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بعدها أكد المجلس مواصلة 
ــتــــوعــــويــــة  تـــبـــنـــي الــــــمــــــبــــــادرات الــ
والــــرقــــابــــيــــة الــــتــــي تــــعــــزز جـــهـــود 
عن  مــعــربــًا  الــمــخــدرات،  مكافحة 
والجهات  الداخلية  لـــوزارة  شكره 
الــمــعــنــيــة عــلــى مـــا تـــقـــوم بـــه من 
إســـهـــامـــات فـــاعـــلـــة فــــي مــكــافــحــة 
ــايـــة  ــز حـــمـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الــــــمــــــخــــــدرات وتـ
مؤكدًا  اآلفــة،  هــذه  من  المجتمع 
مواصلة تعزيز التعاون المشترك 
مـــع الــمــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي هــذا 
ــجـــــال، وذلـــــــــك فـــــي مـــعـــرض  الـــــمـــ
التنويه باليوم العالمي لمكافحة 

المخدرات.
بـــعـــد ذلــــــك وجــــــه الــمــجــلــس 
إلــــى الــــشــــروع بــتــحــويــل الــمــبــالــغ 
مــن خــالل صــنــدوق التأمين ضد 
رواتب  لدفع  المخصصة  التعطل 
في  عليهم  المؤمن  البحرينيين 
العاملة  الخاص  القطاع  شركات 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــمـــتـــضـــررة من 
ــدوق الـــتـــأمـــيـــن ضــد  ــ ــنـ ــ خــــــالل صـ
بنسبة  أشـــهـــر   3 لـــمـــدة  الــتــعــطــل 
و%50  األول  ــر  ــهــ ــشــ ــلــ لــ  %100
للشهرين الثاني والثالث، تنفيذًا 
لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
لــلــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــوزراء في هذا  الـ ــرارات مجلس  وقـ
الشأن بهدف دعم استقرار الكوادر 
بالقطاع  وظــائــفــهــا  فــي  الــوطــنــيــة 
ــع الــمــجــلــس في  ــلـ الــــخــــاص، واطـ
هــــذا الـــصـــدد عــلــى مـــذكـــرة وزيـــر 
المالية واالقتصاد الوطني بشأن 

آليات تنفيذ مرسوم بقانون بشأن 
التأمين ضد التعطل.

االستمرار  المجلس  أكــد  ثــم 
في تنفيذ البرامج والخطط التي 
الصحية  الخدمات  تطوير  تكفل 
وتعزيز الرعاية الصحية األولية، 
المجلس  تنويه  فــي ضــوء  وذلـــك 
بــجــهــود الـــجـــهـــات الــقــائــمــة على 
تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
 24 مــدار  على  الخدمات  بتقديم 
ــز صــحــيــة في  ــراكـ ــي 9 مـ ســـاعـــة فـ

مختلف محافظات المملكة.
ــأ الـــمـــجـــلـــس  ــنــ إلـــــــى ذلـــــــك هــ
شــركــة طــيــران الــخــلــيــج )الــنــاقــلــة 
الوطنية( بمناسبة مرور 70 عامًا 
تحققه  بما  ونــوه  تأسيسها،  على 
ــن تــنــفــيــذ لــخــطــطــهــا  ــة مــ ــركـ ــشـ الـ
تعزز  التي  التطويرية  وبرامجها 
من مكانتها في صناعة الطيران.
ــــس فـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ثــــــــم نـــــظـــــر الـ
الــــمــــوضــــوعــــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات 

التالية:
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  1. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بــيــن وزارة  الـــنـــوايـــا  إعــــالن  بــشــأن 
ــتــــب الـــمـــنـــســـق  ــكــ الــــخــــارجــــيــــة ومــ
ــدة فــي  ــتـــحـ ــمـ ــم الـ الـــمـــقـــيـــم لــــأمــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بـــشـــأن تــقــديــم 
الـــدعـــم الــفــنــي فـــي مــجــال إعـــداد 

الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان، 
والــــــذي يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز بــنــاء 
في  الوطنية  والــخــبــرات  الــقــدرات 

مجال حقوق اإلنسان.
الــداخــلــيــة  وزيــــــر  ــرة  مــــذكــ  .2
الكيانات  من  عدد  تصنيف  بشأن 

واألفراد كجهات إرهابية.
الــداخــلــيــة  وزيــــــر  ــرة  مــــذكــ  .3
التوصيات  مــن  عـــددا  المتضمنة 
المتحدة  األمــم  لتقرير  لــإعــداد 
لــــمــــؤشــــر جـــــاهـــــزيـــــة الـــحـــكـــومـــة 

اإللكترونية وجوانب التطوير.
الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  4. مـــذكـــرة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
اقتراح  على  الحكومة  ردود  بشأن 
برغبة واقتراحين بقانون مقدمة 

من مجلس النواب.
بعد ذلك استعرض المجلس 

الموضوعين التاليين:
الـــمـــالـــيـــة  وزيــــــــر  مـــــذكـــــرة   .1
واالقتصاد الوطني بشأن التقرير 
االقتصادي الفصلي للربع األول 
أظــهــر  والــــــذي   ،2021 الـــعـــام  مـــن 
ــرار نــمــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــمـ ــتـ اسـ
بالربع  مقارنة  الجارية  باألسعار 
مــدعــومــًا   ،2020 ــام  عــ مـــن  األول 

النفط،  إنــتــاج  مستويات  بارتفاع 
فــيــمــا تــراجــع الــنــمــو االقــتــصــادي 
بـــاألســـعـــار الــثــابــتــة نــتــيــجــة تــأثــر 
عدد من القطاعات غير النفطية 
كورونا  فيروس  جائحة  بتداعيات 
التقرير  أظهر  كما  )كــوفــيــد-19(. 
اســـتـــقـــرار ســــوق الــعــمــل وتــحــســن 
االقــتــصــاديــة مع  الــمــؤشــرات  أداء 
القطاعات  دعــم  بــرامــج  اســتــمــرار 
المتضررة ضمن الحزمة المالية 
مستجدات  وآخـــر  واالقــتــصــاديــة، 
الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة ومـــؤشـــرات 

التنافسية.
2. تقارير الوزراء بشأن نتائج 
العامة  والــشــهــادات  االمــتــحــانــات 
2021/2020م  ــي  ــ ــدراسـ ــ الـ لـــلـــعـــام 
التربية  وزارة  واستعدادات  وخطة 
المقبل،  الدراسي  للعام  والتعليم 
ــاع لــجــنــة  ــمــ ــتــ وحــــــــول نــــتــــائــــج اجــ
لــــوزراء   )60( الــتــجــاري  الــتــعــاون 
مجلس  بدول  والتجارة  الصناعة 
العربية  الــخــلــيــج  لـــدول  الــتــعــاون 
وبــشــأن الــمــشــاركــة فــي االجــتــمــاع 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــنــ ــلــــجــ ــن لــ ــ ــيـ ــ ــالثـ ــ ــثـ ــ الـ
الكهربائي والمائي بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

في اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة محمد بن مبارك

مجل�س الوزراء يوؤكد اأهمية موا�صلة اللتزام بالإجراءات الحترازية والإقبال على التطعيم
اإج��راءات الت�س��دي لكورون��ا تتخ��ذ وف��ق م�س��تجدات كل مرحل��ة وتخ�س��ع للتقيي��م الم�س��تمر

رئيس  نائب  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو  رأس 
الــوزراء  لمجلس  األسبوعي  االعتيادي  االجتماع  الــوزراء  مجلس 

الذي عقد أمس عن ُبعد.
 في بداية االجتماع أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة 
ــراءات االحــتــرازيــة واإلقـــبـــال عــلــى أخـــذ التطعيم  االلـــتـــزام بـــاإلجـ
الجهود  دعــم  في  دور  من  ذلــك  في  لما  منه،  المنشطة  والجرعة 
أن  مــؤكــدًا  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  لفيروس  التصدي  فــي  الوطنية 
ومتطلبات  مستجدات  وفــق  تكون  اتخاذها  يتم  التي  اإلجـــراءات 
كــل مــرحــلــة مــن مــراحــل الــتــصــدي لــلــفــيــروس وتــخــضــع للتقييم 

المستمر  بما ُيسهم في تعزيز صحة وسالمة الجميع.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} جانب من جلسة مجلس الوزراء.
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محميد احملميد

»إندبندنت  لجريدة  ملف صحفي  في  جاء 
مراحلهم  في  الفيروس  )بينما مرضى  عربية«: 
بحًثا  التنفس،  أجهزة  على  يعتمدون  الحرجة، 
ت في زمن »كــورونــا«، فإن صحفا  عن أنفاس عــزَّ
مــن أجل  تــصــارع  ومــهــنــة،  ومــطــابــع  وصحفيين، 
أمــرًا كان  أن يأذن اهلل  إلى  التالي،  البقاء لليوم 

مفعواًل(.
بمملكة  الــوطــنــيــة  الــصــحــافــة  فــي  الجميل 
وتصارعه  تعانيه  مما  الــرغــم  وعــلــى  الــبــحــريــن، 
من تأثيرات، في خضم تداعيات جائحة كورونا، 
الــوطــنــي،  بــالــنــهــج  بالتمسك  الــتــزمــت  أنــهــا  إال 
ومسؤوليتها  دورهــا  أداء  وفــي  والــراســخ،  الثابت 
الوطنية، واإلسهام في دعم جهود الدولة، وهي 
من المؤسسات العاملة في الصفوف األمامية، 
ودائــمــا مــا تــقــدم الــخــطــاب الــتــنــويــري، والــرؤيــة 
السليمة، التي تتسق مع نهج الدولة وتطلعاتها 

ومصالحها العليا.
ــنــــوان« الــصــفــحــة األولــــى  »مــانــشــيــت« أو »عــ
باألمس في جريدة أخبار الخليج، جاء بالبنط 
والمصرفي  المالي  )الــوضــع  بعنوان:  العريض 
بـــخـــيـــر.. الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي: ارتــــفــــاع نــســبــة 
السيولة وكفاءة رأس المال(، هو خطاب موفق، 
ورسالة وطنية، ومنهجية رفيعة، في إبراز مسألة 
حــســاســة، وفـــي غــايــة مـــن األهــمــيــة واألولـــويـــة، 
األولــويــة  لها  يضع  ال  أو  الــبــعــض،  يجهلها  قــد 
فــي االهــتــمــام، وهــو االقــتــصــاد والــوضــع المالي 
والمصرفي، خاصة في ظل جائحة كورونا، وهي 
الرسالة التي يقرأها العالم أجمع، وذات عالقة 
المحكمة،  والخطة  الصحية،  بالرعاية  وثيقة 

في الوقاية والسالمة العامة بالمجتمع.
المصرفي  والــوضــع  الــمــتــعــافــي،  االقــتــصــاد 
الـــقـــوي، والـــمـــالـــي الــمــتــمــاســك، دلــيــل عــلــى أن 
الـــدولـــة تــســيــر بــخــطــوات مــتــمــيــزة ومــوفــقــة في 
مع  الــذكــي  والتعامل  الصحي  بالشأن  العناية 
كورونا، إذ لن يكون االقتصاد متعافيا، والوضع 
المالي قويا، والمالي متماسكا، لوال أن الرعاية 
والفحص  االحـــتـــرازيـــة،  واإلجــــــراءات  الــصــحــيــة 
والتطعيم، في مملكة البحرين يسير في تقدم 
تكشفه  ما  وهــذا  كبير،  إيجابي  وتحسن  وتطور 
وهذا  واألرقــام،  اليومية  واإلحصائيات  التقارير 
الخليج« وتحرص  »أخبار  له  بالتمام ما فطنت 

عليه. 
»أخـــبـــار  تــحــريــر  إدارة  إصــــــرار  فــــإن  لـــذلـــك 
الــخــلــيــج«، فــي عـــدد األمـــس وأعــــداد كــثــيــرة، في 

ــأن االقـــتـــصـــادي، والــقــطــاع  ــشـ الــتــركــيــز عــلــى الـ
ــي، والــــمــــجــــال الـــتـــجـــاري  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــمـــصـــرفـــي والـ
والـــصـــنـــاعـــي واالســــتــــثــــمــــاري، تـــعـــبـــر عــــن رؤيــــة 
ــدرك حــجــم األمـــــور، ووضـــوح  مــهــنــيــة وطــنــيــة، تــ
الهدف، ولذلك فإن ثقة الشارع االقتصادي في 
»أخبار  تطرحه  فيما  المنطقة  ودول  البحرين 
الخليج« تحديدا، كبير وواسع، وهذا ما سمعته 
بنفسي من كثير من رجال األعمال واالقتصاد 

وكبار التجار.

إدارة  الــخــبــر:)عــقــد مجلس  نــص  فــي  جـــاء 
مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي اجــتــمــاعــه الثالث 
خـــالل الــفــصــل الــثــانــي بــرئــاســة حــســن خليفة 
للمصرف  أداء  تقرير  على  واطلع  الجالهمة.. 
الثاني  للربع  الــمــالــي  الــقــطــاع  فــي  والــتــطــورات 
للفترة  للمصرف  المالي  والتقرير   ،2021 لعام 
والــتــوجــيــهــات   ،2021 يــونــيــو   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
الـــتـــي أصـــدرهـــا الــمــصــرف لــلــبــنــوك بــخــصــوص 
تــأجــيــل أقــســاط الـــقـــروض الــمــصــرفــيــة لــأفــراد 
ــد أشــــارت الــبــيــانــات إلـــى ارتــفــاع  والـــشـــركـــات. وقـ
الــســيــولــة الــمــحــلــيــة، كــمــا ارتــفــع عـــرض الــنــقــد، 
المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  سجل  كما 
انخفاضا، وبالنسبة إلى مصارف قطاع التجزئة 
فــقــد ارتــفــع إجــمــالــي ودائــــع الــقــطــاع الــخــاص، 
ومــجــمــوع الـــقـــروض والــتــســهــيــالت االئــتــمــانــيــة 
ارتــفــاع  مــع  االقــتــصــاديــة،  للقطاعات  المقدمة 
القطاع  البيع، وحافظ  في عدد عمليات نقاط 
الــمــصــرفــي عــلــى نــســبــة عــالــيــة مـــن الــمــؤشــرات 
الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، أما بقية 
األنشطة المالية، كالتأمين وشركات االستثمار 
فقد شهدت هي األخرى استقرارا في العمليات 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة، لــتــحــافــظ على 

مستوى األداء بشكل عام(. 
هذا كان نص الخبر المنشور في الصفحة 
ــو رســالــة  األولــــى وبـــ»الــمــانــشــيــت« الــعــريــض، وهـ
الــعــالــم.. رســالــة ينبغي  إلــى  الوطني  االقــتــصــاد 
والعمل بها،  والتركيز عليها،  التقاطها،  أن يتم 
ومضاعفتها وتعميمها.. فوراء »مانشيت« »أخبار 
الخليج« قصة وحكاية، وهدف ورسالة، تستحق 
أن تـــكـــون مــنــهــاج الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة لــلــوطــن 

أجمع. 

malmahmeed7@gmail.com

»مان�شيت« اأخبار الخليج.. 

ر�شالة االقت�شاد الوطني
ــة وزيـــــــر الــعــمــل  ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
بن  االجتماعية، جميل  والتنمية 
انطلقت  عــلــي حــمــيــدان،  مــحــمــد 
فيروس  »جائحة  ملتقى  فعاليات 
التي  وفـــرص«،  تحديات  كــورونــا.. 
ــبــــر تــقــنــيــة  ــا الـــــــــــــوزارة عــ ــدهـ ــقـ ــعـ تـ
االتـــصـــال الــمــرئــي، وتـــأتـــي ضمن 
ســلــســلــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات تــعــتــزم 
تعزيز  إطــار  فــي  تنفيذها  الــــوزارة 
العاملة  بــالــقــوى  االرتــقــاء  جــهــود 
الوطنية وتنمية قدراتها ومهاراتها 
ــــك بــمــشــاركــة عــدد  الــمــهــنــيــة، وذلـ
ــوارد الــبــشــريــة  ــمــ مـــن مــســؤولــي الــ
فـــي مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
وأصــــحــــاب األعــــمــــال والــمــعــاهــد 

والمراكز التدريبية.
إلى مواكبة  الملتقى  ويهدف 
تـــحـــوالت مـــســـارات الـــتـــدريـــب من 
األدوات  استخدام  إلى  التقليدي 
الــتــكــنــولــوجــيــة لــتــعــزيــز مــجــاالت 
الــــــتــــــدريــــــب عـــــــن بــــــعــــــد، وبــــحــــث 
ــة مـــؤســـســـيـــة  ــافــ ــقــ ــق ثــ ــلــ طـــــــرق خــ
تــؤمــن بــتــطــويــر قــطــاع الــتــدريــب، 
تواجه  التي  الراهنة  والتحديات 
ــوارد الــبــشــريــة في  ــمــ مــســؤولــي الــ
من  ذلك  وغير  الموظفين  تهيئة 

األهــــداف الــتــي تــصــب فــي خدمة 
منشآت  في  التدريب  قطاع  تطور 

سوق العمل.
وفـــــي كــلــمــة لــــه اســـتـــهـــل بــهــا 
أعـــمـــال الــمــلــتــقــى، أكــــد حــمــيــدان 
التدريب  أهمية مواكبة مؤسسات 
فــي الــقــطــاع الــخــاص لــلــتــطــورات 
ــيــــب  ــالــ ــة فــــــي أســ ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
الــتــدريــب ومــنــاهــجــه، مــشــيــرًا إلى 
جائحة  تــداعــيــات  تحويل  أهمية 
ــا فـــي قــطــاع الــتــدريــب إلــى  ــورونـ كـ
ــلــــتــــطــــويــــر واســـــتـــــدامـــــة  فــــــــرص لــ
الــتــدريــب فـــي مــخــتــلــف الــظــروف 
باعتباره الضمانة األساسية لرفد 
البحرينية  بالكوادر  العمل  ســوق 
ــزودة بــالــمــهــارات  ــ ــمـ ــ الــمــؤهــلــة والـ
الــمــهــنــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا ســوق 
ــى اســـتـــثـــمـــار  ــ ــ ــل، داعـــــيـــــا إلـ ــمــ ــعــ الــ
الـــتـــقـــنـــيـــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
العملية التدريبية خاصة في ظل 
التقنيات  عــلــى  االعــتــمــاد  تــســارع 
القطاعات  مختلف  في  الحديثة 

اإلنتاجية.
وأشــــــاد حـــمـــيـــدان بــالــخــبــرات 
الملتقى،  في  المشاركة  والنخب 
تسير  البحرين  مملكة  أن  مؤكدًا 

المستقبل  نــحــو  واضـــحـــة  بــــرؤى 
المهني ووفق خطط مدروسة في 
قــطــاع الــتــدريــب، مــشــيــرًا فــي هذا 
فرضت  الجائحة  أن  إلــى  السياق 
األساليب غير  العديد من  ابتكار 
الــتــقــلــيــديــة لــمــواصــلــة الــتــدريــب، 
والتنمية  العمل  وزارة  واكبت  وقد 
االجتماعية ذلك عبر سلسلة من 
اإلجـــــراءات مــنــهــا، إصــــدار تعميم 
لـــمـــؤســـســـات الـــتـــدريـــب الــخــاصــة 
ــتـــدريـــب االفـــتـــراضـــي  بــتــطــبــيــق الـ

واإللــكــتــرونــي، فــضــاًل عــن قيامها 
ــدوق الــعــمــل  ــنـ ــع صـ وبـــالـــتـــعـــاون مـ
ــثــــر  ــــن( فـــــــي تـــــــدريـــــــب أكــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ )تـ
ــل،  ــمـ ــن عـ ــ ــث عــ ــ ــاحـ ــ مــــــــــــــن4.000 بـ
والجهود متواصلة لتحقيق هدف 
عــن عمل  باحث  آالف   10 تــدريــب 
مع نهاية العام، إضافة إلى توقيع 
وذلــك من أجل  19 مذكرة تفاهم 
في  الــتــدريــب  عملية  اســتــمــراريــة 
االستثنائية.  الــظــروف  هــذه  ظــل 
إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس  وتــــــنــــــاول 

الــجــمــعــيــة الــبــحــريــنــيــة ألصــحــاب 
نــواف  السيد  الــخــاصــة،  المعاهد 
مشاركته  خــالل  الجشي،  محمد 
كورونا  جائحة  تحديات  مــوضــوع 
مع  التدريب  قطاع  فــي  وتأثيرها 
للتصدي  المتخذة  الحلول  أبــرز 
ــرار عــمــلــيــة  ــمــ ــتــ ــان اســ ــمـ ــا لـــضـ ــهـ لـ
تـــدريـــب الـــمـــوارد الــبــشــريــة خــالل 
ــة،  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ هـــــــذه الــــــظــــــروف االسـ
التقييم  خــبــيــر  اســتــعــرض  فــيــمــا 
الــمــؤســســي الــســيــد إبــراهــيــم علي 
المؤسسية  الممارسات  التميمي، 
ــيـــل  الــــمــــمــــيــــزة فــــــي مـــــجـــــال تـــأهـ
ــة،  ــيـ ــنـ ــوطـ ـــوادر الـ ــ ــكــ ــ ــ ــف الـ ــيــ ــوظــ وتــ
التنفيذي  الــرئــيــس  تــحــدث  كــمــا 
وتميز  الوظيفي  التطوير  لشركة 
ــال، الـــدكـــتـــور وجــــــدي أبـــو  ــ ــمـ ــ األعـ
االبتكار  قيادة  مفهوم  عن  شباب، 
الــمــؤســســي فــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــه. وأبــــــــدى الـــمـــشـــاركـــون  ــتـ ــيـ ــمـ وأهـ
تــفــاعــاًل كــبــيــرًا مـــع الــمــتــحــدثــيــن 
حـــــــول الــــمــــواضــــيــــع والــــقــــضــــايــــا 
ــد أســهــمــت هــذه  الـــمـــطـــروحـــة، وقــ
ــي نـــجـــاح وإثــــــراء  ــداخــــالت فــ ــمــ الــ
الملتقى بالمواضيع ذات األهمية 

في الوضع الراهن. 

خالل افتتاحه ملتقى »جائحة فيرو�ص كورونا-تحديات وفر�ص«.. حميدان:

ا�شتثمار التكنولوجيا في قطاع التدريب المهني لتطوير المهارات المهنية

} وزير العمل خالل ملتقى »جائحة فيروس كورونا-تحديات وفرص«.

بنت  فائقة  األســتــاذة  تــرأســت 
ــرة الــصــحــة  ــ ــ ســعــيــد الـــصـــالـــح وزيـ
ــاع الـــثـــانـــي لــعــام  ــمـ ــتـ أعـــمـــال االجـ
لمكافحة  الوطنية  للجنة   2021
السارية،  غير  المزمنة  األمــراض 
حيث عقد االجتماع عن بعد من 
خالل االتصال المرئي وبمشاركة 
ــة الـــمـــمـــثـــلـــيـــن  ــنــ ــجــ ــلــ أعــــــضــــــاء الــ
لــمــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

والجمعيات المهنية المعنية.
وفي مستهل أعمال االجتماع 
اللجنة  بــأعــضــاء  الـــوزيـــرة  رحــبــت 
لــمــشــاركــتــهــم فــي هـــذا االجــتــمــاع، 
وتمنياتها  تطلعاتها  عــن  مــعــربــًة 
ــل الــتــوفــيــق  ــاء الــلــجــنــة كــ ألعــــضــ
ــي تــحــقــيــق وتــنــفــيــذ  والــــنــــجــــاح فــ
ــج  ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ ــــط والــ ــطـ ــ ــخـ ــ جــــمــــيــــع الـ

الوطنية  اللجنة  المتعلقة بمهام 
ــا الــمــرتــبــط بــرســم  ــ وتــفــعــيــل دورهـ
استراتيجيات التصدي لأمراض 
المزمنة في المجتمع البحريني 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى صـــحـــة أفــــــراد 
المجتمع.وقد تم خالل االجتماع 
جمعية  اجتماع  قـــرار  اســتــعــراض 
بــشــأن   )74( الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
الوقاية من األمراض غير السارية 
ــا وتـــخـــفـــيـــف عــــبء  ــهـ ــحـــتـ ــافـ ومـــكـ
األمراض غير السارية عن طريق 
من  والمقدم  الوقاية  سبل  تعزيز 
الوكيل  الهاجري  مريم  الدكتورة 
الــمــســاعــد لــلــصــحــة الــعــامــة، إلــى 
جانب توصيات اللجنة الخليجية 
ــــراض غـــيـــر الــــســــاريــــة الــتــي  ــــأمـ لـ
قدمتها الدكتورة نجاة أبو الفتح 

مديرة إدارة الصحة العامة.
ــوع  ــ ــوضــ ــ ــــص مــ ــخــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
حصول المنامة على لقب مدينة 
الصحة  منظمة  قبل  من  صحية 
وفــاء  الــدكــتــورة  قــدمــت  العالمية، 
إدارة  مـــديـــر  الــشــربــتــي  ــيـــم  ــراهـ إبـ
برنامج  عن  نبذة  الصحة،  تعزيز 
ــوات  ــطــ ــيـــة والــــخــ ــدن الـــصـــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــم تـــنـــفـــيـــذهـــا لــلــحــصــول  ــ ــي تـ ــتــ الــ
الشراكة  ودور  االعتماد  هذا  على 
ــول إلـــى  ــوصــ الــمــجــتــمــعــيــة فــــي الــ

هـــذه الــنــتــائــج الــمــتــمــيــزة. وبــهــذه 
اللجنة  أعـــضـــاء  قــــدم  الــمــنــاســبــة 
البحرين  مملكة  لقيادة  التهنئة 
ومـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة بـــمـــا تــم 
تــحــقــيــقــه مـــن إنـــجـــاز بــاعــتــبــار أن 
ضمن  عاصمة  أول  هــي  المنامة 
الــمــتــوســط  الـــشـــرق  عـــواصـــم دول 
ــلــــى اعــــتــــمــــاد الــــمــــدن  تـــحـــصـــل عــ

الصحية.
إحاطة  االجتماع  في  تم  كما 
أعــضــاء الــلــجــنــة بــالــدراســة حــول 
تكاليف الرعاية الصحية األولية 
لــدراســة جــدوى  األولــيــة  والنتائج 
ــار.  ومـــــن جـــانـــب آخـــر  ــثــــمــ ــتــ االســ
تـــطـــرق عـــضـــو الــلــجــنــة الـــدكـــتـــور 
حبيب الطريف استشاري أمراض 

وجراحة القلب واألوعية الدموية 
مــمــثــل مــركــز الــشــيــخ مــحــمــد بن 
خــلــيــفــة  آل  بـــن ســـلـــمـــان  خــلــيــفــة 
الـــتـــخـــصـــصـــي لـــلـــقـــلـــب إلــــــى أهـــم 
بانطالق  المتعلقة  المستجدات 
أعمال المؤتمر األول لطب القلب 
الرياضي في مطلع شهر ديسمبر 

القادم.

وزيرة ال�شحة تتراأ�ض اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة االأمرا�ض المزمنة 

} وزيرة ال�صحة خالل لقاء اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة.

ــن ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة  ــ دّشــ
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
الجنوبية،  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
األول  االفـــــتـــــراضـــــي  الــــمــــعــــرض 
ــبــــر تــقــنــيــة  »ثـــــالثـــــي األبـــــــعـــــــاد« عــ
االتصال المرئي عن بعد، والذي 
أقامته المحافظة تزامنا مع اليوم 
الــعــالــمــي لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
عيسى  الــعــمــيــد  بــحــضــور   ،  2021
ــري نـــائـــب مــحــافــظ  ــدوســ ثـــامـــر الــ
وممثلين من مختلف  الجنوبية، 
من  وعــدد  الداخلية  وزارة  إدارات 

المسؤولين من المحافظة.
أشـــــــــــــــــــاد ســــــــمــــــــو مـــــحـــــافـــــظ 
بتوجيهات  الجنوبية  المحافظة 
بــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول  ــق  ــريـ ــفـ الـ
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
الهادفة إلى دعم االستقرار واألمن 
واالنتماء  المجتمعية  والشراكة 
الوطني من خالل تنفيذ العديد 
ــة الــتــي  ــبــــرامــــج واألنــــشــــطــ مــــن الــ
أفـــراد  وتثقيف  تــوعــيــة  فــي  تسهم 
بجهود  سموه  مشيدًا  المجتمع، 
ــات  ــهــ ــجــ والــ ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ اإلدارات 
الــمــعــنــيــة ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع 
التحديات  مــواجــهــة  فــي  الــمــدنــي 
المخدرات وحماية  آفة  لمكافحة 

الــنــاشــئــة لــضــمــان مــجــتــمــع آمــن 
ومطمئن.

ــافـــظ  ــو الـــمـــحـ ــمــ وأوضــــــــــح ســ
تدعم  الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  أن 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  الــجــهــود  كــل 
ــن خــــالل  ــ هـــــــذه اآلفـــــــــة وذلـــــــــك مــ
إشـــــراك األهـــالـــي فـــي الـــمـــبـــادرات 
ــة إلـــــــى رفــــع  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــويــ ــوعــ ــتــ الــ

الشراكة  مبدأ  وترسيخ  مداركهم 
الوطني  واالنــتــمــاء  المجتمعية 
ــة الـــمـــخـــدرات  ــ ــاه مـــخـــاطـــر آفـ ــجـ تـ
ومــشــتــقــاتــهــا لـــضـــررهـــا الــمــبــاشــر 
عـــلـــى األفــــــــراد وتـــهـــديـــدهـــا صــفــو 
الــمــجــتــمــع وطــمــأنــيــنــتــه، مــنــوهــًا 
ــأن الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة ومــن  بـ
ــدة تــولــي  ــرائــ خــــالل مـــبـــادراتـــهـــا الــ

اهتماما خاصا بتوعية كل شرائح 
المجتمع بمخاطر المخدرات.

بعدها، تفضل سمو محافظ 
ــالـــضـــغـــط عـــلـــى زر  ــة بـ ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
ــتـــراضـــي  ــعـــرض االفـ ــمـ تـــدشـــيـــن الـ
ـــرض،  ــعــ ــ ــمـ ــ إيــــــــذانــــــــا بـــــــإطـــــــالق الـ
والمتضمن على وسائط متعددة 
األركـــان  مــن  الــعــديــد  شملت على 
التوعوية للوقاية من المخدرات، 
ــائــــل مــتــخــصــصــة  وعـــــــــروض لــــوســ
ــة  لــلــتــوعــيــة بــمــخــاطــر هـــــذه اآلفــ
إلى جانب ركن خاص بالدارسات 
ــبـــحـــوث الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــيــوم  والـ
الــعــالــمــي لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات، 
ــافــــة إلـــــى عـــــرض يــتــطــرق  بــــاإلضــ
الــجــنــوبــيــة  الــمــحــافــظــة  دور  ــى  إلــ
المجتمعية  الــشــراكــة  تــعــزيــز  فــي 
اإلدارات  مــع  الــوطــنــي  واالنــتــمــاء 
األمـــنـــيـــة فـــي تــوعــيــة الــمــجــتــمــع، 
بــأســلــوب  الــمــعــرض  يتميز  حــيــث 
عـــصـــري وافـــتـــراضـــي صــمــم وفــق 
تــقــنــيــة تــفــاعــلــيــة عـــالـــيـــة بــهــدف 
نــشــر الـــوعـــي الــمــعــرفــي بـــأضـــرار 
ــا الــســلــبــي  ــيـــرهـ ــمــــخــــدرات وتـــأثـ الــ
فـــي الـــفـــرد والــمــجــتــمــع، وإيــصــال 
رسالة توعوية في سبيل التصدي 

والقضاء على آفة المخدرات.

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي��ّد���ش��ن ال��م��ع��ر���ض االف��ت��را���ش��ي »ث��اث��ي 

االأب����ع����اد« ب��م��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��ال��م��ي ل��م��ك��اف��ح��ة ال��م��خ��درات

} سمو الشيخ خليفة بن علي خالل تدشين المعرض االفتراضي.
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االســتــئــنــاف  محكمة  ألــغــت 
يقضي  حكما  الــتــجــاريــة  العليا 
ــزام ســـيـــدة بــحــريــنــيــة ســـداد  ــإلــ بــ
ــيــــارة إلحــــدى  قــيــمــة تــلــفــيــات ســ
تــســبــبــت  إذ  ــيـــن،  ــأمـ ــتـ الـ ــات  ــركــ شــ
ــي حـــــــــادث مـــــــروري  ــ ــدة فــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــدث تــلــفــيــات بــســيــارة مــؤمــن  أحـ
عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــشــركــة حيث 
ادعــــــت األخــــيــــرة أنـــهـــا تــحــمــلــت 
أن  دون  ولكن من  األضـــرار  تلك 
مبالغ  تحملها  يفيد  مــا  تــقــدم 
المحكمة  أكــدت  األضـــرار، حيث 
ــبـــات شـــركـــة الــتــأمــيــن  ضـــــرورة إثـ
للمؤمن  الــتــأمــيــن  مبلغ  دفــعــهــا 
تحصيله  من  تتمكن  لكي  عليه 

من المتسبب في الضرر. 
ــارة  ــ ــيـــة سـ ــامـ ــت الـــمـــحـ ــ ــالـ ــ وقـ
تــســبــبــت في  مــوكــلــتــهــا  إن  عــلــي 
حــــــــادث مـــــــــروري تـــــضـــــررت مــنــه 
عليها  المؤمن  السيارات  إحــدى 
طالبت  إذ  التأمين،  شركة  لــدى 
مبالغ  تحمل  موكلتها  األخــيــرة 
أن  دون  مــن  واإلصـــالح  الصيانة 
تـــقـــدم مـــا يــفــيــد تــحــمــلــهــا تلك 

األضـــــرار، حــيــث قــضــت محكمة 
مــوكــلــتــهــا  بــــــإلــــــزام  درجــــــــة  أول 
ــرار الــتــي  ــ ــ بــتــحــمــل تــكــلــفــة األضـ
لحقت بالسيارة، إال أن موكلتها 
الحكم وطعنت عليه  ترتض  لم 
العليا  االستئناف  محكمة  أمــام 

التجارية.
وأشارت سارة إلى أنها دفعت 
بأن القانون أجاز لشركة التأمين 
إذا التزمت بدفع تعويض بسبب 

المؤمن  المركبات  ضرر إلحدى 
عليها لدى الشركة أن تعود على 
المسؤول عن ذلك الضرر إال أن 
تلتزم شركة  أن  القانون اشترط 
التعويض  ذلــك  بــدفــع  التأمين 
بينما  عليه  الــمــؤمــن  للشخص 
لم تقدم شركة التأمين ما يفيد 
مبالغ  أي  بسداد  ألتزمت  بأنها 
بتصليح  قيامها  أو  لــه  للمؤمن 

السيارة.
ومن جانبها أكدت المحكمة 
الــمــســؤول عن  الــمــدعــي هـــو  أن 
إثبات دعواه وإقامة الدليل على 
مـــا يـــدعـــيـــه، ولـــمـــا كـــانـــت شــركــة 
ــقــــدم مــــا يــفــيــد  ــيـــن لــــم تــ ــأمـ ــتـ الـ
تحملها أي مبالغ أو مصروفات 
ــة إصـــــــــالح الـــــســـــيـــــارة أو  ــيـــجـ ــتـ نـ
دفـــع مــبــالــغ لــلــمــضــرور، كــمــا أن 
بتكليف  ملزمة  غير  المحكمة 
على  الــدلــيــل  بتقديم  الــخــصــوم 
دفــاعــهــم وتــقــضــي وفــقــا لــمــا هو 
مـــعـــروض أمــامــهــا، األمــــر الـــذي 
تــقــضــي مــعــه الــمــحــكــمــة بــإلــغــاء 

الحكم المستأنف.

����ش���داد ���ش��رك��ة ال���ت����أم���ي���ن م��ب��ل��غ ال��ت��ع��وي�����ض 

����ش���رط ت��ح�����ش��ي��ل��ه م���ن ال��م��ت�����ش��ب��ب ف���ي ال�����ش��رر

} المحامية سارة علي.

على  حكما  التمييز  محكمة  أقـــرت 
مستأنفين ُأدينا في واقعة خطف طفلة 
الــخــارج  فــي  أشــهــر  العمر ستة  مــن  تبلغ 
وإدخـــالـــهـــا الـــبـــالد بــقــصــد إخــفــائــهــا بعد 
تزوير بياناتها الشخصية، والذي كان قد 
بالسجن  متهمين  ثالثة  بمعاقبة  قضى 
مــــدة خــمــس ســـنـــوات عـــن تــهــمــة خطف 
الطفلة، وبمعاقبتهم بالسجن مدة سبع 
ســنــوات عــن جــرائــم الــتــزويــر وبــمــصــادرة 
الــمــســتــنــدات الـــمـــزورة، وكــذلــك إلــزامــهــم 
متضامنين بأن يؤدوا إلى المدعي بالحق 

المدني التعويض المدني المؤقت.
النيابة العامة قد تلقت بالغ  وكانت 
تم  قد  الوحيدة  ابنته  بــأن  الطفلة  والــد 
خــطــفــهــا إلــــى خــــارج الـــبـــالد فـــي غــضــون 
زوجته  برفقة  كانت  ما  أثناء  2014م  عام 
ــة فـــي تــلــك الــقــضــيــة،  ــعـ ــرابـ الــمــتــهــمــة الـ
وعاد  دون جــدوى،  البحث عنها من  فتم 
ــم نــشــبــت  ــى الـــبـــحـــريـــن ثــ ــ ــه إلـ ــتــ ــع زوجــ مــ
خالفات بينهما على أثرها تركت زوجته 

)المتهمة( منزل الزوجية.
شقيق  أخـــبـــره   2019/9/1 وبــتــاريــخ 
المتهم  مــع  األخــيــرة  بأنه شاهد  زوجــتــه 
الثاني وبرفقتهما طفلة، وحال محاولته 
برفقتها  عــمــن  لــالســتــعــالم  اســتــيــقــافــهــا 
الُمبلغ؛ سمع  زوجــة  مازالت  كونها  حــال 
بوصفها  تــنــاديــهــا  معهما  الــتــي  الطفلة 

أمها، وعندئٍذ استقلوا جميعهم السيارة 
وبــنــاء عليه طلب  الــمــكــان،  وهـــربـــوا مــن 
ــا إذا  الــمــبــلــغ فــحــص الــطــفــلــة لــبــيــان مـ
أن  الــمــخــتــطــفــة، إال  ابـــنـــتـــه  هــــي  كـــانـــت 
الثاني(  المتهم  )شقيق  األول  المتهم 
ــتــــه الــمــتــهــمــة الــثــالــثــة تــمــكــنــا من  وزوجــ
البحرين وبرفقتهم  الهرب خارج مملكة 

إجــراء  منع  بــهــدف  المختطفة  الطفلة 
البحرين.  فــي  النسب  إثــبــات  فــحــوصــات 
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في 
القضية وأمرت بالقبض على المتهمين 
واســتــجــوبــت الـــزوجـــة والــمــتــهــم الــثــانــي 
الذي شوهد بصحبتها، وأمرت بحبسهما 
احتياطًيا، كما استمعت إلى أقوال شهود 

اإلثبات من أقاربهم ومن المختصين في 
الجهات الرسمية المعنية بإصدار جواز 
الميالد،  وشهادة  الهوية  وبطاقة  السفر 
واســتــمــعــت كـــذلـــك إلــــى شـــهـــادة مــجــري 
المستندات  بــجــلــب  وأمــــرت  الــتــحــريــات، 
الــمــطــعــون عــلــيــهــا بـــالـــتـــزويـــر وســجــالت 
المختطفة  والطفلة  المتهمين  سفرات 
وإلــى  مــن  والوهمية  الحقيقية  بالهوية 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والـــمـــلـــفـــات الــطــبــيــة 
ــة الــصــوتــيــة  ــ والــمــدرســيــة، وعــايــنــت األدلـ
خبراء  ندبت  كما  والــصــور،  والمستندية 
مــالبــس  لــفــحــص  الـــمـــاديـــة  األدلـــــة  إدارة 
والطفلة  المختطفة  الطفلة  ومتعلقات 
ذات الهوية الوهمية واستخالص عينات 
تحقيقات  كشفت  وقـــد  مــنــهــا.   DNAالـ
الزوجة  ابنة  هي  الطفلة  أن  عن  النيابة 
المتهمة من المتهم الثاني الذي شوهد 
المبلغ،  زوجــهــا  مــن  ولــيــســت  بصحبتها 
إلى  الطفلة  بنسبة  المتهمون  قــام  وقــد 
الثالثة  المتهمة  وزوجــتــه  األول  المتهم 
ــدات الــرســمــيــة  ــنـ ــتـ ــسـ ــمـ ــدروا الـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واسـ
الحقيقة،  خـــالف  عــلــى  لــذلــك  المثبتة 
ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين 
الجنائية  الكبرى  المحكمة  إلى  األربعة 
الــتــي أصـــــدرت حــكــمــهــا وأيـــــدت محكمة 
االســـتـــئـــنـــاف الـــحـــكـــم عـــلـــى مــســتــأنــفــيــن 

وأقرته محكمة التمييز.

»ال���ت���م���ي���ي���ز« ت���ق���ر ع���ق���وب���ة ال��م��ت��ه��م��ي��ن ب��خ��ط��ف

ر����ش���ي���ع���ة وت�����زوي�����ر ب���ي����ن����ت���ه���� ال�����ش��خ�����ش��ي��ة

عقوبة  الــجــنــائــيــة  الــعــلــيــا  االســتــئــنــاف  أيـــدت محكمة 
تنظيم  روجــــوا ألفــكــار  واحــــدة  أســــرة  مــن  ثــالثــة متهمين 
»داعش« اإلرهابي بغرض اإلضرار بوحدة الدولة والترويج 
طريق  عــن  التكفيرية  األفــكــار  وبــث  اإلرهــابــيــة  للعمليات 
توزيع المطبوعات والكتابة على الجدران والشوارع العامة 
المتهم  يبلغ  الفتن، حيث  وإثــارة  الفوضى  إشاعة  بقصد 
األول من العمر 52 عاما وتربطه صلة قرابة مع المتهمين 
 3 السجن  عقوبة  المحكم  أيـــدت  حيث  والــثــالــث،  الــثــانــي 

سنوات لكل منهم.
المتهمين  بداية سقوط  إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
الــتــي كــانــت عــن طــريــق رصــد أجــهــزة األمـــن قــيــام عــدد من 
جــدران  بعض  على  منشورات  ولصق  بتوزيع  المجهولين 
بعض المنازل وفي الطرق العامة تتضمن عبارات إرهابية 
فتم  وتحمل شعاره  اإلرهــابــي  )داعــش(  تنظيم  تمجد من 
الذين  المتهمين  التي كشفت عن هوية  التحريات  إجراء 
اإلرهــابــي  الــفــكــر  ويعتنقون  قــرابــة  عــلــى صــلــة  أنــهــم  تبين 
أفكار  اعــتــنــاق  فــي  سجل  لــه  األول  المتهم  وأن  المتشدد 
إلى  السفر   2013 عام  في  له  وسبق  اإلرهابية  التنظيمات 

سوريا تحت ستار تقديم المساعدات اإلنسانية.
إلى  باالنضمام  آنــذاك  قام  أنه  التحريات  كشفت  كما 
في  وتــولــى  صفوفه  ضمن  وشـــارك  النصرة  جبهة  تنظيم 
فترة سابقة بث أفكاره في عقول المتهمين الثاني والثالث 

كونه خالهما إلى أن اعتنقا الفكر اإلرهابي وقرروا الترويج 
ألفــكــارهــم اإلرهــابــيــة عــن طــريــق تــوزيــع مــنــشــورات تدعو 
للكراهية وتمجيد أفكارهم وكتابة وطباعة منشور يحمل 
شعار تنظيم داعش، كما تبين أن المتهمين الثاني والثالث 
التنظيمات  لــلــتــواصــل مــع  إيــجــاد وســيــلــة  يـــحـــاوالن  كــانــا 

اإلرهابية تمهيدا لالنخراط في صفوفها ومبايعتها.
ونشرها،  المطبوعات  بحيازة  األول  المتهم  واعترف 
اهـــتـــم بمتابعة  الــتــســعــيــنــيــات  فـــتـــرة  ــه خــــالل  أنــ مــوضــًحــا 
الجماعات الجهادية، ومع بداية األحداث في سوريا ذهب 
وشارك مع ما يسمى »فرقة التوحيد« لتقديم المساعدات 
انـــه عــلــى عــلــم بأفكار  ــال  ثــم عـــاد للبحرين وقـ اإلنــســانــيــة 
دائما  ويناقشهما  الــجــهــاديــة  والــثــالــث  الــثــانــي  المتهمين 
وعلم  الجهادية  بالتنظيمات  المتعلقة  المستجدات  في 
المؤيدة  العبارات  وكتابة  األفــكــار  لتلك  بنشرهما  منهما 
إلى طباعة  أنه وجههما  إال  الــجــدران،  األفكار على  لتلك 
منشورات وتوزيعها على المنازل وقام بالتوزيع معهما في 

إحدى المرات. 
الخاصة  الــمــنــشــورات  بــتــوزيــع  المتهمان  اعــتــرف  كما 
بــدأ في  إنــه  أحــدهــمــا  قــال  الــجــهــاديــة، حيث  بالتنظيمات 
مــتــابــعــة أخــبــار تــلــك الــتــنــظــيــمــات مــنــذ حــوالــي 7 ســنــوات 
الــتــواصــل وتعرض  يـــروج لتلك األفــكــار على مــواقــع  وكـــان 
حسابه أكثر من مرة لإلغالق نظرا إلى أن تغريداته كانت 

ابن  مــع  التحدث  وبــدأ  التنظيمات،  تلك  قــادة  فــي  تمجد 
خالته في تلك الموضوعات وكان خالهما يشجعهما إلى 
التي  الــمــنــشــورات  وتــوزيــع  الــجــدران  الكتابة على  قـــررا  أن 
بنفس  اآلخــر  المتهم  أقــوال  أفكارهما، فيما جــاءت  تدعم 

المضمون.
عام  غضون  في  أنهم  المتهمين  إلى  النيابة  وأسندت 
خالف  على  وآخرين  انضموا  البحرين  أمن  بدائرة   2020
ــــش« فــي الــشــام  أحــكــام الــقــانــون إلـــى تنظيم الـــدولـــة »داعـ
والعراق بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع 
من  اإلرهـــاب  وكــان  بأعمالها  القيام  من  الــدولــة  مؤسسات 
أن  األغــــراض  تــلــك  تحقيق  فــي  تستخدم  الــتــي  الــوســائــل 
قاموا بالترويج لألعمال اإلرهابية وبث األفكار التكفيرية 
بواسطة  ونشرها  االجتماعي  التواصل  مواقع  طريق  عن 
المطبوعات بقصد إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف 
ــازوا وأحــــــرزوا مـــحـــررا يتضمن  ــ مــقــومــات الـــدولـــة، كــمــا حـ
السابق وكتابته وطباعته وتوزيعه ممهورا بشعار  الترويج 
ــابــــي، وحـــرضـــوا بطريق  يــســتــخــدمــه تــنــظــيــم داعــــش اإلرهــ
العالنية على كراهية نظام الحكم، كما أسندت إلى لمتهم 
الــثــانــي أنـــه روج ألعـــمـــال تــكــون جــريــمــة عـــن طــريــق نشر 
ارتكاب  على  غيره  وحــرض  اإلرهــابــيــة،  العمليات  وتحبيذ 
الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي عن طريق الترويج لجرائم 

القتل والجرائم اإلرهابية.

ل��م��ت��ه��م��ي »داع���������ض« الإره����ب���ي ���ش��ن��وات   3 ال�����ش��ج��ن  ت���أي��ي��د 

صرح رئيس نيابة المحرق بأن النيابة العامة 
قـــد أنـــجـــزت تــحــقــيــقــاتــهــا فـــي واقـــعـــة جــلــب كميات 
جسر  منفذ  عبر  »الحشيش«  المخدرة  المواد  من 
إلـــى المحكمة  الــمــتــهــمــيــن  فــهــد وأحـــالـــت  الــمــلــك 
الــمــخــدرة  الــمــواد  وحــيــازة  جــلــب  بتهمة  الجنائية 

بقصد االتجار.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قـــد تــلــقــت بـــالغ إدارة 
عند  المتهمين  أحــد  بضبط  الــمــخــدرات  مكافحة 
الحشيش  الملك فهد وبحيازته مادة  عبوره جسر 
المخدرة والتي تزن حوالي 5 كيلو جرامات والتي 
البالد  الثاني خــارج  المتهم  بأنه تسلمها من  أفــاد 

وتسليمها  المملكة  إلــى  إلدخــالــهــا  مـــادي  بمقابل 
للمتهم الثالث الذي تم ضبطه.

وقـــد بـــاشـــرت الــنــيــابــة الــتــحــقــيــق فـــي الــواقــعــة 
وأمــرت  المتهمين  واستجوبت  الــبــالغ  تلقيها  فــور 
ــا عـــلـــى ذمــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق،  ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ بــحــبــســهــمــا احـ
واستمعت إلى أقوال الشهود، كما انتدبت الخبراء 
بالتقرير  وثبت  المضبوطات  المختصين لفحص 
الــمــخــدرة،  الحشيش  مـــادة  على  احــتــواؤهــا  الفني 
ومن ناحية أخرى أصدرت النيابة أمر قبض دولي 
إلى  الدعوى  بإحالة  وأمــرت  الهارب،  المتهم  بحق 

المحكمة الجنائية المختصة.

ب��ع��د  ال��م��ح���ك��م��ة  اإل������ى  م��ت��ه��م��ي��ن   3 اإح�����ل����ة 

ال��ح�����ش��ي�����ض م����ن  ج����رام�����ت  ك��ي��ل��و   5 ت���ه���ري���ب 

العليا  االســتــئــنــاف  مــحــكــمــة  عــدلــت 
بمستشفى  موظفين  عقوبة  الجنائية 
الــســلــمــانــيــة لـــتـــكـــون الـــحـــبـــس 6 أشــهــر 
وذلـــك الستيالئهما  مــدة سنة  مــن  بــدال 
ديــنــارا،  ـــ225  بـ ُقـــدرت قيمتها  ــة  أدويـ على 
كل  تغريم  عقوبة  المحكمة  أيــدت  فيما 
وأمــرت بمصادرة  دينار   500 منهما مبلغ 

المضبوطات التي بحوزتهما. 
وكــانــت خــالفــات زوجــيــة بين المتهم 
األول -وهو صيدلي بالسلمانية- وزوجته 
قد أدت إلى الكشف عن جريمة اختالس 
ما يقرب من 244 ألف قرص طبي بقيمة 
مــن صيدليات مستشفى  ديــنــار  ألــف   38
السلمانية، إذ توجهت الزوجة إلى مركز 
الــشــرطــة لـــإلبـــالغ عـــن زوجـــهـــا واتــهــمــتــه 
الصيدلية  من  األدويــة  على  باالستيالء 
ــارف  ــعــ ــمــ ــا عـــلـــى األقــــــــــارب والــ ــهــ ــعــ وتــــوزيــ
والجيران من دون وصفات طبية، وقدمت 
زوجها  بها  يحتفظ  التي  األدويــة  بعض 

في المنزل دليال على بالغها.
ــزوج أقـــر بــأنــه اعــتــاد  ــ وبــاســتــدعــاء الـ
ــــن الــصــيــدلــيــة  ــعـــض األدويــــــــــة مـ أخــــــذ بـ
منذ  والــجــيــران  األقــــارب  عــلــى  لتوزيعها 
ــع األجــــــر والــــثــــواب،  ــدافــ ــوات بــ ــنــ عـــــدة ســ
ــراءات وإحــالــة الــبــالغ  ــ وبــعــد اتــخــاذ اإلجــ
إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد كشفت 
الفنية عــن وجـــود عجز  الــلــجــان  تــقــاريــر 
الطبية  والمشتقات  األدويــة  أصناف  في 
بقيمة  طــبــي  قــــرص  ألــــف   244 بــمــقــدار 
تقارب 39 ألف دينار، باإلضافة إلى ضلوع 
زميله في العمل في الجريمة ومسؤولية 

الــواقــعــة  عــن  الــصــحــة  بــــوزارة  موظفتين 
عن  الــالزمــة  الرقابة  يفعال  لــم  لكونهما 

تسلم وصرف األدوية.
بما  النيابة  أمـــام  المتهمان  اعــتــرف 
األول  باستغالل  اتهام  من  إليهما  نسب 
بإحدى  كصيدالنيين  عملهما  والــثــانــي 
صــيــدلــيــات مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي 
قبل  مــن  والــجــرد  الرقابة  وغــيــاب عملية 
مــســؤولــتــهــمــا الــمــبــاشــرة واألعـــلـــى فــدأبــا 
على اختالس أنواع مختلفة من األدوية 
الســتــعــمــالــهــمــا الـــشـــخـــصـــي وإعـــطـــائـــهـــا 

ــــك مـــن كل  ألقــاربــهــمــا ومــعــارفــهــمــا، وذلـ
مــن الــصــيــدلــيــة الــتــي يــعــمــالن بــهــا ومــن 
المسؤولة  لـــذات  تابعة  أخـــرى  صيدلية 

المباشرة.
أســــنــــدت الـــنـــيـــابـــة إلـــــى الــمــتــهــَمــيــن 
بـــدائـــرة   2020 ــام  ــ عـ غـــضـــون  فــــي  أنـــهـــمـــا 
والثاني  األول  العاصمة  محافظة  أمــن 
ــوزارة  بــ عــمــومــيــيــن  مــوظــفــيــن  بصفتهما 
الـــصـــحـــة مـــخـــتـــصـــيـــن بـــتـــســـلـــم وصـــــرف 
األدوية اختلسا أمواال وجدت بحيازتهما 
العقاقير  اختلسا  بأن  وظيفتهما  بسبب 

بنية  واحــتــبــســاهــا ألنــفــســهــمــا  الــطــبــيــة 
عملهما،  جــهــة  عــلــى  وإضــاعــتــهــا  تملكها 
بغير  واستوليا  وظيفتهما  استغال  كما 
ــوزارة  ــلــ ــال مـــمـــلـــوك لــ ــ ــه حــــق عـــلـــى مـ ــ وجـ
إلى  أسندت  كما  الطبية،  العقاقير  وهــو 
المتهمتين الثالثة والرابعة أنهما تسببا 
بمال  إلحاق ضرر جسيم  في  بخطئهما 
بالمحافظة  وظيفتهما  واجبات  تقضي 
ــة مــن  ــيـ ــبـ ــطـ ــيــــه، وهـــــــو الـــعـــقـــاقـــيـــر الـ ــلــ عــ
ذلك  وكـــان  الــطــبــي،  المجمع  صيدليات 
على  الــالزمــة  الــرقــابــة  تفعال  لــم  بأنهما 

عملية تسلم وصرف األدوية.
يـــــقـــــرب مــــــن 4 أشـــهـــر  وخــــــــــالل مــــــا 
ــى شـــهـــود الــواقــعــة  اســتــمــعــت الــنــيــابــة إلــ
المقدمة  الفنية  التقارير  على  واطلعت 
لبيان  تشكيلها  تم  التي  اللجان  من  لها 
عن  المتهمين  ومسؤولية  العجز  مــدى 
ذلك العجز وأسفرت التقارير عن وجود 
عــجــز بـــحـــوالـــي ربــــع مــلــيــون قــــرص بما 
وثالثمائة  ألــف  وثــالثــون  ثمانية  قيمته 
وأربعة  وثالثمائة  دينارا  وتسعون  وثالثة 
فلوس نتيجة الخلل في منظومة تسلم 
وصرف األدويــة وعدم القيام بأي أعمال 
سهل  ما  الداخلية  الرقابة  وانعدام  جرد 
للمتهمين أخذ األدوية، وأن المتهم األول 
ديــنــارا،   193 بقيمة  أدويـــة  على  استولى 
بقيمة  أدويــة  على  الثاني  استولى  فيما 
درجـــة  أول  فــقــضــت مــحــكــمــة  ــارا،  ــنـ ديـ  28
بــحــبــس كـــل مـــن األول والــثــانــي وقــضــت 
مما  والرابعة  الثالثة  المتهمتين  ببراءة 

نسب إليهما.

��ستوليا على �أدوية بـ225 دينارا.. 

الحب���ض 6 اأ�ش��هر ب��دل م��ن �ش��نة لموظف��ي �شيدلي��ة ال�ش��لم�نية

رفضت محكمة االستئناف 
بالسجن  مــحــكــوم  شـــاب  طــعــن 
بعد  وأيـــدت عقوبته  ســنــوات   5
إدانـــتـــه بـــاالعـــتـــداء عــلــى شــاب 
ــه  ــتــ حـــــــــاول الــــــدفــــــاع عـــــن زوجــ
وأطفاله الصغار من اعتداءات 
كــادت  الــتــي  اللفظية  الــمــتــهــم 
ــــى جـــســـديـــة، وبــعــد  تـــتـــحـــول إلـ
أن انــتــهــى الــمــتــهــم مـــن ضــرب 
األب وأصابه بكسور في األنف 
السنوات  صاحب  الطفل  هــدد 
الــعــشــر بــالــضــرب مــثــلــمــا فعل 

بوالده.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
إلـــــــى وجــــــــود الـــمـــجـــنـــي عــلــيــه 
بإحدى  وطفليه  زوجــتــه  رفــقــة 
ــق الــــعــــامــــة وفــــوجــــئ  ــ ــدائـ ــ ــحـ ــ الـ
بــالــمــتــهــم يــنــهــال عــلــى زوجــتــه 
لعب  بسبب  بالسباب  وطفلته 
ــدد  هـ إذ  ــة،  ــطــ قــ ــع  ــ مـ الـــطـــفـــلـــة 
إذا شــاهــدهــا  بــركــلــهــا  الــطــفــلــة 
بالقرب منه، فتوجهت  مجددا 
ــه زوجـــــــة الـــمـــجـــنـــي عــلــيــه  ــيــ إلــ
ــراخ عــلــى  ــ ــصـ ــ ــلـــبـــت عـــــدم الـ وطـ
المتهم  مــن  كــان  فما  الطفلة، 
السباب  توجيه  فــي  بــدأ  أن  إال 
لــهــا ولــلــطــفــلــة فــتــدخــل الـــزوج 
وقــف سيل  المتهم  مــن  وطلب 

التلفظ على األسرة والحديث 
بــاغــت  الـــمـــتـــهـــم  أن  إال  مــــعــــه، 

المجني عليه بلكمة.
بضرب  المتهم  يكتف  ولم 
أسقطه  وإنــمــا  عليه  المجني 
أرضــــا مــوجــهــا لــه عـــدة لكمات 
بــعــد أن جــلــس فـــوقـــه مــوجــهــا 
إلــــيــــه الــــضــــربــــات فـــــي أنـــحـــاء 
مـــن جــســده ليصيب  مــتــفــرقــة 
المجني عليه بكسر في األنف 
وســـط مـــحـــاوالت مـــن الــزوجــة 
األب،  مــــســــاعــــدة  واألطـــــــفـــــــال 
الـــمـــارة  إلــــى أن تـــدخـــل بــعــض 
الــذي  المتهم  على  وســيــطــروا 
المجني  إلـــى  الـــوصـــول  حــــاول 
صراخه  موجها  مــجــددا  عليه 
والده  بأنه سيزيد  الطفل  إلى 
ــا، وأنــــــه ســيــلــقــى مــصــيــر  ــربــ ضــ
ــة  ــ ــزوجـ ــ والــــــــــــده. اســــتــــدعــــت الـ
مع  وتواصلت  اإلسعاف  سيارة 
وألقت  حضرت  التي  الشرطة 
القبض على المتهم، وتم نقل 
المجني عليه إلى المستشفى 
ليجري عدة عمليات جراحية 
وتــســتــقــر حــالــتــه بــعــد إصــابــتــه 
بنسبة  قدرت  بعاهة مستديمة 
بينما  األنــف،  5% نتيجة كسور 
أثــنــاء وجــوده  إنــه  قــال المتهم 

مع بعض األصدقاء والحديث 
عــن صــــاالت الــجــيــم واأللــعــاب 
الرياضية شاهد الطفلة تلعب 
مــع قــطــة بــقــســوة وطــلــب منها 
ــادرة الـــمـــكـــان, مــدعــيــا أن  ــغــ مــ
بالصراخ  قامت  الطفلة  والــدة 
ــزوج  عــلــيــه هــي وزوجـــهـــا وأن الـ
هـــو مـــن ضـــربـــه. وبــاالســتــعــالم 
األمــنــي عــن الــمــتــهــم تــبــيــن أن 
له أسبقيات في االعتداء على 
ــنـــدت إلـــيـــه الــنــيــابــة  الــغــيــر. أسـ
بدائرة   2020 يوليو   25 في  أنه 
أمن محافظة المحرق اعتدى 
عــلــى ســـالمـــة جــســم الــمــجــنــي 
ــابــــات  عــلــيــه وأحـــــــدث بــــه اإلصــ
الطبي  بــالــتــقــريــر  الــمــوصــوفــة 
إحــــداث عاهة  إلـــى  أدت  والــتــي 
مــســتــديــمــة قـــــدرت بــنــســبــة %5 
من دون أن يقصد، ثانيا: رمى 
بألفاظ  عليها  المجني  علنا 
من  واعتبارها  شرفها  تخدش 
وقد  معينة،  واقــعــة  إســنــاد  دون 
قـــضـــت الـــمـــحـــكـــمـــة بــمــعــاقــبــة 
بــالــســجــن 5 ســـنـــوات  الــمــتــهــم 
أسند  عما  دينار   100 وتغريمه 
إلــيــه فـــي الــبــنــد ثــانــيــا وتــأيــيــد 
ــن طـــريـــق مــحــكــمــة  الـــحـــكـــم عــ

االستئناف.

ال�شجن 5 �شنوات ل�ش�ب اعتدى على اآخر و�شّب زوجته

كتب عبداألمير السالطنة:

تـــــعـــــرض شــــــــاب بـــحـــريـــنـــي 
ــابـــات مــتــفــرقــة إثـــر حـــادث  إلصـ
مروري وقع بين سيارة وشاحنة 
صباح يوم أمس )االثنين( على 
شارع الشيخ خليفة بن سلمان.

ــاب بــحــريــنــي يــقــود  ــان شــ كــ
ســيــارتــه فـــي الــســاعــة الــحــاديــة 
عـــشـــرة مـــن صـــبـــاح أمــــس على 

شارع الشيخ خليفة بن سلمان 
ــنــــة كـــبـــيـــرة  واصـــــــطـــــــدم بــــشــــاحــ
بحائط  وبــعــدهــا  أمــامــه  تسير 
االنتباه  عــدم  بسبب  إسمنتي، 
الــمــرور  بأنظمة  التقيد  وعـــدم 
بين  القانونية  المسافة  وتــرك 
الــمــركــبــات، ونــتــج عــن الــحــادث 
ــات مــتــفــرقــة  ــابــ ــإصــ ــتــــه بــ ــابــ إصــ
ــى  ــا إلــ ــ ــرهــ ــ ــى أثــ ــلــ ــم نـــقـــلـــه عــ ــ تــ
الــمــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــالج 

ســيــارتــه  تــضــررت  فــيــمــا  الالزم, 
بتلفيات كبيرة.

وفور وقوع الحادث حضرت 
شــرطــة الــنــجــدة، وقـــام أفــرادهــا 
بــتــســهــيــل ســيــر الـــســـيـــارات إلــى 
المرور,  شـــرطـــة  ــول  ــ وصـ حــيــن 
المركبتين من  إزاحة  تم  حيث 
الشارع، وبعدها فتحت الجهات 
الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق لــمــعــرفــة 

أسباب الحادث. 

مركبتي�ن بي�ن  ت�ش��دم  ف�ي  بحرين�ي  اإ�ش�ب�ة 

} السيارة بعد الحادث.
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الــتــي قــام بها سمو  الــزيــارة  ال شــك أن 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة«،  بــ ــر »ســـلـــمـــان  ــيــ األمــ
ــي الـــعـــهـــد، رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء إلــى  ولــ
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، يـــوم 17 يـــونـــيـــو2021، 
ــانـــت نــاجــحــة وفـــاعـــلـــة بــكــل الــمــقــايــيــس،  كـ
ولي  تشارلز  باألمير  خاللها  التقى  والــتــي 
الــوزراء،  رئيس  و»بوريس جونسون«،  العهد، 
وناقش  الــخــارجــيــة،  وزيـــر  راب«،  و»دومــنــيــك 
خـــاللـــهـــا عـــــــدًدا مــــن الـــمـــلـــفـــات اإلقــلــيــمــيــة 
والدولية ذات االهتمام المشترك، حيث كان 
على  إيجابي  ومـــردود  سياسية  دالالت  لها 
بين  القائمة  التاريخية  العالقات  مستقبل 
عكست  وقد  قرنين،  من  أكثر  منذ  البلدين 
الحفاوة الكبيرة التي اسُتقبل بها من قبل 
رئيس الوزراء جونسون، والمواضيع المهمة 
السياسية واألمنية واالقتصادية والدفاعية 
االستراتيجية  األهــمــيــة  تــنــاولــهــا؛  تــم  الــتــي 
لدى  ومكانتها  البحرين،  بها  تحظى  التي 

بريطانيا.
وتــأتــي هـــذه الـــزيـــارة عــقــب اجــتــمــاع في 
لــنــدن عــقــده الــشــيــخ »راشــــد بــن عــبــداهلل آل 
خليفة«، وزير الداخلية، مع وزيرة الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة، »بــريــتــي بــاتــل« يـــوم 25 مــايــو، 
والتي أكدت خالله، أهمية تطوير العالقات 
بين البلدين والشراكة الوثيقة طويلة األمد 
بينهما في مجال العمل الشرطي، والعدالة 
الجنائية، وتدريب الكوادر األمنية من قبل 
ــبـــراء بــريــطــانــيــيــن، فــضــال عـــن مــكــافــحــة  خـ
برزت  التي  األمنية،  والتغيرات  التحديات 
أثناء جائحة كورونا، وما هو متوقع بعدها 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
ــيـــة الــبــريــطــانــي،  وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــوود«، قــد وصــف الــعــالقــات بين  »تــوبــايــس ألــ
عام   200 بمرور  االحتفالية  أثناء  البلدين، 
يوم  البحرينية،  البريطانية  العالقات  على 
12 ديـــســـمـــبـــر2016، بــأنــهــا »ســتــشــهــد خــالل 
الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، مـــزيـــدا مـــن الــتــطــور في 
الكبيرة  واإلمكانيات  الــواعــدة  الفرص  ظل 
ــيــــادة الــمــشــتــركــة  ــة الــــقــ ــبــ ــوافــــرة، ورغــ ــتــ ــمــ الــ
أن  الــتــعــاون.. مـــؤكـــًدا  فــي تعميق مــجــاالت 
بالنسبة  حــيــويــا  شــريــكــا  تــعــتــبــر  الــبــحــريــن 
ــي تـــلـــتـــزم تـــمـــامـــا بــالــعــمــل  ــتـ لــبــريــطــانــيــا الـ
مــعــهــا. ومـــن جــانــبــه، أعــــرب وزيــــر خــارجــيــة 
أحمد  بن  »خالد  الشيخ  السابق،  البحرين 
بالمستوى  بـــالده  اعــتــزاز  عــن  خــلــيــفــة«،  آل 
وصلت  الــذي  الملموس،  والتطور  المتقدم 
إليه العالقات الثنائية المشتركة بعد نحو 
أسهم  بينهما  التعاون  أن  مؤكًدا  سنة،   200
البلدين  وأن  المنطقة،  واستقرار  أمــن  في 
التي  االستراتيجية  األهمية  جيًدا  يدركان 
تتواصل  ولذلك  الثنائية،  العالقات  تمثلها 
المساعي المشتركة إلى فتح مزيد من آفاق 

التعاون على األصعدة كافة.
وبصفة عامة، يمكن القول إن العالقات 
نموذًجا  تعتبر  البريطانية،   – البحرينية 
تعدد  ظــل  فــي  الـــدول  بين  للعالقات  ــا  راقــًي
وامتداد مجاالتها إلى كافة فروع العالقات 
الــــدول، وارتــكــازهــا على أســس وثــوابــت  بين 
بمرور  ورسوًخا  قوة  تــزداد  تجعلها  تاريخية 
قــيــادتــي  هــــذا وذاك، حــــرص  وفــــوق  األيــــــام، 
الــبــلــديــن عــلــى تــنــمــيــتــهــا وتـــطـــويـــرهـــا، بما 

يحقق أهدافهما المشتركة.
وتــاريــخــيــا، يــؤكــد عمق هــذه الــعــالقــات، 
األسبق،  البريطانية  الــوزراء  رئيسة  حديث 
داوننج  بـــ10  مقرها  فــي  تاتشر«  »مــارجــريــت 
ســـتـــريـــت، لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي 
األســـبـــق، ســمــو الــشــيــخ »مــحــمــد بــن مــبــارك 

ــًدا  وفــ تــــرأس  عــــام 1982 حــيــن  آل خــلــيــفــة« 
العربية لمقابلتها،  الدول  لمجلس جامعة 
ضــم فــي عضويته وزيـــر خــارجــيــة تــونــس –

آنذاك- الرئيس التونسي األسبق المرحوم 
الــبــاجــي قـــايـــد الــســبــســي، ورئـــيـــس الــلــجــنــة 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية 
األمين  وممثل  الــقــدومــي،  فـــاروق  األســبــق، 
األسبق  سفيرها  العربية  للجامعة  الــعــام 
بهدف  ذلــك  وكــان  الحسن..  لندن عمر  في 
ــمــــرحــــوم يــاســر  ــروج الـــزعـــيـــم الــ ــ ــ تـــأمـــيـــن خـ
ــادة مـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر  عـــرفـــات ومــعــه قــ
سالمين  بــيــروت  مــن  وآخــريــن  الفلسطينية 
أثــنــاء احــتــاللــهــا مــن قــبــل قــــوات االحــتــالل 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة.. فــبــعــد تــرحــيــبــهــا بــالــوفــد 
تــحــدثــت عـــن الــبــحــريــن كــبــلــد صــديــق آمــن 
ومــســالــم ونــظــام ســيــاســي قــريــب مــن شعبه 
وإقليمه له عالقاته المتوازنة والوطيدة مع 
للبحرين  زيارتها  إلى  وأشــارت  العالم،  دول 
بن  الشيخ عيسى  األمــيــر  مــن سمو  بــدعــوة 
ــراه- عــام  ــ ســلــمــان آل خــلــيــفــة -طــيــب اهلل ثـ
الــراحــل  األمــيــر  شخصية  ووصــفــت   ،1978
ـــ»اإلنـــســـان الــخــلــوق والـــمـــتـــواضـــع«، وأنــهــا  بـ
أحــبــت الــبــحــريــن وتــحــتــرمــه كــبــلــد وكــنــظــام 
بريطانيا  عالقات  تعزيز  إلــى  دومــا  وتسعى 
مــع الــبــحــريــن، وأكـــدت أنــهــا ستعمل كــل ما 
بــوســعــهــا إلنـــجـــاح مــهــمــة الـــوفـــد، وقـــد وفــت 

بوعدها. 
حين   ،1981 ــام  عــ ــرى  ــ أخـ قــصــة  ــر  ــ وأذكــ
ــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل  لــبــى ســمــو األمـ
الـــوزراء،  رئيسة  دعـــوة  اهلل-  -رحــمــه  خليفة 
ــت تـــاتـــشـــر«، لــــزيــــارة بــريــطــانــيــا،  ــريــ ــارجــ »مــ
االتفاقيات  من  عــدد  بتوقيع  تكللت  والتي 
عشاء  بحفل  واختتمت  التفاهم،  ومذكرات 
كبير أقامته على شرفه بحضور كافة الوزراء 
ــواب  ــنـ وأعــــضــــاء مـــن مــجــلــس الــــلــــوردات والـ

وسفراء دول الخليج.
وفـــــي داللــــــة أخــــــرى عـــلـــى مـــتـــانـــة هـــذه 
الــعــالقــات، اســتــقــبــال الــمــنــامــة الــعــديــد من 
ففي  الــبــارزيــن.  البريطانيين  المسؤولين 
زار   ،2016 نــوفــمــبــر   11 إلـــى   8 مـــن  الــفــتــرة 
الــبــريــطــانــي، »األمــيــر تــشــارلــز«،  ولـــّي العهد 
الــبــحــريــن، وهـــي الـــزيـــارة الــتــي تــزامــنــت مع 
مرور 200 عام على العالقات بين البلدين، 
ــارة الــمــمــلــكــة  ــفـ حــضــر خــاللــهــا احــتــفــال سـ
منشأة  وافــتــتــح  المناسبة،  بــهــذه  المتحدة 
البريطاني، والتي ُوصفت  البحري  اإلسناد 
بأنها »أول منشأة تفتتحها البحرية الملكية 
منذ  اإلقليمية  مياهها  خـــارج  البريطانية 
50 عــــامــــا«.. وكـــــان هــــذا االفـــتـــتـــاح بــمــثــابــة 

حضورها  تقوية  بريطانيا  عزم  على  تأكيد 
زار  العسكري والسياسي في المنطقة، كما 
الجنوبية،  بــالــمــحــافــظــة  اإلســـكـــان  مــشــروع 
الــــذي تـــم بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة »األمــيــر 
تــشــارلــز«، إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن األمــاكــن 
السياحية، والتاريخية. وخاللها عبر األمير 
الملك  لجاللة  وتــقــديــره  شــكــره  عميق  عــن 
تعكس  الــتــي  الضيافة  وكـــرم  الــحــفــاوة  على 
أصــالــة الــبــحــريــن، مــعــربــا عــن إعــجــابــه بما 

شاهده من تقدم أثناء زيارته.
زارت  التقارب  لهذا  فعلية  ترجمة  وفي 
رئــيــســة الـــــــوزراء الــســابــقــة، »تـــيـــريـــزا مــــاي«، 
في  الملك  جاللة  لــدعــوة  تلبية  البحرين، 
الــقــمــة  انــعــقــاد  بــمــنــاســبــة   ،2016 ديــســمــبــر 
الــخــلــيــجــيــة فـــي الــمــنــامــة، ولــتــكــون ضيف 
الشرف على القمة. وبهذه المناسبة قالت: 
إن »هذا العام هو ذكرى مرور 200 عام على 
بـــدء الــعــالقــات بــيــن الــبــحــريــن وبــريــطــانــيــا، 
لصداقة  كــرســت  الــتــي  االتــفــاقــيــات  بتوقيع 
تعاونتا  الدولتين  أن  مؤكدة  األمــد،  طويلة 
ــمـــجـــاالت، وأعـــربـــت عن  فـــي الــكــثــيــر مـــن الـ
ــعـــالقـــات عــلــى كــافــة  رغــبــتــهــا فـــي تــعــزيــز الـ

األصعدة واستمرارها في المستقبل«.
ــدة عــوامــل  ــر هـــنـــاك عــ ــ ــع األمـ ــ ــي واقـ وفــ
البحرينية  الــعــالقــة  تــوطــيــد  عــلــى  ســاعــدت 
العامة  الــمــعــاهــدة  أبـــرزهـــا:  الــبــريــطــانــيــة،   -
للسالم عام 1820، والتي تعززت باالتفاقيات، 
و1880   1861 األعـــــــــوام  فــــي  وقــــعــــت  ــتــــي  الــ
البحرين  شخصية  أكـــدت  والــتــي  و1892م، 
لها  ووفــرت  اإلداريــة،  القانونية ومؤسساتها 
من  وعــززت  استقالليتها،  وأقــرت  الحماية، 
ضمان  عــن  فضال  تــجــاري،  كمركز  موقعها 
ونشر األمن واالستقرار في ربوع المنطقة. 
وزاد مــن تــطــور ورســــوخ هـــذه الــعــالقــات 
مع بداية عام 1935، نقل القاعدة البحرية 
البريطانية الرئيسية في الخليج للبحرين، 
وتــرافــق ذلـــك مــع اكــتــشــاف الــنــفــط، وحتى 
إعالن االستقالل وتوقيع معاهدة الصداقة 
هذه  توطدت  الحديث،  العصر  وفــي   .1971
الــعــالقــات مــع حــجــم الـــزيـــارات الــمــتــبــادلــة، 
وتــوقــيــع الــعــديــد مــن االتــفــاقــات ومــذكــرات 
والتنسيق،  التعاون  وبــروتــوكــوالت  التفاهم 
الــدول  بين  العالقات  أكثر  من  جعلها  مما 
ــارا فــي تاريخ  ثباتا ورســوخــا، وتــطــورا وازدهــ

العالقات الدولية ككل.
ــا ُيـــمـــيـــز هـــذه  ــم مــ ــ ــإن أهـ ــ ــع ذلــــــك، فـ ــ ومـ
العالقة، هو الثقة والمصداقية المتبادلتان 
تاريخيا، وحجم اإلدراك، والتفهم لما تمر 
به البحرين من تحديات ومخاطر ومطامع، 
وهو األمر الذي عكسته تصريحات العديد 
السياسية  الــبــريــطــانــيــة،  الــشــخــصــيــات  مــن 
والــبــرلــمــانــيــة واإلعــالمــيــة والــدبــلــومــاســيــة، 
في  البريطاني  السفير  تصريحات  أخــرهــا 
 ،2021/5/3 يوم  دارموند«،  »رودي  البحرين، 
األكثر  لكونها  البحرينية  »الــســلــطــات  بــأن 
شفافية نؤيد توجهاتها في مواصلة إصالح 
نــظــامــيــهــا الــقــضــائــي واإلصـــــالح والــتــأهــيــل 
المسؤول عن السجون، بما في ذلك تطبيق 
دليل  أكبر  يعد  ما  وهو  البديلة«؛  العقوبات 
للمصداقية  البريطاني  التفهم  قــدر  على 

التي تتمتع بها الحكومة البحرينية.
ــذا الـــــصـــــدد، يــنــبــغــي اإلشـــــــادة  ــ ــي هــ ــ وفــ
علي  السابقين؛  البحرين  ســفــراء  بجهود 
فارس  عبدالرحمن  والمرحوم  المحروس، 
شكر،  وكــريــم  الــصــبــاغ،  وحسين  خليفة،  آل 
خليفة،  آل  مــبــارك  بــن  عبدالعزيز  والشيخ 
والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والشيخ 

خليفة بن علي آل خليفة، وآليس سمعان، 
ــواز بــن محمد  والــســفــيــر الــحــالــي الــشــيــخ فـ
من  إنــجــازات  على  بنى  والـــذي  خليفة،  آل 
ــي الـــمـــنـــصـــب، فــتــكــلــلــت جـــهـــوده  ســـبـــقـــوه فــ
كسفير  الدبلوماسية  مهمته  فــي  بالنجاح 
فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة بــشــكــل مــلــحــوظ، 
الهادئة  شخصيته  خــالل  مــن  تمكن  حيث 
ونهجه  االنفعال،  عن  والبعيدة  والعقالنية 
ونشاطاته  تحركاته  في  الــمــدروس  العلمي 
المستويات  من تحقيق عالقات على أعلى 
ــة، والـــبـــرلـــمـــانـــيـــة،  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الــمــخــتــلــفــة الـ
ناقاًل  والثقافية،  واالقتصادية،  واإلعالمية، 
إلى من  المفدى  والمليك  البحرين  رسالة 
يلزم في المملكة المتحدة بحكمة واقتدار، 
تــبــنــيــه ورعــايــتــه لجمعية  إلـــى جــانــب  هـــذا 
الصداقة البحرينية البريطانية, تماًما مثل 
لمملكة  إعــالم  كــوزيــر  الــذي حققه  النجاح 
البحرين أثناء أزمة فبراير 2011 المؤسفة، 
حيث كــان نــشــاط وحـــدة الــصــد والـــرد التي 
ــا فــــي الـــــــــوزارة تـــقـــوم بـــواجـــبـــهـــا فــي  ــأهـ أنـــشـ
إلى وسائل اإلعالم  البحرين  إيصال رسالة 
المختلفة، من خالل توضيح المغالطات أو 
الرد على ما تنشره الصحف أو الظهور في 
واإلذاعية  التليفزيونية  الحوارية  البرامج 

من خالل جهاز تم تدريبه وتأهيله.
ــه، فـــقـــد بــــــــاءت كـــــل مــــحــــاوالت  ــيــ ــلــ  وعــ
التشكيك فيما تقوم به البحرين من إصالح 
وتطوير وتحديث وتعزيز لدولة المؤسسات 
والقانون من قبل الخارجين على القانون؛ 
أن محاوالتهم  بالفشل، حيث ظن بعضهم 
قد تنجح في إنهاء وإضعاف هذه العالقات 
الـــراســـخـــة، مـــن خـــالل مـــحـــاوالت ال قيمة، 
أو  أفـــراد  قبل  مــن  كانت  ســواء  لها،  وزن  وال 
جماعات، أو نائًبا في البرلمان، أو قناة تغرد 
خارج السرب العربي ال تمارس إال التلفيق 
واألخالقية  المهنية  عن  بعيًدا  والتضخيم 

والوطنية.
عــلــى الــعــمــوم، ســتــفــشــل كـــل مــحــاوالت 
الـــبـــحـــريـــن  بـــيـــن  ــة  ــعــــالقــ الــ الـــتـــشـــويـــه ألن 
وبريطانيا تقوم بشكل أساسي على االلتزام 
من  الحيوية،  المنطقة  هــذه  وســـالم  بــأمــن 
خالل أسس راسخة ورؤى وأهداف مشتركة 
جــعــلــتــهــا مــحــل اهـــتـــمـــام وســـعـــي مــتــواصــل 
نحو  بها  والــدفــع  وتطويرها  عليها  للبناء 
آفـــاق جــديــدة على كــافــة األصــعــدة، وهــو ما 
الــبــريــطــانــي،  ــوزراء  ــ الــ رئــيــس  دعــــوة  عكسته 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ ــونــــســــون«، ولـ »بــــوريــــس جــ
مــجــلــس الـــــوزراء ســمــو األمــيــر »ســلــمــان بن 
المتحدة  األمــم  قمة  في  للمشاركة  حمد«، 
لــلــمــنــاخ الــتــي ســُتــعــقــد فـــي نــوفــمــبــر 2021 
فــي مــديــنــة جــالســكــو، والــــذي وفـــق مــصــادر 

بريطانية يعتبر أول المدعوين.
تسير  الخير  قافلة  إن  بالقول،  وأختم 
بقيادة »حمد بن عيسى آل خليفة« اإلنسان، 
دائما  يــقــول  والـــذي  الماهر  السفينة  ربـــان 
»إن أغلى ما عندي هو اإلنسان«، ومعه ولي 
عهده األمين »سلمان بن حمد آل خليفة«، 
والشعب البحريني بكافة أطيافه ومكوناته. 
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لــم يــكــد يــمــر شــهــر واحــــد عــلــى انــتــهــاء 
األعـــمـــال الــعــدائــيــة اإلســرائــيــلــيــة األخــيــرة 
ضد قطاع غــزة  حتى بــدأت األحـــداث على 
تغير  قـــد  الــقــلــيــل  الـــنـــزر  أن  تــظــهــر  األرض 
وسائل  تتجاهل  كذلك  األرض.  وجــه  على 
ــرى اســتــمــرار  ــ ــرة أخـ ــالم األمــريــكــيــة مــ ــ اإلعــ
إسرائيل في ضم األراضي الفلسطينية بال 
العدواني  هوادة والمضي قدما في سلوكها 

الوحشي تجاه الشعب الفلسطيني. 
لقد تهيأ لنا أن الصحافة قد استيقظت 
من سباتها الطويل في الشهر الماضي وقد 
تــجــلــى ذلــــك ال ســيــمــا فـــي تــلــك الــتــغــطــيــة 
ــاوالت الـــتـــي قـــامـــت بــهــا  ــحـ ــمـ ــلـ الــمــكــثــفــة لـ
منازلهم  من  الفلسطينيين  لطرد  إسرائيل 
العسكري  والــهــجــوم  الشيخ جـــراح  فــي حــي 
الفلسطينيين  على  الوحشي  اإلســرائــيــلــي 
نعتقد  مــا جعلنا  وهـــو  األقــصــى  بــاحــة  فــي 
أكثر  أصبحت  قــد  األمريكية  الصحافة  أن 

اهتماما بمحنة الفلسطينيين.
ــال  ــمــ ــــن أن هــــــذه األعــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ عـــلـــى 
اإلســرائــيــلــيــة واالنــتــفــاضــات الــجــمــاهــيــريــة 
قد  الفلسطينيون  الــشــبــاب  أحــدثــهــا  الــتــي 
طغت عليها القصة األكثر شيوًعا للقصف 
التي  الصواريخ  على  ردًا  لغزة  اإلسرائيلي 
الــنــار  إطـــالق  وقـــف  بــعــد  أطلقتها حــمــاس. 
ــتـــمـــرت الــتــغــطــيــة اإليـــجـــابـــيـــة لــمــعــانــاة  اسـ
الفلسطينيين ، ولكن لبعض الوقت فقط.

ــول االنــــتــــبــــاه بــســبــب  ــحــ ــا تــ ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ
وتشكيل  نتنياهو  بنيامين  هزيمة  مــأســاة 
ــة الــــجــــديــــدة. فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة اإلسـ
ــذه الــمــرحــلــة انــطــلــقــت صــنــاعــة الــدعــايــة  هـ
اإلسرائيلية حتى بلغت ذروتها. قيل لنا إن 
الــوزراء الجديد نفتالي بينيت، وهو  رئيس 
متشدد سيئ السمعة، قد أصبح براغماتًيا 
مع  المتوترة  العالقات  استعادة  في  يرغب 

الديمقراطيين.
فــي نـــداء مــوجــه إلــى إدارة بــايــدن، قال 
ــارز فـــي حــكــومــة بــيــنــيــت-البــيــد إن  ــ عــضــو بـ
نأمل  بايدن...  أيــدي  بين  »يقع  مستقبلهم 
أن يتفهموا القيود التي نعمل في ظلها...« 
أو  نفعله  ما  إلــى  تنظروا  »ال  أخــرى،  بعبارة 
الــذي  األهـــم  األمـــر  شـــيء.  بـــأي  تطالبوننا 
يجب أن يؤخذ بعين االعتبار هو أننا لسنا 

نتنياهو«.
ولـــكـــن مــثــلــمــا الحــــظ أحــــد الــنــشــطــاء 

اإلسرائيليين البارزين في مجال السالم فإن 
»يجب  إسرائيل  تجاه  األمريكية  المواقف 
اإلسرائيلية،  بالسياسات  مــؤطــرة  تكون  أن 
وطالما  اإلسرائيليين،  بالسياسيين  وليس 
سبب  يوجد  فــال  السياسات،  هــذه  استمرت 
ــن إســـرائـــيـــل لـــمـــجـــرد حــقــيــقــة  لــلــتــخــلــي عــ
بينامين  قــيــادتــهــا  يــتــولــى  ال  إســـرائـــيـــل  أن 

نتنياهو«.
ــا بــالــنــســبــة إلـــى الــســيــاســات فــي حد  أمـ
ذاتها فإنه ال شيء قد تغير بشكل ملموس 
أعقاب االضطرابات  الواقع. في  على أرض 
الشهر  فــي  اإلسرائيلية  الــمــدن  هــزت  الــتــي 
ما  اإلسرائيلية  الشرطة  اعتقلت  الماضي 
منهم   %91  – مـــواطـــن   2100 عـــن  يــقــل  ال 

فلسطينيون من مواطني إسرائيل.
بعد فترة وجيزة من تنصيبها أصدرت 
للمتطرفين  تصريًحا  الجديدة  الحكومة 
ــاألعـــالم لــلــســيــر فـــي األحــيــاء  الــمــلــوحــيــن بـ
ــوت لــلــعــرب«  ــمــ الــعــربــيــة وهــــم يــهــتــفــون »الــ
و»قراكم ستحترق« وغير ذلك من التهكمات 
الحارقة. مرة أخرى أيضا تعمدت الشرطة 

اإلسرائيلية اعتقال المتظاهرين العرب.
فـــي تــطــور آخـــر مـــشـــؤوم يــنــذر بــالــســوء 
حول  حواجز  اإلسرائيلية  الشرطة  أقامت 
ــزت نــقــطــة تفتيش  ــ حـــي الــشــيــخ جــــراح وركـ
من  بالقرب  أخــرى  حراسة  ونقاط  للسكان 
بــاب دمــشــق. ومثلما ذكــرت  أو  الــعــمــود  بــاب 
الــصــحــافــة اإلســرائــيــلــيــة فـــإن هـــذه النقاط 
لمضايقة  متكرر  بشكل  تستخدم  األمنية 
ــاب الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــذيـــن  ــبـ ــشـ وضــــــرب الـ

يتجمعون في ساحة البوابة.
كــمــا كــنــت أخـــشـــى، ومــــع كـــل يــــوم يــمــر، 
تكرار  على  عــازمــون  اإلسرائيليين  أن  يبدو 
مدينة  فــي  قبل  مــن  الخليل  فــي  فعلوه  مــا 
الـــقـــدس فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي. لــقــد أفــــادت 
الـــشـــرطـــة قد  أن  الــصــحــافــة اإلســرائــيــلــيــة 
للجماهير  الوحشي  »التفريق  استخدمت 
حــتــى عــنــدمــا لــم تــكــن الـــضـــرورة تــدعــو إلــى 
أجل  المياه من  نشرت خراطيم  كما  ذلــك« 
الــعــتــيــقــة  الــمــديــنــة  الـــســـاحـــة وأســـــــوار  رش 
والمنازل في سلوان بسائل له »رائحة كريهة 

ال تطاق«.
ــك ، يــســتــمــر الــتــوســع  ــ فــــي غـــضـــون ذلـ
االســتــيــطــانــي والــضــم الــمــتــســارع فــي باقي 
األراضي المحتلة. ففي هذا األسبوع فقط، 

الضوء األخضر  الجديدة  الحكومة  أعطت 
ــا اســتــيــطــانــيــا  ــروًعــ ــشــ لــــواحــــد وثـــالثـــيـــن مــ
أنحاء  في جميع  المستوطنات  في  جديًدا 
ــا فــي مــديــنــة الخليل  الــضــفــة الــغــربــيــة. أمـ
األراضــي  على  اإلسرائيليون  استولى  فقد 
أجل  مــن  اإلبــراهــيــمــي  للمسجد  الــمــجــاورة 
اســتــكــمــال ســيــطــرتــهــم عــلــى هــــذا الــمــوقــع 

المحمي من قبل منظمة اليونسكو.
تــعــرضــت   ، ــيـــل  ــلـ الـــخـ ــوب مـــديـــنـــة  ــنــ جــ
المملوكة  الخصبة  الــعــايــدة  خــربــة  أراضـــي 
ونــشــاطــات  مــداهــمــات  إلـــى  للفلسطينيين 
ــة مـــــــن قـــبـــل  ــيــ ــكــ ــلــ هــــــــــدم ونــــــهــــــب ونــــــــــــزع مــ
اإلسرائيلية  الحكومة  تنوي  المستوطنين. 
وفصلها  الخليل،  حول  المستوطنات  ربط 

عن باقي أنحاء الضفة الغربية.
أمــا األمـــر اآلخـــر الـــذي يــنــذر بالخطر 
المستوطنين  بأنشطة  يتعلق  فهو  الداهم 
الذين يحميهم الجيش اإلسرائيلي والذين 
إيفياتار  اسمها  استيطانية«  »بـــؤرة  أقــامــوا 
على قمة تل جنوب مدينة نابلس والمعروف 

بجبل صبيح.
رغم أن الجيش اإلسرائيلي قد أعلن أن 
هذه البؤرة االستيطانية »غير قانونية« فقد 
تم بالفعل بناء ستين منزاًل. واألدهــى من 
ذلك أن الجنود قد شوهدوا وهم يساعدون 
المستوطنين في نقل مواد البناء إلى أعلى 

التل كما زودت الحكومة البؤرة االستيطانية 
بالماء والكهرباء وأقامت لها الطرق.

هذه  أقيمت  الذين  الفلسطينيون  أمــا 
»الـــــبـــــؤرة« عـــلـــى أراضـــيـــهـــم فـــهـــم يــحــتــجــون 
ــــى هـــــــــذا االســــــتــــــيــــــالء الـــــســـــافـــــر عـــلـــى  ــلـ ــ عـ
الــمــاضــيــة،  الــســتــة  األســـابـــيـــع  فـــي  األرض. 
أطــلــق اإلســرائــيــلــيــون الــنــار وقــتــلــوا خمسة 

متظاهرين فلسطينيين شبان.
على غـــرار الــتــطــورات الــتــي حــدثــت في 
الخليل يدرك الفلسطينيون أن ما هو غير 
وبمجرد  غًدا.  ا  قانونّيً يصبح  اليوم  قانوني 
ببقية  إيفياتار  بــؤرة  تتصل  ســوف  اكتماله، 
البؤر االستيطانية األخرى التي كانت غير 
قانونية في السابق، وسوف يتم عزل مدينة 

نابلس عن بقية الضفة الغربية.
ــهـــر مــــن انـــتـــهـــاء »حـــــــرب غــــزة«  ــعـــد شـ بـ
األخيرة، شارك مستوطنون إسرائيليون في 
أربع عشرة مسيرة في أنحاء الضفة الغربية 
تحت حماية الجيش اإلسرائيلي، مطالبين 
الفلسطينية  األراضـــي  بمصادرة  الحكومة 

لبناء المستوطنات فوقها.
في غضون ذلك، وفي قطاع غزة وعلى 
يزال  ال  بالنصر  حماس  تفاخر  من  الرغم 
هذا  في  الفلسطينيين  من  اآلالف  عشرات 
الكثير  أن  كــمــا  مـــأوى  بــال  الفقير  الــقــطــاع 
منهم يعيشون من دون ماء وكهرباء. وفوق 
بال  يعيشون  السكان  جميع  فــإن  كله  ذلــك 

أمل في المستقبل.
ــي ، تــســعــى  ــلـ ــيـ ــرائـ فــــي الــكــنــيــســت اإلسـ
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة إلــــى تــجــديــد قــانــون 
الفلسطينية،  ــرة«  ــ األســ شــمــل  »لـــم  يــحــظــر 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن  ــن  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ الـ يـــمـــنـــع  أي 
فــي إســرائــيــل وســكــان الــقــدس مــن إحــضــار 
ــهــــم مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة أو غــــزة أو  أزواجــ
خــارجــهــا للعيش مــعــهــم. أمـــا وزيـــر الــدفــاع 
ــرار هــذا  ــ بــيــنــي جــانــتــس فــهــو يــعــتــبــر أن إقــ
القانون »ضروري للحفاظ على أمن الدولة 

وطابعها اليهودي الديمقراطي«.
ــد يـــكـــون بــنــيــامــيــن  خـــالصـــة األمـــــــر، قــ
الحكم  نتنياهو قد رحل ولم يعد في سدة 
ــزال تعمل عــلــى ضم  تـ أن إســرائــيــل ال  غــيــر 
أن  كــمــا  هــــوادة  بــال  الفلسطينيين  أراضــــي 
لذلك  أشدها.  تــزال على  القمع ال  سياسة 
لم يتغير أي شيء في نظر الفلسطينيين. 
} رئيس المعهد العربي األمريكي
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ــام، وقــــد مـــــّرت الــدنــيــا  ــعــ خــــالل عـــــاٍم ونـــصـــف الــ
بــانــقــالب األحـــــوال، ومـــّر الــبــشــر بــأســوأ الــمــكــابــدات، 
أبًا  أو  أمــًا  أحبته،  فقد  من  هناك  الفيروس،  بسبب 
أو زوجًا أو زوجة أو أبناء أو أصدقاء وزمالء، وهناك 
مــن دخـــل بنفسه الــرًحــلــة الــصــعــبــة مــع الــفــيــروس، 
إلهي  بتقدير  وخــرج  الموت  على  شــارف  من  وهناك 
من قبضته، وهناك من ال يزال ينتظر شفاء أحبته 
العناية، وهناك وهناك،  أو في  المستشفى  وهم في 
كــثــيــرة هــي األحـــــوال األخــــرى عــلــى هــوامــش الــوبــاء 
اقتصادات  وتدهور  البطالة،  وزيــادة  الدخل،  كفقدان 
البلدان إلخ.. ولكن تبقى أصعب اللحظات هي حين 
ذكرهم  سبق  مــن  وتحديدا  أحبتك،  مــن  أحــد  يكون 
في صراع مرير مع الموت، بسبب تداعيات الفيروس 
في جسده! يكابد عذاب األجهزة واألنابيب في فمه 
تمنع  التي  القاسية  الــرئــة  والتهابات  وأنــفــه،  ورئــتــه 

التنفس والهواء الطبيعي عنه!
ماذا لو كان من يكابد تلك الحالة هي األم، وقد 
فقد جسدها حيوية اليقظة فالتخدير دائم ومستمر، 
وأجهزة األكسجين المرّكز ال تفارق وجهها! وكل مرة 
يأتي خبر أن الحالة ازدادت سوءًا، ثم خبر آخر: لقد 
تم تقليل نسبة األكسجين القاسي، وبعده بيوم: تم 
االضطرار للعودة إلى النسبة السابقة، وإلى اختبار 
بين  مسّجيًا  الجسد  يبقى  وهكذا  أخــرى!  مضادات 
الحياة والموت بين األمل وظالل اليأس! فيما القلق 
واإلحــســاس  الحيلة  وقــّلــة  واالنــتــظــار  ــم  واأللــ يبقى 
معًا،  والعقل  القلب  ينهك  وأكثر  ذلــك  كل  بالعجز، 
وخاصة حين تكون الزيارات ممنوعة، فال تعرف ماذا 
تفعل! وخالل شهر بعد مكابدات األجهزة والتخدير، 
ال تزال الحالة تسوء، وبعد انتهاء فترة الفيروس في 
آخــر،  مبنى  إلــى  كجسد  نقله  يتم  الجسد،  احــتــالل 

والزيارة دقائق يومي السبت والثالثاء فقط، فتطل 
أخــرى تمر  التعب وحوله وجــوه  الوجه  مجددًا على 
بالحزن  الــزيــارة مشحونة  ودقــائــق  مماثلة،  بــأحــوال 
واأللم والعجز مجددًا، فأنت ال تستطيع فعل شيء، 

وهي على باب رحمة اهلل!
كــم مــن األســـر خــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، كابدت 
ــربـــة أحـــدهـــم في  ــة، أو عــايــشــت ألـــمـــا وغـ ــبـ ــراق أحـ ــ فـ
والــدعــوات  القاسي،  االنتظار  إنــه  ICO((؟!  العناية 
كــل يــوم لــخــروج هـــؤالء األحــبــة، مــن ضيق تداعيات 
الـــفـــيـــروس، إلـــى ضــفــاف الــشــفــاء والــتــعــافــي، ولــكــن 
أوقــات  الــدعــاء في  ذلــك ال يحدث للجميع! ويــتــردد 
االســتــجــابــة لــيــخــرج اهلل الــمــريــض مــن ضــيــقــه كما 
أخـــرج يــونــس مــن بــطــن الــحــوت، لــيــعــود الــوخــز إلــى 
ــا هلل  و»إنــ وقـــدرتـــه  الــقــلــب، واالســتــســالم لحكمة اهلل 
ولكن  قلياًل،  القلب  يريح  توّكل  راجــعــون«،  إليه  وإنــا 
المخيلة:  يفارق  ال  التخدير  ورغــم  الحبيب  الوجه 
ــذاب هـــو فـــيـــه؟! أيـــة مــكــابــدة وأي صـــراع  تـــرى أي عــ
مــع الــمــرض وتــداعــيــاتــه؟! وأي قــلــب، لـــوال اإليــمــان 
الغائب  األم  وجــه  يحتمل  أن  بإمكانه  اهلل،  بمقادير 
في العذاب! وعلى ضفاف الموت مرة وعلى ضفاف 
تخّتل  هناك!  وال هي  هنا  الحياة لحظات؟! ال هي 
الموازين، وتتبدل المعايير بين لحظة وأخرى، بين 
الخوف والرجاء، بين التماسك واالنهيار، بين القوة 
والضعف، ورجاؤك يختزل نفسه في أن ينتهي هذا 
العذاب، لها وألبنائها البعيدين عنها، وهي في أشّد 
الحاجة إلى مالمستهم لها، واقتراب أنفاسهم منها 
ولــكــن حتى هــذا غير مــتــاح! رحــم اهلل كــل مــن رحل 
مرضانا  اهلل  وشفى  الحياة،  هــذه  عن  المكابدة  من 
مرضاها،  كــان  أينما  والبشرية  المسلمين  ومرضى 

وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

ــة الـــــحـــــادي عـــشـــر مــن  ــ ــادثـ ــ حـ
وجــهــْت  الــرهــيــبــة   2001 ســبــتــمــبــر 
ــة، والـــواليـــات  ــامـ ــار الــعــالــم عـ أنـــظـ
نحو  خــاصــة  األمريكية  المتحدة 
اإلرهـــــــــاب، وبـــالـــتـــحـــديـــد اإلرهــــــاب 
ــيـــه بـــــاإلرهـــــاب  ــلـ الــــــــذي ُأْطــــــلــــــَق عـ
ــي، وإرهــــــــاب الــجــمــاعــات  ــ ــــالمـ اإلسـ
الدولية،  اإلسالمية  والتنظيمات 
حــيــث ركـــــزت أمـــريـــكـــا بــشــكــٍل كلي 
وشـــامـــل بــعــد هــــذه الـــحـــادثـــة على 
بكل  عامة  اإلسالمية  التنظيمات 
مــســمــيــاتــهــا، ووجــــهــــت بــوصــلــتــهــا 
بصفٍة  الجماعات  هــذه  نحو  كليًا 
خــاصــة، والــديــن اإلســالمــي بشكٍل 
كل جهودها  رت  أنها شمَّ كما  عــام، 

ــا الــبــشــريــة والــمــالــيــة نحو  ومـــواردهـ
في  والــدخــول  ومراقبتها  متابعتها 
كــل أرض وفي  الــمــعــارك ضدها فــي 
كل دولة، إضافة إلى إرسال الرسائل 
اإلسالمية  والـــدول  الحكومات  إلــى 

نحو غربلة المناهج والمقررات الدراسية والتعليمية 
وخــطــب الجمعة وغــيــرهــا إلفــراغــهــا تــمــامــًا مــن آيــات 
المنابع  تجفيف  كذلك  والقتال،  الجهاد  إلى  الدعوة 
الــمــالــيــة لــهــذه الــجــمــاعــات. ولــذلــك فــأثــنــاء العقدين 
التهديد  هــذا  بمواجهة  أمــريــكــا  انشغلْت  الماضيين 
اإلرهــابــي اإلســالمــي الــقــادم من الــخــارج، وتصدت لها 
من خالل شد الرحال عسكريًا وثقافيًا وفكريًا وماليًا، 

والذهاب إلى عقر دارها ومسقط رأسها. 
ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه نـــزلـــت عــلــى الـــواليـــات 
المتحدة األمريكية كارثة أخرى جعلتها ُتصحح قلياًل 
من بوصلتها األمنية التي انحرفت كليًا طوال أكثر من 
عشرين عامًا نحو اإلرهاب الخارجي المتمثل حصريًا 
إلى  اضطرتها  كما  اإلسالمية،  التنظيمات  في  وكليًا 
واستراتيجيتها،  مــســارهــا  فــي  طفيف  إصـــالٍح  إجـــراء 
وهذه الكارثة هي اقتحام بيت الديمقراطية األمريكي 
واحتالل مبنى الكونجرس عدة ساعات ووقوع حوادث 
أي   ،2021 يناير  السادس من  في  وعنٍف، وشغب  قتل، 
ُقبيل تسليم السلطة رسميًا بشكٍل ديمقراطي وسلمي 

إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. 
فهذه الكارثة الفريدة من نوعها في أمريكا والتي 
ربما لم تشهد مثياًل لها، إضافة إلى حوادث انقالبية 
مكتب  قبل  مــن  وقوعها  قبل  عنها  الكشف  تــم  أخــرى 
التحقيقات الفيدرالية )إف بي آي( في أكتوبر 2020، 
جعلت  ميشيجان،  واليـــة  فــي  االنــقــالبــيــة  كالمحاولة 
األجهزة والوكاالت األمنية ُتعيد حساباتها من جديد 
بالنسبة لمصدر اإلرهاب، وتغير نظرتها ورؤيتها حول 
االهتمام  بــأولــويــة  تحظى  أن  يجب  التي  التهديدات 

بالنسبة ألمن واستقرار أمريكا داخليًا.
فآخر التصريحات الرسمية من أعلى المستويات 
رئيس  مــن  وبالتحديد  األمــنــيــة،  القضية  هــذه  حــول 
مـــرور مائة  كــان بعد  بــايــدن،  الــواليــات األمريكية جــو 
مقاليد  وتسلمه  األبيض  البيت  في  دخوله  على  يــوم 
ألقى  األمريكية، حيث  المتحدة  الواليات  في  الحكم 
في  والــنــواب  الــشــيــوخ  بمجلسيه  للكونجرس  خــطــابــًا 
ن فيه أمرًا مهمًا جدًا  28 أبريل من العام الحالي، وبيَّ
خارج  حاليًا  انتقلت  الدولي  اإلرهــاب  أن شبكات  وهــو 
األبيض  العرق  تفوق  بــأن جماعات  ر  حــذَّ كما  الــبــالد، 
تمثل تهديدًا أكبر من الجماعات األجنبية، بل ويفوق 
عي  هذا التهديد كثيرًا اإلرهاب من الجماعات التي تدَّ
فقال  اإلسالمية،  الدولة  وتنظيم  كالقاعدة  اإلســالم، 

الرئيس: »ال تخطئ. 
خالل العشرين سنة، اإلرهابيون _ اإلرهاب ازداد 
أفغانستان«،  خـــارج  إلــى  انتقل  التهديد  حجمه.  فــي 
ــي الــلــجــان  كـــمـــا أضــــــاف قــــائــــاًل: »الــــذيــــن يــعــمــلــون فــ
اللجان  الــخــارجــيــة،  الــعــالقــات  لجنة  االستخباراتية، 
الدفاعية، أنتم تعلمون جيدًا، فعلينا أن نبقى يقظين 
أمام التهديدات للواليات المتحدة من أي مكان تأتي 
اإلرهــابــيــة  الــتــهــديــدات  اهتمامه على  ركــز  ثــم  مــنــهــا«، 
حددته  مــا  نتجاهل  لــن  »نحن  قــال:  حيث  الداخلية، 
وكاالتنا االستخباراتية بالتهديد اإلرهابي األشد على 
أرضـــنـــا الـــيـــوم: جــمــاعــات تــفــوق الـــعـــرق األبـــيـــض ُيــعــد 

إرهابًا، ولن نتجاهل هذا أيضًا«. 
يـــونـــيـــو، تــحــولــت  فــــي 15  ــالـــتـــحـــديـــد  ــوم وبـ ــ ــيـ ــ والـ
ــى أعـــمـــال تــتــســم بــوضــوح  الــتــصــريــحــات واألقـــــــوال إلــ
الرؤية ورغبة صادقة نحو الدخول في مرحلة التنفيذ 
البيت  فدشن  الداخلية،  اإلرهابية  المجموعات  ضد 
المتحدة  ــات  الـــواليـ تــاريــخ  فــي  ــرة  مـ وألول  األبـــيـــض، 
الداخلي  اإلرهـــاب  لمواجهة  شاملة  خطة  األمريكية 
من اليمين المسيحي المتطرف بشكٍل خاص، ونشر 

 National( القومي«  األمن  »مجلس 
الــخــطــة  هــــذه   )Security Council
ــوان: »االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــنــ ــ تـــحـــت عــ
القومية لمواجهة اإلرهاب الداخلي 
 National Strategy for Countering(
جــاء  ثـــم   ،)Domestic Terrorism
الخطة من  لهذه  الرسمي  اإلعــالن 
جارلند  ميريك  العام،  النائب  قبل 

 .)Merrick Garland(
وقـــــد تـــكـــونـــت االســتــراتــيــجــيــة 
هي:  بنود  وخمسة  صفحة   32 مــن 
الــمــقــدمــة، والــتــهــديــدات الــحــالــيــة، 
االستراتيجية،  أركان  ثم  وَمْدَخُلنا، 
وأخـــيـــرًا الــبــنــد الـــخـــاص بــالــطــريــق 
للمستقبل. وقد كتب الرئيس بايدن 
كــلــمــة فـــي صــفــحــة االفــتــتــاحــيــة قــال 
يـــوم لــي فــي الحكم،  »فـــي أول  فــيــهــا: 
وجهُت فريق األمن القومي لمواجهة 
الــمــوارد  الــداخــلــي بكل  ــاب  نمو اإلرهـ
استراتيجية  أول  ــن  ُأدشـ أنــا  الــيــوم،  الــضــروريــة وحــلــه. 
»هــذه  قــال:  كما  الــداخــلــي«.  اإلرهـــاب  لمواجهة  قومية 
ُأمتنا  لحماية  شــامــاًل  مــدخــاًل  ُتــقــدم  االســتــراتــيــجــيــة 
مـــن اإلرهــــــاب الـــداخـــلـــي، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه حــمــايــة 
الحريات والحقوق المدنية..... فال نستطيع تجاهل 
التهديد أو أن نتمنى زواله.. فمنع التهديد الداخلي 
ــودًا لــه يــحــتــاج إلــى  ــ وخــفــض الــعــوامــل الــتــي تمثل وقـ
مواجهة متعددة األوجه من خالل الحكومة االتحادية 

وخارجها«.
فقد  االستراتيجية  بــأركــان  المتعلق  البند  وأمــا 
تـــم تــقــســيــمــه إلــــى أربــــع نـــقـــاط، األولـــــى هـــي ُجــهــودنــا 
بتهديدات  المتعلقة  المعلومات  في  والمشاركة  لفهم 
اإلرهاب الداخلي من جميع مصادره، والثانية جهودنا 
الــداخــلــي مـــن خـــالل مــنــع التجنيد،  لــمــنــع اإلرهـــــاب 
والتحريض، وتحريك األمريكيين للعنف، وأما الثالثة 
قبل  اإلرهــابــيــة  األنــشــطــة  لمنع  جــهــودنــا  فــي  فتتمثل 
وقوعها، ثم يأتي الركن الرابع واألخير لالستراتيجية 
وهو مواجهة القضايا الطويلة األمد والتي تسهم في 
اإلرهــــاب الــداخــلــي فــي بــالدنــا مــن أجــل خفض درجــة 

التهديد اإلرهابي عبر األجيال الالحقة.
وهناك نقطتان أود التركيز عليهما لعلنا نستفيد 
أما  االستراتيجية.  هــذه  وتحليل  ــراءة  قـ عند  منهما 
أنها  إلى  االستراتيجية تشير  أن  األولى فهي  النقطة 
لن تستطيع كليًا القضاء على اإلرهــاب الداخلي من 
دون مــواجــهــة ومــعــالــجــة جـــذور األســـبـــاب الــتــي تــؤدي 
إلى وقوعها، فلكل عملية إرهابية أسبابها، ومبرراتها، 
ودوافعها، فيجب دراسة كل هذه األسباب والتصدي لها 
من أعماق جذورها حتى ال تتكرر. فعلى سبيل المثال 
العمليات  وقــوع  أسباب  بعض  المتحدة  الــواليــات  في 
والكراهية ضد  العنصرية  تنامي  في  تكمن  اإلرهابية 
السود، واألقليات، واألديان األخرى، ومنها أيضًا توافر 
السالح بسهولة مما يشجع استعماله والقيام بارتكاب 
المذابح الجماعية، إضافة إلى عدم وجود التشريعات 
التي تتعامل مع العمليات اإلرهابية الداخلية، ومنها 
وسائل  فــي  والتمييز  الكراهية  لنشر  السماح  كذلك 
حرية  بحجة  االجتماعي  الــتــواصــل  ووســائــل  اإلعـــالم 
ربما قد تكون  العالم اإلسالمي  والتعبير. وفي  الرأي 
أسباب اإلرهاب والتطرف مختلفة بعض الشيء، فمنها 
االجتماعية،  الــعــدالــة  مــبــادئ  تنفيذ  وضــعــف  الــفــقــر، 
ونزاهة  الديمقراطية  أســس  تطبيق  فقر  إلــى  إضافة 
في  يجب  اإلرهـــاب  محاربة  عند  ولذلك  االنتخابات، 
الوقت نفسه معالجة كل هذه العوامل التي قد تؤدي 

إلى وقوعها، قبل المعالجة العسكرية واألمنية.
والنقطة الثانية فهي أن االستراتيجية األمريكية 
مرتكب  ومـــبـــادئ  أفــكــار  عــلــى  ُتــركــز  ال  تطبيقها  عــنــد 
الــعــمــلــيــة اإلرهـــابـــيـــة، حــتــى تــتــجــنــب االســتــراتــيــجــيــة 
ــارج دائــــرة الــســيــاســة واألهــــواء  تــســيــســهــا، أي تــكــون خــ
والمصالح الحزبية، وإنما تركز على العنف المرتكب 
العقاب.  وتحديد  المحاكمة  عند  العنف  هذا  وحجم 
فاليوم ما نشاهده هو أن من يقوم بطعن إنسان واحد 
عــي اإلســـالم،  يــدَّ وجــرحــه جــروحــًا طفيفة فقط وهــو 
يقوم  الــطــعــن،  بعملية  قــيــامــة  عــنــد  أكــبــر  اهلل  ويــقــول 
وتغلظ  إرهابية،  العملية  بتصنيف  الدولي  المجتمع 
ــذي يــقــتــل الــعــشــرات  عــلــيــه الــعــقــوبــة، فـــي حــيــن أن الــ
إرهابية وال  العملية ال تكون  الناس، فإن  إعدامًا أمام 

يحاكم ضمن قانون اإلرهاب.
bncftpw@batelco.com.bh
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مــن مرضى  تقريبا   % أصــبــح 10  اآلن  الــحــيــاة  نــمــط  مــع 
الــعــظــام يــشــكــون مـــن آالم بــالــكــتــف بــجــمــيــع أنـــواعـــه. وتــكــون 
خلخلة،  الحركة،  في  تحديدا  آالم  عن  عبارة  غالبًا  الشكوى 
الــنــوم على  الــقــدرة على  وعــدم  الحركة  فــي  أو ضعف  صعوبة 
المفصل المصاب، لذلك حاور الخليج الطبي الدكتور تامر 
شحاته اختصاصي جراحة العظام وإصابات المالعب بمركز 

الجنان الطبي الذي بدأ حديثه قائاًل:
يــعــتــبــر مــفــصــل الــكــتــف أكـــثـــر مــفــاصــل الــجــســم مـــرونـــة. 
العضد  عظمة  أعــلــى  بين  كـــروي  مفصل  عــن  عــبــارة  فالكتف 

)الكرة( وتجويف لوح الكتف )الحق(.
وبسبب كبر حجم الكرة عن الحق نسبيا.. فذلك يجعله 

أكثر المفاصل عرضة للخلع واإلصابة.
يتكون مفصل الكتف من: ثالث عظام هي: الترقوة، ولوح 
الترقوي،  األخــرمــي  صغيرة:  مفاصل  وعــدة  العضد  الكتف، 

العضدي اللوحي.
ــا حــولــه مــن أنسجة  وبــســبــب تــكــويــن مــفــصــل الــكــتــف ومـ
بــأمــراض وإصــابــات وأيضًا  وأربــطــة وأوتـــار، فقد يتسبب ذلــك 

إجهاد.
ما أسباب آالم الكتف؟

تتعدد أسباب آالم الكتف ومنها:
الخلع: وهو عبارة عن خروج رأس عظمة العضد )الكرة( 
عن تجويف )الــحــق(، وذلــك بسبب إمــا اإلصــابــة وإمــا ضعف 
يــكــون خلع  أن  يمكن  أيــضــًا  كــذلــك  المفصل،  حــول  األربــطــة 
للرياضيين  ذلك  اإلصابة، يحدث  نتيجة  األخرمي  المفصل 

وللمرضى العاديين كإصابة أو حركة زائدة عن الطبيعي. 

أوتار  الــدوارة هي مجموعة  الكفة  الــدوارة:  الكفة  إصابة 
لألعلى،  الكتف  ورفع  للكتف  الخارجي  الــدوران  مسؤولة عن 
وقد يحدث تمزق في احدى األوتار أو جميع األوتار أما جزئيًا 
أو كليًا، مما يؤدي إلى صعوبة في رفع الكتف أو صعوبة في 
ذلك  ويحدث  شديدة.  آالم  الــى  باإلضافة  الخارجي  الـــدوران 

بسبب اإلصابة أو نتيجة السن المتقدم وخشونة المفصل. 
الكتف: وهو غضروف بيضاوي  الغضروف في لوح  قطع 
فـــي لــــوح الــكــتــف، يـــزيـــد مـــن تـــجـــوف الـــحـــق ويـــحـــدث نتيجة 
مع  اآلالم  أو  الكتف  بمفصل  إلــى خلع  يــؤدي  مما  اإلصــابــة، 

حركة الكتف أو خلخلة. 

وهو  الكتف:  انحشار  أو  الــدوارة  الكفة  انحشار  متالزمة 
الـــدوارة،  الكفة  وتــر  بها  يمر  التي  بالمسافة  ضيق  عن  عبارة 
التهاب  أو  الــتــرقــوي  األخــرمــي  المفصل  لتضخم  إمــا  وذلـــك 
بالوتر أو زيادة في حجم الكيس الزيتي الخاص للوتر، يؤدي 
ذلك إلى صعوبة في رفع الكتف مع ضعف باألوتار والعضالت، 
ويحدث هذا اثر إصابة أو إجهاد شديد مع العبي كرة الطائرة 
والــيــد والــســبــاحــة والــتــنــس أو مــع الــمــرضــى الــعــاديــيــن الذين 
يرفعون أذرعهم فوق مستوى الرأس بكثرة أو بصورة متكررة. 

التهاب مفصل الكتف التيبسي )الكتف المتجمد(: 
المحفظة حـــول مفصل  أو  الــحــافــظــة  فــي  الــتــهــاب  وهـــو 
القدرة على  الحركة وعدم  إلى تيبس في  الكتف، يؤدي ذلك 
يتعرض  ما  وعــادًة  المصاب،  المفصل  على  النوم  أو  الحركة 

لــه مــرضــى الــســكــري أو الــمــصــابــون بــارتــفــاع ضــغــط الــــدم أو 
والــدهــون  الكوليسترول  مستوى  ارتــفــاع  بمرضى  المصابون 

الثالثية.
ما هي طرق التشخيص؟ 

تعتمد طرق التشخيص على الطرق العامة العادية مثل 
العادية،  كاألشعة  واألشعة  اإلكلينيكي.  أو  السريري  الكشف 
التحاليل  وبعض  المغناطيسي  والرنين  الصوتية  الموجات 

الطبية. 
إذا ما هي طرق العالج؟ 

نبدأ أوال )العالج التحفظي(: 
يؤدي  قد  الــذي  الطبيعي  والعالج  الــدوائــي  العالج  وهــو 
إلى تحسن ملحوظ في بعض الحاالت، وقد يحتاج المريض 
بـ)الكورتيزون  إما  المفصل،  أو داخل  األوتــار  إلى حقن حول 
وإما البالزما( والتي قد تساعد في تخفيف األلم وتحسين 

الحركة. 
هل هناك تدخالت جراحية، وما هي أنواع الجراحات؟ 

ــتـــدخـــالت الـــجـــراحـــيـــة عــلــى مــــدى اســتــجــابــة  تــعــتــمــد الـ
الــمــريــض لــلــعــالج الــتــحــفــظــي مـــن عـــدمـــه. فــفــي حــالــة عــدم 
االستجابة أو استجابة طفيفة يكون القرار بضرورة التدخل 
الــجــراحــي، مــعــظــم تــلــك الـــحـــاالت يــتــم عــالجــهــا عــن طريق 

منظار الكتف. 
ما هو منظار الكتف الجراحي؟ 

التشخيص  يتم  الجراحي هو عملية جراحية  المنظار 
4 فتحات صغيرة بطول 1 سـم   – فيها والعالج عن طريق 3 
لدخول المنظار وآالت العالج، وقد تطورت المناظير تطورًا 
وخياطة  التوصيل  فيمكن  األخيرين،  العقدين  في  مذهاًل 
بحافظة  التيبس  إزالــة  أيضًا  يمكن  كما  المقطوعة،  األوتــار 

الكتف في حاالت الكتف المتجمد. 
ويــمــكــن أيــضــًا إرجــــاع غــضــروف الــمــفــصــل إلـــى موضعه 
الصحيح ومنع الخلع وأيضًا التوسيع حول األوتار في حاالت 

انحشار الكتف.
وما يميز جراحات المنظار أنها ال تتطلب فتح المفصل 
ــابـــة األنــســجــة واألوتـــــار  ــــك لــتــقــلــيــل إصـ فــتــحــات كــبــيــرة، وذلـ
واألعصاب والندبات حول المفصل وأيضًا تقليل مضاعفاته 
بنسبة كــبــيــرة جــــدًا. وأخـــيـــرًا يــســاعــد الــمــنــظــار عــلــى الــعــودة 
الجراحات  من  أسرع  بصورة  الطبيعية  والحياة  الحركة  الى 

العادية.

المختلفة  الجراحات  الكثير من  السمنة بين  أنواع جراحات  تتعدد 
حيث لكل جراحة منهم خصائصها ومميزاتها وغالبا ما يقف المريض 
حائرا أمام أنواع العمليات المختلفة وأي نوع يصلح له، وحاور الخليج 
والمناظير  العامة  الجراحة  استشاري  الساعاتي  هاني  الدكتور  الطبي 

والسمنة بمستشفى السالم التخصصي. 
*ما أهمية العمليات الجراحية لمرضى السمنة المفرطة؟

الــحــديــث وغــالــبــا مــا يصاحبه  الــعــصــر  السمنة هــو مـــرض  - مـــرض 
النوم،  عند  الليلي  واالخــتــنــاق  والسكري  الضغط  منها  عــديــدة  أمـــراض 

مشاكل في المفاصل وأمراض القلب وارتفاع في الكوليسترول.
لذلك تسمى أمراض السمنة باألمراض االستقالبية وهي العمليات 
الكيميائية التي تحدث في جسم اإلنسان مثل تحول السكر إلى دهون، 

والدهون إلى بروتينات والعكس.
فكلها تغيير في المواد األساسية في الغذاء من نمط إلى نمط آخر 
ومن ثم يتم تخزينها، لذلك سمي مرض استقالبي، حيث تكون فيه نسبة 

التخزين والبناء أكثر من الحرق والهدم.
وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من مرض العصر، ومن انتشاره 

وخاصة في الدول المتقدمة المرفهة.
ولألسف السمنة أصبحت مرتبطة ومهددة للفئات العمرية الصغيرة 
قليلة  والحياة  السريعة  الوجبات  من  الصحي  غير  الحياة  نمط  بسبب 
توجهات  هناك  أصبح  وبالفعل  الرياضة،  ممارسة  عن  والبعيدة  الحركة 
للحد من انتشار المرض في بداية المراحل العمرية الصغيرة من عمر 
الربط  الدول األوروبية منعوا في اإلعالنات  الحضانة، فمثال في بعض 
تم  الخليج  منطقة  وفي  لألطفال  واأللعاب  السريعة  الوجبات  بيع  بين 
رفع سعر المشروبات الغازية بغرض عزوف الناس عن شرائها ألضرارها 

الكثيرة.
الــمــريــض لعمليات  تــأهــيــل  يــتــم  الــتــي عــلــى أســاســهــا  الــمــعــايــيــر  *ما 

السمنة؟
- يعتمد الطبيب على ما يسمى بكتلة الوزن )BMI( كمقياس البدانة 
وزن  قسمة  ناتج  يكون  بحيث  بسيطة  حسابية  عملية  طريق  عن  وذلــك 
عليه  وبناء  بالمتر،  الطول  مربع  على  مقسوما  بالكيلوجرام  الشخص 

يتم تصنيف درجة البدانة.
إذا كانت كتلة الوزن أقل من 35 فال يؤهل المريض إلجراء العملية.

أما إذا كانت 35 مع وجود مرض مزمن مثل الضغط والسكر ومشاكل 
في المفاصل وغيرها فهو مؤهل للعملية. 

وإذا كانت أكثر من 40 فما فوق فهو تعد سمنة مفرطة ويحتاج إلى 
عمل جراحة إلنقاص الوزن.

أما بالنسبة إلى من هم أقل من 35 وال يوجد لديهم أي من األمراض 
المزمنة، فالمريض يحتاج إلى مستشار تغذية ومدرب رياضي للمساعدة 
على إنقاص الوزن بتغير في نمط الحياة ويمكن االستعانة ببلون المعدة 
الـــدواء  هيئة  مــن  المرخصة  التخسيس  فــي  الــمــســاعــدة  ــة  األدويــ وأيــضــا 

والغذاء FDA وهي عبارة عن إبر شهرية أو أسبوعية.
*ما أنواع العمليات وكيف يتم اختيار العملية المناسبة؟

- العملية األولى هي عملية تكميم المعدة وتعتمد على استئصال 

عمودي لجزء من المعدة ما يقارب من 75-80% وبالتالي تصغير حجمها 
وتقليل كمية الطعام التي يمكن تناولها في الوجبة الواحدة وفيها يتم 
قص الجزء الخاص بهرمون الجوع الذي يكون في رأس المعدة لذلك ال 
يشعر المريض بالجوع مطلقا بعد إجراء العملية، يفقد من 50 إلى %60 

من الوزن الزائد من الجسم في مدة تتراوح من سنة إلى سنة ونصف.
هذه العملية مناسبة جدا لألفراد المحبين للطعام بشراهة ويأكلون 

كميات كبيرة.
تعتبر من  وهـــي  الــكــالســيــكــي  الــمــســار  تــحــويــر  هــي  الــثــانــيــة  العملية 
العمليات الرائدة وفيها يتم استئصال جزء من المعدة مع تقليل سطح 
أربعة  في  الطعام  امتصاص  يتم  وفيها  األطعمة  وامتصاص  االستيعاب 
وهي  المعدة،  من  بالجوع  الخاص  الجزء  استئصال  وأيضا  أمتار فقط، 
تعتبر المعيار الذهبي لعالج السمنة المفرطة ومرضى السكر تحديدا، 
ألن فيها تغيرا هرمونيا غير معروف فتساعد العملية في أن يزول مرض 

السكر من النوع الثاني.
التكميم غير  العملية مناسبة جدا لمرضى االرتجاع فعملية  وهذه 
مناسبة لهم، لذلك اختيار نوع العملية بحسب إرشادات الطبيب من أهم 

أركان نجاح العملية.
وفيها  الــواحــدة  الوصلة  ذو  أو  المصغر  التحوير  هو  الثالث  والــنــوع 
الكالسيكي  التحوير  فــي  الــحــال  هــو  كما  شــيء  أي  باستئصال  نــقــوم  ال 
وإنما نقوم بفصل المعدة طوليا من المعدة األم فتكون في الشكل مثل 
ويكون  الجوع  منطقة  من  التخلص  يتم  الفكرة  نفس  وتكون  التكميم، 
قدرة المعدة على استيعاب الطعام محدودا، وفيها يتم توصيل األمعاء 

بطريقة معينة مع بعضهم.
لها نفس مميزات التكميم ولكنها ال تصلح لمرضى االرتجاع، وأيضا 
ينقصون من 50 إلى 60% من وزنهم الزائد في خالل سنة إلى سنة ونصف.

لتأخر  عــالجــا  يعتبر  العمليات  مــن  الــنــوع  هــذا  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
اإلنجاب وتكيسات المبايض فيتم تحويلهم من ِقبل األطباء قبل عمليات 
يحدث  المصغر  التحوير  إجرائهم  بعد  هلل  والحمد  المجهري،  الحقن 

الحمل بشكل سريع ومن دون عالج.
*هل هناك فحوصات قبل العملية؟

التي  والفحوصات  االســتــشــارات  من  لمجموعة  المريض  يخضع   -
والكورتيزون  السكري  الجسم منها فحص  أكثر من جهاز في  تركز على 
الغدة من الممكن جدا أن يؤثر على سرعة  الدرقية، ألن خمول  والغدة 
نزول الوزن بالشكل المطلوب وفحوصات السونار على الكبد للتأكد من 
حجمه وبعدها يتبع المريض نظاما غذائيا مدة 6 أسابيع لتقليل حجم 

الكبد.
المعدة  صحة  على  لالطمئنان  التشخيصي  المنظار  دور  يأتي  ثم 

وخلوها من األورام وجرثومة المعدة وأنها مهيأة إلجراء العملية.
ثم األشعة الملونة للتأكد من عدم وجود فتق في الحجاب الحاجز 

وارتجاع.
وتحديد نوع العملية يكون باالتفاق مع المريض بعد األخذ بمشورة 

الطبيب وتوجيهه توجيها صحيحا. 
الجدير بالذكر أن المريض بعد العملية عليه المواصلة على نظام 
غذائي معين للوصول إلى النتيجة المطلوبة وهو األسبوع األول سوائل 
الثالث  واألسبوع  البروتين  مع مخفوقات  الثاني سوائل  واألسبوع  فقط 
األكل اللين على أال يزيد على 700 سعر حراري في اليوم وبعد 5 أسابيع 
يستطيع المريض أن يأكل بشكل طبيعي أكال صحيا ولكن بكمية قليلة.

هناك  وتكون  والفيتامينات،  الغذائية  المكمالت  على  المواظبة  مع 
متابعة أسبوعية ثم شهرية.

*هل هناك أي مضاعفات من عمليات إنقاص الوزن؟
النزيف  نسبة  المحتملة  الــمــضــاعــفــات  مــن  عملية  أي  تخلو  ال   -
وهذه   %2 نسبتها  تكون  وااللتهابات  العملية  بعد  أو  أثناء   %5 تتعدى  ال 
يكون  والتسريب  نفسها،  الصحية  المريض  حالة  تحددها  المضاعفات 
قبل  التدخين  بوقف  ننصح  لذلك  المدخنين  مثل  معينة  فئات  في   %1
من  للحد  التدبيس  فــي  التقنيات  أعلى  استخدام  يتم  واآلن  العملية، 

مشاكل التسريب.

} الدكتور هاني الساعاتي. 

}  الدكتور تامر شحاته. 

حياتنا  فــي  المهمة  األســاســيــات  مــن  والنشاط  الحركة 
وخاصة للمرأة، ولكن الكثير منا يغفل فائدتها، وقد يكون 
ذلك ألن البعض يتحججون بأنه ليس لديهم الوقت الكافي 

لممارستها وانشغالهم بأمور الحياة.
وقد يكون أيضا ألن تأثيرها وفائدتها ال يظهران على 
الوقت  من  فترة  إلــى  تحتاج  وإنما  قصير  وقــت  في  الجسم 

والمواظبة عليها.
وفي بحث نشر بمجلة جمعية القلب األمريكية أجري 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــســيــدات يقضين ســاعــات الــنــهــار في 
الجلوس أو االستلقاء من دون نشاط، وجدوا أنهن يتعرضن 
من  بـ%15  أعلى  بنسبة  القلب  فــي  بقصور  اإلصــابــة  لخطر 
إلـــى 9 ســاعــات فــي نشاط  الــلــواتــي يقضين مــن 6  الــنــســاء 

وحركة مستمرة.
أنــا كــامــرأة أعلم جيدا حجم األعــبــاء وااللــتــزامــات من 
حولنا.. وبالطبع الجو العام وما نمر به من أحداث يومية 
استسلمنا  إذا  ولكن  نشاط،  أي  ممارسة  على  مشجع  غير 
لهذا الوضع )وأنا أعلم أن االستسالم ليس من طبع النساء( 

فلن نجني إال الخسارة.
ــن نــمــط الــحــيــاة  إن مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة تــعــد جـــــزءا مـ
الــصــحــي ولــهــا آثـــارهـــا اإليــجــابــيــة الـــواضـــحـــة وخـــاصـــة في 
الوقاية من األمراض المزمنة مثل أمراض القلب واألوعية 
الدموية والسكري والسمنة واالكتئاب وغيرها من األمراض 

المعروفة للجميع.
نظمي يومك وخططي لالستمتاع به واجعليه ال يخلو 
الغذاء  على  وواظبي  المفضلة  لرياضتك  ساعة  من نصف 

الصحي وشرب الماء الكافي.
نفسك  أحبي  أمامكن،  العمر  يــزال  ال  يفت،  لم  الوقت 

واهتمي بها.. فهي تستحق ذلك.

�صحتك مهمة 

العدد )15803( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 19 ذوالقعدة 1442هـ - 29 يونيو 2021م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مبادرة اجتماعية من المركز الألماني الطبي لمحاربة الب�صرة ال�صعبة 

يتقدم المركز األلماني الطبي بمبادرته االجتماعية لمحاربة البشرة الصعبة في 
محاولة لتسليط الضوء على شهر يونيو 2021 شهر التوعية بحب الشباب والتي يبرز 

من خاللها المركز كمؤسسة مجتمعية بكل فخر واعتزاز.
وبهذه المناسبة يقدم المركز األلماني الطبي استشارة جلدية مجانية يركز فيها 

على طرق العالج التي تخفف من حب الشباب وندباته.
تقام هذه المبادرة في الفرع الرئيسي للمركز، الذي يقع في مكان مثالي في قلب 

العاصمة المنامة وتحديًدا في مبنى أشرف )الطابق الثالث(.
اجتماعية  مــؤســســة  يصبح  أن  فــي  المتمثل  هــدفــه  نــحــو  بــنــشــاط  الــمــركــز  يتجه 
نموذجية من خالل استخدام وسائل الراحة والخدمات المقدمة للمجتمع بمناسبة 

شهر التوعية بحب الشباب.
جلدية  مضاعفات  مــن  يــعــانــون  الــذيــن  بالمرضى  ترحيًبا  أبــوابــه  الــمــركــز  يفتتح 

للحصول على استشارة مجانية خصيًصا لحالتهم.
ستقوم باإلشراف على متابعة الحاالت الدكتورة سجانا كريشنا، أخصائية جلدية 
الجلدية  األمــــراض  ألطــبــاء  الــهــنــديــة  الجمعية  فــي  كعضو  المعتمدة  الــلــيــزر،  وطـــب 

والتناسلية وأطباء الجذام )IADVL(، وهي أكبر جمعية رسمية في الهند تمثل أطباء 
الجلدية. 

شــهــر الــتــوعــيــة بــحــب الــشــبــاب هــو حـــدث ســنــوي عــالــمــي يتيح الــفــرصــة للمرضى 
والخبراء لمشاركة تجربتهم مع الحالة وتجاوز اآلثار النفسية المترتبة على ذلك من 
خالل النقاش والتفكير الجماعي للحد من هذه الظاهرة، وتماشًيا مع هذه الحركة 
وتقديم  المثالي  العالج  بشأن  لمرضاه  االستشارة  األلماني  المركز  يقدم  العالمية، 
مــن حب  للتخفيف  خــطــوات  أو  مشاكل جلدية  مــن  يعانون  الــذيــن  ألولــئــك  النصائح 

الشباب والندوب الناتجة عنه.
فخر  لحظة  دائــًمــا  »إنــهــا  ســالــم:  فاطمة  السيدة  للمركز  التسويق  مــديــرة  وقــالــت 
الغنية  بالمعلومات  تــزويــدهــم  طــريــق  عــن  لمجتمعها  الجميل  تــرد  أن  مؤسسة  ألي 
والمبادرات  بـ»المساعي  يتعلق  فيما  وتضيف:  االجتماعي«.  والقبول  الوعي  وتعزيز 
المستقبلية« سيواصل المركز األلماني الطبي في تقديم المبادرات االجتماعية التي 
تساعد في بناء مركزنا في مساحة آمنة ومقبولة لدى شعب المملكة للحصول على 

الجمالية المنشودة. 

18

نصيحة االسبوع

الدكتور هاين ال�ساعاتي لـ»اخلليج الطبي«:

عمليات ال�صمنة من الألف اإلى الياء 
العملية  جناح  اأركان  اأهم  من  الطبيب  اإر�سادات  بح�سب  العملية  نوع  اختيار 

الدكتور تامر �صحاتة: تتعدد اأ�صباب اآلم 

الكتف وعالجات المناظير تطورت كثيرا
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وّجه لتحويل املبالغ املخ�ض�ضة لدفع رواتب البحرينيني بال�ضركات املت�ضررة.. جمل�س الوزراء: 

 ا�ضتمرار منو الناجت املحلي وا�ضتقرار �ضوق العمل وحت�ّضن املوؤ�ضرات االقت�ضادية

اإىل  املجل�س  وّجه  ذلك  بعد 

من  املبالغ  بتحويل  ال�شروع 

�شد  التاأمني  �شندوق  خالل 

التعطل املخ�ش�شة لدفع رواتب 

عليهم  املوؤمن  البحرينيني 

اخلا�س  القطاع  �شركات  يف 

العاملة يف القطاعات املت�شررة 

�شد  التاأمني  من خالل �شندوق 

بن�شبة  اأ�شهر   3 ملدة  التعطل 

و%50  الأول  لل�شهر   %100

لل�شهرين الثاين والثالث، تنفيًذا 

ال�شامية  امللكية  للتوجيهات 

والقت�شادية  املالية  للحزمة 

يف  الوزراء  جمل�س  وقرارات 

ا�شتقرار  دعم  بهدف  ال�شاأن  هذا 

وظائفها  يف  الوطنية  الكوادر 

واطلع  اخلا�س.  بالقطاع 

على  ال�شدد  هذا  يف  املجل�س 

والقت�شاد  املالية  وزير  مذكرة 

تنفيذ  اآليات  ب�شاأن  الوطني 

التاأمني  ب�شاأن  بقانون  مر�شوم 

املجل�س  اأكد  ثم  التعطل،  �شد 

الربامج  تنفيذ  يف  ال�شتمرار 

تطوير  تكفل  التي  واخلطط 

وتعزيز  ال�شحية  اخلدمات 

الرعاية ال�شحية الأولية، وذلك 

يف �شوء تنويه املجل�س بجهود 

اأمر  تنفيذ  على  القائمة  اجلهات 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

مدار 24  بتقدمي اخلدمات على 

يف  �شحية  مراكز   9 يف  �شاعة 

خمتلف حمافظات اململكة.

املجل�س  هناأ  ذلك،  اإىل 

)الناقلة  اخلليج  طريان  �شركة 

 70 مرور  مبنا�شبة  الوطنية( 

ونوه  تاأ�شي�شها،  على  عاًما 

تنفيذ  من  ال�شركة  حتققه  مبا 

التطويرية  وبراجمها  خلططها 

يف  مكانتها  من  تعزز  التي 

�شناعة الطريان.

يف  املجل�س  نظر  ثم 

على  املدرجة  املو�شوعات 

جدول اأعماله وقرر ما ياأتي:

املذكرات  املوافقة على  اأولً: 

التالية:

اللجنة  مذكرة   .1

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية 

اإعالن  ب�شاأن  والت�شريعية 

اخلارجية  وزارة  بني  النوايا 

لالأمم  املقيم  املن�شق  ومكتب 

البحرين  مملكة  يف  املتحدة 

يف  الفني  الدعم  تقدمي  ب�شاأن 

الوطنية  اخلطة  اإعداد  جمال 

والذي  الإن�شان،  حلقوق 

القدرات  بناء  تعزيز  اإىل  يهدف 

جمال  يف  الوطنية  واخلربات 

حقوق الإن�شان.

الداخلية  وزير  مذكرة   .2

ب�شاأن ت�شنيف عدد من الكيانات 

والأفراد كجهات اإرهابية.

الداخلية  وزير  مذكرة   .3

التو�شيات  من  عدد  املت�شمنة 

املتحدة  الأمم  لتقرير  لالإعداد 

احلكومة  جاهزية  ملوؤ�شر 

الإلكرتونية وجوانب التطوير.

اللجنة  مذكرة   .4

القانونية  لل�شوؤون  الوزارية 

ردود  ب�شاأن  والت�شريعية 

برغبة  اقرتاح  على  احلكومة 

من  مقدمة  بقانون  واقرتاحني 

جمل�س النواب.

بعد ذلك ا�شتعر�س املجل�س 

التاليني: املو�شوعني 

املالية  وزير  مذكرة   .1

ب�شاأن  الوطني  والقت�شاد 

الف�شلي  القت�شادي  التقرير 

 ،2021 العام  من  الأول  للربع 

منو  ا�شتمرار  اأظهر  والذي 

بالأ�شعار  املحلي  الناجت 

الأول  بالربع  مقارنة  اجلارية 

مدعوًما   ،2020 عام  من 

اإنتاج  م�شتويات  بارتفاع 

النمو  تراجع  فيما  النفط، 

الثابتة  بالأ�شعار  القت�شادي 

القطاعات  من  عدد  تاأثر  نتيجة 

جائحة  بتداعيات  النفطية  غري 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(. 

ا�شتقرار  التقرير  اأظهر  كما 

اأداء  وحت�ّشن  العمل  �شوق 

مع  القت�شادية  املوؤ�شرات 

القطاعات  دعم  برامج  ا�شتمرار 

املالية  احلزمة  �شمن  املت�شررة 

م�شتجدات  واآخر  والقت�شادية، 

وموؤ�شرات  التنموية  امل�شاريع 

التناف�شية.

ب�شاأن  الوزراء  تقارير   .2

وال�شهادات  المتحانات  نتائج 

الدرا�شي  للعام  العامة 

وخطة  2020/ 2021م 

الرتبية  وزارة  وا�شتعدادات 

الدرا�شي  للعام  والتعليم 

اجتماع  نتائج  وحول  املقبل، 

 )60( التجاري  التعاون  جلنة 

والتجارة  ال�شناعة  لوزراء 

لدول  التعاون  جمل�س  بدول 

وب�شاأن  العربية  اخلليج 

الثالثني  الجتماع  يف  امل�شاركة 

الكهربائي  التعاون  للجنة 

التعاون  جمل�س  بدول  واملائي 

لدول اخلليج العربية.

ر�أ�س �سمو �ل�سيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لجتماع �لعتيادي �لأ�سبوعي ملجل�س �لوزر�ء �لذي عقد �أم�س عن ُبعد.

 يف بد�ية �لجتماع �أكد جمل�س �لوزر�ء على �أهمية مو��سلة �للتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لإقبال على �أخذ �لتطعيم و�جلرعة �ملن�سطة منه، ملا يف ذلك من دور يف 

دعم �جلهود �لوطنية يف �لت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد19-(، موؤكًد� �أن �لإجر�ء�ت �لتي يتم �تخاذها تكون وفق م�ستجد�ت ومتطلبات كل مرحلة من مر�حل �لت�سدي 

للفريو�س وتخ�سع للتقييم �مل�ستمر مبا ُي�سهم يف تعزيز �سحة و�سالمة �جلميع.

بعدها �أكد �ملجل�س مو��سلة تبني �ملبادر�ت �لتوعوية و�لرقابية �لتي تعزز جهود مكافحة �ملخدر�ت، معرًبا عن �سكره لوز�رة �لد�خلية و�جلهات �ملعنية على ما تقوم به 

من �إ�سهامات فاعلة يف مكافحة �ملخدر�ت وتعزيز حماية �ملجتمع من هذه �لآفة، موؤكًد� مو��سلة تعزيز �لتعاون �مل�سرتك مع �ملجتمع �لدويل يف هذ� �ملجال، وذلك يف معر�س 

�لتنويه باليوم �لعاملي ملكافحة �ملخدر�ت.

خالل اجتماع جلنة مكافحة االأمرا�س املزمنة غري ال�ضارية

ا�ضتعرا�س طرق الوقاية من االأمرا�س ال�ضارية وتقليل عبئها

ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  تراأ�شت  

الثاين  الجتماع  اأعمال  ال�شحة  وزيرة 

ملكافحة  الوطنية  للجنة   2021 لعام 

عقد  حيث  ال�شارية،  غري  املزمنة  الأمرا�س 

الجتماع عن ُبعد من خالل الت�شال املرئي 

املمثلني ملختلف  اللجنة  اأع�شاء  ومب�شاركة 

املهنية  واجلمعيات  احلكومية  اجلهات 

املعنية.

رحبت  الجتماع  اأعمال  م�شتهل  ويف 

يف  مل�شاركتهم  اللجنة  باأع�شاء  الوزيرة 

لأع�شاء  متنياتها  عن  معربًة  الجتماع، 

حتقيق  يف  والنجاح  بالتوفيق  اللجنة 

املتعلقة  والربامج  اخلطط  جميع  وتنفيذ 

مبهام اللجنة وتفعيل دورها املرتبط بر�شم 

املزمنة  لالأمرا�س  الت�شدي  ا�شرتاتيجيات 

يف املجتمع البحريني واحلفاظ على �شحة 

اأفراد املجتمع.

وقد مت خالل الجتماع ا�شتعرا�س قرار 

 )74( العاملية  ال�شحة  جمعية  اجتماع 

ال�شارية  غري  الأمرا�س  من  الوقاية  ب�شاأن 

غري  الأمرا�س  عبء  وتخفيف  ومكافحتها 

الوقاية  �شبل  تعزيز  طريق  عن  ال�شارية 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  من  واملقدم 

اإىل جانب  الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة، 

لالأمرا�س غري  اللجنة اخلليجية  تو�شيات 

اأبو  جناة  الدكتورة  قدمتها  التي  ال�شارية 

الفتح مديرة اإدارة ال�شحة العامة.

ح�شول  مو�شوع  يخ�س  وفيما 

قبل  من  �شحية  مدينة  لقب  على  املنامة 

الدكتورة  قدمت  العاملية،  ال�شحة  منظمة 

تعزيز  اإدارة  مدير  ال�شربتي  اإبراهيم  وفاء 

ال�شحية  املدن  برنامج  عن  نبذة  ال�شحة، 

واخلطوات التي مت تنفيذها للح�شول على 

املجتمعية يف  ال�شراكة  العتماد ودور  هذا 

وبهذه  املتميزة.  النتائج  هذه  اإىل  الو�شول 

املنا�شبة قدم اأع�شاء اللجنة التهنئة لقيادة 

مملكة البحرين وحمافظة العا�شمة مبا مت 

هي  املنامة  اأن  باعتبار  اإجناز  من  حتقيقه 

ال�شرق  دول  عوا�شم  �شمن  عا�شمة  اأول 

املتو�شط حت�شل على اعتماد املدن ال�شحية.

اأع�شاء  اإحاطة  الجتماع  يف  مت  كما 

الرعاية  تكاليف  حول  بالدرا�شة  اللجنة 

لدرا�شة  الأولية  الأولية والنتائج  ال�شحية 

جدوى ال�شتثمار.

افتتح ملتقى »جائحة فريو�س كورونا - حتديات وفر�س«.. حميدان: 

حتويل تداعيات كورونا على قطاع التدريب اإىل فر�س للتطوير

مواكبة  اإىل  امللتقى  ويهدف 

التدريب  م�شارات  حتولت 

ا�شتخدام  اإىل  التقليدي  من 

لتعزيز  التكنولوجية  الأدوات 

بعد،  عن  التدريب  جمالت 

ثقافة  خلق  طرق  وبحث 

قطاع  بتطوير  توؤمن  موؤ�ش�شية 

الراهنة  والتحديات  التدريب، 

املوارد  م�شوؤويل  تواجه  التي 

املوظفني  تهيئة  يف  الب�شرية 

التي  الأهداف  من  ذلك  وغري 

قطاع  تطور  خدمة  يف  ت�شب 

�شوق  من�شاآت  يف  التدريب 

العمل.

بها  ا�شتهل  له  كلمة  ويف 

حميدان  اأكد  امللتقى،  اأعمال 

موؤ�ش�شات  مواكبة  اأهمية 

اخلا�س  القطاع  يف  التدريب 

يف  التكنولوجية  للتطورات 

ومناهجه،  التدريب  اأ�شاليب 

حتويل  اأهمية  اإىل  م�شرًيا 

على  كورونا  جائحة  تداعيات 

فر�س  اإىل  التدريب  قطاع 

التدريب  وا�شتدامة  للتطوير 

باعتباره  الظروف  خمتلف  يف 

�شوق  لرفد  الأ�شا�شية  ال�شمانة 

البحرينية  بالكوادر  العمل 

باملهارات  واملزودة  املوؤهلة 

�شوق  يحتاجها  التي  املهنية 

ا�شتثمار  اإىل  داعًيا  العمل، 

يف  والتكنولوجيا  التقنيات 

خا�شة  التدريبية  العملية 

على  العتماد  ت�شارع  ظل  يف 

خمتلف  يف  احلديثة  التقنيات 

الإنتاجية. القطاعات 

باخلربات  حميدان  واأ�شاد 

امللتقى،  يف  امل�شاركة  والنخب 

البحرين  مملكة  اأن  موؤكًدا 

نحو  وا�شحة  بروؤى  ت�شري 

خطط  ووفق  املهني  امل�شتقبل 

التدريب،  قطاع  يف  مدرو�شة 

اأن  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  م�شرًيا 

العديد  ابتكار  فر�شت  اجلائحة 

التقليدية  غري  الأ�شاليب  من 

وقد  التدريب،  ملوا�شلة 

والتنمية  العمل  وزارة  واكبت 

�شل�شلة  عرب  ذلك  الجتماعية 

اإ�شدار  منها  الإجراءات،  من 

التدريب  ملوؤ�ش�شات  تعميم 

التدريب  بتطبيق  اخلا�شة 

ف�شالً  والإلكرتوين،  الفرتا�شي 

مع  وبالتعاون  قيامها  عن 

يف  )متكني(  العمل  �شندوق 

اأكرث من 4،000 باحث  تدريب 

متوا�شلة  واجلهود  عمل،  عن 

 10 تدريب  هدف  لتحقيق 

نهاية  مع  عمل  عن  باحث  اآلف 

 19 توقيع  اإىل  اإ�شافة  العام، 

اأجل  من  وذلك  تفاهم،  مذكرة 

يف  التدريب  عملية  ا�شتمرارية 

ال�شتثنائية. الظروف  هذه  ظل 

جمل�س  رئي�س  وتناول 

البحرينية  اجلمعية  اإدارة 

اخلا�شة،  املعاهد  لأ�شحاب 

خالل  اجل�شي،  حممد  نواف 

حتديات  مو�شوع  م�شاركته 

قطاع  على  كورونا  جائحة 

احللول  اأبرز  مع  التدريب 

ل�شمان  لها  للت�شدي  املتخذة 

املوارد  تدريب  عملية  ا�شتمرار 

الظروف  هذه  خالل  الب�شرية 

ا�شتعر�س  فيما  ال�شتثنائية، 

اإبراهيم  التقييم املوؤ�ش�شي  خبري 

املمار�شات  التميمي،  علي 

جمال  يف  املميزة  املوؤ�ش�شية 

الكوادر  وتوظيف  تاأهيل 

الرئي�س  حتدث  كما  الوطنية، 

التطوير  ل�شركة  التنفيذي 

الأعمال،  ومتيز  الوظيفي 

�شباب، عن  اأبو  الدكتور وجدي 

املوؤ�ش�شي  البتكار  قيادة  مفهوم 

واأهميته. اخلا�س  القطاع  يف 

تفاعالً  امل�شاركون  واأبدى 

حول  املتحدثني  مع  كبرًيا 

املطروحة،  والق�شايا  املوا�شيع 

املداخالت يف  هذه  �شاهمت  وقد 

جناح واإثراء امللتقى باملوا�شيع 

ذات الأهمية يف الو�شع الراهن.

�لعمل  وز�رة  تعقدها  �لتي  وفر�س«،  حتديات  كورونا..  فريو�س  »جائحة  ملتقى  فعاليات  �نطلقت 

و�لتنمية �لجتماعية عرب تقنية �لت�سال �ملرئي، وذلك برعاية �لوزير جميل بن حممد علي حميد�ن. 

�لرتقاء  تعزيز جهود  �إطار  تنفيذها يف  �لوز�رة  تعتزم  �لفعاليات  من  �سل�سلة  �سمن  �مللتقى  وياأتي 

�ملو�رد  م�سوؤويل  من  عدد  مب�ساركة  وذلك  �ملهنية،  ومهار�تها  قدر�تها  وتنمية  �لوطنية  �لعاملة  بالقوى 

�لب�سرية يف موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�س و�أ�سحاب �لأعمال و�ملعاهد و�ملر�كز �لتدريبية. 
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اأ�صاد مبا يتمتع به اأع�صاء الفريق من ت�صميم واإرادة وقدرة على التنفيذ اجليد

وزير الداخلية ي�صتقبل الفائزين يف بطولة »قيا�س اخلطوات الع�صكرية«

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س،  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

اأع�شاء فريق وزارة الداخلية لع�شا قيا�س 

الفريق  بح�شور  الع�شكرية،  اخلطوات 

طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام، 

وذلك مبنا�شبة حتقيق الفريق، املركز الأول 

يف البطولة العاملية لع�شا قيا�س اخلطوات 

امللكية  الكلية  نظمتها  التي  الع�شكرية، 

الربيطانية »�شاند هري�شت« مب�شاركة 12 

فريًقا.

الفريق  اأع�شاء  الداخلية،  وزير  وهناأ 

ومدربه بهذا الإجناز امل�شرف، والذي ياأتي 

جت�شيًدا ملا يتمتع به رجال الأمن العام من 

اأداء متميز يف التدريب والن�شباط والعمل 

الفريق  اأع�شاء  به  يتمتع  ما  مثمًنا  اجلاد، 

التنفيذ  على  وقــدرة  واإرادة  ت�شميم  من 

اجليد.

التي  بالنجاحات  الوزير  اأ�شاد  كما 

يف  لل�شرطة  امللكية  الأكادميية  حققتها 

والتدريبية،  العلمية  املجالت  من  العديد 

متمنًيا مزيًدا من التوفيق والنجاح لأع�شاء 

الفريق يف البطولت القادمة.

�شاركت يف  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 

البطولة بفريقني، اأحرز اأحدهما املركز الأول 

وح�شد  الثاين،  املركز  الآخــر  احتل  فيما 

العام  الدرجات يف املجموع  اأعلى  الفريقان 

يف  م�شارك  واأف�شل  طابور  قائد  واأف�شل 

حركات امل�شاة، خالل البطولة.

امللكية  الأكادميية  اآمر  اللقاء  وح�شر 

لل�شرطة واآمر معهد تدريب ال�شرطة.

اإدخال اإجراءات موافقات الطاقة املتجددة يف نظام بنايات.. د. مريزا:

اعتماد معايري جديدة للمركبات الكهربائية نهاية يوليو

عبداحل�شني  الدكتور  تراأ�س 

هيئة  رئي�س  مــريزا  علي  بــن 

الجتماع  امل�شتدامة  الطاقة 

للجنة  والــعــ�ــشــريــن  الــثــالــث 

الوطنية ملتابعة وتنفيذ اخلطتني 

املتجددة  للطاقة  الوطنيتني 

عقده  مت  والذي  الطاقة  وكفاءة 

عن ُبعد با�شتخدام نظام التوا�شل 

املرئي، ومب�شاركة اأع�شاء اللجنة 

من  امل�شوؤولني  كبار  من  املكونة 

واجلهات  الــــوزارات  مــن  عــدد 

احلكومية، وبح�شور املمثل املقيم 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج 

يف البحرين.

�شكر  الجتماع  بداية  ويف 

الر�شيدة  القيادة  مريزا  الدكتور 

الطاقة  لهيئة  الالحمدود  لدعمها 

مع  وا�شتعر�س  امل�شتدامة 

منذ  امل�شتجدات  اآخــر  الأع�شاء 

يف  للجنة  اجتماع  اآخــر  انعقاد 

اأبرزها  من  كان  املا�شي،  اأبريل 

من  لعدد  الإيجابية  املخرجات 

املناق�شات مل�شاريع رائدة للطاقة 

الآونة  يف  طرحها  مت  ال�شم�شية 

حلبة  مناق�شة  مثل  الأخـــرية 

اأنظمة  لرتكيب  الدولية  البحرين 

اأ�شطح  على  ال�شم�شية  الطاقة 

حوايل  لإنتاج  ال�شيارات  مواقف 

النظيفة،  الطاقة  من  ميغاوات   3

الطاقة  م�شاريع  اآخر  وك�شف عن 

دعمها  على  تعمل  التي  املتجددة 

الهيئة، مثل م�شروع ماجد الفطيم 

لرتكيب اأكرب نظام مركزي للطاقة 

ميغاوات   6.2 بجهد  ال�شم�شية 

وكذلك  البحرين،  جممع  على 

وزارة  مــع  العمل  م�شتجدات 

الجتماعية  والتنمية  العمل 

ووزارة  اخلارجية  وزارة  ومع 

دار  ومباين  والريا�شة  ال�شباب 

احلكومة مل�شاريع لرتكيب الطاقة 

ال�شم�شية على اأ�شطح مبانيها.

اللجنة  مـــريزا  و�ـــشـــارك 

لتقدمي  الهيئة  جهود  مب�شتجدات 

احلكومية  للجهات  الفني  الدعم 

التعاون  �شمنها  مــن  والــتــي 

والبلديات  الأ�شغال  وزارة  مع 

والتخطيط العمراين لتنفيذ دليل 

الهيئة  واإعداد  اخل�شراء،  املباين 

اخل�شراء  املباين  ت�شنيف  دليل 

لدليل  مهًما  مكمالً  يعترب  والذي 

املباين اخل�شراء، وتطرق اإىل عدد 

من املناق�شات التي عقدتها الهيئة 

اخلا�س  القطاع  �شركات  مــع 

امل�شرتك  التعاون  واتفاقيات 

التعاون  اأبرزها  من  كان  املهمة 

لدعم  للطاقة  الحتاد  �شركة  مع 

وجذب  املتجددة  الطاقة  م�شاريع 

الطاقة  مل�شاريع  ال�شتثمارات 

اخل�شو�س  وجه  على  ال�شم�شية 

ملا لها من اإمكانات واعدة وجدوى 

مثبتة. 

ومن ثم انتقل الدكتور مريزا 

الوطنية  اللجنة  اأع�شاء  مع 

الطاقة  وكفاءة  املتجددة  للطاقة 

املدرجة  املوا�شيع  مناق�شة  اإىل 

على جدول الأعمال التي ت�شمنت 

ا من هيئة الطاقة امل�شتدامة  عر�شً

اعـــداد خطة  ــورات  ــط ت حــول 

ا�شرتاتيجية للمركبات الكهربائية 

ا اآخر من وزارة ال�شناعة  وعر�شً

حول  وال�شياحة  والــتــجــارة 

ــات  ــرتاط ــش ــات وال� ــف املــوا�ــش

والتي  الكهربائية  للمركبات 

التنفيذ  حيز  تقع  ان  املقرر  من 

متهيًدا   ،2021 يوليو   28 يف 

وا�شرتاتيجيات  نوعية  لنقلة 

اأبعاد  تنقل م�شتدام وما لذلك من 

اقت�شادية وبيئية مهمة، بالإ�شافة 

ال�شيا�شات  اعتماد  م�شتجدات  اإىل 

والتي  املركزي  للتربيد  الوطنية 

اإىل  لها  املنظم  دور  اإ�شناد  مت 

من  امل�شتدامة  الطاقة  هيئة 

لالإعمار  الوزارية  اللجنة  قبل 

تهدف  حيث  التحتية،  والبنية 

ال�شتفادة  اإىل  ال�شيا�شات  هذه 

حت�شني  وحــلــول  تقنيات  مــن 

وخف�س  الطاقة  ا�شتهالك  كفاءة 

والغازات  الكربونية  النبعاثات 

الدفيئة املنبعثة من التربيد.

ال�شتفادة  جهود  �شياق  ويف 

م�شتغلة  الغري  امل�شاحات  من 

فقد  ال�شم�شية،  الطاقة  مل�شاريع 

من  عــدد  على  اللجنة  اطلعت 

ومت  والتو�شيات  املقرتحات 

امل�شي  التفاق على بحث جدوى 

بالتعاون  منها  عدد  ا�شتخدام  يف 

التي  احلكومية  اجلــهــات  مــع 

هذه  �شالحياتها  �شمن  تندرج 

امل�شاحات ومبا يت�شق مع اخلطط 

وال�شرتاتيجيات املو�شوعة.

كذلك  اللجنة  ونــاقــ�ــشــت 

املحطة  م�شروع  م�شتجدات 

بجهد  ال�شم�شية  للطاقة  املركزية 

وم�شتجدات  ميغاوات،   100

جائزة الطاقة املتجددة ومقرتحات 

خالل  من  متويلها  يتم  مل�شاريع 

التمويلية  احلزم  من  ال�شتفادة 

الطاقة  مل�شاريع  الداعمة  العاملية 

دليل  وم�شتجدات  املــتــجــددة، 

اخلليجية  وال�شرتاطات  املعايري 

والتي  املتجددة  الطاقة  مل�شاريع 

تعمل اململكة من خالل ممثليها يف 

على  امل�شرتكة  اخلليجية  اللجنة 

اإعدادها واعتمادها. 

اأ�شاد  الجتماع  ختام  ويف 

كل  بجهود  ـــريزا  م ــدكــتــور  ال

تفعيل  على  وحر�شهم  الأع�شاء 

يتما�شى  مبا  اللجنة  يف  دورهم 

عن  كذلك  واأعــرب  اأهدافها،  مع 

ــالل هذه  تــفــاوؤلــه بــاأنــه مــن خ

وبدعم  الفريدة  الوطنية  املن�شة 

مملكة  �شتتمكن  احلكيمة  القيادة 

ــداف  الأه حتقيق  من  البحرين 

الوطنية للطاقة املتجددة وكفاءة 

الروؤية  مع  تتما�شى  التي  الطاقة 

اململكة  والتزامات  القت�شادية 

التفاق  ومت  والإقليمية،  الدولية 

بعد  القادم  الجتماع  عقد  على 

�شهرين من تاريخه.

حمافظ اجلنوبية يد�صن املعر�س االفرتا�صي

ثالثي االأبعاد مبنا�صبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات

بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  د�شن 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

املعر�س  اجلنوبية،  املحافظة 

الأبعاد«  »ثالثي  الأول  الفرتا�شي 

عرب تقنية الت�شال املرئي عن ُبعد، 

مع  تزامًنا  املحافظة  اأقامته  والذي 

املخدرات  ملكافحة  العاملي  اليوم 

عي�شى  العميد  بح�شور   ،2021

حمافظ  نائب  الــدو�ــشــري  ثامر 

خمتلف  من  وممثلني  اجلنوبية، 

من  وعدد  الداخلية  وزارة  اإدارات 

امل�شوؤولني من املحافظة.

�شمو  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

اجلنوبية  املــحــافــظــة  حمــافــظ 

معايل  اأول  الفريق  بتوجيهات 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

دعم  اإىل  الهادفة  الداخلية،  وزير 

وال�شراكة  ـــن  والأم ال�شتقرار 

من  الوطني  والنتماء  املجتمعية 

الربامج  من  العديد  تنفيذ  خالل 

توعية  يف  ت�شهم  التي  والأن�شطة 

وتثقيف اأفراد املجتمع، م�شيًدا �شموه 

واجلهات  الأمنية  الإدارات  بجهود 

املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  املعنية 

اآفة  التحديات ملكافحة  يف مواجهة 

املخدرات وحماية النا�شئة ل�شمان 

جمتمع اآمن.

باأن  املحافظ،  �شمو  واأو�شح 

كل  تدعم  اجلنوبية  املحافظة 

هذه  ملكافحة  الوطنية  اجلهود 

اإ�شراك  خــالل  من  ــك  وذل الآفـــة، 

التوعوية  املــبــادرات  يف  ــايل  الأه

الهادفة اإىل رفع مداركهم وتر�شيخ 

والنتماء  املجتمعية  ال�شراكة  مبداأ 

الوطني جتاه خماطر اآفة املخدرات 

على  املبا�شر  ل�شررها  وم�شتقاتها 

املجتمع  ل�شفو  وتهديدها  الأفــراد 

املحافظة  باأن  منوًها  وطماأنينته، 

مبادراتها  خالل  ومن  اجلنوبية 

الرائدة تويل اهتماما خا�شا بتوعية 

مبخاطر  املجتمع  �شرائح  جميع 

املخدرات.

وزير الداخلية ي�صتقبل رئي�س اجلمارك 

مبنا�صبة فوزه برئا�صة منظمة اجلمارك العاملية

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اليوم  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ 

�شوؤون اجلمارك، مبنا�شبة فوزه وبالتزكية، 

لفرتة  العاملية  اجلمارك  منظمة  برئا�شة 

اإعمال  اإدارة  يف  جلهوده  تقديًرا  ثانية، 

املنظمة يف املرحلة الأخرية.

�شوؤون  رئي�س  ــر،  ــوزي ال هناأ  ــد  وق

الدويل  املن�شب  هذا  تبوء  على  اجلمارك 

املتميز، والذي يوؤكد مكانة مملكة البحرين 

يتمتع  وما  املرموقة،  الدولية  و�شمعتها 

قدرتهم  من  تزيد  اإمكانات  من  اأبناوؤها  به 

املتميزة على تويل منا�شب دولية متقدمة.

و�شدد على جدارة رئي�س اجلمارك بهذا 

من خربات،  به  يتمتع  ما  املن�شب، يف ظل 

منظمة  اإدارة  يف  نوعية  اإ�شافة  متثل 

اجلمارك العاملية، مبا ت�شكله من دور موؤثر 

خال�س  عن  معرًبا  العاملي،  القت�شاد  يف 

جمل�س  رئي�س  اجلمارك  لرئي�س  متنياته 

منظمة اجلمارك العاملية بالتوفيق وال�شداد.

وزير الداخلية ي�صتقبل املوظف 

الفائز يف بطولة االأردن الدولية للقدرة

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س،  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

عبدالرحمن  بن  نا�شر  ال�شيخ  وبح�شور 

املوظف  الداخلية،  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

الأردن  بطولة  يف  الفائز  العو�شي  عثمان 

مل�شافة  اأقيمت  والتي  للقدرة،  الدولية 

120 كم لل�شباق الرئي�س و100 كم.

بتوجيهات  الداخلية  وزير  اأ�شاد  وقد 

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

الرئي�س  ال�شباب  و�شوؤون  الإن�شانية 

للفرو�شية  امللكي  لــالحتــاد  الفخري 

على  �شموه  وحر�س  القدرة،  و�شباقات 

هذه  يف  النا�شئني  الفر�شان  م�شاركة 

وتاأهيلهم  لهم  دعًما  العاملية،  البطولة 

. للم�شتقبل

الفائز  املوظف  الداخلية،  وزير  وهناأ 

الإجناز والذي يعك�س ما يتمتع  على هذا 

به من اإمكانات وجاهزية من بني الفر�شان 

القوية  املناف�شة  على  وقدرة  النا�شئني 

الإيجابية. النتائج  وحتقيق 

الفر�شان  دعــم  اأهمية  اإىل  واأ�ــشــار 

اإحــراز  يف  قدراتهم  وتعزيز  وتدريبهم 

العاملية،  البطولت  يف  متقدمة  مراكز 

يف  وال�شداد  التوفيق  كل  للجميع  متمنًيا 

الوطن. خدمة 

وزير »الكهرباء« يبحث مع

النائب الع�صريي احتياجات منطقته

نا�شر  بن  ــل  وائ املهند�س  ا�شتقبل 

واملــاء  الكهرباء  �شوؤون  وزيــر  املبارك 

ع�شو  الع�شريي  ه�شام  د.  النائب  مبكتبه 

ال�شاد�شة  الدائرة  ممثل  النواب  جمل�س 

مبحافظة املحرق.

من  عــدد  مناق�شة  اللقاء  خــالل  ومت 

املوا�شيع املتعلقة بقطاعي الكهرباء واملاء، 

وم�شاريع  خطط  الوزير  ا�شتعر�س  حيث 

اإ�شافة  امل�شتقبلية،  واملاء  الكهرباء  هيئة 

اإىل ا�شتعرا�شه اأهم املنجزات التي حتققت 

موؤخًرا يف الهيئة وعوائد هذه املنجزات يف 

للمواطنني  واملاء  الكهرباء  خدمات  تقدمي 

واملقيمني يف مملكة البحرين.

وتطرق اللقاء اإىل �شبل تعزيز التعاون 

امل�شرتك بني هيئة الكهرباء واملاء وجمل�س 

التي  الهيئة  النواب، من خالل دعم خطط 

وتطوير  لتح�شني  م�شتمر  ب�شكل  تهدف 

التي  املخل�شة  باجلهود  م�شيًدا  خدماتها، 

يقوم بها النواب يف طرح ومناق�شة الق�شايا 

وبالتعاون  املواطن  م�شلحة  مت�س  التي 

وال�شلطة  التنفيذية  ال�شلطة  بني  امل�شرتك 

املواطنني،  الت�شريعية يف حتقيق تطلعات 

والرتقاء بجودة وكفاءة اخلدمات املقدمة، 

القيادة  توجيهات  من  انطالًقا  ــك  وذل

بني  التعاون  وتوطيد  بتوثيق  الر�شيدة 

والتنفيذية. الت�شريعية  ال�شلطتني 

النائب  ا�شتعر�س  ذاته،  ال�شياق  يف 

م�شيًدا  اخلدمات،  من  منطقته  احتياجات 

التي  باملوا�شيع  واهتمامهم  بجهودهم 

اأف�شل  تقدمي  على  وحر�شهم  املواطن  تهم 

اخلدمات للمواطنني واملقيمني كافة.

النائب عن تقديره للجهود  اأعرب  فيما 

الرتقاء  اأجــل  من  الهيئة  تبذلها  التي 

بخدمتي الكهرباء واملاء، موؤكًدا على اأهمية 

اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  امل�شتمر  التعاون 

للمواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.
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�سمن ا�ستعدادات ا�ستقبال العام الدرا�سي القادم

مدير عام �س�ؤون املدار�س يتفقد املباين الأكادميية اجلديدة مبدار�س الرفاع 

العام  ا�ستقبال  ال�ستعدادات  متابعًة 

وما   ،2022-2021 اجلديد  الدرا�سي 

املباين  جاهزية  �سمان  من  ذلك  يتطلبه 

ال�ستقبال  املدر�سية  واملرافق  االأكادميية 

التعليمية  الهيئات  واأع�ساء  الطلبة 

حممد  الدكتور  قام  باملدار�س،  واالإدارية 

مبارك بن اأحمد املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

والتعليم  الرتبية  رئي�س جلنة وكالء وزارة 

وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال  واالأ�ستاذة 

بتنفيذ  واالأداء،  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 

زيارة ميدانية تفقدية لالطالع على جاهزية 

حديثة  االأكادميية  واملرافق  املباين  ت�سغيل 

الغربي  الرفاع  مدر�سة  من  كل  يف  االإن�ساء 

الغربي  الرفاع  ومدر�سة  للبنات،  االبتدائية 

التقى  الزيارة،  وخالل  للبنات.  االإعدادية 

باأعمال  بالقائم  املدار�س  ل�سئون  العام  املدير 

االبتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�سة  مديرة 

النعيمي،  عبداهلل  مرمي  االأ�ستاذة  للبنات 

والقائم باأعمال مديرة مدر�سة الرفاع الغربي 

اأحمد را�سد،  االأ�ستاذة منى  للبنات  االإعدادية 

ل�سمان  العمل  �سري  على  االطالع  مت  كما 

ت�سغيل كامل للمبنيني االأكادمييني اللذين مت 

واالإجراءات  املدر�ستني،  اإن�ساوؤهما حديًثا يف 

اال�ستفادة  حتقيق  ل�سمان  اتخاذها  مت  التي 

املطلوبة من الطاقة اال�ستيعابية التي يوفرها 

املنطقة، كما  املبنيان اجلديدان خدمة الأهايل 

متت معاينة املرافق التي ي�سمها املبنيان من 

للهيئات  قاعات درا�سية وخمتربات ومكاتب 

التعليمية واالإدارية ومرافق ريا�سية وغرف 

ذلك،  وغري  ومتري�س  اأولية  اإ�سعافات 

تاأثيث  جدولة  على  االطالع  اإىل  باالإ�سافة 

وجتهيز املرافق املتبقية.

املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  تقدم  وقد 

املوقرة  احلكومة  اإىل  والتقدير  بال�سكر 

�سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  برئا�سة �ساحب 

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

اهتمام  من  التعليم  يلقاه  ما  على  الوزراء 

وامل�ساريع  الربامج  ترتجمهما  ورعاية 

البنى  توفري  اإىل  ترمي  التي  احلكومية 

وجه،  اأكمل  على  الالزمة  التعليمية  التحتية 

التعليم  لتطوير  االأعلى  املجل�س  وبتوجهات 

حممد  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  والتدريب 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن 

وزارة  ومتابعة  بتعاون  م�سيًدا  الوزراء، 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  االأ�سغال 

بوزارة  التخطيط  قطاع  وبجهود  العمراين، 

الرتبية والتعليم.

العنزور  حبيب  كفاية  الزيارة  ح�سر 

التعليمية،  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل 

الوكيل  البونوظة  عي�سى  لطيفة  واالأ�ستاذة 

امل�ساعد للتعليم، وعدد من امل�سوؤولني.

�سفري البحرين يف

ت�ن�س يقدم اأوراق اعتماده يف ليبيا

عبداهلل،  اأحمد  حممود  اإبراهيم  قدم 

ململكة  �سفرًيا  اعتماده  اأوراق  من  ن�سخة 

ال�سقيقة  ليبيا  دولة  لدى  املعني  البحرين 

واملقيم يف تون�س، اإىل الدكتور حممد يون�س 

املنفي، رئي�س املجل�س الرئا�سي الليبي.

الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  اأعرب  وقد 

ملا  الكبريين  وتقديره  اعتزازه  عن  الليبي 

القائمة  الوثيقة  الثنائية  العالقات  ت�سهده 

ال�سقيقة  ليبيا  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

خمتلف  يف  م�ستمرين  ومنو  تطور  من 

التوفيق  كل  لل�سفري  متمنًيا  املجاالت، 

الدبلوما�سي  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح 

اجلديد.

من جانبه، اأكد ال�سفري اإبراهيم حممود 

البحرين  مملكة  حر�س  عبداهلل  اأحمد 

مع  الثنائية  العالقات  تعزيز  على  الدائم 

البلدين  و�سالح  خري  فيه  ملا  ليبيا  دولة 

وال�سعبني ال�سقيقني.

العالقات  عمق  على  اجلانبان  اأكد  كما 

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  املتميزة 

تعزيزها  �سبل  م�ستعر�سني  ليبيا،  ودولة 

يلبي  مبا  اأرحب  اآفاق  اإىل  بها  واالرتقاء 

التطلعات واالآمال وامل�سالح امل�سرتكة.

ومن جانب اآخر، اجتمع اإبراهيم حممود 

املعني  البحرين  �سفري مملكة  اأحمد عبداهلل، 

مع  تون�س،  يف  واملقيم  ليبيا  دولة  لدى 

حكومة  رئي�س  الدبيبة،  عبداحلميد  دولة 

بح�سور  ليبيا،  دولة  يف  الوطنية  الوحدة 

عدد من كبار امل�سوؤولني بوزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل بدولة ليبيا ال�سقيقة.

امل�سار  على  التاأكيد  االجتماع  مت خالل 

االأخوية  العالقات  به  متتاز  الذي  املتقدم 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  الثنائية 

ودولة ليبيا، معربني عن تطلعهما لتعزيز 

عالقات التعاون والتن�سيق الثنائي امل�سرتك 

اأ�سمل  م�ستويات  اإىل  وتنميتها  البلدين  بني 

ويعود  امل�سرتكة  الطموحات  يلبي  مبا 

�سعبيهما،  وعلى  عليهما  واخلري  بالنفع 

اإ�سافة اإىل بحث عدد من املو�سوعات حمل 

االهتمام امل�سرتك.

مقرتح نيابي لت�سديد الرقابة على

الدراجات النارية لت��سيل طلبات املطاعم

غالب اأحمد:

تدر�س جلنة اخلارجية والدفاع واالأمن 

الوطني مقرتًحا نيابًيا ت�سديد الرقابة على 

لتو�سيل  املخ�س�سة  النارية  الدراجات 

املرورية  الناحية  من  املطاعم  طلبات 

وال�سحية.

للمقرتح  االإي�ساحية  املذكرة  يف  وجاء 

اأنه ياأتي نظًرا للعديد من التجاوزات املرتكبة 

التي  النارية  الدراجات  �سائقي  قبل  من 

الرقابة  لت�سديد  وذلك  املطاعم؛  ت�ستخدمها 

للمخالفات  حد  و�سع  خالل  من  عليهم 

املرورية املقرتفة من قبلهم وكذلك من خالل 

�سناديق  على  لل�سحة  ا�سرتاطات  حتديد 

حمل الطعام املثبتة يف موؤخرة الدراجة.

ت املذكرة االإي�ساحية على عدد من  ون�سّ

االونة  �سوهد يف  انه  فيها  املربرات، وجاء 

قبل  من  عديدة  مرورية  االخرية جتاوزات 

لنقل  املخ�س�سة  النارية  الدراجات  �سائقي 

اأبرزها  وتو�سيل طلبات املطاعم والتي من 

لالأر�سفة  الدراجات  �سائقي  ا�ستغالل 

وملمرات امل�ساة كطرق خمت�سرة مما يعّر�س 

الطريق و�سائقي  امل�ساة وم�ستخدمي  حياة 

مما  للخطر  ال�سواء  حد  على  الدراجات 

يتوجب ت�سديد الرقابة املرورية وو�سع حد 

لهذه االنتهاكات.

واأ�سار املقرتح اإىل اأن ال�سناديق املثبتة 

على الدراجات والتي يتم حمل االأطعمة فيها، 

ا�سرتاطات  الذي يتوجب معه وجود  االأمر 

االأغذية  و�سحة  و�سالمة  لنظافة  ومعايري 

الدراجات  طريق  عن  املطاعم  من  املنقولة 

النارية والتي حتتاج اإىل م�ستوى عاٍل من 

اجليد  التغليف  على  واملحافظة  النظافة 

للطعام لتفادي الت�سبب باالأمرا�س وحاالت 

املجتمع،  اأفراد  بني  العدوى  ونقل  الت�سمم 

الت�سمم  اإىل  يوؤدي  ما  اأبرز  من  الأن  وذلك 

هو الطعام غري النظيف واملح�سر ب�سورة 

�سيئة.

اخلدمات  رئي�س جلنة  باملقرتح  وتقّدم 

عليه  وقع  فيما  االأن�ساري،  اأحمد  النائب 

اإىل جانب مقدم املقرتح كل من النواب علي 

زايد، عي�سى الدو�سري، عبدالرزاق حطاب، 

اإبراهيم النفيعي.

»التنمية ال�سيا�سية« ينظم

ندوة ل�ستعرا�س م�سرية العمل الربملاين

اأعلن معهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية 

بعنوان  جماهريية  ندوة  تنظيمه  عن 

القرار:  �سنع  ومراكز  الت�سريع  »منظومة 

اإ�ساءات من م�سرية العمل الربملاين يف مملكة 

والع�سرين  التا�سع  يف  وذلك  البحرين«، 

االحتفال  مع  تزامًنا  اجلاري،  يونيو  من 

ي�سارك  الربملاين،  للعمل  الدويل  باليوم 

زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  كمتحدثني  فيها 

�سالح  بن  وعلي  النواب،  جمل�س  رئي�سة 

وعادل  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  ال�سالح 

الربملان  رئي�س  الع�سومي  عبدالرحمن  بن 

العربي.

في�سل  اإميان  اأكدت  املنا�سبة،  وبهذه 

اأهمية  للمعهد،  التنفيذي  املدير  جناحي، 

موا�سلة التعريف بامل�سرية التنموية ال�ساملة 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  يقودها  التي 

حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، 

وما حققته من اإجنازات ملمو�سة يف خمتلف 

الدميقراطي  اجلانبني  يف  ال�سيما  املجاالت، 

والربملاين.

تاأتي  الندوة  هذه  اأن  جناحي  واأ�سافت 

انطالًقا من اأهداف ور�سالة املعهد يف تعزيز 

الدميقراطية، وتنمية املجتمع، ون�سر الوعي 

واملعرفة بدور ال�سلطة الت�سريعية، واأهميتها 

والنواب،  ال�سورى  مبجل�سي  املتمثلة 

الدويل  لليوم  ال�سنوية  الذكرى  مع  تزامًنا 

على  تاأكيًدا  ياأتي  والذي  الربملاين،  للعمل 

�سنع  عملية  يف  الربملانات  ودور  اأهمية 

ركائز  كاأحد  متثله  وما  والت�سريع  القرار 

اأهداف  حتقيق  يف  واإ�سهاماتها  الدميقراطية 

التنمية امل�ستدامة.

ا�ستعرا�س تاريخ  الندوة  و�سيتم خالل 

العمل الربملاين وما حققته مملكة البحرين من 

تقدم رفيع وتطور ملفت يف م�سرية اإجنازات 

العمل الدميقراطي واملوؤ�س�سي، والذي اأر�سى 

خالل  من  الوطني  العمل  ميثاق  قواعده 

التي  والد�ستورية  احل�سارية  املمار�سات 

ظل  يف  واملوؤ�س�سات  القانون  دولة  ر�سخت 

ال�ساملة حل�سرة �ساحب  التنموية  امل�سرية 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه. 

بالتعاون  جناحي  اإميان  ونوهت 

والتن�سيق القائم بني معهد البحرين للتنمية 

يف  ممثلة  الت�سريعية  وال�سلطة  ال�سيا�سية 

�سكرها  مقدمة  والنواب،  ال�سورى  جمل�سي 

لرئي�سي املجل�سني على امل�ساركة الدائمة يف 

فعاليات املعهد.

لدى ت�قيعها بروت�ك�ل التعاون بني »ال�سبكة الربملانية« والربملان العربي

الفا�سل تدع� لإن�ساء مركز عربي و�سبكات اإقليمية للأمن الغذائي

عبداهلل  جهاد  الدكتورة  دعت 

اخلدمات  جلنة  رئي�سة  الفا�سل 

رئي�س  نائب  ال�سورى  مبجل�س 

الغذائي  لالأمن  الربملانية  ال�سبكة 

العربي  والعامل  اأفريقيا  يف 

الإن�ساء مركز عربي لالأمن الغذائي 

الغذائي،  لالأمن  اإقليمية  و�سبكات 

اجلهود  م�ساعفة  �سرورة  موؤكدة 

العربية  املوؤ�سرات  رفع  اأجل  من 

باالأمن  االأمان  ن�سب  حتقيق  يف 

من  املجتمعات  حلماية  الغذائي، 

ال�سحية  �سالمتهم  تهدد  اأخطار 

وت�سكيل  واالجتماعية،  والبيئة 

على  للتغلب  م�ستمرة  حتالفات 

رفع  من  حتد  التي  املعوقات 

بني خمتلف  الذاتي  االكتفاء  ن�سبة 

اإقامة  اأهمية  اإىل  م�سرية  البلدان، 

االجتماعات واللقاءات والفعاليات 

االأمن  ا�ستدامة  مبو�سوع  املعنية 

ممكن  قدر  اأكرب  لتحقيق  الغذائي 

خمتلف  بني  فيما  ال�سراكات  من 

وهو  وامل�ستوردة،  املنتجة  الدول 

ما يعك�س �سرورة ملحة.

توقيع  حفل  خالل  ذلك  جاء 

ال�سبكة  بني  التعاون  بروتوكول 

يف  الغذائي  لالأمن  الربملانية 

والتي  العربي  والعامل  اأفريقيا 

عبداهلل  جهاد  الدكتورة  مثلتها 

ال�سبكة،  رئي�س  نائب  الفا�سل 

عادل  برئا�سة  العربي  والربملان 

مبقر  الع�سومي  عبدالرحمن  بن 

اجلامعة العربية بجمهورية م�سر 

بّينت  حيث  ال�سقيقة،  العربية 

اأو�سحت  قد  كورونا  جائحة  اأن 

توريد  �سال�سل  تاأثرت  كيف 

تعطيل  بعد  الدول  بني  الغذاء 

على  قيود  وفر�س  ال�سفر  حركة 

عدم  عن  ك�سف  ما  وهو  التنقل، 

وجود اأفق وا�سح النتهاء خماطر 

االقت�سادية  وتداعياتها  اجلائحة 

تاأمني  من  ذلك  على  يرتتب  وما 

ال�سلع  من  اال�سرتاتيجي  املخزون 

ال�سرورية بالبلدان.

توقيع  اأن  اإىل  ولفتت 

الربوتوكول بني ال�سبكة والربملان 

العربي جاء لي�سع مو�سوع االأمن 

االأولويات  �سدارة  يف  الغذائي 

خمتلف  من  امل�سّرعني  لدى 

ت�ساند  بحيث  العربية،  الدول 

العربي  الربملان  جهود  ال�سبكة 

الربملانية  االآليات  ا�ستخدام  يف 

ال�ستدامة  املوارد  بتعزيز  الكفيلة 

املبادرات  واإطالق  الغذاء،  نظم 

تواجه  التي  للتحديات  للت�سدي 

االأمن  اأو  الذاتي  االكتفاء  حتقيق 

اإىل  م�سرية  بالبلدان،  الغذائي 

مع  بالتعاون  ال�سبكة  ترحيب 

الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء 

ترتبط  حيث  البلدان،  مبختلف 

ا�سرتاتيجية مع  ال�سبكة ب�سراكات 

منظمة  مثل  املتخ�س�سة  املنظمات 

والزراعة  لالأغذية  املتحدة  االأمم 

الدويل  وال�سندوق  )الفاو( 

للتنمية الزراعية )ايفاد( واملعنيني 

متوقعة  الغذائي،  االأمن  مبو�سوع 

يف  الربوتوكول  هذا  ثمار  قطف 

خالل  من  املقبلة  القليلة  الفرتة 

ن�ساط  الإجناز  التعاون  تكثيف 

ق�سايا  ملناق�سة  مكثف  عربي 

املعاجلات  واقرتاح  الغذائي  االأمن 

املنا�سبة للتحديات القائمة.

باأن  الفا�سل  واأفادت 

عدًدا  اأطلقوا  قد  العرب  الربملانيني 

من املقرتحات مبختلف م�ساركاتهم 

يف  وجنحوا  والدولية،  العربية 

ملقرتحاتهم،  الفعاليات  هذه  تبني 

اإيجابًيا  مردودها  �سيكون  والتي 

بني  ومن  النور،  اأب�سرت  لو  فيما 

منوذج  لتعميم  التحرك  اأبرزها 

اال�سرتاتيجي  املخزون  قانون 

معتمًدا  ت�سريًعا  ليكون  لل�سلع 

للتطبيق يف خمتلف البلدان، حيث 

يهدف هذا الت�سريع لتحديد ن�سبة 

من االأمان لتوفر ال�سلع ال�سرورية 

وال�سلع  الغذائية  ال�سلع  وت�سمل 

غري الغذائية ال�سرورية.

�سكرها  عن  اأعربت  وفيما 

على  العربي  الربملان  لرئي�س 

تعزيز  �سبيل  يف  الكبرية  جهوده 

خالل  من  العربي  الربملان  مكانة 

خمتلف  مع  التن�سيق  تكثيف 

الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء 

على  وحر�سه  البلدان  مبختلف 

بناء ال�سراكات الربملانية لي�سطلع 

الربملان بدور رائد وطليعي، نقلت 

�سما�س  بن  عبداحلكيم  حتّيات 

رئي�س جمل�س امل�ست�سارين باململكة 

الربملانية  ال�سبكة  رئي�س  املغربية 

لالأمن الغذائي يف افريقيا والعامل 

العربي، وتاأكيده على اأهمية توقيع 

الربوتوكول، لكون مو�سوع االأمن 

ق�سية  الراهن  الوقت  يف  الغذائي 

جوهرية ملختلف البلدان وبخا�سة 

جائحة  تداعيات  عنه  اأ�سفرت  ما 

كورونا، والتي جعلت من مو�سوع 

االأمن الغذائي اأولوية وطنية لدى 

ال�سبكة  اأن  مبينة  البلدان،  كل 

جاءت  الغذائي  لالأمن  الربملانية 

برملانيني  من  ا�ست�سرافية  بقراءة 

العام 2018م،  واأفارقه يف  عرب 

االقت�سادي  املنتدى  اأو�سى  حيث 

باإن�ساء  االفريقي  العربي  الربملاين 

هذه ال�سبكة، والتي اأب�سرت النور 

الطريق  لتمهد   2019 يناير  يف 

م�سرتك  برملاين  تن�سيق  اأمام 

وا�ستدامة  اال�ستثمارات  لت�سجيع 

�سّح  حتديات  ومواجهة  االإنتاج 

املوارد واالإمكانات.

اأغلبهم متطّ�ع�ن يف »الفريق ال�طني الطّبي«.. يف اجتماع جمع 4 نّ�اب بال�زيرة

قائمة من 1244 خّريج »طب« و»متري�س« على مكتب وزيرة ال�سحة

فاطمة �سلمان:

 

ع�سو  بوعنق  خالد  النائب  ك�سف 

ا�سًما   1244 رفع  مت  باأنه  النواب  جمل�س 

موؤهالت  يحملون  ممن  عمل  عن  الباحثني  من 

طبية ومتري�سية و�سحية اإىل وزيرة ال�سحة 

الوزيرة  بناًء على طلب  وذلك  ال�سالح،  فائقة 

عن  الباحثني  بالبحرينيني  لتزويدها  �سخ�سًيا 

بالطب  املخت�سة  املوؤهالت  يحملون  ممن  عمل 

اإىل  ا�ستعدادها  موؤكدة  وال�سحة،  والتمري�س 

يف  لهم  �سابق  طلب  وجود  ب�سرط  توظيفهم 

الوزيرة  اجتماع  اإثر  وذلك  املدنية،  اخلدمة 

فالح  و�سيد  بوعنق  خالد  النواب  من  كل  مع 

واإبراهيم النفيعي وزينب عبداالأمري.

الوزيرة  �سدر  رحابة  بوعنق  وثّمن 

الكوادر  توظيف  اأولوية  على  وتاأكيدها 

يج�سد  ما  وهو  ال�سحة  وزارة  يف  البحرينية 

رئي�س  العهد  ويل  �سمو  لتوجيهات  تنفيذها 

جانب  اإىل  اأوالً  البحريني  يكون  باأن  الوزراء 

بحرنة  جمال  يف  الوزارة  خطة  جهود  بيان 

الوظائف.

االأوىل  الدفعة  »اإن  قائالً:  بوعنق  واأ�ساف 

عمل  عن  باحث   600 ت�سّمنت  القائمة  من 

واأحلقت بالدفعة الثانية بواقع 644 باحًثا عن 

عمل، منوًها اأن غالبية اأن غالبية الباحثني عن 

عمل هم من املتطوعني الذين اأثبتوا بكل اإخال�س 

ووالء من خالل وقوفهم يف ال�سفوف االأمامية 

يف القطاع الطبي والتمري�سي وال�سحي وهذا 

اأقل ما يقدم لهم عرب توظيفهم«.

اإىل  الوزارات  خمتلف  بوعنق  ودعا 

للمواطنني  بتخ�سي�سها  الوظائف  عن  االإعالن 

من  كبرية  اإعداد  وجود  موؤكًدا  البحرينيني، 

خمتلف  يحملون  ومن  واجلامعيني  املوؤهلني 

يف  غريهم  من  اأوىل  البلد  اأبناء  واأن  املهارات، 

دول  عنها يف  االإعالن  يتم  التي  الوظائف  تلك 

اأجنبية رغم وجود كفاءات وطنية باحثة عن 

اخليار  البحريني  املواطن  يكون  اأن  على  عمل 

تعذر وجود  والثالث ويف حال  والثاين  االأول 

االأجنبي  يكون  اأن  البحريني  لدى  التخ�س�س 

املواطن  بتدريب  قيامه  ب�سرط  اأخرًيا  خياًرا 

ن�س  كما  حمددة  زمنية  فرتة  يف  البحريني 

قانون وقرارات اخلدمة املدنية.

خالد بوعنق

اأحمد الأن�صاري
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التطعيمات تقلل من ن�سب احلاالت التي حتتاج اإىل العناية الطبية

اأطباء يدعون الأخذ اجلرعة املن�سطة لتحقيق اأق�سى ا�ستفادة ممكنة
خديجة العرادي:

اأكد عدد من الأطباء العاملني يف القطاع 

على  البحرين  يف  واخلا�ص  العام  ال�صحي 

مملكة  تقدمها  التي  التطعيمات  ماأمونية 

من  للوقاية  واملقيمني  للمواطنني  البحرين 

اأن ن�صبة فاعليتها  اإىل  )كوفيد-19(، لفتني 

تخفيف  يف  واإ�صهامها  خا�صة  الكبرية 

الأعرا�ص امل�صاحبة عند الإ�صابة بالفريو�ص.

اأعلنت عنه  ودعا الأطباء - وبح�صب ما 

وزارة ال�صحة البحرينية - عموم املواطنني 

فما  عاما   50 العمر  من  البالغني  واملقيمني 

فوق والذين اأكملوا 3 �صهور من اأخذ اجلرعة 

الثانية من تطعيم )�صينوفارم( اإىل �صرورة 

الثالثة  اجلرعة  لأخذ  والت�صجيل  املبادرة 

املن�صطة من تطعيم )فايزر بيونتيك( امل�صاد 

ماأمونية  على  موؤكدين  كورونا،  لفريو�ص 

يف  الكبرية  فاعليتها  ون�صبة  التطعيمات 

الت�صدي لهذا الفريو�ص.

اجلرعة  هذه  اأن  لـ)الأيام(  واأو�صحوا 

�صاأنها  من  التطعيم  من  املن�صطة  اأو  الداعمة 

ن�صبة  من  تقلل  واأن  فرد  لكل  املناعة  تعزيز 

بغري  مقارنة  لالآخرين  الفريو�ص  نقل 

وتكوين  احلماية  يف  والفاعلية  املطعمني 

ا�صتفادة  اأق�صى  لتحقيق  املجتمعية  املناعة 

التي  الراهنة  الظروف  يف  خا�صة  ممكنة 

ي�صهد فيها النظام ال�صحي يف العامل تزايدا 

بفريو�ص  القائمة  احلالت  اأعــداد  يف  كبريا 

البحرين  مملكة  اأن  واأو�صحوا  كورونا، 

مع  التعامل  �صعيد  على  خطوات  اتخذت 

مبا  مراحله  من  مرحلة  كل  يف  الفريو�ص 

ي�صهم يف التغلب على اجلائحة والت�صدي لها 

حفاظا على �صحة و�صالمة اجلميع.

الوطنية  اجلهود  على  الأطباء  واأثنى 

لفريق البحرين بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، يف الت�صدي للجائحة، 

موؤكدين على اأن اختالف التطعيمات ل ي�صر 

ول ي�صكل فارقا لأنها جميعها تكافح فريو�صا 

تقلل  التطعيمات  هذه  اأن  مو�صحني  واحدا، 

العناية  اإىل  التي حتتاج  احلالت  ن�صب  من 

ر�صد  فبح�صب  امل�صت�صفى،  داخــل  الطبية 

من  املطعمني  غري  اأن  تبني  القائمة  احلالت 

احلالت القائمة هم الأكرث حاجة اإىل العناية 

لدى  الوفيات  ن�صبة  اأن  كما  امل�صت�صفى،  يف 

املطعمني اأقل كثريا من غري املطعمني.

على  املقبلني  جميع  الأطــبــاء  وطماأن 

مت  الذين  املواطنني  من  الإ�صايف  التح�صني 

ال�صينية  باحلقنة  بالفعل  بالكامل  تطعيمهم 

يف  لديهم  املناعة  جهاز  تقوية  �صاأنه  من 

مواجهة املر�ص، موؤكدين اأن توافر اللقاحات 

يعد اأحد اأهم اإجنازات اململكة يف املعركة �صد 

اجلائحة.

الدلل  ابت�صام  الدكتورة  اأكدت  بدورها 

جمعية  �صر  اأمينة  ال�صورى  جمل�ص  ع�صو 

عدم  على  لـ)الأيام(  اخلا�صة  امل�صت�صفيات 

يف  املعتمدة  اللقاحات  بني  اأف�صلية  وجود 

الدولة، م�صرية اإىل اأنها جميعها اآمنة وفعالة 

يف الوقاية من م�صاعفات املر�ص.

اأتاحت  البحرين  مملكة  اأن  ــرت  وذك

لقاح  على  احلا�صلني  ـــام  اأم خــيــاريــن 

)�صينوفارم(، يتمثل الأول يف احل�صول على 

اجلرعة الثالثة التن�صيطية من اللقاح نف�صه، 

لقاح  من  جرعتني  على  احل�صول  والثاين 

)فايزر بيونتيك(.

واأو�صحت الدلل اأن الهدف من احل�صول 

اجلهاز  تعزيز  هو  الثالثة  اجلرعة  على 

املناعي لدى اأ�صحاب الأمرا�ص املزمنة، ومن 

يعانون �صعف املناعة، موؤكدة اأن احل�صول 

على )فايزر( بعد مرور �صتة اأ�صهر على اأخذ 

اجلرعة الثانية من )�صينوفارم( ل يجلب اأي 

خماطر �صحية.

طبيب   - البقارة  على  الدكتور  واأ�صاد 

ال�صحة  ــوزارة  ب الأ�صرة  طب  ا�صت�صاري 

مبا   - الطبية  املحاجر  يف  ومتطوع  متقاعد 

تقدمه وزارة ال�صحة يف البحرين وجهودها 

من اأجل حماربة هذا الفريو�ص، داعيا الفئات 

البحرين  مملكة  يف  للخطر  عر�صة  الأكــرث 

اأخذ  من  اأ�صهر   6 اأكملوا  الذين  من  خا�صة 

)�صينوفارم(،  تطعيم  من  الثانية  اجلرعة 

والعاملني يف ال�صفوف الأمامية من الكوادر 

الطبية، بالإ�صافة اإىل املواطنني واملقيمني من 

البالغني من العمر 50 عاما فما فوق، ومن 

يعانون من ال�صمنة املفرطة واأمرا�ص نق�ص 

املناعة اإىل �صرورة اأخذ اجلرعة املن�صطة.

واأكد البقارة اأن ح�صول املطعمني بلقاح 

على  لـ)كوفيد-19(  امل�صاد  )�صينوفارم( 

لقاح )فايزر بيونتيك(، بعد مرور �صتة اأ�صهر 

الأول  اللقاح  من  الثانية  اجلرعة  اأخذ  على 

من �صاأنه تعزيز اجلهاز املناعي يف مواجهة 

املر�ص، مبينا اأن اجلرعة املن�صطة تاأتي بهدف 

تن�صيط ذاكرة اجلهاز املناعي ليكون م�صتعدا 

وبالتايل  الفريو�ص،  اإزاء  ــدوره  ب للقيام 

للمتابعة  التطعيم  تن�صيط  عملية  تخ�صع 

والدرا�صة، فالتغيري احلا�صل واملتعلق ب�صدة 

تتنا�صب  باإجراءات  مواكبته  يتوجب  املر�ص 

هذا  اأن  مو�صحا  املوجودة،  املتغريات  مع 

علمي  ب�صكل  البحرين  مملكة  يف  يتم  الأمر 

فاجلرعة  الفعالية،  من  عال  م�صتوى  وعلى 

املن�صطة حددت للفئات الأكرث عر�صة للخطر 

والإ�صابة، وميكن فيما بعد اأن تعطى للجميع 

بح�صب احلاجة.

وقال البقارة اإن دولة الإمارات وا�صرائيل 

ي�صتعدون  املتحدة  والوليات  وبريطانيا 

التن�صيطية  اجلرعة  مواطنيهم  لإعطاء 

فعليا  بدء  وبع�صهم  الثالث-  -التطعيم 

باإعطاء اجلرعات املن�صطة، وهذا تاأكيد على 

اأن مملكة البحرين لي�صت الوحيدة التي قامت 

لكون  ولكن  التن�صيطية،  اجلرعات  باإعطاء 

تن�صيطية  جرعات  اىل  بحاجة  الفريو�ص 

ملقاومة حدته حلماية النا�ص واملجتمع.

هالة  الدكتورة  اأفادت  ذاته  ال�صاأن  ويف 

واأذن وحنجرة مبركز  اأنف  ر�صي - طبيبة 

جرعة  تقدمي  ــاأن  ب  - الطبي  احلياة  دار 

كورونا  لفريو�ص  امل�صاد  للتطعيم  من�صطة 

بها  تقوم  التي  ال�صتباقية  اخلطوات  �صمن 

مملكة البحرين يف جهود الت�صدي لفريو�ص 

تاأكيد يف احلفاظ على  كورونا، ي�صاهم بكل 

�صحة و�صالمة اجلميع.

وقالت ر�صي اإن اأي جرعة من�صطة تاأتي 

احلماية  وتاأمني  املناعة  م�صتوى  رفع  بهدف 

تعني  ل  التطعيمات  اأن  وبينت  الأف�صل، 

فامل�صوؤولية  الأفراد،  م�صوؤولية  من  التقليل 

الأول،  ال�صد  حائط  وهي  مهمة،  الذاتية 

التجمعات  عن  التام  البتعاد  اأهمية  وبينت 

املغلوطة واأخذ  لالإ�صاعات  ال�صت�صالم  وعدم 

املعلومات من م�صادرها ال�صحيحة.

 - الأ�صتاذ  عبري  الدكتورة  اأكــدت  كما 

ا�صت�صاري طب عائلة ورئي�ص عيادة املوظفني 

يف م�صت�صفى امللك حمد - اأن اجلرعة املن�صطة 

بفريو�ص  الإ�صابات  تفادي  يف  �صاهمت 

كورونا.

واأو�صحت اأن اجلرعة املن�صطة عبارة عن 

جرعة تعزيزية للمناعة املكت�صبة وتن�صيطية 

اأعطيت  حال  يف  وذلــك  املناعية،  للذاكرة 

اأو للعاملني بال�صفوف المامية  لكبار ال�صن 

لأ�صحاب  اأو  الطبي  بالكادر  العاملني  اأو 

الأمرا�ص املزمنة.

واأ�صافت: »اإننا نهدف من وراء التطعيم 

والت�صجيع على تلقي اجلرعة الثالثة املن�صطة 

اأكرب  للو�صول للمناعة املجتمعية وحت�صني 

عدد ممكن من املجتمع، والذي يهدف بالتاأكيد 

اإىل منع انت�صار املر�ص والتخفيف من �صرعة 

تتلق  مل  التي  الفئات  بني  خا�صة  انت�صاره 

التطعيم مثل الأطفال«.

واأكدت اأن مملكة البحرين تعد من الدول 

ونوعية  بكمية  اللقاح  وفرت  التي  القليلة 

جميع  اأن  اإىل  م�صرية  الختيار،  وحرية 

اللقاحات تخ�صع لختبارات �صالمة م�صددة، 

املوافقة  قبل  عدة،  وجتارب  مبراحل  ومتر 

على ا�صتخدامها.

الأربعة  اللقاحات  اأن  الأ�صتاذ  واأكــدت 

اختريت بناء على اأ�ص�ص علمية دقيقة، ووفق 

اململكة،  يف  بها  املعمول  والقوانني  اللوائح 

ال�صالمة  ل�صروط  م�صتوفية  اأنها  اإىل  م�صرية 

والأمان، لفتة اإىل اأن اللجان املخت�صة دائمة 

الطالع على التحديثات العاملية بخ�صو�ص 

تطوير اللقاحات، وتقييمها دوريا، ما يعك�ص 

حر�صها على تبني اأف�صل العالجات.

ومن جانبه قال الدكتور من�صور بن رجب 

ال�صلمانية  مبجمع  الأطفال  ق�صم  رئي�ص   -

بناء  هي  التطعيمات  وظيفة  اإن   - الطبي 

اأج�صام م�صادة يف اجل�صم، واإن حتديد مدى 

وجودها هو ما ي�صمن فاعلية التطعيم، فكما 

هو احلال مع تطعيمات الأطفال هناك بع�ص 

التطعيمات التي حتتاج اإىل جرعات من�صطة 

الأج�صام  من  عال  م�صتوى  على  للحفاظ 

للج�صم، ولفت  اأكرب  امل�صادة ل�صمان حماية 

اإىل اجلهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة 

رئي�ص  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

للجائحة،  الت�صدي  يف  الـــوزراء  جمل�ص 

فريقا  و�صكلت  امليزانيات  ر�صدت  فالبحرين 

وتقوم  املتخ�ص�صة،  العلمية  الكفاءات  من 

اأجل  من  العاملية  البحثية  املراكز  مبتابعة 

مع  فاحلرب  النهاية،  نقطة  اإىل  الو�صول 

الفريو�ص تتطلب قيام اجلميع بدوره باأمانة 

وم�صوؤولية.

اأهمية اجلرعات  واأكد الدكتور بن رجب 

الذي  للتعامل مع فريو�ص كورونا  املن�صطة 

ومتطورا،  ومتغريا  ن�صطا  فريو�صا  يعترب 

للت�صدي  كبرية  جهود حملية  ثمة  وبالتايل 

اأن  ــح  واأو�ــص ــوة،  ق بكل  الفريو�ص  لهذا 

اإىل  حتتاج  ــال  احل بطبيعة  التطعيمات 

جرعات من�صطة بني الفرتة والأخرى ح�صب 

طبيعة املر�ص وطبيعة التطعيم، الأمر الذي 

يخ�صع لدرا�صات علمية ومتابعات املخت�صني 

حول العامل.

جدير بالذكر اأن مملكة البحرين توا�صل 

الوطنية  احلملة  خالل  من  جهودها  تكثيف 

للتطعيم، بهدف احلفاظ على �صحة و�صالمة 

التوعوية  احلمالت  ت�صتمر يف  كما  اجلميع، 

الهادفة اإىل زيادة احليطة واحلذر و�صرورة 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  موا�صلة 

عن  ال�صادرة  والقرارات  الوقائية  والتدابري 

اجلميع  �صالمة  على  املعنية حفاظا  اجلهات 

والعودة  الفريو�ص  على  الق�صاء  اأجل  من 

للحياة الطبيعية يف اأ�صرع وقت. ي�صار اإىل اأن 

الت�صجيل للجرعة املن�صطة من التطعيم امل�صاد 

لفريو�ص كورونا متاح عرب املوقع الإلكرتوين 

healthalert.gov.« ال�صحة  لوزارة  التابع 

جرعات  لأخذ  »الت�صجيل  اختيار  عرب   »bh
من�صطة« �صمن خيار الت�صجيل لأخذ التطعيم 

امل�صاد لفريو�ص كورونا.

د. عبري اال�ستاذد. علي البقارة د. هالة ر�سي د. ابت�سام الدالل

»امللكية لل�سرطة« تنظم ندوة »دور تعزيز الوالء الوطني«.. العميد احل�سن:

حب الوطن يف القلوب ويعرب عنه بالفعل واالنتماء

طارق  الفريق  رعاية  حتت 

الأمن  رئي�ص  احل�صن  ح�صن  بن 

الأمنية  البحوث  مركز  نظم  العام، 

ندوة  لل�صرطة  امللكية  بالأكادميية 

يف  الوطني  الولء  تعزيز  »دور 

تقنية  عرب  املواطنة«  قيم  تر�صيخ 

بح�صور  وذلك  املرئي،  الت�صال 

اآمر  احل�صن  ح�صن  فواز  العميد 

الكادميية امللكية لل�صرطة و �صارك 

را�صد  ال�صيخ  الدكتور  طرحها  يف 

بن حممد الهاجري رئي�ص الأوقاف 

اأحمد  اأحالم  والدكتورة  ال�صنية، 

للمناهج  امل�صاعد  الوكيل  العامر 

والإ�صراف الرتبوي بوزارة الرتبية 

حممد  يو�صف  والدكتور  والتعليم، 

اإ�صماعيل مدير اإدارة و�صائل الإعالم 

والأ�صتاذة  الإعالم،  �صوؤون  بوزارة 

املكتب  مدير  �صليمان  اأحمد  هالة 

لتعزيز  الوطنية  للخطة  التنفيذي 

قيم  وتر�صيخ  الوطني  النتماء 

املواطنة.

اآمر  نائب  الندوة  ح�صر  وقد 

و186  لل�صرطة  امللكية  الأكادميية 

م�صاركا من من�صوبي وزارة الداخلية 

اململكة  موؤ�ص�صات  خمتلف  ومن 

العامة واخلا�صة.

العميد  األقى  الندوة  بداية  ويف 

الفعالية  راعي  نائب  احل�صن  فواز 

اإن اخلطة الوطنية  كلمة قال فيها، 

التي اأطلق مبادئها الفريق اأول ال�صيخ 

وزير  خليفة  اآل  اهلل  عبد  بن  را�صد 

الداخلية حتت �صعار »بحريننا« قد 

ا�صتمدت من الروؤية امللكية ال�صامية 

التي اأطلقها ح�صرة �صاحب اجلاللة 

اهلل  البالد حفظه  املفدى عاهل  امللك 

الإ�صالحي  العهد  بداية  ورعاه، مع 

والقائمة على تعزيز الولء والنتماء 

ون�صر  املواطنة،  قيم  وتر�صيخ 

والعتدال،  والتعاي�ص  الت�صامح 

واللتزام بالوحدة الوطنية اجلامعة 

الأمن  وحفظ  املجتمع،  اأبناء  لكل 

الوطني وال�صتقرار املجتمعي.

امللكية  الأكادميية  اآمر  واأعرب 

لل�صرطة عن �صكره وتقديره لرئي�ص 

الأمن العام لرعايته للندوة، منوًها 

وفعاليات  لربامج  امل�صتمر  بدعمه 

حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  الأكادميية 

ر�صالتها يف تطوير العلوم ال�صرطية 

والقانونية والجتماعية والإن�صانية 

يف اإطار من القيم واملبادئ ال�صامية 

امل�صتمدة من الدين الإ�صالمي احلنيف 

البحرينية  والتقاليد  والعادات 

الوعي  وتعميق  الأ�صيلة  العربية 

الوطني.

امللكية  الأكادميية  اآمر  واأكد 

لل�صرطة اأن حب الوطن يف القلوب 

والنتماء،  بالفعل  عنه  ويعرب 

باحلقوق  اللتزام  خالل  من  وذلك 

والواجبات التي و�صعها الد�صتور، 

حيث اإن للمواطنة اأ�صكالً عدة، منها 

ت�صحية املواطنة واإبداعية املواَطنة، 

املواطنة  باإبداعية  نت�صلح  وعندما 

تعزيز  دور يف  منا  فرد  لكل  يكون 

ومتا�صك الوحدة الوطنية والنتماء 

والولء للوطن وللملك.

اأدارتها  التي  الندوة  وا�صتملت 

الدكتورة لولوة البودلمة امل�صت�صار 

 4 على  الإعالم  �صوؤون  وزارة  يف 

الدكتور  قام  حيث  عمل،  اأوراق 

الهاجري  حممد  بن  را�صد  ال�صيخ 

رئي�ص الأوقاف ال�صنية بطرح ورقة 

بعنوان  كانت  والتي  الأوىل  العمل 

الوطني..  والنتماء  الولء  »تعزيز 

روؤية �صرعية« والتي ا�صتملت على 

حقوق الوطن على املواطن واملتمثلة 

يف اتباع ويل الأمر واإعزازه، واإتقان 

العمل يف كل ميدان حلفظ ورعاية 

مكت�صبات واجنازات الوطن.

وقامت الوكيل امل�صاعد للمناهج 

وال�صراف الرتبوي بوزارة الرتبية 

والتعليم خالل ورقة العمل الثانية 

تربية  »املواطنة..  عنوان  حتت 

وتنمية«، حيث ا�صتعر�صت املبادرات 

اخلا�صة بوزارة الرتبية والتعليم يف 

الوطني،  والنتماء  املواطنة  جمال 

وذلك عرب تطوير املناهج الدرا�صية 

وحقوق  املواطنة  مقررات  واإ�صافة 

البحرين  تاريخ  ومقرر  الإن�صان 

ال�صعبية،  الثقافة  مقرر  وتطوير 

الفعاليات  تنظيم  اإىل  بالإ�صافة 

اأول  البحرين  مثل  الوطنية 

نوهت  كما  القلوب.  يف  والبحرين 

بجهود الوزارة يف تفعيل ال�صراكات 

بتعزيز  العالقة  ذات  اجلهات  مع 

النتماء والولء الوطني.

و�صائل  اإدارة  مدير  و�صارك 

العالم بوزارة �صئون العالم بطرح 

كانت  والتي  الثالثة  العمل  ورقة 

تعزيز  يف  الإعالم  »دور  بعنوان 

اإىل  اأ�صار  حيث  الوطنية«،  الهوية 

دور الإعالم يف تعزيز مفهوم الولء 

والنتماء الوطني عرب تقدمي حمتوى 

اإعالمي يعزز الهوية الوطنية وتقدمي 

ال�صورة امل�صرفة للبحرين وت�صليط 

ال�صوء على اإجنازاتها عرب خمتلف 

و�صائل الإعالم، م�صريا اإىل اأن وزارة 

باملبادرات  بالعديد  قامت  الإعالم 

تتمثل يف  الوطنية  يف دعم اخلطة 

ومواثيق  والأنظمة  القوانني  تفعيل 

ال�صرف الإعالمية، وتوظيف الربامج 

ودعم  والتلفزيونية  الذاعية 

الإ�صدارات الوطنية.

خالل ا�ستقباله ال�سفري الفلبيني يف لدى البحرين

العلوي يبحث توثيق التعاون والتن�سيق العمايل مع الفلبني

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد 

العلوي  عبدالعزيز  جمال  العمل  �صوق 

الأطر  تبني  على  البحرين  حر�ص مملكة 

حماية  يف  املتبعة  والأنظمة  القانونية 

ان�صجامها  و�صرورة  الوافدة  العمالة 

الدولية. والتفاقيات  املعاهدات  مع 

األفون�صو  ا�صتقباله  لدى  ذلك  جاء   

مملكة  لدى  الفلبني  جهورية  �صفري  فري 

الطرفان  ا�صتعر�ص  حيث  البحرين، 

البلدين  تربط  التي  املتينة  العالقات 

يف  تطويرها  �صبل  وبحثا  ال�صديقني 

اأو�صاع  اإىل جانب بحث  املجال العمايل، 

اململكة. يف  الفلبينية  العمالة 

التي  اجلهود  العلوي  وا�صتعر�ص   

ال�صنوات  مــدى  على  اململكة  تبذلها 

بيئة  مب�صتوى  لــالرتــقــاء  املا�صية 

عن  معرًبا  الــوافــدة،  للعمالة  العمل 

بالعمالة  ــزازه  ــت واع تقديره  بــالــغ 

بناء  يف  الفاعلة  وم�صاهمتها  الفلبينية 

مملكة  يف  القت�صادية  التنمية  م�صرية 

لبحرين. ا

ال�صفري  التنفيذي،  الرئي�ص  واأطلع 

م�صتجدات  ـــدث  اأح على  الفلبيني 

العمل  ــوق  ــص � اإ�ـــصـــالح  ــروع  ــص ــ� م

اتخذت  التي  التنفيذية  واخلــطــوات 

من  جمموعة  ا  م�صتعر�صً لتطبيقه، 

اتخذتها  التي  واملــبــادرات  امل�صاريع 

العمالة. حقوق  حفظ  اإطار  يف  الهيئة 

فري  األفون�صو  اأ�صاد  جانبه،  من 

التي  بالرعاية  البحرين  مملكة  بجهود 

الفلبينية،  للعمالة  اململكة  تقدمها 

حقوقها،  بكامل  تتمتع  اأنها  مــوؤكــًدا 

تقدير  مو�صع  الرعاية  هذه  اأن  موؤكًدا 

الفلبيني. الر�صمي  اجلانب  من 

و�صدد ال�صفري على اأن بالده حري�صة 

الوثيق  والتن�صيق  التعاون  تعزيز  على 

تنظيم  هيئة  مع  الأ�صعدة  جميع  على 

يف  املعنية  واجلــهــات  العمل  �صوق 

بح�صب  بعمالتها  يخت�ص  فيما  اململكة 

بالبحرين. املعتمدة  القوانني  تنظمه  ما 
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وامل�ا�شاة  اإلهي..  وامتحاٌن  جلٌل  م�شاٌب  الأحّبة  فقد 

الت�ا�شل  و�شائل  ولكن  واجتماعي..  اإن�شاين  واجٌب 

الجتماعي تتيح لّنا القيام بذلك.. فلماذا ي�شّر البع�ص على 

فتح جمال�ص عزاء وا�شتقبال اجلميع الأمر الذي من �شاأنه 

اأن ي�شاهم يف انتقال الفريو�ص واملزيد من ال�شحايا؟!

اأفكار  ت�شمم  اأن  الي�م  واحدة  )تغريدة(  ت�شتطيع 

اأو  مئات الآلف يف منازلهم، وي�شتطيع ح�ار تلفزي�ين 

العمل  من  �شن�ات  جه�د  ن�شف  ق�شري  )�شنابي(  م�شهد 

الرتب�ي ال�شاق!.

الأمر جتاوز التقليدية ال�شاذجة يف اخلطاب ال�عظي القدمي 

لعبة  يف  بالدخ�ل  اأ�شبه  بالفعل..انه  خطرياً  واأ�شبح  واملبا�شر، 

لق�انني ولحّكام لها!
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باإن�شاء  اأمًرا  ي�شدر  با�شا  علي  حممد   -  1835

اإىل  اإدارتهما  واأ�شند  امل�شري،  الآثار واملتحف  م�شلحة 

»ي��شف �شياء اأفندي« باإ�شراف رفاعة الطهطاوي.

1928 - اكت�شاف دواء البن�شلني على يد األك�شندر 

فلمنج.

1938 - اإجراء انتخابات املجل�ص الت�شريعي يف 

خالل  ومت  فيها،  ت�شريعي  جمل�ص  اأول  وه�  الك�يت، 

هذه النتخابات اختيار 14 ع�شً�ا من بني 20 مر�شًحا.

جن�ب  يف  احلاكمة  البي�شاء  الأقلية   -  1949

اأفريقيا تبداأ يف تطبيق ق�انني الف�شل العن�شري �شد 

ال�ش�د فيما عرف ب�شيا�شة الأبارتيد.

مينع  كا�شرتو  فيدل  الك�بي  الرئي�ص   -  1960

وي�شادر  »تك�شاك�«  الأمريكية  البرتول  �شركة 

ممتلكاتها.

كا�شرتو  فيدل  الك�بي  الرئي�ص  �شقيقة   -  1964

تفر من ك�با وتطلق ت�شريحات مناه�شة له.

خ�ان  الرئي�ص  اأرملة  بريون  اإيزابيال   -  1974

بريون تق�شم اليمني كاأول رئي�شة جلمه�رية الأرجنتني.

اأوروبا  كاأ�ص  يحرز  اإ�شبانيا  منتخب   -  2008

بهدف  الأملاين  املنتخب  على  ف�زه  بعد  ع�شرة  الثالثة 

النم�شاوية  بالعا�شمة  اأجريت  التي  باملباراة  وحيد 

فيينا.

�ضيف ثقيل يغزو

 �أحد بيوت �ضريالنكا

ثقيالً  �شيفاً  �شكَّل  اأقدام  ت�شعة  بط�ل  مت�شاح 

املنازل  اأحد  مدخل  عند  ظه�ره  لدى  به  مرحب  غري 

من  املعنية  ال�شلطات  تتمكن  اأن  قبل  �شريالنكا،  يف 

ال�شيطرة عليه.

»اإي  وظهر مقطع عرب »ت�يرت« من ت�قيع حمطة 

بي �شي ني�ز« ظهر فيه التم�شاح ال�شخم وه� يقاتل 

قبل اأن يتل�ى ويدور ح�ل نف�شه ويلتف احلبل ح�ل 

عنقه.

قطع  من  عليه  رميه  يتم  ما  يقاوم  كذلك  وبدا 

بال�شتيكية ومطاطية فيتابع التل�ي بعنف.

املطاف  نهاية  الرجال يف  وقد متكن جمم�عة من 

على  وثبت�ه  حبالً  ح�له  فلف�ا  عليه  ال�شيطرة  من 

قطعة خ�شبية.

واأ�شار م�ش�ؤول�ن ر�شمي�ن اإىل اأن احلي�ان الزاحف 

اأعيد اإطالق �شراحه يف احلديقة ال�طنية القريبة.

اأحد  بت�ش�يره  قام  الذي  الفيدي�  مقطع  وحظي 

ال�شكان املحليني مبا يقارب الثني ع�شرة األف م�شاهدة، 

املقطع  يف  وجدت  التي  التعليقات  من  �شيالً  لقي  كما 

عنفاً جتاه احلي�ان، و�شبهت اإحدى الأمهات ما ح�شل 

بالتم�شاح بابنها »حني تبلغه اأنه حان وقت الذهاب«.

بعد 90 عاًما.. �ضريلوك هوملز يعود من جديد

اأعلنت �شركة »�شت�ري تل« عن خطتها لن�شر ق�ش�ص 

اأ�شهر حمقق ب�لي�شي يف عامل  جديدة ل�شريل�ك ه�ملز، 

الأدب والرواية. وكانت ال�شركة عقدت م�ؤخرا اتفاقا مع 

ال�شري ك�نان دويل، �شاحبة حق�ق �شخ�شية  م�ؤ�ش�شة 

�شريل�ك ه�ملز ال�شهري، قبل اإعالنها عن اخلطة.

ال�شخ�شيات  اأ�شهر  من  ه�ملز  �شريل�ك  ويعد 

الق�ش�ص  عدد  اأن  ورغم  الأدب،  عامل  يف  الب�لي�شية 

والروايات التي كتبها م�ؤلفها عنه تعد مت��شطة ن�شبيا، 

الأدبي  الإنتاج  يف  كبري  حظ  لها  كان  ال�شخ�شية  فاإن 

والفني.

ال�شخ�شية ظهرت اأول مرة يف عام 1887، وكانت 

 4 لها  وظهرت  دويل،  ك�نان  اآرثر  ال�شري  تاأليف  من 

اآخر م�ؤلف ظهر لها  روايات و56 ق�شة ق�شرية، وكان 

يف عام 1927، اأي قبل ح�ايل 94 عاما.

اأكرث من  ال�شخ�شية يف  ذلك احلني ظهرت  منذ  لكن 

تلفزي�ين  وعمل  وم�شرح  فيلم  بني  ما  عمل  األف   25

ومطب�عات ومن�ش�رات.

ه�رويتز  اأنط�ين  الربيطاين  الروائي  تعيني  ومت 

كّتابا  معه  و�شي�شرك  اجلديدة،  لل�شل�شلة  رئي�شيا  كاتبا 

يف  اجلديدة  الق�ش�ص  تظهر  اأن  املت�قع  ومن  اآخرين، 

الربع الثاين من العام املقبل.

وجتري حاليا مفاو�شات لتحديد من �شيق�م بن�شر 

من  ح�ل  واأي�شا  ال�شل�شلة،  هذه  من  املطب�عة  الكتب 

�شينتجها كم�شل�شل تلفزي�ين.

�أكرب م�ضت�ضفى عائم يف �لتاريخ.. 

�ضفينة �لرحمة �لعاملية ت�ضتعد لالإبحار

يف  م�شت�شفى«  »�شفينة  اأكرب  بناء  من  النتهاء  مت 

�شنعت  الذي  امليناء  من  قريبا  �شتتحرك  والتي  العامل، 

فيه يف ال�شني متجهة اإىل اأوروبا.

وكانت منظمة »�شفن الرحمة« قد اعتمدت بناء هذا 

�شركة  بالتنفيذ  وقام  �شن�ات،   7 ح�ايل  منذ  امل�شروع 

ال�شفن  لبناء  ميناء خم�ش�ص  التنفيذ يف  ومت  �ش�يدية، 

يف �شمال �شرق ال�شني.

وكانت ال�شفينة قد خرجت يف رحلة اختبار يف �شهر 

ماي�، ليتم التاأكد من كفاءتها يف البحر، ليتم الإعالن بعد 

ذلك عن جاهزيتها متاما للعمل، ومتت ت�شمية ال�شفينة: 

الرحمة العاملية.

ال�شخمة،  الرحالت  �شفن  مثل  بناوؤها  مت  ال�شفينة 

ترفيه،  وحمالت  فنادق  على  احت�ائها  من  بدل  ولكن 

فاإنها حت�ي م�شت�شفى كبريا جمهز بالكثري من املعّدات، 

ليمكنه التعامل مع خمتلف احلالت الطبية.

ويبلغ ط�ل هذه ال�شفينة 174 مرتا، وحت�ي �شت 

 150 بناوؤها  وكلف  �شريرا،  و150  عمليات،  غرف 

و�شيك�ن  متربعني،  من  بتم�يل  تقريبا  ي�رو  ملي�ن 

تدريب الأطباء واملتدربني اأحد اأهم اأول�ياتها، حيث ميكن 

لل�شفينة هذه اأن ت�شت�عب 600 متدرب يف نف�ص ال�قت.

ليتم  بلجيكا  اإىل  ال�شني  من  ال�شفينة  و�شتتجه 

ال�شنغال  اإىل  ذلك  بعد  �شتنطلق  ثم  باملعدات،  جتهيزها 

يف اأفريقيا.

مدن �لكويت ت�ضجل

 �أعلى درجة حر�رة يف �لعامل

�شجلت مدينة اجلهراء الك�يتية اأعلى درجة حرارة 

متخ�ش�ص،  دويل  م�قع  وفق  وذلك  العامل،  مدن  بني 

ر�شد درجات احلرارة لـ13 مدينة عربية �شمن املناطق 

الأخرية،  �شاعة  الـ24  خالل  العامل  يف  حرا  الأكرث 

بدرجات حرارة جتاوزت 50 درجة مئ�ية.

ح�ضرت عار�ضة الأزياء العاملية 

الأمريكية من اأ�ضل فل�ضطيني بيال 

حديد، بالرغم من ال�ضائعات التي 

�ضرت حول ف�ضخ دار كري�ضتيان 

ديور عقد التعاون معها ب�ضبب 

موقفها خالل حرب غزة.. بيال حديد 

ظهرت يف ال�ضفوف الأوىل لعر�ض 

الأزياء الذي قدمه كيم جونز م�ضمم 

دار ديور لالزياء الرجالية جمموعته 

اجلديدة لربيع و�ضيف العام القادم، 

وذلك باأخذ احل�ضور يف رحلة اإىل 

جنوب الوليات املتحدة وحتديًدا اإىل 

ولية تك�ضا�ض.

 �ل�ضحة: 230 حالة 

م�ضابة بكورونا وثالث وفيات

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

اأظهرت   ،2021 ي�ني�   28 ي�م  يف   12121 عددها 

حالة   114 منها  جديدة  قائمة  حالة   230 ت�شجيل 

لعمالة وافدة، و 107 حالت ملخالطني حلالت قائمة، 

حالة   576 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  و9حالت 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.260363

عن  ال�شحة  وزارة  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  كما 

وفاة 3 حالت م�شابة بك�رونا. 
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تصنيف عدد من الكيانات واألفراد كجهات إرهابية.. مجلس الوزراء:

 تحويل المبالغ المخصصة لدفع رواتب 
البحرينيين العاملين في القطاعات المتضررة

رأس س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مب��ارك 
آل خليف��ة نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء 
االجتم��اع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 

الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
وأكد مجل��س الوزراء على أهمية مواصلة 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازية واإلقبال 
عل��ى أخ��ذ التطعيم والجرعة المنش��طة 
من��ه، لم��ا ف��ي ذلك م��ن دور ف��ي دعم 
الجه��ود الوطنية في التص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد 19(، مؤكدًا أن اإلجراءات 
التي يتم اتخاذها تكون وفق مس��تجدات 
ومتطلبات كل مرحلة من مراحل التصدي 
للفيروس وتخضع للتقييم المستمر بما 

ُيسهم في تعزيز صحة وسالمة الجميع.
 بعده��ا أك��د المجل��س مواصل��ة تبني 
المب��ادرات التوعوي��ة والرقابي��ة الت��ي 
تعزز جه��ود مكافحة المخ��درات، معربًا 
ع��ن ش��كره ل��وزارة الداخلي��ة والجهات 
المعنية على ما تقوم به من إس��هامات 
فاعلة ف��ي مكافح��ة المخ��درات وتعزيز 
حماي��ة المجتمع من ه��ذه اآلفة، مؤكدًا 
مواصل��ة تعزي��ز التعاون المش��ترك مع 
المجتمع الدولي في ه��ذا المجال، وذلك 
ف��ي مع��رض التنوي��ه بالي��وم العالمي 

لمكافحة المخدرات.
- تنفي��ذ البرام��ج والخط��ط التي تكفل 
تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الرعاية 

األولية.
 بع��د ذل��ك وج��ه المجلس إلى الش��روع 
بتحويل المبالغ من خالل صندوق التأمين 
ض��د التعط��ل المخصصة لدف��ع رواتب 
البحرينيين المؤمن عليهم في ش��ركات 
القطاع الخ��اص العاملة ف��ي القطاعات 
المتض��ررة من خ��الل صن��دوق التأمين 
ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة %100 
للش��هر األول و50% للش��هرين الثان��ي 
الملكية  للتوجيه��ات  والثال��ث، تنفي��ذًا 
الس��امية للحزمة المالي��ة واالقتصادية 
وقرارات مجل��س الوزراء في هذا الش��أن 
بهدف دع��م اس��تقرار الك��وادر الوطنية 
ف��ي وظائفه��ا بالقطاع الخ��اص، واطلع 
المجلس في هذا الصدد على مذكرة وزير 
المالية واالقتصاد الوطني بش��أن آليات 
تنفي��ذ مرس��وم بقانون بش��أن التأمين 

ضد التعطل.
 ثم أك��د المجلس االس��تمرار في تنفيذ 
البرام��ج والخط��ط الت��ي تكف��ل تطوير 
الرعاي��ة  وتعزي��ز  الصحي��ة  الخدم��ات 
الصحي��ة األولية، وذلك في ض��وء تنويه 
المجل��س بجهود الجه��ات القائمة على 
تنفي��ذ أمر صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء بتقديم الخدمات 
على مدار 24 س��اعة ف��ي 9 مراكز صحية 

في مختلف محافظات المملكة.
إل��ى ذلك هن��أ المجل��س ش��ركة طيران 
الخليج )الناقلة الوطنية( بمناس��بة مرور 

70 عامًا على تأسيسها، ونوه بما تحققه 
الش��ركة من تنفيذ لخططه��ا وبرامجها 
التطويري��ة التي تعزز م��ن مكانتها في 

صناعة الطيران.
ث��م نظ��ر المجل��س ف��ي الموضوع��ات 
المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
القانوني��ة والتش��ريعية بش��أن إع��الن 
ومكت��ب  الخارجي��ة  وزارة  بي��ن  النواي��ا 
المنس��ق المقي��م لألم��م المتح��دة في 
مملك��ة البحرين بش��أن تقدي��م الدعم 
الفني في مج��ال إعداد الخط��ة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، والذي يهدف إلى تعزيز 
بناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال 

حقوق اإلنسان.
2. مذك��رة وزير الداخلية بش��أن تصنيف 
ع��دد م��ن الكيان��ات واألف��راد كجه��ات 

إرهابية.
3. مذك��رة وزي��ر الداخلي��ة المتضمن��ة 
ع��ددًا م��ن التوصي��ات لإلع��داد لتقرير 
األمم المتحدة لمؤشر جاهزية الحكومة 

اإللكترونية وجوانب التطوير.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .4
ردود  بش��أن  والتش��ريعية  القانوني��ة 
الحكوم��ة على اقتراح برغب��ة واقتراحين 

بقانون مقدمة من مجلس النواب.

بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعين 
التاليين:

1. مذكرة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
بش��أن التقرير االقتصادي الفصلي للربع 
األول م��ن الع��ام 2021، وال��ذي أظه��ر 
اس��تمرار نم��و الناتج المحلي باألس��عار 
الجاري��ة مقارن��ة بالرب��ع األول م��ن عام 
2020، مدعومًا بارتفاع مستويات إنتاج 
النف��ط، فيما تراج��ع النم��و االقتصادي 
باألس��عار الثابت��ة نتيجة تأث��ر عدد من 
القطاعات غير النفطية بتداعيات جائحة 
في��روس »كورون��ا«. كما أظه��ر التقرير 
أداء  وتحس��ن  العم��ل  س��وق  اس��تقرار 
المؤشرات االقتصادية مع استمرار برامج 
دعم القطاعات المتضررة ضمن الحزمة 
المالي��ة واالقتصادية، وآخر مس��تجدات 
المشاريع التنموية ومؤشرات التنافسية.

2. تقارير الوزراء بشأن نتائج االمتحانات 
الدراس��ي  للع��ام  العام��ة  والش��هادات 
2021/2020م وخطة واستعدادات وزارة 
التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل، 
وح��ول نتائ��ج اجتم��اع لجن��ة التع��اون 
التجاري)60( وزراء الصناعة والتجارة بدول 
مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية 
وبشأن المش��اركة في االجتماع الثالثين 
للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 أهمية مواصلة االلتزام باإلجراءات 
االحترازية واإلقبال على أخذ التطعيم

 اإلجراءات المتخذة وفق متطلبات
 كل مرحلة وتخضع للتقييم المستمر

 استمرار نمو الناتج المحلي 
باألسعار الجارية للربع األول 

 استقرار سوق العمل 
وتحسن أداء المؤشرات االقتصادية

 محافظ الجنوبية يّدشن
 المعرض االفتراضي »ثالثي األبعاد«

دّشن محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليفة، المعرض االفتراضي األول »ثالثي األبعاد« عبر 
تقني��ة االتصال المرئي عن ُبعد، والذي أقامته المحافظة تزامنًا 
م��ع اليوم العالم��ي لمكافح��ة المخ��درات 2021، بحضور نائب 
محافظ الجنوبية العميد عيس��ى الدوسري، وممثلين من مختلف 

إدارات وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين من المحافظة.
وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتوجيهات وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، الهادفة إلى دعم 
االس��تقرار واألمن والش��راكة المجتمعية واالنتم��اء الوطني من 
خالل تنفيذ العديد من البرامج واألنشطة التي تسهم في توعية 
وتثقيف أفراد المجتمع، مش��يدًا س��موه بجه��ود اإلدارات األمنية 
والجه��ات المعني��ة ومؤسس��ات المجتمع المدني ف��ي مواجهة 
التحدي��ات لمكافحة آف��ة المخ��درات وحماية الناش��ئة لضمان 

مجتمع آمن ومطمئن.
وأوض��ح س��موه أن المحافظ��ة الجنوبي��ة تدع��م كاف��ة الجهود 
الوطني��ة لمكافح��ة هذه اآلفة وذل��ك من خالل إش��راك األهالي 
في المب��ادرات التوعوي��ة الهادفة إل��ى رفع مداركهم وترس��يخ 
مبدأ الش��راكة المجتمعي��ة واالنتماء الوطني تج��اه مخاطر آفة 
المخدرات ومش��تقاتها لضررها المباش��ر على األفراد وتهديدها 
لصف��و المجتمع وطمأنينته، منوهًا إل��ى أن المحافظة الجنوبية 
ومن خالل مبادراتها الرائدة تول��ي اهتمامًا خاصًا بتوعية كافة 

شرائح المجتمع بمخاطر المخدرات.
بعدها، تفضل س��مو محافظ الجنوبية بالضغط على زر تدشين 
المع��رض االفتراضي إيذانًا بإط��الق المعرض، والمتضمن على 
وس��ائط متعددة ش��ملت عل��ى العدي��د م��ن األركان التوعوية 
للوقاية م��ن المخدرات، وعروض لوس��ائل متخصص��ة للتوعية 
بمخاط��ر هذه اآلفة إل��ى جانب ركن خاص بالدراس��ات والبحوث 

المشاركة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

تدريب 4 آالف باحث عن عمل بالتعاون مع »تمكين«

 حميدان: استثمار التكنولوجيا في
»التدريب المهني« لتطوير المهارات المهنية

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
مواكب��ة  أهمي��ة  حمي��دان  جمي��ل 
القط��اع  ف��ي  التدري��ب  مؤسس��ات 
الخ��اص للتط��ورات التكنولوجية في 
ومناهجه، مش��يرًا  التدريب  أس��اليب 
إلى أهمي��ة تحويل تداعي��ات جائحة 
كورونا على قطاع التدريب إلى فرص 
للتطوي��ر واس��تدامة التدري��ب ف��ي 
مختلف الظ��روف باعتب��اره الضمانة 
األساسية لرفد سوق العمل بالكوادر 
والم��زودة  المؤهل��ة  البحريني��ة 
يحتاجها  الت��ي  المهنية  بالمه��ارات 
س��وق العم��ل، داعي��ًا إلى اس��تثمار 
التقني��ات والتكنولوجي��ا في العملية 
التدريبي��ة، وخاص��ة في ظل تس��ارع 
االعتماد على التقني��ات الحديثة في 

مختلف القطاعات اإلنتاجية.
ج��اء ذل��ك خ��الل افتتاح��ه فعاليات 
كورونا..  في��روس  »جائح��ة  ملتق��ى 
تحدي��ات وف��رص«، الت��ي تعقده��ا 
ال��وزارة عبر تقنية االتص��ال المرئي، 
وتأتي ضمن سلس��لة من الفعاليات 
تعت��زم ال��وزارة تنفيذه��ا ف��ي إطار 
بالق��وى  االرتق��اء  جه��ود  تعزي��ز 
العامل��ة الوطني��ة وتنمي��ة قدراتها 
ومهاراتها المهنية، وذلك بمش��اركة 
عدد من مس��ؤولي الموارد البش��رية 
الخ��اص  القط��اع  مؤسس��ات  ف��ي 

وأصحاب األعمال والمعاهد والمراكز 
التدريبية، حيث يه��دف الملتقى إلى 
مواكب��ة تح��والت مس��ارات التدريب 
م��ن التقليدي إلى اس��تخدام األدوات 
التكنولوجية لتعزيز مجاالت التدريب 
عن بع��د، وبحث ط��رق خل��ق ثقافة 
قط��اع  بتطوي��ر  تؤم��ن  مؤسس��ية 
التدري��ب، والتحدي��ات الراهن��ة التي 
تواجه مس��ؤولي الموارد البشرية في 
تهيئ��ة الموظفي��ن، وغي��ر ذلك من 
األهداف الت��ي تصب في خدمة تطور 
قط��اع التدري��ب في منش��آت س��وق 

العمل.
وأش��اد حمي��دان بالخب��رات والنخ��ب 
المش��اركة ف��ي الملتق��ى، مؤكدًا أن 
البحري��ن تس��ير ب��رؤى واضح��ة نحو 
خط��ط  وف��ق  المهن��ي  المس��تقبل 
مدروس��ة في قطاع التدريب، مش��يرًا 
ف��ي ه��ذا الس��ياق إل��ى أن الجائح��ة 
فرض��ت ابتكار العديد من األس��اليب 
غي��ر التقليدي��ة لمواصل��ة التدريب، 
وق��د واكب��ت وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعي��ة ذل��ك عب��ر سلس��لة من 
تعمي��م  إص��دار  منه��ا:  اإلج��راءات، 

لمؤسسات التدريب الخاصة بتطبيق 
التدري��ب االفتراض��ي واإللكترون��ي، 
فض��اًل عل��ى قيامه��ا بالتع��اون مع 
صن��دوق العمل »تمكين« في تدريب 
أكث��ر م��ن 4,000 باح��ث ع��ن عمل، 
والجه��ود متواصل��ة لتحقي��ق هدف 
تدري��ب 10 آالف باح��ث ع��ن عم��ل 
مع نهاي��ة العام، إضاف��ة إلى توقيع 
19 مذك��رة تفاه��م، وذل��ك من أجل 
اس��تمرارية عملي��ة التدريب في ظل 

هذه الظروف االستثنائية.
وتناول رئي��س مجلس إدارة الجمعية 
البحرينية ألصحاب المعاهد الخاصة، 
نواف الجشي، خالل مشاركته موضوع 
تحدي��ات جائح��ة كورونا عل��ى قطاع 
التدري��ب مع أب��رز الحل��ول المتخذة 
للتصدي لها لضمان استمرار عملية 
تدريب الم��وارد البش��رية خالل هذه 
الظروف االستثنائية، فيما استعرض 
إبراهيم  المؤسس��ي  التقيي��م  خبي��ر 
التميم��ي، الممارس��ات المؤسس��ية 
المميزة ف��ي مجال تأهي��ل وتوظيف 

الكوادر الوطنية.

جهود متواصلة لتدريب 10 آالف باحث عن عمل بنهاية العام

توقيع 19 مذكرة تفاهم الستمرارية التدريب في ظل »كورونا«



تنظم هيئة األمم المتحدة 
والتعاون  بالشراكة  للمرأة 
م��ع مملك��ة البحري��ن من 
األعل��ى  المجل��س  خ��ال 
افتراضية  فعالي��ة  للمرأة، 
الخمي��س المقبل، لإلعان 
ع��ن ب��دء أعم��ال جائ��زة 
بن��ت  س��بيكة  األمي��رة 
إبراهيم آل خليفة العالمية 
الم��رأة بدورتها  لتمكي��ن 
الثانية، وفتح باب التقديم 
والترش��ح للجائزة الهادفة 

لبيان أثر مساهمات الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع 
المدن��ي واألفراد م��ن ذوي االختصاص واإلنج��ازات في مجال 

تمكين النساء والفتيات حول العالم. 
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 »التقرير االقتصادي الفصلي«: استمرار نمو الناتج 
المحلي باألسعار الجارية واستقرار سوق العمل
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قرينة عاهل البالد المفدى

إطالق الدورة الثانية من جائزة 
األميرة سبيكة العالمية 
لتمكين المرأة الخميس

تصنيف كيانات وأفراد كجهات إرهابية.. مجلس الوزراء:

 تحويل المبالغ المخصصة لرواتب 
البحرينيين العاملين في القطاعات المتضررة

وجه مجلس الوزراء إلى الش��روع بتحويل المبال��غ المخصصة لدفع رواتب البحرينيين المؤمن 
عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خال صندوق التأمين 
ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر األول و50% للشهرين الثاني والثالث، تنفيذًا 
للتوجيهات الملكية الس��امية للحزم��ة المالية واالقتصادية وق��رارات مجلس الوزراء في هذا 

الشأن بهدف دعم استقرار الكوادر الوطنية في وظائفها بالقطاع الخاص.
وأكد المجلس، خال اجتماعه عن بعد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليفة، على أهمية مواصل��ة االلتزام باإلجراءات االحترازي��ة واإلقبال على أخذ 
التطعيم والجرعة المنش��طة منه، لما في ذلك من دور في دعم الجهود الوطنية في التصدي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19(، مؤكدًا أن اإلجراءات التي يتم اتخاذها تكون وفق مس��تجدات 
ومتطلبات كل مرحلة من مراحل التصدي للفيروس وتخضع للتقييم المستمر بما يسهم في 
تعزيز صحة وس��امة الجميع. ووافق المجلس على مذكرة وزير الداخلية بش��أن تصنيف عدد 
من الكيان��ات واألفراد كجهات إرهابية، وأخرى متضمنة عدد م��ن التوصيات لإلعداد لتقرير 

األمم المتحدة لمؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية وجوانب التطوير.

باحثون: حنكة حكام الدولة الخليفية ووالء الرعايا 
كانا حائط صد لألطماع في الزبارة وجزر البحرين

محرر الشؤون المحلية «

أك��د باحث��ون، أن الدول��ة الخليفية اس��تطاعت 
مقاوم��ة األطم��اع في ج��زر البحري��ن وتوابعها 
بحنك��ة قادتها وق��وة الوالء بي��ن الرعايا وحكام 

الدولة الخليفية.
وبين��وا، أن المخطط��ات الخارجي��ة الس��تهداف 
مجتمع الزب��ارة تحطمت على أس��وار قاع الوالء 
التي ش��يدها حكم الدولة الخليفية مع رعاياهم، 
موضحين أن القبائل العربية تحصنت في الزبارة 
تح��ت س��يادة الدول��ة الخليفية وانطلق��وا منها 

لمقاومة احتال شبه جزيرة قطر من الزبارة التي 
تحولت لرمز لشرعية الدولة الخليفية.

واعتب��روا، أن العاقات الدولي��ة للدولة الخليفية 
القائمة على التعاون والسام، كان لها دور كبير 
في مواجهة االحتال الذي اس��تهدف شبه جزيرة 

قطر وجرز البحرين. 
وأك��دت الباحث��ة الدكت��ورة لول��وة بودالمة، أن 
الدولة الخليفية منذ نش��أتها تمكنت من بسط 
س��يادتها وحماي��ة الرعايا واس��تمر ه��ذا األمر 
عه��دًا بعد عهد. وقالت: »إن ما قامت به الدولة 
الخليفي��ة من نهض��ة عمراني��ة واقتصادية في 

شبه جزيرة قطر وفي الزبارة تحديدًا جعلها هدفًا 
للطامعي��ن«، مش��يرة إل��ى أن الدول��ة الخليفية 
اس��تطاعت أن تحمي حدودها ورعاياها عبر إبرام 
اتفاقي��ات م��ع الق��وى الدولية، لتوفي��ر الحماية 

للتجارة البحرية وحركة الماحة.
وقال��ت: »إن عق��د االتفاقات والتنس��يق لحماية 
الممرات الماحية والس��فن التجارية من أعمال 
القرصن��ة، كان أحد أه��م الق��رارات التي اتخذت 
في ه��ذه المرحلة الحرجة التي ش��هدت أطماعًا 
متع��ددة لق��وى عالمي��ة تري��د الس��يطرة على 

المنطقة«.

 »األشغال«: مجمعان تجاريان 
في المحرق بـ11 مليون دنيار

مريم بوجيري «

كشفت الوكالة المس��اعدة للخدمات البلدية المشتركة 
التابعة لوزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي، عن اس��تثمار مجمع عراد التج��اري بكلفة 6 
مايين دينار على مس��احة 12 ألف متر مربع، فيما سيتم 
اس��تثمار أرض بلدية المحرق »مجمع الس��اية« إلنش��اء 
وتش��غيل مجم��ع تجاري ضم��ن المس��احة المتاحة من 
العقار ب���5 مايين دين��ار إي بإجمال��ي 11 مليون دينار 

للمشروعين.

 2500 مصاب باضطراب
 التوحد في البحرين

ق��ال رئيس جمعي��ة التوحديين البحرينية زكريا هاش��م: »إن 
ع��دد المصابي��ن باضطراب التوح��د في البحري��ن وصل إلى 
نح��و 2500 حالة م��ن مختلف األعمار«. وأك��د ل�»الوطن«، أن 
مصاريف المصاب الواحد تبلغ حوالي 600 دينار شهريًا، بينما 
ال يلبي المبل��غ المخصص والبالغ 100 دين��ار احتياجات %30 
فقط، مش��يرًا إل��ى أن الجمعية ننتظر تطبي��ق قرار مضاعفة 

المخصص.

محاكم وقضاياأمل

غدير تتغلب على اإلعاقة 
البصرية وتفوز بمسابقة رسم

 رد االعتبار حماية للمجتمع 
أم عائق أمام المحكوم؟

09 08 

البيت األبيض: طهران العب سيئ في المنطقة

أمريكا تستهدف ميليشيات إيرانية بسوريا والعراق
قتل 7 عناصر على األقل من فصائل موالية إليران 
في ضرب��ات جوية أمريكية على الح��دود العراقية 
الس��ورية، على ما أف��اد المرصد الس��وري لحقوق 

اإلنسان.
وقال��ت المتحدث��ة باس��م البي��ت األبي��ض، جين 
بس��اكي أمس: »نؤمن بأن إيران العب س��يء في 
المنطقة ونس��عى لمنعها من امتاك ساح نووي 

ألن ذلك يصب في مصلحتنا«.
وتابعت: »الغارات الجوية التي استهدفت منشآت 
تابعة لمليش��يات مدعومة من إيران على الحدود 
الس��ورية والعراقية تندرج تحت مب��دأ الدفاع عن 

أنفسنا ومصالحنا«.
وفي وقت س��ابق ق��ال وزي��ر الخارجي��ة األمريكي 
أنتوني بلينكن: »إن الواليات المتحدة اتخذت إجراء 
ضروريًا ومناس��بًا ومدروس��ًا عندما ش��نت ضربات 
جوية اس��تهدفت فصائل مدعومة م��ن إيران في 

العراق وسوريا، موجهة رسالة قوية ومهمة«. 
وأوضح: »اتخذنا إجراًء ضروريًا ومناس��بًا ومدروسًا 
يه��دف للحد من مخاطر التصعيد، وكذلك لتوجيه 

رسالة ردع واضحة ال لبس فيها«.
وأعلنت ميليش��يات الحش��د الش��عبي عن مقتل 4 
من مس��لحيها في الغارات األمريكية. وقال الحشد 

الش��عبي: »نؤكد احتفاظنا بالح��ق القانوني للرد 
على ه��ذه الهجم��ات ومحاس��بة مرتكبيه��ا على 

األراضي العراقية«.

رحيل األسطورة أحمد بن سالمين

ً 9:00
28 يونيو 2021
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إعـداد: أيـمــن شـكــل

3 9 6 9 6 0 7 1

محاكم وقضايا

 محامون يطالبون بإعادة النظر في المدة الزمنية لرد االعتبار

شهادة رد االعتبار حماية للمجتمع أم عائق أمام المحكوم؟
تمث��ل ش��هادة رد االعتب��ار أحد 
الوس��ائل التي تحمي بها الدولة 
المجتم��ع م��ن تك��رار الجريمة، 
لكنه��ا في بع��ض األحيان تكون 
يتق��دم  ش��خص  أم��ام  عائق��ًا 
الحصول  بوظيف��ة وال يس��تطيع 
على تلك الشهادة إال بعد انقضاء 
المدة الزمنية التي حددها قانون 
اإلج��راءات الجنائي��ة والتي تمتد 
إلى س��نة في الجنح وس��نتين في 

الجنايات.
النظ��ر  ودع��ا محام��ون إلع��ادة 
المح��ددة  الزمني��ة  الم��دة  ف��ي 
للحص��ول عل��ى رد االعتب��ار، وأن 
يكون تقديرها من سلطة قاضي 
تنفي��ذ  قاض��ي  أو  الموض��وع، 
العق��اب أو النياب��ة العامة حتى 
يتمكن األش��خاص والتجار الذين 
تورطوا في قضايا ش��يكات بدون 
رصي��د م��ن الع��ودة لممارس��ة 

أعمالهم.
وأوض��ح المحامي نبي��ل القصاب 
م��ا يح��دث للم��دان ف��ي قضية 
ش��يكات بدون رصي��د، من خالل 
واقع��ة وردت لمكتب��ه لبحرينية 
كان��ت تعم��ل بوظيف��ة وخ��الل 
فت��رة عملها حصل��ت على قرض 
ش��خصي، لكنه��ا أصيبت بمرض 
حال دون اس��تمرارها في العمل 
وانقطع��ت لفترة فت��م فصلها، 
ولم تتمكن من س��داد أقس��اط 
القرض، فق��ام البنك برفع دعوى 
المحكم��ة  وحكم��ت  ضده��ا، 

بإدانتها وتغريمها.
وأضاف القصاب: »بعد أن تعافت 
موكلت��ي قدم��ت عل��ى وظيف��ة 
بإحدى الوزارات الحكومية، وطلب 
منها شهادة حسن سير وسلوك، 
ورد اعتب��ار، لكنها وقعت ما بين 
استحالة الحصول على رد االعتبار 

إال بعد المدة المحددة في قانون 
اإلج��راءات الجنائي��ة وهي س��نة 
م��ن انقضاء العقوب��ة، وحاجتها 
م��ن  تتمك��ن  لك��ي  للوظيف��ة 
الس��داد، وقدمت مذكرة ش��ارحة 
للنياب��ة لك��ن لم يت��م الموافقة 

على منحها رد االعتبار«.
وأش��ار المحام��ي القص��اب إل��ى 
أن مث��ل هذه الوقائ��ع تتكرر مع 
اضطرتهم  كثيري��ن،  مواطني��ن 
الظروف لسحب قروض ثم تعثروا 
بس��بب التوقف ع��ن العمل، ولم 
يتمكن��وا من االنتقال لعمل آخر، 
بس��بب الفترة الزمنية المطلوبة 
للحصول على ش��هادة رد االعتبار 
وتس��اءل: »كيف يمكن للمواطن 
س��داد ما عليه وهو ال يس��تطيع 

إيجاد مصدر دخل؟«.
وطالب القصاب بتدخل تشريعي 
وإعادة النظر في زمن رد االعتبار 
خاصة، م��ع تك��رار القضايا التي 
بن��ك ض��د  أن يقدمه��ا  يمك��ن 
مقت��رض، ق��ام بالتوقي��ع عل��ى 
مجموع��ة كبي��رة من الش��يكات 
خاص��ة بقرض واحد فقط، والتي 
ربما س��تظهر وكأنها حال كونه 

عائدًا للجرم أكثر من مرة.
الن��واب  مجل��س  عض��و  لك��ن 
والمحام��ي فاض��ل الس��واد، أفاد 
ب��أن رد االعتبار منص��وص عليه 
الجنائية،  اإلج��راءات  قان��ون  في 
وال عالق��ة لرد االعتب��ار بالدعوى 
بس��داد  الخاص��ة  المدني��ة 
الشيكات، التي يحكمها القوانين 
المدن��ي، وق��ال إن المدعى عليه 
بقضاي��ا مدني��ة ال يظه��ر ف��ي 
والمحاكم  الجنائي ش��يء،  سجله 
الجنائية لها حجية على المحاكم 
المدنية وليس العكس، وتساءل 
السواد قائاًل: كيف أضمن توظيف 
ش��خص في وظيفة وال أس��تطيع 
التأكد م��ن كونه نف��ذ العقوبة 

التي أدين بها؟
وح��ول اس��تبدال العقوبة، أوضح 
عض��و مجل��س النواب أن��ه يجب 
االنته��اء م��ن تنفي��ذ العقوب��ة 
سواء كانت إكراه بدني أو غرامة، 
ث��م البحث ع��ن رد االعتب��ار بعد 
المبينة  القانونية  الم��دة  انتهاء 
في قانون اإلج��راءات، خاصة وأن 
بع��ض الوظائ��ف تتطل��ب توفر 

األمانة في الموظف.

المحام��ي  أوض��ح  جانب��ه  م��ن 
هيثم بوغم��ار أن الش��يكات لها 
قاع��دة اس��تثنائية ف��ي قضاي��ا 
معين��ة  ترتيب��ات  وله��ا  الجن��ح 
حت��ى في تنفي��ذ العق��اب، الفتًا 
التش��ريعي الصادر  التعديل  إلى 
بموج��ب القانون رقم 16 لس��نة 
 393 الم��ادة  بتعدي��ل   2010
العقوب��ة ومحو  إس��قاط  بج��واز 
آثارها بمجرد التصالح في قضايا 

الشيكات. 
وف��ي إجابت��ه عل��ى س��ؤال: هل 
التصال��ح يلغي رد االعتبار، أش��ار 
بوغمار إل��ى أن رد االعتبار يعتبر 
قاع��دة عام��ة تطب��ق س��واء في 
قضاي��ا الجن��ح أو الجنايات ومنها 
الش��يكات في ح��ال عدم س��داد 
المبل��غ أو التصالح بش��أنه، لكنه 
أك��د أن المش��رع أعط��ى مي��زة 
لقضايا الش��يكات ب��دون رصيد، 
بإلغ��اء العقوبة بمجرد الس��داد 
والتصالح، وقال إنه عندما تلغى 
العقوب��ة، فآثاره��ا أيض��ًا تلغى 
رد  ش��هادة  إلزامي��ة  وأخصه��ا 
االعتب��ار، ويكون ذل��ك من خالل 

قاضي تنفيذ العقاب.

وطال��ب بوغم��ار بع��دم خضوع 
قضية الش��يكات ل��رد االعتبار ما 
لم ينص قاضي الدعوى الجنائية 
علي��ه، ويكون بس��بب الع��ود أو 
مق��دار المبل��غ أو س��بب تحري��ر 
الش��يك، أو ما ي��راه القاضي من 
برد  إلزام��ه  تس��تدعي  حيثي��ات 
االعتب��ار خالل فت��رة يحددها في 

منطوق الحكم.
من ناحية أخ��رى تطرق المحامي 
محم��د المهدي إلى قضية إصدار 
ش��يكات ب��دون رصيد م��ن قبل 
اقتصادي��ة،  مؤسس��ة  صاح��ب 
واألثر الس��لبي لذلك على السوق 
على اعتب��ار أن الدولة هي حامية 
النظ��ام الع��ام، وق��ال إن بعض 
أصحاب األعمال يصدرون شيكات 
ليس لها رصيد قائم في حسابات 
ش��ركاتهم، وعند حل��ول مواعيد 
الصرف لصاحب الحق وعدم وجود 
رصيد كاف للسحب، يتسبب ذلك 
ف��ي تعطيل أعمال المؤسس��ات 

األخرى.
وأش��ار المهدي إلى أن رد االعتبار 
بعد دفع الش��يكات في مثل هذه 
الوقائ��ع، يمن��ح الفرص��ة للتاجر 

المخطئ بأن يعيد تكرار خطئه، 
خاصة وأن القانون قد سمح بوقف 
اس��تبدالها  أو  العقوب��ة  تنفي��ذ 
بدف��ع قيم��ة الش��يكات، وبذلك 
يك��ون قد عطل مصال��ح أصحاب 
الحق واستفاد بفترة عدم السداد 
الدعوى  نظر  بامت��داد  »الطويلة 
نهائ��ي«،  بحك��م  فيه��ا  والب��ت 
العقوبة،  وكذلك تنفيذ استبدال 
وأكد أن كل تل��ك اإلجراءات ربما 
تتسبب في خسائر لصاحب الحق 

أضعاف المبلغ المطالب به.
لك��ن المهدي أش��ار إل��ى تقدير 
النيابة العام��ة وحقها في رفض 
رد االعتب��ار عند تك��رار الجريمة، 
والتأكد م��ن أن صاحبها يتعمد 
اإلض��رار بالمجتم��ع، وبصفته��ا 

المدافع عن حق المجتمع.
ورد النائ��ب الس��واد عل��ى ه��ذه 
الفرضي��ة ب��أن الس��جل التجاري 
يطلب من التاجر تقديم ش��هادة 
حسن س��ير وس��لوك الس��تخراج 
الس��جل، وأن م��ن لدي��ه س��جل 
إجرام��ي س��ابق لن يعط��ى هذا 
الترخيص، وق��ال إن التعامل مع 
التجار يجب أن يتم بحرص وتأكد 
من حالت��ه المادية وقدرة التاجر 
على س��داد التزامات��ه، وهنا يقع 
العبء عل��ى مصدر الش��يكات أو 

صاحب المديونية.
وأكد الس��واد على أن ش��هادة رد 
االعتب��ار في مس��ائل الش��ركات 
التجاري��ة ه��ي حماي��ة للمجتمع 
والنظ��ام التجاري للبل��د، موضحًا 
أن��ه في حال تكرار الجريمة ألكثر 
من م��رة، ل��ن يتم من��ح صاحب 
الطلب شهادة رد اعتبار، ويعتمد 
ذل��ك على تقدي��ر النيابة العامة 
لسجل المتقدم بالطلب من حيث 

الرفض أو القبول.

هيثم بوغمارفاضل السواد محمد المهدينبيل القصاب

 إلغاء حبس مدير مطعم بتهمة 
مخالفة تدابير »كورونا« واالكتفاء بتغريمه

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة »االستئنافية« 
عقوب��ة الحبس س��نتين عل��ى مدير مطع��م بتهمة 
مخالفة اإلجراءات والتدابي��ر االحترازية في المطعم، 
وأي��دت تغريم��ه 5 آالف دين��ار، كم��ا أي��دت تغري��م 

المطعم 20 ألف دينار.
وحول تفاصي��ل القضية قالت وكيل��ة مدير المطعم 
المس��تأنف المحامية ليلى البص��ري، إن إدارة الصحة 
العام��ة كانت ق��د أبلغت عن ضبط مطع��م لم يتبع 
اإلج��راءات والتدابير االحترازية لمنع تفش��ي الجائحة 
حيث لم يلتزم في تشغيل المطعم بالتباعد االجتماعي 
وعدم وجود مس��افة مترين بين الطاوالت، فضاًل عن 
السماح بوجود زبائن يفوق عددهم الثالثين شخصًا، 

وقد تم إثبات المخالفة وغلق المطعم إداريًا. 
وباش��رت النياب��ة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس��ه 

عل��ى ذم��ة القضية وبتقديم��ه محبوس��ًا للمحاكمة 
الجنائية وكذلك المطعم كش��خص اعتباري تحققت 
مسؤوليته الجنائية وفقًا للقانون، وحكمت المحكمة 
الصغرى الجنائية بحبس المدير س��نتين وتغريمه 5 
آالف دين��ار، وبتغريم المطعم كش��خص اعتباري 20 

ألف دينار.
وطعن��ت المحامية البصري على الحكم باالس��تئناف، 
ودفع��ت بنص المادة 24 من قان��ون العقوبات بأنه 
»ال يس��أل ش��خص عن جريمة إال إذا ارتكبها عمدًا«، 
وقالت إن المتهم لم يخالف االش��تراطات المقررة من 
وزارة الصحة مشيرة إلى أن الزبائن قاموا بالدخول من 
س��لم الطوارئ، كما قاموا بتحريك ط��اوالت المطعم 
وتقريبها من تلقاء أنفسهم وهو ما ينفي أي خطأ في 

ليلى البصريمواجهة المتهم.

في بادئ األمر على 
جمي��ع المواطني��ن 
البحرينيي��ن مم��ن 
الس��فر  ج��واز  فقد 
البحري��ن،  داخ��ل 
ب��الغ  تقدي��م 
أق��رب مرك��ز  إل��ى 
ث��م  م��ن  ش��رطة؛ 
التوجه إلى ش��ؤون 
والجوازات  الجنسية 
ف��ي  واإلقام��ة، 
المع��ارض،  ش��ارع 
بالمنام��ة، وتقديم 

طل��ب إص��دار ب��دل فاقد لج��واز س��فر مفق��ود وإرفاق 
المستندات المطلوبة مع الطلب وهي: 

- استمارة طلب الحصول على جواز السفر البحريني 
- رسالة رسمية من اإلدارة العامة للتحقيقات والمباحث 

الجنائية قسم األموال الفاقدة والمعثور عليها
- صورة ش��خصية أمامية ملون��ة حديثة واضحة مقاس 

6x4 بخلفية بيضاء
كم��ا ويتوجب الحضور الش��خصي لمقدم الطلب لإلدارة 

ودفع رسوم الخدمة )50( دينارًا. 
 أما ف��ي حالة فقدان الجواز خ��ارج المملكة فيجب إبالغ 

أقرب قنصلية تمثل المملكة أو السفارة. 
وف��ي حال��ة تعرضك للس��رقة أو فقدان الج��واز يتوجب 
عليك إخطار الس��فارة، وأن تتق��دم بطلب الحصول على 
تذكرة مرور ليتسنى لك العودة إلى المملكة الستكمال 

إجراءات إصدار جواز سفر بدل فاقد. 
أما في حالة تعرض جواز الس��فر للتلف وأنت في الخارج 
يتوجب عليك أن تتقدم بطلب الس��تبدال جواز س��فرك 
على أن ترفق جواز س��فرك التالف )إن أمكن( مع الطلب 
ورسالة موقعة منك توضح سبب تعرض الجواز للتلف. 

 وتس��تغرق عملية تجديد جواز السفر من خالل السفارة 
في المتوسط 5 أسابيع أو أكثر.

 المحامية فاطمة مدن

- تعرضت للسرقه أثناء س��فري إلحدى الدول األوروبية 
ومن ضمن المس��روقات تم س��رقة جواز س��فري؛ وبعد 
فت��رة وجي��زة حصلت عل��ى الج��واز ولكن تبي��ن أنه تم 
إتالفه، فما هو اإلجراء القانوني الذي علي اتباعه؟ وكيف 
يمكنني استبدال جواز السفر بجواز سفر جديد؟ وكم من 
الوقت سوف تستغرق عملية التجديد من خالل السفارة؟ 
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شروط
زواج المجنون 

 للقاضي أن يأذن بزواج المجنون
أو المعتوه بعد مراعاة ما يأتي

قبول الطرف ا�خر الزواج منه 
بعد اطالعه على حالته.

أن يصدر القاضي ا�ذن بناًء 
على طلب الولي.

أن يكون في زواجه مصلحة له 
أو ينشأ عن تركه مفسدة.

عدم وجود ضرر أو خطر عليه 
أو على زوجته أو على نسله، 

ويثبت ذلك بشهادة من لجنة 
طبية معتمدة.
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صهيل

 حجب المواقع 
والفضائيات السوسة

قرار حج��ب القنوات والمواق��ع اإليرانية وتل��ك الممولة من 
النظام اإليران��ي والذي اتخذته الواليات المتحدة أخيرًا يأتي 
»اس��تكمااًل لسلس��لة من القرارات الدولي��ة والعربية بحظر 
قن��وات فضائية ومواق��ع إلكتروني��ة إخباري��ة لتورطها في 
التحريض على العنف واإلره��اب والتطرف«، يعده الكثيرون 
»انتص��ارًا لقيم اإلعالم المس��ؤول وإضافة قوية إلى الجهود 
الدولية في محاربة اإلرهاب اإلعالمي واإللكتروني« وهو قرار 

مهم لكن ينبغي معه االلتفات إلى أمور. 
 ما حصل في الس��ابق وسيتكرر هو أن تلك القنوات والمواقع 
تمكن��ت م��ن التحايل على هك��ذا قرارات وص��ارت تصل إلى 
الفئات المس��تهدفة بس��هولة، مس��تفيدة من التراخي في 
المتابعة وم��ن التطور التقني في هذا المجال. دليل هذا أن 
قناة »المنار« التابعة ل�»حزب اهلل« والتي تم التضييق عليها 
عدة مرات من��ذ 2004 بغية حرمانها من اس��تغالل الفضاء 
التزال مس��تمرة في البث وتصل إلى من يريدها وإلى من ال 
يريدها بطرق شتى. والحال نفسه مع فضائيات إيرانية أخرى 

أبرزها »العالم«.  
ه��ذا ال يقلل م��ن قيمة الخط��وة األمريكية خصوص��ًا وأنها 
اعتمدت نهج القانون، فالقرار األمريكي صدر عن وزارة العدل 
وج��اء اس��تنادًا إلى أوام��ر قضائية، وعمد إلى بي��ان أن تلك 
المواق��ع والفضائيات التابعة التحاد اإلذاعات والتلفزيونات 
اإلس��المية اإليراني والحرس الث��وري والتنظيمات اإلرهابية 
والطائفي��ة المدعوم��ة م��ن طه��ران أدوات فاعل��ة في يد 
ميليش��يات »أنصار اهلل« ف��ي اليمن و»ح��زب اهلل« في لبنان 

وغيرها من الحركات اإلرهابية. 
رب قائل بأن ه��ذا القرار والتوجه مخالف لنهج الديمقراطية 
الذي تعتمده الواليات المتحدة ويعتبره الغرب من أساسات 
الحي��اة ويفاخر ب��ه ويعمل عل��ى فرضه على العال��م، وهذا 
صحيح لوال أن تلك المواقع والفضائيات عمدت إلى استغالل 
نه��ج الديمقراطية هذا ومبادئه لخدم��ة اإلرهاب والتطرف، 
فما تبثه تلك الفضائيات وتنش��ره تلك المواقع اإللكترونية 
يؤكد كل هذا، وهي تس��تهدف كل الفئات بما فيها األطفال 
الذين خصصت لهم قنوات ومواقع من شأنها أن تزرع فيهم 
ما هو كفيل بجعلهم أدوات يستفيد منها اإلرهاب مستقباًل.

may.abdulaziz@hotmail.com

مي عبدالعزيز

على بالي

 رسالة »العم الحسيني« 
 لمالئكة الرحمة تترجم 

معاني الشكر واالعتزاز بالوطن
خالل تواجدي مؤخرًا في ندوة »دور تعزيز الوالء في ترسيخ 
قيم المواطنة« المَقدمة من األكاديمية الملكية للش��رطة 
متمثلة بمركز البحوث األمنية. تلقيت رس��الة على هاتفي 
النق��ال من صديقة عزيزة على قلب��ي، وذلك برغبة والدها 
بتوجيه كلمة ش��كر.. وإن كان لدّي أي مانع؟ من دون تردد 
أبديت لها رغبتي المطلقة ألجد أن رس��الة العم الحس��يني 

تعكس ما كانت تحويه الندوة من معاٍن مواطنية قّيمة. 
نص الرسالة: 

منذ قرابة أربعين عامًا وأنا أعيش على هذه األرض الطيبة 
بلد اإلنس��انية والكرم والتس��امح والتعاي��ش وفي كنف آل 
خليفة الكرام وش��عب البحرين األصيل. وكنت شاهد عيان 
على تطور الخدمات المختلفة على مدى السنوات الماضية 
في مملكة البحري��ن الحبيبة، لكن س��اقتني األقدار ألكون 
ش��اهدًا عل��ى جانب آخر ف��ي البالد، حيث أصب��ت بفيروس 
كورون��ا وت��م تحويلي إل��ى مستش��فى الس��لمانية والتي 
تعتبر القبلة األولى ألي مريض مواطن أو مقيم، والحقيقة 
أن��ه منذ أن وط��أت قدماي مستش��فى الس��لمانية وجدت 
االس��تقبال والترحاب والود والتعام��ل برقي واهتمام بالغ 
ال أس��تطيع أن أصفه لكم بدءًا م��ن العامل مرورًا بمالئكة 
الرحم��ة الممرضات وأطب��اء الرحم��ة وكل الطاقم الطبي، 
فتج��د منهم الكلم��ة الطيبة والرعاية الحاني��ة واالهتمام 

البالغ الذي يعجز القلم عن التعبير عنه. 
لذا أوجه ش��كري وتقديري إلى من يدير هذه الس��يمفونية 
الرائعة في الس��لمانية وغيرها من مراكز الحجر بالمملكة، 
إل��ى الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفي��روس كورونا 
واللجنة الوطني��ة لمواجهة الكوارث وعلى رأس��هم صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل. 
وبع��َد أن َمنَّ اهلل القدير علّي بالش��فاء وقب��ل أن أخرج من 
هذه الواحة الطبية »السلمانية« وجب عليَّ أن أسجل كلمة 
ش��كر ألهل البطول��ة والفداء الذين يعمل��ون في الصفوف 
األمامي��ة لمواجه��ة الفي��روس. وتحية إكب��ار وتقدير لكل 

األطقم الطبية التي اهتمت بي طوال األيام السابقة.
وأخيرًا أقترح على اللجنة العليا والمعنيين باألمر تخصيص 
يوم »تكري��م األطقم الطبية« عل��ى أن يحتفل به كل عام 
حت��ى نش��عرهم باالمتن��ان والش��كر ونحفزه��م على بذل 
المزي��د من أجل ت��راب هذا الوطن العال��ي، في ظل قيادة 
حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، حفظه اهلل ورعاه، وصاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.
حفظ اهلل البحرين وقيادتها وشعبها.

المواطن / الحسيني نصار – الرفاع.
وأنا ب��دوري يا عم الحس��يني أش��كرك عل��ى كلماتك التي 
تعكس ثقاف��ة االمتنان التي الُب��د وأن نتمتع بها جميعًا 
وأن نشير بالبنان إلى كل ما هو جميل في هذا البلد الكريم 

ونفخر به.. حما اهلل الجميع من كل مكروه.

رجل يعرف روح القانون
كثي��رون هم من يعرفون القواني��ن، ويعرفهم الناس 
بأنهم أه��ل العدال��ة، ودائمًا لديهم انحي��از لتطبيق 
القواني��ن لحماية المجتمع ومق��درات الدولة والفصل 
بي��ن الناس ف��ي قضاياه��م بالعدل، لك��ن هناك من 
يعرفون ش��يئًا آخر مهمًا، بل أهم من القانون نفسه، 

وهو روح القانون.
وال أذكر ش��يئًا جديدًا عندما أتح��دث عن روح القانون، 
وربما يعرفه عموم الناس، لكن من يستطيع تطبيقه 
عل��ى أرض الواقع، هو إنس��ان يس��مو بروح��ه ليرتفع 

لمرتبة العدالة التي تخترق أحيانًا بمواد القوانين. 
والذي��ن يس��تطيعون تفعيل تلك ال��روح، هم عمالت 
ن��ادرة ف��ي ه��ذا الزمان، فه��م أن��اس يرون م��ا وراء 
األوراق والمس��تندات، ويعرف��ون أنه��ا تحم��ل كاف��ة 
األس��انيد القانوني��ة، لكنها ف��ي الواقع تمث��ل ظلمًا 
آلخري��ن، وعندما يرى أهل القانون ظلم��ًا في األوراق، 

ال يذعن��ون لمواد جامدة لن تحق��ق العدالة رغم أنها 
كذل��ك في األع��راف الموضوعية. وم��ن الرجال الذين 
منحن��ا الزمان فرصة أن نراهم يفّعل��ون روح القانون، 
هو صاحب المعالي الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد 
آل خليفة، رئيس جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري 
رئي��س مجلس إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري، الذي 
اس��تطاع أن يس��مو بالقوانين إلى روحها، ويمايز بين 
األوراق ليفرز ما فيها ويفعل روح القانون، ولقد شاءت 
إرادة اهلل أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب 

ليحقق المعادلة الصعبة.
وخ��الل األيام الماضي��ة اتخذ صاحب المعالي الش��يخ 
س��لمان بن عب��داهلل آل خليفة مجموعة م��ن القرارات 
تؤكد أن��ه يبحث عن العدالة من خ��الل روح القوانين 
والقرارات، وقد وجب الش��كر علينا إلى معاليه، والشكر 
أيض��ًا موصول لجمي��ع أعضاء مجلس إدارة مؤسس��ة 

التنظيم العقاري على دوره��م البارز في إعادة تطبيق 
القوانين على الجميع بالتساوي ولسعادة الشيخ محمد 
بن خليفة رئيس مؤسس��ة التنظي��م العقاري وجميع 

أعضاء لجان التحقيق.
ونح��ن عل��ى يقين ب��أن الس��وق العق��اري بالمملكة 
سيش��هد ازده��ارًا واس��تقرارًا، وتجاوزًا ألزم��ة جائحة 
كورونا وفق آليات رصينة وضعتها مؤسس��ة التنظيم 
العقاري اس��تلهمتها من رؤية حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، لمس��تقبل زاهر للمملكة، وبتفعيل 
حكوم��ي ممي��ز يقوده صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس الوزراء 
الموق��ر حفظ��ه اهلل ورع��اه، ولذلك نحن ف��ي القطاع 
العقاري مطمئنون لمس��تقبل البحري��ن الواعد ألنها 

بين أياٍد وطنية مخلصة وأمينة.

أسبوع آخر.. من أجل البحرين ومن أجلكم
القرار األخي��ر لفريق البحرين الطبي لمواجهة فيروس كورون��ا، والذي مدد حظر بعض 
القطاعات أسبوعًا آخر، حتى الثاني من يوليو المقبل، يؤكد الحرص الرسمي على صحة 
المواطني��ن والمقيمين، والس��عي للوصول إلى أدنى نس��بة من اإلصاب��ات وصواًل إلى 
صف��ر إصابة بإذن اهلل. التراجع الواضح في أعداد اإلصابات في األس��ابيع األخيرة، والتي 
وصلت إلى أقل من 300 إصابة، يؤكد بما ال يدع مجااًل للشك نجاعة اإلجراءات التي تم 
اتخاذها، إضاف��ة إلى اإلقبال الكبير من المواطنين والمقيمي��ن على تلقي اللقاح، فيما 
يبق��ى الوعي الف��ردي والمجتمعي وااللتزام بكافة اإلجراءات هو الس��الح األهم واألقوى 

الذي نحارب فيه هذا الفيروس.
ش��خصيًا، تتركز متابعت��ي واهتمامي الدائم في تقارير وزارة الصحة إلى خانة »نس��بة 
الح��االت القائم��ة الجديدة من الفحوص��ات«، وهو باعتقادي المؤش��ر األكثر داللة في 
قي��اس مس��ار اإلصابة، حيث أخفضت هذه النس��بة إل��ى أقل من 3% بع��د أن كانت قد 

تجاوزت ال� 15%، وهي من المؤشرات الواضحة لما تم إنجازه.
وأخي��رًا، العودة إلى الحياة الطبيعية وفت��ح مختلف القطاعات أمام الجمهور يتطلب منا 
جميع��ًا ضريبة ال ب��د من دفعها، ربما تك��ون بعض اإلجراءات مزعجة أو غير مناس��بة 
للبعض على المس��توى الش��خصي أو االجتماعي أو االقتصادي، ولكن النتيجة المرجوة 
تس��تحق أن نعمل من أجلها وأن نتحمل أسبوعًا آخر من أجل البحرين ومن أجل كل من 

نحب ومن أجل أنفسنا أيضًا، مع إيماني التام أننا قادرون بوعينا وهمتنا على تجاوز هذه 
الجائحة بكل عزم واقتدار..

* إضاءة..
رغ��م كل األلم الذي أصاب كثير م��ن العائالت بفقدان أحبة، ورغم ما أصابني ش��خصيًا 
بفقد الخال الحبيب هشام عدوان رحمه اهلل، إال أن مالمح الفرح والفخر التي عاشها أبناء 
وبنات البحرين وذويهم من خريجي الثانوية العامة وما حققوه من نتائج مبهرة، يبعث 
مزيدًا من األمل أن الغد دائمًا أجمل وأن البحرين تستطيع أن تنبت االبتسامة من رحم 

المعاناة والتحدي.
ورغم الظروف االستثنائية والتحول التام للتدريس عن ُبعد، برهن أبناؤنا وبناتنا أنهم 
ق��ادرون على التكيف مع جميع الظروف، فلم يتوانوا أو يتراجعوا عن متابعة دروس��هم 

وتحقيق أفضل وأعلى الدرجات.
فتحية كبيرة ألبناء البحرين الذين حققوا كل هذه النتائج الباهرة.. وألف مبروك لألهالي 
الذي كانوا جزءًا من هذا النجاح.. وتحية تقدير كبيرة لكل أجهزة وزارة التربية والتعليم 
ومدرسيها على ما بذلوه من جهود جبارة واستثنائية لمواصلة العملية التعليمية بكل 

كفاءة واقتدار..

كيف يواجه النظام القطري تفوق البحرين الحقوقي؟
عندم��ا توجه قناة الجزيرة القطري��ة برامجها أو تقيم 
ندواتها وتس��تضيف فيها الساقط والالقط، للتحدث 
بإس��اءة بالغ��ة ع��ن ش��ؤون داخلية تخ��ص مملكة 
البحرين كالمرأة وحقوق اإلنس��ان، فهناك تس��اؤالت 
مشروعة يمكن ألي متابع أو مهتم أن يطرحها، والتي 

تتعلق بتطور قطر في نفس تلك الشؤون.
 أل��م ت��َر الجزي��رة ونظ��ام الحمدي��ن أن البحرين في 
المج��االت الحقوقية وتحديدًا حقوق اإلنس��ان والمرأة 
متفوق��ة عل��ى قط��ر بمراحل؟ ف��كان من ب��اب أولى 
أن تس��تفيد قط��ر من التجرب��ة البحريني��ة في مجال 
حق��وق اإلنس��ان، وتح��اول تطبي��ق مثله��ا أو البن��اء 
عليه��ا وتطويره��ا لصال��ح ش��عبها الش��قيق، خاصة 
وإذا م��ا علمنا أن قطر دولة »تجيد استنس��اخ« تجارب 
اآلخرين الناجحة وتطبيقه��ا، فال بأس بأن يكون هذا 
االستنساخ من تجارب مملكتنا، وتحديدًا في المجاالت 

التي تتخلف فيها قطر عن البحرين.

ولكن قناة الجزيرة -وطبعًا من ُيس��يرها- ليس��ت من 
النوع ال��ذي يجيد اإلش��ادة بالتج��ارب الناجحة للدول 
خاص��ة دول الجوار، فإعالمه ليس موجه��ًا أو موجودًا 
من أج��ل فائ��دة أو منفعة الش��عب القط��ري، وإنما 
لضرب منجزات الدول، وربما بس��بب أن من يقود هذه 
القن��اة وأقصد النظ��ام القطري لم يص��ل ببالده بعد 
لتلك المنجزات، وبالطبع سيصاب هذا النظام بأمراض 
نفس��ية كالحقد والحسد والغل على دول أخرى سبقته 
وتجاوزته منذ سنوات طويلة في تلك اإلنجازات، خاصة 

إذا كانت البحرين إحداها.
وأمام هذا التخلف القطري وعجزه عن اللحاق بإنجازات 
البحري��ن الحقوقية، لجأ النظام القط��ري إلى »الطرق 
المختص��رة« ه��و ضرب منج��زات البحري��ن من خالل 
تس��ليط »الجزيرة« عل��ى المملكة، خاص��ة مع وجود 
أدوات تس��اعده في ذلك مثل خون��ة الوطن التابعين 
إليران ونظامه��ا المنعمين في أوروبا وأمريكا بأموال 

الش��عب اإليراني البائس، فتالقت أه��داف النظام مع 
الخونة وأيضًا دعم دكاكين حقوق اإلنسان المرتزقة، 
ليجتم��ع ه��ؤالء المفس��دون في األرض ض��د مملكة 

البحرين وشعبها.
أعتقد أن رد وزارة الداخلية في المملكة على »الجزيرة« 
كان مفحمًا، وتميز بالمباش��رة والوضوح، وارتكز على 
نقاط هام��ة لعل أبرزها: تأكيد ال��وزارة على مخالفة 
هذه القن��اة لتوجهات القادة في دول مجلس التعاون 
خاصة بعد قمة الُعال، والنقطة الثانية أن شعوب دول 
مجلس التعاون تصدى بنفسه لمهاترات »الجزيرة«، 
فانبروا مش��كورين للدف��اع عن مملك��ة البحرين إلى 
جان��ب المواطني��ن البحرينيي��ن الش��رفاء، وف��ي ذلك 
تأكي��د على وع��ي ش��عوب دول المجل��س وإدراكهم 
التام بتوجه��ات هذه القناة وأهدفها المرفوضة، مما 
دفعهم للرد المباش��ر عليها، وهذا يعد فش��اًل جديدًا 

ومتجددًا لهذه القناة وللنظام القطري.

بعد »شهر من اإلغالق«
ف��ي تاريخ 26 مايو الماضي وصلت الحاالت القائمة لإلصابة بفيروس كورونا لدينا 
إلى عدد قياسي بلغ 25 ألف و821 حالة، ناهيكم عن عدد الوفيات الذي ارتفع بشكل 

كبير، األمر الذي خلق قلقًا وخوفًا لدى الجميع. 
الحكوم��ة اتخذت إجراءات حاس��مة بش��أن الوضع، فأعادت عملي��ة اإلغالق الجزئي 
وش��ددت في اإلجراءات واالحت��رازات ووضعت عديدًا من الضوابط ألجل الس��يطرة 
على انتش��ار الفيروس وتوعي��ة الناس بضرورة االلتزام والجدي��ة القصوى في هذا 

االلتزام. 
ب��دأ اإلغالق الجزئي بأس��بوعين والحظنا كي��ف نزلت األع��داد وتراجعت اإلصابات، 
ومددت الحكومة اإلغالق أيضًا أس��بوعين بأمل أن يعمل الجميع بروح المسؤولية، 
وباألخص من كان يس��تهتر باإلجراءات وال يلتزم ويصر على ممارسة حياته بشكل 
طبيعي وكأننا ال نواجه وب��اًء زلزل كيان العالم، وبعد ذلك مددت الحكومة اإلغالق 

الجزئي أسبوعًا آخر لنصل إلى قرابة شهر اآلن من اتخاذ هذه اإلجراءات. 
اإلحصائية األخيرة لإلصابات اليومية بينت أننا وصلنا إلى أدنى عدد وهلل الحمد منذ 
أش��هر وتراجعت أعداد الوفيات أيضًا، وتلكم الح��االت التي وصلت إلى حدود ال�26 
أل��ف إصابة هي اليوم في حدود 4420 إصابة 95% منها حاالت مس��تقرة ُينتظر أن 

يتعافى أصحابها مع مرور الفترة العالجية لمقاومة الفيروس بإذن اهلل. 
إذن نحن أمام قرارات اتخذت في وقت حاسم وأثبتت نجاحها من خالل هذه النتائج 
التي نراها اليوم، اإلصابات في تناقص، واألهم من ذلك أن أعداد الوفيات تقل، وأن 
هناك أجواء تفاؤل يومية يمكن رصدها من قبل الناس بشأن السيطرة على انتشار 

هذا الفيروس وقدرة البحرين في التغلب عليه بإذن اهلل. 
هن��اك عام��ل مهم ال يجب إغفاله س��اعد الجهود المبذولة من قب��ل الحكومة على 
الوصول إلى هذه النتيجة اإليجابية، وهنا نتحدث عن تعاون الناس والتزام الغالبية 

منهم باالحترازات واإلجراءات، وهنا ُيحس��ب لعملية اإلغالق الجزئي تأثيرها الكبير، 
إذ كان مهم��ًا جدًا ضبط الس��لوكات البش��رية خ��الل هذه الجائح��ة، وهي العنصر 
المؤث��ر ج��دًا؛ إذ المعادلة تفيد بأنه مهما بذلت من جه��ود وأنفقت من موازنات 
فإن التمثل بالدور المس��ؤول م��ن قبل عناصر المعادلة وهنا نتحدث عن الس��واد 
األكب��ر م��ن الجمهور هو ما يحكم عل��ى كل هذه الجهود بالنجاح أو الفش��ل، وعليه 
ف��إن ف��رض االلتزام بات أم��رًا واجبًا ويتع��دى الحرية الش��خصية؛ ألن هذه الحرية 
التي حولها البعض إلى انفالت واس��تهتار أدت إلى نتائ��ج وخيمة وأضرت بالناس 

أنفسهم وعوائلهم. 
اآلن س��ننهي ش��هرًا من اإلغ��الق الجزئ��ي، والناس ينتظ��رون العودة إل��ى الحياة 
االعتيادي��ة ب��دون قيود، وهن��ا التوجس موجود أيض��ًا؛ إذ نحن مقبل��ون على أيام 
عي��د، وأيضًا ندخل مرحلة صيف وإجازات، ما يعني أن كثيرًا من الناس سيس��افرون 
وس��يعودون، فكيف يمكن المحافظة على األرقام الت��ي وصلنا إليها اآلن وأن نقول 

عنها وأن نتجنب مزيدًا من الوفيات؟!
يمك��ن فعل ذلك حتى لو ل��م يكن هناك تمديد لإلغالق الجزئ��ي، وذلك يكون عبر 
التزام كل ش��خص وحرصه على تجنب المخالطات والتمثل بالمسؤولية الشخصية 
تجاه نفس��ه وعائلته ومحيط��ه، وبالتالي لعب دور إيجابي ومس��ؤول تجاه وطنه، 
الحكومة قدمت تس��هيالت عديدة للناس س��واء في األعمال أو الجانب المعيش��ي 
بحيث يمكن ألي شخص أن يمارس حياته بأساسياتها الضرورية دون أن يخرج من 

منزله حتى ويعرض نفسه واآلخرين للخطر. 
مزيدًا من االلتزام، مزيدًا من الس��لوكات اإليجابية التي زادت بسبب اإلغالق الجزئي 
حتى لو لم يمدد أكثر، هذا الحرص وااللتزام هو طريقنا إلنجاح كافة الجهود وإلنقاذ 

كثير من األرواح.



رئيس مجلس  نائب  تــرأس 
ــو الـــشـــيـــخ  ــمــ الـــــــــــــوزراء ســ
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد 
ــادي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االجـــــتـــــمـــــاع االعـ
الوزراء  لمجلس  األسبوعي 

الذي عقد أمس عن ُبعد.
ــة االجـــتـــمـــاع  ــ ــدايـ ــ وفــــــي بـ
ــــس الـــــــــــوزراء  ــل أكــــــــد مــــجــ
ــزام  ــتـ أهــمــيــة مــواصــلــة االلـ
ــراءات االحـــتـــرازيـــة  ــ ــاإلجـ ــ بـ
واإلقبال على أخذ التطعيم 
والــجــرعــة الــمــنــشــطــة مــنــه، 
ــك مــن دور في  لــمــا فــي ذلـ
في  الوطنية  الجهود  دعــم 
الــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
أن  مـــؤكـــدا   ،)19 )كـــوفـــيـــد 
اإلجــــــــــــــراءات الــــتــــي يــتــم 
ــق  ــون وفــ ــ ــكـ ــ اتـــــخـــــاذهـــــا تـ
ــبــات  مـــســـتـــجـــدات ومــتــطــل
ــن مـــراحـــل  ــلـــة مــ ــل مـــرحـ كــ
للفيروس وتخضع  التصدي 
ُيسهم  بما  المستمر  للتقييم 
فــي تــعــزيــز صــحــة وســامــة 

الجميع.
بعدها أكد المجلس مواصلة 
التوعوية  الــمــبــادرات  تبني 
جهود  تعزز  التي  والرقابية 
معربا  المخدرات،  مكافحة 
الداخلية  لــوزارة  عن شكره 
ما  على  المعنية  والــجــهــات 
تقوم به من إسهامات فاعلة 
فـــي مــكــافــحــة الــمــخــدرات 
وتعزيز حماية المجتمع من 
مواصلة  مؤكدا  اآلفــة،  هذه 
المشترك مع  التعاون  تعزيز 
هــذا  فــي  الــدولــي  المجتمع 
معرض  في  وذلــك  المجال، 
ــتــنــويــه بــالــيــوم الــعــالــمــي  ال

لمكافحة المخدرات.
بعد ذلك، وجه المجلس إلى 
المبالغ  بــتــحــويــل  الـــشـــروع 
التأمين  صندوق  خال  من 
ــد الــتــعــطــل الــمــخــصــصــة  ضـ
البحرينيين  ــب  ــ روات لــدفــع 
شركات  في  عليهم  المؤمن 
العاملة في  الخاص  القطاع 
الــقــطــاعــات الــمــتــضــررة من 
خال صندوق التأمين ضد 
التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 
و50  األول  للشهر   %  100
% للشهرين الثاني والثالث، 
الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 
الــســامــيــة لــلــحــزمــة الــمــالــيــة 
ــرارات  ــ ــ واالقـــتـــصـــاديـــة وقـ
مــجــلــس الــــــوزراء فـــي هــذا 
استقرار  دعم  بهدف  الشأن 
الــــــكــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة فــي 
الخاص،  بالقطاع  وظائفها 
واطـــلـــع الــمــجــلــس فـــي هــذا 
ــصــدد عــلــى مــذكــرة وزيــر  ال
الوطني  واالقتصاد  المالية 
مرسوم  تنفيذ  آليات  بشأن 
ضد  التأمين  بشأن  بقانون 

التعطل.
االستمرار  المجلس  أكد  ثم 
في تنفيذ البرامج والخطط 
التي تكفل تطوير الخدمات 
الــصــحــيــة وتــعــزيــز الــرعــايــة 
الــصــحــيــة األولــــيــــة، وذلـــك 
المجلس  تنويه  ضــوء  فــي 
بجهود الجهات القائمة على 
تنفيذ أمر ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان 
بتقديم  خليفة  آل  حمد  بن 
الـــخـــدمـــات عــلــى مــــدار 24 
صحية  مراكز   9 في  ساعة 
فــــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 

المملكة.
ــك، هـــنـــأ الــمــجــلــس  ــ ــ ــى ذل ــ إلـ
ــة طــــيــــران الــخــلــيــج  ــركــ شــ
بمناسبة  الوطنية(  )الناقلة 
عــلــى  عـــــامـــــا   70 مــــــــــرور 
تحققه  بما  ونــوه  تأسيسها، 
لخططها  تنفيذ  من  الشركة 
التي  التطويرية  وبرامجها 
تعزز من مكانتها في صناعة 

الطيران.
ــر الـــمـــجـــلـــس فــي  ــظــ ــ ثـــــم ن
على  المدرجة  الموضوعات 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
عــلــى  الــــمــــوافــــقــــة  أوالً: 

المذكرات التالية:
الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .1
ــة  ــ ــي ــ ــون ــ ــان ــ ــق ــ ــؤون ال ــ ــشــ ــ ــ ــل ــ ــ ل
إعــان  بــشــأن  والتشريعية 
النوايا بين وزارة الخارجية 
ومــكــتــب الــمــنــســق الــمــقــيــم 
مملكة  فــي  المتحدة  لألمم 
البحرين بشأن تقديم الدعم 
ــي فـــي مـــجـــال إعــــداد  ــن ــف ال
الــخــطــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
ــان، والـــــــذي يــهــدف  ــ ــسـ ــ اإلنـ
ــنــاء الــقــدرات  ــى تــعــزيــز ب إلـ
ــيــة في  ــوطــن ــرات ال ــبـ ــخـ والـ

مجال حقوق اإلنسان.
الداخلية  ــر  وزيـ مــذكــرة   .2
ــدد مــن  ــ ــأن تــصــنــيــف عـ ــشـ بـ
كجهات  ــراد  واألفـ الكيانات 

إرهابية.
الداخلية  ــر  وزيـ مــذكــرة   .3
ــة عـــــــــدد مـــن  ــ ــن ــمــ ــضــ ــتــ ــمــ ــ ال
الـــــتـــــوصـــــيـــــات لــــــإعــــــداد 
ــمــتــحــدة  لــتــقــريــر األمــــــم ال
الحكومة  جــهــوزيــة  لمؤشر 
ــب  ــ ــوان ــيــــة وجــ ــ ــتــــرون ــكــ ــ اإلل

التطوير.
الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .4
ــة  ــ ــي ــ ــون ــ ــان ــ ــق ــ ــؤون ال ــ ــشــ ــ ــ ــل ــ ــ ل
ردود  بــشــأن  والــتــشــريــعــيــة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اقـــتـــراح 
بقانون  واقتراحين  برغبة 

مقدمة من مجلس النواب.
بعد ذلك استعرض المجلس 

الموضوعين التاليين:
الــمــالــيــة  وزيـــــر  مـــذكـــرة   .1
واالقــتــصــاد الــوطــنــي بشأن 
الفصلي  االقتصادي  التقرير 
للربع األول من العام 2021، 

ــذي أظــهــر اســتــمــرار نمو  والـ
ــنــاتــج الــمــحــلــي بــاألســعــار  ال
ــربــع  ــال الـــجـــاريـــة مـــقـــارنـــة ب
 ،2020 ــام  ــعــ ــ ال مــــن  األول 
مستويات  بارتفاع  مدعوما 
تراجع  فيما  الــنــفــط،  إنــتــاج 
باألسعار  االقتصادي  النمو 
الــــثــــابــــتــــة نـــتـــيـــجـــة تـــأثـــر 
ــدد مـــن الــقــطــاعــات غير  عــ
جائحة  بتداعيات  النفطية 
ـــا )كــوفــيــد  فـــيـــروس كـــورون
الــتــقــريــر  ــهـــر  أظـ كــمــا   .)19
اســــتــــقــــرار ســــــوق الــعــمــل 
الــمــؤشــرات  أداء  وتــحــســن 
االقــتــصــاديــة مـــع اســتــمــرار 
ــج دعـــــم الــقــطــاعــات  ــرامــ ــ ب
الــمــتــضــررة ضــمــن الــحــزمــة 
وآخر  واالقتصادية،  المالية 
ــمــشــروعــات  مــســتــجــدات ال
ــة ومــــــؤشــــــرات  ــ ــوي ــمــ ــ ــن ــ ــت ــ ال

التنافسية.
الــــــوزراء بــشــأن  2. تــقــاريــر 
نـــــتـــــائـــــج االمـــــتـــــحـــــانـــــات 
للعام  الــعــامــة  والـــشـــهـــادات 
 2021  -  2020 ــــدراســــي  ال
وزارة  واستعدادات  وخطة 
ــيــم لــلــعــام  ــتــعــل ــيــة وال ــرب ــت ال
الـــدراســـي الــمــقــبــل، وبــشــأن 
نتائج اجتماع لجنة التعاون 
ــاري)60( ألصـــحـــاب  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
وزراء  والــســعــادة  الــمــعــالــي 
ــتــجــارة بــدول  الــصــنــاعــة وال
ــاون لــــدول  ــعــ ــ ــت ــ مـــجـــلـــس ال
ــيــة وبــشــأن  ــعــرب الــخــلــيــج ال
الــمــشــاركــة فـــي االجــتــمــاع 
الــثــاثــيــن لــلــجــنــة الــتــعــاون 
الــكــهــربــائــي والــمــائــي بــدول 
ــاون لــــدول  ــعــ ــ ــت ــ مـــجـــلـــس ال

الخليج العربية.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مترئسا االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

المنامة - بنا

بدء تحويل مبالغ التأمين ضد التعطل لدفع رواتب البحرينيين 
مجلـــس الـــوزراء يوافـــق علـــى تصنيـــف عـــدد مـــن الكيانـــات واألفـــراد كجهـــات إرهابيـــة

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 28 يونيو 2021:

إعــالن النوايــا بيــن وزارة الخارجيــة 
المقيــم لألمــم  ومكتــب المنســق 
البحريــن  مملكــة  فــي  المتحــدة 
بشــأن تقديــم الدعــم الفنــي فــي 
الوطنيــة  الخطــة  إعــداد  مجــال 

لحقوق اإلنسان.

الكيانــات  مــن  عــدد  تصنيــف 
واألفراد كجهات إرهابية.

لإلعــداد  التوصيــات  مــن  عــدد 
لتقريــر األمــم المتحــدة لمؤشــر 
االلكترونيــة  الحكومــة  جاهزيــة 

وجوانب التطوير.

اقتــراح  علــى  الحكومــة  ردود 
برغبــة واقتراحيــن بقانــون مقدمــة 

من مجلس النواب.

االلتــزام  مواصلــة  أهميــة  علــى  التأكيــد 
أخــذ  باإلجــراءات االحترازيــة واإلقبــال علــى 
التطعيــم والجرعــة المنشــطة ، لمــا فــي ذلــك 
مــن دور فــي دعــم الجهــود الوطنيــة فــي 

التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

التوعويــة  المبــادرات  تبنــي  مواصلــة 
مكافحــة  جهــود  تعــزز  التــي  والرقابيــة 
المخــدرات، وشــكر وزارة الداخليــة والجهــات 
ــه مــن إســهامات  ــا تقــوم ب ــى م ــة عل المعني
فاعلــة فــي تعزيــز حمايــة المجتمــع مــن هــذه 

اآلفة.

التوجيــه بالشــروع بتحويــل المبالــغ مــن خــالل 
صنــدوق التأميــن ضــد التعطــل المخصصــة 
لدفــع رواتــب البحرينييــن المؤمــن عليهــم فــي 
فــي  العاملــة  الخــاص  القطــاع  شــركات 
القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بنسبة 100% 
الثانــي  للشــهرين  و50%  األول  للشــهر 

والثالث.

التنويــه بجهــود الجهــات القائمــة علــى تنفيــذ 
أمــر صاحــب الســمو الملكــي ِ ولــي العهــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اللــه بتقديــم 
الخدمــات علــى مــدار 24 ســاعة فــي 9 مراكــز 

صحية في مختلف محافظات المملكة.

(الناقلــة  الخليــج  طيــران  شــركة  تهنئــة 
علــى  عامــًا   70 مــرور  بمناســبة  الوطنيــة) 
تأسيســها، والتنويــه بمــا تحققــه الشــركة مــن 
تنفيــذ لخططهــا وبرامجهــا التطويريــة التــي 

تعزز من مكانتها في صناعة الطيران.

التقرير االقتصادي الفصلي للربع األول من العام 2021، الذي أظهر استمرار نمو 
الناتج المحلي باألسعار الجارية مقارنة بالربع األول من عام 2020.

ثالثة تقارير مرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء.

اإلجراءات المتخذة تتم وفق 
متطلبات التصدي للفيروس 

وتخضع للتقييم المستمر 

تنفيذ البرامج الكفيلة بتطوير 
الخدمات والرعاية الصحية 

األولية

تعزيز بناء القدرات والخبرات 
الوطنية في مجال حقوق 

اإلنسان
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