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كتب وليد دياب:

عن  االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  كشفت 
أن مــقــدار االشــتــراكــات الــســنــويــة الــتــي ســتــؤول إلــى 
نتيجة  االجتماعية  والــتــأمــيــنــات  التقاعد  صــنــدوق 
إنـــشـــاء نـــظـــام نــهــايــة الـــخـــدمـــة لــغــيــر الــبــحــريــنــيــيــن 
العاملين في القطاعين العام والخاص، تقدر بنحو 
الهيئة  رد  فــي  ذلــك  جــاء  ســنــويــا.  ديــنــار  مليون   200

في  الــنــواب  بمجلس  الــخــدمــات  للجنة  ــؤال  سـ عــلــى 
الــتــقــاعــد للقطاعين  ــار دراســتــهــا مــشــروع قــانــون  إطـ
العام والخاص الموجود حاليا لدى اللجنة. وتعقد 
الــيــوم  الـــنـــواب اجــتــمــاعــا  الــخــدمــات بمجلس  لــجــنــة 
ردود  ضوء  في  بقانون  المشروع  مناقشة  الستكمال 
هيئة التأمين االجتماعي على استفسارات اللجنة. 

كتب إسالم محفوظ:

استطاعت  وامـــرأة«  رجــال  »ثالثة  العربي  الفيلم  طريقة  على 
ثالثينية عربية الجنسية أن تستدرج ثالثة أصدقاء وتتزوجهم في 
آن واحد من دون علمهم، بل وتمكنت من االستيالء على 4500 دينار 
مهرا لها من األزواج الثالثة الذين وقعوا في شباكها قبل أن تقودهم 
الشيطانية.  الفكرة  وقعوا ضحايا لصاحبة  أنهم  ويدركوا  الصدفة 
العامة  النيابة  تحقيقات  كشفت  إذ  عنها؛  اإلبــالغ  الضحايا  وقــرر 

كيف تمكنت المتهمة من اإليقاع بهم عن طريق تحريف وتزوير في 
بياناتها الشخصية وكيف استطاعت أن تجمع بينهم بعد أن مكثت 
األخير في  بينما شك  واحــدا  الثاني شهرا  ومع  أشهر   4 األول  مع 
مرور أسبوع فقط على زواجهما، و أنكرت المتهمة الواقعة وادعت 

أنها تزوجت كل واحد منهم بعد طالقها من اآلخر.
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تمديد �لعمل بقر�ر�ت �لإغالق �أ�سبوعين

أعلن الفريُق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( برئاسة 
المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق 
األعلى للصحة، أنه بعد العرِض وأخِذ موافقة اللجنة التنسيقية وبناًء 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  تحققت  التي  اإليجابية  النتائِج  على 
والتحسن في أعداد الحاالت القائمة اليومية، والتي تدل على السير في 
االتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج اإليجابية المرجوة، فقد تقرر مدة 
أسبوعين بدًءا من يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021 إلى يوم الجمعة 
والتي شملت  السابقة  بالقرارات  العمل  الموافق 25 يونيو 2021، تمديُد 

إغالق بعض القطاعات، مع استمرار العمل في القطاعات األساسية.
 وأضاف الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه سيتم 
الفتح التدريجي لهذه القطاعات بعد انقضاء الفترة المقررة بناء على 
المعطيات والمستجدات. وشدد الفريق الوطني الطبي على أن المرحلة 
الــمــقــبــلــة مـــن الــتــعــامــل مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا تــتــطــلــب مــضــاعــفــة الــجــهــود 
واســتــمــرار االلـــتـــزام لتحقيق األهــــداف الــمــرجــوة، وهـــذا االلـــتـــزاُم الــيــوم 
واجٌب وطني ألنه المنطلُق إلى نجاح كل الخطط الموضوعة للتصدي 
التي يتم اتخاذها هدُفها الحفاُظ على  للفيروس، مؤكدًا أن اإلجــراءات 

صحة المواطنين والمقيمين وسالمتهم.

املقررة الفرتة  انق�ضاء  بعد  املغلقة  للقطاعات  التدريجي  الفتح 

»�لتن�سيقيـــة« ت�ستعــــر�ض خـطــــة

تطعيــم �لمــو�طنيــن فــي �لخــارج
ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس مجلس 
الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ383 الذي ُعقد عن ُبعد. 
التواصل  موقع  فــي  العهد«  ولــي  »أخــبــار سمو  وذكــر حساب 
االجتماعي »تويتر« أن اللجنة التنسيقية استعرضت خطة 
الملكي  للتوجيه  إنـــفـــاًذا  الــخــارج  فــي  الــمــواطــنــيــن  تطعيم 
فيروس  مــع  التعامل  مستجدات  آخــر  بحثت  كما  السامي، 

كورونا »كوفيد 19«.

�سنويا 200 مليون دينار  �لتقاعد يدر  �إلى �سندوق  �سم �لأجانب 

ص3 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين

مــن  �أفـر�د  �أربعـة  مقتـل 

عائلة م�سلمة بكند� ده�سـا 

�إرهـابي متعمد في هجوم 
أوتـــــــاوا - )وكـــــــاالت األنــــبــــاء(: أعــلــنــت 
الــشــرطــة الــكــنــديــة أمــــس اإلثــنــيــن مقتل 
ـــراد مـــن عــائــلــة مــســلــمــة وإصــابــة  أربـــعـــة أفــ
ــي عـــامـــه الـــتـــاســـع،  ــو صـــبـــّي فــ ــامــــس، هــ خــ
بـــجـــروح فـــي هــجــوم »مــتــعــّمــد« نـــّفـــذه ليل 
ــد الـــمـــاضـــي فـــي مــقــاطــعــة أونـــتـــاريـــو  ــ األحـ
بينما  الــصــغــيــرة  بشاحنته  دهــســهــم  شـــاب 
أن  مرّجحة  الرصيف،  على  واقفين  كانوا 
ووقــع  للمسلمين.   كراهيته  دافــعــه  يــكــون 
الــهــجــوم فـــي مــديــنــة لــنــدن الــصــغــيــرة في 
بالفرار،  المقاطعة وقد الذ منّفذه  جنوب 
القبض  ألــقــت  أن  لبثت  مــا  الشرطة  لــكــّن 
فيه  المشتبه  إّن  الــشــرطــة  وقــالــت  عــلــيــه. 
وقد  عــامــًا(،   20( فيلتمان  ناتانيال  يدعى 
ألقي القبض عليه في مركز تجاري يبعد 
سبعة كيلومترات عن مكان الهجوم. ونهار 
ــع تهم  اإلثــنــيــن وّجــهــت إلـــى الــمــوقــوف أربـ
بمحاولة  خامسة  وتهمة  العمد،  بالقتل 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــكــنــدي  ــدد رئـ ــ الـــقـــتـــل.  ونــ
اعتبره  بما  الثالثاء  أمــس  تــرودو  جاستن 
تـــرودو فــي خطاب  »هجوما إرهــابــيــا« وقــال 
ــام مــجــلــس الــعــمــوم إن »هــــذه الــمــجــزرة  أمــ
دافعه  إرهابي  هجوم  إنها  حادثا.  تكن  لم 

الكراهية في قلب أحد مجتمعاتنا«. 

ص ٦ أخبار عربية ودولية

} سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس االجتماع

�سيـدة تخـدع ثـالثـة �أ�سـدقـاء وتتزوجهـم فـي �آن و�حـد!

ص 11 قضايا وحوادث
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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الرئيس  فخامة  إلــى  ومــواســاة  تعزية  برقية  المفدى  الــبــالد  عاهل 
وذلك  اإلسالمية،  باكستان  جمهورية  رئيس  علوي  عــارف  الدكتور 
في ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة كهوتكي جنوب باكستان، 

والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
تعازيه  عن خالص  البرقية  في  المفدى  الملك  وأعــرب جاللة 
جمهورية  ولــشــعــب  المتوفين  وألســـر  لفخامته  مــواســاتــه  ــادق  وصــ
باكستان اإلسالمية في هذا الحادث األليم، سائاًل جاللته المولى 
أهلهم  ويلهم  ورضــوانــه  رحمته  بواسع  الضحايا  يتغمد  أن  القدير 
وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، 
وأن يحفظ جمهورية باكستان اإلسالمية وشعبها الشقيق من كل 

مكروه.
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
ومــواســاة  تعزية  برقية  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان 
ــادث تـــصـــادم قــطــاريــن بمنطقة  اإلســـالمـــيـــة، وذلــــك فـــي ضــحــايــا حــ

كهوتكي جنوب باكستان.
أعرب سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته 
باكستان اإلسالمية، سائاًل اهلل  المتوفين ولشعب جمهورية  وألسر 
ويلهم  ورضــوانــه  رحمته  بواسع  الضحايا  يتغمد  أن  القدير  العلي 
أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء 
العاجل، وأن يحفظ جمهورية باكستان اإلسالمية وشعبها الشقيق 

من كل مكروه.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الملكي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى دولة السيد عمران خان رئيس وزراء 

جمهورية باكستان اإلسالمية.

ال��م��ل��ك وول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال����وزراء 

ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي في  ال��رئ��ي�����س  ي��ع��زي��ان 

���ص��ح��اي��ا ح������ادث ت�������ص���ادم ق��ط��اري��ن

وزي��ر الخارجي��ة يهن��ئ نظي��ره بالمالدي��ف

بانتخابه رئي�صا للجمعية العامة للأمم المتحدة

الزياني، وزير الخارجية،  الدكتور عبداللطيف بن راشد  أجرى 
جمهورية  خارجية  وزيــر  شاهد،  عبداهلل  مع  ا  هاتفّيً اتــصــاًل  أمــس، 

المالديف. 
بمناسبة  شاهد  عبداهلل  الخارجية  وزيــر  هنأ  التصال،  وخــالل 
انتخابه رئيًسا للدورة 76 المقبلة للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
متمنًيا له دوام التوفيق والسداد في حمل هذه األمانة وأداء المهام 
جنًبا  العمل  على  البحرين  مملكة  حــرص  مــؤكــًدا  إلــيــه،  الموكلة 
والستقرار  والسلم  األمــن  على  الحفاظ  أجــل  من  معه  إلــى جنب 
التي تبذلها األمم المتحدة في مجال  العالمي، ومساندة الجهود 
الــتــحــديــات  ومــواجــهــة  الــعــالــم  دول  فــي  الــمــســتــدامــة  التنمية  دعـــم 

العالمية.

بـــــــعـــــــث حــــــــضــــــــرة صـــــاحـــــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
صاحب  أخيه  إلــى  تهنئة  برقية 
ــة الــمــلــك  ــيـ ــمـ ــاشـ ــهـ ــة الـ ــاللــ ــجــ الــ
ــداهلل الـــثـــانـــي ابــــن الــحــســيــن  ــبـ عـ
ملك المملكة األردنية الهاشمية 
الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلـــــــــك بــمــنــاســبــة 
في  الحكم  مقاليد  توليه  ذكــرى 
الــمــمــلــكــة، أعــرب جــاللــتــه فــيــهــا 
ــن أطـــيـــب تـــهـــانـــيـــه وتــمــنــيــاتــه  عــ
ــه بـــمـــوفـــور الــصــحــة والــســعــادة  لـ
ــة األردنـــــيـــــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــعــــب الـ ــشــ ولــ
من  بالمزيد  الشقيق  الهاشمية 
التقدم والزدهار في ظل قيادته 

الحكيمة
وأشـــــــــــــــاد جـــــاللـــــتـــــه بـــعـــمـــق 
التي  الطيبة  األخوية  العالقات 
والشعبين  البلدين  بين  تجمع 
الشقيقين وما تشهده من تطور 

ونمو.
كـــمـــا بـــعـــث صـــاحـــب الــســمــو 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى 

أخيه صاحب الجاللة الهاشمية 
ــانــــي ابـــن  ــثــ ــــداهلل الــ ــبـ ــ الـــمـــلـــك عـ
الحسين ملك المملكة األردنية 
الـــهـــاشـــمـــيـــة الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلــــك 
مقاليد  تــولــيــه  ذكــــرى  بمناسبة 

الحكم في المملكة.
ــا عـــن  ــهــ ــيــ ــوه فــ ــ ــمــ ــ أعـــــــــــرب ســ
خـــالـــص تـــهـــانـــيـــه وتـــمـــنـــيـــاتـــه لــه 
ــة والــــســــعــــادة  بــــمــــوفــــور الــــصــــحــ
ــة األردنـــــيـــــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــعــــب الـ ــشــ ولــ

من  بالمزيد  الشقيق  الهاشمية 
الزدهار والتقدم في ظل قيادته 

الحكيمة.
وأشاد سموه في البرقية بما 
وصــلــت إلــيــه الــعــالقــات األخــويــة 

والشعبين  البلدين  بين  الطيبة 
الشقيقين من مستويات متميزة 

وما تشهده من تطوٍر ونمو.
كـــمـــا بـــعـــث صـــاحـــب الــســمــو 
ــد رئـــيـــس  ــهــ ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ

تهنئة  بــرقــيــة  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
ــه صـــاحـــب  ــ ــيـ ــ مـــمـــاثـــلـــة إلـــــــى أخـ
الحسين  األمير  الملكي  السمو 
بـــن عـــبـــداهلل الـــثـــانـــي ولــــي عهد 

المملكة األردنية الهاشمية.

ال���م���ل���ك وول������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال���������وزراء ي��ه��ن��ئ��ان

ال���ع���اه���ل الأردن��������ي ب���ذك���رى ت��ول��ي��ه م��ق��ال��ي��د ال��ح��ك��م

} ملك المملكة األردنية. } سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. } جاللة الملك.

} القائد العام خالل لقاء كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة.} رئيس الحرس الوطني خالل لقاء كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة.

الركن  أول  الفريق  استقبل 
سمو الشيخ محمد بن عيسى آل 
الوطني،  الحرس  رئيس  خليفة 
ــن ســـامـــي  ــ ــارتـ ــ ــار مـ ــيــ ــريــــق طــ ــفــ الــ
ــر مـــســـتـــشـــاري  ــيـ ــبـ ــبــــســــون كـ ســــامــ
الدفاع للشرق األوسط بالمملكة 
المتحدة والوفد المرافق، وذلك 
صـــبـــاح أمــــس فـــي مــكــتــب ســمــوه 

بديوان رئاسة الحرس الوطني.
ــة الـــلـــقـــاء، رحـــب  ــدايــ ــي بــ ــ وفـ

ســمــو رئـــيـــس الـــحـــرس الــوطــنــي 
للشرق  الدفاع  مستشاري  بكبير 
األوســـــط بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
مهام  توليه  بمناسبة  هــنــأه  كما 
ــوه بــعــمــق  ــمــ ــدًا ســ ــيــ ــشــ عـــمـــلـــه، مــ
والتاريخية  الثنائية  الــعــالقــات 
التي تربط بين مملكة البحرين 
مع المملكة المتحدة الصديقة. 
ــالـــدور الـــذي  ــاد ســمــوه بـ ــ وأشـ
في  المتحدة  المملكة  بــه  تــقــوم 

حفظ األمن والسلم العالميين، 
وأعرب سموه عن شكره وتقديره 
لــلــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الــفــريــق 
ــبــــســــون فـــــي تـــعـــزيـــز  طــــيــــار ســــامــ
عـــالقـــات الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن 

الصديقين. 
حضر المقابلة اللواء الركن 
مدير  السعد  راشــد  عبدالرحمن 
ــتـــب ســــمــــو رئــــيــــس الــــحــــرس  ــكـ مـ

الوطني. 

المملكة  ب����دور  ي�����ص��ي��د  ال��وط��ن��ي  ال��ح��ر���س  رئ��ي�����س 

ال��م��ت��ح��دة ف���ي ح��ف��ظ الأم�����ن وال�����ص��ل��م ال��دول��ي��ي��ن

اســتــقــبــل الــمــشــيــر الـــركـــن الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
في القيادة العامة صباح امس، الفريق طيار مارتن 
سامبسون كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط 
عبداهلل  الركن  الفريق  بحضور  وذلــك  البريطاني، 
والفريق  الــدفــاع،  شـــؤون  وزيـــر  النعيمي  حسن  بــن 
الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان.

ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بكبير 
ــــط الــبــريــطــانــي  مــســتــشــاري الـــدفـــاع لــلــشــرق األوسـ
ــيـــدًا بـــعـــالقـــات الـــصـــداقـــة  ــرافــــق، مـــشـ ــمــ والــــوفــــد الــ

الــتــاريــخــيــة والــمــتــمــيــزة الــتــي تــربــط بــيــن مملكة 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والــتــي لــهــا جــذور 
تــاريــخــيــة مــتــيــنــة، مــنــوهــًا بــالــتــعــاون الــقــائــم بين 
ومنها  الــمــجــالت  شــتــى  فــي  الصديقين  الــبــلــديــن 
المجال  في  والتعاون  الخبرات  بتبادل  يتعلق  ما 
العسكري. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد 
الركن  والــلــواء  العامة،  القيادة  ديـــوان  مدير  سعد 
بحري يوسف أحمد مال اهلل مساعد رئيس هيئة 
كبار ضباط  وعدد من  والتموين،  لإلمداد  األركــان 

قوة دفاع البحرين.

ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ي�����ص��ي��د ب���ع���لق���ات ال�����ص��داق��ة 

ال���ت���اري���خ���ي���ة ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن وب��ري��ط��ان��ي��ا

استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد 
ــن الــوطــنــي قــائــد الــحــرس  آل خــلــيــفــة مــســتــشــار األمــ
مارتن سامبسون  الفريق طيار  أمس،  الملكي، صباح 

كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط البريطاني.
الــلــقــاء، رحــب سمو مستشار األمــن  بــدايــة   وفــي 
الوطني قائد الحرس الملكي بكبير مستشاري الدفاع 

حيث  الــمــرافــق،  والــوفــد  البريطاني  األوســـط  للشرق 
أشاد سموه بعمق العالقات الثنائية والتاريخية التي 
المتحدة  المملكة  مــع  البحرين  مملكة  بين  تــربــط 
وتقدما  تــطــورا  ــدوام  الــ على  تشهد  والــتــي  الصديقة 
بتبادل  يتعلق  ما  سيما  ول  المجالت،  مختلف  في 

الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

والمملكة  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ي��ن  ال��ع��لق��ات  ح��م��د:  ب��ن  ن��ا���ص��ر 

ال��م��ت��ح��دة ت�����ص��ه��د ت��ق��دم��ا ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ج��الت

} سمو الشيخ ناصر يلتقي كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة.

الــوطــنــيــة لحقوق  الــمــؤســســة  ثــمــنــت 
ــان عـــالـــيـــا الـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة  ــ ــسـ ــ النـ
السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
المفدى، بشأن مباشرة العمل على تطعيم 
في  المقيمين  البحرينيين  المواطنين 
تعكس  التي  كورونا،  فيروس  ضد  الخارج 
حرص جاللته األبوي على صحة وسالمة 
أبـــنـــائـــه الــمــواطــنــيــن فـــي مــخــتــلــف بــقــاع 
العالم، والتي جاءت استكمال لتوجيهات 
بتوفير  الماضي  العام  نهاية  في  جاللته 
أنــواعــه،  بجميع  للفيروس  اآلمــن  اللقاح 
ــا لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن  ــاًنـ وإتـــاحـــتـــه مـــجـ
وســالمــة  صــحــة  يحفظ  بــمــا  والمقيمين 

الجميع.
خـــالل  مــــن  الـــمـــؤســـســـة،  تــعــتــبــر  وإذ 
ــأن الــتــوجــيــهــات  ــ مــتــابــعــتــهــا الــحــثــيــثــة، بـ
الملكية السامية تأتي متوافقة مع ما نص 
تكفل  مــن  البحرين  مملكة  دســتــور  عليه 
الدولة وعنايتها بالصحة العامة، وتوفير 
ــعــــالج، والتــفــاقــيــات  ــائـــل الـــوقـــايـــة والــ وسـ
الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين 
وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق 
القــتــصــاديــة والجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
والـــصـــكـــوك الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بــحــقــوق 

بتقديم  المملكة  قــامــت  حــيــث  النـــســـان، 
الفحوصات وتوفير التطعيمات بمختلف 
َحٍدّ  انواعها للمواطنين والمقيمين على 
سواء وبشكل مجاني، األمر الذي سيؤدى 
الــــى تــحــصــيــن أكـــبـــر شــريــحــة مـــن خــالل 
على  للقضاء  الــالزمــة  التطعيمات  تلقي 
ــودة الحياة  هـــذا الــفــيــروس والــبــدء فــي عـ

الطبيعية إلى سابق عهدها.
الوقت  بتقليل  المؤسسة  رحبت  كما 
المتوقع للحصول على اللقاح الى يوم أو 
وذلك  التسجيل،  تاريخ  من  فقط  يومين 
اختياره،  يتم  الــذي  اللقاح  نوع  بناء على 
الـ  تــجــاوزت  التي  النسبة  أن  على  مــؤكــدة 
األولـــى  الــجــرعــة  عــلــى  للحاصلين   %80
التطعيم  الــمــؤهــلــيــن ألخـــذ  الــســّكــان  مــن 
للتطعيم  الوطنية  الحملة  إطـــالق  منذ 
امتداد  إل  هي  ما  الماضي،  ديسمبر  في 
لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي يــبــذلــهــا الــفــريــق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
وبــمــتــابــعــة مــبــاشــرة ودقــيــقــة مـــن صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
اليوم،  وحتى  الجائحة  انتشار  بــدء  منذ 
للتطعيم،  التوعوية  الــحــمــالت  إطـــار  فــي 
به  يتسم  الذي  الصحي  للوعي  وانعكاسا 

المجتمع، وحرص الجميع على الحفاظ 
وعوائلهم  أنفسهم  وســالمــة  صــحــة  عــلــى 

ومحيطهم المجتمعي.
وجددت المؤسسة تأكيدها على أهمية 
تضافر الجهود الوطنية من خالل التزام 
الجميع بالتدابير الحترازية والتعليمات 
اإلرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا، مع 
ــة الــتــقــيــد بــــــاإلرشــــــادات، وتــحــث  ــلـ مـــواصـ
المقيمين  المواطنين  وخــاصــة  الجميع 
حتى  اللقاح  يتلقوا  لم  ممن  الخارج  في 
سواء  المستجدات  آخر  متابعة  الى  اآلن 
وزارة  خصصته  الـــذي  الموقع  خــالل  مــن 
الصحة للمستجدات الصحية في مملكة 
https://healthalert.( الــبــحــريــن 

تطبيق مجتمع  أو من خالل   )gov.bh
الــمــبــادرة الى  الــى  ــي، داعــيــة الجميع  واعـ
التسجيل ألخذ التطعيم في أسرع وقت، 
الجرعة  وأخـــذ  التسجيل  الــى  بــاإلضــافــة 
المؤهلين  األشخاص  قبل  من  المنشطة 
للحصول عليها، وفقا للتعليمات الصادرة 
عن الفريق الوطني الطبي، لحماية ومنح 
بأكمله  للمجتمع  المناعة  درجـــات  أعلى 
والــمــســاهــمــة فــي مــنــع انــتــقــال الــفــيــروس 

والحد من انتشاره.
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خليفة الظهراني ي�صيد بالتوجيه الملكي

بتطعيم البحرينيين المقيمين في الخارج
عاليا  السابق  الــنــواب  مجلس  رئيس  الظهراني  أحمد  بــن  خليفة  ثمن 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  توجيهات 
البالد المفدى بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين 
أن  التطعيم، مؤكدا  الذين لم يحصلوا على  كورونا  الخارج ضد فيروس  في 
هذه المبادرة السامية من جاللته ليست بغريبة، ألن النهج األبوي لجاللته 
يقوم على الحرص على أبناء الوطن في الداخل والخارج. وأعرب الظهراني 
للتوجيهات  استكمال  يــأتــي  الـــذي  الــســامــي  الملكي  بالتوجيه  اعــتــزازه  عــن 
في  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  لجميع  اآلمــنــة  التطعيمات  بتوفير  الــســامــيــة 
الــمــمــلــكــة بــالــمــجــان، فــي ظــل جــهــود مــتــواصــلــة لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كــورونــا، 
الــدؤوب الذي يقوم به فريق البحرين بقيادة صاحب السمو  مشيدا بالعمل 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
الطبية  الــكــوادر  تمتلكها  التي  التضحية  وروح  واإلخـــالص  بالتفاني  منوها 
والــتــمــريــضــيــة واإلداريـــــة الــتــي تــقــف فــي الــصــفــوف األولــــى فــي مــواجــهــة هــذا 
خالل  من  الوطنية  الجهود  تضافر  أهمية  على  الظهراني  وشــدد  الفيروس. 
تصدر  الــتــي  اإلرشـــاديـــة  والتعليمات  الحــتــرازيــة  بالتدابير  الجميع  الــتــزام 
التقيد  مواصلة  مع  كــورونــا،  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن 
للتعليمات  تنفيذا  التطعيمات  بأخذ  الــمــبــادرة  الــى  بــاإلضــافــة  بـــاإلرشـــادات، 
والمساهمة  بأكمله  المجتمع  لحماية  الطبي،  الوطني  الفريق  عن  الصادرة 

في منع انتقال الفيروس والحد من انتشاره.

} وزير خارجية المالديف. }  وزير الخارجية.

بالتوجيه���ات ي�����صيد  الج�ن����وبية  محاف���ظ 

المملك�ة خ�ارج  المواطني�ن  لتطعي�م  الملكي�ة 

ــاد ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بن  أشــ
آل خليفة محافظ  علي بن خليفة 
عن  باألصالة  الجنوبية  المحافظة 
المحافظة  أهالي  عن  ونيابة  نفسه 
الملكية  بــالــتــوجــيــهــات  الــجــنــوبــيــة، 
الــســامــيــة مــن لـــدن حــضــرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
المتنان  خــالــص  عــن  ســمــوه  معربًا 
والــعــرفــان لــهــذه الــلــفــتــة اإلنــســانــيــة 
تــتــمــاشــى مـــع النهج  الــتــي  الــطــيــبــة 
الــحــكــيــم والــــراســــخ لــــدى جــاللــتــه، 

المملكة ضد  المقيمين خارج  البحرينيين  المواطنين  وذلك لتطعيم 
وأكد  التطعيم.  على  الحصول  من  يتمكنوا  لم  )كــورونــا( ممن  فيروس 
سمو المحافظ أن هذه التوجيهات الملكية السامية تعد مصدر فخر 
الرعاية  يعكس  الذي  األمر  والمواطنين،  األهالي  جميع  لدى  واعتزاز 
النبيلة وحرص جاللته المستمر على صحة وسالمة المواطنين داخل 
وخـــارج مملكة الــبــحــريــن، مــؤكــدًا ســمــوه أن هــذه الــخــطــوة تــأتــي ضمن 
السمو  صاحب  من  ومتابعة  بدعم  البحرين  لفريق  المباركة  الجهود 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، من 
العالجية  والخدمات  الصحية  الرعاية  مستويات  أفضل  تقديم  خالل 

من أجل صحة وسالمة جميع المواطنين والمقيمين. 

} محافظ الجنوبية.



لرئا�سة دي��ن��ه  ب��ن  م��ح��م��د  د.  ي��ن��ي��ب  ح��م��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و 

الخ�ل����يج ب���دول  الب�ي����ئة  �ش����ؤون  ع���ن  ال�م�����ش�ؤولين  ال����زراء  اجت����ماع 

دول التعاون تدعم تنظيم الإمارات اجتماع التفاقية الإطارية لتغير المناخ

أنـــــاب ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
الــمــمــثــل  آل خــلــيــفــة  ــمـــد  بــــن حـ
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــالـ ــ ــجـ ــ الــــشــــخــــصــــي لـ
األعلى  المجلس  رئيس  المفدى 
للبيئة الدكتور محمد بن مبارك 
ــوث الــــخــــاص  ــعــ ــبــ ــمــ ــه الــ ــ ــنـ ــ بـــــن ديـ
لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة، لرئاسة 
ــاع الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن  ــتــــمــ االجــ
لـــلـــوزراء الــمــســؤولــيــن عـــن شـــؤون 
الــبــيــئــة بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
لمناقشة  العربية،  الخليج  لدول 
الـــــمـــــواضـــــيـــــع الــــــمــــــدرجــــــة عــلــى 
والمتعلقة  الــوزراء  أعمال  جــدول 
بــتــعــزيــز الــتــعــاون الــخــلــيــجــي في 
المجاالت المرتبطة بالمحافظة 
عــلــى الــبــيــئــة والــتــغــيــر الــمــنــاخــي 
والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفــــــي كــلــمــتــه االفـــتـــتـــاحـــيـــة، 
نـــــقـــــل تـــــحـــــيـــــات ســـــمـــــو الــــشــــيــــخ 
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــــن  بـ ــــداهلل  ــبـ ــ عـ
الــــمــــمــــثــــل الــــشــــخــــصــــي لـــجـــالـــة 
المجلس  رئيس  المفدى  الملك 
سموه  وتــمــنــيــات  للبيئة،  االعــلــى 
لــهــم الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي هــذا 
االجــــتــــمــــاع والــــــخــــــروج بــأفــضــل 
ــات، فـــي ظل  ــيـ ــوصـ ــتـ الــنــتــائــج والـ
ــراءات الــمــتــخــذة لــمــواجــهــة  ــ ــ اإلجـ

جائحة كورونا.
ــور بــــن ديــنــه  ــتــ ــدكــ وتــــقــــدم الــ
التعاون  مجلس  لــدول  بالتهنئة 
ولألمانة  وشعبًا،  وحكومة  قيادة 
العامة لمجلس التعاون بمناسبة 

تــأســيــس  عـــلـــى  ــا  ــامــ عــ  40 مـــــــرور 
ــة لـــلـــمـــجـــلـــس،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ األمـــــــانـــــــة الـ
مـــؤكـــدا أهــمــيــة اإلنــــجــــازات الــتــي 
حققتها مسيرة العمل المشترك 
تمنياته  عـــن  ــا  مــعــرًب لــلــمــجــلــس، 
لدول المجلس التوفيق والسداد 
البيئي  العمل  بمسيرة  للنهوض 
المشترك نحو مستقبل مستدام 

ألوطاننا وشعبها.
وخــــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع تـــقـــدم 
بالشكر والتقدير والعرفان لمقام 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
األمير  الملكي  السمو  وصــاحــب 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
رئيس  نائب  العهد  ولي  آل سعود 
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـ
»السعودية  مبادرتي  إطــاق  على 
ــــط  الــــخــــضــــراء، والـــــشـــــرق األوســ

األخضر«.
وقــــــــد أقــــــــر الـــــــــــــــوزراء خــــال 
االجـــتـــمـــاع جــمــلــة مـــن الـــقـــرارات 
المشترك  البيئي  العمل  لتعزيز 
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا االســـــتـــــمـــــرار فــي 
مــتــابــعــة تــنــفــيــذ قـــــرار الــمــجــلــس 
ــى الــمــتــعــلــق بــالــتــوجــهــات  ــلــ األعــ
الــبــيــئــيــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــمــجــلــس  قـــــرار  وتــنــفــيــذ   ،2020
بــالــقــيــود غير  األعـــلـــى الـــخـــاص 
ــل فــســح  ــ ــيـ ــ الـــجـــمـــركـــيـــة وفـــــــق دلـ
في  الــمــوحــد  األجنبية  البضائع 
نقاط الدخول األولى في االتحاد 
الــجــمــركــي لـــدول الــمــجــلــس، بما 

يــتــوافــق مـــع مــتــطــلــبــات االتــحــاد 
رصد  في  واالســتــمــرار  الجمركي، 
والهيئات  الــوزارات  وتوثيق جهود 
الــمــعــنــيــة بــالــبــيــئــة فـــي مــواجــهــة 

جائحة فيروس كورونا.
كــمــا أقـــر الـــــوزراء الــتــوصــيــات 
الفنية  اللجان  بها  خرجت  التي 
الخطة  تنفيذ  بمتابعة  المعنية 
االســتــراتــيــجــيــة لــلــجــنــة الــــــوزراء 
ــن شـــــؤون الــبــيــئــة  الــمــســؤولــيــن عـ
الــمــجــلــس، حــيــث عكست  بـــــدول 
األولويات  االستراتيجية  الخطة 
ــة الــمــقــبــلــة  ــلـ ــمـــرحـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
مــــن الـــعـــمـــل الــبــيــئــي الــخــلــيــجــي 
المشترك على الصعيد اإلقليمي 
والتي  العربي،  الخليج  لمنطقة 
ــى مـــواجـــهـــة الــقــضــايــا  ــ ــهـــدف إلـ تـ

والـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة الـــراهـــنـــة 
على  والــمــحــافــظــة  المنطقة  فــي 
األوســــــــاط الــبــيــئــيــة الــمــخــتــلــفــة 
وتــنــمــيــتــهــا بــشــكــل مــســتــدام، وقــد 
ركزت االستراتيجية على تحديد 
المواطن التي تحتاج إلى تطوير 
فـــي الــعــمــل الــبــيــئــي الــخــلــيــجــي، 
واســتــنــدت إلـــى تــحــديــد الــفــرص 
التي من الممكن االستفادة منها 
لــلــوصــول إلـــى تــنــمــيــة مــســتــدامــة 

بيئيا.
كـــــمـــــا اعـــــتـــــمـــــد االجـــــتـــــمـــــاع 
باتفاقية  المتعلقة  الــتــوصــيــات 
المحافظة على الحياة الفطرية 
والــتــعــاون  الطبيعية،  ومــواطــنــهــا 
ــي مــــع كــــل مــــن الــمــمــلــكــة  ــ ــدولـ ــ الـ
األردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة والــمــمــلــكــة 

المغربية وبرنامج األمم المتحدة 
البيئة  حماية  مجال  فــي  للبيئة 

وتنميتها بطرق مستدامة.
وأكــــــد الــمــجــتــمــعــون أهــمــيــة 
دول  بــــيــــن  الـــــمـــــواقـــــف  تــــوحــــيــــد 
الـــمـــجـــلـــس خـــــال الـــمـــفـــاوضـــات 
ــيـــة األمـــــــم الــمــتــحــدة  ــاقـ فــــي اتـــفـ
واتفاقية  المناخ  لتغير  اإلطارية 
األوزون،  طــبــقــة  لــحــمــايــة  فــيــيــنــا 
ــوكــــول مـــونـــتـــريـــال لــلــمــواد  ــروتــ وبــ
وفي  األوزون،  لطبقة  المستنزفة 
هذا الصدد أكد المجتمعون على 
العربية  اإلمــــارات  لــدولــة  دعمهم 
االجتماع  تنظيم  على  المتحدة 
الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن لــاتــفــاقــيــة 
االطارية لتغير المناخ، كما أكدوا 
على دعمهم إلثراء جناح مجلس 
الـــتـــعـــاون بــالــفــعــالــيــات الــبــيــئــيــة 

المختلفة في اكسبو دبي 2020.
ــور مـــحـــمـــد بــن  ــتــ ــدكــ وأكـــــــد الــ
ديــنــه أهــمــيــة الــــقــــرارات الـــصـــادرة 
والعشرين  الثالث  االجتماع  عن 
لـــلـــوزراء الــمــســؤولــيــن عـــن شـــؤون 
التنسيق  مستوى  رفع  في  البيئة 
البيئية  المجاالت  في  والتكامل 
الــمــجــلــس،  بــيــن دول  الــمــخــتــلــفــة 
كـــمـــا تـــقـــدم بـــالـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة 
أعمال  فــي  الــبــارزة  الــجــهــود  على 
بالدرجة  يهدف  الــذي  االجتماع 
ــع مــســيــرة العمل  األولــــى إلـــى دفـ
دول  بــــيــــن  الــــمــــشــــتــــرك  ــي  ــئـ ــيـ ــبـ الـ

المجلس.
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أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي للتصدي لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  برئاسة 
اللجنة  مــوافــقــة  وأخـــذ  الــعــرض  بــعــد  أنـــه  للصحة،  األعــلــى  المجلس 
من  للحد  تحققت  الــتــي  اإليــجــابــيــة  النتائج  على  وبــنــاًء  التنسيقية 
انتشار فيروس كورونا والتحسن في أعداد الحاالت القائمة اليومية، 
النتائج  تحقيق  نحو  الصحيح  االتــجــاه  فــي  السير  على  تــدل  والــتــي 
الجمعة  يوم  بــدًءا من  أسبوعين  تقرر لمدة  المرجوة، فقد  اإليجابية 
 2021 يونيو   25 الــمــوافــق  الجمعة  يــوم  إلــى   2021 يونيو   11 الــمــوافــق 

تمديد العمل بالقرارات السابقة وذلك على النحو التالي:
 - االستمرار في إغاق المجمعات والمحات التجارية.

-االستمرار في إغاق المطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على 
تقديم األطعمة فقط من خال الطلبات الخارجية والتوصيل.

-االستمرار في إغاق المراكز الرياضية وصاالت التربية البدنية 
وبرك السباحة واأللعاب الترفيهية.

التابعة  العرض  وكــل صــاالت  السينما  دور  إغــاق  في  -االستمرار 
لها.

-االستمرار في منع إقامة المناسبات والمؤتمرات.
-االستمرار في منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية.

-االســتــمــرار فــي إغـــاق مــحــات الــحــاقــة والــصــالــونــات ومــحــات 
السبا.

-االستمرار في منع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل.
- االســتــمــرار فــي تطبيق ســيــاســة الــعــمــل مــن الــمــنــزل عــلــى كافة 

الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.
- االستمرار في تعليق الحضور واالكتفاء بالتعُلم عن ُبعد بجميع 
المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض األطفال والمراكز والدور 
من  ويستثنى  التدريب،  ومعاهد  ومراكز  الحضانات  ودور  التأهيلية، 

ذلك الحضور لامتحانات الدولية.
بالمسافرين  الــخــاص  المتبع  الــحــالــي  ــراء  اإلجــ فــي  -االســتــمــرار 

القادمين إلى مملكة البحرين.
كما نوه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا باستمرار 

العمل في القطاعات األساسية التالية:
-الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع 

الخضراوات واألسماك واللحوم الطازجة.
-المخابز اليدوية واآللية.

-محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
-المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية.
-البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

-المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، والتي ال يتصل نشاطها 
بشكل مباشر مع الزبائن.

-المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.

-ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.
-قطاع اإلنشاءات والصيانة.

-المصانع.
-محال االتصاالت.

-الصيدليات.
وأضاف الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على أنه 
الفترة المقررة  التدريجي لهذه القطاعات بعد انقضاء  الفتح  سيتم 

بناء على المعطيات والمستجدات.
المقبلة من  الــمــرحــلــة  أن  عــلــى  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق  وشــــدد 
التعامل مع فيروس كورونا تتطلب مضاعفة الجهود واستمرار االلتزام 
لتحقيق األهـــداف الــمــرجــوة وهـــذا االلــتــزام الــيــوم واجـــب وطــنــي فهو 
المنطلق لنجاح كل الخطط الموضوعة للتصدي للفيروس، مؤكدًا أن 
اإلجراءات التي يتم اتخاذها هدفها الحفاظ على صحة المواطنين 

والمقيمين وسامتهم.
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} د. محمد بن دينه.

كتب: وليد دياب
االجتماعي  للتأمين  الــعــامــة  الهيئة  كشفت 
التي ستؤول  السنوية  االشــتــراكــات  مــقــدار  ان  عــن 
لصندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية نتيجة 
البحرينيين  لــغــيــر  الــخــدمــة  نــهــايــة  نــظــام  انـــشـــاء 
تقدر  والـــخـــاص،  الــعــام  القطاعين  فــي  العاملين 

بنحو 200 مليون دينار سنويا.
جـــاء ذلـــك فــي رد الــهــيــئــة عــلــى ســــؤال للجنة 
ــنــــواب، فـــي إطــــار دراســتــهــا  الـــخـــدمـــات بــمــجــلــس الــ
لمشروع قانون التقاعد للقطاعين العام والخاص 

الموجود حاليا لدى اللجنة.
ــنـــواب  وتـــعـــقـــد لــجــنــة الـــخـــدمـــات بــمــجــلــس الـ
اجتماعا اليوم الستكمال مناقشة المشروع بقانون 
الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي على  فــي ضـــوء ردود هــيــئــة 

استفسارات اللجنة.
لجنة  عــضــو  النفيعي  إبــراهــيــم  الــنــائــب  وأكـــد 
الخدمات ان الهدف الرئيسي هو مناقشة مشروع 
قــانــون الــتــقــاعــد بــكــل دقـــة وتــــأن، واالســـتـــفـــادة من 
التعاون اإليجابي والمستمر مع السلطة التنفيذية 
الكافية  الى أفضل صيغة توفر الحماية  للوصول 
الوقت  نفس  وفــي  واستدامته،  التقاعد  لصندوق 
الــمــحــافــظــة عــلــى مــكــتــســبــات الــمــواطــنــيــن وعـــدم 

المساس بحقوق المتقاعدين.
الى  الخليج«  لـــ»أخــبــار  تصريحات  فــي  وأشـــار 
ســعــيــه مـــع اعـــضـــاء لــجــنــة الـــخـــدمـــات عــلــى بحث 
مخرجات لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق 
الـــعـــديـــد مـــن تلك  الـــتـــقـــاعـــد، مــضــيــفــا ان هـــنـــاك 
الــتــوصــيــات الــتــي تــوفــر مــــوارد إضــافــيــة للصندوق 
مزايا  تتعارض مع  إجــراءات  الى  اللجوء  دون  من 
ــر الــمــالــيــة  ــ الــمــتــقــاعــديــن، مــنــوهــا بــتــأكــيــدات وزيـ
آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني  واالقتصاد 
خليفة بان الحكومة تتفق مع العديد من توصيات 

لجنة التحقيق.
وافاد النفيعي ان تأكيدات وزير المالية بمثابة 
مؤشر إيجابي إليجاد ارض مشتركة بين السلطتين 
للوصول الى حلول مناسبة، الفتا الى ان اللجنة 
ايجاد  على  جاهدين  يعملون  واعضائها  برئيسها 

التقاعدية، وعلى رجوع  الصناديق  حلول لحماية 
واستمرارية الزيادة السنوية للمتقاعدين.

النيابية  التحقيق  لجنة  توصيات  أبــرز  ومــن 
فــي صــنــاديــق الــتــقــاعــد، تعديل الــمــادة الــمــوجــودة 
ــانــــون الـــتـــقـــاعـــد الــمــتــعــلــقــة بــمــنــح  فــــي مــــشــــروع قــ
الذين  الــمــعــاشــات  أصــحــاب  إلــى  السنوية  الــزيــادة 
تـــقـــل مــعــاشــاتــهــم عــــن 500 ديــــنــــار، لــتــصــبــح كــمــا 
كــانــت عــلــيــه قــبــل صــــدور الــمــرســوم بــقــانــون بشأن 
جديد  إدارة  مجلس  وتشكيل  الــتــقــاعــد،  صــنــاديــق 
الــكــفــاءات  ذوي  مــن  االجــتــمــاعــي  الــتــأمــيــن  لهيئة 
بــاتــخــاذ كــل اإلجــــراءات  والــخــبــرة، والـــتـــزام الهيئة 
المترتبة  االشــتــراكــات  بكل  للمطالبة  القانونية 
واسترجاع  الــخــاصــة،  والمؤسسات  الــشــركــات  على 
أصحاب  على  والتفتيش  المشطوبة  االستثمارات 
االجتماعي،  التأمين  لقانون  الخاضعين  العمل 
وقيام الحكومة بالطلب من ديوان الرقابة المالية 

بإعداد تقرير سنوي عن أداء الهيئة.
أدنى  المكافآت، ووضع حد  آلية منح  وتعديل 
ــال الــعــمــالــة  ــ لـــألجـــور الــتــأمــيــنــيــة لــألجــانــب، وإدخــ
أعلى  حــد  وضــع  التقاعد،  صناديق  فــي  األجنبية 

للراتب الذي يحصل على أساسه المعاش.

لجنة الخدمات تبحث اليوم م�شروع قانون التقاعد

اإل�ى  الأجان�ب  �ش�م  الجتماع�ي:  التاأمي�ن 

�ش�ن�يا دين�ار  ملي��ن   200 يحق�ق  ال�شن�دوق 

} إبراهيم النفيعي.

الــقــبــول  بـــاب  فــتــح  المملكة   أعــلــنــت جــامــعــة   
للطلبة الراغبين بااللتحاق بالجامعة في الفصل 

الدراسي األول من العام األكاديمي 2021/  2022. 
والتسجيل  القبول  إدارة  رئيس  بذلك  وصــّرح 
باب  فتحت  الجامعة  بأن  سامة موضًحا  أ. تامر 
الهندسة  البكالوريوس في  القبول في تخصصات 
اإلدارة  الــقــانــون،  الــداخــلــي،  التصميم  المعمارية، 
والمحاسبة،  المالية  اإلدارة  والمصرفية،  المالية 
وإدارة األعمال. وأوضح سامة أن الجامعة حريصة 
على طرح برامج أكاديمية متميزة تساعد الطلبة 
لمواجهة  المناسبة  الــفــرص  عــلــى  الــحــصــول  فــي 

ا.  ا وعالمّيً التحديات الجديدة محلّيً
ــار ســامــة إلـــى أن الــجــامــعــة تــقــدم منحا  وأشــ

ــى 60% فــــي مــخــتــلــف  ــ إلـ تـــصـــل  دراســــيــــة جـــزئـــيـــة 
الـــبـــرامـــج األكــاديــمــيــة لــلــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن في 
العام الدراسي الجديد ، ويأتي ذلك تعزيًزا لمبدأ 
الشراكة المجتمعية ومن منطلق حرص الجامعة 
على إتاحة الفرص للطلبة المقبلين على الدراسة 
الجامعية الستكمال مسيرتهم األكاديمية في ظل 
على  الوخيمة  وآثــارهــا  الحالية  الصحية  األزمـــة 

المستويات االقتصادية واالجتماعية. 
هــــذا ويــســتــمــر قـــبـــول الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن 
المقاعد.  اكتمال  حال  في  أو  سبتمبر  شهر  حتى 
وتدعو جامعة المملكة المهتمين بالتسجيل إلى 
التواصل  أو  للجامعة  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  زيـــارة 
 39610251 آب  والــواتــس   13300001 الــهــاتــف  عبر 

ف���ت���ح ب�����اب ال���ق���ب����ل ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��م�����ش��ت��ج��دي��ن 

2022-2021 ال����درا�����ش����ي����ة  ل���ل�������ش���ن���ة 

اخــتــتــمــت الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
الــكــوريــة  الــعــاصــمــة  خليفة أمـــس جــولــتــهــا فــي 
الــجــنــوبــيــة ســـيـــول، والـــتـــي امـــتـــدت أربـــعـــة أيـــام 
الكورية«،  »المؤسسة  بناء على دعوة من  وجاء 
عن  ومسؤولين  وزراء  مع  خالها  بحثت  حيث 
مــؤســســات ثــقــافــيــة ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون في 
الــمــجــال الــثــقــافــي مـــا بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

وكوريا الجنوبية. 
كيم  الشيخة  التقت  األخير،  اليوم  وخــال 
ــواب الـــكـــوري،  ــنـ ســانــج نــائــبــة رئــيــس مــجــلــس الـ
وإضافة إلى ذلك اجتمعت بالسيد أوه سي هون 
عمدة مدينة سيول الذي يقوم بتطوير وتحديث 
بــشــكــل مــلــمــوس، وبــرئــيــس صحيفة  الــمــديــنــة 

شــوســن إلــبــو، وهــي أقـــدم وأكــبــر صحف الــبــاد. 
حيث تم خال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز 
في  الجنوبية  وكوريا  البحرين  بين  ما  التعاون 
بأهمية  والتوعية  الثقافية  المجاالت  مختلف 
العمل الثقافي في تقريب الشعوب وبناء جسور 

التواصل ما بين الحضارات.
ــي بــنــت  ــ ــة الـــشـــيـــخـــة مـ ــولــ ــــت جــ ــانـ ــ هــــــذا وكـ
الكورية سيول  العاصمة  محمد آل خليفة في 
تــضــمــنــت اجـــتـــمـــاعـــات مـــع وزيــــــري الــخــارجــيــة 
والثقافة الكوريين، إضافة إلى لقاءات مع كبار 
كرئيس  الثقافية  المؤسسات  عن  المسؤولين 
المؤسسة الكورية ووزير الثقافة األسبق رئيس 

رابطة المعارض الكورية.

في ختام جولتها في العا�شمة الكورية

ال�����ش��ي��خ��ة م����ي ت��ل��ت��ق��ي ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������س م��ج��ل�����س ال���ن����اب

وع�������ددا م����ن م�������ش����ؤول���ي ال���ق���ط���اع ال���ث���ق���اف���ي والإع����ام����ي

} الشيخة مي خال لقائها بنائبة رئيس مجلس النواب الكوري.



ع�شرون عاما من �لعمل على دمج �لمر�أة

الم�ستقبل« علوم  مجال  في  الجن�سين  بين  التــوازن  »مــبادرة  عمل  خطة  تفعيل  يتابع  للمراأة«  »الأعلى 
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أثبتت مملكة البحرين، عبر تجاربها الرائدة والمتعددة، نجاحات 
مشهودة على مختلف األصعدة وعبر العصور، وباألخص في مواجهة 
األزمات، وكان أبرزها ما حققته المملكة من نجاح يشار إليه بالبنان 
عبر تجربتها في التصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، هذا النجاح 
والسديدة  السامية  التوجيهات  بفضل  تحقق  قد  المختلفة  بأبعاده 
والقرارات اإلنسانية الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
ــاه،  ــ بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــفــدى حــفــظــه اهلل ورعـ
والدعم  والفاعلة  والمدروسة  المتقدمة  التنفيذية  الخطط  وبفضل 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  قبل  من  الالمحدود 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء، حفظه اهلل، الذي يقود 
مــدى 16  واقــتــدار، على  كــفــاءة  بكل  الطبي  والــفــريــق  البحرين  فــريــق 
يــزال،  وال  ملل،  أو  كلل  دون  واإلنــجــاز  والجهد  بالعطاء  زاخـــرة  شــهــرًا 
واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  الشؤون  لكافة  حثيثة  بمتابعة 
وقته  جل  تخصيص  عن  فضاًل  والمقيمين،  للمواطنين  واإلنسانية 
الوباء، وإيجاد الحلول لها باالستفادة  لبحث المستجدات في تطور 
االخــتــصــاص، مع  وذوي  الــدولــيــة  المنظمات  وتــوصــيــات  تــجــارب  مــن 
مــراجــعــة الـــقـــرارات بــصــورة دوريــــة وفـــق هـــذه الــمــســتــجــدات، وبتغليب 
مهما  المادية  التكاليف  لتغطية  الموارد  وتخصيص  العام،  الصالح 
بلغت، وذلك سعيًا للحفاظ على صحة وسالمة كل من يعيش على 

أرض هذا الوطن المعطاء. 
الملك  المفدى  العاهل  لجاللة  األخــيــرة  التأكيدات  جــاءت  وقــد 
التكاتف  ورعــاه، على ضــرورة  آل خليفة، حفظه اهلل  بن عيسى  حمد 
خالل هذه المحنة التي تعمُّ العالم، وطمأنته للمواطنين والمقيمين 
بأّن مملكة البحرين سوف تتخطى هذه الجائحة إلى بر األمان بإذن 
سامية  ملكية  ورسالة  للنفوس،  شافيًا  بلسمًا  الجميع،  وبتعاون  اهلل، 
الجهود،  مواصلة  على  البحريني  المجتمع  مكونات  لكافة  محفزة 
كافة  تضع  الــدولــة  بــأن  ورعـــاه،  اهلل  تأكيدات جاللته، حفظه  وإن  كما 
إمكانياتها تحت تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  األمير سلمان بن حمد 
الجهود  نجاح  في  يوليها جاللته  التي  الثقة  على  تؤكد  اهلل،  حفظه 
الوطنية لتخطي الجائحة من خالل العمل الدؤوب والمتواصل من 
التضحية  في  النماذج  أروع  جسدوا  الذين  الفريق  أعضاء  كافة  قبل 
والــعــمــل الــجــاد الــمــتــواصــل مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة 
التي فرضتها جائحة  التحديات والظروف الصعبة  الجميع في ظل 
أن  على  ويؤكد  لألمل  باعًثا  يشكل  بما  )كــوفــيــد-19(،  كورونا  فيروس 
مملكة البحرين تمتلك طاقات متجددة لديها القدرة على التحدي 
من أجل مواجهة الصعاب، ودليل على اإليمان الصادق بقدرات أبناء 
هذا  مكونات  وتكاتف  وطنية  لحمة  من  به  يتمسكون  ومــا  البحرين، 

الوطن في التصدي ألي أزمة تواجهه.
وتوثيق هذه  فــي تسجيل  وإســهــامــًا متواضعًا  الــصــدد،  هــذا  وفــي   
التي  الناجحة  المبادرات  الرائدة، يمكننا حصر مالمح من  التجربة 
ثالثة  أبعاد  عبر  كورونا  لفيروس  للتصدي  البحرين  مملكة  نفذتها 
اإلنساني،  والبعد  االقتصادي،  والبعد  الصحي،  البعد  وهي:  رئيسية، 

واالجتماعي.
أواًل: البعد الصحي

كــورونــا،  لــفــيــروس  للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  تمكن  لقد 
الذي يضم العديد من القيادات الطبية المتميزة وذات العلم والخبرة 
والمهنية الملفتة، من التعامل مع مختلف التحديات لحفظ صحة 
وسالمة الجميع كأولوية قصوى، وذلك من خالل تنفيذ الفحوصات 
فحص  ألــف   20 األخيرة  اآلونــة  في  تجاوزت  التي  المجانية  اليومية 
يــومــيــًا، لــيــتــجــاوز عـــدد الــفــحــوصــات 4.6 مــاليــيــن فــحــص مــنــذ بــدايــة 
والمخالطين،  اإلصابة  عن حاالت  المبكر  الكشف  بغرض  الجائحة، 
في  طرحها  فــور  دوليًا  المعتمدة  التطعيم  جرعات  توفير  عن  فضاًل 
األسواق العالمية وإجازتها من قبل منظمة الصحة العالمية، لتعزيز 
جهود الوقاية والسيطرة على انتشار هذا الوباء، باإلضافة إلى توفير 
الدواء الالزم ومراكز الحجر والعزل الصحي، وغيرها من اإلجراءات، 
االلتزام  ومبدأ  التوعية،  على  واإلصــرار  الكاملة،  الشفافية  إطــار  في 
من  يحد  تهاون  أو  تساهل  بأي  السماح  لعدم  المشتركة  والمسؤولية 
في  الطمأنينة  روح  بــث  فــي  أسهم  مــا  الــفــريــق،  حققها  التي  النتائج 
نفوس المواطنين والمقيمين بأن هناك عين ساهرة تهتم بصحتهم 
يبذل  الـــذي  الطبي  للفريق  والتقدير  الشكر  كــل  فالشكر  وأمــانــهــم. 
ينساها  لن  أهــداف سامية،  لتحقيق  براحته  ويضحي  قصارى جهده 

أهل البحرين.

ثانيًا: البعد االقتصادي
بقرار غير مسبوق من جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
تــم إطـــالق حــزمــة مالية  الــمــفــدى، حفظه اهلل ورعــــاه،  الــبــالد  عــاهــل 
الدولة  لتتكفل  دينار بحريني،  4.5 مليارات  تفوق  بقيمة  واقتصادية 
بــحــمــايــة الــوطــن والــمــواطــنــيــن مــن الــتــبــعــات الــســلــبــيــة الــنــاجــمــة عن 
كان  ما  والمؤسسات،  األفـــراد  على  الــوبــاء  انتشار  من  الحد  اجـــراءات 

الحفاظ على  األثر في  له كبير 
النمو المستدام وتمكين القطاع 
ــاوز تـــأثـــيـــرات  ــجــ ــن تــ ــاص مــ ــخــ الــ
ــاظ عــلــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ األزمـــــــــــــة، مــــــع الـ
استقرار العمالة الوطنية، وذلك 
التي  المالية  بتوفيرها للسيولة 
وااللتزامات  األعباء  من  خففت 
العمل،  صــاحــب  يتحملها  الــتــي 
التي  المالئمة  الظروف  وتوفير 
تسمح للقطاع الخاص باستمرار 
نـــشـــاطـــه قــــــدر اإلمـــــكـــــان بــشــكــل 
بمسؤولياته  والنهوض  تنافسي، 
للمساهمة في مواصلة تحريك 
ـــي،  عـــجـــلـــة االقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنـ
على  بــذلــك  المملكة  فحافظت 
تصنيفها االئتماني الدولي، كما 
صرف  سعر  قــوة  على  وحافظت 
يتأثر  أن  دون  البحريني  الدينار 

ــرى، األمـــر الـــذي جعل  كما حــدث مــع عــمــالت كثيرة فــي الـــدول األخــ
كــأفــضــل وجهة  الــمــراكــز األولــــى خليجيا وعــربــيــًا  تــتــصــدر  الــبــحــريــن 
وفقًا  وذلـــك  »كــوفــيــد-19«،  جائحة  ظـــروف  رغــم  المغتربين  لمعيشة 
آراء  الستقصاء  العالمية  »انترنيشنز«  مؤسسة  أجرته  الــذي  للمسح 

المغتربين الذين يقيمون ويعملون في الخارج 2021.
ــد تــم اتــخــاذ عـــدد مــن اإلجــــــراءات الــتــي أســهــمــت فــي تحقيق  وقـ

االستقرار االقتصادي، كان أبرزها:
الــذيــن  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي  البحرينيين  الــعــمــال  أجـــور  دفـــع   -
وذلك  عليهم،  المؤمن  من  بحريني  ألــف   100 من  أكثر  عددهم  يبلغ 
أشهر  لثالثة  تمديدها  تم  ويونيو(،  ومايو  )إبــريــل  أشهر  ثالثة  لمدة 
البحرينيين  أجــور  من   %50 بدفع  وسبتمبر(  وأغسطس  )يوليو  تالية 
العاملين في القطاع الخاص في القطاعات المتضررة، ثم تمديدها 
حــتــى نــهــايــة الــعــام 2020 فــي الــقــطــاعــات األكــثــر تـــضـــررا، فــضــاًل عن 
النقل  ــواق  وســ ــرة  األجــ ســيــارات  ســـواق  لــدعــم  محفظتين  تخصيص 
رياض  في  للعامالت  الرواتب  ودفع  والحافالت،  والباصات  المشترك 
األطفال ودور الحضانة، وال تزال إجراءات الدعم مستمرة للقطاعات 
التصدي  إجــــراءات  تفرضها  الــتــي  المستجدات  وفــق  تــضــررًا  األكــثــر 

للجائحة. 
وظائفهم،  يفقدون  الــذيــن  للبحرينيين  فــوريــة  وظــائــف  إيــجــاد   -
علمًا بأن معدل التسريح في العام 2020 أقل من معدل التسريح في 

العام 2019 بنسبة %9.
للمؤسسات  التشغيلية  الــجــوانــب  لمعالجة  الــســيــولــة  تــوفــيــر   -
الــمــتــأثــرة وضــمــان اســتــمــراريــتــهــا مــن خـــالل بــرنــامــج صــنــدوق العمل 
سجاًل  تمتلك  الــتــي  للمنشآت  األعــمــال  اســتــمــراريــة  لــدعــم  )تمكين( 

تجاريًا أو ترخيصًا رسميًا لمزاولة نشاطها التجاري.
ليصل  دينار  مليون   100 السيولة من  - مضاعفة حجم صندوق 

الى 200 مليون دينار، بهدف دعم منشآت القطاع الخاص.
تصاريح  وتــجــديــد  إصـــدار  ورســـوم  الشهرية  العمل  رســـوم  وقــف   -
هذه  تخفيض  ثم   ،2020 أبريل   1 من  بــدًءا  أشهر  ثالثة  لمدة  العمل 
 ،2020 يوليو  مــن  االول  مــن  بـــدًءا  أشــهــر  لثالثة   %50 بنسبة  الــرســوم 
لمدة  تأثرًا  األكثر  االقتصادية  للقطاعات  العمل  رسوم  من  واإلعفاء 

ثالثة أشهر بدًءا من األول من يوليو 2020. 
- اســتــمــرار عــمــلــيــات الــرقــابــة عــلــى ســـوق الــعــمــل، والــتــحــقــق من 
العمل  قانون  في  الــواردة  باالشتراطات  العمل  أصحاب  التزام  ضمان 
المنازعات  وتسوية  األجــور،  ذلــك صــرف  في  بما  األهلي،  القطاع  في 

العمالية لضمان استقرار الكفاءات الوطنية في مواقع عملها.
- توجيه البنوك لتأجيل استقطاع أقساط القروض من حسابات 
بدون  أبريل وحتى سبتمبر 2020  بدءا من  أشهر   6 المواطنين لمدة 
فوائد، وحث المصارف لتأجيل مدفوعات القروض حتى نهاية العام، 
برسوم  للراغبين   2021 أغسطس  حتى  التمديد  هذا  في  واالستمرار 
لعمالئها،  القروض  لتأجيل  مقّدره  المصارف  استجابت  وقد  رمزية، 

بما يضمن تيسير شؤونهم المعيشية خالل فترة الجائحة. 
- إطالق البرنامج الوطني للتوظيف )2( والمتضمن حزمة من 
المبادرات واإلجراءات، أهمها تخصيص ميزانية تبلغ 120 مليون دينار 
لدعم التوظيف والتدريب، وتشديد الرقابة على المهن وعدم مخالفة 
في  الشواغر  عن  اإلعــالن  فترة  وتمديد  لألنظمة،  األجنبية  العمالة 
ــداًل عــن أســبــوعــيــن، بهدف  بـ الــصــحــف المحلية لــمــدة ثـــالث أســابــيــع 
العام  في  تدريبية  فرصة  آالف   10 وتوفير  بحريني  ألــف   25 توظيف 

2021، ودعم أجور البحرينيين بنسبة 70% لمدة تصل إلى 3 سنوات.

ثالثًا: البعد اإلنساني واالجتماعي 
لقد تفوقت مملكة البحرين في الجوانب اإلنسانية واالجتماعية 
في  أسهمت  التي  القرارات  من  عدد  اتخاذ  تم  واقتدار، حيث  بجدارة 

المعيشي،  األمـــان  توفير  فــي  وأسهمت  البحريني،  الــمــواطــن  حماية 
والحماية االجتماعية، واالستقرار االقتصادي، بالتوازي مع استمرار 
المستدامة  التنمية  لمساعي  تحقيقًا  عملها  ومسيرة  الدولة  برامج 

لصالح المواطنين والمقيمين.
ومن أبرز هذه القرارات:

للفئات  االجتماعية  المساعدات  حزمة  صــرف  في  االستمرار   -
في  والمتمثلة  تأخير،  دون  المحددة  مواعيدها  في  احتياجًا  األكثر 
الدعم المالي )عالوة الغالء( والضمان االجتماعي ومخصص اإلعاقة 
والتعويض النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم، وعالوة اإلسكان )بدل 
اإليجار( وعالوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بتكلفة إجمالية تفوق 

435 مليون دينار سنويًا.
- أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
رئيس  الوطني،  األمــن  مستشار  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، حملة »فينا خير« 
المشاريع  من  اعتماد حزمة  الوطني من خالل  الفريق  لدعم جهود 
لدعم  ديــنــار،  مليون   17.43 قــدرهــا  بميزانية  المتضررين  لمساعدة 
الفئات المحتاجة واألسر المنتجة وأصحاب األعمال غير المسجلين 
في نظام التأمينات والعمالة المتعاقدة في البالد، وتوفير عشرة آالف 
)غـــذاؤك في  مــشــروع  وتــوزيــع ســالل غذائية ضمن  للطلبة،  حــاســوب 
بيتك(، وتوزيع وجبات غذائية قبل وأثناء وبعد شهر رمضان، والعمل 
على إنشاء مركز لعالج األوبئة ودعم البرمجيات وتقنيات التعلم عن 
من  مجموعة  على  المالية  والمستحقات  الديون  كامل  وســداد  ُبعد، 

الغارمين ضمن تطبيق »فاعل خير« لوزارة الداخلية.
الــوزراء الموقر بمضاعفة  - االستمرار في تنفيذ قرارات مجلس 
مبالغ الضمان االجتماعي ومخصص اإلعاقة المصروفة للمستحقين 

في شهر رمضان الكريم 2020 و2021.
ــاء لــكــافــة  ــمـ - تــكــفــلــت الــحــكــومــة بــتــســديــد فــواتــيــر الــكــهــربــاء والـ
أبريل  من  أشهر  تسعة  مــدى  على  والشركات  األفــراد  من  المشتركين 
العمالة  أيضًا  ذلــك  من  واستفاد   ،2020 الماضي  العام  نهاية  وحتى 
الوافدة والمقيمين األجانب في مملكة البحرين في األشهر الثالثة 

األولى. 
ــوق الــعــمــل  ــي ســ ــرار الــوظــيــفــي لــلــمــواطــنــيــن فـ ــقـ ــتـ - تــعــزيــز االسـ
الــمــبــادرات  مــن  حزمة  واتــخــاذ  التوظيف،  مــعــدالت  على  والمحافظة 
والقرارات التي أعطت البحريني األولوية في التوظيف ضمن مزايا 

البرنامج الوطني للتوظيف المذكورة سابقًا. 
ــوة  - تــوفــيــر الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــدمـــات الــمــجــانــيــة لــلــمــقــيــمــيــن أسـ
المراكز  في  العالج  رســوم  إلغاء  أبــرزهــا:  تفرقة،  أي  دون  بالمواطنين 
الصحية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، وتوفير فحوصات الكشف عن 
الفيروس  من  الوقائية  التطعيمات  وتوفير  كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
للمقيمين  تكفل  التي  الخدمات  من  العديد  إلــى  باإلضافة  مجانًا، 

رعايتهم، وحمايتهم صحيًا واجتماعيًا وإنسانيًا.
الملكي  السمو  برئاسة صاحبة  للمرأة  األعلى  المجلس  أطلق   -
إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل  البالد المفدى،  األميرة سبيكة بنت 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة، حــمــلــة »مــتــكــاتــفــيــن ألجـــل سالمة 
وســداد  كــورونــا،  جائحة  من  المتضررين  معاناة  لتخفيف  البحرين«، 

ديون الغارمات.
والمقيمين في دعم  المواطنين  المتطوعين من  -  شارك آالف 
وتعقيم  المدني  والــدفــاع  واألمنية  الصحية  الخدمات  في  العاملين 

وتطهير المدن والقرى، وتوزيع الوجبات الغذائية.
مكرمة  بتوزيع  اإلنسانية  لألعمال  الملكية  المؤسسة  قــامــت   -
لدى  المكفولة  األســـر  مــن  أســـرة   1000 على  الــمــفــدى  الملك  جــاللــة 
االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  في  المسجلة  واألســر  المؤسسة 
المشاريع متناهية  أصــحــاب  مــن   500 مــن  مــســاعــدات ألكــثــر  وقــدمــت 

الصغر من بيت األسرة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.
رعاية  فــي  دورهـــا  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  واصــلــت   -
)مجهولي  لألطفال  واإليــوائــيــة  الرعائية  الــخــدمــات  جميع  وتقديم 
اإلعاقات  ذوي  وكذلك  المتصدعة(  األســر  وأطــفــال  واأليــتــام  األبــويــن 
أن  من  للتأكد  وضوابط  اشتراطات  وضعها  مع  والمسنين،  الشديدة 
الطواقم العاملة والمقيمين في المراكز التابعة لها تتبع االشتراطات 

الوقائية المقرة من قبل وزارة الصحة.
ــم كــل مــا تــم إيــجــازه مــن قــــرارات وإجــــراءات  خــالصــة الــقــول، ورغـ
االجتماعية  أو  االقــتــصــاديــة  أو  الصحية  ســـواء  الــمــتــعــددة  بــأبــعــادهــا 
التالحم  الرئيسية  سمتها  كانت  فيض،  من  غيض  وهــو  واإلنسانية، 
مملكة  فــإن  البحريني،  المجتمع  مكونات  كافة  وتماسك  والتكاتف 
البحرين لم تسمح بأن يقع أي إنسان يعيش على أراضيها في دائرة 

العوز سواء كان مواطنًا أو مقيمًا. 
آمنت البحرين بذلك وكفلت تحقيقه وصونه بناء على منطلقات 
كل  مــن  وشعبها  وقيادتها  البحرين  اهلل  حفظ  وحــقــوقــيــة..  إنسانية 

مكروه.  

} وزير العمل والتنمية االجتماعية

الأبعاد ال�سحية والقت�سادية والجتماعية للت�سدي للجائحة

بقلم: جميل بن محمد
 علي حميدان

�سدق اأو ل ت�سدق.. بن جا�سم 

حزين على المجل�س..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
مجال  في  وخاصة  الخارج،  في  العاملة  البحرينية  الكفاءات 
الطب والقطاع الصحي، هذا أوان عودتها ورجوعها لخدمة الوطن 
والمواطنين، ورد الجميل والوفاء للوطن الغالي، وأثق بأن »الطيور 
لخدمة  االســتــعــداد  أهبة  على  المخلصة،  البحرينية  المهاجرة« 

وطنها الحبيب.  
صدق أو ال تصدق.. بن جاسم حزين على املجلس..!!:

واهــم..  فهو  الناس  أنه سيخدع  ويظن  الظالم  يتباكى  حينما 
تتغير..  لن  األمــور  فإن  المالئكة  عباءة  الشياطين  تلبس  وحينما 
وحينما يتحدث واعظا بأنه يأمل عودة اللحمة الخليجية بعدما 
تلطخت يداه وأمواله بتخريب المنطقة ومستقبلها، ومحاولة هدم 
الوضع غريب ومثير ومضحك في  التعاون وتفكيكه، فإن  مجلس 

آن واحد..!!
صـــدق أوال تــصــدق.. حــمــد بــن جــاســم »عــــراب الــربــيــع العربي 
ونظام الحمدين وقناة الجزيرة القطرية« يغرد حزينا على اللحمة 
عاد  هــل  متسائال  لــألبــد،  ضيعناها  نــكــون  أال  ويــرجــو  الخليجية، 
أو هل أصبح كما نتمنى؟.. ومعبرا عن  التعاون كما كان؟  مجلس 
مستويات  مــن  إقليمنا  فــي  منه  نعاني  »مــا  بسبب  الــحــزن  مشاعر 
ــا يــمــارســه الــبــعــض مــن لــعــب وتــالعــب  مــرتــفــعــة مــن الــكــراهــيــة، ومـ
بعواطف الشعوب، وما أصاب عقوال كثيرة من تسمم نتمنى شفاءه، 
كي تعود روح المبادرة واإلنجاز لمجلس التعاون، ولو بالقدر القليل 

الذي حققه المجلس سابقا«.
فهل حمد بن جاسم يثق بأن مواطنا خليجيا أو عربيا واحدا 
لــم يستمع ألحــاديــثــه  أنـــه  أو  الــمــفــتــعــل؟  يــمــكــن أن يــصــدق حــزنــه 
الربيع العربي، وما قبله  وتحريضه ودوره السيء اإلجرامي خالل 

وما بعده كذلك..؟؟
صدق أوال تصدق.. حمد بن جاسم لديه أمنية أخرى -بجانب 
جيوش  الحكومات  َح  ــَســِرّ ُت أن  فــي  وهــي  الخليجية-  اللحمة  عــودة 
َشْتها وأطلقت لها العنان، حتى تتوقف  الذباب اإللكتروني التي َجَيّ
عما تقوم به من عبث رخيص يضر بالجميع شعوبا وأوطانا.. ويأمل 
بأن تدرس قيادات المجلس أوضاع شعوبها حاضرا ومستقبال، وأن 
اجتماع  في  ليس  العبر،  المريرة  الماضي  تجارب  من  تستخلص 
القادة يخرجون  لعل  يومين،  أو  يوم  في  ولكن  مدته نصف ساعة، 

بجد بقرارات تاريخية تتمناها شعوبهم وتستحقها وتطالب بها.
كل ما تحدث به وكتب عنه حمد بن جاسم، هو مارس ويمارس 
به حزينا، هو  بامتياز.. كل ما تمناه حمد بن جاسم وغرد  عكسه 
يقوم بخالفه وإثارة الفتنة والتحريض.. هناك مثل عربي معروف 
ودارج يقول: »يقتل القتيل ويمشي في جنازته«.. وحمد بن جاسم 
أكثر من ذلك كله.. ألن صمته أفضل من حديثه، ومن دوره الذي 

يقوم به.. وألن الكاذب لن يكون واعظا ذات يوم.  
    آخر السطر:

البنكي مساء  على حسابه  فوجئ بصدور حكم حجز  مواطن 
يوم الخميس، في قضية أسرية عادية غير جنائية.. فوجد نفسه 
ــادر عــلــى الــتــصــرف ومــعــالــجــة الــمــوضــوع، وال حــتــى الــدفــع  غــيــر قــ
للطرف اآلخر، ألن التوقيت كان متأخرا، وبعده أيام عطل وإجازات 
األمــور  هــذه  مثل  إصـــدار  توقيت  مــراجــعــة  يتم  أن  نقترح  رســمــيــة، 

تعزيزا لحقوق الجميع.  

يحرص المجلس األعلى للمرأة منذ إنشائه قبل 
عــشــريــن عــامــا وحــتــى اآلن عــلــى اســتــكــشــاف الــفــرص 
المجلس  ويعمل  البحرينية،  المرأة  لتقدم  الداعمة 
في إطار اختصاصاته؛ وبالتعاون مع جميع الشركاء 
المدني؛  والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  من 
عــلــى ضـــمـــان اســـتـــدامـــة مــشــاركــة وتــنــافــســيــة الـــمـــرأة 
احتياجاتها في مختلف مسارات  وإدمــاج  البحرينية 

التنمية الوطنية.
علوم املستقبل

للمرأة  األعــلــى  المجلس  أطلق   ،2019 عــام  وفــي 
عــلـوم  مــجـال  فــي  الجنـــسين  بين  الــتــــــــوازن  مــبــادرة 
صاحب  حضرة  رؤيــة  على  بنيت  والتي  المستقـــبل«، 
الجاللة في أن الفرد رجال كان أو امرأة )هو المرتكز 
أشار  ولما  وتطورها(،  ونموها  الدولة  لبناء  الرئيسي 
بــــــــ»وضع  السامية  كلمته  في  تحديدا  جاللته  إليه 
خطة وطنية شاملة تأمن االستعداد الكامل للتعامل 
المجلس  أكد  وقد  الرقمي«،  االقتصاد  مع متطلبات 
تدعم  تنظيمية  كــأداة  الوطنية  المبادرة  هذه  أهمية 
استدامة مشاركة المرأة البحرينية في مجاالت علوم 
المستقبل بما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين، 
وتـــعـــزيـــز قـــدرتـــهـــا الــتــنــافــســيــة لــتــلــبــيــة الــمــتــطــلــبــات 
الرقمي  لالقتصاد  التحول  في  الوطنية  واألولــويــات 
وصناعة التنمية الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة 
بــاإلبــداع  تتسم  أفضل  وظــائــف  إلــى  لالنتقال  واعـــدة 
واالبتكار وبما يتناسب مع سرعة المتغيرات الخاصة 

بالمسار التنموي العالمي.
في  الجنـــسين  بين  التــوازن  »مــبادرة  وتستهدف 
فـي  البحرينيـة  الــمـــــرأة  المستقـــبل«  عــلـوم  مــجـال 
جميـع مراحلهـا العمريـة، وترتبط المبادرة بمجاالت 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة،  ــ ــمـ ــ الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــنـــهـــوض الـ
يهدف  الــذي  الحياة  مــدى  التعلم  وبــاألخــص مجال 

إلى إعداد الجيل القادم في المراحل التعليمية ورفع 
التنمية  قدراته في مجال االبتكار واإلبداع وصناعة 

االقتصادية واالجتماعية.
وجرى تحديد مجاالت علوم المستقبل توافقا مع 
الخاصة  والمستقبلية  الحالية  والتوجهات  الجهود 
بــالــتــحــول الــرقــمــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وتــشــمــل 
والتكنولوجيــا  التكنولوجيا  مــجــاالت  الــعــلــوم  هـــذه 
الماليــة والمــدن الذكيــة واألمن اإللكتروني، والطاقة 
المتجددة، وعلوم الفضاء، والذكاء الصناعي، واألمن 
الغذائي، واإليكلوجيا، وتقنية النانو، والطب الدقيق 

أو الجينومي.
إطار عام بستة محاور

بين  الــتــــــــوازن  لـ»مــبادرة  العـام  اإلطـــــار  ويتضمن 
الــجــنـــــــــــســيــن فـــي مــــــــجـــــال عــــــــلـــــوم الــمــســتــقـــــــــــبــل« سـتة 
على  للمرأة  األعلى  المجلس  يعمل  رئيسـية  محـاور 
متابعة تنفيذها بشراكة فاعلة مع كل القطاعات من 
القطاع  ومــؤســســات  الرسمية  والمؤسسات  الــــوزارات 
الــعــالقــة بحسـب  ذات  الــمــدنــي  والــمــجــتــمــع  الــخــاص 
ــذه الــمــحــاور هـــي الــتــشــــــــريــعــات،  اخــتــصــاصـــــاتــهــم، وهــ
واألطــر  واالســتراتيجيات  والقوانيــن،  والسياســات 
وتحفيــز  ــادة  ـــ لــزيـــ ــة  ـــ الــالزمـــ ــة  ــــ ــــ واإلداريـ الــمــؤســســــــــيــة 
وتنميــة  والتعليــم  واإلبــداع،  االبتــكار  نحــو  األجيــال 
المهــارات والمواهــب للتوجــه نحــو اإلبــداع واالبتــكار 
المبادرة  تدعم  كما  المســتقبل،  علــوم  وتخصصــات 
االستشــارات والخدمــات لتطويــر البرامــج والمشــاريع 
نحــو المجاالت الواعــدة وعلــوم المســتقبل، والبحــث 
العلمــي والتطويــر وإدارة المعرفــة للنظــم المؤسســية 
لتعزيــز اقتصــاد المعرفــة، والتوعيــة والتثقيــف ونشــر 
والتوجيــه  ـــــاد  اإلرشـــ وتعزيــز  المجتمعيــة  الثقافــة 
األكاديمــي والمهنــي للتوجــه نحــو علــوم المســتقبل، 
لتقييــم  واضحــة  آليــة  بتبنــي  والتقييــم  والمتابعــة 

ـــــودة  ـــــج بــمــــــــا يــضــمــــــــن جـــ ـــــة تــنــفــيــــــــذ الــبــرنــامـــ ومــتــابــعـــ
واســتدامة تنفيذهــا والربــط مــع جميــع الجهــات ذات 

العالقــة بمجاالت علــوم المســتقبل.
وقد انطلقت المبادرة بمنهجية دقيقة وواضحة 
نحو تحقيق األثر المتوقع بما يتوافق مع توجهات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــبــنــيــة عــلــى الــنــضــج والــخــبــرة 
التراكمية والقائمة على تفعيل مبدأ الشراكة التامة 
القطاع  المعنية من مؤسسات  األطــراف  بين جميع 
وبناء  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والــخــاص  العام 
على المرتكزات والدوافع التي توافقت عليها جميع 

األطراف.
آليات إعداد املبادرة 

وتقييم  رصــد  في  المبادرة  إعــداد  آليات  وتتمثل 

ــبـــادرات والــمــشــاريــع الــوطــنــيــة وقــيــاس  الــجــهــود والـــمـ
مؤشرات وجود المرأة في المجاالت العلمية الواعدة 
والتي تتميز بها المرأة البحرينية من خالل مهاراتها 
ومقارنة  التعليمية،  المؤسسات  في  اكتسبتها  التي 
الدولية  الــجــهــود  مــع  الوطنية  والــمــبــادرات  الــجــهــود 
الفرص  العالمية إليجاد  الممارسات  واالطــالع على 
التي تسهم في تطوير البنية التحتية الوطنية لتكون 
أكثر دعما لتقدم المرأة البحرينية، وعقد مجموعات 
ــة تـــهـــدف إلــــى اســتــعــراض  ــاوريـ تــركــيــز ولــــقــــاءات تـــشـ
ــفـــرص  ــة ورصـــــــد الـ ــيـ ــنـ ــود الـــوطـ ــهــ ــجــ ــادرات والــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
والــتــحــديــات وبــمــشــاركــة فــئــة الــشــبــاب مــن الجنسين 
واالستعانة  واحتياجاتهم،  تطلعاتهم  على  للتعرف 
واالستقصائية  البحثية  والوسائل  األدوات  بعدد من 
جامعة  مع  بالتعاون  بحثية  أكاديمية  دراســة  ومنها 
الخليج العربي حول »التوازن بين الجنسين: مهارات 
ــروج بــخــارطــة طــريــق  ــخــ ووظـــائـــف الــمــســتــقــبــل«، والــ
سهولة  تنفيذها  وآلــيــات  محاورها  تتضمن  تشاركية 
المعنية  للجهات  توفرها  الــتــي  والــمــرونــة  التطبيق 
جهة  لــكــل  االستيعابية  الــقــدرة  مــع  يتناسب  بشكل 

وضمان عنصر اإلبداع واالبتكار لكل جهة.
تنفيذ  الــمــبــادرة  وتقييم  متابعة  خــطــة  وتــشــمــل 
الــــدراســــات االســتــشــرافــيــة الـــالزمـــة عــلــى الــمــســتــوى 
علوم  بمجاالت  المتعلقة  البيانات  وتحليل  الوطني، 
ــــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــمــســتــقــبــل وعــكــســهــا عــلــى واقـ
بحيث تتناسب مع الحاجة الوطنية الراهنة وتحفزه 
المتابعة  مع  متقدمة،  لمراحل  قدما  المضي  على 
إمكانية  لــقــيــاس  الــشــركــاء  مــع  المستمر  والــتــقــيــيــم 
تطبيق األثر المرجو للجهود الوطنية لضمان تقدم 
يتوافق مع  بما  المستقبل  علوم  في مجاالت  المرأة 
لتحقيق  المجال  هــذا  فــي  الــمــرأة  احتياجات  إدمـــاج 
ورصد  المواطنين  وإشـــراك  الجنسين،  بين  الــتــوازن 

آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية للمبادرة 
تطلعات  تلبي  نوعية  مقترحات  تقديم  في  لإلسهام 

الشباب.
في  الجنـــسين  بــيــن  ــوازن  ـــ الــتـــ ــبــادرة  ـــ »مـــ وتــأتــي 
مــجـال عــلـوم المستقـــبل« متسقة مع توجهات رؤية 
اإلنتاجية  زيـــادة  إلــى  الــحــاجــة  فــي   2030 البحرين 
واالبتكار وإيجاد فرص عمل جديدة واعدة واالنتقال 
ونظام  واالبتكار  باإلبداع  تتسم  أفضل  وظائف  إلى 
مستقر قائم على التطلعات المستقبلية، واالنتقال 
إلــى وظــائــف أفــضــل، وضـــرورة إيــجــاد نــظــام مستقر 
تؤكد  مــا  وهــو  المستقبلية.  التطلعات  على  قــائــم 
عــلــيــه كــذلــك تــوجــهــات الــخــطــة الــوطــنــيــة لنهوض 
العمل  برنامج  ومــفــردات   ،2022 البحرينية  الــمــرأة 
عدد  فــي  المتوقع  النمو  مــع  المتفاعلة  الحكومي 
مـــن الــقــطــاعــات الــتــي تــعــتــمــد فـــي عــمــلــيــاتــهــا على 
تقنيات الذكاء االصطناعي، والتي تسعى الحكومة 
تتمثل  رئيسية  أولــويــات  خــالل  مــن  تحقيقها  إلــى 
والمجتمع،  للدولة  األســاســيــة  الــثــوابــت  تعزيز  فــي 
وتأمين  االقتصادية،  والتنمية  المالية  واالستدامة 
عمل  وقـــد  الــمــســتــدامــة.  للتنمية  الــداعــمــة  البيئة 
المجلس األعلى للمرأة على ربط »مــبادرة التــوازن 
المستقـــبل«  عــــــــلـــــوم  مــــــــجـــــال  فـــي  الجنـــسين  بــيــن 
وذلك   ،2030 المستدامة  التنمية  وأهــداف  بأجندة 
ــار حـــرص الــمــجــلــس عــلــى مـــواءمـــة خططه  فــي إطــ
وبرامجه مع الرؤى الوطنية وخطط العمل الدولية 
عــلــى حــد ســــواء مــن جــهــة، واســتــكــمــال مــا اتــخــذتــه 
مملكة البحرين من خطوات واضحة لتحقيق هذه 
المباشرة  وغــيــر  الــمــبــاشــرة  الــعــالقــة  ذات  األهــــداف 
وذلــك الستثمار مضمون  أخــرى،  من جهة  بالمرأة 
ومــخــرجــات هـــذه الـــمـــبـــادرة فـــي مــتــابــعــة الــتــزامــات 

الدولة تجاه األجندة األممية.

اإلرهابي  الهجوم  بشدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
عن  وأسفر  الليبية،  سبها  مدينة  في  ا  أمنّيً استهدف حاجًزا  الــذي 
مقتل ضابطين عسكريين وإصابة آخرين، مؤكدة تضامن المملكة 
الــقــضــاء على  إلــى  الــرامــيــة  مــع دولـــة ليبيا الشقيقة فــي جــهــودهــا 
الليبي  الشعب  اإلرهابية، ومساعيها لتحقيق تطلعات  التنظيمات 
ليبيا  لــدولــة  وبــمــا يحفظ  ــار،  ــ واالزدهـ واالســتــقــرار  لــألمــن  الشقيق 
العنف  على  القضاء  إلى  ويــؤدي  أراضيها  ووحــدة  وأمنها  سالمتها 
والــتــطــرف واإلرهـــــاب بــكــل صــــوره وأشــكــالــه، مــشــددة عــلــى موقفها 
المجتمع  إلى ضرورة اضطالع  والداعي  لإلرهاب  الرافض  الراسخ 
اإلرهابية  واالعتداءات  األعمال  هذه  إدانة  في  بمسؤولياته  الدولي 

اآلثمة.

ــوم  ــجـ ــهـ ــن الـ ــ ــديـ ــ ــن تـ ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال

الليبية �سبها  مــديــنــة  ــي  ف الإرهـــابـــي 



في  دورا محوريا  تلعب  كي  أقصى جهودها  المرأة  بذلت هذه  لقد 
التغيير  على  قدرتها  وأثبتت  الــجــراحــة،  للمرأة  مشرفة  صــورة  عكس 
الطبية  الفعاليات  فــي  الــافــت  مــن خــال حضورها  وذلــك  اإليــجــابــي، 
إلى  الصحية  الرعاية  في  األساسي  دورهــا  من جديد  لتؤكد  العالمية 

جانب الرجل، وعلى مشاركتها في بناء مجتمعها.
»أخبار الخليج« حاورتها حول رحلة الكفاح والنجاح والتألق وذلك 

في السطور التالية:
كيف كانت نشأتك؟

محفزة  بيئة  في  نشأت  أنني  وخاصة  وحالمة،  مميزة  طفلة  كنت 
والــّدي كانا يريان  أن  الــذات والمهارات منذ الصغر، حتى  على تطوير 
في طاقاتي أكبر بكثير من عمري، وذلك ألنني كثيرة الدراسة والقراءة 
واالطاع والبحث، وأجد متعة شديدة في هذه األشياء وليس في اللعب 

أو اللهو مثل كثير من األطفال في هذه السن.
وماذا كان حلمك في الطفولة؟

منذ عمر مبكر، تولد بداخلي حلم أن أصبح طبيبة في المستقبل، 
قـــرارا، وبالفعل كنت دومــا من  بــل  لــم يكن حلما  إنــه  الــقــول  بــل يمكن 
أوائل الطالبات على البحرين، والتحقت بجامعة العلوم والتكنولوجيا 
بـــــاألردن، وأنــهــيــت دراســــة الــطــب، وكــنــت قــد الــتــحــقــت أثــنــاء المرحلة 
الجامعية ببرنامج تدريبي في نيوزيلندا، وأتممت دراسة بعض المواد 

هناك.
وماذا بعد العودة إلى البحرين؟

بعد عودتي إلى البحرين قضيت فترة االمتياز، والتحقت ببرنامج 
الــبــورد  عــلــى  وحــصــلــت  الــطــبــي،  السلمانية  بمجمع  الــعــامــة  الــجــراحــة 
برنامج  إلــى  لانضمام  ابتعاثي  تــم  ثــم  التخصص،  هــذا  فــي  الــعــربــي 
القولون  جراحة  مجال  في  والتدريب  لاطاع  بريطانيا،  في  تدريبي 

والمستقيم والمناظير وهو مجال يستهويني بشدة. 
ماذا عن حصولك على زمالة كلية الجراحين األمريكية؟

هذه الزمالة تمنح من جمعية الجراحين األمريكية خال مؤتمرهم 
السنوي )أمريكان كوليج كونجراس( والذي يتم خاله تنصيب األطباء 
األمريكية،  الجراحين  بكلية  لالتحاق  وتدريبيا  أكاديميا  المؤهلين 
وكــذلــك الــتــعــرف عــلــى أحـــدث أســالــيــب الــجــراحــة، كــمــا تمنح الــفــرص 
كنت  للغاية،  ومهم  ضخم  حــدث  وهــو  طريقه،  عن  لألطباء  التدريبية 
من  واليــة  فــي  لحضوره  سنويا  أمريكا  إلــى  السفر  على  دومــا  أحــرص 

الواليات، وهذا ما أسفر عنه منحي تلك الزمالة.
كيف؟

تعقد خال  التي  العمل  ورش  في  المشاركين  من  دومــا  كنت  لقد 
هذا المؤتمر، ومن المطلعين على أحدث األبحاث، وغيرها من األمور، 
العلمية  شهاداتي  وعلى  شخصيا  علي  التعرف  إلــى  أدى  الــذي  األمــر 
وخــبــراتــي الــواســعــة، ومـــن ثــم تــم تقييمي عــبــر عـــدد مــن االخــتــبــارات 
والــمــقــابــات، بــعــدهــا وقـــع عــلــي االخــتــيــار للحصول عــلــى زمــالــة كلية 
تحصل  الصحة  بــوزارة  امــرأة طبيبة  أول  وكنت  األمريكية،  الجراحين 

على هذا الشرف. 
ما هو انطباعك عن وضع المرأة الجراحة في أمريكا؟

فــي أمــريــكــا هــنــاك لجنة الــمــرأة فــي الــجــراحــة، وقــد حصلت على 
لوضع  وبالنسبة  البحرين،  في  لها  مثيل  وجود  أتمنى  وكم  عضويتها، 
التي  نفسها  المشاكل  تواجه  أنها  أرى  أنــا  هناك  الجراحة  في  الــمــرأة 
بتكافؤ  يتعلق  فيما  وخــاصــة  الــعــربــي،  عالمنا  فــي  مثياتها  واجهتها 
من  تعاني  هي  آخر  بمعنى  بينهما،  والتمييز  الجنسين،  بين  الفرص 
نفس العقلية والصعوبات التي واجهتها المرأة في مجتمعاتنا، ولكني 
واقعا  وتعيش  مستمر  تطور  فــي  البحرينيات  الــجــراحــات  أوضـــاع  أرى 

أفضل اليوم.
لماذا أفضل؟

من  الكثير  تجاوزت  الجراحة  البحرينية  المرأة  أن  التأكيد  يمكن 
تعاني  تعد  لم  حيث  سابقا،  تواجهها  كانت  التي  والصعوبات  العقبات 
المجال، وهذا  الدونية لها كمنافسة للرجل في هذا  النظرة  من تلك 
ما عكسته من خال تجربتي هناك، حيث قدمت لهم نموذجا مشرفا 
األمر  والمتحضرة،  المتحررة  المتدينة  المسلمة  البحرينية  للمرأة 
أعتز  شــيء  وهــو  إلينا،  الخاطئة  النظرة  تلك  وصــحــح  أبهرهم  الـــذي 

وأفخر به بشدة، حيث يقدم وجها متحضرا لمملكتنا أمام العالم.
من وراء نجاحك؟

أمي وأبي هما سندي وظهري على مر مسيرتي، ولن أنسى لهما ما 
قدماه لي من دعم وتشجيع ومساندة، سواء أثناء تواجدي بالبحرين 
أو خال فترة سفري إلكمال مشواري العلمي والتدريبي، وال شك أنهما 

لعبا دورا كبيرا في تربية ورعاية أبنائي فترة غيابي. 
هل أثر عملك كجراحة على أنوثتك؟

كما  كــأم،  أو  كأنثى  دوري  مــن  ينقص  لــم  الــجــراحــة  بمجال  عملي 
أن  أرى  العكس،  على  بل  كجراحة،  دوري  من  تقلل  لم  كــأم  رسالتي  أن 
لتطوير  ودافـــع  عملي،  فــي  نجاحي  وسبب  قــوتــي،  مصدر  هــم  أطفالي 

مهاراتي بشكل عام.

إلى أي مدى يجب على الجراح التخلي عن مشاعره أحيانا؟
بمهارة  يستخدمها  أن  يجب  بــل  مشاعره،  عــن  يتخلى  ال  الــجــراح 
ــاء، بــمــعــنــى آخـــر عــلــيــه أن يــــدرك جــيــدا مــتــى يــضــعــهــا قــبــل عقله  ــ وذكــ
وبالعكس، وال شك أن ممتهن هذه المهنة بشكل عام يتمتع بشيء من 
القوة والصابة، يكتسبها من خال المواقف الصعبة الكثيرة التي يمر 
بها، ومن ثم يتعامل معها، وأنا شخصيا مررت بتجارب عديدة من هذا 

أن أحتفظ معها بتماسكي، وهذا ال يمنع من  لزاما علّي  النوع، وكان 
أن بعض  للغاية، حتى  بها  االنتهاء منها، أجد نفسي متأثرة  أنه بعد 

المشاهد ال تغيب عن ذاكرتي مطلقا مهما مر عليها من الزمن.
ما هي التجربة الصعبة التي ال تنسى؟

هــنــاك تـــجـــارب صــعــبــة كــثــيــرة مــــررت بــهــا، أذكــــر مــنــهــا عــلــى سبيل 
المثال ال الحصر حضوري لعلمية جراحية أثناء تدريبي برفقة ستة 

أكثر  ولعل  بــاص،  من  لحادث دهس  تعرض  لطفل  وكانت  استشاريين، 
شيء أتذكره ومازال يؤلمني هو حالة األهل التي تدمي أي قلب، والتي 
الحمد  وهلل  الــيــوم،  حتى  ذهني  فــي  عالقة  وجوههم  تعبيرات  مــازالــت 
أثناء  تعافى، وكذلك تجربتي مع حالة طفل آخر قد توفي بين يدي 
ال  المواقف  هــذه  فمثل  أيــضــا،  سير  حــادث  موقع  فــي  إسعافه  محاولة 
الصابة  من  كبيرا  قــدرا  يتطلب  معها  التعامل  ولكن  بالي  عن  تغيب 

والتماسك على أي طبيب أن يتحلى بها. 
أصعب محنة؟

بانكسارات،  وأحيانا  الصعبة  المواقف  مــن  بكثير  يمر  إنــســان  كــل 
وبــحــاالت خـــذالن مــن أنـــاس قــد يــكــونــون قريبين مــنــه، ولــكــن كــل ذلك 
يمنحه القوة، وأنا شخصيا ال أعترف بشيء اسمه محنة، ألن التعامل 
وقد  منحة،  إلــى  أحولها  أن  يمكنني  ثم  ومــن  بأيدينا،  خيار  هو  معها 
علمتني الحياة أن أواجه أي تحد وأن أعتمد على نفسي في كل شيء، 
وال أنتظر مساعدة من أحد، وهلل الحمد استطعت أن أحول أي فشل 
هناك طموح  باإلمكان حدوثه طالما  شــيء  وهــو  للنجاح،  مفتاح  إلــى 
على طول  أبنائي  نفوس  فــي  أحـــاول غرسه  مــا  وهــذا  واجــتــهــاد،  وإرادة 

الخط. 
متى تنكسر المرأة؟

الــــذي يــكــســر أي إنــســان ســــواء كـــان رجـــا أم امــــرأة هــو اإلحــســاس 
بالدونية، وبشكل عام يمكن القول إنني أجد دائما كائنا قويا بالفطرة 
واقتدار،  مهارة  بكل  أزمــة  أي  تخطي  على  وقــادرة  لانكسار،  قابل  غير 
االخــتــيــار  مـــن  ــذي يمكنها  الــ وبــالــوعــي  بــــــاإلرادة  تــمــتــعــت  إذا  وخـــاصـــة 

الصحيح في كل شيء خال مشوارها الحياتي والعملي.
ما هي خططك الحالية؟

أنا حاليا أتدرب في برنامج جراحة القولون والمستقيم ببريطانيا، 
أن  وأتمنى  الدقيقة،  بالجراحات  يتعلق  جديد  تخصص  في  وخاصة 
مهمة  محطة  تعتبر  التي  البعثة  هــذه  إنــهــاء  بعد  بنجاح  منه  أتــخــرج 
لقب  على  الــحــصــول  ثــم  ومــن  والعملي،  العلمي  مــشــواري  فــي  للغاية 
الجراحي  الــمــجــال  هــذا  فــي  الطفولة  منذ  حلمي  ألحــقــق  استشارية 
المهم الذي أعشقه، كما أنني أعكف على دراسة الماجستير في إدارة 

الخدمات الطبية في الوقت نفسه.
حلمك؟

أتمنى أن أمتلك مستشفى خاصا في مجال تخصصي الجراحي، 
البحرين تهتم  رابطة للجراحات في  إنشاء  بالمساهمة في  كما أحلم 
الدقيق،  الطبي  المجال  الذي يعمل في هذا  النسائي  القطاع  بشؤون 
وتحقيق أعلى درجة من االمتيازات والمكتسبات، وتعمل على بلوغهن 

أقصى درجة من التطوير المهني. 

       

تؤكد دراسة حديثة أجريت في مستشفى بأونتاريو في كندا أن المرضى الذين 
يتعالجون عند أطباء الجراحة اإلناث تقل بينهم نسبة الوفيات بحوالي 12% مقارنة 
فــي هذا  الــرجــال  مــن  مــهــارة  أكثر  النساء  أن  الباحثون  يؤكد  كما  الــذكــور،  بــاألطــبــاء 
التواصل مع الموظفين  التوجيهية، وفي  المبادئ  اتباع  المجال الطبي وأفضل في 

اآلخرين، وأنهن يشعرن بوجود ضرورة ملحة إلثبات أنفسهن.
بمعنى آخر لم يعد هناك مجال للتحيز ضد الطبيبات الجراحات، أو أن يكون 
بالفعل  وهذا  ناجحة،  على جراحة  للحصول  األساسي  المحدد  هو  الطبيب  جنس 
ما أثبتته تجربة الدكتورة إسراء سامي محمد، أول امرأة بوزارة الصحة بالبحرين 
منذ  طبيبة  تصبح  أن  قــررت  والتي  األمريكية،  الجراحين  كلية  زمالة  على  تحصل 
اإلنسانية  اإلرادة  النتصار  جميا  نموذجا  لتعكس  أرادت،  مــا  لها  وكــان  طفولتها، 
وللنضال النسائي المحموم إلثبات الذات وذلك على الصعيدين الوطني والعالمي، 
المهنة  هــذه  فــي  العامات  فــي  البعض  يــراهــا  التي  االنــتــقــادات  كسرت حاجز  حيث 

وتتعلق بأنوثة ورقة المرأة. 

اأول امراأة بوزارة ال�صحة بالبحرين حت�صل على زمالة كلية اجلراحني الأمريكية..

حا�صلة على البورد العربي يف اجلراحة العامة.. ع�صو جلنة املراأة يف اجلراحة

باأمريكا د. اإ�صراء �صامي حممد لـ»اأخبار اخلليج«:

حلمي امتالك م�ست�سفى يتخ�س�ص في جراحات القولون والم�ستقيم 

اأنوثتي عـلـى  تـوؤثـر  لـم  الـجـراحـة 

اأو تــنــقــــ�ص مـــن دوري كـــــــــاأم

ــات تــفــوق عــمــري  ــاق ــط ــع ب ــت ــم ــتــي اأت ــذ طــفــول ــن م

قررت اأن اأ�سبح طبيبة منذ ال�سغر و�سعيت لتحقيق هدفي 

بالمملكـة  �سـابتر  كوليـج  لالأمريـكان  فـرع  اإن�سـاء  اأتمنـى 

اأو�ساع الجراحات البحرينيات اأف�سل من مثيالتهن في العالم المتقدم 

ــي عملي نــجــاحــي ف قــوتــي و�ــســبــب  مــ�ــســدر  ــي  ــائ ــن اأب

وال�سالبـة القـوة  منحنـي  العامـة  الجراحـة  تخ�س�ـص 

االنك�سارات تجارب اإيجابية تعلمنا كيف نحول المحن اإلى منح 

بعد عودتي اإلى وطني �ساأ�سعى الإن�ساء رابطة للجراحات البحرينيات 

} إجراء الحوار عبر     »زووم«.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} د. إسراء سامي محمد.

} مع والدها مصدر قوتها.} عقب حصولها على زمالة كلية الجراحين األمريكية. } أثناء عملية جراحية.
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ــي  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ تــــــحــــــول الـــــرئـــــيـــــس األمـ
ــادة  ــرامــــب إلـــــى مــ الـــســـابـــق دونـــالـــد تــ
بعد  »تويتر«  على  النكات  من  خصبة 
ارتـــداءه  المشاهدين  بعض  ادعــى  أن 
ســـروالـــه مــقــلــوبــا خــــال خــطــابــه في 
كارولينا للحزب  واليــة نــورث  مؤتمر 
الجمهوري. وألقى ترامب يوم السبت 
الماضي أول خطاب عام رسمي له منذ 
مؤتمر العمل السياسي المحافظ في 
فبراير في مركز غرينفيل للمؤتمرات 
في والية كارولينا الشمالية. وأمضى 
المطول في  كبيرا من خطابه  جــزءا 
انــتــقــاد طــريــقــة تــعــامــل الــرئــيــس جو 
بــايــدن مــع أزمـــة الــحــدود واالقــتــصــاد 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة، وكـــرر ادعـــاءه 
الناخبين على نطاق واسع  تزوير  أن 

تــســبــب فـــي هــزيــمــتــه فـــي انــتــخــابــات 
إلـــى  ــدون  ــاهــ ــشــ ــمــ الــ ــه  ــ ــوجـ ــ وتـ  .2020
للسخرية  األحــد،  يوم  صباح  »تويتر« 
وثــــــق مــقــطــع  أن  بـــعـــد  ــب  ــ ــرامـ ــ تـ ــن  ــ مـ
ارتـــداءه ســرواال مقلوبا خال  فيديو 
ــتــــاغ عــبــر  ــتــــشــــر هــــاشــ الــــخــــطــــاب. وانــ
وقد  تــرامــب،  ســـروال   # باسم  »تويتر« 
الــمــســتــخــدمــيــن  مــــن  اآلالف  ــارك  ــ شــ
الــمــيــمــات والــنــكــات الــتــي تــســخــر من 
سرواله. ولكن موقع تحري الحقائق 
»سنوبس« قطع الشك باليقين، وأكد 
أن تــرامــب لــم يــرتــد ســـروالـــه بــصــورة 
عكسية، بعد أن الحظ وجود سحاب 
الموجودة  سرواله في األمام بالصور 
عــلــى وكـــالـــة الـــصـــور »غــيــتــي« بحسب 

مجلة »نيوزويك« األمريكية.
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موجة �سخرية من ترامب بعد تكهنات بارتدائه �سرواال مقلوبا 

عبداملنعم إبراهيم

»االإغالق« اأ�سبوعين.. وج�سع االأ�سعار �سعفين
من  كــورونــا  لفيروس  المضادة  اللقاحات  صناعة  شركات  تتربح  مثلما  تمامًا 
حاجة المصابين إلى الدواء، وحاجة الحكومة إلى شراء اللقاح من هذه الشركات 
العماقة، والمحصور إنتاجها في الدول الكبرى فقط، يواجه الناس نوعا آخر من 
التربح بين بعض التجار من خال أزمة كورونا، وقد شاهدنا بوضوح كيف ارتفعت 
والكمامات  اليد،  والمطهرات وقفازات  والمعقمات  والصابون  التنظيف  أسعار مواد 
وغيرها من المواد والسلع الطبية في بداية ظهور فيروس كورونا، وقد شهد العالم 

أسعارًا خيالية لهذه السلع في مختلف الدول.
الماضيين  البحرين تعرضت خال األسبوعين  أسواق  إن  أيضا  القول  ويمكن 
واألســمــاك،  والــخــضــراوات  والفواكه  الغذائية  الــمــواد  أسعار  في  فيها  مبالغ  لــزيــادة 
تطبيق  بعد  أي  البحرين،  فــي  المشهورة  التجارية  الــمــراكــز  بعض  فــي  وخــصــوصــًا 
واقتصر  أسبوعين،  الحيوية  للمرافق  »اإلغـــاق«  إجـــراءات  الطبي  الوطني  الفريق 
الــذيــن تلقوا  الــتــجــاريــة العماقة على األشــخــاص  الــمــراكــز  بــدخــول هــذه  الــســمــاح 
لم  الذين  المستهلكين  كل  دخولها  من  ومنع  فقط،  كورونا  فيروس  ضد  التطعيم 
لهم  يسمح  الــذيــن  المستهلكين  ــداد  أعـ انخفضت  لــذلــك  بــعــد..  التطعيم  يتلقوا 
تنخفض  المستهلكين  أعــداد  انخفاض  مع  وطبعًا  التجارية،  المراكز  بدخول هذه 
طرديا أرباح ومبيعات هذه المراكز التجارية، فما كان من أصحابها اال اللجوء إلى 
واللحوم  والــدجــاج  واألســمــاك  والخضراوات  والفواكه  الغذائية  المواد  أسعار  زيــادة 
السابقة.  األربــاح  خسارة  وتعويض  المشتريات  تراجع  لتعويض  فيه  مبالغ  بشكل 
وطبعا جاء ذلك على حساب المواطنين والمقيمين الذين يحملون شهادة التطعيم 

ويسمح لهم بدخول المراكز التجارية!
ومن المفارقات العجيبة أن بعض أصحاب هذه 

المراكز التجارية الكبيرة يضع عروضا خاصة على بعض السلع والعلب المصنعة 
فيخفضونها في حدود مائتي فلس فقط، بينما يزيدون أسعار سلع أخرى بأكثر من 

دينار أو بدينار ونصف دينار في سلع وفواكه وخضراوات وأسماك أخرى!
لذا مطلوب من وحدة حماية المستهلك في وزارة التجارة المراقبة والتدقيق 
في  الغذائية، وخصوصًا  والــمــواد  السلع  أســعــار  فــي  فيه  المبالغ  االرتــفــاع  هــذا  فــي 
قدرة  وعــدم  كورونا  جائحة  يستغل  بعضها  صار  التي  المعروفة،  التجارية  المراكز 
الناس على التحرك المرن في ظل سياسة »اإلغاق« التي طبقت خال األسبوعيين 
فهناك  المستهلكين..  أعـــداد  تــراجــع  لتعويض  األســعــار  بــزيــادة  ويــقــوم  الماضيين، 
فروقات شاسعة بين ما يعلن رسميا من أسعار للسلع من قبل وزارة التجارة، وبين 

أسعار ما يباع في هذه المراكز التجارية.
والمثير لاستغراب والدهشة أن بعض أصحاب هذه المراكز التجارية يفضلون 
رمي الفواكه والخضراوات واألسماك والمواد الغذائية المستوردة في »الزبالة« على 
بتعبير  أي  بسعر مخفض!..  لشرائها  للمستهلكين  أسعارها  بتخفيض  يقوموا  أن 
آخر يفضلون أن تأكل بضاعتهم »الديدان« بعد تعفنها، والقطط والكاب بعد رميها 

في الزبالة على أن تأكلها الناس بسعر أقل!
فيه  مبالغا  التجارية  السوق  في  البعض  أسبوعين جعلت جشع  اإلغــاق  مدة 

وغير مسبوق.. فكيف الحال إذا طالت مدة اإلغاق؟

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

اإ�سادات

السامي  بالتوجيه  ــوزراء  الــ مجلس  أشـــاد 
من عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
الــعــمــل على  بــمــبــاشــرة  آل خليفة  عــيــســى  بــن 
الــخــارج  فــي  المقيمين  البحرينيين  تطعيم 
ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا مــمــن لـــم يــتــمــكــنــوا من 
إطار  في  تأتي  والتي  التطعيم  الحصول على 
اهـــتـــمـــام جــالــتــه بـــأبـــنـــاء الــبــحــريــن وضــمــان 
في  والخدمات  الرعاية  أفضل  حصولهم على 
الداخل والخارج وقد أشاد المجلس بالتقدير 
الملكي السامي للجهود الوطنية بقيادة ولي 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة 
الذي يعد باعثا ومحفزا نحو مزيد من البذل 
ألبناء  المطلوبة  الــرعــايــة  وتــقــديــم  والــعــطــاء 

البحرين أينما كانوا.
كــمــا أشــــاد الــمــجــلــس بـــالـــروح الــمــســؤولــة 
مع  الجميع  أبداها  التي  العالية  واالستجابة 
الطبي  الوطني  الفريق  أعلنها  التي  القرارات 
وما تحقق من نتائج طيبة على صعيد الحد 
منحنى  وتسطيح  كــورونــا  فــيــروس  انتشار  مــن 
الحاالت القائمة، األمر الذي يتطلب المزيد 

من االلتزام لتحقيق النتائج المرجوة.
إن ما يحدث في البحرين هو أمر يستحق 
أو مـــن الشعب  الــقــيــادة  ــواء مـــن  اإلعـــجـــاب ســ
الــبــحــريــن هــذه  فــالــكــل حــريــص عــلــى أن تعبر 
ــة والـــكـــل يــبــذل الــجــهــد الــكــبــيــر وكـــل ما  ــ األزمـ
يملك من قوة وتضحية وصبر واحتمال لكي 
تنجو البحرين من هذا الوباء وتعود إلى سابق 
عهدها سواء في المجال االقتصادي أو الطبي 
أن يتحقق عن  نــأمــل  أو االجــتــمــاعــي وهــو مــا 

قريب بإذن اهلل.

م���ساعل ال��سح��ي ت��علق على

انت�سار مقطع مخّل من�سوب اإليها
اإلماراتية مشاعل  واإلعامية  الفنانة  انهارت 
الهستيريا،  مــن  حالة  فــي  ودخــلــت  باكية  الشحي، 
تخللها الضحك والبكاء، في أول تعليق منها على 
انتشار وتداول مقطع مخّل باآلداب منسوب إليها، 
الشحي  وأوضــحــت  بطلته.  أنها  على  ترويجه  وتــم 
أن لديها حدودا من الصعب تخطيها لكونها فتاة 
المنتشر  الفيديو  أن  إماراتية، مشددة على  عربية 
لكن  بها،  شبيهة  لفتاة  بــل  نهائًيا  يخصها  ال  لها 
مـــن فــعــل ذلـــك وذكــــر اســمــهــا يــهــدف إلـــى الــشــهــرة 
للجمهور  أن  مبينة  المشاهدات،  على  والحصول 
حساباتها،  عبر  بنشره  تقوم  فيما  االنتقاد  حرية 
أن  إلــى  وأشـــارت  يخصها.  ال  إليها  المنسوب  لكن 
المشاهير مــن دون وجــه حــق شيء  إلــى  مــا ينسب 
يكسر القلب، مبينة أن البعض أرسل الفيديو إلى 
التواصل  مواقع  على  المشهور  اإلعــامــي،  زوجها 
االجتماعي اإلماراتي أحمد خميس، ووقتها شعرت 
لــه: هــذه زوجــتــك، على  القلب وهــم يقولون  بكسر 
الفيديو ال  أن  مــن  وتــأكــده  فيها،  ثقته  مــن  الــرغــم 
الــشــحــي عــلــى مــن نشر  وتــمــنــت مــشــاعــل  يخصها. 
لكونه  فيها  ويحترق  نار جهنم  يدخل  أن  الفيديو 
بين  تــداولــه  على  وســاعــد  حقيقي  غير  شيئا  نشر 
تعبت  لكونها  للرد  أنها خرجت  المتابعين، مؤكدة 

من انتشار المقطع على نطاق واسع. 

اآخرها �سفع ماكرون واأ�سهرها �سرب بو�ض بالحذاء.. مواقف محرجة تعر�ض لها روؤ�ساء  
محرجة  لمواقف  العالم  دول  رؤســاء  يتعرض 
والبعض  الحين واآلخــر بعضها يكون طريًفا  بين 
اآلخر تسبب حرًجا، وأعادت الصفعة التي تعرض 
لــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، خــال 
جــولــة داخــلــيــة إلـــى األذهـــــان، عـــددا مــن الــمــواقــف 
التي تعرض لها رؤساء وسياسيون بالعالم، أبرزها 
ــق الــرئــيــس جــــورج بـــوش بـــحـــذاء. فــقــد تعرض  رشـ
ماكرون للصفع على الوجه أمس الثاثاء من رجل 
بجولة  الرئيس  قيام  أثناء  يقف ضمن حشد  كان 
مصور  مقطع  في  ظهر  حسبما  الباد  جنوب  في 
التلفزيونية  »بــــــــي.اف.ام«  قــنــاة  وقـــالـــت  لــلــواقــعــة. 
المرافقة  االمنية  الحاشية  ان  »ار.ام.ســـي«  واذاعــة 
لــمــاكــرون تــدخــلــت بــســرعــة وطــرحــت الــرجــل أرضــا 
وأبعدت ماكرون عنه. وألقت الشرطة القبض على 
أثناء  شخصين على صلة بالحادثة. وقع الحادث 
زيارة ماكرون لمنطقة دروم في جنوب شرق الباد، 
الــتــقــى رواد مــطــاعــم وطـــابـــا وتـــحـــدث عن  حــيــث 
جائحة  بــعــد  طبيعتها  الـــى  الــحــيــاة  عــــودة  كيفية 
مواقع  تداولته  مصور  مقطع  وأظــهــر  كــوفــيــد-19. 
ــرون مــرتــديــا قميصا  ــاكـ الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مـ
ويــتــجــه نــحــو حــشــد يــقــف خــلــف حــاجــز مــعــدنــي. 
قميصا  يرتدي  رجل  لمصافحة  يده  الرئيس  ومد 
تسقط  هتف  الــرجــل  لكن  وكمامة  ونــظــارة  أخضر 
الماكرونية ثم وجه الى ماكرون صفعة على الوجه. 
دونالد  األمريكي  الرئيس  تعرض   ،2019 عام  وفي 
إلى  صعد  بعدما  محمول  بهاتف  للضرب  ترامب 
بوليس  إنديانا  مدينة  في  كلمته  إللقاء  المنصة 

بوالية إنديانا.  وفي نفس العام، تعرض السيناتور 
األســتــرالــي فــرايــزر مــانــيــنــج، لــمــوقــف مــحــرج على 
الهواء مباشرة، حيث كسر مراهق بيضة على رأسه، 
الحادث  للمسلمين.  المناهضة  بسبب تصريحاته 
األشــهــر كـــان لــضــرب الــرئــيــس األمــريــكــي األســبــق، 
ــراق عـــام  ــ ــعـ ــ ــالــــحــــذاء فــــي الـ ــن بــ ــ ــ ــورج بـــــوش االبـ ــ ــ جـ
2008 خـــال زيــارتــه األخــيــرة قــبــل انــتــهــاء واليــتــه. 
السابقة  األمــريــكــيــة  الــخــارجــيــة  وزيــــرة  وتــعــرضــت 

هياري كلينتون للضرب بالحذاء في 2014، أثناء 
ولم  فيغاس«.  »الس  بمدينة  مؤتمر  في  مشاركتها 
ماريانو  السابق  اإلسبانية  الحكومة  رئيس  يسلم 
راخوي، حيث تلقى صفعة خال فعالية انتخابية 
في مدينة بونتفيدرا شمال الباد عام 2015. وفي 
ــوزراء الــســابــق أرسيني  ــ أوكــرانــيــا، تــعــرض رئــيــس الـ
إلــقــاء كلمته داخــل  يــاتــســيــنــيــوك، لــلــضــرب، أثــنــاء 

البرلمان حول أداء حكومته عام 2015. } صورة لواقعة الصفع.

} ترامب بعد إلقاء خطابه في المؤتمر.

طورت شركة غوغل بالتعاون مع 
هارفارد خريطة  علماء في جامعة 
ثـــاثـــيـــة األبــــعــــاد قـــابـــلـــة لــلــتــصــفــح 
لــجــزء صــغــيــر مـــن دمــــاغ اإلنـــســـان، 
باستخدام 225 مليون صورة وأكثر 
من مليون غيغابايت من البيانات. 
وُتظهر الخريطة المشفرة باأللوان 
4000 محور عصبي متصل بخايا 
األساسية  الخلية  واحـــدة،  عصبية 
والمسؤولة  العصبي،  نظامنا  فــي 

عــــن تــلــقــي الـــمـــدخـــات الــحــســيــة. 
ــن أنـــهـــا ال تــمــثــل  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ســــوى مــلــلــيــمــتــر مــكــعــب واحــــد من 
أنــســجــة الــمــخ فــــإن هــــذه هـــي أكــبــر 
عينة من أنسجة المخ تم تصويرها 
وإعــــــادة بــنــائــهــا بـــهـــذه الــتــفــاصــيــل. 
اآلالف  عــشــرات  عــلــى  تشتمل  كــمــا 
أعيد  الــتــي  العصبية  الــخــايــا  مــن 
بــنــاؤهــا، ومــايــيــن شــظــايــا الخايا 
نقاط  من  مليونا  و130  العصبية، 

االشـــتـــبـــاك الــعــصــبــي الــمــشــروحــة 
والتركيبات تحت الخلوية، بما في 
ذلك المحاور واألهداب والتشعبات 
والـــمـــيـــلـــيـــن. وإلنــــشــــاء الــخــريــطــة، 
ومختبر  غوغل  في  الباحثون  أخذ 
عينة  هـــارفـــارد  بــجــامــعــة  ليختمان 
ــفــــص الـــصـــدغـــي  مـــجـــهـــريـــة مــــن الــ
عينة  كانت  بشرية.  دماغية  لقشرة 
األنسجة هذه مغلفة بالراتنج، قبل 
يبلغ  شريحة،   5300 إلى  تقطيعها 

سمك كل منها حوالي 30 نانومترا، 
بــعــد ذلــــك قــــام مــجــهــر إلــكــتــرونــي 
يــمــكــنــه الـــتـــكـــبـــيـــر إلــــــى حــــوالــــي 4 
ــتـــرات بــفــحــص الـــعـــيـــنـــة، مــا  ــانـــومـ نـ
مليون صــورة   225 إنــشــاء  إلــى  أدى 
ثنائية األبعاد، يمكن تجميعها معا 
األبعاد  واحــد ثاثي  إلظهار حجم 
. وحــتــى مــع كــل هـــذا الــجــهــد، فــإن 
مليمترا  فــقــط  تــفــّصــل  الــخــريــطــة 

مكعبا واحدا من دماغ اإلنسان.

ب���������225 م���ل���ي���ون ������س�����ورة.. ت���ط���وي���ر خ��ري��ط��ة 

ث��الث��ي��ة االأب���ع���اد ل��ج��زء ���س��غ��ي��ر م���ن دم����اغ االإن�����س��ان

ــة الـــــســـــعـــــوديـــــة هـــنـــد  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــ ــعــ ــ وضــ
مــن مواطن  لــلــزواج  ــًدا  واحـ القحطاني شــرًطــا 
ســعــودي فــي حـــال تــقــدم إلــيــهــا. جـــاء ذلـــك في 
مــعــرض ردهــــا عــلــى مــتــابــع لــهــا ُيـــدعـــى أحــمــد 
عبر حسابها على تطبيق »سناب شات«. وسأل 
للزواج  سعودي  واحــد  لك  تقدم  »إذا  المتابع: 
يا  »الجواب  فأجابته:  بترفضين«،  أم  بتقبلين 
رجــا يحترم  كــان  إذا  نعم،  أحمد على سؤالك 

قراراتي واختياراتي وما يتدخل فيني«. ومضت 
القحطاني قائلة: »زي بالضبط احنا يا النساء 
وطلعاتكم  وتصرفاتكم  لبسكم  في  نتدخل  ما 
وســفــريــاتــكــم، يــكــون بــالــضــبــط مــا يــتــدخــل في 
لبسي وال سفراتي وال قراراتي وال اختياراتي«. 
وأشــــــارت الــقــحــطــانــي فـــي حــديــثــهــا إلــــى مــبــدأ 
»المعاملة بالمثل«، ومضت قائلة: »إذا كان كده 

يا وأها به«. } الناشطة هند القحطاني

هند القحطاني ت�سع �سرطا للراغبين في الزواج منها

} مشاعل الشحي. 

م�سافة  قطع  للبناني  موؤثرة  �سورة 

70 كم ل�سراء حليب البنته الر�سيعة
ــرّدي األوضـــاع  نــشــر الــمــصــور أحــمــد جــابــر صـــورة تعكس مـــدى تــ
االقتصادية في لبنان، حين التقطت عدسة كاميرته رجا وهو يمسك 
الرجل في  أورده المصور، فإن  بيده علبة حليب أطفال. وبحسب ما 
الصورة قام بقطع مسافة 70 كم من قرية حامات في شمال لبنان إلى 
العاصمة بيروت، بحثا عن علبة حليب لطفلته التي لم تبلغ الشهر 

بعد من عمرها.
وأضاف أن »الرضيعة رفضت شرب أي حليب آخر، ما اضطر األب 
إلى حث السعي بحثا عن حليب لطفلته«. ويقول البنك الدولي: إن 
لبنان يعاني مما قد يكون أحد أسوأ االنهيارات االقتصادية منذ نحو 
األدويــة  مــن  العديد  اختفاء  فــي  الخانقة  األزمـــة  وتسببت  عــام.   200

والمواد األولية، وسط ارتفاع حاد في األسعار.

تحتجز  ه��ن��دي��ة  ع��رو���ض 

كرهائن..  وعائلته  العري�ض 

وال�������س���رط���ة ت��ت��دخ��ل
ــروس هـــنـــديـــة حـــفـــل زفـــافـــهـــا بـــعـــد قــــدوم  ــ ــغـــت عــ ألـ
سكر  حــالــة  فــي  وهــم  وضيوفه  عائلته  برفقة  العريس 
شديدة، وطلبهم منها الرقص قبل تبادل نذور الزواج، 

تتخذ  لها جعلتها  إهانة  العروس  اعتبرته  ما  وهو 
ــزواج. وفـــي ظــل القيود  ــ قــرارهــا بــعــدم اســتــكــمــال الـ
التي تفرضها جائحة كورونا، قام مزارع يعيش في 
بالترتيب  الهندية  براديش  أوتار  إحدى قرى والية 
لحفل زفـــاف ابــنــتــه الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 22 عــامــا، 
وبصحبته  العريس  بقدوم  فوجئت  العروس  ولكن 
الرقص  منها  وطلبوا  سكر  حالة  في  وهــم  ضيوفه 
الــزواج  مراسم  تبدأ  أن  قبل  الموسيقى  أنغام  على 
وألــغــت حفل  الـــعـــروس طلبهم  ورفــضــت  الــديــنــيــة. 
العروس  بين  نشوب مشاجرة  إلى  أدى  ما  الزفاف؛ 
والعريس. وقالت العروس إنها »تحترم ذاتها، وهي 
ليست بالمرأة التي ترقص أمام اآلخرين«، بحسب 
العروس  ما نقلت وسائل إعام هندية. ولم تكتف 
وعــائــلــتــهــا بـــذلـــك فـــقـــط، بـــل احـــتـــجـــزوا الــعــريــس 
على  إجبارهم  أجــل  من  كرهائن  وضيوفه  وعائلته 
دفـــع الــمــهــر.وذلــك بــعــد أن طــالــبــوهــم فــي الــبــدايــة 
العريس رفضت  ولكن عائلة  وّدي،  بتسليمه بشكل 
العروس بالشرطة وأخبرتهم  ذلك، واتصلت عائلة 
إلـــى الــمــكــان بعد  بــمــا حــــدث، لتحضر قـــوة أمــنــيــة 
لدى  العريس وضيوفه  احتجاز  على  مــرور ساعات 
إلى  األمــوال  إعــادة  الشرطة من  العروس. وتمكنت 
العروس وعائلتها وإطاق سراح العريس وضيوفه.

األمنية  الجهات  إلــى  بباغ  حسين  داوود  الكويتي  الفنان  تقدم 
أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ مالي بقيمة 8000 دينار كويتي. وقال 
سجل  داوود  الفنان  »إن  الكويتية:  »األنــبــاء«  لصحيفة  أمني  مصدر 
بسرقة  سريانكيًا  وافـــدًا  فيها  اتهم  حولي  ميدان  مخفر  في  قضية 
هذا المبلغ منه«. وأشار المصدر األمني إلى مباشرة الجهات المعنية 
التحقيق مع الفنان بشأن القضية في حين لم تثبت التحريات حتى 
اآلن تورط الوافد بالسرقة. ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أخرى 
بشأن الحادثة التي تداولتها الحسابات اإلخبارية المحلية، في حين 
ويعتبر  »أنستغرام«.  في  حسابه  عبر  داوود  الفنان  إليها  يتطرق  لم 
الفنية  مسيرته  بــدأ  الــكــويــت.  نجوم  أبــرز  أحــد  حسين  داوود  الفنان 
نهاية سبعينيات القرن الماضي، وقدم خال مسيرته الفنية العديد 
من األعمال التلفزيونية والمسرحية إضافة إلى مشاركته في بعض 

األفام. واشتهر الفنان داوود بأعماله الكوميدية.

داوود  ال��ك��������وي��ت�����ي  ال��ف��ن��ان 

ح�����س��ي��ن ي��ت��ع��ر���ض ل��ل�����س��رق��ة

} الفنان داوود حسين.

} رشق بوش بالحذاء.
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لبحث دعم ال�ضركات املت�ضّررة من اجلائحة

طلب نيابي لعقد لقاء م�ضتعجل مع احلكومة
غالب اأحمد:

ك�شف النائب حمد الكوهجي عن طلب نيابي م�شتعجل �شريفع اإىل احلكومة، ملناق�شة 

دعم ال�شركات املت�شررة من تداعيات فريو�س كورونا.

وقال الكوهجي لـ»الأيام« اإن حتركات نيابية لبلورة اآلية دعم ال�شركات املت�شررة 

بالإغالق  العمل  متديد  ومنها  كورونا،  لفريو�س  الت�شدي  اإجراءات  ا�شتمرار  ب�شبب 

اجلزئي. ولفت اىل اأن طلب عقد الجتماع �شريفع اإىل رئي�س جمل�س النواب فوزية زينل؛ 

متهيًدا لرفعه اإىل احلكومة. ودعا النائب حمد الكوهجي اإىل اإطالق حزمة مالية مقننة 

للقطاعات التجارية املغلقة. وذكر اأنه �شيتم بحث اإطالق حزمة مالية ب�شوابط، ت�شمل 

القطاعات التجارية املغلقة، والإعفاء من الر�شوم، مع اإعفاء املواطنني من فواتري الكهرباء 

لـ3 اأ�شهر ال�شيف.

فتح تدريجي بعد انق�ضاء املدة املقّررة

متديــــد الإغـــالق اجلــزئي ملــدة اأ�ضبــوعني
اآل  اأعلن الفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا، برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

تقّرر ملدة  فقد  التن�شيقية،  اللجنة  العر�س واأخذ موافقة  اأنه بعد  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  خليفة رئي�س 

اأ�شبوعني بدًءا من يوم اجلمعة املقبل اإىل يوم اجلمعة املوافق 25 يونيو 2021 متديد العمل بالقرارات 

واقت�شار  واملقاهي،  املطاعم  واإغالق  التجارية،  واملحال  املجمعات  اإغالق  يف  ال�شتمرار  ومنها  ال�شابقة، 

الريا�شية  املراكز  واإغالق  والتو�شيل،  اخلارجية  الطلبات  من خالل  فقط  الأطعمة  تقدمي  على  اأن�شطتها 

املنا�شبات  اإقامة  ومنع  ال�شينما،  ودور  الرتفيهية،  والألعاب  ال�شباحة  وبرك  البدنية  الرتبية  و�شالت 

واملوؤمترات.

احلالقة  حمال  واإغالق  الريا�شية،  للفعاليات  اجلماهري  ح�شور  منع  يف  ال�شتمرار  موا�شلة  وتقّرر 

وال�شالونات وحمال ال�شبا، ومنع اإقامة املنا�شبات اخلا�شة يف املنازل.

وفيما يتعلق بالعمل يف اجلهات احلكومية، تقّرر ال�شتمرار يف تطبيق �شيا�شة العمل من املنزل وتكون 

بن�شبة 70% من عدد املوظفني، وتعليق احل�شور والكتفاء بالتعلّم عن ُبعد بجميع املدار�س وموؤ�ش�شات 

التعليم العايل وريا�س الأطفال واملراكز والدور التاأهيلية، ودور احل�شانات ومراكز ومعاهد التدريب، 

وُي�شتثنى من ذلك احل�شور لالمتحانات الدولية.

كذلك ال�شتمرار يف الإجراء احلايل املتبع اخلا�س بامل�شافرين القادمني اإىل مملكة البحرين.

كما اأكد الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا ا�شتمرار العمل يف القطاعات الأ�شا�شية.

واأ�شاف الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا اأنه �شيتم الفتح التدريجي للقطاعات بعد 

انق�شاء الفرتة املقّررة، بناًء على املعطيات وامل�شتجدات.

03

اأمريكا: مئات العقوبات باقية على طهران

»البتدائية« �ضهادة املر�ضح الإيراين الأوفر حًظا! 
اأنتوين  الأمريكي،  اخلارجية  وزير  اأكد 

بلينكن، اأم�س، اأن »العقوبات الأمريكية التي 

ل تتعلق بامللف النووي باقية على اإيران«. 

وقال بلينكن اإن هناك »املئات من العقوبات« 

باقية على طهران. اىل ذلك، اأثارت احلمالت 

النتخابية التمهيدية لالنتخابات الرئا�شية 

انك�شف  اأن  بعد  �شخرية  موجة  اليرانية، 

الرئي�شي  ابراهيم  حظاً  الأوفر  املر�شح  ان 

�شوى  العلمية  ال�شهادات  من  ميتلك  ل 

»البتدائية«.
جتمع لأن�سار املر�سح الرئي�سي يف النتخابات الإيرانية

الرئي�س الفرن�ضي جتاهل احلادثة ومل يعلق عليها

»�ضفعة ماكرون«.. القب�س على �ضابني 

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  تعّر�س 

ماكرون، ل�شفعة قوية على وجهه، من 

قبل اأحد ال�شبان، خالل حتيته جلماهري 

اجتمعت للقائه.

الفرن�شية،  ال�شلطات  واعتقلت 

اأحدهما  �شابني على خلفية �شفع  اأم�س، 

بقوة للرئي�س. ويف اأول تغريدة له بعد 

واقعة »ال�شفعة«، جتاهل ماكرون متاًما 

التوا�شل،  مواقع  اأ�شعلت  التي  احلادثة 

ووجه ال�شكر للمزارعني.
تدخل احلر�س بعد قيام �ساب ب�سفع الرئي�س الفرن�سي

07

1212

اإخالء 13 نزياًل واإ�ضعاف اثنني اإثر حريق 

باأحد مباين مركز احلب�س الحتياطي

حريًقا  اأن  والتاأهيل،  لالإ�شالح  العامة  الإدارة  اأعلنت 

الحتياطي  احلب�س  مركز  مباين  اأحد  اأم�س يف  م�شاء  �شّب 

يف احلو�س اجلاف، مو�شحة اأن اآليات الدفاع املدين التي 

نزيالً   13 اإخالء  من  متكنت  الفور،  على  للموقع  و�شلت 

كانوا باملبنى، م�شرية اإىل نقل اثنني من النزلء »39، 40 

عاما« للم�شت�شفى بوا�شطة الإ�شعاف الوطني، اإثر تعر�شهما 

04لالختناق جراء الدخان الناجت عن احلريق.

»اللجنة التن�ضيقية« ت�ضتعر�س 

خطة تطعيم املواطنني يف اخلارج 

�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك

رئي�س  نائب  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 

 383 التن�شيقية «  اجتماع  »اللجنة  الوزراء  جمل�س 

والذي ُعقد عن ُبعد.

يف  املواطنني  تطعيم  خطة  » اللجنة «  وا�شتعر�شت 

اخلارج انفاذاً للتوجيه امللكي ال�شامي.

وبحثت  »اللجنة التن�شيقية« اآخر م�شتجدات التعامل 

.»)19-COVID( مع فريو�س كورونا
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القائد العام يبحث التعاون الع�شكري مع كبري م�شت�شاري الدفاع الربيطاين

رئي�س احلر�س الوطني ي�شيد بالعالقات التاريخية مع اململكة املتحدة

البحرين ترتاأ�س اجتماع الوزراء امل�شوؤولني عن �شوؤون البيئة بدول التعاون

توحيد املواقف اخلليجية مبفاو�شات الأمم املتحدة لتغري املناخ

موؤكًدا اأن اللفتة الإن�شانية الطيبة تتما�شى مع نهج العاهل احلكيم والرا�شخ

حمافظ اجلنوبية ي�شيد بالتوجيهات امللكية لتطعيم املواطنني يف اخلارج

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد 

اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، يف 

يونيو   8 الثالثاء  اأم�س  �شباح  العامة  القيادة 

2021م، الفريق طيار مارتن �شامب�شون كبري 

الدفاع لل�شرق الأو�شط الربيطاين،  م�شت�شاري 

وذلك بح�شور الفريق الركن عبداهلل بن ح�شن 

الركن  الدفاع، والفريق  النعيمي وزير �شوؤون 

ذياب بن �شقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورّحب 

الأو�شط  لل�شرق  الدفاع  م�شت�شاري  بكبري 

بعالقات  م�شيًدا  املرافق،  والوفد  الربيطاين 

بني  تربط  التي  واملتميزة  التاريخية  ال�شداقة 

لها  والتي  املتحدة  واململكة  البحرين  مملكة 

جذور تاريخية متينة، منوًها بالتعاون القائم 

بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت ومنها 

ما يتعلق بتبادل اخلربات والتعاون يف املجال 

ح�شن  الركن  اللواء  اللقاء  ح�شر  الع�شكري، 

حممد �شعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء 

م�شاعد  اهلل  مال  اأحمد  يو�شف  بحري  الركن 

والتموين، وعدد  لالإمداد  الأركان  رئي�س هيئة 

من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

الركن  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اآل  عي�شى  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 

الوطني،  احلر�س  رئي�س  خليفة 

�شامي  مارتن  طيار  الفريق 

�شامب�شون كبري م�شت�شاري الدفاع 

املتحدة  باململكة  الأو�شط  لل�شرق 

والوفد املرافق، وذلك �شباح اأم�س 

بديوان  �شموه  مكتب  يف  الثالثاء 

رئا�شة احلر�س الوطني. 

رّحب  اللقاء،  بداية  ويف 

الوطني  احلر�س  رئي�س  �شمو 

لل�شرق  الدفاع  م�شت�شاري  بكبري 

الأو�شط باململكة املتحدة، كما هّناأه 

مبنا�شبة توليه مهام عمله، م�شيًدا 

الثنائية  العالقات  بعمق  �شموه 

والتاريخية التي تربط بني مملكة 

املتحدة  اململكة  مع  البحرين 

بالدور  �شموه  واأ�شاد  ال�شديقة، 

يف  املتحدة  اململكة  به  تقوم  الذي 

العامليني،  وال�شلم  الأمن  حفظ 

واأعرب �شموه عن �شكره وتقديره 

طيار  الفريق  يبذلها  التي  للجهود 

عالقات  تعزيز  يف  �شامب�شون 

التعاون بني البلدين ال�شديقني. 

الركن  اللواء  املقابلة  ح�شر 

مدير  ال�شعد،  را�شد  عبدالرحمن 

احلر�س  رئي�س  �شمو  مكتب 

الوطني.

اأناب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة 

رئي�س  املفدى،  امللك  جلاللة  ال�شخ�شي  املمثل 

املجل�س الأعلى للبيئة الدكتور حممد بن مبارك 

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

لرئا�شة  للبيئة،  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي 

الجتماع الثالث والع�شرين للوزراء امل�شوؤولني 

التعاون لدول  البيئة بدول جمل�س  عن �شوؤون 

اخلليج العربية، ملناق�شة املوا�شيع املدرجة على 

جدول اأعمال الوزراء، واملتعلقة بتعزيز التعاون 

باملحافظة على  املرتبطة  املجالت  اخلليجي يف 

املوارد  على  واحلفاظ  املناخي  والتغري  البيئة 

الطبيعية.

�شمو  حتيات  نقل  الفتتاحية،  كلمته  ويف 

ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة املمثل ال�شخ�شي 

العلى  املجل�س  رئي�س  املفدى  امللك  جلاللة 

للبيئة، ومتنيات �شموه لهم بالتوفيق والنجاح 

النتائج  باأف�شل  واخلروج  الجتماع  هذا  يف 

والتو�شيات، يف ظل الإجراءات املتخذة ملواجهة 

جائحة كورونا.

لدول  بالتهنئة  دينة  بن  الدكتور  وتقّدم 

و�شعًبا،  وحكومة  قيادة  التعاون  جمل�س 

ولالأمانة العامة ملجل�س التعاون، مبنا�شبة مرور 

40 عاًما على تاأ�شي�س الأمانة العامة للمجل�س، 

م�شرية  حققتها  التي  الإجنازات  اأهمية  موؤكًدا 

متنياته  عن  معرًبا  للمجل�س،  امل�شرتك  العمل 

للنهو�س  وال�شداد  بالتوفيق  املجل�س  لدول 

م�شتقبل  نحو  امل�شرتك  البيئي  العمل  مب�شرية 

م�شتدام لأوطاننا و�شعبها.

بال�شكر  الوزراء  تقدم  الجتماع،  وخالل 

احلرمني  خادم  ملقام  والعرفان  والتقدير 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 

و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان 

بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س 

اإطالق  على  الدفاع،  وزير  الوزراء  جمل�س 

و»ال�شرق  اخل�شراء«  »ال�شعودية  مبادرتي 

الأو�شط الأخ�شر«.

من  جملة  الجتماع  الوزراء خالل  اأقّر  وقد 

من  امل�شرتك،  البيئي  العمل  لتعزيز  القرارات 

�شمنها ال�شتمرار يف متابعة تنفيذ قرار املجل�س 

الأعلى املتعلق بالتوجهات البيئية لدول جمل�س 

الأعلى  املجل�س  قرار  وتنفيذ   ،2020 التعاون 

اخلا�س بالقيود غري اجلمركية وفق دليل ف�شح 

الب�شائع الأجنبية املوحد يف نقاط الدخول الأوىل 

يف الإحتاد اجلمركي لدول املجل�س، مبا يتوافق 

مع متطلبات الحتاد اجلمركي، وال�شتمرار يف 

ر�شد وتوثيق جهود الوزارات والهيئات املعنية 

بالبيئة يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا.

خرجت  التي  التو�شيات  الوزراء  اأقّر  كما 

بها اللجان الفنية املعنية مبتابعة تنفيذ اخلطة 

عن  امل�شوؤولني  الوزراء  للجنة  ال�شرتاتيجية 

اإذ عك�شت اخلطة  �شوؤون البيئة بدول املجل�س، 

ال�شرتاتيجية الأولويات البيئية للمرحلة املقبلة 

من العمل البيئي اخلليجي امل�شرتك على ال�شعيد 

الإقليمي ملنطقة اخلليج العربي، والتي تهدف اإىل 

الراهنة  البيئية  والتحديات  الق�شايا  مواجهة 

البيئية  الأو�شاط  على  واملحافظة  املنطقة  يف 

ركزت  وقد  م�شتدام،  ب�شكل  وتنميتها  املختلفة 

ال�شرتاتيجية على حتديد املواطن التي حتتاج 

اإىل تطوير يف العمل البيئي اخلليجي، وا�شتندت 

اإىل حتديد الفر�س التي من املمكن ال�شتفادة منها 

للو�شول اإىل تنمية م�شتدامة بيئًيا.

املتعلقة  التو�شيات  الجتماع  اعتمد  كما 

باتفاقية املحافظة على احلياة الفطرية ومواطنها 

اململكة  الدويل مع كل من  الطبيعية، والتعاون 

وبرنامج  املغربية  واململكة  الها�شمية  الأردنية 

البيئة  حماية  جمال  يف  للبيئة  املتحدة  الأمم 

وتنميتها بطرق م�شتدامة.

املواقف بني  اأهمية توحيد  واأكد املجتمعون 

دول املجل�س خالل املفاو�شات يف اتفاقية الأمم 

فيينا  واتفاقية  املناخ  لتغري  الإطارية  املتحدة 

مونرتيال  وبروتوكول  الأوزون،  طبقة  حلماية 

هذا  ويف  الأوزون.  لطبقة  امل�شتنزفة  للمواد 

الإمارات  لدولة  دعمهم  املجتمعون  اأكد  ال�شدد، 

الثامن  الجتماع  تنظيم  على  املتحدة  العربية 

املناخ،  لتغري  الطارية  لالتفاقية  والع�شرين 

اأكدوا دعمهم لإثراء جناح جمل�س التعاون  كما 

دبي  اك�شبو  يف  املختلفة  البيئية  بالفعاليات 

.2020

واأكد الدكتور حممد بن دينة اأهمية القرارات 

والع�شرين  الثالث  الجتماع  عن  ال�شادرة 

رفع  يف  البيئة  �شوؤون  عن  امل�شوؤولني  للوزراء 

م�شتوى التن�شيق والتكامل يف املجالت البيئية 

بال�شكر  تقّدم  كما  املجل�س،  دول  بني  املختلفة 

والتقدير لالأمانة العامة ملجل�س التعاون؛ على 

اجلهود البارزة يف اأعمال الجتماع الذي يهدف 

البيئي  العمل  م�شرية  دفع  اإىل  الأوىل  بالدرجة 

امل�شرتك بني دول املجل�س.

اأ�شاد �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 

بالأ�شالة  اجلنوبية  املحافظة  اآل خليفة حمافظ 

عن نف�شه ونيابة عن اأهايل املحافظة اجلنوبية، 

ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  امللكية  بالتوجيهات 

اآل خليفة  �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

عاهل البالد املفدى.

المتنان والعرفان  واأعرب �شموه بخال�س   

التي تتما�شى مع  الطيبة  الإن�شانية  اللفتة  لهذه 

وذلك  جاللته؛  لدى  والرا�شخ  احلكيم  النهج 

خارج  املقيمني  البحرينيني  املواطنني  لتطعيم 

اململكة �شد فريو�س كورونا مّمن مل يتمكنوا من 

احل�شول على التطعيم.

التوجيهات  هذه  اأن  املحافظ،  �شمو  واأكد   

لدى  واعتزاز  فخر  م�شدر  ُتعد  ال�شامية  امللكية 

يعك�س  الذي  الأمر  واملواطنني،  الأهايل  جميع 

على  امل�شتمر  جاللته  وحر�س  النبيلة  الرعاية 

مملكة  وخارج  داخل  املواطنني  و�شالمة  �شحة 

البحرين، موؤكًدا �شموه اأن هذه اخلطوة تاأتي �شمن 

اجلهود املباركة لفريق البحرين بدعم ومتابعة 

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

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

الرعاية  م�شتويات  اأف�شل  تقدمي  خالل  من  اهلل، 

�شحة  اأجل  من  العالجية،  واخلدمات  ال�شحية 

و�شالمة جميع املواطنني واملقيمني.

د. حممد بن دينة

�شمو ال�شيخ خليفة بن علي

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يـــعــزيــــان الـــرئــيـــ�س الــبـــاكـ�شـتــانــي

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يهنئان العاهل الأردين بذكرى توليه احلكم

الوزير املوؤيد يبحث مع

 »ميكرو�شوفت«  التعاون يف املجال ال�شبابي

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

تعزية  برقية  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

الدكتور  الرئي�س  فخامة  اإىل  وموا�شاة 

باك�شتان  جمهورية  رئي�س  علوي  عارف 

حادث  �شحايا  يف  وذلك  الإ�شالمية، 

جنوب  كهوتكي  مبنطقة  قطارين  ت�شادم 

باك�شتان، والذي اأ�شفر عن �شقوط العديد 

من ال�شحايا وامل�شابني.

واأعرب جاللة امللك املفدى يف الربقية 

موا�شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن 

ول�شعب  املتوفني  ولأ�شر  لفخامته 

هذا  يف  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 

اهلل  رعاه  جاللته  �شائالً  الأليم،  احلادث 

بوا�شع  ال�شحايا  يتغمد  اأن  القدير  املوىل 

وذويهم  اأهلهم  ويلهم  ور�شوانه  رحمته 

ال�شرب وال�شلوان، واأن مين على امل�شابني 

جمهورية  يحفظ  واأن  العاجل،  بال�شفاء 

من  ال�شقيق  و�شعبها  الإ�شالمية  باك�شتان 

كل مكروه.

كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

وموا�شاة  تعزية  برقية  الوزراء  جمل�س 

اإىل فخامة الرئي�س الدكتور عارف علوي 

الإ�شالمية،  باك�شتان  جمهورية  رئي�س 

قطارين  ت�شادم  حادث  �شحايا  يف  وذلك 

مبنطقة كهوتكي جنوب باك�شتان.

اأعرب �شموه فيها عن خال�س تعازيه 

و�شادق موا�شاته لفخامته ولأ�شر املتوفني 

الإ�شالمية،  باك�شتان  جمهورية  ول�شعب 

�شائالً اهلل العلي القدير اأن يتغمد ال�شحايا 

اأهلهم  ويلهم  ور�شوانه  رحمته  بوا�شع 

وذويهم ال�شرب وال�شلوان، واأن مين على 

يحفظ  واأن  العاجل،  بال�شفاء  امل�شابني 

و�شعبها  الإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية 

ال�شقيق من كل مكروه.

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء برقية تعزية 

مماثلة اإىل دولة عمران خان رئي�س وزراء 

جمهورية باك�شتان الإ�شالمية.

بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

الها�شمية  اأخيه �شاحب اجلاللة  اإىل  تهنئة 

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني ملك اململكة 

الأردنية الها�شمية ال�شقيقة، وذلك مبنا�شبة 

ذكرى توليه مقاليد احلكم يف اململكة، اأعرب 

جاللته فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته له 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة ول�شعب اململكة 

من  باملزيد  ال�شقيق  الها�شمية  الأردنية 

التقدم والزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.                                                                                                  

واأ�شاد جاللته بعمق العالقات الأخوية 

وال�شعبني  البلدين  بني  التي جتمع  الطيبة 

ال�شقيقني وما ت�شهده من تطور ومنو.

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل 

اأخيه �شاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل 

الأردنية  اململكة  ملك  احل�شني  ابن  الثاين 

ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  ال�شقيقة،  الها�شمية 

توليه مقاليد احلكم يف اململكة.

تهانيه  خال�س  عن  فيها  �شموه  اأعرب 

وال�شعادة  ال�شحة  مبوفور  له  ومتنياته 

ول�شعب اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيق 

باملزيد من الزدهار والتقدم يف ظل قيادته 

احلكيمة.    

و�شلت  مبا  الربقية  يف  �شموه  واأ�شاد 

اإليه العالقات الأخوية الطيبة بني البلدين 

ال�شقيقني من م�شتويات متميزة  وال�شعبني 

وما ت�شهده من تطوٍر ومنو.      

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

تهنئة  برقية  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اإىل  مماثلة 

عهد  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  الأمري 

اململكة الأردنية الها�شمية.

�شوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  عقد 

ال�شباب والريا�شة، اجتماًعا مع ال�شيخ �شيف 

ل�شركة  الإقليمي  املدير  احلو�شني  هالل  بن 

عن  وذلك  وُعمان،  البحرين  مايكرو�شوفت 

طريق تقنية الت�شال املرئي عن ُبعد وبح�شور 

�شارة اإ�شحاق الوكيل امل�شاعد للدعم واخلدمات 

بوزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة.

ويف بداية اللقاء اأ�شاد اأمين بن توفيق املوؤيد 

بالتعاون الوثيق الذي يربط بني وزارة �شوؤون 

ال�شباب والريا�شة و�شركة مايكرو�شوفت يف 

العديد من املجالت، م�شرًيا اىل اأهمية موا�شلة 

التعاون يف املجال ال�شبابي والعمل علة توفري 

فر�س التدريب املهني لل�شباب من اأجل تنمية 

جانبه،  ومن  املختلفة،  وقدراتهم  مهاراتهم 

اأعرب احلو�شني عن تقديره للدور البارز الذي 

تقوم به وزارة �شوؤون ال�شباب والريا�شة يف 

العديد من  التعاون مع مايكرو�شوفت لتنفيذ 

امل�شروعات امل�شرتكة بني اجلانبني.

وزير اخلارجية ونظريه املالديفي 

يبحثـــان التعـــاون والتن�شيـــق امل�شتـــرك

اأجرى الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين، وزير اخلارجية، اأم�س ات�شالً هاتفًيا 

مع وزير خارجية جمهورية املالديف عبداهلل �شاهد.

وخالل الت�شال، هّناأ وزير اخلارجية عبداهلل �شاهد مبنا�شبة انتخابه رئي�ًشا للدورة 

)76( املقبلة للجمعية العامة لالأمم املتحدة، متمنًيا له دوام التوفيق وال�شداد يف حمل 

هذه الأمانة واأداء املهام املوكلة اإليه، موؤكًدا حر�س مملكة البحرين على العمل جنًبا اإىل 

جنب معه من اأجل احلفاظ على الأمن وال�شلم وال�شتقرار العاملي، وم�شاندة اجلهود 

العامل ومواجهة  دول  امل�شتدامة يف  التنمية  دعم  املتحدة يف جمال  الأمم  تبذلها  التي 

التحديات العاملية.

وزير خارجية املالديفوزير اخلارجية
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موؤكًدا اأن حت�صن اأعداد احلاالت القائمة اليومية يدل على ال�صري يف االجتاه ال�صحيح.. الفريق الوطني: 

متديد اإغالق االأن�صطة التجارية لتعزيز النتائج االإيجابية املتحققة

للت�شدي  الوطني  الفريق  اأعلن 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ حممد 

اآل خليفة رئي�س املجل�س  بن عبداهلل 

العر�س  بعد  اأنه  لل�شحة،  الأعلى 

واأخذ موافقة اللجنة التن�شيقية وبناًء 

على النتائج الإيجابية التي حتققت 

وكورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد 

القائمة  اأعداد احلالت  والتح�شن يف 

ال�شري  على  تدل  والتي  اليومية، 

حتقيق  نحو  ال�شحيح  الجتاه  يف 

النتائج الإيجابية املرجوة، فقد تقرر 

اجلمعة  يوم  من  بدًءا  اأ�شبوعني  ملدة 

يوم  اإىل   2021 يونيو   11 املوافق 

 2021 يونيو   25 املوافق  اجلمعة 

ال�شابقة،  بالقرارات  العمل  متديد 

وذلك على النحو التايل:

- ال�شتمرار يف اإغالق املجمعات 

واملحال التجارية.

املطاعم  اإغالق  يف  ال�شتمرار   -

على  اأن�شطتها  واقت�شار  واملقاهي، 

خالل  من  فقط  الأطعمة  تقدمي 

الطلبات اخلارجية والتو�شيل.

املراكز  اإغالق  يف  ال�شتمرار   -

البدنية  الرتبية  و�شالت  الريا�شية 

وبرك ال�شباحة والألعاب الرتفيهية.

- ال�شتمرار يف اإغالق دور ال�شينما وكل �شالت العر�س التابعة لها.

- ال�شتمرار يف منع اإقامة املنا�شبات واملوؤمترات.

- ال�شتمرار يف منع ح�شور اجلماهري للفعاليات الريا�شية.

- ال�شتمرار يف اإغالق حمال احلالقة وال�شالونات وحمال ال�شبا.

- ال�شتمرار يف منع اإقامة املنا�شبات اخلا�شة يف املنازل.

- ال�شتمرار يف تطبيق �شيا�شة العمل من املنزل على كل اجلهات احلكومية 

بن�شبة 70% من عدد املوظفني.

- ال�شتمرار يف تعليق احل�شور والكتفاء بالتعلم عن ُبعد بجميع املدار�س 

ودور  التاأهيلية  والدور  واملراكز  الأطفال  وريا�س  العايل  التعليم  وموؤ�ش�شات 

احل�شانات ومراكز ومعاهد التدريب، وي�شتثنى من ذلك احل�شور لالمتحانات 

الدولية.

اإىل  القادمني  بامل�شافرين  اخلا�س  املتبع  احلايل  الإجراء  يف  ال�شتمرار   -

مملكة البحرين.

الوطني  الفريق  نوه  كما   

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي 

القطاعات  يف  العمل  با�شتمرار 

الأ�شا�شية التالية:

وال�شوبر  ماركت،  الهايرب   -

والبقالت،  والربادات،  ماركت، 

والأ�شماك  اخل�شروات  بيع  وحمال 

واللحوم الطازجة.

- املخابز اليدوية والآلية.

- حمطات تعبئة الوقود وحمال 

تعبئة الغاز الطبيعي.

- املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، 

ال�شحية  اخلدمات  بع�س  عدا  فيما 

الهيئة  من  تعميم  بها  ي�شدر  التي 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

ال�شحية.

وحمال  وامل�شارف  البنوك   -

ال�شرافة.

للموؤ�ش�شات  الإدارية  املكاتب   -

وال�شركات، والتي ل يت�شل ن�شاطها 

ب�شكل مبا�شر مع الزبائن.

ا�شترياد  يف  العاملة  املحال   -

وت�شدير الب�شائع وتوزيعها.

ت�شليح  وكراجات  ور�س   -

و�شيانة املركبات وحمال قطع الغيار.

- قطاع الإن�شاءات وال�شيانة.

- امل�شانع.

- حمال الت�شالت.

- ال�شيدليات.

 واأ�شاف الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا على اأنه �شيتم 

الفتح التدريجي لهذه القطاعات بعد انق�شاء الفرتة املقررة بناء على املعطيات 

وامل�شتجدات.

و�شدد الفريق الوطني الطبي على اأن املرحلة املقبلة من التعامل مع فريو�س 

املرجوة  الأهداف  اللتزام لتحقيق  كورونا تتطلب م�شاعفة اجلهود وا�شتمرار 

املو�شوعة  اخلطط  كل  لنجاح  املنطلق  فهو  وطني  واجب  اليوم  اللتزام  وهذا 

للت�شدي للفريو�س، موؤكًدا على اأن الإجراءات التي يتم اتخاذها هدفها احلفاظ 

على �شحة املواطنني واملقيمني و�شالمتهم.

ا�شتقبل نبيل بن يعقوب احلمر م�شت�شار 

جاللة امللك ل�شوؤون الإعالم، مبكتبه يف ق�شر 

الق�شيبية ام�س، خالد اأحمد جمعان الرئي�س 

الذي  للن�شر  »مرياكل«  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

اجلديد  املوؤ�ش�شة  اإ�شدار  من  ن�شخة  اأهداه 

�شرية حياة  يتناول  اإذ  ذكراك«،  »الزينة يف 

املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ عي�شى بن را�شد 

اآل خليفة رحمه اهلل.

الكتاب  هذا  احتواه  احلمر مبا  نوه  وقد 

التاريخية  للم�شرية  يوثق  والذي  القيم 

بن  عي�شى  ال�شيخ  الراحل  للفقيد  الطويلة 

بالعطاء  احلافلة  اهلل  رحمه  خليفة  اآل  را�شد 

قدمه  وما  الفقيد  مبناقب  م�شيًدا  والإجناز، 

من خدمات جليلة للوطن يف جمال الريا�شة 

وال�شعر الغنائي والرتاث وغريها، معرًبا عن 

وعن  الإهداء  هذا  على  جمعان  خلالد  �شكره 

خالل  من  »مرياكل«  ملوؤ�ش�شة  لدور  تقديره 

املكانة  على  ال�شوء  ت�شلط  التي  اإ�شداراتها 

رجالتها  واجنازات  للمملكة  احل�شارية 

الكرام.

من جانبه، اأعرب خالد جمعان عن �شكره 

ما  على  احلمر  نبيل  للم�شت�شار  وتقديره 

يبديه دائًما من تقدير واإ�شادة بجهود الكتاب 

والباحثني والإعالميني، ما ي�شّكل حافًزا لهم 

نحو املزيد من العطاء والإبداع والتميز لكل 

ما فيه تقدم وازدهار وطننا العزيز.

م�صت�صار امللك ل�صوؤون االإعالم

 يت�صّلم ن�صخة من كتاب »الزينة يف ذكراك«

بحث تعزيز التعاون بني 

البحرين وكوريا يف املجاالت الثقافية

حممد  بنت  مي  ال�شيخة  اختمت 

يف  جولتها  )الثالثاء(  اأم�س  خليفة  اآل 

�شيول،  اجلنوبية  الكورية  العا�شمة 

والتي امتدت لأربعة اأيام وجاء بناء على 

حيث  الكورية«،  »املوؤ�ش�شة  من  دعوة 

عن  وم�شوؤولني  وزراء  مع  خاللها  بحثت 

التعاون  تعزيز  �شبل  ثقافية  موؤ�ش�شات 

البحرين  بني مملكة  ما  الثقايف  املجال  يف 

وكوريا اجلنوبية.

ال�شيخة  التقت  الأخري،  اليوم  وخالل 

مي بكيم �شاجن نائبة رئي�س جمل�س النواب 

باأوه  اجتمعت  ذلك  اإىل  واإ�شافة  الكوري، 

يقوم  الذي  �شيول  مدينة  عمدة  هون  �شي 

ملمو�س،  ب�شكل  املدينة  وحتديث  بتطوير 

وبرئي�س �شحيفة �شو�شن اإلبو، وهي اأقدم 

هذه  البالد، حيث مت خالل  واأكرب �شحف 

اللقاءات بحث �شبل تعزيز التعاون ما بني 

خمتلف  يف  اجلنوبية  وكوريا  البحرين 

املجالت الثقافية والتوعية باأهمية العمل 

الثقايف يف تقريب ال�شعوب وبناء ج�شور 

التوا�شل ما بني احل�شارات.

وكانت جولة ال�شيخة مي بنت حممد 

�شيول  الكورية  العا�شمة  يف  خليفة  اآل 

ت�شمنت اجتماعات مع وزيري اخلارجية 

اإىل لقاءات مع  اإ�شافة  الكوريني،  والثقافة 

الثقافية  املوؤ�ش�شات  عن  امل�شوؤولني  كبار 

الثقافة  الكورية ووزير  املوؤ�ش�شة  كرئي�س 

الأ�شبق رئي�س رابطة املعار�س الكورية.

بناًء على قرار النيابة العامة بتكليف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باإتالف 

م�شادرتها  مت  التي  ال�شالحية  ومنتهية  املغ�شو�شة  الغذائية  املواد  من  امل�شبوطات 

والتحفظ عليها يف واقعة ق�شية م�شتودع »الهملة«، وذلك على نفقة املحكوم عليهم، 

فقد قامت اإدارة التفتي�س بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة بتنفيذ عملية التالف 

لتلك املواد بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة. 

و�شرح الوكيل امل�شاعد للرقابة واملوارد عبدالعزيز الأ�شراف باأنه �شبق اأن حكمت 

املحكمة يف ق�شية م�شتودع »الهملة« بحب�س املتهم الأول والثاين خلم�س �شنوات مع 

النفاذ  مع  �شنوات  ثالث  الثالث  املتهم  وبحب�س  دينار،  اآلف  خم�شة  والغرامة  النفاذ 

املتهمة  وبتغرمي  بالرتباط،  اإليهم  امل�شندة  التهم  جميع  عن  دينار  األفني  والغرامة 

الرابعة )احدى ال�شركات( بخم�شة اآلف دينار. 

تعقب خيوط الق�صية حال دون و�صول املنتجات اخلطرة لنقاط البيع

اإتالف 94 األف من املنتجات الفا�صدة بق�صية م�صتودع الهملة

البحرين تدين الهجوم االإرهابي الذي 

ا�صتهدف حاجًزا اأمنًيا يف مدينة �صبها الليبية

اأدانت وزارة اخلارجية ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف حاجًزا اأمنًيا يف مدينة 

�شبها الليبية، واأ�شفر عن مقتل �شابطني ع�شكريني واإ�شابة اآخرين.

على  للق�شاء  الرامية  جهودها  يف  ال�شقيقة  ليبيا  دولة  مع  اململكة  ت�شامن  واأكدت 

لالأمن  ال�شقيق  الليبي  ال�شعب  تطلعات  لتحقيق  وم�شاعيها  الإرهابية،  التنظيمات 

وال�شتقرار والزدهار، ومبا يحفظ لدولة ليبيا �شالمتها واأمنها ووحدة اأرا�شيها ويوؤدي 

اإىل الق�شاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل �شوره واأ�شكاله.

موؤكدة اأنها تويل اهتماًما كبرًيا مبتطلبات ال�صالمة مبواقع العمل.. »االأ�صغال«: 

 7.9 مليون �صاعة عمل دون حوادث يف م�صاريع اإ�صرتاتيجية

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  ك�شفت 

نحو  اأجنزت  الوزارة  باأن  العمراين  والتخطيط 

اإ�شابات  اأو  حوادث  دون  عمل  �شاعة  مليون   7.9

الطرق(  )قطاع  م�شاريع  من  عدد  يف  وذلك  عمل، 

و�شك  على  اأو  موؤخرا،  املنتهية  ال�شرتاتيجية 

النتهاء. 

كبريا  اهتماما  تويل  الوزارة  اأن  وذكرت 

م�شاريع  تنفيذ  يف  وال�شالمة  ال�شحة  ملتطلبات 

البنية التحتية يف خمتلف مناطق اململكة، م�شيفة 

يف  ال�شالمة  مبتطلبات  اللتزام  مدى  ملعرفة  باأنه 

موؤ�شرات  و�شع  مت  فقد  الطرق  م�شاريع  تنفيذ 

دون  عمل  �شاعات  عدد  بينها  ومن  الأداء  لقيا�س 

حتقيق  ومت  امل�شاريع،  تنفيذ  مواقع  يف  حوادث 

�شاعات عمل طويلة لعدد من م�شاريع الطرق دون 

حوادث اأو اإ�شابات.

وتابعت: »وعلى �شبيل املثال ل احل�شر، فقد مت 

ت�شجيل 2.363.755 �شاعة عمل دون حوادث يف 

م�شروع تطوير �شارع ال�شيخ زايد، وم�شروع اإن�شاء 

حوايل  حقق  اللوزي  اإ�شكان  اإىل  املوؤدية  الطرق 

374.170 �شاعة عمل بدون حوادث، اأما م�شروع 

فقد حقق 1.562.494  الدائري  البحرين  جنوب 

�شاعة عمل بال اإ�شابات يف مراحله الأوىل والثانية، 

ج�شر  م�شروع  من  الثانية  احلزمة  تنفيذ  كذلك 

عمل  �شاعة   945.480 اجتازت  الرابع  املحرق 

دون اإ�شابات تذكر، بالإ�شافة اإىل املرحلة الأوىل من 

اإن�شاء �شارع جنوب البحرين الدائري فقد ا�شتغرق 

اإىل  اإ�شابات. وي�شاف  228.280 �شاعة عمل بال 

ذلك م�شروع تقاطع �شار الذي �شجل 1،853،580 

�شاعة بدون حوادث، وم�شروع تطوير �شار ع امللك 

بدون  كذلك  �شاعة   574،680 �شجل  الذي  حمد 

الوعي  من  املتقدم  امل�شتوى  يك�شف  وهذا  حوادث. 

بال�شالمة يف بيئة العمل لدى الفرق العاملة على 

تنفيذ هذه امل�شاريع ال�شرتاتيجية«.

م�صت�صار االأمن الوطني يناق�ش تبادل

 اخلربات مع كبري م�صت�صاري الدفاع الربيطاين

ا�شتقبل �شمو اللواء الركن ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة م�شت�شار الأمن الوطني قائد 

اأم�س الثالثاء 8 يونيو 2021م، الفريق طيار مارتن �شامب�شون  احلر�س امللكي، �شباح 

كبري م�شت�شاري الدفاع لل�شرق الأو�شط الربيطاين.

بكبري  امللكي  احلر�س  قائد  الوطني  الأمن  م�شت�شار  �شمو  رّحب  اللقاء،  بداية  ويف   

بعمق  �شموه  اأ�شاد  حيث  املرافق،  والوفد  الربيطاين  الأو�شط  لل�شرق  الدفاع  م�شت�شاري 

العالقات الثنائية والتاريخية التي تربط بني مملكة البحرين مع اململكة املتحدة ال�شديقة 

والتي ت�شهد على الدوام تطوًرا وتقدًما يف خمتلف املجالت، ول �شيما ما يتعلق بتبادل 

اخلربات والتعاون يف املجال الع�شكري.
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جناحات  واملتعددة،  الرائدة  جتاربها  عرب  البحرين،  مملكة  اأثبتت 

م�شهودة على خمتلف الأ�شعدة وعرب الع�شور، وبالأخ�ص يف مواجهة 

بالبنان  اإليه  ي�شار  اململكة من جناح  ما حققته  اأبرزها  الأزمات، وكان 

عرب جتربتها يف الت�شدي لفريو�ص كورونا )كوفيد-19(، هذا النجاح 

وال�شديدة  ال�شامية  التوجيهات  بف�شل  حتقق  قد  املختلفة  باأبعاده 

بن  امللك حمد  اجلاللة  احلكيمة حل�شرة �شاحب  الإن�شانية  والقرارات 

عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وبف�شل اخلطط 

قبل  من  الالحمدود  والدعم  والفاعلة  واملدرو�شة  املتقدمة  التنفيذية 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�ص 

جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل، الذي يقود فريق البحرين والفريق الطبي 

بكل كفاءة واقتدار، على مدى 16 �شهًرا زاخرة بالعطاء واجلهد والإجناز 

ال�شحية  ال�شوؤون  لكافة  حثيثة  مبتابعة  يزال،  ول  ملل،  اأو  كلل  دون 

ف�شالً  واملقيمني،  للمواطنني  والإن�شانية  والجتماعية  والقت�شادية 

واإيجاد  الوباء،  تطور  يف  امل�شتجدات  لبحث  وقته  جل  تخ�شي�ص  عن 

احللول لها بال�شتفادة من جتارب وتو�شيات املنظمات الدولية وذوي 

الخت�شا�ص، مع مراجعة القرارات ب�شورة دورية وفق هذه امل�شتجدات، 

املادية  التكاليف  العام، وتخ�شي�ص املوارد لتغطية  وبتغليب ال�شالح 

مهما بلغت، وذلك �شعًيا للحفاظ على �شحة و�شالمة كل من يعي�ص على 

اأر�ص هذا الوطن املعطاء. 

حمد  امللك  املفدى  العاهل  جلاللة  الأخرية  التاأكيدات  جاءت  وقد 

التكاتف خالل  �شرورة  على  ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة،  اآل  عي�شى  بن 

هذه املحنة التي تعمُّ العامل، وطماأنته للمواطنني واملقيمني باأّن مملكة 

البحرين �شوف تتخطى هذه اجلائحة اإىل بر الأمان باإذن اهلل، وبتعاون 

لكافة  حمفزة  �شامية  ملكية  ور�شالة  للنفو�ص،  �شافًيا  بل�شًما  اجلميع، 

تاأكيدات  واإن  كما  اجلهود،  موا�شلة  على  البحريني  املجتمع  مكونات 

جاللته، حفظه اهلل ورعاه، باأن الدولة ت�شع كافة اإمكانياتها حتت ت�شرف 

فريق البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل، توؤكد على الثقة التي 

الوطنية لتخطي اجلائحة من خالل  يوليها جاللته يف جناح اجلهود 

الذين ج�شدوا  الفريق  اأع�شاء  الدوؤوب واملتوا�شل من قبل كافة  العمل 

احلفاظ  اأجل  من  املتوا�شل  اجلاد  والعمل  الت�شحية  النماذج يف  اأروع 

على �شحة و�شالمة اجلميع يف ظل التحديات والظروف ال�شعبة التي 

فر�شتها جائحة فريو�ص كورونا )كوفيد-19(، مبا ي�شكل باعًثا لالأمل 

ويوؤكد على اأن مملكة البحرين متتلك طاقات متجددة لديها القدرة على 

التحدي من اأجل مواجهة ال�شعاب، ودليل على الإميان ال�شادق بقدرات 

اأبناء البحرين، وما يتم�شكون به من حلمة وطنية وتكاتف مكونات هذا 

الوطن يف الت�شدي لأي اأزمة تواجهه.

هذه  وتوثيق  ت�شجيل  يف  متوا�شًعا  واإ�شهاًما  ال�شدد،  هذا  ويف   

التجربة الرائدة، ميكننا ح�شر مالمح من املبادرات الناجحة التي نفذتها 

رئي�شية،  ثالثة  اأبعاد  عرب  كورونا  لفريو�ص  للت�شدي  البحرين  مملكة 

وهي: البعد ال�شحي، والبعد القت�شادي، والبعد الإن�شاين، والجتماعي.

اأولً: البعد ال�شحي

لقد متكن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفايرو�ص كورونا، الذي 

ي�شم العديد من القيادات الطبية املتميزة وذات العلم واخلربة واملهنية 

امللفتة، من التعامل مع خمتلف التحديات حلفظ �شحة و�شالمة اجلميع 

املجانية  اليومية  الفحو�شات  تنفيذ  كاأولوية ق�شوى، وذلك من خالل 

التي جتاوزت يف الآونة الأخرية 20 األف فح�ص يومًيا، ليتجاوز عدد 

الك�شف  بغر�ص  اجلائحة،  بداية  منذ  فح�ص  مليون   4.6 الفحو�شات 

املبكر عن حالت الإ�شابة واملخالطني، ف�شالً عن توفري جرعات التطعيم 

قبل  من  واإجازتها  العاملية  الأ�شواق  يف  طرحها  فور  دولًيا  املعتمدة 

منظمة ال�شحة العاملية، لتعزيز جهود الوقاية وال�شيطرة على انت�شار 

والعزل  احلجر  ومراكز  الالزم  الدواء  توفري  اإىل  بالإ�شافة  الوباء،  هذا 

ال�شحي، وغريها من الإجراءات، يف اإطار ال�شفافية الكاملة، والإ�شرار 

باأي  ال�شماح  امل�شرتكة لعدم  اللتزام وامل�شوؤولية  التوعية، ومبداأ  على 

ت�شاهل اأو تهاون يحد من النتائج التي حققها الفريق، ما اأ�شهم يف بث 

روح الطماأنينة يف نفو�ص املواطنني واملقيمني باأن هناك عني �شاهرة تهتم 

ب�شحتهم واأمانهم. فال�شكر كل ال�شكر والتقدير للفريق الطبي الذي يبذل 

ق�شارى جهده وي�شحي براحته لتحقيق اأهداف �شامية، لن ين�شاها اأهل 

البحرين.

ثانًيا: البعد القت�شادي

بقرار غري م�شبوق من جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، عاهل 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، مت اإطالق حزمة مالية واقت�شادية بقيمة 

تفوق 4.5 مليار دينار بحريني، لتتكفل الدولة بحماية الوطن واملواطنني 

من التبعات ال�شلبية الناجمة عن اجراءات احلد من انت�شار الوباء على 

الأفراد واملوؤ�ش�شات، ما كان له كبري الأثر يف احلفاظ على النمو امل�شتدام 

على  احلفاظ  مع  الأزمة،  تاأثريات  جتاوز  من  اخلا�ص  القطاع  ومتكني 

ا�شتقرار العمالة الوطنية، وذلك بتوفريها لل�شيولة املالية التي خففت 

من الأعباء واللتزامات التي يتحملها �شاحب العمل، وتوفري الظروف 

املالئمة التي ت�شمح للقطاع اخلا�ص با�شتمرار ن�شاطه قدر الإمكان ب�شكل 

تناف�شي، والنهو�ص مب�شوؤولياته للم�شاهمة يف موا�شلة حتريك عجلة 

القت�شاد الوطني، فحافظت اململكة بذلك على ت�شنيفها الئتماين الدويل، 

كما وحافظت على قوة �شعر �شرف الدينار البحريني دون اأن يتاأثر كما 

البحرين  الذي جعل  الأمر  الأخرى،  الدول  حدث مع عمالت كثرية يف 

تت�شدر املراكز الأوىل خليجيا وعربًيا كاأف�شل وجهة ملعي�شة املغرتبني 

اأجرته  الذي  للم�شح  وفًقا  وذلك  »كوفيد-19«،  جائحة  ظروف  رغم 

موؤ�ش�شة »انرتني�شنز« العاملية ل�شتق�شاء اآراء املغرتبني الذين يقيمون 

ويعملون يف اخلارج 2021.

وقد مت اتخاذ عدد من الإجراءات التي اأ�شهمت يف حتقيق ال�شتقرار 

القت�شادي، كان اأبرزها:

يبلغ  الذين  اخلا�ص  القطاع  يف  البحرينيني  العمال  اأجور  دفع   -

عددهم اأكرث من 100 األف بحريني من املوؤمن عليهم، وذلك ملدة ثالثة 

)يوليو  تالية  اأ�شهر  لثالثة  ويونيو(، مت متديدها  ومايو  )اإبريل  اأ�شهر 

يف  العاملني  البحرينيني  اأجور  من   %50 بدفع  و�شبتمرب(  واأغ�شط�ص 

القطاع اخلا�ص يف القطاعات املت�شررة، ثم متديدها حتى نهاية العام 

2020 يف القطاعات الأكرث ت�شررا، ف�شالً عن تخ�شي�ص حمفظتني لدعم 

واحلافالت،  والبا�شات  امل�شرتك  النقل  و�شواق  الأجرة  �شيارات  �شواق 

ودفع الرواتب للعامالت يف ريا�ص الأطفال ودور احل�شانة، ول تزال 

اإجراءات الدعم م�شتمرة للقطاعات الأكرث ت�شرًرا وفق امل�شتجدات التي 

تفر�شها اإجراءات الت�شدي للجائحة. 

- اإيجاد وظائف فورية للبحرينيني الذين يفقدون وظائفهم، علماً 

باأن معدل الت�شريح يف العام 2020 اأقل من معدل الت�شريح يف العام 

2019 بن�شبة %9.

- توفري ال�شيولة ملعاجلة اجلوانب الت�شغيلية للموؤ�ش�شات املتاأثرة 

و�شمان ا�شتمراريتها من خالل برنامج �شندوق العمل )متكني( لدعم 

ا  ترخي�شً اأو  جتارًيا  �شجالً  متتلك  التي  للمن�شاآت  الأعمال  ا�شتمرارية 

ر�شمًيا ملزاولة ن�شاطها التجاري.

- م�شاعفة حجم �شندوق ال�شيولة من 100 مليون دينار لي�شل اىل 

200 مليون دينار، بهدف دعم من�شاآت القطاع اخلا�ص.

ت�شاريح  اإ�شدار وجتديد  ور�شوم  ال�شهرية  العمل  ر�شوم  وقف   -

العمل ملدة ثالثة اأ�شهر بدًءا من 1 اأبريل 2020، ثم تخفي�ص هذه الر�شوم 

بن�شبة 50% لثالثة اأ�شهر بدًءا من الول من يوليو 2020، والإعفاء من 

ر�شوم العمل للقطاعات القت�شادية الأكرث تاأثًرا ملدة ثالثة اأ�شهر بدًءا من 

الأول من يوليو 2020. 

- ا�شتمرار عمليات الرقابة على �شوق العمل، والتحقق من �شمان 

التزام اأ�شحاب العمل بال�شرتاطات الواردة يف قانون العمل يف القطاع 

الأهلي، مبا يف ذلك �شرف الأجور، وت�شوية املنازعات العمالية ل�شمان 

ا�شتقرار الكفاءات الوطنية يف مواقع عملها.

اأق�شاط القرو�ص من ح�شابات  - توجيه البنوك لتاأجيل ا�شتقطاع 

بدون   2020 �شبتمرب  وحتى  اأبريل  من  بدًءا  اأ�شهر   6 ملدة  املواطنني 

العام،  نهاية  القرو�ص حتى  لتاأجيل مدفوعات  امل�شارف  فوائد، وحث 

بر�شوم  للراغبني   2021 اأغ�شط�ص  حتى  التمديد  هذا  يف  وال�شتمرار 

رمزية، وقد ا�شتجابت امل�شارف مقّدره لتاأجيل القرو�ص لعمالئها، مبا 

ي�شمن تي�شري �شوؤونهم املعي�شية خالل فرتة اجلائحة. 

من  حزمة  واملت�شمن   )2( للتوظيف  الوطني  الربنامج  اإطالق   -

مليون   120 تبلغ  ميزانية  تخ�شي�ص  اأهمها  والإجراءات،  املبادرات 

وعدم  املهن  على  الرقابة  وت�شديد  والتدريب،  التوظيف  لدعم  دينار 

خمالفة العمالة الأجنبية لالأنظمة، ومتديد فرتة الإعالن عن ال�شواغر يف 

ال�شحف املحلية ملدة ثالث اأ�شابيع بدلً عن اأ�شبوعني، بهدف توظيف 25 

األف بحريني وتوفري 10 اآلف فر�شة تدريبية يف العام 2021، ودعم 

اأجور البحرينيني بن�شبة 70% ملدة ت�شل اإىل 3 �شنوات.

ثالًثا: الُبعد الإن�شاين والجتماعي 

والجتماعية  الإن�شانية  اجلوانب  يف  البحرين  مملكة  تفّوقت  لقد 

يف  اأ�شهمت  التي  القرارات  من  عدد  اتخاذ  مت  حيث  واقتدار،  بجدارة 

حماية املواطن البحريني، واأ�شهمت يف توفري الأمان املعي�شي، واحلماية 

الجتماعية، وال�شتقرار القت�شادي، بالتوازي مع ا�شتمرار برامج الدولة 

املواطنني  ل�شالح  امل�شتدامة  التنمية  مل�شاعي  حتقيًقا  عملها  وم�شرية 

واملقيمني.

ومن اأبرز هذه القرارات:

- ال�شتمرار يف �شرف حزمة امل�شاعدات الجتماعية للفئات الأكرث 

املايل  الدعم  يف  واملتمثلة  تاأخري،  دون  املحددة  مواعيدها  يف  احتياًجا 

والتعوي�ص  الإعاقة  وخم�ش�ص  الجتماعي  وال�شمان  الغالء(  )عالوة 

الإيجار(  )بدل  الإ�شكان  وعالوة  اللحوم،  عن  الدعم  رفع  عن  النقدي 

وعالوة حت�شني املعي�شة للمتقاعدين بتكلفة اإجمالية تفوق 435 مليون 

دينار �شنوًيا.

امللك  اآل خليفة ممثل جاللة  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأطلق   -

رئي�ص  الوطني،  الأمن  م�شت�شار  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية  لالأعمال 

خري«  »فينا  حملة  الإن�شانية،  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�ص 

لدعم جهود الفريق الوطني من خالل اعتماد حزمة من امل�شاريع مل�شاعدة 

املت�شررين مبيزانية قدرها 17.43 مليون دينار، لدعم الفئات املحتاجة 

التاأمينات  نظام  يف  امل�شجلني  غري  الأعمال  واأ�شحاب  املنتجة  والأ�شر 

للطلبة،  حا�شوب  اآلف  ع�شرة  وتوفري  البالد،  يف  املتعاقدة  والعمالة 

وتوزيع �شالل غذائية �شمن م�شروع »غذاوؤك يف بيتك«، وتوزيع وجبات 

غذائية قبل واأثناء وبعد �شهر رم�شان، والعمل على اإن�شاء مركز لعالج 

الأوبئة ودعم الربجميات وتقنيات التعلم عن ُبعد، و�شداد كامل الديون 

»فاعل  تطبيق  �شمن  الغارمني  من  جمموعة  على  املالية  وامل�شتحقات 

خري« لوزارة الداخلية.

- ال�شتمرار يف تنفيذ قرارات جمل�ص الوزراء املوقر مب�شاعفة مبالغ 

ال�شمان الجتماعي وخم�ش�ص الإعاقة امل�شروفة للم�شتحقني يف �شهر 

رم�شان الكرمي 2020 و2021.

- تكفلت احلكومة بت�شديد فواتري الكهرباء واملاء لكافة امل�شرتكني 

من الأفراد وال�شركات على مدى ت�شع اأ�شهر من اأبريل وحتى نهاية العام 

ا العمالة الوافدة واملقيمني الأجانب  املا�شي 2020، وا�شتفاد من ذلك اأي�شً

يف مملكة البحرين يف الأ�شهر الثالثة الأوىل. 

- تعزيز ال�شتقرار الوظيفي للمواطنني يف �شوق العمل واملحافظة 

التي  والقرارات  املبادرات  من  حزمة  واتخاذ  التوظيف،  معدلت  على 

اأعطت البحريني الأولوية يف التوظيف �شمن مزايا الربنامج الوطني 

للتوظيف املذكورة �شابًقا. 

باملواطنني  اأ�شوة  للمقيمني  املجانية  اخلدمات  من  العديد  توفري   -

دون اأي تفرقة، اأبرزها: اإلغاء ر�شوم العالج يف املراكز ال�شحية منذ بدء 

اجلائحة وحتى اليوم، وتوفري فحو�شات الك�شف عن الإ�شابة بفايرو�ص 

الفايرو�ص جماًنا، بالإ�شافة  كورونا، وتوفري التطعيمات الوقائية من 

اإىل العديد من اخلدمات التي تكفل للمقيمني رعايتهم، وحمايتهم �شحًيا 

واجتماعًيا واإن�شانًيا.

- اأطلق املجل�ص الأعلى للمراأة برئا�شة �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية 

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، قرينة عاهل  البالد املفدى، رئي�شة املجل�ص 

الأعلى للمراأة، حملة »متكاتفني لأجل �شالمة البحرين«، لتخفيف معاناة 

املت�شررين من جائحة كورونا، و�شداد ديون الغارمات.

-  �شارك اآلف املتطوعني من املواطنني واملقيمني يف دعم العاملني يف 

اخلدمات ال�شحية والأمنية والدفاع املدين وتعقيم وتطهري املدن والقرى، 

وتوزيع الوجبات الغذائية.

- قامت املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية بتوزيع مكرمة جاللة 

امللك املفدى على 1000 اأ�شرة من الأ�شر املكفولة لدى املوؤ�ش�شة والأ�شر 

امل�شجلة يف وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وقدمت م�شاعدات لأكرث 

من 500 من اأ�شحاب امل�شاريع متناهية ال�شغر من بيت الأ�شرة ووزارة 

العمل والتنمية الجتماعية.

- وا�شلت وزارة العمل والتنمية الجتماعية دورها يف رعاية وتقدمي 

جميع اخلدمات الرعائية والإيوائية لالأطفال )جمهويل الأبوين والأيتام 

واأطفال الأ�شر املت�شدعة( وكذلك وذوي الإعاقات ال�شديدة وامل�شنني، مع 

العاملة واملقيمني  الطواقم  اأن  للتاأكد من  و�شعها ا�شرتاطات و�شوابط 

يف املراكز التابعة لها تتبع ال�شرتاطات الوقائية املقرة من قبل وزارة 

ال�شحة.

خال�شة القول، ورغم كل ما مت اإيجازه من قرارات واإجراءات باأبعادها 

املتعددة �شواء ال�شحية اأو القت�شادية اأو الجتماعية والإن�شانية، وهو 

غي�ص من في�ص، كانت �شمتها الرئي�شية التالحم والتكاتف ومتا�شك كافة 

مكونات املجتمع البحريني، فاإن مملكة البحرين مل ت�شمح باأن يقع اأي 

اإن�شان يعي�ص على اأرا�شيها يف دائرة العوز �شواء كان مواطًنا اأو مقيًما. 

منطلقات  على  بناًء  و�شونه  وكفلت حتقيقه  بذلك  البحرين  اآمنت 

اإن�شانية وحقوقية.. حفظ اهلل البحرين وقيادتها و�شعبها من كل مكروه. 

* وزير العمل والتنمية الجتماعية

االأبعاد ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية للت�صدي للجائحة
جميل بن حممد علي حميدان * 

امل�صاريع بحثت اجتاهات حديثة كالذكاء اال�صطناعي واحلو�صبة ال�صحابية

طلبة جامعة البحرين يوظفون �صغفهم واأحدث التقنيات يف تطبيقات ذكية

عر�شت كلية تقنية املعلومات يف جامعة 

التخرج  م�شاريع  من  م�شروًعا   50 البحرين 

وهند�شة  احلا�شوب،  علوم  تخ�ش�شات  يف 

بتقدمي  امتازت  املعلومات،  ونظم  احلا�شوب، 

خدمات الذكاء ال�شطناعي، وذلك عرب ت�شميم 

اأو تطوير تطبيقات الهواتف الذكية، ميكن اأن 

تتاح مل�شتخدمي اأنظمة اأبل واأندرويد. 

املعلومات  تقنية  كلية  عميدة  وقالت 

م�شاريع  »اإن  اجل�شمي:  ملياء حممد  الدكتورة 

تعك�ص  الكلية  اأق�شام  تطرحها  التي  التخرج 

واإثبات  املتنوع،  و�شغفهم  الطلبة  اهتمامات 

بتوظيف  مبتكرة  حلول  اإيجاد  على  قدراتهم 

واقعية«،  وم�شاكل  ملوا�شيع  التقنيات  اأحدث 

لفتة اإىل اأن 119 طالًبا قدموا هذه امل�شاريع. 

ومن جانبها، قالت رئي�شة اللجنة املنظمة 

ملعر�ص م�شاريع التخرج الدكتورة اأمل حممد 

الري�ص: »اإن حفل م�شاريع التخرج ي�شهم يف 

الوقت  اأن  معتربة  طلبتنا«،  اإجنازات  اإبراز 

مملكة  يف  منتجة  عنا�شر  يكونوا  كي  حان 

البحرين، مو�شحة اأن م�شروع التخرج ويعد 

تقنية  كلية  يف  الدرا�شة  من  اأ�شا�شًيا  ركًنا 

املعلومات. 

دينا  الطالبان:  قدم  ال�شياق  هذا  ويف 

عبداحل�شن،  عبدعلي  وح�شني  �شعدة،  حممد 

يعمل  ذكيا  تطبيقا  املعلومات،  نظم  ق�شم  يف 

قاعات  يف  الطلبة  ح�شور  ت�شجيل  على 

التعرف  باإمكانية  التطبيق  وميتاز  الدرا�شة، 

اإىل الوجوه، ويهدف هذا امل�شروع اإىل ت�شهيل 

جامعة  يف  الطلبة  ح�شور  ت�شجيل  عملية 

ا�شتهالكا  واأقل  فاعلية  اأكرث  لتكون  البحرين، 

للوقت. 

وطّور الطالبان: اآمنة خالد املناعي، واأحمد 

�شعيد اأ�شداهلل، يف ق�شم نظم املعلومات، تطبيق 

فكرة  وتقوم  )عون(،  بو�شم  خريية  من�شة 

امل�شروع على تطوير من�شة جتمع اجلمعيات 

اخلريية يف مملكة البحرين يف تطبيق واحد. 

املحتاجني  الإلكرتونية  املن�شة  هذه  وت�شاعد 

اجلمعيات  مع  التوا�شل  على  واملح�شنني 

امل�شاعدات،  على  اأجل احل�شول  من  اخلريية، 

اأو  املالية  امل�شاعدة  يف  والإ�شهام  التربع  اأو 

العينية. 

نظم  ق�شم  يف  الطالبات  طورت  كما 

مالك،  وجيهان  عارف،  عائ�شة  املعلومات: 

تخطيط  على  يعمل  تطبيقا  ح�شني،  ومنال 

الأحداث املتنقلة يف البحرين، ويهدف لتنظيم 

الفعاليات اخلا�شة لكل فرد مثل: اأعياد امليالد، 

وتقليل  الوقت،  توفري  بهدف  واحلفالت، 

ومزودي  العمالء  قوائم  واإن�شاء  التكلفة، 

الدفع  تفعيل  اإىل  اإ�شافة  املقرتحني،  اخلدمة 

الآيل. 

ها�شم  �شيد  �شهلة  الطالبتان:  وقدمت 

ق�شم  يف  �شهاب،  ح�شن  وزينب  الها�شمي، 

هند�شة احلا�شوب، تطبيًقا ذكًيا، يقوم مبهمة 

مل  الذين  املخالفني،  الأ�شخا�ص  عن  الك�شف 

ي�شعوا الكمامة، ومل يلتزموا مب�شافة التباعد 

الوقائية،  الحرتازات  فرتة  خالل  الجتماعي 

وذلك من خالل كامريا، بالإ�شافة اإىل اأن النظام 

امل�شتخدم يف التطبيق يدعم خا�شية التنبيه، 

وي�شاعد على �شبط املخالفني من خالل التقاط 

�شورة لهم. 

مي�شاء  الطالبتان:  قدمت  جهتهما  ومن 

يف  ها�شم،  حممود  وعائ�شة  عبداهلل،  عي�شى 

اإمكانية  حول  بحثا  احلا�شوب  هند�شة  ق�شم 

ت�شنيف  على  يعمل  ذكي  نظام  ت�شميم 

اأو  اأو ورق،  النفايات تبعا لنوعها: بال�شتيك، 

ذلك،  بعد  ليتم  قمامة،  اأو  زجاج،  اأو  معدن، 

عن  التدوير  لإعادة  القابلة  املخلفات  ف�شل 

املخلفات الأخرى. 

وبحث كل من الطلبة: فرحان اأحمد، وبالل 

احلا�شوب  علم  ق�شم  مناور، يف  �شابر، وجنم 

منها  لال�شتفادة  ذكية  نظارة  ت�شميم  اإمكانية 

النظارة  ومتتاز  اليومية،  احلياة  ت�شهيل  يف 

وحركات  بالإ�شارة  التحكم  بخوا�ص  الذكية 

درجة  قيا�ص  خا�شية  اإىل  بالإ�شافة  اجل�شد، 

م�شاعد  مع  املجاورة،  الأج�شام  يف  احلرارة 

�شوتي. 

اأمل حممد الري�س ملياء حممد اجل�سمي
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جمع  لرتاخي�ص  الت�سهيالت  من  املزيد  اإىل  نحتاج 

الظروف  ظّل  يف  �سيما  اخلريية  لالأعمال  الأموال 

اأو�ساع  من  تخلقه  قد  وما  بها  منّر  التي  ال�ستثنائية 

والتعاون  املجتمعي  التكاتف  تتطلّب مزيًدا من  اجتماعية 

يف �سّد حاجات الأ�سر ذات الدخل املحدود.

اإن النجاحات التي حققتها #البحرين يف حماربة جائحة 

#كورونا، مل تكن لتتحقق لول التوجيهات ال�سامية من لدن 
�سيدي جاللة امللك عاهل البالد حفظة #اهلل ورعاه، التي اأكدت 

على الأمن والطماأنينة، والعدل وامل�ساواة، و#حقوق_الإن�سان 

#حماية_والتزام #جمتمع_واعي.
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641 - امل�شلم�ن بقيادة عمرو بن العا�ص يتمكن�ن 

من الق�شاء على اآخر معاقل الروم يف الإ�شكندرية، وذلك 

وخا�شًة  م�شر  مناطق  اأغلب  فتح  من  عام  نح�  بعد 

ح�شن بابلي�ن الذي كان ي�شكل عا�شمة احلكم الرومي 

يف م�شر.

ال�شينية  احلك�مة  جترب  املتحدة  اململكة   -  1898

اأن  بعد  ك�نغ  ه�نغ  لتاأجري  عقد  على  الت�قيع  على 

احتلتها ع�شكرًيا.

من  املنتظم  التلفزي�ين  البث  بداية    -  1928

مدينة ني�ي�رك ملدة �شاعتني يف الي�م وثالث مرات يف 

الأ�شب�ع.

1965 - بداية ث�رة ظفار يف ُعمان.

1967 - الرئي�ص امل�شري جمال عبدالنا�شر يعلن 

ب�شبب  وذلك  اجلمه�رية،  رئا�شة  عن  تنحيه  لل�شعب 

الهزمية يف حرب الأيام ال�شتة.

م�شر  بني  الدبل�ما�شية  العالقات  ع�دة   -  1989

ولبنان.

على  ملكة  تت�ج  العبداهلل  رانيا  الأمرية   -  1999

امللك  احتفال  ي�م  يف  وذلك  الها�شمية،  الأردنية  اململكة 

عبداهلل الثاين بتت�يجه على العر�ص.

القدم  لكرة  العامل  كاأ�ص  بط�لة  افتتاح   -  2006

2006 املقامة يف اأملانيا.

عر�ض لوحة »موناليزا« يف مزاد على الإنرتنت

تعر�ُص دار »كري�شتيز« للمزادات بدًءا من اجلمعة على النرتنت ل�حة »م�ناليزا هيكينج« 

ال�شهرية التي تع�د اإىل القرن ال�شابع ع�شر والتي اّدعى مالكها امل�شه�ر بجمع التحف رمي�ند 

هيكينج خالل ال�شتينات اأنها الر�شمة الأ�شلية للي�ناردو دا فينت�شي، والتي ح�شل عليها من 

تاجر حتف يف منطقة ني�ص جن�ب فرن�شا.

ويقّدر �شعر الل�حة ال�شهرية مبا بني 200 األف و300 األف ي�رو، و�شيقام املزاد يف الفرتة 

املمتدة من 11 ي�ني� اإىل 18 من ال�شهر نف�شه على امل�قع الإلكرتوين لدار املزادات.

دخلت »امل�ناليزا« جمم�عات فران�ش�ا الأول بعد فرتة وجيزة من العام 1517. ثم اأجنزت 

العديد من الن�شخ منذ بداية القرن ال�شابع ع�شر، مبا يف ذلك الن�شخة التي ح�شل عليها رمي�ند 

هيكينج.

الفن�ن  مل�ؤّرخي  الل�حة  هذه  اأ�شالة  عن  يدافع  بالفن،  ال�شغ�ف  هيكينج  رمي�ند  وبقي 

وو�شائل الإعالم حتى ال�شتينات، كما �شكك يف اأ�شالة الل�حة املحف�ظة يف متحف الل�فر وطلب 

من املتحف اإثبات اأن لي�ناردو دا فينت�شي ه� الذي اأجنزها.

مدينــــــة الأ�ســـــد تتنفـــــ�ض حتـــــت املاءامراأة ُتنجب 10 اأطفال يف وقت واحد وتك�سر الرقم العاملي

اأجنبت امراأة تبلغ من العمر 37 

يف  واحد  وقت  يف  اأطفال   10 عاًما 

مدينة خاوتينغ بجن�ب اإفريقيا.

القيا�شي  الرقم  املراأة  وحّطمت 

بح�شب  غيني�ص  مل��ش�عة  العاملي 

ام�ص  املحلية  ال�شحف  يف  ورد  ما 

الثالثاء 8 ي�ني�.

واأجنبت ج��شياما متارا �شيث�ل 

التا�شع  الأ�شب�ع  يف  اأطفال  ع�شرة 

البداية،  يف  احلمل.  من  والع�شرين 

اأنها  ال�ش�تية  ف�ق  امل�جات  اأظهرت 

�شتنجب �شتة اأطفال، واأظهر الفح�ص 

التايل  ال�ش�تية  ف�ق  بامل�جات 

اأجنبت  النهاية  ويف  اأطفال،  ثمانية 

�شيث�ل 7 اأولد و3 فتيات.

اجلدد،  امل�اليد  والد  واأعرب 

العاطل عن العمل تيب�ه� ت�ش�تي�شي، 

الأطفال  هذه  كل  ل�لدة  �شعادته  عن 

يف وقت واحد. قال: »�شعرُت كاأنني 

مثل  تلقيُت  اأن  بعد  املختارين،  من 

اأن  الزوجان  ولحظ  الربكات«.  هذه 

احلمل مّر ب�شكل طبيعي، واأن ال�لدة 

نف�شها متت بعملية قي�شرية. ووفًقا 

هي  ال�لدة  هذه  مثل  فاإن  لالأطباء، 

اإدخال  مع  اخل�ش�بة  عالج  نتيجة 

عدة اأجنة خم�شبة يف الرحم لزيادة 

فر�ص املري�شة يف احلمل.

ول  ظلت  الذي  الأبرز  التحدي  اإن 

تزال ت�اجهه املدن ال�شاحلية ه� الثبات 

الك�ارث  ب�شبب  الختفاء  خطر  اأمام 

�شبيل  على  ت�شكلها  التي  الطبيعية 

واأم�اج  والأعا�شري  الع�ا�شف  املثال 

الـ»ت�ش�نامي« وارتفاع م�شت�يات �شطح 

البحر، وقد طمرت مدن عدة الفعل هذه 

)تاريخ  ال�شني   - الأ�شد  مدينة  اأهمها: 

الأ�شد«  »مدينة  ُع�مت   )1959 الغرق 

عن  ال�شينية  »ت�شجيانغ«  مقاطعة  يف 

ق�شد كجزء من م�شروع �شد نهر �شيناآن 

لت�ليد الطاقة الكهرومائية للمنطقة، مما 

اأدى اإىل اإن�شاء بحرية »كيانداو«.

البحرية  هذه  �شطح  وحتت 

ال�شطناعية تقع مدينة قدمية مغم�رة 

مرًتا،   40 اإىل   25 بني  يرتاوح  بعمق 

ُيعتقد اأن عمرها نح� 1400 عام.

اأن  البع�ص  اعتقاد  الرغم من  وعلى 

ذات  املدينة  كانت   - اأقدم  املباين  بع�ص 

�شي«،  »وو  جبل  قاعدة  عند  تقف  ي�م 

ا. غالًبا ما  وه� الآن مغم�ر جزئًيا اأي�شً

ال�شرق«،  »اأتالنت�ص  ا�شم  عليها  ُيطلق 

اكت�شاف  مت  كارل�«،  لـ»م�نت  وفًقا 

املدينة يف العام 2001 يف رحلة غ��ص 

وهي من بقايا ع�شرها املحف�ظة جيًدا، 

البي�شاء،  املعابد  من  متاهة  عن  عبارة 

والأق�ا�ص التذكارية، والطرق املعبدة.

نقل الفنانة الكويتية 

مرام البلو�سي اإىل »العناية املركزة«

اأكدت مي البل��شي اأن �شقيقتها مرام تعر�شت لأزمة 

»مالك  م�شل�شل  يف  �شخ�شيتها  ت�ش�ير  خالل  �شحية 

ومت  الأمريي،  امل�شت�شفى  اإىل  اإثرها  على  نقلت  رحمة«، 

�شيتم  وعليه  الأنزميات،  مل�ازنة  �شي�لة  باإبرة  حقنها 

اتخاذ قرار �شرورة اإجراء الق�شطرة اأم ل. 

»احلمدهلل  وقالت:  الك�يتية.  الراي  ل�شحيفة  وفًقا 

يف  ا  اأي�شً وللعلم  م�شتقرة،  ال�شحية  مرام  الفنانة  حالة 

اأثناء  م�شر  جمه�رية  يف  ت�اجدها  خالل   2019 عام 

اأجرت  قد  كانت  القاهرة«  »دفعة  م�شل�شل  ت�ش�يرها 

الراحة  من  ق�شًطا  نيلها  وبعد  اآنذاك،  القلب  يف  ق�شطرة 

مرام  �شقيقتي  تت�شافى  اهلل  وباإذن  الك�يت.  اإىل  عادت 

وتع�د اإىل بيتها وعائلتها ب�شحة وعافية«. ونفت الفنانة 

جللطة  مرام  �شقيقتها  تعّر�ص  البل��شي  هند  الك�يتية 

بالقلب.

 The وجهت الفنانة امل�سرية، غادة عبدالرازق، ر�سالة اإىل الفنان الكبري، عادل اإمام. ودعت غادة عبدالرازق، عرب برنامج

Insider بالعربي، عادل اإمام اإىل العمل معه، قائلة: »يا اأ�ستاذ اأول ما تخ�ص �سغل ابعتلي.. هو عارف، اأنا قلتهاله يف و�سه، 
اأ�ستاذ عادل اأنا بحلم اإين اأقف ق�سادك. اأمتنى اإنه ملا يرجع يعمل اأي حاجة اأنا يبقى ليا ال�سرف حتى اأطلع م�سهد واحد«.

غلق م�سجد و5 ماآمت 

خالفوا ال�سرتاطات ال�سحية

اأعلنت وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف 

الفريق  بها  يق�م  التي  امل�شتمرة  املتابعة  اإطار  يف  اأنه 

تبنّي  فقد  ك�رونا،  لفريو�ص  للت�شدي  الطبي  ال�طني 

املقررة  ال�شحية  لال�شرتاطات  ماآمت  و5  م�شجد  خمالفة 

بال�شكل الذي ُيعد اأداء ال�شعائر فيها خطًرا على امل�اطنني 

واملقيمني.

ال�سحة: 1279 حالة

 م�سابة بكورونا ووفاة 18

الفحو�سات  اأن  تعلن  ال�سحة   وزارة 

التي بلغ عددها 12535 يف يوم 8 يونيو 

2021، اأظهرت ت�سجيل 1279 حالة قائمة 
وافدة،  لعمالة  حالة   551 منها  جديدة 

قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و727 

كما  اخلارج،  من  قادمة  واحدة  وحالة 

العدد  لي�سل  اإ�سافية  حالة   2367 تعافت 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 233480. 

كما �سجلت وزارة ال�سحة 18 حالة وفاة 

م�سابة بكورونا.
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 خالل استقباله الفريق طيار مارتن سامبسون 
 رئيس الحرس الوطني: دور كبير 

لبريطانيا في حفظ األمن والسلم العالميين

أك��د رئي��س الحرس الوطن��ي الفري��ق أول الركن 
س��مو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على عمق 
العالق��ات الثنائي��ة والتاريخية الت��ي تربط بين 
البحري��ن مع المملكة المتحدة الصديقة، مش��يدًا 
سموه بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة في 

حفظ األمن والسلم العالميين.
جاء ذلك خالل اس��تقباله أمس في مكتب س��موه 
بديوان رئاس��ة الحرس الوطني، كبير مستش��اري 

الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة الفريق 
طيار مارتن س��امي سامبس��ون والوف��د المرافق، 
بحضور مدير مكتب س��مو رئيس الحرس الوطني 

اللواء الركن عبدالرحمن السعد.
وخالل اللقاء، هنأ رئيس الحرس الوطني  سامبسون 
بمناس��بة توليه مه��ام عمله، معربًا س��موه عن 
ش��كره وتقدي��ره للجهود التي يبذله��ا في تعزيز 

عالقات التعاون بين البلدين الصديقين.

استقبل كبير مستشاري الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة
 القائد العام: تبادل الخبرات والتعاون 

في المجال العسكري مع بريطانيا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ف��ي القيادة العامة 
صباح أمس، كبير مستش��اري الدفاع للش��رق األوس��ط 
البريطان��ي الفري��ق طي��ار مارتن سامبس��ون، بحضور 
وزير ش��ؤون الدفاع الفري��ق الركن عب��داهلل النعيمي، 
ورئي��س هيئ��ة األركان الفريق الركن ذي��اب النعيمي، 
ومدير ديوان القي��ادة العامة اللواء الركن حسن سعد، 
ومس��اعد رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين اللواء 

الركن بحري يوسف مال اهلل، وعدد من كبار ضباط قوة 
دفاع البحرين.

وخ��الل اللقاء، أش��اد القائد العام لقوة دف��اع البحرين 
بعالقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط بين 
البحري��ن والمملكة المتحدة والت��ي لها جذور تاريخية 
متينة، منوهًا بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين 
في ش��تى المج��االت ومنها ما يتعلق بتب��ادل الخبرات 

والتعاون في المجال العسكري.

هنأ نظيره المالديفي بانتخابه رئيسًا لـ»العامة لألمم المتحدة«

 الزياني: مساندة األمم المتحدة 
في مواجهة التحديات العالمية

أجرى وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، 
أم��س، اتصااًل هاتفي��ًا مع وزير خارجي��ة جمهورية 
المالديف عبداهلل ش��اهد. وخالل االتصال، هنأ وزير 
الخارجية عبداهلل ش��اهد بمناس��بة انتخابه رئيس��ًا 

للدورة 76 المقبلة للجمعية العامة لألمم المتحدة، 
متمني��ًا له دوام التوفيق والس��داد ف��ي حمل هذه 
األمان��ة وأداء المهام الموكلة إلي��ه، مؤكدًا حرص 
البحرين عل��ى العمل جنبًا إلى جن��ب معه من أجل 

الحفاظ على األمن والس��لم واالستق��رار العالم��ي، 
ومس��اندة الجهود التي تبذله��ا األمم المتحدة في 
مج��ال دع��م التنمية المس��تدامة ف��ي دول العالم 

ومواجهة التحديات العالمية.

 البحرين تدين الهجوم 
 اإلرهابي على حاجز أمني 

في سبها الليبية
أدانت وزارة الخارجية بش��دة، الهجوم اإلرهابي الذي استهدف 
حاج��زًا أمني��ًا ف��ي مدينة س��بها الليبية، وأس��فر ع��ن مقتل 

ضابطين عسكريين وإصابة آخرين،.
وأكدت تضامن المملكة مع دولة ليبيا الشقيقة في جهودها 
الرامية للقضاء على التنظيمات اإلرهابية، ومساعيها لتحقيق 
تطلعات الشعب الليبي الش��قيق لألمن واالستقرار واالزدهار  
وبم��ا يحفظ لدول��ة ليبيا س��المتها وأمنها ووح��دة أراضيها 
ويؤدي إلى القضاء على العنف والتطرف واإلرهاب بكل صوره 

وأشكاله.
وش��ددت عل��ى موقفها الراس��خ الراف��ض لإلره��اب والداعي 
لضرورة اضطالع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه 

األعمال واالعتداءات اإلرهابية اآلثمة.

20 عامًا من العمل على دمج المرأة في مختلف مسارات التنمية الوطنية

 »األعلى للمرأة« يتابع تفعيل خطة
 »التوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل«

يحرص المجلس األعلى للمرأة منذ إنشائه قبل عشرين 
عامًا وحتى اآلن على استكش��اف الفرص الداعمة لتقدم 
المرأة البحرينية، ويعمل المجلس في إطار اختصاصاته؛ 
وبالتع��اون م��ع جميع الش��ركاء م��ن القطاعي��ن العام 
والخ��اص والمجتم��ع المدن��ي؛ عل��ى ضمان اس��تدامة 
مش��اركة وتنافسية المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها 

في مختلف مسارات التنمية الوطنية.
للم��رأة  األعل��ى  المجل��س  أطل��ق   ،2019 ع��ام  وف��ي 
مب��ادرة الت��وازن بين الجن���س��ين في م��ج���ال ع��ل�وم 
المس��تق���بل«، والت��ي بنيت على رؤي��ة حضرة صاحب 
الجالل��ة ف��ي أن الفرد رج��اًل كان أو امرأة )ه��و المرتكز 
الرئي��س لبناء الدول��ة ونموه��ا وتطورها(، ولما أش��ار 
ل��ه جاللته تحدي��دًا في كلمته الس��امية ب�« وضع خطة 
وطني��ة ش��املة تأمن االس��تعداد الكام��ل للتعامل مع 
متطلب��ات االقتص��اد الرقمي«، وقد أك��د المجلس على 
أهمية ه��ذه المب��ادرة الوطني��ة كأداة تنظيمية تدعم 
اس��تدامة مش��اركة المرأة البحرينية ف��ي مجاالت علوم 
المس��تقبل بما يضمن تحقيق التوازن بين الجنس��ين، 
وتعزيز قدرتها التنافسية لتلبية المتطلبات واألولويات 
الوطنية ف��ي التحول لالقتصاد الرقمي وصناعة التنمية 
الوطني��ة، وإيجاد فرص عمل جديدة واعدة لالنتقال إلى 
وظائف أفضل تتسم باإلبداع واالبتكار وبما يتناسب مع 

سرعة المتغيرات الخاصة بالمسار التنموي العالمي.
وتس��تهدف »م�بادرة الت�وازن بين الجنس��ين في مج�ال 
ع�ل�وم المستق�بل« المرأة البحرينية ف�ي جميع مراحلها 
العمري��ة، وترتب��ط المبادرة بمج��االت الخطة الوطنية 
لنه��وض المرأة البحرينية، وباألخص مجال التعلم مدى 
الحياة ال��ذي يهدف إلع��داد الجيل القادم ف��ي المراحل 
التعليمي��ة ورف��ع قدرات��ه في مج��ال االبت��كار واإلبداع 
وصناعة التنمية االقتصادية واالجتماعية. وجرى تحديد 
مجاالت علوم المس��تقبل توافقًا مع الجهود والتوجهات 
الرقم��ي  بالتح��ول  الخاص��ة  والمس��تقبلية  الحالي��ة 
ف��ي مملك��ة البحرين، وتش��مل ه��ذه العل��وم مجاالت 
التكنولوجيا والتكنولوجي����ا المالي��ة والم��دن الذكي��ة 
واألمن اإللكتروني، والطاقة المتجددة، وعلوم الفضاء، 
والذكاء الصناعي، واألمن الغذائي، اإليكولوجيا، وتقنية 

النانو، والطب الدقيق أو الجينومي.
ويتضمن اإلطار العام ل�«مبادرة الت�وازن بين الجنس��ين 
في مج�ال علوم المس��تق�بل« ستة مح�اور رئيسة يعمل 
المجل��س األعلى للمرأة على متابعة تنفيذها بش��راكة 
فاعلة م��ع كافة القطاع��ات من الوزارات والمؤسس��ات 

الرس��مية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني 
ذات العالقة بحس���ب اختصاصاتهم، وهذه المحاور هي 
التش��ريعات، والسياس��ات والقوانين، واالس��تراتيجيات 
واألط�ر المؤسس��ية واإلدارية الالزمة لزي��ادة وتحفي��ز 
األجي��ال نح�و االبت��كار واإلب��داع، والتعلي����م وتنمي��ة 
المه��ارات والمواه��ب للتوج��ه نح��و اإلب��داع واالبتكار 
وتخصص��ات عل��وم المس��تقبل، كم��ا تدع��م المبادرة 
االستشارات والخدمات لتطوير البرام��ج والمشاريع نحو 
المج��االت الواعدة وعل��وم المس��تقبل، والبحث العلمي 
والتطوي��ر وإدارة المعرف��ة للنظم المؤسس��ية لتعزيز 
اقتص��اد المعرف��ة، والتوعية والتثقيف ونش���ر الثقافة 
المجتمعي��ة وتعزي��ز اإلرش��اد والتوجي��ه األكاديم��ي 
والمهن��ي للتوج��ه نحو عل���وم المس��تقبل، والمتابعة 
والتقيي��م بتبني آلية واضح��ة لتقيي��م ومتابعة تنفيذ 
البرنام��ج بم��ا يضم���ن ج��ودة واس��تدامة تنفيذه��ا 
والربط م�ع جميع الجه��ات ذات العالقة بمجاالت علوم 

المستقبل.
وق��د انطلقت المب��ادرة بمنهجية دقيق��ة وواضحة نحو 
تحقيق األثر المتوقع بم��ا يتوافق مع توجهات البحرين 
المبنية عل��ى النضج والخبرة التراكمي��ة والقائمة على 
تفعيل مبدأ الشراكة التامة بين جميع األطراف المعنية 
م��ن مؤسس��ات القط��اع الع��ام والخاص ومؤسس��ات 
المجتمع المدن��ي وبناء على المرتك��زات والدوافع التي 

توافقت عليها جميع األطراف.
وتتمثل آليات إعداد المب��ادرة في رصد وتقييم الجهود 
والمبادرات والمش��اريع الوطنية وقياس مؤشرات تواجد 
الم��رأة في المجاالت العلمي��ة الواعدة والتي تتميز بها 
المرأة البحرينية من خالل مهاراتها التي اكتس��بتها في 
المؤسس��ات التعليمي��ة، ومقارنة الجه��ود والمبادرات 
الوطني��ة مع الجهود الدولية واالطالع على الممارس��ات 
العالمية إليجاد الفرص التي تس��اهم في تطوير البنية 
التحتي��ة الوطني��ة لتك��ون أكث��ر دعم��ًا لتق��دم المرأة 
البحريني��ة، وعقد مجموع��ات تركيز ولقاءات تش��اورية 
تهدف إلى استعراض المبادرات والجهود الوطنية ورصد 
الفرص والتحديات وبمشاركة فئة الشباب من الجنسين 
للتعرف عل��ى تطلعاته��م واحتياجاتهم، واالس��تعانة 
بعدد م��ن األدوات والوس��ائل البحثية واالس��تقصائية 
ومنه��ا دراس��ة أكاديمية بحثي��ة بالتعاون م��ع جامعة 
الخلي��ج العربي حول »الت��وازن بين الجنس��ين: مهارات 
ووظائف المس��تقبل«، والخروج بخارطة طريق تشاركية 
تتضم��ن محاوره��ا وآلي��ات تنفيذها س��هولة التطبيق 
والمرونة التي توفرها للجهات المعنية بشكل يتناسب 

مع القدرة االس��تيعابية لكل جهة وضمان عنصر اإلبداع 
واالبتكار لكل جهة.

وتشمل خطة متابعة وتقييم المبادرة تنفيذ الدراسات 
االستش��رافية الالزمة على المس��توى الوطني، وتحليل 
البيانات المتعلقة بمجاالت علوم المس��تقبل وعكسها 
على واق��ع مملكة البحري��ن بحيث تتناس��ب مع الحاجة 
الوطني��ة الراهن��ة وتحفزه عل��ى المضي قدم��ًا لمراحل 
متقدمة، مع المتابعة والتقييم المس��تمر مع الش��ركاء 
لقياس إمكاني��ة تطبيق األثر المرج��و للجهود الوطنية 
لضم��ان تقدم المرأة في مجاالت علوم المس��تقبل بما 
يتواف��ق م��ع إدم��اج احتياجات الم��رأة في ه��ذا المجال 
لتحقي��ق الت��وازن بين الجنس��ين، وإش��راك المواطنين 
ورصد آرائه��م ومقترحاتهم وتطلعاتهم المس��تقبلية 
للمبادرة للمس��اهمة في تقديم مقترحات نوعية تلبي 

تطلعات الشباب.
وتأتي »مبادرة التوازن بين الجنسين في م��ج�ال ع��ل�وم 
المستق���بل« متسقة مع توجهات رؤية البحرين 2030 
ف��ي الحاجة إلى زيادة اإلنتاجي��ة واالبتكار وإيجاد فرص 
عمل جديدة واعدة واالنتقال إلى وظائف أفضل تتس��م 
باإلب��داع واالبتكار ونظام مس��تقر قائم على التطلعات 
وض��رورة  أفض��ل،  لوظائ��ف  واالنتق��ال  المس��تقبلية، 
إيجاد نظام مس��تقر قائم على التطلعات المس��تقبلية. 
وه��و ما تؤك��د عليه كذل��ك توجهات الخط��ة الوطنية 
لنه��وض الم��رأة البحريني��ة 2022، ومف��ردات برنامج 
العم��ل الحكومي المتفاعلة م��ع النمو المتوقع في عدد 
م��ن القطاعات التي تعتمد ف��ي عملياتها على تقنيات 
ال��ذكاء االصطناعي، والتي تس��عى الحكومة لتحقيقها 
من خ��الل أولويات رئيس��ية تتمثل في تعزي��ز الثوابت 

األساس��ية للدول��ة والمجتم��ع، واالس��تدامة المالي��ة 
والتنمية االقتصادية، وتأمي��ن البيئة الداعمة للتنمية 
المس��تدامة. ومن جوانب االرتباط على سبيل المثال ال 
الحصر ما دعا إليه برنامج عمل الحكومة بش��أن أهمية 
إعادة رس��م دور القطاع العام م��ن المحرك الرئيس إلى 
المنظم والش��ريك وال��ذي يتطلب رفع كف��اءة وفاعلية 
القط��اع الحكوم��ي ورفع إنتاجي��ة الموظ��ف الحكومي، 
وتعزيز اإلبداع والمعرف��ة واالبتكار وتعزيز دور القطاع 
الخ��اص كمحرك أساس��ي للنم��و االقتص��ادي، وتعزيز 
وتطوير البيئة االستثمارية لتشجيع االستثمار واالبتكار 
وري��ادة األعمال مع ضم��ان جودة الخدم��ات التعليمية 
وتعزي��ز كف��اءة اس��تخدام الم��وارد والطاقة م��ع تبني 

التقنيات الحديثة وتعزيز األمن السيبراني.
وقد عم��ل المجلس األعل��ى للمرأة على رب��ط »مبادرة 
الت��وازن بي��ن الجنس��ين في مج��ال علوم المس��تقبل« 
بأجن��دة وأهداف التنمية المس��تدامة 2030، وذلك في 
إط��ار حرص المجلس على موائم��ة خططه وبرامجه مع 
الرؤى الوطنية وخطط العمل الدولية على حد سواء من 
جهة، واستكمال ما اتخذته مملكة البحرين من خطوات 
واضح��ة لتحقيق ه��ذه األهداف ذات العالقة المباش��رة 
وغير المباش��رة بالمرأة من جهة أخرى، وذلك الستثمار 
مضمون ومخرجات ه��ذه المبادرة في متابعة التزامات 

الدولة تجاه األجندة األممية.
وتكللت الجهود االس��تباقية الداعمة لتقدم المرأة بأن 
يك��ون االحتف��ال بيوم الم��رأة لهذا العام تح��ت رعاية 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، حي��ث يحتفي المجل��س األعلى 
للمرأة هذا العام )2021( بمناسبة يوم المرأة البحرينية 
والمتزامن��ة م��ع م��رور 20 عام��ًا على تأسيس��ه كصرح 
وطني معن��ي بمتابعة تق��دم الم��رأة البحرينية والذي 
التزم طوال تل��ك الفترة بخطه المؤسس��ي، وبتفعيله 
المنظم الختصاصاته برؤية تس��تند إلى القيم الوطنية 
والمبادئ الدس��تورية المؤدية إلى إس��هامات متنوعة 
وبطم��وح عال��ي لجعل مملك��ة البحرين مرك��زًا للخبرة 
وإدارة المعرفة في ش��ؤون المرأة ويستهدى به إقليميًا 
وعالميًا، وذلك بعد أن تفضلت صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد 
المفدى رئيس��ة المجلس، باعتم��اد موضوع يوم المرأة 
البحريني��ة تحت عن��وان »المرأة البحريني��ة في التنمية 
الوطني��ة.. مس��يرة ارتقاء في وطن معط��اء«، وتتزامن 
هذه المناس��بة المهمة مع االحتفاء بالذكرى العشرين 

لميثاق العمل الوطني.

 »الخارجية«: بدء تسجيل البحرينيين
 في الخارج الراغبين في التطعيم

أعلنت وزارة الخارجية أمس أنه وتنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بتوفير التطعيم لفيروس 
كورون��ا )كوفيد19( لكافة المواطنين البحرينيين وذويهم المقيمين في الخارج، 

يس��تطيع المواطنون في الخارج الراغبون في الحصول على التطعيم، التسجيل 
عبر الرابط التالي:

/https://bahrainembassyuk-covid19vaccine.mailchimpsites.com
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 إنفاذًا للتوجيه الملكي.. »التنسيقية« 
تستعرض خطة تطعيم المواطنين في الخارج

ت��رأس نائب رئي��س مجلس الوزراء س��مو الش��يخ 
محمد بن مبارك آل خليفة اجتماع اللجنة التنسيقية 

ال���383 والذي عق��د عن بعد. واس��تعرضت اللجنة 
خطة تطعيم المواطنين في الخارج إنفاذًا للتوجيه 

الملكي السامي، كما بحثت آخر مستجدات التعامل 
مع فيروس كورونا )كوفيد�19(.

نائب رئيس األمن العام: مواصلة 
التنسيق األمني مع بريطاينا

اس��تقبل نائب رئيس األمن العام اللواء عب��داهلل محمد الزايد، كبير 
مستش��اري الدفاع في المملكة المتحدة لش��ؤون الش��رق األوس��ط 
وش��مال إفريقيا الفريق مارتن سامس��ون. ورحب نائب رئيس األمن 
الع��ام بزي��ارة الفريق مارتن سامس��ون، مش��يدًا بعم��ق العالقات 
التاريخي��ة والمتمي��زة بي��ن مملك��ة البحري��ن والمملك��ة المتحدة 
وحرصهما على مواصلة التعاون والتنس��يق األمني. وتم خالل اللقاء، 
استعراض العالقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 المؤيد: توفير فرص التدريب
 للشباب لتنمية مهاراتهم  

بحث وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، خالل عقده اجتماعًا 
عبر تقنية االتصال المرئي مع المدير اإلقليمي لشركة مايكروسوفت 
البحرين وعمان الش��يخ س��يف بن هالل الحوس��ني، بحض��ور الوكيل 
المس��اعد للدعم والخدمات بالوزارة س��ارة إس��حاق، س��بل التعاون 
المش��ترك لالس��تفادة من خبرات شركة مايكروس��وفت وتسخيرها 
لخدمة القطاع الش��بابي في المملكة. وخالل اللقاء، أشار المؤيد إلى 
أهمية مواصلة التعاون الوثيق الذي يربط بين وزارة شؤون الشباب 
والرياضة وش��ركة مايكروس��وفت في العديد م��ن المجاالت، مؤكدًا 
الحرص على أهمي��ة مواصلة التعاون في المجال الش��بابي والعمل 
على توفير فرص التدريب المهني للشباب من أجل تنمية مهاراتهم 
وقدراته��م المختلفة.  من جانبه أعرب الحوس��ني عن تقديره للدور 
البارز الذي تقوم به وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة في التعاون مع 
مايكروس��وفت لتنفيذ العديد من المش��روعات المش��تركة، مشيرًا 
إلى أن هن��اك العديد من الفرص المتاحة للتعاون في مجال تدريب 

الشباب وتمكينهم وتأهيلهم بصورة متميزة.

 سفير البحرين بروما: دور 
مهم لجامعة السابينزا

اجتمع س��فير البحرين في روما الدكتور ناصر محمد البلوشي، أمس، 
مع البروفيس��ور أنتونيو كاربوني، والبروفيسور أنتونيو باستوري من 

جامعة السابينزا اإليطالية.
تم خ��الل االجتماع اس��تعراض مس��ار العالقات الثنائي��ة المتميزة 
التي تربط مملكة البحرين والجمهورية اإليطالية الصديقة وس��بل 
تنميتها على كافة األصعدة، وتأكي��د الدور المهم الذي تضطلع به 
جامعة الس��ابينزا من خالل احتضانها كرسي الملك حمد للحوار بين 
األديان والتعايش السلمي، إضافة إلى مناقشة مختلف الموضوعات 

ذات االهتمام األكاديمي المشترك وخاصة في المجاالت الطبية.
وأش��اد البروفيس��ور أنتونيو كاربون��ي بمذكرة التفاه��م بين وزارة 
الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة اإليطالية في مجاالت الصحة 
والعل��وم والتي ت��م التوقيع عليها خ��الل الزيارة الرس��مية لصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، إلى الجمهورية اإليطالية ف��ي فبراير 2020 ، معربًا 
ع��ن ترحيب الجامعة بالتعاون م��ع وزارة الصحة البحرينية في مجال 

تدريب األطباء البحرينيين على األنظمة الطبية المتقدمة.

رصد مستمر لجميع مراحل الدورة اإلجرائية لالستفادة من البرنامج

 الحمر: 8 آالف أسرة استفادت 
من »مزيا« عبر 84 مشروعًا عقاريًا

أش��اد وزير اإلس��كان المهندس 
باس��م بن يعقوب الحمر بجهود 
العق��اري  التطوي��ر  مؤسس��ات 
المتعاونة م��ع الوزارة من خالل 
برنام��ج »مزاي��ا«، والتي تعمل 
ف��ي إط��ار أه��داف ورؤى الوزارة 
عب��ر تقدي��م الحل��ول الس��كنية 
للمواطني��ن التي تكف��ل فورية 
الحصول على الخدمة اإلسكانية، 
وتتي��ح للمواطن مرون��ة كبيرة 
الختي��ار س��كنه المالئ��م ال��ذي 
يلبي احتياجاته من حيث الموقع 
الجغرافي والمساحة والمكونات 

الداخلية للوحدة السكنية.
أن  إل��ى  اإلس��كان  وزي��ر  ون��وه 
البرنام��ج ش��هد من��ذ تدش��ينه 
العقاري  التطوير  توفير شركات 
مختل��ف  ف��ي  مش��روعًا   84
محافظات المملك��ة، األمر الذي 
ساهم في توفير السكن المالئم 
والفوري ألكثر من 8000 أس��رة 
بحريني��ة، ف��ي ترجم��ة واضحة 
لنجاح محور الشراكة مع القطاع 
برنام��ج  أق��ره  ال��ذي  الخ��اص، 

الحكومة السابق والحالي.  
وقال إن توفير الحلول اإلسكانية 
المبتك��رة والفوري��ة تأت��ي في 
مقدم��ة خط��ط ال��وزارة خ��الل 

المرحل��ة الحالي��ة، تنفيذًا لرؤى 
الس��مو  صاح��ب  وتوجيه��ات 
الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء بش��أن صياغة 
حل��ول مبتكرة لإلس��كان والبنى 
التحتية بالش��راكة م��ع القطاع 
الخاص لتس��ريع وتي��رة اإلنجاز، 
ال��وزارة للبح��ث  حي��ث تس��عى 
المس��تمر عن مبادرات إسكانية 
س��رعة  ف��ي  تس��هم  مبتك��رة 
حصول المواطنين على السك��ن 

المالئم.
وأكد وزي��ر اإلس��كان أن الوزارة 

مس��تمر  رص��د  بإج��راء  تق��وم 
ال��دورة اإلجرائية  لجميع مراحل 
مزايا،  برنام��ج  لالس��تفادة من 
به��دف إيج��اد فرص التحس��ين 
والتطوي��ر، بم��ا يكف��ل س��رعة 
اإلج��راءات وفورية الحصول على 
المس��كن المالئ��م، منوه��ًا إلى 
أن برنام��ج مزاي��ا يؤك��د نج��اح 
رؤية الحكومة في توفير خدمات 
فوري��ة للمواطني��ن م��ن خ��الل 

الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن برنامج مزايا 
وما حققه في الفترة األخيرة من 
إقبال واسع من قبل المنتفعين، 
فضاًل على أثره االقتصادي الذي 
يرفد العجلة التنموية بالمملكة 
عبر الش��راكة القائمة والمثمرة 
وال��ذي  الخ��اص  القط��اع  م��ع 
االقتصادي  فاق حج��م نش��اطه 
880 ملي��ون دين��ار، مؤك��دًا أن 
عدد المس��تفيدين م��ن برنامج 
»مزاي��ا« منذ تدش��ينه ق��د بلغ 

حتى اآلن نحو 8000 مستفيد.
كما أفاد المهن��دس الحمر بأن 
برنام��ج تطوير حق��وق األراضي 
بالتعاون مع القطاع، وبالتحديد 
التطوي��ر  مؤسس��ات  م��ع 
العق��اري يعد أحد أب��رز أولويات 

أن��ه يع��د  الحكوم��ة، وخاص��ة 
أح��د الحل��ول المبتك��رة لتوفير 
الس��كن االجتماعي، وقال: »إنه 
م��ن المؤم��ل أن يمث��ل تنفيذ 
مش��روع الل��وزي خط��وة جديدة 
عل��ى صعي��د تعزي��ز التع��اون 
الحكوم��ي  القطاعي��ن  بي��ن 
السكن  والخاص لتوفير مشاريع 
االجتماعي للمواطنين، وال سيما 
أن��ه س��يعزز م��ن رؤي��ة تقديم 
للمواطنين  الفوري��ة  الخدم��ات 
من خالل توفير قاعدة كبيرة من 
المعروض من الوحدات السكنية 
ذات الكلف��ة المناس��بة، وإتاحة 
ش��رائها م��ن خ��الل الخدم��ات 
التمويلية الت��ي تتيحها الوزارة، 
ضم��ن  إضافي��ًا  خي��ارًا  ليمث��ل 
الخيارات المتنوعة التي تتيحها 

الوزارة أمام المواطنين«.
ال��وزارة تس��تهدف  أن  وأوض��ح 
م��ن خ��الل ه��ذا البرنام��ج حال 
نج��اح نس��خته التجريبي��ة بناء 
عل��ى  الس��كنية  الوح��دات  آالف 
األراض��ي الحكومي��ة، األمر الذي 
س��يوفر عددًا كبيرًا من الوحدات 
تنافس��ية  بأس��عار  الس��كنية 
تناسب المستفيدين من خدمة 

التمويالت اإلسكانية.

وزير اإلسكان

 مركز جدحفص الصحي 
يباشر تقديم خدماته على مدار 24 ساعة

تنفي��ذًا ألمر صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بتقديم الخدمات على مدار 24 
ساعة في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات 
المملكة بما يس��هم في تطوير واس��تدامة 
خدم��ات القط��اع الصح��ي وتعزي��ز كفاءته 
تحقيقًا لألهداف المنش��ودة، قامت الرئيسة 
التنفيذية لمراك��ز الرعاي��ة الصحية األولية  
الدكتورة جليلة الس��يد ج��واد وفريق العمل 
بزي��ارة تفقدي��ة لمركز جدحف��ص الصحي، 
وذلك لتفقد س��ير عمل المرك��ز في أول يوم 

من تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة.
وأكدت الدكتورة الس��يد أّن البحرين حريصة 
عل��ى تقديم أفض��ل الخدم��ات الصحية بما 
يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى التي تضع صحة المواطن كأحد أهم 
األولوي��ات، بما يحقق التوجه��ات الطموحة 
لصاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، منوه��ًة بأننا نش��هد الي��وم مزيدًا 

من المبادرات على مس��توى تعزيز منظومة 
الخدم��ات الصحية وترس��يخ مب��دأ التغطية 

الصحية الشاملة.
وأوضح��ت أّن مب��ادرة افتتاح مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة على مدار الس��اعة تحظى باهتمام 
كبير ومتابعة مس��تمرة من المجلس األعلى 
للصحة برئاسة رئيس الفريق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا الفري��ق طبيب 

الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، ورئيس 
مجلس أمناء مراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب وكافة 
أعضاء المجل��س، نظرًا إلى ما تش��كلة هذه 
المبادرة من نقلة نوعية في مسيرة الخدمات 

الصحية في المملكة«.
وخ��الل الزي��ارة التفقدي��ة اطلع��ت الرئيس 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية على 

س��ير العمل في جميع أقسام المركز في أول 
يوم من تطبيق نظام ال�24 ساعة، ومستوى 
تجهيز المركز الستيفاء متطلبات العمل على 
مدار الس��اعة، من موارد بشرية ومستلزمات 
إضافية بما يوفر التغطية الطبية لمباش��رة 
الحاالت المستعجلة المتعلقة بطب العائلة، 
والتصنيف للحاالت الواردة ومباشرتها بشكل 
مبدئ��ي قب��ل تحوي��ل الح��االت الطارئة إلى 

المستشفيات.
وقدمت الرئي��س التنفيذي لمراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة ش��كرها للك��وادر الصحية 
العاملة في المرك��ز، والطواقم اإلدارية التي 
س��اهمت في سرعة تنفيذ أمر صاحب السمو 
الملك��ي ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
والعمل بش��كل مس��تدام على تقديم رعاية 

صحية متميزة.

 غلق مسجد و5 مآتم 
لمخالفتها االشتراطات الصحية

اإلس��المية  والش��ؤون  الع��دل  وزارة  أعلن��ت 
واألوق��اف أنه في إط��ار المتابعة المس��تمرة 
التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا، فقد تبين مخالفة مسجد و5 
مآتم لالش��تراطات الصحية المقررة بالش��كل 
ال��ذي يع��د أداء الش��عائر فيه��ا خط��رًا عل��ى 

المواطنين والمقيمين.
وقررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني 

الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا غلق مس��جد 
ف��ي محافظة العاصمة وخمس��ة مآتم في كل 
من محافظة العاصمة والمحافظة الش��مالية 
والمحافظ��ة الجنوبي��ة، وذلك بش��كل مؤقت 
لمدة أس��بوعين، حتى تتمكن الفرق المعنية 
م��ن القيام بعملية تتب��ع المخالطين، وكذلك 
القي��ام بعملية التعقي��م والتأكد م��ن اتخاذ 
اإلج��راءات االحترازية بش��كل صحيح ووضعها 

موضع التنفيذ.
وش��ددت عل��ى متابعته��ا تنفي��ذ اإلج��راءات 
واالش��تراطات االحترازية بالمس��اجد والمآتم 
وتكثيفه��ا للحم��الت التفتيش��ية واتخ��اذ ما 
يلزم لحفظ صحة وس��المة مرتادي المس��اجد 
والمآت��م، مؤك��دة أن االلت��زام بالتعليم��ات 
واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية 

الدينية والواجب الوطني.



أعل��ن الفري��ق الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورونا 
)كوفيد-19(، برئاسة رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، عن 
تمديد العمل بالقرارات الس��ابقة بشأن إغالق بعض 
القطاعات لمدة أسبوعين بدءًا من الجمعة 11 يونيو 

إلى يوم الجمعة 25 يونيو.
يأت��ي الق��رار، بع��د الع��رض وأخ��ذ موافق��ة اللجنة 
التنس��يقية وبناًء على النتائج اإليجابية التي تحققت 
للحد من انتشار الفيروس والتحسن في أعداد الحاالت 
القائم��ة اليومية، والتي تدل على الس��ير في االتجاه 
الصحي��ح نحو تحقي��ق النتائ��ج اإليجابي��ة المرجوة.

وتشمل القرارات:
- االستمرار في إغالق المجمعات والمحالت التجارية.
-االس��تمرار في إغالق المطاعم والمقاهي، واقتصار 
أنش��طتها عل��ى تقدي��م األطعم��ة فقط م��ن خالل 

الطلبات الخارجية والتوصيل.
-االس��تمرار في إغ��الق المراك��ز الرياضي��ة وصاالت 

التربية البدنية وبرك السباحة واأللعاب الترفيهية.
-االستمرار في إغالق دور السينما وكل صاالت العرض 

التابعة لها.

-االستمرار في منع إقامة المناسبات والمؤتمرات.
-االس��تمرار ف��ي من��ع حض��ور الجماهي��ر للفعاليات 

الرياضية.
-االس��تمرار في إغ��الق محالت الحالق��ة والصالونات 

ومحالت السبا.
-االس��تمرار في منع إقام��ة المناس��بات الخاصة في 

المنازل.
- االس��تمرار في تطبيق سياس��ة العم��ل من المنزل 
على كافة الجهات الحكومية وتكون بنس��بة 70% من 

عدد الموظفين.
- االس��تمرار في تعلي��ق الحضور واالكتف��اء بالتعُلم 
عن ُبعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي 
وري��اض األطف��ال والمراكز وال��دور التأهيلي��ة، ودور 
الحضان��ات ومراكز ومعاهد التدريب، ويس��تثنى من 

ذلك الحضور لالمتحانات الدولية.

-االس��تمرار ف��ي اإلج��راء الحال��ي المتب��ع الخ��اص 
بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين.

 كم��ا نوه الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا باس��تمرار العمل ف��ي القطاعات األساس��ية 

التالية:
والب��رادات  مارك��ت،  والس��وبر  مارك��ت،  -الهايب��ر 
والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألس��ماك واللحوم 

الطازجة.
-المخابز اليدوية واآللية.

-محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
-المؤسس��ات الصحي��ة الخاص��ة، فيم��ا ع��دا بعض 
الخدم��ات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
-البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

-المكاتب اإلدارية للمؤسس��ات والشركات، والتي ال 

يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
-المح��ال العامل��ة ف��ي اس��تيراد وتصدي��ر البضائع 

وتوزيعها.
-ورش وكراج��ات تصلي��ح وصيان��ة المركبات ومحال 

قطع الغيار.
-قطاع اإلنشاءات والصيانة.

-المصانع.
-محال االتصاالت.

-الصيدليات.
وأض��اف الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورونا، أنه س��يتم الفتح التدريج��ي لهذه القطاعات 
بع��د انقض��اء الفترة المق��ررة بناء عل��ى المعطيات 

والمستجدات.
وش��دد الفريق الوطن��ي الطبي أن المرحل��ة المقبلة 
م��ن التعامل مع في��روس كورونا تتطل��ب مضاعفة 
الجهود واس��تمرار االلتزام لتحقيق األهداف المرجوة 
وه��ذا االلتزام اليوم واجب وطني فهو المنطلق لنجاح 
كاف��ة الخطط الموضوعة للتصدي للفيروس، مؤكدًا 
أن اإلجراءات التي يت��م اتخاذها هدفها الحفاظ على 

صحة المواطنين والمقيمين وسالمتهم.
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الفتح تدريجيًا بناء على المستجدات

»الفريق الوطني«: تمديد »الغلق الجزئي« أسبوعين

ليشمل شهري يونيو وسبتمبر أو العمل مساًء

مطالبات عمالية بتمديد »حظر العمل وقت الظهيرة«
أيمن شكل «

تس��تعد وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية خالل ش��هري يوليو وأغس��طس 
لتطبيق القرار الوزاري رقم )39( لس��نة 2013 بش��أن حظر العمل تحت أشعة 
الش��مس واألماكن المكش��وفة خ��الل فترة الظهي��رة من الس��اعة 12 ظهرًا 
وحتى الس��اعة الرابعة عصرًا في شهر يوليو وأغسطس، وإجراء تفتيش دوري 
عل��ى القطاع��ات ذات الصلة بنوعية ه��ذا العمل ويأتي ف��ي مقدمتها قطاع 
اإلنش��اءات، لكن درجات الحرارة التي تواصل ارتفاعها عالميًا ألس��باب بيئية 
ومناخي��ة، تفرض على ال��وزارة إعادة التفكي��ر في تمديد فت��رة تطبيق قرار 
الحظر، ليش��مل ش��هر يونيو الذي انضم هذا العام لقائمة أكثر شهور السنة 

ارتفاعًا في درجات الحرارة.
م��ن جانب آخ��ر، أكد كل م��ن االتحاد الحر لنقاب��ات عمال البحري��ن واالتحاد 
العام العام عل��ى تقديمهما لمقترحات بتمديد فترة الحظر أو حث ش��ركات 
المقاوالت على العمل في أوقات المساء وبعيدًا عن أشعة الشمس التي كانت 
أحد أس��باب الوفيات للعاملين في هذا القطاع، وإيجاد تنس��يق في اإلمدادات 

حتى ال يتعطل القطاع.
وق��ال رئي��س االتحاد الح��ر لنقابات عم��ال البحرين يعقوب محم��د، إن لجنة 
الصحة والس��المة باالتحاد تطلق حملة توعوية س��نوية لكافة العمال الذين 
تتطلب أعمالهم التواجد تحت أش��عة الش��مس المباش��رة، حيث تبدأ اللجنة 
في زيارات ميدانية لمواقع العمل المكش��وفة وغير المكش��وفة بهدف توعية 
العم��ال بمخاط��ر االنهاك الحراري وضربة الش��مس وط��رق الوقاية منها مع 

توجيه بعض اإلرشادات األولية في حال اإلصابة بضربة الشمس.
وأوض��ح أن جائح��ة كورونا كان لها بع��ض من اإليجابيات ف��ي تفعيل القرار 
الخاص بحظر العمل تحت أش��عة الش��مس، ولكن تبقى الجائحة س��يئة في 
منظورها الع��ام، حيث لوحظ انخفاض معدل إصاب��ات اإلنهاك الحراري تبعا 
لتأث��ر قطاع المق��اوالت بالجائحة والحرص على تفعي��ل التباعد االجتماعي، 
وكذل��ك تخفيض عدد العمالة، كما أكد أن أصح��اب األعمال يحرصون كذلك 
عل��ى أال يصاب العم��ال بفيروس كورونا نظ��رًا لتأثيره على بقي��ة العاملين 

وتوق��ف األعمال، ولذلك يحرص المقاولون عل��ى تنفيذ القرارات الصادرة من 
الفري��ق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورون��ا، وقرار حظر العمل في وقت 

الظهيرة.
لكن يوس��ف أش��ار إلى مطالبة االتح��اد الحر بتوس��عة الفت��رة الزمنية التي 
يشملها قرار حظر العمل في وقت الظهيرة، لتبدأ من منتصف شهر يونيو إلى 
منتصف ش��هر س��بتمبر، وقال إن تلك المطالبة يسعى االتحاد لتطبيقها منذ 
سنوات، حيث تبدأ درجات الحرارة باالرتفاع بدءًا من شهر يونيو، وتستمر حتى 
نهاية سبتمبر، ومن الطبيعي أن تتغير القرارات تبعًا للتغيرات المناخية التي 
تحدث بسبب االحتباس الحراري، حيث يشهد العالم استمرارًا في زيادة درجات 

الحرارة العالمية منذ أكثر من قرن.
واقت��رح رئي��س االتحاد الح��ر حث أصح��اب األعمال على تنفيذ مش��روعاتهم 
خالل الفترة المس��ائية بالتنس��يق مع قطاع اإلم��دادات، ووضع خطة لتفعيل 
الدوام المس��ائي إلى س��اعات النهار بدال من الظهيرة القاتلة، مشيرا إلى أن 
البحرين التزمت دوما بحقوق اإلنس��ان، وأشادت االمم المتحدة بذلك في أكثر 
من محفل. وقال يوس��ف إن االتحاد الحر يق��دم المحاضرات التوعوية للعمال 
خ��الل تلك الفترة، ويس��اهم ف��ي تخفيف وط��أة الحرارة عليه��م بتوزيع مياه 
باردة وعصائر وبعض الهداي��ا الرمزية، وذلك ضمن زيارات ميدانية ينظمها 
بالتنس��يق مع وزارة العمل، لكن مازالت حرارة الشمس تؤثر سلبا على هؤالء 

العمال وصحتهم.
وعلى الجانب اآلخر أوضح األمين الع��ام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين 
عبدالق��ادر الش��هابي أنه ت��م تقديم مقترح لتطوير القانون ليش��مل ش��هر 
يونيو وس��بتمبر وبالتنس��يق مع أصحاب العمل خصوصا أن قطاع اإلنش��اءات 
ق��د انخفضت فيه إصابات العمل المميتة بس��بب تش��ديد االلتزام بإجراءات 
الس��المة. وقال الش��هابي إن االتحاد الع��ام يقوم بين فت��رة وأخرى بحمالت 
توعوية للعمال لحماية أنفسهم من اإلنهاك الحراري، كما انه يستعد إلطالق 
حملته له��ذا العام وبالتعاون م��ع االتحاد الدولي للبناء واألخش��اب، بالقيام 
بزي��ارات ميدانية للعمال في مواقع عمله��م لتوعيتهم للوقاية من التعرض 

لإلنهاك الحراري وتوزيع المنشورات والبوسترات التوعوية.

 »األشغال«: 7.9 ماليين 
ساعة عمل دون حوادث

كشفت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
عن إنجاز نحو 7.9 مليون س��اعة عمل دون حوادث أو إصابات 
عمل، وذلك في عدد من مش��اريع قطاع الطرق االستراتيجية 

المنتهية مؤخرًا، أو على وشك االنتهاء.
وذك��رت، أن الوزارة تول��ي اهتمامًا كبي��رًا لمتطلبات الصحة 
والس��المة في تنفي��ذ مش��اريع البني��ة التحتية ف��ي مختلف 
المناط��ق، مضيف��ة أن��ه لمعرفة م��دى االلت��زام بمتطلبات 
الس��المة في تنفيذ مش��اريع الطرق فقد تم وضع مؤش��رات 
لقياس األداء ومن بينها عدد س��اعات عم��ل دون حوادث في 
مواقع تنفيذ المشاريع، وتم تحقيق ساعات عمل طويلة لعدد 

من مشاريع الطرق دون حوادث أو إصابات.
وقالت »على س��بيل المثال ال الحصر، تم تسجيل 2.363.755 
س��اعة عمل دون حوادث بمش��روع تطوير ش��ارع الشيخ زايد، 
فيما حقق مش��روع إنش��اء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي 

حوالي 374.170 ساعة عمل بدون حوادث«.
أما مش��روع جنوب البحرين الدائري حقق 1.562.494 س��اعة 
عمل ب��ال إصابات في مراحل��ه األولى والثاني��ة، كذلك تنفيذ 
الحزم��ة الثانية من مش��روع جس��ر المح��رق الراب��ع اجتازت 
945.480 س��اعة عم��ل دون إصاب��ات تذك��ر، باإلضافة إلى 
المرحلة األولى من إنش��اء ش��ارع جنوب البحرين الدائري فقد 

استغرق 228.280 ساعة عمل بال إصابات.
 ويضاف إلى ذلك مش��روع تقاطع سار الذي سجل 1,853,580 
س��اعة ب��دون حوادث، ومش��روع تطوي��ر ش��ار ع الملك حمد 
الذي س��جل 574,680 س��اعة كذلك بدون حوادث، ما يكشف 
المس��توى المتقدم من الوعي بالسالمة في بيئة العمل لدى 

الفرق العاملة على تنفيذ هذه المشاريع االستراتيجية.
وأوضح��ت أنه ومن بين اإلجراءات المتبعة في س��بيل تحقيق 
السالمة بمشاريع الطرق تقوم الوزارة بالطلب من المقاولين 
- وقبل بدء بأعمال المشروع - بتقديم خطة للصحة والسالمة 
المهني��ة والبيئية في موقع العم��ل، تتضمن إجراءات حماية 
العاملي��ن والممتلكات في الموقع من الح��وادث واإلصابات، 
وإعداد خطة لتقييم المخاطر واإلجراءات الواجب اتخاذها لمنع 
وقوع الح��وادث، حيث يتم عرض هذه الخطة على المختصين 
في قس��م الصحة والس��المة لدراس��تها وإب��داء أي مالحظات 

بخصوصها. 

إسعاف نزيلين تعرضا لالختناق 
جراء حريق بحبس »الحوض الجاف«

أعلنت اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل أن حريقًا ش��ب مس��اء 
أم��س في أح��د مباني مرك��ز الحبس االحتياط��ي في الحوض 
الج��اف، موضح��ًة أن آليات الدف��اع المدني الت��ي وصلت إلى 
الموق��ع على الفور، تمكنت من إخالء 13 نزياًل كانوا بالمبنى، 
مشيرًة إلى نقل اثنين من النزالء »39، 40 عامًا« للمستشفى 
بواس��طة اإلس��عاف الوطني، إث��ر تعرضهما لالختن��اق جراء 

الدخان الناتج عن الحريق. 
وأوضح��ت اإلدارة العام��ة لإلص��الح والتأهيل أن��ه تم إخطار 
النيابة العامة بالواقعة، في الوقت الذي تم فيه تشكيل فريق 
برئاس��ة الدفاع المدن��ي للبحث في أس��باب الحريق والوقوف 

على مالبساته ورفع تقرير بذلك.

 السيسي ملتقيًا وكيل الثروة الحيوانية: 
ملجأ للكالب الضالة في الجنوبية قريبًا

أك��د رئي��س لجن��ة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع 
واألم��ن الوطني محم��د السيس��ي البوعينين أن 
وكالة الثروة الحيوانية بوزارة األش��غال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي، أك��دت وضع 
حل جذري لعالج مش��كلة ال��كالب الضالة نهائيا 
من خالل إنش��اء ملجأ خاص ف��ي الدائرة الثامنة 
بالمحافظ��ة الجنوبية، ما سيش��كل فارق��ًا جذريًا 
للحد من ه��ذه الظاهرة، التي كانت تؤرق أهالي 

الدائرة.
ج��اء ذلك خالل لقاء جمع وكي��ل الثروة الحيوانية 
الدكت��ور خال��د حس��ن، ورئي��س لجنة الش��ؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني، تم خالله بحث 
س��بل تعزيز وتطوير التعاون المشترك، والنظر 
ف��ي احتياجات ومطال��ب أهالي الدائ��رة الثامنة 
خصوص��ا في م��ا يتعل��ق بأزمة انتش��ار الكالب 

الضالة.
وأك��د السيس��ي أن انتش��ار ال��كالب الضالة في 
الدائ��رة الثامن��ة بالمحافظ��ة الجنوبي��ة بات��ت 
تش��كل أزمة حقيقية لألهالي خصوصا في مدينة 

خليف��ة والتي تتركز فيها مجموع��ات كبيرة من 
الكالب الضال��ة في كافة األحياء الس��كنية األمر 

الذي يهدد الصحة والسكينة العامة.
وبين أن المش��روع، س��يعالج مشكلة عانت منها 
المحافظة الجنوبي��ة لمدة طويلة، خصوصًا، وأن 
المعالجة س��تكون عبر حل مبتك��ر لتحقيق أكبر 
اس��تفادة من خ��الل تحوير تلك ال��كالب الضالة 
لتصبح داخل مالجئ ومتنزهات عامة، والمشروع 
في طور الحصول عل��ى الموافقات النهائية لبدء 

تدشينه بالمحافظة الجنوبية.
وأوضح، أن التركيز على المشروعات التي تنفذها 
الوكال��ة، دعم��ًا لتوجيه��ات الحكوم��ة بتحقيق 
األمن الغذائي في البحري��ن، خاصة فيما يتعلق 
بتوسيع مزارع الدواجن لزيادة اإلنتاج، إلى جانب 
توفير كميات أكبر من األعالف لمربي المواش��ي 
وخصوصًا بعد أن تم التوصل للحلول المناس��بة 
مع الش��ركة المس��ؤولة عن توزيع األعالف ليتم 

حل مشكلة نقص األعالف«.
كم��ا تم خ��الل اللق��اء، االطالع على مس��تجدات 

مشروع إس��طبالت الخيل الذي تم البدء بتنفيذه 
فعلي��ًا م��ن أجل خدم��ة رياض��ة الخي��ل وأهالي 
المحافظ��ة الجنوبي��ة وخصوصًا الش��باب منهم، 
بهدف إكس��ابهم مه��ارات تعلم رك��وب الخيل، 
وه��و القطاع ال��ذي توليه القي��ادة الحكيمة جل 

اهتمامها.
فيما أكد وكيل الثروة الحيوانية، أن الوكالة تضع 
التعاون مع أعضاء السلطة التشريعية على سلم 
األولويات، انطالقًا م��ن حرصها على فتح قنوات 
التواص��ل بما يخ��دم تحقيق المش��روعات التي 
تخ��دم المصلحة العامة وخصوص��ًا فيما يتعلق 

باألمن الغذائي.
وأوض��ح أن الوكالة تعمل حاليًا على وضع بعض 
الحل��ول الوقتي��ة لوقف انتش��ار وتزاي��د ظاهرة 
الكالب الضالة في الدائرة، خصوصًا وأنها أصبحت 
هاجس��ًا ي��ؤرق األهالي بش��كل متواص��ل، لحين 
التوصل لحلول نهائية تستأصل هذه األزمة من 
جذورها عبر تدشين ملجأ للكالب الضالة ومتنزه 

عام ليصبح متاحا لكافة المواطنين والمقيمين.
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 إتالف 94 ألف منتج غذائي 
فاسد بـ»قضية مستودع الهملة«

أتلفت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 94 ألف منتج غذائي فاسد، بناًء 
عل��ى قرار النيابة العام��ة بتكليف الوزارة بإت��اف المضبوطات من المواد 
الغذائية المغشوش��ة والمنتهية الصاحي��ة التي تم مصادرتها والتحفظ 

عليها بواقعة قضية مستودع »الهملة«، على نفقة المحكوم عليهم.
وق��ال الوكي��ل المس��اعد للرقابة والموارد عبدالعزيز األش��راف »س��بق أن 
حكمت المحكمة في قضية مستودع الهملة بحبس المتهم األول والثاني 
لخمس س��نوات مع النف��اذ والغرام��ة 5 آالف دينار لكل منهم��ا عن جميع 
التهم المسندة إليهم لارتباط وبحبس المتهم الثالث 3 سنوات مع النفاذ 
والغرام��ة ألفي دينار عن جميع التهم المس��ندة إليهم باالرتباط وبتغريم 
المتهمة الرابعة )إحدى الشركات( ب�5 آالف دينار عن جميع التهم المسندة 
إليه��م باالرتب��اط، وإبعاد المحك��وم عليهم نهائيًا عن الب��اد بعد تنفيذ 
العقوب��ة وبمصادرة المضبوط��ات وإتافها على نفق��ة المحكوم عليهم. 
ويأت��ي الحكم لقضية المواد الغذائية الفاس��دة والمغشوش��ة والمنتهية 
الصاحي��ة والذي تم فيها تغيير تواري��خ صاحيات المنتجات الغذائية إلى 
تواريخ جدي��دة تطيل عمر المنتج، واس��تخدام أدوات وطابعات وملصقات 

لهذا الغرض.
وقال »تلقينا مؤخرًا من النيابة العامة قرارًا بمصادرة وإتاف المضبوطات، 
فتم التنسيق مع المختصين بوزارة الداخلية ووزارة الصحة وبلدية المنطقة 
الجنوبي��ة بتنفيذ قرار النيابة العامة وإع��دام جميع المضبوطات في مكب 

عسكر إلدارة النفايات«.

وأكد أن المنتجات كانت مخزنة في مستودعين وتقدر بحوالي 94 ألف منتج 
غذائي، حيث اس��تلزم نقلها وإتافها جه��ودًا كبيرة نظرًا للكميات الهائلة 
المضبوطة ولس��وء تخزينها إذ كانت مكدسة على شكل أكوام خصوصًا في 
المس��تودع األساس��ي في الهملة الذي احتوى على م��ا يفوق 80 ألف منتج 
لع��دد 80 عامة تجارية مختلفة المنش��أ. أما المس��تودع الثاني بمنطقة 
الجفي��ر ففي��ه حوالي 14 أل��ف منتج من ذات الم��واد الغذائي��ة المنتهية 
الصاحي��ة العائدة ل��ذات األفراد المحك��وم عليهم، وتضم م��واد غذائية 
متع��ددة كالرز والع��دس والحمص والفلفل األس��ود والكركم والمخلات، 
ومعج��ون الطماطم وورق العنب، والذرة ومس��حوق ج��وز الهند، وغيرها«. 
وأض��اف، أن قضي��ة المنتج��ات أصابت ال��كل بالصدمة والذه��ول لكونها 
غريبة على مجتمعنا وعلى الشارع التجاري في البحرين، ولوال لطف اهلل في 
تعقبلخيوط القضية لمضت تلك المنتجات الخطرة لنقاط البيع المختلفة، 

ولتسببت في أضرار صحية بليغة.
 وأعرب األشراف عن ش��كره للمختصين في النيابة العامة على متابعتهم 
الحثيثة ودعمه��م المتواصل، ول��وزارة الداخلية عل��ى جهودها وتعاونها 
المس��تمر، مشيدًا بتعاون وتكاتف الجهود للجهات المعنية كوزارة الصحة 
وبلدية المنطقة الجنوبية في تنفيذ األحكام الصادرة فيما يتعلق باإلتاف.
وأك��د أن الوزارة ممثلة ب��إدارة التفتيش عازمة وبكل ح��زم على التصدي 
ألي ن��وع من أنواع الغش التجاري والذي يمس بأمن وصحة أفراد المجتمع 

وباتخاذ كافة اإلجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين.

جميل بن محمد علي حميدان

األبعاد الصحية واالقتصادية واالجتماعية للتصدي للجائحة

أثبت��ت البحري��ن، عبر تجاربه��ا الرائ��دة والمتعددة، 
نجاحات مشهودة على مختلف األصعدة وعبر العصور، 
وباألخ��ص ف��ي مواجه��ة األزم��ات، وكان أبرزه��ا ما 
حققت��ه المملك��ة م��ن نجاح يش��ار إليه بالبن��ان عبر 
تجربتها ف��ي التصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد 19(، 
ه��ذا النج��اح بأبع��اده المختلف��ة قد تحق��ق بفضل 
التوجيهات الس��امية والس��ديدة والقرارات اإلنسانية 
الحكيم��ة لحض��رة صاح��ب الجال��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الب��اد المف��دى، وبفضل 
الخط��ط التنفيذي��ة المتقدمة والمدروس��ة والفاعلة 
والدع��م الامحدود من قب��ل صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، الذي يق��ود فريق البحري��ن والفريق 
الطبي بكل كفاءة واقتدار، على مدى 16 ش��هرًا زاخرة 
بالعط��اء والجهد واإلنجاز دون كل��ل أو ملل، وال يزال، 
بمتابعة حثيثة لكافة الش��ؤون الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية واإلنسانية للمواطنين والمقيمين، فضًا 
عن تخصيص جل وقته لبحث المس��تجدات في تطور 
الوب��اء، وإيج��اد الحلول لها باالس��تفادة م��ن تجارب 
وتوصي��ات المنظمات الدولي��ة وذوي االختصاص، مع 
مراجعة القرارات بصورة دورية وفق هذه المستجدات، 
وبتغلي��ب الصالح العام، وتخصي��ص الموارد لتغطية 
التكالي��ف المادية مهما بلغت، وذلك س��عيًا للحفاظ 
عل��ى صحة وس��امة كل م��ن يعيش عل��ى أرض هذا 

الوطن المعطاء. 
وقد جاءت التأكيدات األخي��رة لجالة العاهل المفدى 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ضرورة التكاتف 
خ��ال ه��ذه المحن��ة الت��ي تع��مُّ العال��م، وطمأنته 
للمواطني��ن والمقيمين ب��أّن مملكة البحرين س��وف 
تتخطى هذه الجائحة إلى بر األمان بإذن اهلل، وبتعاون 
الجميع، بلس��مًا شافيًا للنفوس، ورسالة ملكية سامية 
محفزة لكافة مكونات المجتمع البحريني على مواصلة 
الجه��ود، كما وإن تأكيدات جالت��ه، بأن الدولة تضع 
كاف��ة إمكانياتها تحت تصرف فري��ق البحرين بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، تؤك��د على الثقة 
التي يوليها جالته في نجاح الجهود الوطنية لتخطي 
الجائحة من خال العمل الدؤوب والمتواصل من قبل 
كاف��ة أعضاء الفري��ق الذين جس��دوا أروع النماذج في 
التضحي��ة والعمل الجاد المتواصل م��ن أجل الحفاظ 
على صحة وسامة الجميع في ظل التحديات والظروف 
الصعب��ة التي فرضته��ا جائحة في��روس كورونا، بما 
يش��كل باعثًا لألم��ل ويؤكد عل��ى أن المملكة تمتلك 
طاقات متج��ددة لديها القدرة عل��ى التحدي من أجل 
مواجهة الصعاب، ودليل على اإليمان الصادق بقدرات 
أبن��اء البحرين، وما يتمس��كون به م��ن لحمة وطنية 
وتكات��ف مكونات ه��ذا الوطن في التص��دي ألي أزمة 

تواجهه.
 وف��ي هذا الص��دد، وإس��هامًا متواضعًا في تس��جيل 
وتوثي��ق هذه التجرب��ة الرائدة، يمكنن��ا حصر مامح 
من المبادرات الناجحة التي نفذتها البحرين للتصدي 
لفي��روس كورون��ا عب��ر أبع��اد ثاثة رئيس��ية، وهي: 
البع��د الصحي، والبعد االقتصادي، والبعد اإلنس��اني، 

واالجتماعي.
أواًل: البعد الصحي

لق��د تمكن الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا، ال��ذي يض��م العديد م��ن القي��ادات الطبية 

المتمي��زة وذات العلم والخبرة والمهنية الملفتة، من 
التعامل م��ع مختلف التحديات لحفظ صحة وس��امة 
الجمي��ع كأولوي��ة قص��وى، وذل��ك م��ن خ��ال تنفيذ 
الفحوصات اليومي��ة المجانية التي تجاوزت في اآلونة 
األخي��رة 20 ألف فحص يوميًا، ليتجاوز عدد الفحوصات 
4.6 مليون فحص منذ بداية الجائحة، بغرض الكشف 
المبك��ر عن ح��االت اإلصابة والمخالطي��ن، فضًا عن 
توفي��ر جرعات التطعيم المعتم��دة دوليًا فور طرحها 
في األسواق العالمية وإجازتها من قبل منظمة الصحة 
العالمية، لتعزيز جهود الوقاية والسيطرة على انتشار 
ه��ذا الوباء، باإلضافة إلى توفير ال��دواء الازم ومراكز 
الحج��ر والع��زل الصحي، وغيره��ا من اإلج��راءات، في 
إطار الش��فافية الكاملة، واإلصرار على التوعية، ومبدأ 
االلتزام والمس��ؤولية المش��تركة لعدم الس��ماح بأي 
تساهل أو تهاون يحد من النتائج التي حققها الفريق، 
ما أسهم في بث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين 
والمقيمي��ن ب��أن هناك عينًا س��اهرة تهتم بصحتهم 
وأمانهم. فالشكر كل الش��كر والتقدير للفريق الطبي 
الذي يب��ذل قصارى جه��ده ويضحي براحت��ه لتحقيق 

أهداف سامية، لن ينساها أهل البحرين.
ثانيًا: البعد االقتصادي

بقرار غير مس��بوق من جالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليف��ة، عاهل الباد المفدى، تم إط��اق حزمة مالية 
واقتصادي��ة بقيمة تف��وق 4.5 مليار دين��ار بحريني، 
لتتكف��ل الدول��ة بحماي��ة الوط��ن والمواطني��ن من 
التبعات السلبية الناجمة عن إجراءات الحد من انتشار 
الوباء على األفراد والمؤسس��ات، ما كان له كبير األثر 
في الحف��اظ على النمو المس��تدام وتمكي��ن القطاع 
الخ��اص من تج��اوز تأثيرات األزمة، م��ع الحفاظ على 
اس��تقرار العمالة الوطنية، وذلك بتوفيرها للس��يولة 
المالي��ة التي خفف��ت من األعب��اء وااللتزام��ات التي 
يتحملها صاحب العمل، وتوفير الظروف المائمة التي 
تس��مح للقطاع الخاص باستمرار نشاطه قدر اإلمكان 
بش��كل تنافسي، والنهوض بمس��ؤولياته للمساهمة 
في مواصلة تحريك عجلة االقتصاد الوطني،  فحافظت 
المملكة بذل��ك على تصنيفها االئتماني الدولي، كما 
وحافظت على قوة سعر صرف الدينار البحريني دون أن 
يتأث��ر كما حدث مع عمات كثيرة ف��ي الدول األخرى، 
األم��ر ال��ذي جع��ل البحرين تتص��در المراك��ز األولى 
خليجي��ًا وعربيًا كأفض��ل وجهة لمعيش��ة المغتربين 
رغ��م ظروف جائح��ة كورونا، وذلك وفقًا للمس��ح الذي 
أجرته مؤسس��ة »انترنيشنز« العالمية الستقصاء آراء 
المغتربين الذين يقيمون ويعملون في الخارج 2021.

وق��د تم اتخاذ عدد م��ن اإلجراءات التي أس��همت في 
تحقيق االستقرار االقتصادي، كان أبرزها:

- دفع أج��ور العم��ال البحرينيين في القط��اع الخاص 
الذي��ن يبلغ عددهم أكث��ر من 100 أل��ف بحريني من 
المؤم��ن عليه��م، وذل��ك لم��دة ثاثة أش��هر )أبريل 
ومايو ويونيو(، تم تمديدها لثاثة أشهرتالية )يوليو 
وأغسطس وس��بتمبر( بدفع 50% من أجور البحرينيين 
العاملين في القطاع الخاص في القطاعات المتضررة، 
ث��م تمديدها حتى نهاية الع��ام 2020 في القطاعات 
األكث��ر تض��ررًا، فض��ًا ع��ن تخصي��ص محفظتي��ن 
لدعم س��واق س��يارات األجرة وس��واق النقل المشترك 
والباص��ات والحافات، ودف��ع الروات��ب للعامات في 
رياض األطفال ودور الحضانة، وال تزال إجراءات الدعم 
مس��تمرة للقطاعات األكثر تضررًا وفق المس��تجدات 

التي تفرضها إجراءات التصدي للجائحة. 
- إيج��اد وظائ��ف فوري��ة للبحرينيين الذي��ن يفقدون 
وظائفهم، علمًا بأن معدل التس��ريح في العام 2020 

أقل من معدل التسريح في العام 2019 بنسبة %9.
- توفي��ر الس��يولة لمعالج��ة الجوان��ب التش��غيلية 
للمؤسس��ات المتأثرة وضمان استمراريتها من خال 
برنامج صن��دوق العم��ل )تمكين( لدعم اس��تمرارية 
األعمال للمنشآت التي تمتلك سجًا تجاريًا أو ترخيصًا 

رسميًا لمزاولة نشاطها التجاري.
- مضاعف��ة حجم صندوق الس��يولة م��ن 100 مليون 
دينار ليصل إلى 200 مليون دينار، بهدف دعم منشآت 

القطاع الخاص.
- وقف رسوم العمل الش��هرية ورسوم إصدار وتجديد 
تصاري��ح العمل لمدة ثاثة أش��هر ب��دءًا من 1 أبريل 
2020، ثم تخفيض هذه الرس��وم بنسبة 50% لثاثة 
أش��هر بدءًا م��ن األول من يولي��و 2020، واإلعفاء من 
رسوم العمل للقطاعات االقتصادية األكثر تأثرًا لمدة 

ثاثة أشهر بدءًا من األول من يوليو 2020. 
- استمرار عمليات الرقابة على سوق العمل، والتحقق 
من ضمان التزام أصحاب العمل باالشتراطات الواردة 
في قان��ون العمل ف��ي القطاع األهلي، بم��ا في ذلك 
ص��رف األجور، وتس��وية المنازع��ات العمالية لضمان 

استقرار الكفاءات الوطنية في مواقع عملها.
- توجيه البنوك لتأجيل اس��تقطاع أقس��اط القروض 
من حس��ابات المواطنين لمدة 6 أشهر بدءًا من أبريل 
وحتى س��بتمبر 2020 ب��دون فوائد، وح��ث المصارف 
لتأجي��ل مدفوع��ات الق��روض حت��ى نهاي��ة الع��ام، 
واالس��تمرار في ه��ذا التمديد حتى أغس��طس 2021 
للراغبي��ن برس��وم رمزية، وق��د اس��تجابت المصارف 
مقّدرة لتأجيل القروض لعمائها، بما يضمن تيسير 

شؤونهم المعيشية خال فترة الجائحة. 
- إط��اق البرنامج الوطني للتوظي��ف )2( والمتضمن 
حزمة م��ن المب��ادرات واإلجراءات، أهمه��ا تخصيص 
ميزاني��ة تبل��غ 120 ملي��ون دين��ار لدع��م التوظي��ف 
والتدريب، وتشديد الرقابة على المهن وعدم مخالفة 
العمالة األجنبي��ة لألنظمة، وتمديد فترة اإلعان عن 
الش��واغر في الصحف المحلية لمدة ثاث أس��ابيع بداًل 
عن أس��بوعين، بهدف توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 
10 آالف فرصة تدريبية ف��ي العام 2021، ودعم أجور 

البحرينيين بنسبة 70% لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ثالثًا: البعد اإلنساني واالجتماعي 

اإلنس��انية  الجوان��ب  ف��ي  البحري��ن  تفوق��ت  لق��د 
واالجتماعية بجدارة واقت��دار، حيث تم اتخاذ عدد من 
القرارات التي أس��همت في حماية المواطن البحريني، 
وأس��همت ف��ي توفي��ر األم��ان المعيش��ي، والحماية 
االجتماعي��ة، واالس��تقرار االقتص��ادي، بالت��وازي مع 
استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي 

التنمية المستدامة لصالح المواطنين والمقيمين.
ومن أبرز هذه القرارات:

- االس��تمرار في صرف حزمة المس��اعدات االجتماعية 
للفئ��ات األكث��ر احتياجًا في مواعيده��ا المحددة دون 
تأخي��ر، والمتمثلة ف��ي الدعم المالي )ع��اوة الغاء( 
والضم��ان االجتماعي ومخص��ص اإلعاقة والتعويض 
النق��دي عن رف��ع الدعم عن اللحوم، وعاوة اإلس��كان 
)بدل اإليجار( وعاوة تحس��ين المعيش��ة للمتقاعدين 

بتكلفة إجمالية تفوق 435 مليون دينار سنويًا.
- أطلق س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل 
جال��ة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
مستشار األمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية، حمل��ة »فينا خير« لدعم 
جه��ود الفري��ق الوطني م��ن خال اعتم��اد حزمة من 
المش��اريع لمس��اعدة المتضرري��ن بميزاني��ة قدرها 
17.43 ملي��ون دينار، لدعم الفئات المحتاجة واألس��ر 
المنتجة وأصح��اب األعمال غير المس��جلين في نظام 
التأمين��ات والعمال��ة المتعاقدة في الب��اد، وتوفير 
عش��رة آالف حاس��وب للطلب��ة، وتوزيع س��ال غذائية 

ضم��ن مش��روع »غذاؤك ف��ي بيتك«، وتوزي��ع وجبات 
غذائية قبل وأثناء وبعد ش��هر رمض��ان، والعمل على 
إنش��اء مركز لعاج األوبئة ودع��م البرمجيات وتقنيات 
التعلم عن ُبعد، وس��داد كامل الديون والمس��تحقات 
المالي��ة على مجموعة م��ن الغارمي��ن ضمن تطبيق 

»فاعل خير« لوزارة الداخلية.
- االس��تمرار في تنفيذ قرارات مجل��س الوزراء الموقر 
بمضاعف��ة مبال��غ الضم��ان االجتماع��ي ومخص��ص 
اإلعاق��ة المصروف��ة للمس��تحقين في ش��هر رمضان 

الكريم 2020 و2021.
- تكفل��ت الحكومة بتس��ديد فواتي��ر الكهرباء والماء 
لكافة المش��تركين من األفراد والش��ركات على مدى 
تس��عة أش��هر من أبريل وحتى نهاية العام الماضي 
2020، واس��تفاد م��ن ذل��ك أيض��ًا العمال��ة الوافدة 
والمقيم��ون األجانب في المملكة في األش��هر الثاثة 

األولى. 
- تعزي��ز االس��تقرار الوظيف��ي للمواطنين في س��وق 
العم��ل والمحافظة عل��ى معدالت التوظي��ف، واتخاذ 
حزم��ة من المبادرات والق��رارات التي أعطت البحريني 
األولوي��ة ف��ي التوظيف ضمن مزاي��ا البرنامج الوطني 

للتوظيف المذكورة سابقًا. 
- توفي��ر العديد من الخدم��ات المجاني��ة للمقيمين 
أس��وة بالمواطنين دون أي تفرقة، أبرزها: إلغاء رسوم 
الع��اج في المراك��ز الصحية منذ ب��دء الجائحة وحتى 
اليوم، وتوفير فحوصات الكشف عن اإلصابة بفيروس 
كورونا، وتوفي��ر التطعيمات الوقائي��ة من الفيروس 
مجان��ًا، باإلضافة إلى العديد من الخدمات التي تكفل 
للمقيمي��ن رعايته��م، وحمايته��م صحي��ًا واجتماعيًا 

وإنسانيًا.
- أطلق المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
عاهل  الباد المفدى، رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، 
حمل��ة »متكاتفين ألجل س��امة البحري��ن«، لتخفيف 
معاناة المتضررين من جائحة كورونا، وس��داد ديون 

الغارمات.
- ش��ارك آالف المتطوعين من المواطنين والمقيمين 
ف��ي دعم العاملي��ن في الخدم��ات الصحي��ة واألمنية 
والدف��اع المدن��ي وتعقي��م وتطهير الم��دن والقرى، 

وتوزيع الوجبات الغذائية.
- قامت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بتوزيع 
مكرم��ة جالة المل��ك المفدى على 1000 أس��رة من 
األس��ر المكفولة لدى المؤسس��ة واألسر المسجلة في 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وقدمت مس��اعدات 
ألكثر من 500 من أصحاب المش��اريع متناهية الصغر 

من بيت األسرة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.
- واصل��ت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية دورها 
ف��ي رعاية وتقديم جميع الخدمات الرعائية واإليوائية 
لألطف��ال )مجهولي األبوي��ن واأليتام وأطفال األس��ر 
الش��ديدة  اإلعاق��ات  وذوي  وكذل��ك  المتصدع��ة( 
والمس��نين، مع وضعها اش��تراطات وضوابط للتأكد 
م��ن أن الطواق��م العامل��ة والمقيمي��ن ف��ي المراكز 
التابع��ة لها تتبع االش��تراطات الوقائي��ة المقرة من 

قبل وزارة الصحة.
خاص��ة القول، ورغ��م كل ما ت��م إيجازه م��ن قرارات 
وإج��راءات بأبعاده��ا المتع��ددة س��واء الصحي��ة أو 
االقتصادي��ة أو االجتماعي��ة واإلنس��انية، وهو غيض 
من فيض، كانت س��متها الرئيس��ة التاحم والتكاتف 
وتماس��ك كاف��ة مكون��ات المجتم��ع البحرين��ي، فإن 
البحري��ن لم تس��مح بأن يق��ع أي إنس��ان يعيش على 

أراضيها في دائرة العوز سواء كان مواطنًا أو مقيمًا. 
آمن��ت البحري��ن بذلك وكفل��ت تحقيق��ه وصونه بناء 
على منطلقات إنس��انية وحقوقية.. حفظ اهلل البحرين 

وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

* وزير العمل والتنمية االجتماعية

 حبس 3 سنوات وغرامة 5 آالف
 دينار وإبعاد لمخالف »إجراءات كورونا«

ق��ال رئيس نيابة ال��وزارات والجهات العامة »إن 
المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها أمس 
بإدانة متهم لمخالفته إج��راءات الحجر المنزلي 
المف��روض علي��ه لمنع انتش��ار في��روس كورونا 
وتعريض اآلخرين للعدوى، حيث قضت بحبس��ه 
3 س��نوات وتغريمه 5 آالف دينار وإبعاده نهائيًا 

عن الباد بعد تنفيذ العقوبة«.
وكان��ت النياب��ة العامة، تلقت باغ��ًا من اإلدارة 

األمنية المختص��ة برصد مقط��ع فيديو متداول 
في بع��ض وس��ائل التواص��ل االجتماعي يظهر 
المتهم ف��ي مكان ع��ام، وفي معصمه الس��وار 
المخص��ص لتتبع تطبيق الحج��ر المفروض على 
المصابي��ن بفي��روس كورونا، حيث أك��دت إدارة 
الصحة العام��ة خضوع المتهم للحج��ر المنزلي 
وبمخالفته اإلجراءات المفروضة عليه بمغادرته 
المكان المخصص للحجر وطلبت تحريك الدعوى 

الجنائية ضده.
وبع��د التأكد من الحالة الصحية للمتهم وثبوت 
تماثله للش��فاء، باش��رت النيابة التحقيق أمس، 
واس��تجوبت المته��م الذي اعت��رف بخروجه من 
مقر س��كنه أثناء فترة الحج��ر الصحي المفروض 
عليه، ومن ثم أمرت بتقديمه محبوسًا لمحاكمة 
عاجلة ف��ي ذات اليوم ونظرت المحكمة الصغرى 

الجنائية الدعوى وأصدرت حكمها المتقدم.

 سيدة تتزوج من 3 أصدقاء 
في وقت واحد دون علمهم

أيمن شكل «

تمكن��ت س��يدة عربية من جم��ع 3 أصدقاء عل��ى ال��زواج منها دون 
علمهم بأن زوجته هي نفس زوجة صديقيه، إلى أن اكتشفوا جميعا 
الزوج��ة المش��تركة وتبي��ن أن نف��س الخطابة هي م��ن جلبت لهم 
نفس العروس.الواقعة بدأت بالزوج األول الذي كان يبحث عن زوجة 
ثاني��ة، وتواصل مع »خطاب��ة« وطلب منها العثور عل��ى فتاة عربية 
الجنس��ية، وعلى الجانب اآلخر كانت المتهمة قد التقت مع الخطابة 
وأبلغته��ا بأنها مطلقة وترغب في ال��زواج، فما كان من الخطابة إال 
أن جمعت االثني��ن معا، فتزوجا بعقد زواج يتضمن صيغة ش��رعية 
خاص��ة، وتواصل المع��رس مع وكيلها في بلده��ا واتفقا على الزواج 
وأن يكون مهرها 1500 دينار باإلضافة إلى 200 دينار نفقة شهرية 
ووق��ع األول ف��ي الفخ.ولم يكن ال��زوج الثاني إال صديق��ا لألول حيث 
أبلغ��ه بأنه يبح��ث عن زوج��ة، فما كان إال أن أرش��ده ع��ن تجربته 
م��ع الخطابة، لكن كان��ت المتهمة في الجان��ب تنتظر من الخطابة 
عريس��ا جديدا بعد أن أخبرتها بأنها مطلقة للمرة الثانية، فعرضت 
عليه��ا صديق زوجها، وتم االتفاق فقامت بإج��راء اختبارات وتحاليل 
ال��زواج وقدمت بيان��ات مزورة، وطلب��ت منه مهرا بقيم��ة ألف دينار 
ونفقة ش��هرية 200 دينار، وعقد زواج بش��روط خاصة، وأخذ موافقة 
وكيلها في الدولة العربية.وح��ذا الصديق الثالث حذو صديقيه حين 
لج��أ للخطابة بتوصيه من صديقيه، لتزوج��ه نفس الزوجة وبنفس 
الش��روط والمواصفات السابقة، واستطاعت المتهمة أن تنسق بين 
لق��اءات أزواجه��ا الثاثة، نظرا لكونه��ا الزوجة الثاني��ة لكل منهم، 
لك��ن الصدفة أوقعتها حين كانت تتحدث مع أحد األزواج في الهاتف 
وس��مع الثاني الذي كان برفقته صوت زوجته، فداخله الشك وصارح 
صديقي��ه بالموضوع، وب��دأ كل منهم يحكي مواصف��ات زوجته على 
اس��تحياء، لتتطابق الص��ورة بينه��م ويتأكدوا أنه��م تزوجوا نفس 
المرأة.وقام األزواج باإلباغ عنها فتم القبض عليها، وأحالتها النيابة 
العامة للمحاكمة بتهم تزوير محرر رس��مي وهو تقرير نتيجة فحص 
منس��وب صدوره لمستش��فى حكومي، وتزوير محرر خاص وهو عقد 
الزواج، وتهمة االس��تياء على مبالغ مملوك��ة للمجني عليهم بطرق 
احتيالية، وممارس��ة أعمال الدعارة، باإلضافة إلى حيازة مادة إباحية 
ف��ي هاتفها النقال، وقررت المحكمة نظر القضية بجلس��ة 15 يونيو 

لاطاع والرد من وكاء المتهمة.
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الدولة حافظت على مصالح الرعايا في شبه جزيرة قطر ووفرت لهم الحماية 

 حقوقيون: نقل العاصمة من الزبارة إلى الرفاع 
بسالسة أثبت الحنكة التنظيمية لحكام الدولة الخليفية

محرر الشؤون المحلية: «

أك��د حقوقيون أن الدول��ة الخليفية 
وضعت نظام��ًا إداريًا يمثل نموذجًا 
خ��ال  م��ن  الدول��ة  إلدارة  حديث��ًا 
تعيين ممثلين للحاكم بصفة أمير 
يتولى تس��يير أمور الدولة وحماية 

حقوق رعاياها.
وبين��وا أن عملي��ة نق��ل العاصمة 
بساس��ة م��ن الزبارة إل��ى منطقة 
الرف��اع أثب��ت الق��درة التنظيمي��ة 
لحكام الدول��ة الخليفية الذين ظلوا 
يديرون ش��ؤون ش��به جزي��رة قطر 
ويوفرون الحماية المطلوبة للرعايا.
وأش��اروا للحقائ��ق التاريخي��ة التي 
تؤك��د أن ح��كام الدول��ة الخليفية 
ه��م أصح��اب الفضل ف��ي النهضة 
العمرانية والحضارية التي شهدتها 

شبه جزيرة قطر.
وأشار األمين العام لجمعية البحرين 
لمراقبة حقوق اإلنسان فيصل فوالذ 
إلى أن حكم الدولة الخليفية الممتد 
منذ القرن الثامن عشر والذي تمكن 
من بس��ط الس��يطرة على البحرين 
وتوابعه��ا كان يتس��م بخصائ��ص 
ل��ه االس��تدامة واالس��تقرار  وفرت 
والتوس��ع، واعتم��د في ذل��ك رؤية 

مستقبلية بإدارة حكيمة.
وق��ال ف��والذ إن »توفي��ر مقومات 
الحياة الرغي��دة للمواطنين وتنظيم 
أمورهم المعيشية من مأكل ومورد 
رزق وفصل في المنازعات، واالنتقال 
للمرحلة التالية من وضع نهج إداري 
لتسيير شؤون الدولة كان المرحلة 
البحري��ن  أس��س  لوض��ع  األول��ى 

الحديثة«.
الخليف��ة  الدول��ة  وأك��د أن ح��كام 
السيادة  وبأعمال  بدولتهم  نهضوا 
كاف��ة في تل��ك المنطقة ف��ي إطار 

حك��م رش��يد، وقدم��وا نموذجًا في 
للقيام بمهام ومس��ؤوليات  اإلدارة 
الدول��ة الحديث��ة، وتنفي��ذ أح��كام 
المعاهدات الدولية على شبه جزيرة 
قط��ر وجزر البحري��ن، ونتيجة لذلك 
تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية 
ومرك��زا تجاري��ا مزده��را، وواجهة 
رئيس��ية في الخلي��ج العربي، خال 
حقب��ة تاريخية متج��ذرة عند أوائل 

القرن التاسع عشر.
وقال: »إن النهضة التي ش��هدتها 
منطق��ة ش��به جزي��رة قط��ر تعود 
للحركة العمراني��ة والتنموية التي 

صنعها حكام الدولة الخليفية«. 
وأضاف:»تمكن��ت الدول��ة الخليفية 
في فترة وجيزة م��ن تحويل الزبارة 
إلى أنم��وذج فري��د ف��ي المنطقة، 
بم��ا تحقق على ي��د ح��كام الدولة 
من تنمي��ة ونهضة، جعلت القبائل 

تقدم الوالء للدولة الخليفية«.
من جانبه أوض��ح الحقوقي الدكتور 
تأس��يس  أن  ال��درازي  عب��داهلل 
الدول��ة الخليفية ف��ي الزبارة جعل 
منه��ا حاضرة ف��ي المنطق��ة، وهو 
م��ا انعك��س عل��ى الس��معة التي 

اكتس��بتها الزبارة إبان حكم الدولة 
الرقع��ة  توس��ع  وم��ع  الخليفي��ة، 
الجغرافي��ة للدول��ة الخليفية بفتح 
جزر البحرين عام 1783م اكتس��بت 
كبي��رة  سياس��ية  مكان��ة  الزب��ارة 
السياس��ية  العاصم��ة  باعتباره��ا 
والتاريخية لش��به جزيرة قطر وجزر 
البحري��ن في عهد الش��يح أحمد بن 

محمد آل خليفة )الفاتح(.
وأضاف: »مع التوس��ع الذي شهدته 
الخليفي��ة كان الب��د م��ن  الدول��ة 
وض��ع نظ��ام إداراي ش��امل يتمكن 
من خاله الحاكم من إدارة ش��ؤون 
الرعايا، ويحقق س��يادة الدولة على 
أراضيه��ا، فت��م وض��ع ممثلين عن 
الحاك��م، وقد عين الش��يخ أحمد بن 
محمد آل خليفة »الفاتح« أميرًا من 
قبله على قلعة الدي��وان التي أقيم 

عليها مقر وزارة الداخلية الحالي«.
وتط��رق ال��درازي إل��ى أن »انتقال 
مق��ر الحكم من الزب��ارة  إلى الرفاع  
اس��تدعى تعيين ممثلي��ن للحاكم 
يتول��ون إدارة ش��ؤون ش��به جزيرة 
االس��تقرار  عل��ى  للحف��اظ  قط��ر 
السياسي ومتابعة الشؤون اإلدارية 

للدولة«.
ال��ذي  اإلداري  »التنظي��م  وأض��اف: 
وضعه ح��كام الدولة الخليفية مكن 
م��ن الحف��اظ عل��ى س��يادة الدولة 
على  جزر البحرين وشبه جزيرة قطر 
رغم االطم��اع اإلقليمية التي تحدق 

بالمنطقة«.
وأك��د على أن »الق��درة االقتصادية 
الكبي��رة الت��ي تمي��ز به��ا إقلي��م 
الزبارة، كانت أحد عوامل االستقرار 
لكام��ل  والسياس��ي  االقتص��ادي 
ش��به جزيرة قطر، ول��م ينقطع ذلك 
االس��تقرار حتى بع��د انتقال الحكم 
إل��ى البحرين، حيث اس��تمر الحاكم 
ف��ي توزي��ع م��وارد الدول��ة بكافة 
مناطقه��ا على الرعاي��ا بما يضمن 
وص��ول الغذاء للجمي��ع عبر وكائه 
م��ن األمراء، وق��ال: »الزب��ارة أيضًا 
كانت الميناء ال��ذي تنظر إليه باقي 
دول المنطقة بعين االعتبار س��واء 
ف��ي البص��رة أو الكويت وتس��تفيد 
م��ن نهضت��ه االقتصادي��ة، وكان 
أيضا يمثل تهديدا لمصالح الدولة 
التج��ارة  الس��تقطابه  الفارس��ية 

بصورة واسعة وملحوظة«.

وق��ال ال��درازي أن »تعيي��ن األمراء 
من قب��ل الحاكم لمس��اعدة الناس 
على قضاء حوائجهم يعتبر تطبيقا 
للحق��وق التي تعرف اليوم بالحقوق 
السياس��ية والمدني��ة واالقتصادية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة، للمواطن 
في الدولة التي يعيش فيها، ولذلك 
يعتبر ح��كام الخليفة ه��م أول من 
طب��ق هذه الحقوق بكافة أش��كالها 
عن��د تأس��يس دولتهم ف��ي القرن 

الثامن عشر.
م��ن جانب��ه أش��ار عض��و المكتب 
السياس��ي بجمعي��ة ميث��اق العمل 
الوطن��ي، الكاتب الصحفي أس��امة 
الماجد إل��ى النهضة التي صنعتها 
الدول��ة الخليفي��ة في الزب��ارة حتى 
لش��به  الحدي��ث  التاري��خ  ارتب��ط 
جزيرة قطر ل��دى الباحثين بالدولة 
الخليفية، مؤكدا أن االرتباط بمركز 
الحك��م يظه��ر بج��اء ف��ي تعيين 
ممثلي��ن للحاك��م في ش��به جزيرة 
قط��ر للنظ��ر ف��ي ش��ؤون الرعاي��ا 
وتوفير األمن واالستقرارلهم، الفتا 
إل��ى اس��تخدام مصطل��ح أمي��ر في 
الهي��اكل اإلدارية للدول��ة الخليفية 

وال��ذي اعتبره دليل حال��ة التنظيم 
غير المسبوقة التي وضعتها الدولة 

الخليفية.
رئي��س  ق��ال  الس��ياق  ذات  وف��ي 
األوروبي��ة  البحريني��ة  الرابط��ة 
للتواصل االجتماعي عبداهلل الشاعر 
إن »فيل��م الوط��ن الوثائق��ي حول 
حك��م  الدول��ة الخليفي��ة للس��احل 
الش��مالي الغربي لشبة جزيرة قطر 
يحم��ل مضامين هامة حول ش��كل 
الدول��ة الخليفية ف��ي القرن الثامن 
عش��ر ونجاحها في تحوي��ل الزبارة 
لمركز تجاري اقتصادي هام في ظل 
المخاطر الت��ي تهدد مصالحها من 
قبل فارس واألطماع التي تتجه نحو 

نظام الحكم في تلك الفترة«.
وذك��ر الش��اعر أن الزب��ارة في تلك 
الفترة ش��هدت أنموذج��ًا رائدًا في 
التقدم والرقي واالس��تقرار والرخاء 
والرعاية  الثاقب��ة  الرؤي��ة  بفض��ل 
لح��كام الدول��ة الخليفي��ة من لدن 
الش��يخ أحم��د بن محم��د آل خليفة 
ورعاياه من القبائل العربية في فتح 
جزر البحري��ن عام 1783م وأصبحت 
الزبارة عل��ى إثر هذا الفت��ح الكبير 
والتاريخي��ة  السياس��ية  العاصم��ة 
لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين في 

عهد الفاتح.
وأك��د الش��اعر عل��ى أهمي��ة مل��ف 
الزبارة ودراسة نموذج الحكم آنذاك 
وازدهاره��ا بفض��ل ح��كام  الدولة 
ورتبوا  اس��تقروا  الذي��ن  الخليفي��ة 
شؤون اإلقليم وحافظوا على سيادة 
الدول��ة التي تش��مل كا م��ن جزر 
البحرين وش��به جزيرة قطر بالرغم 
م��ن األطماع اإلقليمي��ة طيلة فترة 
حك��م الفاتح وتوطي��د العاقات مع 
لمعاه��دة  واالنضم��ام  بريطاني��ا 

السلم العامة 1820.

عبداهلل الشاعراسامة الماجدد.عبداهلل الدرازيفيصل فوالذ

فعاليات: التوجيهات الملكية تعكس حرص جاللته على الجميع
أكد محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة، أن التوجيهات الملكية الس��امية تعد 
مصدر فخ��ر واعتزاز لدى جميع األهال��ي والمواطنين، األمر 
الذي يعكس الرعاية النبيلة وحرص جالته المس��تمر على 
صحة وس��امة المواطنين داخ��ل وخارج البحري��ن، مؤكدًا 
س��موه أن ه��ذه الخط��وة تأتي ضم��ن الجه��ود المباركة 
لفريق البحرين بدعم ومتابعة من صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي العه��د، رئيس 
مجل��س الوزراء، من خال تقديم أفضل مس��تويات الرعاية 
الصحية والخدمات العاجية، من أجل صحة وس��امة جميع 

المواطنين والمقيمين.
وأك��د رئي��س البرلم��ان العرب��ي ع��ادل العس��ومي عل��ى 
التوجيه��ات الملكية الس��امية من حض��رة صاحب الجالة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��اد المفدى، 
بمباش��رة العم��ل عل��ى تطعي��م المواطني��ن البحرينيين 
المقيمي��ن ف��ي الخارج ض��د في��روس كورونا، مش��يرًا إلى 
أن ه��ذه التوجيهات الس��امية تأت��ي تأكي��دًا وحرصًا من 
جال��ة الملك المفدى على أمن وس��امة جميع المواطنين 

البحرينيين سواء كانوا بداخل البحرين أو خارجها.
 وقال العس��ومي: »يأتي التوجي��ه الملكي ليبرهن اهتمام 
جالت��ه حفظه اهلل ورعاه بأبناء البحرين وضمان حصولهم 
على أفضل الرعاية والخدمات في الداخل والخارج«، مش��يدًا 
بالجه��ود المتواصل��ة الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، والمتابع��ة الحثيثة والمتكامل��ة لفريق 

البحرين.
وأك��د النائب  عيس��ى الدوس��ري، أن مامح رؤي��ة البحرين 
2030، جعل��ت المملكة تتصدر دول العال��م في الجاذبية 
المالية«، مشيدًا باإلنجاز االقتصادي الذي حققته المملكة 
بتصني��ف المنامة أكثر المدن من حي��ث الجاذبية المالية، 
وفقًا ألحدث مؤش��ر الصادر عن إيرنيك س��يتيز، والذي جاء 
ثمرة للرؤية االقتصادية، التي ترتكز على مبادئ االستدامة 

والعدالة والتنافسية وخلق بيئة تنافسية اقتصاديا«.
 ولفت الدوس��ري إلى أن توجيهات حض��رة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، ودعم 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، للقطاع االقتصادي في 
البحرين س��اهم في نق��ل البحرين من اقتص��اد قائم على 
الث��روة النفطي��ة، إلى اقتص��اد منتج قادر على المنافس��ة 

عالميًا.
واعتب��ر  أن ه��ذه اإلنجاز االقتص��ادي أحد ثمار المش��روع 
اإلصاح��ي لحضرة صاح��ب الجالة عاهل الب��اد المفدى، 
ال��ذي يهدف إل��ى تحوي��ل اقتص��اد البحرين م��ن الريادة 
إقليمي��ًا إلى المنافس��ة عالميًا، وهو ما تترج��م اليوم على 
أرض الواق��ع، وجعل م��ن المنامة اقتص��ادًا عالميًا يضرب 
ب��ه المثل في مختلف دول العالم نتيجة لوجود قائد محنك 
مثل س��مو ولي العهد رئيس الوزراء والذي اس��تطاع قيادة 
العم��ل الحكومي واالرتقاء به ألعلى المس��تويات خصوصًا 

في الجانب االقتصادي.
وثمن��ت عض��و مجلس أمان��ة العاصمة الدكت��ورة مها آل 
ش��هاب، التوجيه��ات الملكية الس��امية من ل��دن صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى  آل خليفة عاه��ل الباد 
المف��دى، بمباش��رة العم��ل عل��ى تطعي��م المواطني��ن 
البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا، والتي 

أثلج��ت صدور المواطنين ف��ي البحرين وخارجها،  وطمأنت 
المواطني��ن في الخارج على صحتهم وس��امتهم وتجنبهم 
القل��ق والتوتر  لمدد زمنية قد تط��ول في انتظار الحصول 
عل��ى اللق��اح. وأضافت أن النهج اإلنس��اني األب��وي الحاني 
من راعي نهض��ة البحرين الحديثة عاهل البادالمفدى هو 
المنشود والمتوقع دائمًا ولطالما سبقت توجيهات جالته 
الس��امية  أحامنا وأمنياتنا حيث يعي��ش البحرينيون العزة 
والكرام��ة واألم��ان في عهد جالته  والذي يش��عر فيه كل 
مواطن بالفخر واالعت��زاز،  ليقينه بأنه نصب عين  قيادته 

وله جل االهتمام . 
وأضاف��ت أن البحرين مج��ددًا تحتل الصدارة بالسياس��ات 
الحكيم��ة التي تنتهجه��ا  في التعامل م��ع جائحة كورونا 
وأن فري��ق البحرين بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
أظه��ر للعالم تف��ردًا وخصوصي��ة واحترافي��ة وديناميكية 
في السياس��ات واإلج��راءات التي  تميزت به��ا البحرين في 

التصدي للجائحة.
وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على التوجيهات 
الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، بشأن مباشرة العمل 
عل��ى تطعيم المواطنين البحرينيي��ن المقيمين في الخارج 
ضد فيروس كورونا، التي تعكس حرص جالته األبوي على 
صحة وس��امة أبنائه المواطنين ف��ي مختلف بقاع العالم، 
والتي جاءت اس��تكمااًل لتوجيهات جالته في نهاية العام 
الماض��ي بتوفي��ر اللقاح اآلم��ن للفيروس بجمي��ع أنواعه، 
وإتاحته مجان��ًا لجميع المواطني��ن والمقيمين بما يحفظ 

صحة وسامة الجميع.
واعتب��رت المؤسس��ة، م��ن خ��ال متابعته��ا الحثيثة، أن 
التوجيه��ات الملكية الس��امية تأتي متوافق��ة مع ما نص 
عليه دس��تور المملكة من تكفل الدولة وعنايتها بالصحة 
العام��ة، وتوفي��ر وس��ائل الوقاي��ة والع��اج، واالتفاقيات 
الدولي��ة التي انضمت لها البحري��ن وخاصة العهد الدولي 
الخ��اص بالحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والثقافية، 
والصك��وك الدولي��ة المعنية بحقوق اإلنس��ان، حيث قامت 
المملكة بتقدي��م الفحوصات وتوفير التطعيمات بمختلف 
أنواعه��ا للمواطني��ن والمقيمين على َحدٍّ س��واء وبش��كل 
مجاني، األمر الذي س��يؤدى إلى تحصين أكبر ش��ريحة من 
خ��ال تلقي التطعيمات الازمة للقضاء على هذا الفيروس 

والبدء في عودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها.
ورحبت المؤسس��ة بتقلي��ل الوقت المتوق��ع للحصول على 
اللق��اح إلى يوم أو يومين فقط من تاريخ التس��جيل، وذلك 
بن��اء على ن��وع اللقاح الذي يت��م اختياره، مؤك��دة على أن 
النس��بة الت��ي تج��اوزت ال���80% للحاصلي��ن عل��ى الجرعة 
األول��ى من الس��ّكان المؤهلين ألخ��ذ التطعيم منذ إطاق 
الحملة الوطنية للتطعيم في ديس��مبر الماضي، ما هي إال 
امت��داد للجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورونا وبمتابعة مباش��رة ودقيقة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجل��س الوزراء حفظه اهلل، منذ بدء انتش��ار 
الجائحة وحتى اليوم، في إطار الحمات التوعوية للتطعيم، 
وانعكاس��ًا للوعي الصحي الذي يتسم به المجتمع، وحرص 
الجميع على الحفاظ على صحة وسامة أنفسهم وعوائلهم 

ومحيطهم المجتمعي.
وج��ددت المؤسس��ة تأكيدها على أهمي��ة تضافر الجهود 

الوطني��ة من خ��ال الت��زام الجمي��ع بالتدابي��ر االحترازية 
والتعليم��ات اإلرش��ادية الت��ي تصدر عن الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا، م��ع مواصل��ة التقيد 
باإلرش��ادات، وتحث الجميع وخاص��ة المواطنين المقيمين 
في الخارج ممن لم يتلقوا اللقاح حتى اآلن الى متابعة آخر 
المس��تجدات س��واء من خال الموقع ال��ذي خصصته وزارة 
https://( الصحة للمستجدات الصحية في مملكة البحرين
healthalert.gov.bh( أو من خال تطبيق »مجتمع واعي«، 
داعية الجميع إلى المبادرة إلى التسجيل ألخذ التطعيم في 
أسرع وقت، باإلضافة إلى التسجيل وأخذ الجرعة المنشطة 
م��ن قب��ل األش��خاص المؤهلي��ن للحص��ول عليه��ا، وفقًا 
للتعليم��ات الصادرة ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي، لحماية 
ومن��ح أعلى درجات المناعة للمجتمع بأكمله والمس��اهمة 

في منع انتقال الفيروس والحد من انتشاره.
وأش��اد المرك��ز البحرين��ي للح��راك الدول��ي بالتوجيه��ات 
الس��امية من لدن حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل الباد المفدى بمباشرة العمل على 
تطعي��م المواطنين البحرينيين المقيمي��ن في الخارج ضد 
فيروس كورونا )كوفيد 19(، تمثل امتدادًا للنهج اإلنساني 
لجالته واهتمامه بالمواطنين والنظر إلى كافة اإلمكانات 

التي يمكن توظيفها لتوفير العيش الكريم.
وقال رئيس مجلس إدارة المرك��ز البحريني للحراك الدولي 
عادل س��لطان المطوع إن ح��االت كثيرة ف��ي مختلف دول 
العالم كانت تجد صعوب��ة كبيرة في الحصول على اللقاح، 
ويأت��ي التوجي��ه الس��امي لتذليل ه��ذه الصعوب��ات التي 
تواجههم، وتبث في أنفسهم الطمأنينة من خال الحصول 
على لقاحات تتناس��ب مع الجهود العالمية لنشر التطعيم 

وزيادة مناعة الشعوب لطّي صفحة جائحة كورونا.
وذك��ر المطوع أن البحري��ن راعت المواطني��ن والمقيمين 
ووفرت لهم كاف��ة الخدمات الطبية دون مقابل س��واء في 
مراح��ل الفحص أو الحج��ر أو التطعيم كما راعت فئات كبار 
الس��ن وذوي اإلعاقة ووفرت لهم خدمات مميزة تتناس��ب 
مع أوضاعه��م الصحية، معربًا عن ش��كره وتقديره لفريق 
البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يبذلونه 

من جهود كبيرة في سبيل مكافحة فيروس كورونا.
وأكدت رئيس��ة نقابة المصرفيين البحرينية نورا الفيحاني 
عل��ى التوجيه��ات الملكية الس��امية الص��ادرة عن حضرة 
صاح��ب الجال��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��اد المفدى  بمباش��رة العمل على تطعي��م المواطنين 
البحرينيي��ن المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا ممن 

لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم.
وأكدت الفيحاني أن هذه التوجيهات السامية لها بالغ األثر 
والتقدي��ر والعرفان من المواطن البحرين��ي المقيم بعيدًا 
عن وطنه لظروف دراس��ة أو عمل، وتأتي في س��بيل تعزيز 
اللحم��ة الوطنية لكافة أفراد المجتمع البحريني في الداخل 
والخ��ارج، وقالت إن ه��ذا التوجيه يعد مص��در فخر واعتزاز 
ووسام يضعه البحريني المغترب على صدره، ويشعره بأن 
المواطنة ليست جواز سفر ومستندات، وإنما قيادة حكيمة 
تفك��ر في كل إنس��ان يحمل اس��م البحرين ب��أي موقع في 

العالم.
ونوهت رئيس��ة نقابة المصرفيي��ن بما تحمله التوجيهات 
الس��امية من حرص جالة الملك المفدى على صحة أبنائه 
دومًا، وتفكير جالت��ه المتواصل في المحافظة على صحة 

كل إنس��ان، وقالت إن اللفتة اإلنسانية  تؤكد على مفهوم 
واح��د وه��و أن جال��ة الملك المف��دى، وال��د الجميع دون 

استثناء.
وفي الس��ياق ذاته، ثمنت الفيحاني جه��ود فريق البحرين 
الوطني الدؤوبة بقيادة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء، بالعمل على تجاوز الظروف الصحية 
الراهنة بعزيمة، داعية المجتمع البحريني والمقيمين فيه 
لمواصل��ة االلتزام باإلج��راءات االحترازية واإلقبال الواس��ع 
عل��ى التطعيم وصواًل لتحقيق مس��توى األمان من فيروس 

كورونا، وحفاظًا على صحة وسامة المجتمع.
وأك��د الناش��ط االجتماعي أس��امة الش��اعر أن التوجيهات 
الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى، بش��أن مباشرة 
العم��ل على تطعيم المواطني��ن البحرينيين المقيمين في 
الخ��ارج ضد في��روس كورون��ا )كوفيد�19(، تؤك��د العناية 
األبوية الكريمة من لدن جالته للمواطنين في شتى أنحاء 
األرض، منوه��ًا بأن التوجيهات الس��امية المس��ت وجدان 
الجميع، كونها تعكس حرصه على س��امة المواطنين في 

الداخل والخارج.
وقال الشاعر »إن التوجيهات الملكية السامية هي استمرار 
للنهج الذي اعتدناه من لدن جالته في الرعاية واالهتمام 
بش��عب البحرين الوف��ي وأن ذلك ليس بغري��ب على ملك 
القلوب فما هي إال استكمال للرعاية السامية التي تعكس 
حب وعطاء األب من لدن جالته ألبنائه البحرينيين وتوفير 
كافة س��بل الراحة واألمان وتقديم أرقى الخدمات الصحية 
والعاجية والوقائية، من أجل صحة وسامة الجميع«. وعبر 
الش��اعر عن فخره واعتزازه بما يراه على أرض البحرين من 
رعاي��ة ملكية س��امية، وحرص على حماي��ة الوضع الصحي 
للباد من أجل أبناء هذا الش��عب، مؤكدًا أن قيادة البحرين 
لم تدخر جهدًا في سبيل حياة ورفاهية المواطنين وأن ذلك 

محل فخر أمام كل دول العالم. 
وقال النائب عيس��ى القاضي »إن التوجيه الملكي السامي 
م��ن حض��رة صاح��ب الجال��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الباد المفدى بمباش��رة العمل على تطعيم 
المواطني��ن البحرينيين المقيمين ف��ي الخارج ضد فيروس 
كورون��ا، خطوة تؤكد الرعاية الس��امية جمي��ع البحرينيين 
ف��ي الداخ��ل والخارج، والح��رص الدائم عل��ى توفير أفضل 
سبل الحياة الكريمة للمواطنين، إضافًة إلى تقديم الرعاية 
واالهتم��ام للمقيمين من منطلق اإلنس��انية التي يوليها 

جالته اهتمامًا كبيرًا«.

وأش��ار إلى أن المبادرة اإلنسانية السامية من جالة الملك 
المفدى اس��تمرار إل��ى توجيهاته المس��تمرة من��ذ بداية 
جائح��ة كورونا واهتمام��ه البالغ في دعم فري��ق البحرين 
بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية 
برئاس��ة س��موه والجهود الحكومي��ة التي تحظ��ى بكافة 

اإلمكانات بدعم ملكي وتوجيهات سامية.

وأع��رب القاض��ي عن فخره واعت��زازه لجمي��ع الجهود التي 
تبذله��ا البحرين في حماية المواطني��ن والمقيمين والحد 
من انتش��ار فيروس كورونا في جميع مراحل الجائحة التي 
أثبتت اللحمة والجهود الوطنية لطوي هذه الصفحة بفضل 

وعي المواطنين والمقيمين.



11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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 عشان هذا العلم.. 
ومالحظات عن »كورونا«

س��ألنا أحدهم: »ما قصة قيام البحرينيين بوضع ص��ور وكأن هناك عيدًا وطنيًا؟ لم 
أفه��م! »اعتبرنا هذا االستفس��ار لش��خص من خارج البحرين أبل��غ جواب عن مدى 
انتش��ار حملة #عش��ان_هذا_العلم التي أطلقها س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 

خليفة. 
أجواء وطنية جميلة عش��ناها ونح��ن نتصفح مواقع التواص��ل االجتماعي ونجدها 
اتشحت باللون األحمر وصور وطنية جميلة والمواطنون تسابقوا فيما بينهم ألجل 
نش��ر أجمل الصور لهم مع عل��م مملكة البحرين الغالي تزامنًا م��ع مباراة منتخبنا 
الوطني مع منتخبي كمبودي��ا وإيران، األجمل من المحطات الوطنية الجميلة التي 
تحدث التمعن فيما بين سطور المواقف والتجارب التي نتعلمها من ورائها، سمو 
الش��يخ ناصر تحدث بعد خس��ارة منتخبنا مع إيران بروح معنوي��ة ورياضية عالية 

ويؤكد أننا كسبنا لحمة وطنية كبيرة. 
نع��م تفاعل الجميع في البحرين صغيرًا وكبيرًا ومكاس��بنا كان��ت أكبر أولها الروح 
الوطنية الجميلة والوح��دة الوطنية التي رأيناها وهي خير دليل يختصر الكثير من 
الحمالت الوطنية لبيان مدى تكاتف الشعب البحريني والتفافه حول أي شيء يخص 
مملكة البحرين وأنه دائمًا يتفاعل مع أي دعوات وطنية لرفع اسم مملكة البحرين 
كما أنه رس��الة بليغة ألعداء البحرين وأن العزائ��م الوطنية في مملكة البحرين ال 

يتوانى عنها الصغير قبل الكبير. 
حقيق��ة علمتن��ا إياها الحياة وتترس��خ أكثر م��ن وراء هذا الموق��ف الوطني، الروح 
المعنوي��ة العالية والدع��م، تعد أحد عوامل النجاح، لذا الخبث��اء وأعداء النجاح في 
أوطاننا يتالقون مع أعداء الوطن في هذه النقطة، فهم عندما يودون محاربة جهة 
أو ش��خص وكس��رهم يركزون على الحرب النفس��ية، والضرب م��ن تحت الطاولة، 
وتنفير الناس، قيام س��مو الش��يخ ناصر كقي��ادي بالتحفيز والمتابع��ة والتوجيه 
الدائ��م لدع��م المنتخ��ب والعمل على س��د أي أوجه قصور موجودة م��ن العوامل 
الرئيس��ة التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح وارتفاع مستوى أداء المنتخب، وهو 

درس بليغ نتعلمه من هذه المحطة. 

* إحساس عابر:  
وصلتنا شكوى من أحد المواطنين عن تصرفات شخصية لبعض المدراء والمسؤولين 
الذين ال يلتزمون بإجراءات فريق البحرين حيث يقول: هناك مس��ؤولون يتعاملون 
مع قرار الس��ماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية إلى 70%  كحد أقصى من عدد الموظفين بمحس��وبيات ومزاجية وكأنه 
متك��رم على الموظفين ويقدم لهم مزايا ومكافآت وهناك موظفون لهم أكثر من 
س��نة ونصف وهم يقومون بأداء عمل أربعة أو خمس��ة موظفين ولم يحصل لهم 
أن حصل��وا على إجازة حتى وهناك من يعتقد أن مكوثه في المنزل إجازة س��ياحية 
ف��ال يؤدي عمل��ه فيضطر الذي يحضر لل��دوام يوميًا بالقيام ب��ه والمفترض على 
جهاز الخدم��ة المدنية أن يتابع ويتأكد من تنفيذ إجراءات فريق البحرين وتحقيق 
العدال��ة الوظيفية فأحد أقاربي ق��ام بعملية زراعة كلى ورغ��م أن حالته الصحية 
تستوجب الحذر إال أن مسؤوله جعله يحضر للدوام يوميًا والنتيجة إصابته بكورونا 
هو وزوجت��ه وأطفاله وهو اآلن يمكث في العناية المرك��زة وحالته خطرة رغم أن 
عمل��ه مكتبي وباإلمكان القيام به من المنزل ونقترح ف��ي ذلك إيجاد لجنة رقابة 

من جهاز الخدمة المدنية للموظفين المتضررين من عدم التزام المسؤولين. 
مقت��رح آخر من أح��د المواطني��ن أن يكون هناك صن��دوق دعم لألس��ر البحرينية 
المتض��ررة من كورون��ا فكثير من األبناء الصغار توفي والدهم وأمهم ويعيش��ون 

من غير دعم ولم يلتفت لهم أحد.

ألم الفقد ووجع الفراق
كثي��رة هي اآلالم في حياتن��ا ومتعبة هي األوجاع 
التي يمر بها اإلنس��ان في مش��وار حياته الذي ال 
يعلم إلى كم من الس��نوات يمتد، ولكن يبقى ألم 
ووجع واحد من الصعب معالجته أال وهو ألم الفقد 
والموت، هو ألم يصيبك من الداخل، وال تعلم كيف 
تعبر أو تّنفس ّعما بداخلك من مشاعر وأحاسيس 
تمتزج معها الذكريات بمن عاشوا معك أو حولك 

وذقت معهم جمال الحياة وقسوتها. 
هن��اك من يفقد والديه، وهن��اك من يفقد أبناءه، 
وأيضًا هناك فقدان القريب والصديق والجار وحتى 
العدو، وتش��عر معها بال اس��تثناء باأللم والفقد 
ومرارة الفراق، واس��تحالة إصالح م��ا تم في حياة 
الفقي��د من مواقف أو لحظات كنت خاللها قاس��يًا 
ف��ي حدث أو موق��ف ما، أو حتى انش��غالك بتوافه 
األمور عن م��ن تحب وتهوى، لتأتي مش��يئة اهلل 
وقدره أن يرحل ويتركك في حالة من الذهول غير 
مص��دق لرحيله ورافضًا فكرة عدم وجوده أو اللقاء 

به. 
هي مراحل يعيش��ها اإلنس��ان عبر حيات��ه إلى أن 
يصل لمرحلة أن يكون هو ذاك الفقيد الذي يترحم 
علي��ه األحي��اء، ويتمنون في يوم م��ن األيام أنهم 
أصلح��وا عالقتهم به، أو تجاهلوا س��يئة أبداها أو 
خطأ ارتكبه، ولكن حينها س��يكون األوان قد فات 
ورحل مع رحيله وانقض��اء زمنه الذي قدره اهلل له، 
أذكر أنني مع رحيل كل قريب لقلبي أس��ترجع معه 
الذكري��ات والمواق��ف وتمر بي أجمله��ا وأرقاها، 
وكأن اهلل سبحانه وتعالى يمحو كل موقف سيء أو 
سوء تقدير بسبب الطبيعة البشرية التي دائمًا ما 
تسيء الظن، ُتمحى تلك الذكريات كما يمحي اهلل 

سبحانه وتعالى الذنوب ويستبدلها بالحسنات. 
المؤل��م عندما تجد على س��طح مكت��ب من رحل 
رسالة تركها وكأنه يعلم بدنو أجله، يصفح فيها 
ع��ن كل مس��يء ويطلب من األحي��اء الترحم عليه 
وأن نحمل في قلوبن��ا كل ما هو طيب وجميل له، 

ويعت��ذر عن أي تقصير يمك��ن أن يكون قد حدث 
بحس��ن ني��ه، ذلك هو األل��م بذاته وعين��ه، األلم 
الذي تركه في قلب األحي��اء والدرس الذي يعلمنا 
من خالل��ه أن الحياة قصيرة، ب��ل وقصيرة جدًا ال 
تس��تحق منا لحظات الزعل والبغض والكره، قصر 
الحياة يعلمنا كيف نعيش��ها بحب وتفاؤل وسيرة 
حس��نة، حت��ى نجد عند الف��راق من يترح��م علينا 

ويذكر محاسننا إن وجدت ويتصدق عنا. 
رح��م اهلل أرواح��ًا كان��ت تعي��ش بينن��ا وتغمرنا 
ببشاش��تها وابتسامتها رغم آالم وأوجاع المرض، 
رح��م اهلل تلك الضح��كات وتلك المالم��ح التي ال 
تغيب عن مخيلتنا فهي من علمنا الحب واإلخالص 
والتضحي��ة والعطاء.  ورس��التي هي رس��الة حب 
وأمل، فاس��تثمروا ما تبقى من س��نين أو أشهر أو 
أيام في هذه الدنيا في المحبة والتعايش والرضا 
واستثمروا كل ساعة في صنع الفرح فال نعلم متى 

نرحل ومتى يحين الفراق.

جاللة الملك.. حفظك اهلل لنا
مضامين جميلة في الحديث الش��ريف »من ال يش��كر الناس ال يشكر اهلل«، فثقافة 
الش��كر فن ومهارة جاذبة وملفتة البد أن يتقنها الجميع حتى تنش��ر في المجتمع 
ونتع��ود على تبادلها مهما صغر الفعل تبقى هذه الثقافة محببة ولطيفة تبعث 
اإليجابي��ة في المجتمع، لذا نعجز عن ش��كر س��يدي حضر صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى ال خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظه اهلل وأي��ده على توجيهات 
جاللته السامية في جميع أمور البالد، كل صغيرة وكبيرة والسيما في ظل الجائحة 
ومساعيه المستمرة لضمان صحة وس��المة شعبه والمقيمين على أرضه وتوفير 

اللقاح للجميع.
نعج��ز عن ش��كر جاللت��ه واهتمام��ه بأبنائ��ه خ��ارج المملكة فلي��س بغريب أن 
يوجه بمباش��رة العمل على تطعي��م المواطنين البحرينيين ض��د فيروس كورونا 
)كوفي��د19( المقيمين في الخارج حرص��ًا وخوفًا من قائد حكي��م ثروته الحقيقية 

المواطن البحريني، فشكرًا جاللتكم.   
لق��د تعودنا أن تعطينا الدولة وتلتزم بمس��ؤوليتها للمجتمع خاصة مع انتش��ار 
الفي��روس، تعودن��ا أن تخدمنا الدول��ة بال مقابل وتعمل عل��ى تقديم الكثير من 
الخدمات، ربما ال نش��عر بها ألننا نعيشها مثل األمن واألمان واالستقرار، ال يمكن 
أب��دًا حجب حجم الخدمات المقدمة من مختلف المؤسس��ات والقطاعات الحكومية 

التي ال تنتظر منا الشكر ولكن قليل من اإلنصاف. 
 لق��د جاء الوقت بأن نحترم هذه الجهود الوطنية العظيمة والمخلصة ونش��كرهم 
ليس بالشكر اللفظي فقط وإنما بالتعاون معهم بتنفيذ القرارات الصادرة منهم 
باحت��رام جهودهم والثقة بهم فذلك بعض أش��كال الش��كر الت��ي تنم عن الذوق 
واألدب فثقافة الش��كر قيمة عظيمة لكل من يجعلها في قاموس��ه اليومي نقابل 

اآلخرين بتربيتنا وأصلنا الطيب.  
ال يمكن نكران جه��ود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا منذ بداية 
انتش��اره في 2020 حت��ى هذه اللحظة، ال ت��زال الجهود مس��تمرة من أجل صحة 
وس��المة الجميع، المواطن والمقي��م والزائر، فمنذ أول إصاب��ة بالمرض إلى هذه 
األعداد المرتفعة التزال الهمة واحدة والتزال المس��اعي للس��المة واحدة تتطور 

وال تقل أبدًا. 
 منذ أيام ذهبت مع ابني ألخذ اللقاح لفئة 12-17 عامًا في مجمع سترة وظننت مع 
توافد الحش��ود الكثيرة للمجمع بأني س��وف أمكث ساعات طوال في قاعة االنتظار 
ولكن كانت التجربة لألمانة »س��هاالت« فاالنتظار كان بس��يطًا برغم أنه يسبقنا 
80 ش��خصًا تقريب��ًا إال أن التنس��يق والتنظيم وتعدد كبائ��ن التطعيم جعلت من 
االنتظ��ار ش��يئًا ال يذكر بجان��ب جهود العاملين من تعقيم الكراس��ي المس��تمر 
وس��هولة التواصل مع الموظفين والمتطوعي��ن، ذوق واحترام ووطنية في العمل 
ش��يء ملفت حقيقة، يدهش��نا مجتمعنا المتناغم في التعايش، الجميع يعرب عن 
ال��روح األصيلة لهذا البلد الذي رس��خ فينا كل جميل بقيادة عاه��ل البالد المفدى 

حفظه اهلل لنا.  
الجميل والملفت أيضًا وعي أولياء األمور وإدراكهم ألهمية حث أبنائهم للتطعيم، 
فالوعي من مقومات السالمة التي تدفعنا إلى األمام، لذلك تحرص دولتنا بقيادة 
عاه��ل البالد المفدى وبدعم ولي العهد رئيس ال��وزراء حفظهما اهلل توجيهنا إلى 
ب��ر األم��ان وحرصهما الدائم عل��ى توفير اللق��اح لجميع الفئات واألعم��ار، وعلينا 
واجب الش��كر واالمتنان لهذه الجهود التي عاهدت اهلل والوطن بأن تصون األرواح 

وتحافظ عليها.

رحيل نتنياهو.. ماذا يعني لطهران؟!
تس��ود قصور السياسة في الش��رق األوسط  حالة 
م��ن الترقب الش��ديد حول ما يجري ف��ي تل أبيب 
وتش��كيل حكوم��ة جدي��دة ال يكون على رأس��ها 
بنيامين نتنياهو وبالتالي بداية النهاية النتكاسة 
كثير من المشاريع األمنية، أما في الخليج العربي، 
فلن تقر عي��ن لطهران حتى تنجل��ي عن تنصيب 
حكوم��ة »البيد � بينيت«. لقد وقع خصوم بنيامين 
نتنياهو ش��هادة نهايت��ه، وبعدها س��يبدأ القتل 
المعن��وي ل��ه بتحطيم كل ما بنى فهل سيش��مل 

ذلك منطقة الخليج العربي!
- بينيت يميني متطرف لكن قد ال يتبع نفس نهج 
نتنياهو بش��ن غارات الرعب على طهران، فتتوقف 
الحرب النفسية، وشيطنة طهران ونظام الماللي، 
ودق طب��ول ح��رب غ��ارات متوقعة م��ن 40 عامًا 
على إيران عام��ة وعلى مفاعالتها النووية خاصة، 
وأنهم على وش��ك الهجوم كل يوم كما فعلوا ضد 

المفاعل النووي العراقي ايزاريك في عهد الطاغية 
صدام حسين.

- كان نتنياهو سفيرًا في واشنطن ويعرف دهاليز 
السياس��ة األمريكي��ة، ول��ن يكون  فري��ق البيد � 
بينيت  قادر على الحصول على نفس الحظوة، مما 
يقود إلى توقف تحريض أمريكا، والغرب وتخريب 
اتفاق  5+1 وإخراج أمريكا منه، وقد اتهم نتنياهو 
منافس��يه في تش��كيل الحكومة، بدع��م االتفاق 
الن��ووي مع إيران. »ال تس��محوا بتش��كيل حكومة 
اليس��ار، فهي خطر كبير على الردع اإلس��رائيلي.. 
روا فيما سيحدث في غزة وإيران وفي واشنطن،  فكِّ
ه��ؤالء يدعم��ون االتفاق النووي، هل س��يحاربون 
حم��اس ل��ن يفعل��وا ذلك، ه��ل س��يدافعون عن 
جنودنا في محكم��ة الهاي، لن يفعلوا ذلك أيضًا، 
ه��م يرفضون الخدمة العس��كرية فمن س��يحمي 

المستوطنات«.

- لي��س البدي��ل في تل أبيب بنف��س روح التحدي 
الت��ي نفذه��ا نتنياهو، مم��ا يقود إل��ى االعتقاد 
بتوق��ف تنفي��ذ القت��ل والتخري��ب بالفيروس��ات 
الس��يبرانية أو بتفجير أجزاء من مفاعالت طهران، 
أو القيام بأعمال القرصنة البحرية في أعالي البحار 
للقط��ع البحري��ة اإليرانية س��واء كان��ت مدنية او 
عسكرية حيث اعترض نتنياهو 22 سفينة إيرانية 

في 9 أشهر فقط .

* بالعجمي الفصيح:
البدي��ل لنتنياه��و هم��ا يائي��ر البي��د اإلعالم��ي، 
والزعيم اليميني نفتال��ي بينيت، وفي تقديرنا أن 
رحيل نتنياهو عن الجبهة اإليرانية سيشبه إلى حد 

كبير رحيل دونالد ترامب.

* كاتب وأكاديمي كويتي

شهر يونيو وحرب األيام الستة
ف��ي مثل هذه األيام من ش��هر يونيو من ع��ام 1967، وقعت بين العرب 
وإسرائيل، حرب سميت في إسرائيل بحرب األيام الستة، وسميت في مصر 
بحرب النكس��ة، وه��ي الحرب التي بدأت في الخامس م��ن يونيو وانتهت 
في العاش��ر منه، واس��تطاعت فيها إس��رائيل من احتالل الضفة الغربية 
ومدينة القدس وش��به جزيرة س��يناء وهضبة الجوالن في سوريا، وتعتبر 
ثالث حرب بين العرب وإسرائيل بعد حرب 1948، والعدوان الثالثي على 

مصر في عام 1956.
كان تح��رك إس��رائيل األول واألكث��ر أهمي��ة ه��و الهجوم عل��ى مطارات 
ومهابط الطائ��رات المصرية، بحيث عطلت القدرة على اس��تعمال 420 
طائ��رة مقاتلة يتألف منها األس��طول الجوي المص��ري، وقد ذهب بعض 
الصحفيين والمحللين المصريين، إلى أن تعطيل س��الح الجو المصري هو 
السبب األبرز لخسارة الحرب. وأطلقت إسرائيل على هذه الحرب اسم »حرب 
األيام الس��تة«، حيث أدت إلى مقتل نحو 20 ألف عربي، و800 إس��رائيلي 
فق��ط. كما دّمرت إس��رائيل نحو 70 إلى 80 % من العتاد العس��كري في 
ال��دول العربي��ة، فيما لحق الضرر بنحو 2 إلى 5% من عتادها العس��كري. 
وترت��ب على »النكس��ة«، وفق إحصائيات فلس��طينية، تهجي��ر نحو 300 
ألف فلس��طيني من الضف��ة الغربية المحتلة وقطاع غ��زة معظمهم نزح 
إلى األردن. وفتحت هذه الحرب، باب االس��تيطان اإلس��رائيلي في الضفة 
المحتل��ة، وبخاصة ف��ي مدينة الق��دس، وقطاع غزة الذي انس��حبت من 

داخله عام 2005.
ويقول مؤرخون عرب، إن إسرائيل استغلت عدة أمور، لتبرير شنها للحرب، 
ومنه��ا إغ��الق مصر ل� »مضايق تي��ران« بالبحر األحمر ف��ي وجه المالحة 

اإلسرائيلية، وهو األمر الذي اعتبرته »إعالنًا مصريًا رسميًا للحرب عليها«، 
وف��ي نوفمبر 1967 أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار 242 
والذي يدعو إس��رائيل لالنس��حاب م��ن األراضي التي احتلته��ا في يونيو 
من ذات العام. والحقًا انس��حبت إس��رائيل عام 1982 من سيناء المصرية 
تطبيق��ًا لمعاهدة الس��الم التي أبرمت بين مصر وإس��رائيل عام 1979. 
وفي 25 مارس 2019 وّقع الرئيس األمريكي الس��ابق دونالد ترامب قرارًا 
تعترف بموجبه أمريكا بأن هضبة الجوالن هي جزء من إسرائيل، وهو ما 
ُرِفض من ِقَبل الدول العربية كافة، كما أصدرت األمم المتحدة بيانًا أعلنت 
في��ه أن قرار الرئي��س األمريكي ال يغّير من الوضعي��ة القانونية للجوالن 
بصفته��ا أرض س��ورية واقعة تحت االحت��الل اإلس��رائيلي وفيما يتعلق 
باألراضي الفلس��طينية، فقد اس��تمر االحتالل العسكري المباشر، للضفة 
الغربية وقطاع غزة، حّتى تأس��يس الس��لطة الفلس��طينية، عقب توقيع 
اتفاقية أوسلو للسالم »بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل« عام 
1993، والتي ترتب عليها تطبيق نظام الحكم الذاتي، في تلك األراضي.

وكان من المقرر إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل عقب 
انته��اء المرحلة االنتقالية ع��ام 1999، وإنهاء االحت��الل ألراضي الضفة 
وغزة، حس��بما تنص اتفاقيات أوسلو للسالم. وبسبب السلوك اإلسرائيلي 
تعطلت عملية الس��الم. وتعرضت عملية الس��الم النتكاسة جديدة بعد 
تولي ترامب منصبه، حيث عرض خطة أطلق عليها اس��م »صفقة القرن« 

تضمنت بنودًا تنتقص بشكل كبير من الحقوق الفلسطينية. 
ه��ذا غيض من فيض من آثار نكس��ة 1967 نعيدها للذكرى لعل العرب 

والمسلمون يصحون من نومتهم الطويلة ذات األحالم السعيدة.

#عشان_هذا_العلم.. الشكل والتاريخ والحافز
علم البحرين هو األقدم في المنطقة حيث تم إنشاؤه للبحرين قبل عام 1820 
وكان لونه أحمر فقط، ثم أضيف اللون األبيض إلى األحمر كرمز إلى الس��الم، 
ثم ُفِصل اللونان بثمانية مثلثات، يقال بأنها تش��ير إلى المعارك التي جرت 
للبحري��ن والدول المجاورة، وفي 17 فبراير، 2002، ت��م تغيير عدد المثلثات 

إلى خمسة، في إشارة ألركان اإلسالم الخمسة.
وعلم البحرين س��جل رقمًا قياسيًا في موس��وعة غينيس عام 2004، حيث بلغ 

طوله 169.5 مترًا وعرضه 97.1 مترًا.
وتعتب��ر أعالم الدول والبلدان من أهم أن��واع الرايات وأعظمها، لكونها تعبر 
ع��ن تاريخ دول، وموروث أمم وحضارات وه��ي رمز لألمة والدولة وهي مصدر 

إلهام للشعوب.
ومن هنا جاءت مبادرة ومقولة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، رئي��س المجلس األعلى 
للش��باب والرياضة، »#عش��ان_هذا_العلم« لتتحول إلى حافز ومحرك لهمم 
وعزيمة ليس لالعبي منتخبنا الوطني األول لكرة القدم والذين بس��ببه قدموا 
مب��اراة رائعة وفوزًا تاريخيًا على كمبوديا بثمانية أهداف دون رد وإنما مثلت 

دافعًا لجميع المواطنين والمسؤولين في مختلف المجاالت.  
لقد أحدثت مقولة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة صدًى في كل بيت 
ومؤسس��ة، بين األطفال والشباب والنس��اء واآلباء واألجداد ومثلت استذكارًا 
بتاريخ وحضارة مملكة البحرين وعظمة قياداتها وش��عبها على مر العصور، 

من ثم تحولت المقولة لمصدر إلهام كبير لجميع قطاعات المجتمع.
ومقولة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، التي تحولت إلى مصدر إلهام 
وحاف��ز للمجتمع وأصبح يردده��ا الصغير والكبير الرجل والم��رأة لم تأِت من 
فراغ ألن س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مطلق المقولة والمبادرة قدم 
العمل على القول فأصبح النموذج الملهم ليس للرياضيين والش��باب فحسب 

وإنما للمجتمع بأسره.  
إن ب��ث قيم ال��والء واالنتم��اء والتضحية من أج��ل الوطن والتذكي��ر بتاريخ 
مملكتن��ا الغالية وم��ا قدمه اآلب��اء واألج��داد وجنودنا األبطال في س��احات 
الدف��اع عن الدين والوطن ثقافة يجب أن تس��ود وتوعية يجب التركيز عليها 
من جميع مؤسس��ات الدولة من أجل مجتمع أكثر معرفة ووعيًا بتاريخ وطنه 

وعظمة حضارته.. شكرًا سمو الشيخ ناصر.. والبحرين تستاهل.
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يحرص المجلس األعلى للمرأة منذ إنشــائه قبل 20 عاًما وحتى اآلن على استكشــاف الفرص 
الداعمة لتقدم المرأة البحرينية، ويعمل المجلس في إطار اختصاصاته، وبالتعاون مع جميع 
الشــركاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي، علــى ضمان اســتدامة مشــاركة 

وتنافسية المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في مختلف مسارات التنمية الوطنية.

التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل 

وفـــي العـــام 2019، أطلـــق المجلـــس األعلـــى للمرأة 
مبـــادرة التـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي مجـــال علوم 
صاحـــب  رؤيـــة  علـــى  بنيـــت  والتـــي  المســـتقبل”، 
)هـــو  امـــرأة  الفـــرد رجـــًا كان أو  الجالـــة فـــي أن 
المرتكز الرئيســـي لبنـــاء الدولة ونموهـــا وتطورها(، 
ولما أشـــار له جالته تحديًدا في كلمته الســـامية بـ 
“وضع خطة وطنية شـــاملة تأمن االستعداد الكامل 
للتعامل مـــع متطلبات االقتصـــاد الرقمي”، وقد أكد 
المجلـــس علـــى أهمية هذه المبـــادرة الوطنية كأداة 
تنظيمية  تدعم استدامة مشاركة المرأة البحرينية 
فـــي مجـــاالت علـــوم المســـتقبل بما يضمـــن تحقيق 
التـــوازن بين الجنســـين، وتعزيز قدرتها التنافســـية 
لتلبيـــة المتطلبات واألولويات الوطنية في التحول 
لاقتصاد الرقمي وصناعة التنمية الوطنية، وإيجاد 
فـــرص عمل جديـــدة واعـــدة لانتقال إلـــى وظائف 
أفضل تتســـم باإلبـــداع واالبتكار وبما يتناســـب مع 
سرعة المتغيرات الخاصة بالمسار التنموي العالمي.

وتســـتهدف “مبـــادرة التـــوازن بيـــن الجنســـين فـــي 
مجال علوم المســـتقبل” المرأة البحرينية في جميع 
مراحلها العمرية، وترتبط المبادرة بمجاالت الخطة 
الوطنيـــة لنهوض المرأة البحرينية، خصوصا مجال 
التعلم مدى الحياة الذي يهدف إلعداد الجيل القادم 
فـــي المراحـــل التعليميـــة ورفـــع قدراته فـــي مجال 
االبتـــكار واالبـــداع وصناعـــة التنميـــة االقتصاديـــة 

واالجتماعية.
وجـــرى تحديد مجاالت علوم المســـتقبل توافًقا مع 
الجهـــود والتوجهات الحالية والمســـتقبلية الخاصة 
بالتحـــول الرقمـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، وتشـــمل 
هـــذه العلـــوم مجـــاالت التكنولوجيـــا والتكنولوجيا 
المالية والمدن الذكية واألمن اإللكتروني، والطاقة 
الصناعـــي،  الفضـــاء، والـــذكاء  المتجـــددة، وعلـــوم 
النانـــو،  وتقنيـــة  واإليكلوجيـــا،  الغذائـــي،  واألمـــن 

والطب الدقيق أو الجينومي.

إطار عام بـ 6 محاور رئيسة

ويتضمـــن اإلطـــار العـــام لــــ “مبـــادرة التـــوازن بيـــن 
الجنســـين فـــي مجـــال علـــوم المســـتقبل” 6 محاور 

رئيســـة يعمل المجلـــس األعلى للمرأة علـــى متابعة 
تنفيذهـــا بشـــراكة فاعلـــة مـــع جميـــع القطاعات من 
الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع 
الخـــاص والمجتمـــع المدنـــي ذات العاقـــة بحســـب 
اختصاصاتهـــم، وهـــذه المحـــاور هـــي التشـــريعات، 
والسياســـات والقوانيـــن، واالســـتراتيجيات واألطر 
وتحفيـــز  لزيـــادة  الازمـــة  واإلداريـــة  المؤسســـية 
األجيـــال نحو االبتـــكار واالبـــداع، والتعليم وتنمية 
اإلبـــداع  نحـــو  للتوجـــه  والمواهـــب  المهـــارات 
واالبتـــكار وتخصصات علوم المســـتقبل، كما تدعم 
المبادرة االستشـــارات والخدمـــات لتطوير البرامج 
وعلـــوم  الواعـــدة  المجـــاالت  نحـــو  والمشـــروعات 
وإدارة  والتطويـــر  العلمـــي  والبحـــث  المســـتقبل، 
المعرفة للنظم المؤسســـية لتعزيز اقتصاد المعرفة، 
المجتمعيـــة  الثقافـــة  والتوعيـــة والتثقيـــف ونشـــر 
وتعزيـــز اإلرشـــاد والتوجيـــه األكاديمـــي والمهنـــي 
للتوجـــه نحو علـــوم المســـتقبل، والمتابعة والتقييم 
بتبني آلية واضحة لتقييم ومتابعة تنفيذ البرنامج 
والربـــط  تنفيذهـــا  بمـــا يضمـــن جـــودة واســـتدامة 
مـــع جميـــع الجهـــات ذات العاقـــة بمجـــاالت علـــوم 

المستقبل.
وقـــد انطلقـــت المبـــادرة بمنهجية دقيقـــة وواضحة 
نحـــو تحقيق األثر المتوقع بما يتوافق مع توجهات 
النضـــج والخبـــرة  المبنيـــة علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
التراكمية والقائمة على تفعيل مبدأ الشراكة التامة 
بيـــن جميع األطراف المعنية من مؤسســـات القطاع 
العـــام والخاص ومؤسســـات المجتمع المدني وبناء 
علـــى المرتكـــزات والدوافـــع التـــي توافقـــت عليهـــا 

جميع األطراف.

آليات إعداد المبادرة 

وتتمثـــل آليـــات إعـــداد المبـــادرة في رصـــد وتقييم 
الجهود والمبادرات والمشروعات الوطنية وقياس 
مؤشـــرات تواجـــد المـــرأة فـــي المجـــاالت العلميـــة 
الواعدة والتي تتميز بها المرأة البحرينية من خال 
مهاراتها التي اكتســـبتها في المؤسسات التعليمية، 
ومقارنـــة الجهـــود والمبادرات الوطنيـــة مع الجهود 
الدولية واالطاع على الممارســـات العالمية إليجاد 
الفـــرص التي تســـاهم فـــي تطويـــر البنيـــة التحتية 

الوطنية لتكون أكثـــر دعًما لتقدم المرأة البحرينية، 
وعقـــد مجموعات تركيز ولقاءات تشـــاورية تهدف 
إلى اســـتعراض المبادرات والجهود الوطنية ورصد 
الفـــرص والتحديـــات وبمشـــاركة فئـــة الشـــباب من 
الجنســـين للتعـــرف علـــى تطلعاتهـــم واحتياجاتهم، 
واالســـتعانة بعدد مـــن األدوات والوســـائل البحثية 
بحثيـــة  أكاديميـــة  دراســـة  ومنهـــا  واالســـتقصائية 
بالتعاون مع جامعـــة الخليج العربي حول “التوازن 
المســـتقبل”،  ووظائـــف  مهـــارات  الجنســـين:  بيـــن 
تتضمـــن  تشـــاركية  طريـــق  بخارطـــة  والخـــروج 
محاورها وآليات تنفيذها سهولة التطبيق والمرونة 
التـــي توفرها للجهات المعنية بشـــكل يتناســـب مع 
القدرة االستيعابية لكل جهة وضمان عنصر اإلبداع 

واالبتكار لكل جهة.
تنفيـــذ  المبـــادرة  وتشـــمل خطـــة متابعـــة وتقييـــم 
الدراســـات االستشـــرافية الازمـــة علـــى المســـتوى 
الوطنـــي، وتحليل البيانات المتعلقة بمجاالت علوم 
المســـتقبل وعكســـها علـــى واقـــع مملكـــة البحريـــن 
الراهنـــة  الوطنيـــة  الحاجـــة  مـــع  تتناســـب  بحيـــث 
وتحفـــزه علـــى المضي قدًمـــا لمراحـــل متقدمة، مع 
المتابعـــة والتقييـــم المســـتمر مـــع الشـــركاء لقياس 
إمكان تطبيق األثر المرجو للجهود الوطنية لضمان 
تقـــدم المـــرأة فـــي مجـــاالت علـــوم المســـتقبل بمـــا 
يتوافق مع إدماج احتياجات المرأة في هذا المجال 
لتحقيق التوازن بين الجنسين، وإشراك المواطنين 
ورصد آرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم المســـتقبلية 
للمبـــادرة للمســـاهمة في تقديـــم مقترحـــات نوعية 

تلبي تطلعات الشباب.

ارتباطها بالرؤية االقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 

وتأتـــي “مبـــادرة التـــوازن بين الجنســـين في مجال 
علوم المستقبل” متسقة مع توجهات رؤية البحرين 
2030 فـــي الحاجة إلـــى زيادة اإلنتاجيـــة واالبتكار 
وإيجـــاد فرص عمـــل جديدة واعـــدة واالنتقال إلى 

وظائـــف أفضـــل تتســـم باإلبـــداع واالبتـــكار ونظام 
مســـتقر قائم على التطلعات المستقبلية، واالنتقال 
لوظائف أفضل، وضرورة إيجاد نظام مســـتقر قائم 
علـــى التطلعات المســـتقبلية، وهو مـــا تؤكده كذلك 
توجهـــات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
الحكومـــي  العمـــل  برنامـــج  ومفـــردات   ،2022
المتفاعلـــة مع النمو المتوقع في عدد من القطاعات 
التـــي تعتمـــد فـــي عملياتهـــا علـــى تقنيـــات الـــذكاء 
االصطناعي، والتي تســـعى الحكومة لتحقيقها من 
خـــال أولويـــات رئيســـة تتمثل في تعزيـــز الثوابت 
األساســـية للدولـــة والمجتمـــع، واالســـتدامة المالية 
الداعمـــة  البيئـــة  وتأميـــن  االقتصاديـــة،  والتنميـــة 
للتنميـــة المســـتدامة. ومـــن جوانـــب االرتبـــاط على 
ســـبيل المثـــال ال الحصر مـــا دعا إليـــه برنامج عمل 
الحكومة بشأن أهمية إعادة رسم دور القطاع العام 
مـــن المحرك الرئيـــس إلى المنظم والشـــريك والذي 
يتطلـــب رفـــع كفـــاءة وفاعليـــة القطـــاع الحكومـــي 
ورفع إنتاجية الموظـــف الحكومي، وتعزيز اإلبداع 
والمعرفـــة واالبتـــكار وتعزيـــز دور القطـــاع الخاص 
كمحرك أساســـي للنمو االقتصادي، وتعزيز وتطوير 
البيئـــة االســـتثمارية لتشـــجيع االســـتثمار واالبتكار 
وريادة األعمال مع ضمان جودة الخدمات التعليمية 
وتعزيز كفاءة اســـتخدام الموارد والطاقة مع تبني 

التقنيات الحديثة وتعزيز األمن السيبراني.
وقـــد عمل المجلس األعلى للمرأة على ربط “مبادرة 
التوازن بين الجنســـين في مجال علوم المســـتقبل” 
بأجندة وأهـــداف التنمية المســـتدامة 2030، وذلك 
فـــي إطـــار حـــرص المجلـــس علـــى موائمـــة خططه 
وبرامجـــه مع الرؤى الوطنية وخطط العمل الدولية 

علـــى حد ســـواء مـــن جهة، واســـتكمال مـــا اتخذته 
مملكـــة البحرين من خطوات واضحة لتحقيق هذه 
األهـــداف ذات العاقـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة 
بالمـــرأة مـــن جهة أخـــرى، وذلك الســـتثمار مضمون 
ومخرجـــات هـــذه المبـــادرة فـــي متابعـــة التزامـــات 

الدولة تجاه األجندة األممية.

يوم المرأة البحرينية 2021 

وتكللت الجهود االســـتباقية الداعمـــة لتقدم المرأة 
بـــأن يكـــون االحتفال بيـــوم المرأة لهـــذا العام تحت 
رعايـــة عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، حيث يحتفـــي المجلس األعلى 
المـــرأة  يـــوم  بمناســـبة   )2021( العـــام  هـــذا  للمـــرأة 
البحرينيـــة والمتزامنـــة مـــع مـــرور 20 عاًمـــا علـــى 
تأسيســـه كصرح وطني معنـــي بمتابعة تقدم المرأة 
البحرينيـــة والـــذي التزم طـــوال تلك الفتـــرة بخطه 
المؤسســـي، وبتفعيله المنظـــم الختصاصاته برؤية 
تســـتند إلـــى القيـــم الوطنيـــة والمبادئ الدســـتورية 
المؤديـــة إلـــى إســـهامات متنوعـــة وبطمـــوح عالـــي 
وإدارة  للخبـــرة  مركـــًزا  البحريـــن  مملكـــة  لجعـــل 
المعرفـــة في شـــؤون المرأة ويســـتهدى بـــه إقليمًيا 
وعالمًيا، وذلك بعد أن تفضلت قرينة العاهل رئيسة 
المجلـــس االعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفـــة، باعتماد 
موضوع يوم المرأة البحرينية تحت عنوان “المرأة 
البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في 
وطـــن معطـــاء”، وتتزامن هذه المناســـبة المهمة مع 

االحتفاء بالذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني.

مبنى المجلس األعلى للمرأة

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“األعلى للمرأة” يتابع تفعيل “مبادرة التوازن بين الجنسين بعلوم المستقبل”
ــارات الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة ــسـ ــل لــدمــج الــبــحــريــنــيــة فـــي مـ ــم ــع ــا مـــن ال ــاًمـ 20 عـ

سمو محافظ الجنوبية: فخورون بالتوجيهات الملكية السامية
أشاد محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة باألصالة عن نفسه ونيابة عن 
أهالــي المحافظــة الجنوبيــة، بالتوجيهات الملكية الســامية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى 

آل خليفة.

وأعـــــرب ســمــوه بــخــالــص االمــتــنــان 
ــهــذه الــلــفــتــة اإلنــســانــيــة  والــعــرفــان ل
النهج  تــتــمــاشــى مـــع  ــتــي  ال الــطــيــبــة 

الحكيم والراسخ لدى جالته، وذلك 
البحرينيين  الــمــواطــنــيــن  لتطعيم 
المقيمين خارج المملكة ضد فيروس 

كورونا ممن لم يتمكنوا من الحصول 
على التطعيم.

هـــذه  أن  المحافـــظ  ســـمو  وأكـــد 

التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية تعـــد 
لـــدى جميـــع  مصـــدر فخـــر واعتـــزاز 
الـــذي  األمـــر  والمواطنيـــن،  األهالـــي 
وحـــرص  النبيلـــة  الرعايـــة  يعكـــس 
جالته المستمر على صحة وسامة 
مملكـــة  وخـــارج  داخـــل  المواطنيـــن 
هـــذه  أن  ســـموه  مؤكـــًدا  البحريـــن، 
الخطوة تأتي ضمن الجهود المباركة 

لفريـــق البحريـــن بدعـــم ومتابعة من 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
تقديـــم  عبـــر  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
أفضـــل مســـتويات الرعايـــة الصحية 
أجـــل  مـــن  العاجيـــة،  والخدمـــات 
صحـــة وســـامة جميـــع المواطنيـــن 

والمقيمين.
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محرر الشؤون المحلية

واصـــل عـــدد مـــن المواطنيـــن والفعاليات 
البـــاد  عاهـــل  بتوجيهـــات  إشـــاداتهم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
علـــى  العمـــل  مباشـــرة  بشـــأن  خليفـــة  آل 
تطعيـــم المواطنين المقيميـــن في الخارج 
ضـــد فيروس كورونـــا، ما يؤكـــد أن النهج 
اإلنســـاني األبـــوي الحانـــي هـــو المنشـــود 
والمتوقع دائًما، حيث يعيش البحرينيون 

العزة والكرامة واألمان في عهد جالته.
وقالـــوا إن اللفتة اإلنســـانية تؤكد مفهوما 
واحـــدا وهو أن جالة الملـــك والد الجميع 

دون استثناء.

أقصى درجات الرعاية 

وعبـــر رئيس جمعية اإلصاح عن اعتزازه 
الجالـــة  لصاحـــب  اإلنســـانية  بالمواقـــف 
عاهـــل البـــاد، والتـــي ترســـخ دائًمـــا لنهج 
جالته فـــي رعاية المواطن ســـواء داخل 
أن  أوضـــح  كمـــا  خارجهـــا،  أو  المملكـــة 

التوجيـــه الملكـــي يؤكـــد اهتمـــام جالتـــه 
بتوفيـــر أقصـــى درجات الرعايـــة الصحية 
البحرينييـــن  ســـامة  ويضمـــن  للمواطـــن 

خارج الباد وداخلها. 
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات اإلنسانية 
واألبوية لملك البـــاد تبعث الطمأنينة في 
نفوس المواطنين وتعزز من قيم التكافل 
والتعـــاون بيـــن أبنـــاء المجتمـــع البحريني 
للنهوض بمســـتقبل البـــاد واالنطاق نحو 
الريـــادة فـــي ظـــل المشـــروع اإلصاحـــي 

لصاحب الجالة عاهل الباد.
علـــى  المغتـــرب  يضعـــه  وســـام 
صدرهوأكـــدت رئيســـة نقابـــة المصرفيين 
البحرينيـــة نورا الفيحانـــي أن التوجيهات 
الســـامية لها بالغ األثـــر والتقدير والعرفان 
مـــن المواطن البحرينـــي المقيم بعيدا عن 
وطنه لظروف دراســـة أو عمل، وتأتي في 
سبيل تعزيز اللحمة الوطنية لجميع أفراد 
المجتمع البحرينـــي في الداخل والخارج. 
فخـــر  مصـــدر  يعـــد  التوجيـــه  إن  وقالـــت 
واعتزاز ووسام يضعه البحريني المغترب 

على صدره، ويشعره بأن المواطنة ليست 
قيـــادة  وإنمـــا  ومســـتندات،  ســـفر  جـــواز 
حكيمـــة تفكر في كل إنســـان يحمل اســـم 

البحرين بأي موقع في العالم.
كما نوهت بما تحمله التوجيهات السامية 
من حرص جالـــة الملك على صحة أبنائه 
فـــي  المتواصـــل  دومـــا، وتفكيـــر جالتـــه 
المحافظـــة على صحة كل إنســـان، وقالت 
إن اللفتة اإلنســـانية تؤكـــد مفهوما واحدا 
وهـــو أن جالـــة الملك، والـــد الجميع دون 

استثناء.
وأشـــادت بجهود فريـــق البحرين الوطني 
الدؤوبة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على 
تجاوز الظـــروف الصحية الراهنة بعزيمة، 
داعيـــة المجتمع البحريني والمقيمين فيه 
لمواصلة االلتـــزام باإلجراءات االحترازية 
واإلقبـــال الواســـع علـــى التطعيـــم وصوالً 
مـــن فيـــروس  لتحقيـــق مســـتوى األمـــان 
كورونـــا، وحفاظـــا علـــى صحـــة وســـامة 

المجتمع.

وقالت عضـــو مجلس أمانـــة العاصمة مها 
آل شهاب إن التوجيهات الملكية السامية 
وخارجهـــا،  المواطنيـــن  صـــدور  أثلجـــت 
وطمأنـــت المواطنيـــن فـــي الخـــارج علـــى 
القلـــق  وتجنبهـــم  وســـامتهم  صحتهـــم 
والتوتر لمـــدد زمنية قد تطول في انتظار 

الحصول على اللقاح.

راعي النهضة

وأضافـــت أن النهـــج اإلنســـاني األبوي 
الحانـــي مـــن راعـــي نهضـــة البحريـــن 
الحديثـــة عاهـــل البـــاد هـــو المنشـــود 

ســـبقت  ولطالمـــا  دائًمـــا  والمتوقـــع 
توجيهـــات جالتـــه الســـامية أحامنـــا 
وأمنياتنا، إذ يعيش البحرينيون العزة 
والكرامـــة واألمـــان فـــي عهـــد صاحب 
الجالـــة، الذي يشـــعر فيه كل بحريني 
بالفخـــر واالعتـــزاز، ليقينـــه بأنه نصب 

عين قيادته وله جل االهتمام.
وأكـــدت أن البحريـــن مجـــدًدا تحتـــل 
الصـــدارة بالسياســـات الحكيمـــة التي 
جائحـــة  مـــع  التعامـــل  فـــي  تنتهجهـــا 
كورونـــا وأن فريـــق البحريـــن بقيـــادة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أظهـــر للعالم 
واحترافيـــة  وخصوصيـــة  تفـــرًدا 
السياســـات  فـــي  وديناميكيـــة 
واإلجراءات التي تميزت بها البحرين 

في التصدي للجائحة.
وأكدت أن البحرين ســـتجتاز الجائحة 
وزادت اللحمـــة الوطنيـــة بيـــن أبنائهـــا 
والتف الجميـــع حول القيادة الحكيمة 
والمشـــروع اإلصاحـــي لجالـــة الملك 
واالزدهـــار  التقـــدم  مـــن  مزيـــد  نحـــو 

لمملكتنا الحبيبة.

مواطنون: نعيش العــزة والكرامة في عهد جاللة الملك

ال خوف علـى البحريـــن وقائدهــا حمــد بن عيسـى
سمو الشيخ خليفة بن علي

مها آل شهاب نورا الفيحانيعبداللطيف الشيخ



أعلـــن الفريـــق الوطني للتصـــدي لفيروس 
رئيـــس  برئاســـة  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
آل خليفـــة،  عبـــدهللا  بـــن  الشـــيخ محمـــد 
أنـــه بعـــد العـــرض وأخـــذ موافقـــة اللجنـــة 
التنســـيقية وبناًء على النتائـــج اإليجابية 
التـــي تحققـــت للحـــد من انتشـــار فيروس 
وكورونـــا والتحســـن فـــي أعـــداد الحاالت 
القائمـــة اليوميـــة، والتي تدل على الســـير 
في االتجاه الصحيح نحو تحقيق النتائج 
لمـــدة  تقـــرر  فقـــد  المرجـــوة،  اإليجابيـــة 
أســـبوعين بدًءا من يـــوم الجمعة الموافق 
11 يونيو 2021 إلى يوم الجمعة الموافق 
25 يونيو 2021 تمديـــد العمل بالقرارات 

السابقة وذلك على النحو التالي:
المجمعـــات  إغـــاق  فـــي  االســـتمرار   -  

والمحات التجارية.
-االستمرار في إغاق المطاعم والمقاهي، 
واقتصـــار أنشـــطتها على تقديـــم األطعمة 
الخارجيـــة  الطلبـــات  خـــال  مـــن  فقـــط 

والتوصيل.
-االســـتمرار فـــي إغاق المراكـــز الرياضية 
وصـــاالت التربيـــة البدنية وبرك الســـباحة 

واأللعاب الترفيهية.
-االســـتمرار فـــي إغاق دور الســـينما وكل 

صاالت العرض التابعة لها.
-االســـتمرار فـــي منـــع إقامـــة المناســـبات 

والمؤتمرات.
-االســـتمرار فـــي منـــع حضـــور الجماهيـــر 

للفعاليات الرياضية.
-االســـتمرار في إغـــاق محـــات الحاقة 

والصالونات ومحات السبا.
-االســـتمرار فـــي منـــع إقامـــة المناســـبات 

الخاصة في المنازل.
- االســـتمرار فـــي تطبيـــق سياســـة العمـــل 
مـــن المنزل على كافة الجهـــات الحكومية 
وتكون بنسبة 70 % من عدد الموظفين.

- االستمرار في تعليق الحضور واالكتفاء 
المـــدارس  بجميـــع  ُبعـــد  عـــن  بالتعُلـــم 
وريـــاض  العالـــي  التعليـــم  ومؤسســـات 
األطفـــال والمراكز والدور التأهيلية، ودور 
التدريـــب،  ومعاهـــد  ومراكـــز  الحضانـــات 

ويســـتثنى من ذلك الحضـــور لامتحانات 
الدولية.

-االســـتمرار فـــي اإلجـــراء الحالـــي المتبـــع 
الخاص بالمســـافرين القادمين إلى مملكة 

البحرين.
 كما أكـــد الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا اســـتمرار العمـــل فـــي 

القطاعات األساسية التالية:
ماركـــت،  والســـوبر  ماركـــت،  -الهايبـــر 
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  والبـــرادات 

الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.

-المخابز اليدوية واآللية.
-محطـــات تعبئـــة الوقـــود ومحـــال تعبئـــة 

الغاز الطبيعي.
-المؤسســـات الصحية الخاصـــة، فيما عدا 
بعـــض الخدمات الصحية التـــي يصدر بها 
تعميم مـــن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
-البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

-المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، 
والتي ال يتصل نشـــاطها بشكل مباشر مع 

الزبائن.

-المحـــال العاملـــة فـــي اســـتيراد وتصدير 
البضائع وتوزيعها.

وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  -ورش 
المركبات ومحال قطع الغيار.
-قطاع اإلنشاءات والصيانة.

-المصانع.
-محال االتصاالت.

-الصيدليات.
 وأضـــاف الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا علـــى أنه ســـيتم الفتح 
التدريجـــي لهـــذه القطاعـــات بعـــد انقضاء 

المعطيـــات  علـــى  بنـــاء  المقـــررة  الفتـــرة 
والمستجدات.

وشـــدد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي علـــى أن 
“المرحلة المقبلـــة من التعامل مع فيروس 
كورونا تتطلب مضاعفة الجهود واستمرار 
االلتزام لتحقيق األهـــداف المرجوة وهذا 
االلتـــزام اليوم واجب وطني فهو المنطلق 
لنجاح كافة الخطـــط الموضوعة للتصدي 
للفيـــروس”، مؤكـــدًا أن اإلجـــراءات التـــي 
يتـــم اتخاذهـــا هدفها الحفـــاظ على صحة 

المواطنين والمقيمين وسامتهم.

المنامة - بنا

الفريق الوطني: تمديد اإلغالق أسبوعين ولغاية 25 يونيو 
الصحيح ــاه  ــجـ االتـ فـــي  ــر  وتــســي ــة  ــي ــجــاب إي ــة  ــومــي ــي ال ــقــائــمــة  ال ــاالت  ــحـ الـ ــداد  ــ أعـ
فتـــح تدريجـــي للقطاعـــات بعـــد انقضـــاء الفتـــرة المقـــررة بنـــاء علـــى المســـتجدات
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األبعاد الصحية واالقتصادية واالجتماعية للتصدي للجائحة

أثبتت مملكة البحرين، عبر تجاربها الرائدة والمتعددة، نجاحات مشهودة على مختلف األصعدة وعبر العصور، وباألخص في مواجهة األزمات، وكان أبرزها ما حققته المملكة من نجاح يشار إليه بالبنان عبر تجربتها في 
التصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، هذا النجاح بأبعاده المختلفة قد تحقق بفضل التوجيهات الســامية والســديدة والقرارات اإلنســانية الحكيمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وبفضل 
الخطط التنفيذية المتقدمة والمدروسة والفاعلة والدعم الالمحدود من قبل ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يقود فريق البحرين والفريق الطبي بكل كفاءة واقتدار، 
على مدى 16 شهًرا زاخرة بالعطاء والجهد واإلنجاز دون كلل أو ملل، وال يزال، بمتابعة حثيثة لكافة الشؤون الصحية واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية للمواطنين والمقيمين، فضالً عن تخصيص جل وقته لبحث 
المستجدات في تطور الوباء، وإيجاد الحلول لها باالستفادة من تجارب وتوصيات المنظمات الدولية وذوي االختصاص، مع مراجعة القرارات بصورة دورية وفق هذه المستجدات، وبتغليب الصالح العام، وتخصيص 

الموارد لتغطية التكاليف المادية مهما بلغت، وذلك سعًيا للحفاظ على صحة وسالمة كل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء.

وقـــد جـــاءت التأكيـــدات األخيـــرة لجالـــة العاهـــل علـــى ضرورة 
التكاتف خال هذه المحنة التي تعمُّ العالم، وطمأنته للمواطنين 
والمقيميـــن بـــأّن مملكـــة البحرين ســـوف تتخطى هـــذه الجائحة 
إلى بر األمان بإذن هللا، وبتعاون الجميع، بلســـمًا شـــافيًا للنفوس، 
ورسالة ملكية ســـامية محفزة لكافة مكونات المجتمع البحريني 
علـــى مواصلـــة الجهـــود، كمـــا وأن تأكيـــدات جالتـــه، حفظه هللا 
ورعـــاه، بـــأن الدولـــة تضـــع كافـــة إمكانياتها تحت تصـــرف فريق 
البحرين بقيادة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، تؤكـــد على الثقة التي يوليهـــا جالته في نجاح الجهود 
الوطنيـــة لتخطي الجائحة من خـــال العمل الدؤوب والمتواصل 
مـــن قبل كافة أعضـــاء الفريق الذيـــن جســـدوا أروع النماذج في 
التضحيـــة والعمل الجاد المتواصل مـــن أجل الحفاظ على صحة 
وســـامة الجميـــع في ظـــل التحديـــات والظـــروف الصعبـــة التي 
فرضتهـــا جائحـــة فيروس كورونـــا )كوفيد19-(، بما يشـــكل باعًثا 
لألمـــل ويؤكـــد على أن مملكـــة البحرين تمتلك طاقـــات متجددة 
لديهـــا القـــدرة على التحـــدي من أجـــل مواجهة الصعـــاب، ودليل 
علـــى اإليمان الصادق بقـــدرات أبناء البحرين، وما يتمســـكون به 
مـــن لحمة وطنية وتكاتف مكونات هـــذا الوطن في التصدي ألي 

أزمة تواجهه.
وفـــي هذا الصدد، وإســـهامًا متواضعًا في تســـجيل وتوثيق هذه 
التجربـــة الرائـــدة، يمكننـــا حصر مامح مـــن المبـــادرات الناجحة 
التـــي نفذتها مملكة البحرين للتصـــدي لفيروس كورونا عبر أبعاد 
ثاثة رئيســـية، وهـــي: البعد الصحي، والبعـــد االقتصادي، والبعد 

اإلنساني، واالجتماعي.

أواًل: البعد الصحي

لقـــد تمكـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفايـــروس كورونا، 
الـــذي يضـــم العديـــد من القيـــادات الطبيـــة المتميـــزة وذات العلم 
والخبـــرة والمهنيـــة الملفتة، مـــن التعامل مع مختلـــف التحديات 
لحفظ صحة وســـامة الجميع كأولوية قصـــوى، وذلك من خال 
تنفيـــذ الفحوصـــات اليوميـــة المجانية التي تجـــاوزت في اآلونة 
األخيـــرة 20 ألـــف فحـــص يوميـــًا، ليتجاوز عـــدد الفحوصات 4.6 
مليـــون فحـــص منذ بدايـــة الجائحة، بغـــرض الكشـــف المبكر عن 
حـــاالت اإلصابة والمخالطين، فضاً عـــن توفير جرعات التطعيم 
المعتمـــدة دوليـــًا فور طرحها في األســـواق العالمية وإجازتها من 
قبـــل منظمـــة الصحة العالميـــة، لتعزيز جهود الوقاية والســـيطرة 
علـــى انتشـــار هـــذا الوبـــاء، باإلضافـــة إلـــى توفيـــر الـــدواء الازم 
ومراكـــز الحجـــر والعـــزل الصحي، وغيرهـــا من اإلجـــراءات، في 
إطار الشـــفافية الكاملـــة، واإلصرار على التوعيـــة، ومبدأ االلتزام 
والمســـؤولية المشتركة لعدم الســـماح بأي تساهل أو تهاون يحد 
من النتائج التي حققها الفريق، ما أســـهم في بث روح الطمأنينة 

فـــي نفـــوس المواطنيـــن والمقيمين بـــأن هناك عيًنا ســـاهرة تهتم 
بصحتهـــم وأمانهم. فالشـــكر كل الشـــكر والتقديـــر للفريق الطبي 
الـــذي يبـــذل قصـــارى جهده ويضحـــي براحتـــه لتحقيـــق أهداف 

سامية، لن ينساها أهل البحرين.

ثانيًا: البعد االقتصادي

بقـــرار غيـــر مســـبوق مـــن جالة الملـــك، تم إطـــاق حزمـــة مالية 
واقتصادية بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار بحريني، لتتكفل الدولة 
بحمايـــة الوطـــن والمواطنيـــن من التبعـــات الســـلبية الناجمة عن 
إجـــراءات الحـــد من انتشـــار الوبـــاء علـــى األفراد والمؤسســـات، 
مـــا كان لـــه كبير األثر فـــي الحفاظ على النمو المســـتدام وتمكين 
القطـــاع الخـــاص مـــن تجـــاوز تأثيرات األزمـــة، مع الحفـــاظ على 
اســـتقرار العمالـــة الوطنية، وذلك بتوفيرها للســـيولة المالية التي 
خففـــت مـــن األعبـــاء وااللتزامات التـــي يتحملها صاحـــب العمل، 
وتوفير الظروف المائمة التي تســـمح للقطاع الخاص باســـتمرار 
نشـــاطه قـــدر اإلمـــكان بشـــكل تنافســـي، والنهوض بمســـؤولياته 
الوطنـــي،  االقتصـــاد  تحريـــك عجلـــة  مواصلـــة  فـــي  للمســـاهمة 
فحافظـــت المملكـــة بذلك علـــى تصنيفهـــا االئتمانـــي الدولي، كما 
وحافظت على قوة ســـعر صرف الدينـــار البحريني دون أن يتأثر 
كمـــا حدث مع عمات كثيـــرة في الدول األخرى، األمر الذي جعل 
ـــا كأفضل وجهة  ا وعربيًّ البحريـــن تتصدر المراكـــز األولى خليجيًّ
لمعيشة المغتربين رغم ظروف جائحة “كوفيد_″19، وذلك وفًقا 
للمسح الذي أجرته مؤسسة “انترنيشنز” العالمية الستقصاء آراء 

المغتربين الذين يقيمون ويعملون في الخارج 2021.
وقـــد تـــم اتخـــاذ عدد من اإلجـــراءات التي أســـهمت فـــي تحقيق 

االستقرار االقتصادي، كان أبرزها:
- دفـــع أجور العمـــال البحرينيين في القطاع الخـــاص الذين يبلغ 
عددهم أكثر من 100 ألف بحريني من المؤمن عليهم، وذلك لمدة 
ثاثة أشهر )إبريل ومايو ويونيو(، تم تمديدها لثاثة أشهر تالية 
)يوليو وأغســـطس وســـبتمبر( بدفع 50 % من أجـــور البحرينيين 
العامليـــن فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي القطاعـــات المتضـــررة، ثـــم 
تمديدهـــا حتـــى نهاية العـــام 2020 في القطاعـــات األكثر تضررا، 
فضـــاً عـــن تخصيـــص محفظتين لدعم ســـواق ســـيارات األجرة 
وســـواق النقل المشـــترك والباصـــات والحافات، ودفـــع الرواتب 
للعامـــات في رياض األطفال ودور الحضانة، وال تزال إجراءات 
الدعم مســـتمرة للقطاعات األكثر تضررًا وفق المســـتجدات التي 

تفرضها إجراءات التصدي للجائحة.
- إيجـــاد وظائـــف فوريـــة للبحرينييـــن الذين يفقـــدون وظائفهم، 
علمًا بأن معدل التسريح في العام 2020 أقل من معدل التسريح 

في العام 2019 بنسبة 9 %.
للمؤسســـات  التشـــغيلية  الســـيولة لمعالجـــة الجوانـــب  - توفيـــر 
المتأثـــرة وضمان اســـتمراريتها من خـــال برنامج صندوق العمل 
)تمكين( لدعم اســـتمرارية األعمال للمنشـــآت التي تمتلك ســـجاً 

تجاريًا أو ترخيصًا رسميًا لمزاولة نشاطها التجاري.

بقلم: جميل حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية 

نص المقال كامال على الموقع اإللكتروني



“جدحفص الصحي” سابع مركز يباشر تقديم خدماته على مدار 24 ساعة

تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة بتقديم 
الخدمـــات على مـــدار 24 ســـاعة في 
9 مراكز صحيـــة بمختلف محافظات 
تطويـــر  فـــي  يســـهم  بمـــا  المملكـــة 
واســـتدامة خدمـــات القطاع الصحي 
وتعزيـــز كفاءتـــه تحقيًقـــا لألهـــداف 
المنشـــودة، قامت الرئيـــس التنفيذي 
األوليـــة   الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز 
جليلـــة الســـيد وفريـــق العمـــل بزيارة 
تفقديـــة لمركـــز جدحفـــص الصحـــي، 
لتفقد ســـير عمل المركز في أول يوم 
مـــن تقديـــم الخدمات على مـــدار 24 

ساعة.
وأكـــدت الســـيد أّن مملكـــة البحريـــن 
حريصة على تقديم أفضل الخدمات 
الصحية بمـــا يعكـــس رؤى وتطلعات 
عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 

حمد بن عيســـى آل خليفة التي تضع 
صحة المواطن كأحد أهم األولويات، 
الطموحـــة  التوجهـــات  يحقـــق  وبمـــا 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
ســـلمان بـــن محمـــد آل خليفـــة ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا، منوهـــًة بأننا نشـــهد اليوم المزيد 
مـــن المبـــادرات علـــى مســـتوى تعزيز 
منظومة الخدمات الصحية وترسيخ 

مبدأ التغطية الصحية الشاملة.
افتتـــاح  مبـــادرة  أّن  أوضحـــت  كمـــا 
مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة علـــى مدار 
الساعة تحظى باهتمام كبير ومتابعة 
مستمرة من المجلس األعلى للصحة 
برئاســـة الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبدهللا آل خليفة، ورئيس مجلس 
أمناء مراكز الرعاية الصحية األولية 
عبدالوهاب محمـــد عبدالوهاب وكل 

أعضاء المجلس، لما تشـــكله المبادرة 
من نقلة نوعية في مسيرة الخدمات 

الصحية في المملكة”.
اطلعـــت  التفقديـــة؛  الزيـــارة  وفـــي 
الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز الرعايـــة 
الصحية األولية على سير العمل في 
جميع أقسام المركز في أول يوم من 
تطبيق نظام الـ 24 ســـاعة، ومستوى 
تجهيـــز المركـــز الســـتيفاء متطلبات 

العمـــل على مدار الســـاعة، من موارد 
بمـــا  إضافيـــة  ومســـتلزمات  بشـــرية 
لمباشـــرة  الطبيـــة  التغطيـــة  يوفـــر 
المتعلقـــة  المســـتعجلة  الحـــاالت 
بطـــب العائلـــة، والتصنيـــف للحاالت 
الـــواردة ومباشـــرتها بشـــكل مبدئـــي 
قبـــل تحويـــل الحـــاالت الطارئـــة إلى 

المستشفيات.
إلـــى ذلك، قدمـــت الرئيـــس التنفيذي 

األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز 
العاملـــة  الصحيـــة  للكـــوادر  شـــكرها 
اإلداريـــة  والطواقـــم  المركـــز،  فـــي 
التـــي ســـاهمت في ســـرعة تنفيذ أمر 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
والعمـــل  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
بشـــكل مســـتدام علـــى تقديـــم رعاية 

صحية متميزة.

تلف المنتجات الغذائية الفاسدة بقضية مستودع الهملة
الحبـــس وغرامـــات بقيمـــة 17 ألـــف دينـــار وإبعـــاد المتهميـــن نهائيـــا

بنـــاًء على قـــرار النيابة العامـــة بتكليف 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
بإتالف المضبوطات من المواد الغذائية 
الصالحيـــة  والمنتهيـــة  المغشوشـــة 
والتـــي تـــم مصادرتها والتحفـــظ عليها 
فـــي واقعـــة قضيـــة مســـتودع “الهملة”، 
وذلـــك على نفقة المحكـــوم عليهم، فقد 
قامت إدارة التفتيش بـــوزارة الصناعة 
عمليـــة  بتنفيـــذ  والســـياحة  والتجـــارة 
مـــع  بالتنســـيق  المـــواد  لتلـــك  اإلتـــالف 

الجهات المختصة.
للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل  وصـــرح 
بأنـــه  األشـــراف  عبدالعزيـــز  والمـــوارد 
ســـبق أن حكمـــت المحكمة فـــي قضية 
مســـتودع “الهملة” بحبس المتهم األول 
النفـــاذ  مـــع  ســـنوات  لخمـــس  والثانـــي 
والغرامة خمســـة آالف دينار لكل منهما 
عن جميع التهم المسندة إليهم لالرتباط 
وبحبـــس المتهـــم الثالث ثالث ســـنوات 
مـــع النفـــاذ والغرامـــة ألفـــي دينـــار عـــن 

جميـــع التهم المســـندة إليهـــم باالرتباط 
)إحـــدى  الرابعـــة  المتهمـــة  وبتغريـــم 
الشركات( بخمسة آالف دينار عن جميع 
التهم المســـندة إليهم باالرتباط، وإبعاد 
المحكـــوم عليهـــم نهائيًا عـــن البالد بعد 
تنفيذ العقوبـــة وبمصادرة المضبوطات 
وإتالفهـــا على نفقـــة المحكـــوم عليهم. 
ويأتـــي الحكـــم لقضية المـــواد الغذائية 
والمنتهيـــة  والمغشوشـــة  الفاســـدة 
تغييـــر  فيهـــا  تـــم  والـــذي  الصالحيـــة 
تواريخ صالحيـــات المنتجات الغذائية 
إلـــى تواريخ جديدة تطيل عمر المنتج، 
واستخدام أدوات وطابعات وملصقات 

لهذا الغرض.
وقـــال األشـــراف:” تلقينـــا مؤخـــرًا مـــن 
النيابـــة العامة قرارا بمصـــادرة وإتالف 
مـــع  التنســـيق  فتـــم  المضبوطـــات، 
الداخليـــة ووزارة  بـــوزارة  المختصيـــن 
الجنوبيـــة  المنطقـــة  وبلديـــة  الصحـــة 
بتنفيـــذ قـــرار النيابـــة العامـــة وإعـــدام 
جميـــع المضبوطـــات فـــي مكب عســـكر 

إلدارة النفايـــات. علمـــًا بـــأن المنتجـــات 
كانـــت مخزنة فـــي مســـتودعين وتقدر 
بحوالـــي 94 ألـــف منتـــج غذائـــي وقـــد 
اســـتلزم نقلهـــا وإتالفهـــا جهـــودا كبيرة 
المضبوطـــة  الهائلـــة  للكميـــات  نظـــرًا 
ولســـوء تخزينها إذ كانت مكدسة على 
شـــكل أكـــوام خصوصًا في المســـتودع 
احتـــوى  الـــذي  الهملـــة  فـــي  األساســـي 
علـــى ما يفـــوق 80 ألف منتـــج لعدد 80 
عالمـــة تجاريـــة مختلفـــة المنشـــأ، أمـــا 
المســـتودع الثاني بمنطقة الجفير ففيه 
حوالـــي 14 ألـــف منتج مـــن ذات المواد 
الغذائيـــة المنتهيـــة الصالحيـــة العائـــدة 
لذات األفـــراد المحكـــوم عليهم، وتضم 
مـــواد غذائية متعـــددة كالـــرز والعدس 
والكركـــم  األســـود  والفلفـــل  والحمـــص 
والمخلالت، ومعجـــون الطماطم وورق 
العنـــب، والذرة ومســـحوق جـــوز الهند، 

وغيرها”.
وأضاف، بأن قضيـــة المنتجات أصابت 
الـــكل بالصدمة والذهـــول لكونها غريبة 

علـــى مجتمعنا وعلى الشـــارع التجاري 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ولـــوال لطف هللا 
فـــي التعرف والتعقـــب لخيوط القضية 
لمضت تلـــك المنتجات الخطـــرة لنقاط 
البيـــع المختلفة، ولتســـببت فـــي أضرار 

صحية بليغة.
كما أعرب الوكيل المســـاعد عن شـــكره 
وأشـــادته للمختصين في النيابة العامة 
ودعمهـــم  الحثيثـــة  متابعتهـــم  علـــى 
علـــى  الداخليـــة  ولـــوزارة  المتواصـــل، 
جهودهـــا وتعاونها المســـتمر، ومشـــيدًا 
للجهـــات  الجهـــود  وتكاتـــف  بتعـــاون 
المعنية كوزارة الصحة وبلدية المنطقة 
الجنوبية فـــي تنفيذ األحـــكام الصادرة 
بـــأن  فيمـــا يتعلـــق باإلتـــالف، ومؤكـــدًا 
والســـياحة  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
ممثلـــة بـــإدارة التفتيـــش عازمـــة وبكل 
حـــزم على التصدي ألي نـــوع من أنواع 
بأمـــن  يمـــس  والـــذي  التجـــاري  الغـــش 
وصحة الناس وبإتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية المقررة ضد المخالفين.

المنامة - بنا
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حبس وإبعاد األجنبي المضبوط بساعة الحجر المنزلي
قال رئيس نيابة الوزارات والجهات 
الصغـــرى  المحكمـــة  إن  العامـــة 
اليـــوم  حكمهـــا  أصـــدرت  الجنائيـــة 
بإدانـــة متهـــم لمخالفتـــه إجـــراءات 
الحجر المنزلي المفروض عليه لمنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا وتعريض 
اآلخرين للعدوى، إذ قضت بحبســـه 

5 آالف  3 ســـنوات وتغريمـــه  لمـــدة 
دينـــار وإبعاده نهائًيا عـــن البالد بعد 

تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالًغا 
مـــن اإلدارة األمنية المختصة برصد 
مقطـــع فيديـــو متـــداول فـــي بعـــض 
وســـائل التواصـــل االجتماعي يظهر 
المتهم فـــي مكان عام وفي معصمه 
تطبيـــق  لتتبـــع  المخصـــص  الســـوار 

الحجـــر المفـــروض علـــى المصابيـــن 
أفـــادت  وقـــد  كورونـــا،  بفيـــروس 
بخضـــوع  العامـــة  الصحـــة  إدارة 
المتهـــم للحجـــر المنزلـــي وبمخالفته 
اإلجـــراءات المفروضـــة عليه وذلك 
بمغادرته المـــكان المخصص للحجر 
وطلبـــت تحريـــك الدعـــوى الجنائية 

ضده.
هذا وبعد التأكد من الحالة الصحية 

للشـــفاء،  تماثلـــه  وثبـــوت  للمتهـــم 
باشرت النيابة التحقيق صباح أمس 
واســـتجوبت المتهـــم الـــذي اعترف 
بخروجه من مقر ســـكنه أثناء فترة 
الحجـــر الصحـــي المفـــروض عليـــه، 
ومـــن ثـــم أمـــرت بتقديمه محبوًســـا 
لمحاكمة عاجلة في ذات اليوم وقد 
نظـــرت المحكمة الصغـــرى الجنائية 

الدعوى وأصدرت حكمها المتقدم.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

أعربـــت هيئة البحرين للســـياحة والمعـــارض عن اســـتغرابها من البيان 
الـــذي أصدره مجلس بلدي المحرق، مؤخـــرا ذاكرا فيه أن الهيئة قامت 
بـ “تهميش” دور المجلس فيما يتعلق بمشـــروعها لتطوير ساحل قاللي، 
معربـــة الهيئـــة عـــن أملها بتضافر جهـــود الجميع من أجـــل المضي قدما 
في تنفيذ هذا المشـــروع الذي ســـيخدم أهالي قاللي الكرام ويسهم في 

تطوير المنطقة سياحيا واقتصاديا وعمرانيا.
وأوضحـــت هيئة الســـياحة فـــي ردها على البيان المذكـــور آنفا أن وزير 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة زايد الزياني اجتمع شـــخصيا مع ممثل 
الدائرة الخامســـة من المجلس البلدي الســـيد صالح بوهزاع بتاريخ 24 
ســـبتمبر 2020 وأطلعـــه على مختلـــف تفاصيل هذا المشـــروع الطموح 

حيث أبدى سروره ودعمه للمشروع.

“السياحة”: ال صحة لتهميش “بلدي 
المحرق” بمشروع ساحل قاللي

سيدعلي المحافظة

تنفيذاً ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتقديم الخدمات على مدار اليوم في 9 مراكز صحية

وثقت عدسة “البالد” تركيب أول برج اتصاالت دائم في مدينة سلمان، وذلك 
بعــد مــرور نحــو 3 ســنوات علــى افتتــاح عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة  للمدينة في 15 مايو 2018. ومنــذ افتتاح المدينة 
حتى وقت قريب تصدر موضوع ضعف شبكات االتصال في المدينة شكاوى 
األهالــي، فيمــا تصاعــدت وتيــرة هــذه المطالبــات بعــد تفشــي جائحــة كورونا 
كوفيــد 19 نتيجــة اإلجــراءات االحترازية التي فرضت أنظمــة التعلم والعمل 

عن بعد، والتي تتطلب توفر شبكة اتصاالت جيدة ومناسبة للتعلم والعمل.

مـــن جهتها، قالـــت النائب عـــن ثانية 
الشـــمالية فاطمـــة القطـــري إن هـــذا 
الحدث يأتي ثمرة للجهود المشتركة 
األهالـــي  لمطالبـــات  واســـتجابة 
المســـتمرة، والمتابعـــات الحثيثة مع 

المســـؤولين في الجهات المعنية عبر 
مختلف الوسائل واألدوات المتاحة.

وذكـــرت أنها ســـبق وتابعت مع هيئة 
تزويـــد  خطـــة  االتصـــاالت  تنظيـــم 
مدينة ســـلمان بخدمـــات االتصاالت 

وحل مشكلة ضعف االنترنت، حيث 
أكـــدت الهيئة توفيـــر 9 أراض إلقامة 
أبراج اتصاالت جديدة عليها لخدمة 
المدينـــة، وأنهـــا تخضـــع فـــي حينـــه 

لعملية التســـجيل واالعتمـــاد النهائي 
مـــن قبـــل الجهـــات المعنيـــة، لتمكين 

شركات االتصاالت من البدء بتشييد 
هذه األبراج.

وقالـــت إن الهيئـــة عمدت في الوقت 
وزارة  مـــع  التنســـيق  إلـــى  الســـابق 
اتصـــاالت  أبـــراج  لتوفيـــر  اإلســـكان 
مؤقتة مشـــتركة، حتى يتم االنتهاء 
األبـــراج  تدشـــين  إجـــراءات  مـــن 

الدائمة.
وعبرت القطري عن ترحيبها بخطوة 
تركيب برج االتصاالت التابع إلحدى 
الشـــركات، مؤكـــدة أهميـــة اإلســـراع 
في تركيب أبراج االتصاالت األخرى 
والتابعـــة إلـــى بقية الشـــركات، وفي 
يلبـــي  بمـــا  لهـــا،  المحـــددة  المواقـــع 
التزامات الشركات تجاه العمالء في 

التمتع بخدمة ممتازة.

المشغلة الـــشـــركـــات  بــاقــي  أبـــــراج  تــثــبــيــت  فـــي  لـــإســـراع  ــرحـــب:  تـ ــري  ــط ــق ال

عدسة “^” توثق تركيب أول برج اتصاالت في مدينة سلمان

فاطمة القطري

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف أنه في إطار 
المتابعـــة المســـتمرة التي يقوم بها الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا، فقد تبين مخالفة مســـجد و5 مآتم لالشـــتراطات 
الصحيـــة المقررة بالشـــكل الذي يعد أداء الشـــعائر فيها خطرا على 

المواطنين والمقيمين.
وحفاظـــا علـــى مقتضيـــات الصحة العامـــة، فقد قررت الـــوزارة بعد 
التنســـيق مـــع الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
غلق مســـجد فـــي محافظة العاصمة و5 مآتم فـــي كل من محافظة 
العاصمة والمحافظة الشـــمالية والمحافظة الجنوبية، وذلك بشكل 
مؤقت لمدة أسبوعين، حتى تتمكن الفرق المعنية من القيام بعملية 
تتبـــع المخالطين، وكذلك القيام بعمليـــة التعقيم والتأكد من اتخاذ 

اإلجراءات االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وشددت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف على متابعتها 
تنفيـــذ اإلجـــراءات واالشـــتراطات االحترازيـــة بالمســـاجد والمآتم 
وتكثيفهـــا للحمـــالت التفتيشـــية واتخـــاذ مـــا يلـــزم لحفـــظ صحـــة 
وســـالمة مرتادي المســـاجد والمآتم، مؤكدة أن االلتزام بالتعليمات 
واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية الدينية والواجب 

الوطني.

غلق مسجد و5 مآتم لمخالفتها 
االشتراطات الصحية



كشــفت عضو مجلس النواب زينب عبداألمير عن “انفراجة” بشــأن ملف توظيف الممرضين المتطوعين في 
الصفوف األمامية لمواجهه جائحة كورونا وكذلك الممرضين العاطلين وممرضي شــركات العقود، إذ تلقى 

الحاصلون على رخص مزاولة المهن الصحية اتصاالت للبدء بإجراءات توظيفهم. 

ولـــي   العهـــد   “أشـــكر  وقالـــت 
 رئيـــس   الـــوزراء   صاحب   الســـمو  
 الملكـــي   األمير   ســـلمان   بـــن   حمد  
 آل   خليفـــة،   العتـــزازه   بعطـــاء  
 فريـــق   البحرين ومنحـــه الفرصة 
للبحرينييـــن بخدمة هذا الوطن، 
والشـــكر لوزيـــرة الصحـــة فائقـــة 
التـــي  الطبـــي  والـــكادر  الصالـــح 
التقيناها، حيـــث فصلنا 16 يوما 
عـــن اجتماعنا للمطالبة بتوظيف 
وتوظيـــف  الرحمـــة  مالئكـــة 
الممرضين العاملين في شركات 
العقـــود، واليـــوم تلقينـــا رســـائل 
تفيـــد  التمريـــض  خريجـــي  مـــن 
بتوظيـــف  ونأمـــل  بتوظيفهـــم، 
بقية األطبـــاء المتطوعين الذين 
بـــدأ بعضهم في تلقـــي اتصاالت 
توظيـــف  وكذلـــك  التوظيـــف 
المتطوعيـــن  قوائـــم  وتقديـــر 
الذيـــن ضحوا بالغالـــي والنفيس 
لوقـــف نزيـــف الوطـــن فـــي هذه 
الجائحـــة، فأجمـــل خبـــر نســـمعه 
اليـــوم في وطننا هـــذا أن يكافئ 
وتكليفـــه  بتشـــريفه  البحرينـــي 
وطنـــا  نريـــد  الوطـــن،  لخدمـــة 
يحتضن أبناءه ووزراء مؤمنين 

بالبحرنة”.
المتطوعيـــن  بخصـــوص  وأمـــا 
العاطليـــن في مجـــاالت مختلفة 
خـــارج القطـــاع الصحـــي، فقالت 
الصحـــة  وزارة  “طالبنـــا  النائـــب 
بصـــرف مكافـــآت لهـــم، وحســـب 

مـــا أكدتـــه وزيـــره الصحـــة، فإنه 
تم رفع قوائم بأســـمائهم لديوان 
رئيـــس الوزراء لصـــرف مكافآت 
لهـــم، كمـــا طالبنا ديـــوان الخدمة 
لهـــؤالء  تكـــون  أن  المدنيـــة 
المتطوعيـــن األولوية في فرص 

العمل”.
ودعـــت عبداألمير جميع الوزراء 
للكفـــاءات  الفرصـــة  إلعطـــاء 
سياســـة  وتطبيـــق  البحرينيـــة 
البحرنة، وعدم التهاون في ذلك، 
حيـــث إن الوظائـــف هـــي أرزاق 
للمواطنيـــن فـــي وطنهـــم، وهـــم 
أحـــق بخدمـــة الوطـــن، وتقديـــم 
هـــو  البحرينـــي  علـــى  األجنبـــي 
تالعب بـــأرزاق المواطنين، وهو 
أمـــر مرفوض، وقد حـــان الوقت 
باتجـــاه  وطنيـــة  إرادة  لفـــرض 
أولوية التوظيف ألبناء البلد من 

البحرينيين.
كما طالبت جميع الوزراء بتوفير 
البحرينييـــن،  إلـــى  الوظائـــف 
الخدمـــة  ديـــوان  يكـــون  وأن 
المدنية داعمـــا حقيقيا لتوظيف 

البحرينيين. 
مـــن جهتـــه، قـــال عضـــو مجلس 
النـــواب الســـيد فـــالح هاشـــم إن 
تلقـــوا  قـــد  المتطوعيـــن  بعـــض 
إجـــراءات  إلنهـــاء  اتصـــاالت 
ومتطلبات التوظيف لدى ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة، إذ طلب منهم 
مراجعتهـــم الـــوزارة لتوظيفهـــم، 

مؤكدا أن من تم التواصل 
مجموعـــة  هـــم  معهـــم 
مـــن خريجـــي طـــب عـــام 
وعـــالج  ونطـــق  وأســـنان 

طبيعي والممرضين.
ولفت إلى أن المتطوعين 
بأرواحهـــم  ضحـــوا 
فـــي  بالعمـــل  وأنفســـهم 
األماميـــة  الصفـــوف 
فيـــروس  لمواجهـــة 
كورونا )كوفيد 19( منذ 

نحو عام.
وبيـــن أنه تـــم رفع أكثر 
مـــن 600 اســـم ونأمـــل 
مـــن وزارة الصحـــة أن 
خطـــوة  هنـــاك  تكـــون 
جـــادة  ومتابعـــة 
أن  علمـــا  للتوظيـــف، 
المتطوعيـــن  جميـــع 
يبلغون حوالي 1500 

متطوع.
“بالنســـبة  وقـــال 

لـــن  الطبيـــة  غيـــر  للتخصصـــات 
مـــن  مـــن  أحـــد  اســـتيعاب  يتـــم 
بـــوزارة  منهـــم  المتطوعيـــن 

الصحة”.
رفع مجموعة  أن  بعد  ذلك  جاء 
من النواب في بيان مشترك قائمة 
عاطلين  لمتطوعين  أسماء  من 
عن العمل يعملون في الصفوف 
ــيــــة لـــمـــواجـــهـــة جــائــحــة  ــامــ األمــ
ــا ضــمــن مــلــف تــوظــيــف  ــ ــورون كــ

جميع 
ــمــتــطــوعــيــن، خــالل  ال
وزيــرة  مــع  اجتماعهم 

ــة لـــتـــوظـــيـــف جــمــيــع  ــحـ ــصـ الـ
الشهادات  وحاملي  الممرضين 
ــقــطــاع الــصــحــي،  الــمــرتــبــطــة بــال
المشاركين  النواب  وتضم قائمة 
النفيعي،  إبراهيم  بوعنق،  خالد 
زيــنــب عــبــداألمــيــر، وســيــد فالح 

هاشم.

بدء توظيف كادر التمريض من المتطوعين بوزارة الصحة 

بدء إجراءات توظيف عدد من الممرضين واألطباء المتطوعين
ــي تخصصـــات الصحـــة عبداألميـــر: رفـــع قائمـــة لصـــرف مكافـــآت لغيـــر العامليـــن فـ
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Vacancies Available
DR. BEHZAD PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of
  PRECISION EQUIPMENT SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contac
17686807  or  BEHZAD@BATELCO.COM.BH

 YUSUF BIN AHMED KANOO COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MECHANIC 
 suitably qualified applicants can contac
17728151  or  SAFIA.PIPI@KANOO.COM 

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contac
17702454  or  mohdnew28@gmail.com 

MANAMA TOWER HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contac

39975200  or  info@impeRialgRoUpbh.com 

FRSAN PALACE HOTEL CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(CUSTOMER SERVICES) 
 suitably qualified applicants can contac
17295555  or  samuigroup.bh@gmail.com 

ARK HOLDING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of
  BUSINESS RELATIONS MANAGER 

 suitably qualified applicants can contac
17742595  or  HR@KAZEROONIGROUP.COM 

MOHSEN HASSAN CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

33858115  or  MOHSN19999@HOTMAIL.COM 

RUB UP CAR WASHING AND POLISHING 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE 
 suitably qualified applicants can contac

17687235  or  HAMADALSAEED@YAHOO.COM 

GULF RESEARCHER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESEARCH MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.COM 

DAR HOOD RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contac

36511868  or  ZUHAIR@TCCLH.COM 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Gulf Sigma Consulting & Development 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MARKETING) 
 suitably qualified applicants can contac
33203007  or  gulfsigma92@gmail.com 

DO OR DYE SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER 
 suitably qualified applicants can contac
35145454  or  WALEED660@GMAIL.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR 
 suitably qualified applicants can contac

16666661  or  ajit@sevensholding.com 

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT REAL ESTATE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR FOR SERVICES 
 suitably qualified applicants can contac

17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

N H 4  W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contac

35582922  or  H2222158@GMAIL.COM 

ALAAEDDINE BIN AL TAHER AKRMI COMPANY BAHRAINI PARTBERSHIP 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contac

38960752  or  ALAADIN_AKREMI@HOTMAIL.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17783886  or  info@batsco.net 

Marafet Beauty Saloon 
has a vacancy for the occupation of

  MANICURIST 
 suitably qualified applicants can contac
66685858  or  NOOR@NOORVAPE.COM 

V CAFE AND RESTAURANT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
33344906  or  pixelmarketwll@gmail.com 

JOURY FOR ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RESTAURANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contac

17280798  or  AALSUBAIEI@MASBIGROUP.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Sayed Kadhem aldurazi & sons B.S.c. close 
has a vacancy for the occupation of

  GUARD (ESTABLISHMENT SECURITY) 
 suitably qualified applicants can contac

17620672  or  sayedshubbar@skaldurazi.com 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

FAKHRO SEWING MACHINES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SUPERVISOR (RETAIL TRADE) 
 suitably qualified applicants can contac

17343670  or  FAKHRO68@HOTMAIL.COM 

SALAH ALZAYANI OF FURNITURE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contac

36605177  or  ACACIA42794@HOTMAIL.COM 

SECURE SERVICES LIMITED W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contac

17797998  or  HANAN.KARIM@SECURESERVICES.BH 

Oxima link electronics 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36764422  or  AMMAR01235@GMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac
17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

MCDONALDMS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contac

17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  AUDITOR 
 suitably qualified applicants can contac

16666661  or  ajit@sevensholding.com 

Professional Way Contracting W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contac

17822161  or  INFO@PWCBH.COM 

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac
33004292  or  alsalahgroup@hotmail.com 

Architizer Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contac

33520008  or  AL_SHAER_73@HOTMAIL.COM 

S and H FOR Electronic Devices Trading W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contac

33395295  or  AMERHEGAB2025@GMAIL.COM 

Abu hazar air conditioning and refrigeration W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contac

36345192  or  ALIHAZAR1234@GMAIL.COM  
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22 فنــي أسنــان يطـالبــون بتـوظيفهــم فــي “الصحــة”

ا من خريجي صحة الفم واألســنان بتوظيفهم مع كادر  طالب 22 فنيًّ
وزارة الصحة، الفتين إلى أن لهم األحقية في التوظيف للعمل فنيي 

أسنان كونهم متطوعين في الفريق الوطني.

وعبـــر الخريجـــون عن اســـتيائهم 
كونهـــم خريجـــي دبلـــوم مشـــارك 
فـــي صحـــة الفـــم واألســـنان مـــن 
كليـــة العلوم الصحيـــة وبمعدالت 
مرتفعة لما يعانونه من ُشح فرص 
العمل في القطاع الخاص، وندرة 

إيجاد عمل يخص تخصصهم. 
وأشـــاروا إلـــى أنهـــم توجهـــوا إلى 
لشـــغل  للتقديـــم  الصحـــة  وزارة 
وظيفة ومازالوا يقدمون لوظائف 
الخـــاص للحصـــول  القطـــاع  فـــي 
على فرصة للعمل، مردفين: حتى 

 150 مـــن  أكثـــر  تقديمنـــا  تجـــاوز 
عيادة ومستشفى دون فائدة.

وأضافـــوا: ورغم ذلـــك، فإننا نحن 
العاطليـــن لم نجلـــس دون حراك، 
فكنـــا نطلـــب مـــن وزارة الصحـــة 
الســـماح لنـــا بكســـب الخبـــرة مـــن 
خالل السماح لنا بالعمل متدربين، 
ولكن رد الوزارة هو توقف برامج 
التدريـــب واقتصار البرامج لطلبة 

الجامعات.
ولفتوا إلى أنهم أكملوا دراســـتهم، 
ال  الماديـــة  حالتهـــم  ولكـــن 

الدراســـة خـــارج  بإكمـــال  تســـمح 
البحريـــن، قائليـــن: تقدمنـــا بطلب 
لجامعـــة البحريـــن لفتـــح برنامـــج 
الفـــم  صحـــة  فـــي  البكالوريـــوس 
واألســـنان، وإلـــى اآلن لـــم نـــر أي 

تقدم.
وأما عـــن التطـــوع، فذكـــروا أنهم 
المتقدميـــن  أوائـــل  مـــن  كانـــوا 
الجائحـــة  بدايـــة  عنـــد  للتطـــوع 
الطلـــب  الصحـــة  وزارة  وفتـــح 

التطـــوع؛ مؤكديـــن: تقدمنا مرات 
عـــدة دون أي رد، ولكـــن تـــم فتح 
باب التطوع مرة أخرى أخيرا من 
طـــرف كليتنـــا، وتم أخيـــًرا مناداة 
مـــن تقدم لذلك، بينمـــا الباقي من 
العاطلين قد حصـــل بعضهم على 
عمـــل في القطاع الخاص لكســـب 
بوظائـــف  ولكـــن  العيـــش،  لقمـــة 

بعيدة كل البعد عن تخصصنا.
وطالبـــوا عبـــر “البـــالد” بتوظيفهم 
فـــي مستشـــفيات وزارة الصحـــة 
علـــى حســـب تخصصهـــم، أو فـــي 
مراكـــز فحـــص كورونا إلـــى حين 
انتهـــاء الجائحـــة ومـــن ثـــم يتـــم 
الصحيـــة  المراكـــز  فـــي  تعيينهـــم 
تعـــود  عندمـــا  والمستشـــفيات 

الحياة إلى طبيعتها.

نكـــون  أن  يمكـــن  ال  وأردفـــوا: 
علـــى  عالـــة  ونصبـــح  عاطليـــن 
عائالتنا رغـــم كبر ســـننا، وبالرغم 
من هـــذا كله تقـــوم وزارة الصحة 
باستقدام العاملين الصحيين من 
الخارج وُتعينهم في مراكز فحص 
كورونـــا رغم وجـــود متخصصين 
من الكفاءات البحرينية العاطلين 
تجـــاوز  وبعضهـــم  العمـــل  عـــن 

السنتين أو أكثر.
واســـتنكر الفنيون وجود عاطلين 
بالرغم مـــن الخبـــرات والكفاءات 
البحرينية فـــي مثل األعمال التي 
يقوم بها العاملـــون األجانب وهم 
األجدر بالتوظيـــف بدل تجاهلهم 

من قبل وزارة الصحة.

مــــــــتــــــــطــــــــوعــــــــون فــــــــــــي الــــــــــفــــــــــريــــــــــق الـــــــوطـــــــنـــــــي
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النظام التقني للتصدي للجائحة
تبوأت مملكة البحرين كنموذج يحتذى به للكثير من الدول أثناء جائحة 
كورونا من خالل اتخاذها االســـتعدادات المبكرة والخطط المســـبقة منذ 
اإلعالن عن اإلصابة األولى في المملكة بفيروس كورونا، والتي تزامنت 
معهـــا العديد من اإلجراءات االســـتباقية والتدابيـــر التقنية في مواجهة 
جائحـــة كورونا من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الحتواء ومنع انتشـــار الفيروس في المملكة، بفضل هللا سبحانه أوالً ثم 
توجيهات جاللة الملك المفدى ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظهما هللا ورعاهمـــا، والـــذي دل على صالبة 
البنية التحتية التقنية واإلجراءات االحترازية للتعامل مع الكوارث على 
الصعيد التقني، وما تشـــكله التكنولوجيا من أهمية قصوى لمساندة تلك 

اإلجراءات الميدانية والتي ساهمت في تحقيق نتائج مثمرة.
وحرصـــًا على ســـالمة كل المواطنين والمقيمين في ظـــل هذه الجائحة، 
تـــم إطالق عدد من الخطوات التقنية كان أبرزها تطبيق “مجتمع واعي” 
الذي أصبح من المســـلمات اليومية لالســـتخدام، والذي سهل العديد من 
اإلجراءات من خالل إسهامه واستقباله وإشرافه التقني على المصابين 
والمخالطيـــن لحيـــن الوصول إلى مرحلة التشـــافي، وممـــا يزيد التحدي 
على المســـتوى التقنـــي تعامله مع المتغيرات وفق مســـتجدات الجائحة 
بشـــكل مســـتمر ليخدم القرارات الجديدة، حيث أصبح تطبيقا رئيسيا ال 

غنى عنه يتيح الدخول والتجول بالمملكة. 
وما ال يعلمه المستخدم العادي كمية اإلجراءات والبنى التحتية الالزمة 
وقوة النظام التقني في المملكة لمواكبة هذه الجائحة من ربط للبيانات 
وقراءتها وتحليلها ودراستها، وهنا تكمن قوة البيانات التقنية، وهذا ما 
يشكل الرقم الصعب واألهم عند التعامل مع أي حدث، من خالل تكييف 
المعلومات واستخدامها بالطريقة المثلى لتكييف التطبيقات وتطويرها 

بشكل مستمر لتتواءم مع المستخدم للخروج بأفضل منتج.
تعلمنا رغم صعوبة ومرارة هذه الجائحة أهمية التقنية في حياتنا وقوة 
مملكة البحرين في البنية التحتية التقنية، ونأمل أن تقتدي المؤسسات 
المختلفـــة باالســـتفادة المثلـــى مـــن التطبيقـــات المختلفة لتســـهيل حياة 

الناس.

عثمان العباسي

تبدو مملكة البحرين أمام مفترق طرق مفصلي، يختص بالعملية التعليمية 
فـــي البـــالد، الســـيما أن جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة يرعى فكرا 
خالقـــا تقدميـــا يختص بمدارس المســـتقبل، حيث البشـــر فيها هـــم المدماك 
األول في بناء األمة ونهضتها الحضارية وسعيها في طريق معارج المجد.

ولعل المقترح الذي تقدمت به قبل بضعة أيام رئيسة مجلس النواب فوزية 
بنـــت عبدهللا، بشـــأن تطويـــر التعليم في مملكـــة البحرين وفقـــا لالتجاهات 
العالميـــة الحديثـــة، يؤكـــد أن البحريـــن وبالفعـــل تقـــدر لرجلها قبـــل الخطو 
موضعها، وما أعظمها خطوة نحو المعرفة واإلبداع وإعمال العقل في النقل. 
أحســـنت البحريـــن حيـــن طرحـــت محـــور التعليـــم كواحـــد من أهـــم محاور 
اســـتنهاض قـــوة الدولة، ومراكمة النجاحـــات عليها، ولعله مـــن نافلة القول، 
ان دولـــة مـــن غير رؤية تعليمية تجاري الزمن بل تســـابقه هي دولة من غير 
مســـتقبل، وحال القراءة بالمعكوس نخلص إلى أن آفاق األمل تتســـع حين 

يضحى التعليم سويداء القلب من االهتمامات الرسمية للدولة. 
وضعت مملكة البحرين رؤية طموحة للعام 2030 كان التعليم أولوية فيها، 
ولعل هذا يدعونا للتساؤل.. لماذا؟ باختصار غير مخل ألن هناك عقوال تفكر 
بعـــزم، وتعمـــل بحزم، تنبـــه الناس وترفع االلتباس، رجـــال ال ينفكون إال بعد 
أن ينالـــوا مـــا يقصدون، وفـــي أول القصد وأهمه المســـتوى العلمي والفكري 

لألجيال البحرينية القادمة. 

ويبقى التعليم أول األمر وآخره أهم حائط صد ضد االختراقات التي لوثت 
العقول في العقود األخيرة، باإلغراق في األصوليات الضارة تارة، أو العبء 
مـــن الليبراليات المنفلتة، ومن ورائهمـــا كانت هناك رؤى تعليمية مغرقة في 
التطـــرف. يبقـــى التعليـــم في جميـــع األحوال علـــى عالقة عضويـــة بالعقل، 
وعليه فإما أن ينتج لنا عقال وسطيا قابال لآلخر منفتحا على المغاير، قادرا 
أن يســـأل ويحاجـــج مـــن غيـــر خوف، أو من أســـف شـــديد يخرج لنـــا عقوال 
متكلســـة ومتحجـــرة، ترفض اإلبداع بحجـــة االتباع. وليس ســـرا أن عالمنا 
العربـــي قد دفع في العقود الثالثة المنصرمة أكالفا عالية وغالية، والســـبب 
ذاك النظام التعليمي القائم على ثقافة الحفظ والتلقين، والمستند إلى مبدأ 
أن لكل ســـؤال جوابا واحدا صحيحا، وكل ما عداه خطأ يســـتوجب العقاب 
بالرســـوب، ما ســـاهم وربما من غيـــر قصد في تهيئة التربـــة العربية ألجيال 

تؤمن بالتطرف في أسوأ صوره.
أنفـــع وأرفـــع ما فـــي مشـــروع البحريـــن لتنميـــة وتطويـــر التعليـــم، االنفتاح 
اإليجابي والخالق عند المعنى األشـــمل للعملية التعليمية، تلك التي تنطوي 
علـــى بنـــاء عقـــل األمة وإصالح هـــذا العقل عبر تشـــريعات مدنيـــة تفكر في 
النســـبي بمـــا هـــو نســـبي، والمطلق بما هـــو مطلـــق، وال تخلط بيـــن األمرين. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

البحرين والتعليم... قفزة نحو المستقبل

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

للتواصل: 17111483

مشكلة مواطن تحتاج إلى تفسير من هيئة الكهرباء والماء
فـــي بعـــض األحيـــان تصلنـــا فـــي الصحافـــة 
مشـــاكل للمواطنين ليست لها مالمح متوقعة 
ســـوى الحيـــرة والغموض وجحافـــل التعجب 
تختـــرق العقول، فأحـــد المواطنين اتصل بي 
وطلب مني نقل المشـــكلة التي عانى منها 12 

عاما مع هيئة الكهرباء والماء. 
هـــذا المواطن قام قبل 12 عاما بكفالة ســـيدة 
آســـيوية بفاتـــورة الكهرباء عندما اســـتأجرت 
بيتـــا فـــي “فريـــج بن هنـــدي بالمحـــرق”، وبعد 
عامين تركت السيدة المنزل وذهب المواطن 
إخـــالء  يريـــد  أنـــه  وأبلغهـــم  الكهربـــاء  إلـــى 
وأخبـــره  الفاتـــورة،  ضمـــان  مـــن  مســـؤوليته 
الموظف حينها أن هناك مبلغا قدره 35 دينارا 
شـــهرين  مـــرور  وبعـــد  ودفعهـــا،  كمتأخـــرات، 
وصلت له فاتورة ثانية فيها 70 دينارا وأيضا 

أخبـــروه بأنهـــا متأخـــرات، ودفعهـــا، وتوالـــت 
القصـــة بعـــد ذلك لســـبب غيـــر مفهـــوم، حيث 
وصلته فاتـــورة ثالثة كمتأخـــرات وفيها 140 
دينـــارا، وعندهـــا أخبـــروه بضـــرورة مراجعـــة 
المراقـــب لينهي المشـــكلة، لكـــن دون جدوى، 
إذ تم إرســـال فاتورة رابعة بعد ســـبعة شـــهور 

وفيها 170 دينارا.
ذات يـــوم وبعـــد أن غطـــت الجـــراح والمعاناة 
جســـد المواطـــن وأنهكتـــه، ذهـــب يبحـــث عن 
ضـــوء يبـــدد ظالمـــه، والتقـــى بأحـــد المدراء 
وأخبـــره أن البيـــت القديـــم الـــذي كان يدفـــع 
فاتورته تم هدمه وتحول إلى بناية ســـكنية، 
ولـــم يتبـــق منـــه إال “10 فـــوت عـــرض”، حيث 
توفيـــت المالكـــة وتم بيـــع ثالثة أربـــاع البيت 
وتحـــول إلى بناية وطمأنه باإلســـراع في حل 

مشـــكلته ووقـــف ما يدفعـــه من مبالـــغ طوال 
تلك السنوات، وأيضا لم يجد حال ويبتعد عن 

هذا العقاب الذي يتعرض له مواطن بسيط.
ويذكر المواطن أن رقم البيت تم وضعه على 
البنايـــة، وربما أعطـــوا عـــداد الكهرباء إلحدى 
الشـــقق في البناية وأنـــا مازلت أدفع الفاتورة، 
فســـابقا كنت أدفع لبيـــت مهجور واليوم أدفع 
لمســـتأجر في البنايـــة ال أعرفه، حيث مازالت 
تصلنـــي الفواتير على عنوان منزلي “إســـكان” 

والذي ليس به إال عداد واحد.
لقـــد دفع هـــذا المواطـــن حوالـــي 6000 دينار 
على فواتير غير مستحقة، ويطالب بإرجاعها 
العـــداد  عـــن  الفوريـــة  مســـؤوليته  وإخـــالء 
المذكـــور متمنيا من المســـؤولين في الكهرباء 

وضع حد لمعاناته.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إميل أمين

هل استنفدت واشنطن حلولها الدبلوماسية في اليمن؟ 
 فـــي بيـــان غيـــر مســـتغرب حملـــت الخارجيـــة األميركيـــة جماعـــة الحوثي 
مســـؤولية عرقلة عملية السالم في اليمن، واستمرار الحرب والقتال، حيث 
ترفـــض جماعـــة أنصـــار هللا أي وقـــف لعملياتهـــا اإلرهابية أو مبـــادرة لوقف 
إطالق النار، وتصر على المضي قدمًا في ما تقوم به من قتل ونهب وسرقة 

وعدوان. 
الخارجيـــة األميركيـــة أصدرت بيانها األخير عقب سلســـلة من الزيارات قام 
بها المبعوث األميركي لليمن تيم لندركنق للمنطقة، والتي زار خاللها العديد 
من الدول للتشـــاور معها، في محاولة لحل األزمة اليمنية، لكن من الواضح 
أن لندركنـــق لـــم يســـتطع تحقيق أي تقدم من شـــأنه وقف الحـــرب، ذلك أن 

جماعة الحوثي أصرت على مواقفها المتعنتة والرافضة للسالم.
إدارة الرئيـــس األميركـــي جوبايـــدن حاولـــت اســـتخدام مقاربـــة جديـــدة 
مـــع الحوثـــي في محاولة الســـتمالته، حيث قامت بشـــطبه مـــن على قوائم 
اإلرهـــاب األميركيـــة، كما حاولـــت الضغط علـــى المملكة العربية الســـعودية 
لصالـــح الحوثي، وعينت مبعوثـــا خاصا لها لليمن رغم وجود مبعوث خاص 
من األمم المتحدة، فقد اعتقدت إدارة بايدن أن بإمكانها حل األزمة اليمنية 
من خالل تقديم ما لم يستطع غيرها تقديمه، أخيرًا وجدت واشنطن نفسها 
فـــي موقف ســـبقها فيه جميـــع من حاول مد يد الســـالم للحوثـــي، فجماعة 
أنصار لله اإلرهابية ال تعترف بالوساطة والمفاوضات، ولم تبحث يومًا عن 
أية تسوية أو حلول دبلوماسية، فجل ما تراه هو تحقيق مكاسب عسكرية 
تؤهلها لبســـط ســـيطرتها السياســـية علـــى اليمن، ذلـــك ما يحصـــل بالتأكيد 

بمباركة ودعم من النظام اإليراني المارق. 
فـــي خطـــوة ربمـــا تعـــد الورقـــة األخيـــرة لدى واشـــنطن مـــن ضمـــن الحلول 
الدبلوماســـية التـــي يبدو أنها اســـتنفدت مجملها، طلبـــت الواليات المتحدة 
األميركية من مسقط الوساطة والتدخل الدبلوماسي، إثر ذلك توجه نهاية 
األســـبوع الماضي وفد عماني لليمن في محاولة للتوصل لصيغة من شـــأنها 
وقـــف االقتتـــال بيـــن الشـــرعية وجماعة أنصـــار هللا الحوثي. الســـؤال الذي 
يطـــرح نفســـه في هذا الوضـــع، في حال لم يوفق الوفـــد العماني في مهمته 
وهو أمر وارد بطبيعة الحال، هل ســـتعترف واشنطن بخطأ سياستها اللينة 

والمهادنة للحوثي وتستبدلها بأخرى أكثر حزمًا وواقعية؟.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

مهمـــا كانـــت إمكانياتك قليلة فال تيأس وال تتكاســـل، لكـــن اجتهد بما لديك 
مـــن إمكانيات مهمـــا كانت واترك النجاح على هللا، ال تقل إنني لن أســـتطيع 

ومهمتي حتما ستفشل بسبب إمكانياتي المحدودة.
عندما جنحت الســـفينة “ايفر غيفن” اليابانية في قناة الســـويس في مارس 
الماضـــي، ظـــن العالم كله أن هذه الحادثة حتما ســـتغلق القناة لفترة طويلة 
وحدث زلزال كبير في التجارة العالمية بسبب تكدس السفن وتأخر وصول 
البضائـــع هنـــا وهنـــاك، وعندمـــا رأى الناس الحفـــار الصغير الذي يســـتخدمه 
العمـــال المصريـــون في محاولـــة تحريك وتعويم الســـفينة، تحول المشـــهد 
إلى نكتة ومادة للسخرية في الكثير من وسائل اإلعالم العالمية وخصوصا 

الوسائل التي تديرها جماعة اإلخوان اإلرهابية الشامتة في مصر وأهلها.

وبـــدا األمـــر في نظر الكثيرين أشـــبه بفأر يحاول إنقاذ فيل مـــن الغرق، لكن 
النتائـــج جاءت أســـرع مما تخيل العالم وجـــاءت عكس كل التصورات، فقد 
انتصـــرت العزيمـــة واإلصـــرار ونجح العمـــال بحفارهم الصغيـــر في تحريك 

وتعويم السفينة.
ولـــم ينتـــه األمر عند هذا الحد، لكنه تحول إلـــى قصة لألطفال في الواليات 
المتحـــدة لتعليمهـــم درســـا في عـــدم اليأس مهمـــا كانت اإلمكانيـــات، حيث 
اســـتخدم الكاتـــب فـــي كتابه صـــورة لســـفينة كبيـــرة وحفار صغيـــر وحكى 
لألطفال كيف نجحت عزيمة الرجال في إنقاذ السفينة بهذه اآللة الصغيرة.

ومـــن الرائع أن هذا الكاتب قام بالتبـــرع بعائد هذه القصة لمعاونة الهند في 
محنتها.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

 السفينة العمالقة والحفار الصغير
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