لها من اإلسعاف الوطني، سواء من الحاالت 
القائمـــة لفيروس كورونـــا أو حاالت الطـــوارئ العادية بلغ 
400 حالـــة، فيما قامت آليات إدارة النقل بـ 36662 حركة 
تـــم فيها نقـــل 100428 حالة منذ بـــدء الجائحة. في ذات 
الســـياق، تتابـــع اإلدارة العامـــة للدفاع المدنـــي دورها في 
الحـــد من انتشـــار الفيـــروس، إذ نفذت منذ بـــدء الجائحة 
للمبانـــي  مختلفـــة  وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــات   314533
والمنشـــآت الحكومية والشـــوارع والطرقـــات وغيرها، مع 
مواصلـــة عقد الـــدورات التدريبية عن الطـــرق الصحيحة 
لتنفيذ عمليات التطهيـــر والتعقيم االحترازي في المباني 
والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد المشاركين 

فـــي الدورات التي نظمها الدفاع المدني 2238 من 
المؤسسات والشـــركات الخاصة ومختلف الجهات 
الحكوميـــة، فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعين منذ شـــهر 
مـــارس العـــام الماضـــي 6134 متطوعـــًا، باإلضافة 
إلـــى اإلشـــراف علـــى 2209 عملية تطهيـــر وتعقيم 
شـــارك فيهـــا المتطوعـــون، كمـــا تم تدريـــب 1230 
شخصًا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، 
وتنفيـــذ 107 عمليـــات تطهيـــر وتعقيـــم بالتعـــاون 
باشـــرت مديريـــات  كمـــا  التنظيـــف.  شـــركات  مـــع 
الشـــرطة بالمحافظـــات وإدارة العمليـــات برئاســـة 
األمـــن العام واإلدارات األمنيـــة المعنية، إجراءاتها 
األمنيـــة  الدوريـــات  نشـــر  خـــالل  مـــن  الميدانيـــة 
)الراكبة والراجلة( في األسواق والمواقع التجارية 
للتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة التنســـيقية بشـــأن 
إغـــالق كافـــة المحـــال الصناعيـــة والتجاريـــة التي 
تقـــدم ســـلعا أو خدمـــات مباشـــرة للجمهـــور، حيث 
تهـــدف هذه القرارات بشـــكل أساســـي إلـــى تأمين 
الصحـــة والســـالمة العامـــة والحـــد مـــن تداعيـــات 
جائحة كورونا. وتشـــير مديريات الشـــرطة بالمحافظات 
واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة إلـــى أنـــه ضمـــن جهودها في 
تنفيذ قـــرارات وتوصيـــات الفريق الوطنـــي الطبي، فإنها 
تدعـــو جميع المواطنيـــن والمقيمين إلى إنهـــاء الخدمات 
بشـــكل إلكتروني دون الحاجة للحضور الشـــخصي، وفي 
حـــال تطلـــب األمـــر الحضـــور يتم حجـــز مواعيد مســـبقة 
لتحقيـــق التباعـــد االجتماعي ومنع االزدحـــام، كما أنه تم 
قصـــر دخـــول المراجعين لمراكز الخدمـــة على الحاصلين 
علـــى التطعيم المضـــاد لفيروس كورونا وأتمـــوا 14 يومًا 
بعـــد الجرعـــة الثانية، باإلضافة للمتعافيـــن من الفيروس، 

ومن هم فوق 18 عامًا فقط.

زياراتهـــا  الصحـــة  بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  تابعـــت 
التفتيشية للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي 
لفيروس كورونا ) كوفيد19-(، وقد قام مفتشو قسم مراقبة 
األغذيـــة يـــوم الجمعـــة الماضـــي، بزيـــارة تفتيشـــية شـــملت 
220 مطعًمـــا ومقهـــى يقـــدم أطعمة ومشـــروبات تـــم خاللها 
غلـــق مطعميـــن غلقًا إداريًا لمدة أســـبوع، ومخالفـــة 35 منها 
حيـــث تـــم اتخاذ اإلجـــراءات الالزمـــة إلحالة هـــذه المطاعم 
للجهـــات القانونيـــة. وتأتـــي الزيـــارة التفتيشـــية، فـــي إطـــار 
تكثيـــف الزيـــارات التفتيشـــية والتـــي تهدف إلـــى التأكد من 
التزام المنشـــآت باالشـــتراطات الصحية والقرارات األخيرة 
المنصـــوص عليها، حيث شـــملت هذه الزيـــارات 220 مطعمًا 

ومقهى في مختلف المحافظات.
وبينـــت الـــوزارة أنه نظًرا لمخالفة تلـــك المطاعم لإلجراءات 
واالشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري 
رقم 51 لســـنة 2020 بشـــأن االشـــتراطات الصحيـــة الواجب 
تطبيقهـــا فـــي المطاعـــم والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، ورصد مخالفـــات للتعليمات 
الصـــادرة بهـــذا الشـــأن، تم تطبيـــق القوانين حيـــال المطاعم 
المخالفـــة، ولفتـــت الوزارة إلى أن مأمـــوري الضبط القضائي 

قاموا بضبط المخالفات وآتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وقالـــت وزارة الصحـــة إنـــه خـــالل زيـــارات مســـاء الجمعـــة 
تـــم تكثيـــف التوعيـــة باإلجـــراءات االحترازيـــة والقـــرارات 
والتعليمـــات الصـــادرة عن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا والجهات ذات الصلـــة، والتأكد من تطبيق 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لكافـــة  المطاعـــم  هـــذه 
الوقائيـــة. وخـــالل الزيـــارات التفتيشـــية تـــم تنبيـــه بعـــض 
المحـــالت ممـــن لوحظ لديهـــم قصور في آليـــة تطبيق بعض 
اإلجراءات والتي هـــي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في 

الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
ودعت الصحة العامة الجميع إلى مواصلة االلتزام والتحلي 
بروح المســـؤولية العالية، واإلبـــالغ الفوري عن أي مخالفات 
أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة 
تأتـــي لتأميـــن الصحـــة العامـــة وللتحقق مـــن التـــزام األفراد 
وأصحـــاب المطاعم والمقاهي وبقيـــة المحالت ذات العالقة 
واالشـــتراطات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  العامـــة  بالصحـــة 
الصحيـــة الواجب تطبيقها، وهو األمر الذي يعد مرتكزا هاما 
للحد من انتشـــار الفيروس كورونا، حيث تتواصل الزيارات 
الميدانيـــة ويتـــم بـــذل أقصـــى الجهـــود واتخاذ اإلجـــراءات 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الصحة

ساحل قاللي لن يعهد لمستثمرين أو يغلق في وجه العامة
“الســـياحة”: التســـجيالت المصـــورة ُبِنيـــت علـــى أســـاس معلومـــات خاطئـــة

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أكـــدت 
والمعارض أن مشـــروع تطوير ســـاحل 
قاللـــي ممول مـــن الهيئة وأن الســـاحل 
ســـيبقى بعـــد تطويره مفتوحـــا للجميع 
وبشـــكل مجاني، مشيرة إلى أن تطوير 
المشـــروع سيســـهم في تعزيز النهوض 
بالمنطقة عمرانيا واقتصاديا وسياحيا.
وشددت الهيئة على أن أي أحاديث عن 
تعهيد الســـاحل لمســـتثمرين أو إغالقه 
في وجه العامة هـــي أحاديث مغلوطة 
تماما وال أساس لها من الصحة إطالقا، 
داعية الجميع الســـتقاء المعلومات من 

مصادرها الصحيحة والموثوقة.
وجـــددت هيئـــة الســـياحة تأكيدهـــا أن 
المشـــروع الحيـــوي والممـــول من هيئة 
البحرين للســـياحة والمعارض ســـيمنح 
أهالـــي وزوار منطقـــة قاللي ومحافظة 
المحـــرق بـــكل فئاتهـــم العمريـــة فرصة 
عائليـــة  ســـياحية  بوجهـــة  لالســـتمتاع 
جديـــدة مفتوحـــة للعامـــة ودون فرض 

أي رسوم على مرتاديه.

ســـاحل  تطويـــر  مشـــروع  أن  وبينـــت 
قاللي هو أحد مشاريعها االستراتيجية 
في مجـــال تطوير الواجهـــات البحرية، 
مماثلـــة  مشـــاريع  إطـــار  فـــي  ويأتـــي 
تنفذها الهيئة وتهدف في المقام األول 
لتطوير الواجهة الســـياحية للبلد والتي 
تصب في خدمـــة ومصلحة المواطنين 

والمقيمين وزوار مملكة البحرين.
وأكـــدت هيئـــة الســـياحة أن المخـــاوف 
التي أعرب عنها عدد من سكان منطقة 
قاللـــي الكـــرام مـــن خـــالل تســـجيالت 
أســـاس  علـــى  ُبِنيـــت  لهـــم  مصـــورة 

معلومـــات خاطئة وأن مشـــروع تطوير 
ســـاحل قاللي ســـيحقق تطلعاتهم وفقا 
لمخططـــات أعلنـــت الهيئة عنها ســـابقا 
من خالل اللقاءات المباشرة مع ممثلين 

عن األهالي وفي وسائل اإلعالم. 
وأعربـــت الهيئة عن شـــكرها للنائب عن 
المنطقـــة خالد بوعنـــق وعضو المجلس 
ومحافـــظ  بوهـــزاع  صالـــح  البلـــدي 
بـــن هنـــدي لدعمهـــم  المحـــرق عيســـى 
ومساندتهم المتواصلة لمشروع تطوير 
ســـاحل قاللـــي الـــذي ســـيضيف مواقع 
ترفيهيـــة وخدمات بأرقى المســـتويات 

في المنطقة مما سيؤهل هذا المشروع 
ليكـــون مقصد ســـياحي ترفيهي جديد 
للمواطنيـــن والمقيميـــن وزوار المملكـــة 
المخطـــط  مشـــروع  ألهـــداف  تحقيقـــا 
الهيكلي االســـتراتيجي الوطني لمملكة 
البحريـــن  لرؤيـــة  وتحقيقـــًا  البحريـــن 
2030. يشار إلى مشروع ساحل قاللي 
أنـــه يتضمن بناء ســـاحل وممشـــى عام 
على مساحة تقدر بـ 100 ألف متر مربع، 
يتكون من منطقتين رئيسيتين األولى: 
ســـاحل ممتد على مسافة 1.5 كيلومتر 
ويتضمـــن 14 محـــل تجـــاري وعدد من 
االكشـــاك التجارية و 3 مالعب رياضية 
ومركز للرياضة ومبنى لفناء المأكوالت 
وساحل عام لمرتادي الواجهة البحرية، 
والمنطقة الثانية التي تمتد على مسافة 
0.5 كيلـــو متـــر علـــى الســـاحل يتضمن 
6 مطاعـــم بواجهـــات بحريـــة باإلضافة 
الى عـــدد مـــن المرافق األساســـية مثل 
مواقـــف للســـيارات وغرفـــة إســـعافات 
أوليـــة وغرفـــة خاصة لرعايـــة األطفال 

وعدة مرافق أخرى.

220 مطعًما ومقهى بمرمى الحمالت التفتيشية

أعلنـــت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
أنـــه فـــي إطار المتابعة المســـتمرة التي يقـــوم بها الفريق 
الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، فقـــد تبّين 
وجود حاالت قائمة لفيروس كورونا في مســـجدين في 

محافظتي المحرق والشمالية.
وحمايـــًة  العامـــة  الصحـــة  مقتضيـــات  علـــى  وحفاًظـــا 

للمصليـــن، فقد قـــررت الوزارة بعد التنســـيق مـــع الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا غلق المسجدين 
بشكل مؤقت لمدة أسبوعين حتى تتمكن الفرق المعنية 
من القيام بعملية تتبع المخالطين، وكذلك القيام بعملية 
التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشكل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

وشـــددت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
علـــى متابعتها تنفيـــذ اإلجراءات االحترازية بالمســـاجد 
وتكثيفهـــا للحمـــالت التفتيشـــية واتخاذ مـــا يلزم لحفظ 
صحة وســـالمة المصلين، مؤكدة أن االلتزام بالتعليمات 
المســـؤولية  تفرضـــه  اليـــوم  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

الدينية والواجب الوطني.

“العدل”: غلق مسجدين لوجود حاالت قائمة بين المصلين

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض
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حينمـــا جـــاء الخميني بثورتـــه في إيران، كان يخطط باألســـاس لعدة أهداف 
مرتبطـــة ببعضهـــا مـــن ضمنها الســـيطرة على األمـــة العربية جغرافيـــا ودينيا، 
وقيادة العالم اإلسالمي بشيعته وسنته، ومن أجل تحقيق ذلك، وبالرغم من 
المعارضة الكبيرة التي اصطدم بها خصوصا من الشيعة العرب، كان البد من 

إيجاد أذرع لتحقيق مؤامراته.
وقـــد بدأ الخميني في تحقيق ذلك عبر تأســـيس ما يســـمى بحزب هللا، وقام 
بعد عدة قيادات، بتنصيب حســـن نصر هللا مســـؤوال عن التطبيل والتســـويق 
للفكـــر الخمينـــي، تحـــت ســـتار مقاومة إســـرائيل. بعد ذلـــك، اســـتغل خليفته 
الخامنئي ســـقوط نظام صدام حســـين، في جعل عمالء إيران يتسابقون في 
تقديـــم الـــوالء له وتحقيق مـــا يريد تحقيقه مـــن أهداف، تحت ســـتار وحدة 
البيت الشـــيعي العراقي، بعد ذلك عمل الخامنئي على تحقيق أهداف الثورة 
الخمينيـــة من خـــالل “تخمين” الفكر الحوثي، أي نشـــر الفكـــر الخميني داخل 

الفكر الحوثي الزيدي، تحت ستار “الموت ألميركا واللعنة على اليهود”.
أما على المســـتوى الســـني، فقد وجد الخميني ضالته في اإلخوان المســـلمين 

بســـبب ميـــزة يتميـــزون بهـــا، فبينمـــا مبـــدأ العروبـــة هو الـــذي يجمع الشـــيعة 
والســـنة العرب، وال يســـتطيع الفكر الخميني اختراقـــه، كان اإلخوان يضعون 
العروبة تحت أقدامهم، ويفضلون عليها الشـــعوبية، والتي يســـمونها الوحدة 
اإلســـالمية، فهم يســـتميتون في التطبيل إليران وتركيا، مقابل الوقوف ضد 
أي رمـــز عربـــي أو وحـــدة عربية، ألن الوحدة العربية ستســـحب البســـاط من 

تحت أرجلهم داخل العالم العربي.
ومن حركات اإلخوان التي أسســـها الخميني كانت حركة حماس، فقد نصب 
الخميني أحمد ياسين مؤسسا وقائدا لها، لتقسيم فلسطين واالستيالء على 
غزة، تحت ستار مقاومة إسرائيل في فلسطين، وهو ما تحقق فعليا بانقالب 
حماس على أبومازن، واســـتمرت حماس اإليرانيـــة في تحقيق أجندة إيران، 
فقد باعت فلســـطين إليران التي اســـتخدمت القضية الحتـــالل أربع عواصم 
عربية، وعمدت  حماس للتمجيد بإيران، وآخر ذلك الترحم على قاتل الســـنة 
والشـــيعة العرب ســـليماني، والذهاب لتقبيل أقدام اإليرانيين بعد هجوم غزة 

األخير.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

حماس الخمينية

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الحياة كلها عبر... حكمة األمير خليفة بن سلمان
نعم.. كانت هذه الحكمة التي يرددها على مســـامعنا دائما سيدي 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب 
هللا ثـــراه، فـــال خيـــر فـــي المجتمعـــات التـــي ال تتعـــظ وتتعلم من 
الهـــزات االجتماعيـــة والسياســـية إن هـــي أرادت المضـــي باتجاه 
المســـتقبل، فالعبـــر تبرز وتشـــع في اآلفـــاق واألرجـــاء، والمجتمع 
الذي تكون له قيمة ودور وتاريخ هو الذي يستفيد من تلك العبر 
ويجعلهـــا واحدة من مفاتيح انطالقته وتميزه وإال ســـيكون كمن 
يعيـــش على هامـــش الحيـــاة مكتفيا بالزبـــد المتكســـر على رمال 
الشـــاطئ ويلعب بالصدف اللماع بين أكوام الحصى والتراب، من 
ال يستفيد من تجاربه في الحياة سيعيش االنحناءات المتعاقبة، 
ألن االســـتفادة مـــن التجارب واســـتخالص الـــدروس والعبر أمور 

تقود إلى النجاح وتحقيق الرغبات والتطلعات.
كيف سنستفيد من جائحة كورونا في ميزان الحياة ونحن نعرف 
أنها تدبير إلهي وما حياتنا ســـوى خيوط معنوية دقيقة تتداخل 
في نسيج الرداء العظيم المشترك الذي يشتغل في نسجه جميع 

الناس على السواء.
حقيقـــة نحـــن “مدينون” لجائحة كورونا ألنهـــا فتحت أمام الدول 
والمجتمعـــات أبـــواب االختبـــار والتعلـــم، وأعطتنـــا شـــكال خاصـــا 
لطريقة هندســـة الحياة، بـــل منحتنا القوة لبنـــاء خطوط دفاعية 
متقنـــة لـــم نكن نعـــرف عنها أي شـــيء في الماضـــي، فقد تدفقت 
جيـــوش األطبـــاء والعلماء مـــن كل دول العالم إلى ســـاحة القتال 
والمعركـــة، حاملـــة رايـــة واحدة هي البســـالة والتضحيـــة والعقل 

المفكر.
االســـتفادة من الـــدروس والعبر معناها أن يرى اإلنســـان الحقيقة 
العظيمـــة أمامـــه، وينفـــذ إلـــى حقـــول جديدة كمـــا فعلـــت اليابان 
على ســـبيل المثال بعد انكسارها وخســـارتها في الحرب العالمية 
الثانيـــة، فكل الدالئل تشـــير إلى أن اليابانيين رجعـــوا إلى تعاليم 
أحـــد أباطرتهـــم القدمـــاء الداعيـــة إلـــى التأقلم مع تقلبـــات الزمن 
وتحويـــل الخســـارة إلى طريق معبد أمامهـــم للنجاح، وصدق من 

قال إن الحياة ال تقاس.. إنما توزن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بطوالت وهمية
نشـــرت صحيفـــة “البـــالد” األســـبوع الماضـــي تقريـــرًا مهمـــا عـــن اتجـــاه 
بعـــض النـــواب والبلدييـــن إلى إغراق حســـاباتهم في شـــبكات التواصل 
االجتماعي بـ “المتابعين الوهميين” أو “الفيك أودينس”، إلضفاء أهمية 
زائفـــة ألنفســـهم بـــأن لهم حضورا ومتابعـــة واهتماما مـــن الجمهور. كما 
يســـتميت البعـــض فـــي ضخ الجهـــد الجهيـــد، للتعاقـــد مع شـــركات بيع 
المتابعين الوهميين، ويدفع ألجلها األموال بال حساب، فاألصح تسخير 
وقتهم وجهودهم لخدمـــة المواطنين، وإنفاذ مصالحهم واحتياجاتهم، 

فهم مسؤولون عنها أمام هللا.
ثالثـــة أعـــوام مرت اآلن تقريبًا من عمر المجلس التشـــريعي والمجالس 
البلديـــة الحالية، وال يزال بعض النواب بـــال مكاتب خدمية، بالرغم من 
استالمهم عالوة تصل إلى 750 دينارا، ومنهم من ال يصل الناخبين إال 

بالسنة حسنة، ويتلكأ في الرد حتى على المكالمات الهاتفية.
آخـــرون يركـــزون حضورهـــم فـــي التغريـــد وبقيـــة وســـائل التواصـــل 
االجتماعي، وكأنها وظيفة النائب، فإذا كانت كذلك بالفعل، فما هو دور 

اإلعالميين والصحافيين والنشطاء إذا؟
وكنـــت قـــد أشـــرت فـــي مقـــاالت ســـابقة عديـــدة، عـــن “وبـــاء” تداخـــل 
اختصاصات النواب مع البلديين والعكس، وأركز هنا على تدخل النواب 
تحديـــدًا، ألنهـــا األكثـــر وضوحًا وشـــيوعًا، وســـهولة، بســـبب صالحيات 
النائـــب ومكانته الدســـتورية، هذه التداخـــالت المواطن المتضرر األول 

منها واألخير، فمتى سيتوقف هذا العبث؟
وعرجـــًا بحديثـــي عن اإلخـــوة البلديين، فمنهم من هـــو مغيب الحضور 
منـــذ ســـاعة وصوله المقعد، فال هـــو القريب من النـــاس، وال المؤثر، وال 
صاحـــب الحـــدث أو الموقـــف، وجـــوده وعدمـــه واحد، فـــإن كان الحال 

كذلك، فلماذا ترشح من األصل، واستمات لكي يفوز باالنتخابات؟
المواطن الكريم، مسؤول ومحاسب عن كل ما يحدث، ألن اختياره  «

هو حجر الزاوية هنا، لذا نذكره بأننا مللنا من وصول المتسلقين 
وأصحاب المصالح الشخصية لمقاعد ال يستحقونها، فركزوا جيداً 

في خياراتكم، رحمكم الله.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

حيـــن توالـــى القتلى في روايـــة “جزيرِة الموت” ألجاثا كريســـتي فـــي المنزِل 
الوحيـــد على الجزيرة النائية، جعل أبطاُل الرواية يشـــكُّ كٌل منهم في اآلخر، 
ويظنـــُه القاتـــل، ويمـــوُت فرقـــًا مـــن أْن يكـــون التالـــي، يشـــبُه هذا الســـيناريو 
بالرواية السيناريو الذي يكتبه البشر وتسجلُه الخالئُق اليوم بأيديها وأرجِلها 
وأفواِهها، الكُل يخشـــى الكل، والجميُع ُيشـــكُِّك بالجميع، الكُل قاتٌل ومقتول، 
“ال مَع سبق اإلصرار والترصد”، الهلُع يجتاُح القلوب والشائعاُت ُتذكِّيِه وُتلِهبه، 
لـــْم يُعْد النـــاُس ُيميزوَن بين الحقيقِة والشـــائعة، ووســـائُل التواصل تتمخُض 
كَل دقيقـــٍة عـــن خبٍر يخُص الجائحة، كُل واحٍد يدكُّ َطوَد اآلخر، وكُل معلومٍة 
تدحـــُض األخـــرى، وفـــي ِخضـــمِّ كل هـــذا االمتحـــان البشـــري العســـير، ال نلوُم 
االمتحـــان وال الُممتِحـــن وال الُممتحنون الواقعوَن تحـــت وطأِة هذا االمتحان 
ب أخالَقهم المحُن، ولْم ُتغيرهُم الباليا ولم  العصيب، اللوُم على الذين لْم ُتشذِّ

تقربهم بعُد من هللا قيَد ُأنُملة.
ليس مجرد فيروس كما تظنون، ذلك الذي اجتاَح األرَض “وأصاَب هللُا به من 
شـــاَء مـــن عباده”، معلٌم ال يتعلـــُم منه إال الطالب النجيـــب، ومن الدرس األول 
ُيـــدرُك أهميـــَة هذا الدرس وُيخزنـــُه في ذاكرته؛ ليســـتطيع التعامل مع الحياة 
وفقـــًا للدروس التي تعلمهـــا، ومن “ِمحنٍة لمنحة” يتحوُل هـــذا الوباء، فيكون 

مقياســـًا للصبر على الشـــدائِد والِمحن وكاشـــفًا لقوِة اإليمان بالله، مهما انتشَر 
الموُت واســـتفحل الحال وضاقْت الســـبل، فســـبيُل هللا واســـٌع ال يضيق، وإذا 
بلغْت الشـــائعاُت مداها فأوقعتنا في الحيـــرة، جعْلنا الخيرَة فيما اختارُه هللا؛ 
وفي ظل ظروفنا الراهنة، يقُع على عواتقنا واجٌب شرعٌي وأخالقٌي ووطني 
بحمايِة أنفسنا واآلخرين من هذا الوباء، وال يتأتى ذلك إال بااللتزام التام بكل 
اإلجـــراءات االحترازيـــِة والبقاء بالمنزل وعدم الخـــروج إال للضرورة، واألخِذ 
ُن أجســـامنا مـــن المرض،  باألســـباب والمســـارعِة بأخـــذ اللقاحـــات التـــي ُتحصِّ
والكِف عن االســـتهتار الذي ال يكشـــُف سوى عن الجهِل المحض ليس إال، ذلك 
الجهُل الذي يفصُل البعض عن العالم الحقيقي بكل ما يحياُه من ِمحن، وكأنَّ 

شيئًا ال يحدث، وكأنَّ الحياَة على طبيعتها.
نحن بحاجٍة للتعاضِد والمساندِة لبعضنا البعض في هذه المحنة التي  «

َد جراحاِت بعِضنا لنتجاوَز الفقد،  سيكشُفها اللُه عنا قريبًا، نحتاُج أْن ُنضِمّ
وأْن ُنعيَن بعَضنا في قضاِء حوائجنا أثناَء التعرِض للوباء، نحن بحاجٍة للدعم 
النفسي المتبادل وبث روح التفاؤِل والفرح، وتجاوز األخبار المحزنة والزائفة 
وعدم الخضوِع بالشائعات، نحتاُج لطمأنِة بعِضنا بأنَّ هذه الشدة ستزوُل ال 
محالة، وبأنَّ دواَم الحاِل من الُمحال، وبأن الله يسمُعنا إذا دعوناه وأنه هو 

ينا من الكرِب العظيم. يحفُظنا وُيَنِجّ

هدى حرم

ِاْطَمِئنوا وَطْمِئنوا

“عشان هذا العلم”
كلمـــات بســـيطة تلـــك التي قالها ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة وهـــو يعمل على بـــث روح االســـتعداد والمثابـــرة والنصر 
بمنتخبنـــا الوطني قبل لقائه منتخـــب كامبوديا، لكنها كلمات أكبر 
من كل الكلمات، قالها شـــيخ الشباب “عشـــان هذا العلم”، وبالفعل 
نحـــن جميعـــا نعطي فقط من أجـــل هذا العلم ال غيـــر وفي جميع 

المجاالت وبكل حب وتضحية وإيثار.
إنـــه تطبيق حقيقـــي لمدى أهمية الكلمة، خصوصا عندما تنبع من 
قائـــد شـــاب، الكلمـــة أخذت صداهـــا وكبرت ولم تكـــن تعني فقط 
المنتخـــب، لكنها لمســـت قلـــوب كل البحرينييـــن العاملين في كل 
القطاعـــات، فالكل يعمـــل ويقدم من أجل هـــذا الوطن ال غير، من 
أجـــل رفعتـــه وعزتـــه، وهكـــذا هـــو الحال كمـــا فـــي الرياضة وفي 
كل المجـــاالت، فالمواطـــن الصالح يعمل وهمـــه بالده ال المصلحة 
الفرديـــة، والحمـــد للـــه الذي أعـــان قادتنـــا على لم شـــملنا وجمعنا 
بمســـاواة دون تفريـــق، ولنا في عدد من الـــدول عبرة، فمن يعمل 
من أجل نفسه أو طائفته أو تياره أو غير ذلك يخسر هو والجميع، 

فال تستفيد المجموعة وال الوطن.
“عشـــان هذا العلم” شـــعار اليوم وكل يوم، والحمد لله الذي جعل 
من البحرين سفينة بر وأمان تحمل الجميع دون تفرقة لتعبر بهم 
دومـــا إلـــى بر األمـــان، فالحمد للـــه دوما على نعمـــة الوطن ونعمة 
العلـــم، علـــى نعمـــة األمـــن واألمان، علـــى نعمـــة التعليـــم المجاني 
والخيـــرات األخـــرى لمـــن يرغـــب، علـــى نعمـــة توفيـــر العـــالج بل 

والعالج المجاني والخيارات مفتوحة أكثر لمن يرغب.

ومضة

قال لي أحدهم “أحمد الله أنني بالبحرين ولست بمكان آخر، حيث  «
أستطيع أن أعيش يومي باليسير، تكفيني 100 فلس أو 200 فلس 

أحيانا”، قلت له كيف ذلك؟ قال “5 أرغفة بـ 100 فلس، وكوب من 
الروب بـ 100 فلس، والكثير من المعجنات بـ 100 فلس، وال أعني 
من ذلك سوى أنني أبيت يومي شبعانا وآمنا ومرتاح البال ضامنا 

بكل األحوال أنني سأجد ما يسد جوعي”، فلنحمد الله دوما على 
نعمة الوطن.

سمر األبيوكي
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