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ــي  ــنـ ــوطـ أعــــلــــن الــــفــــريــــق الـ
ــيـــروس  ــفـ ــتـــصـــدي لـ ــلـ الــــطــــبــــي لـ
ــه بعد  كـــورونـــا )كــــوفــــيــــد-19( أنــ
اللجنة  موافقة  وأخـــذ  الــعــرض 
التنسيقية، وبحسب المعطيات 
آلية  اعتماد  تم  والمستجدات، 
ــيـــة لــمــســتــوى  ــوئـ اإلشـــــــــارة الـــضـ
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا والـــذي 
ــا ســيــتــم فـــتـــح أو  ــهـ ــاسـ عـــلـــى أسـ
المختلفة  الــقــطــاعــات  ــــاق  إغـ
ــن، حــيــث  ــريـ ــحـ ــبـ ــي مــمــلــكــة الـ فــ
نسبة  مــتــوســط  لتقييم  ووفـــقـــًا 
إجمالي  مــن  القائمة  الــحــاالت 
السابقة  للمرحلة  الفحوصات 
فقد تقرر بدًءا من غد الجمعة 
االنتقال إلى المستوى األصفر 
ضــمــن آلــيــة اإلشــــــارة الــضــوئــيــة 
لمستوى انتشار فيروس كورونا.

ــح بــعــض  ــتــ ــرر فــ ــ ــقـ ــ ــث تـ ــيــ حــ
الذين  للمطعمين  الــقــطــاعــات 
يـــومـــا بــعــد الــجــرعــة  أتـــمـــوا 14 
خال  مــن  والمتعافين  الثانية 
إبــــراز الــشــعــار بــالــلــون األخــضــر 
فـــي تــطــبــيــق »مــجــتــمــع واعـــــي«، 

عـــامـــًا  الــــــــــ12  دون  هـــــم  ولــــمــــن 
ــبـــة شــــخــــص مـــطـــعـــم أو  بـــصـــحـ
متعاٍف، كالمجمعات والمحات 
التجارية، والمطاعم والمقاهي 

والـــمـــراكـــز الــريــاضــيــة وصــــاالت 
التربية البدنية وبرك السباحة.

أشاد حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
بمستوى  المفدى  الباد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى 
عاقات الصداقة والتعاون الوثيقة والمتميزة التي 
الصين  وجــمــهــوريــة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن  تــربــط 
وازدهـــــار مستمر  تــقــدم  مــن  تــشــهــده  ــا  ومـ الشعبية 
والــمــجــاالت،  األصــعــدة  مــن  العديد  فــي  ومتصاعد 
تعزيز  أهمية  على  الــدائــم  جالته  حــرص  مــؤكــدًا 
بما  بها  واالرتــقــاء  الثنائية  العاقات  هذه  وتطوير 
يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على 

شعبيهما الصديقين.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها جالته إلى 
جمهورية  رئيس  بينغ،  جين  شي  الرئيس  فخامة 
البرقية عن  إذ أعرب جالته في  الصين الشعبية، 
تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بمناسبة  خالص 
الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني 

الذي يصادف األول من يوليو 2021م.
من جانبه أشاد صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بما وصلت إليه عاقات الصداقة والتعاون 
الشعبية  الصين  وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
مـــن تــقــدم وتـــطـــور فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت، مــؤكــدًا 
سموه أهمية تعزيز وتطوير هذه العاقات الثنائية 
بــمــا يـــخـــدم الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة بــيــن الــبــلــديــن 
الصديقين،  شعبيهما  على  والنفع  بالخير  ويعود 
والسعادة  الصحة  موفور  الرئيس  لفخامة  متمنيا 
ولــجــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة وشــعــبــهــا الــصــديــق 

تحقيق المزيد من التقدم والنماء.

ف��ت��ح ب��ع�����ض ال���ق���ط���اع���ات ال��م��غ��ل��ق��ة 

ل���ل���م���ط���ع���م���ي���ن ب���������دءا م������ن غ��د

ال���م���ل���ك ي�����ص��ي��د ب���ع���اق���ات ال�����ص��داق��ة

وال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن وال�����ص��ي��ن
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ــالــــد بــن  ــيـــخ خــ ــلــــن الـــشـ أعــ
عبداهلل آل خليفة نائب رئيس 
اللجنة  رئيس  الـــوزراء  مجلس 
التنموية  للمشاريع  الـــوزاريـــة 
أن حــجــم  الــتــحــتــيــة  والـــبـــنـــيـــة 
الطرق  مشاريع  على  اإلنــفــاق 
والــتــقــاطــعــات الــرئــيــســيــة على 
مدار األعوام العشرة الماضية 
العام  من  األول  النصف  حتى 
بــلــغ 572 مــلــيــون  ــاري قـــد  ــجـ الـ
اإلنــــفــــاق  أن  مـــــؤكـــــدا  ديــــــنــــــار، 
الطرق  مشاريع  على  الضخم 

يعكس  الرئيسية  والتقاطعات 
ــتـــي يــشــكــلــهــا هــذا  األهـــمـــيـــة الـ
القطاع الذي يسهم إيجابًا في 
تعزيز النمو االقتصادي الذي 
تتمتع به مملكة البحرين في 
ظــــل الـــعـــهـــد الــــزاهــــر لــحــضــرة 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل  بـ
ــدة  ــانـ ــسـ ــدى، ومـ ــفــ ــمــ الــــبــــاد الــ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى تـــــرؤس 
الــشــيــخ خــالــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
االعــتــيــادي  االجــتــمــاع  خليفة 
األســـبـــوعـــي لــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
والبنية  الــتــنــمــويــة  لــلــمــشــاريــع 
صباح  ُعــقــد  والــــذي  التحتية، 

أمس عن ُبعد..
ـــــــــــــــه الـــــشـــــيـــــخ خــــالــــد  ووجَّ
وزارة  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن 
ــال وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات  ــ ــغـ ــ األشـ
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي 
الــمــالــيــة  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 

واالقتصاد الوطني إلى تدارس 
لتمويل  الــمــنــاســبــة  الــخــيــارات 
والتقاطعات  الــطــرق  مــشــاريــع 
المستقبلية  االســتــراتــيــجــيــة 
والـــمـــمـــتـــد  األولـــــــــويـــــــــة،  ذات 
تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــحـــســـب الـــخـــطـــة 
حتى عام 2025، والتي لم يتم 
المالية  اعتماداتها  تخصيص 

حتى اآلن.

الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
البحرين  مملكة  تــشــهــده  مــا  أن 
مــن مــشــاريــع تــنــمــويــة فــي جميع 
الـــــمـــــجـــــاالت, ضــــمــــن مــســيــرتــهــا 
بقيادة حضرة  الشاملة  التنموية 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عــيــســى 
المفدى, يأتي تحقيقًا لخططها 
الــــرامــــيــــة إلــــــى رفــــــد االقـــتـــصـــاد 
التنمية  بعجلة  والدفع  الوطني 
التطلعات  يلبي  بما  المستدامة 
أن  إلــى  سموه  مشيرًا  المنشودة، 
مـــســـارات الــتــنــمــيــة تــمــضــي قــدمــًا 
ــروف، فــعــزم  ــ ــظـ ــ ــم مــخــتــلــف الـ ــ رغـ
أبــنــاء الــبــحــريــن وحــبــهــم لــلــريــادة 
جعل من التحديات فرصًا لفتح 
واالزدهـــار  للتطوير  جديدة  آفــاق 

الذي يحقق الخير للجميع.
مــمــلــكــة  أن  ســـمـــوه  وأضــــــــاف 
ــى أن تــكــون  الــ الــبــحــريــن تــســعــى 
مـــــــركـــــــزًا لــــخــــدمــــة اقـــــتـــــصـــــادات 
ــادة مـــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ الــــمــــنــــطــــقــــة لــ
ــيـــة أن  نـــمـــوهـــا، الفــــتــــًا إلـــــى أهـــمـ
بتوفير  التنمية  مبادرات  تحظى 
فــــرص نــوعــيــة أكـــبـــر الســتــقــطــاب 

المقومات  وتعزيز  االســتــثــمــارات 
الـــــجـــــاذبـــــة لـــلـــســـيـــاحـــة كـــقـــطـــاع 
بأحدث  ودعــمــهــا  مهم  اقــتــصــادي 
إلى  مشيًرا  المبتكرة،  التقنيات 
ضرورة السعي المتواصل للتفوق 
المشاريع  تنفيذ  عــنــد  واإلبـــــداع 
القطاعات  مختلف  في  الحيوية 

ــة الـــتـــنـــمـــيـــة  ــلـ ــعـــجـ ــع بـ ــ ــدفـ ــ ــا يـ ــمــ بــ
تحقيق  نحو  قــدًمــا  االقــتــصــاديــة 
الوطنية  المنجزات  مــن  المزيد 

التي هي محل فخر الجميع.
ــوه ســمــوه بــالــحــرص على  ونــ
مملكة  مــكــانــة  تــعــزيــز  اســـتـــمـــرار 
المعارض  صناعة  فــي  البحرين 

ــم  ــ والــــــمــــــؤتــــــمــــــرات كـــــــإحـــــــدى أهـ
تسهم  التي  السياحية  المقاصد 
في رفد االقتصاد الوطني، مؤكًدا 
من  المملكة  به  تتمتع  ما  سموه 
مـــقـــومـــات تــنــافــســيــة عـــالـــيـــة فــي 
والمؤتمرات,  الــمــعــارض  صناعة 
ــتـــي تــبــرهــن عــلــى مــــدى قـــدرة  والـ

هــذا  فــي  الــتــوســع  عــلــى  المملكة 
ــاع، مـــشـــيـــًرا إلــــى اإلســـهـــام  ــقـــطـ الـ
البحرين  مركز  لمشروع  الفاعل 
الــدولــي لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات 
في  الــصــخــيــر  بمنطقة  الــجــديــد 
ــي هـــذا  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ دعـــــم أفـــــق االسـ
ــاع بـــمـــا يـــدعـــم االقـــتـــصـــاد  ــقـــطـ الـ
الـــوطـــنـــي ويــفــتــح الـــمـــجـــال أمـــام 
توفير فرص نوعية ألبناء الوطن.

جـــــــــاء ذلـــــــــك لـــــــــدى تـــفـــضـــل 
مركز  مشروع  بزيارة  أمــس  سموه 
ــريـــن الـــــدولـــــي لــلــمــعــارض  ــبـــحـ الـ
بمنطقة  الــجــديــد  والــمــؤتــمــرات 
كبار  من  عــدد  بحضور  الصخير، 
ســمــوه  ــلــــع  اطــ إذ  الـــمـــســـؤولـــيـــن، 
التفصيلية  الــمــخــطــطــات  عــلــى 
مشروع  مــراحــل  مــن  مرحلة  لكل 
مركز البحرين الدولي للمعارض 
والـــمـــؤتـــمـــرات، إلــــى جــانــب نسب 
ــر الـــتـــطـــورات الــتــي  ــ اإلنـــجـــاز وآخـ
وصــل إليها الــمــشــروع، وقــد أشــاد 
سموه بالجهود المبذولة في إدارة 
الـــمـــشـــروع بــمــا يــحــقــق األهــــداف 

المنشودة.

 كتبت فاطمة علي:

ــم  ــريــ أكــــــــــــدت الـــــــدكـــــــتـــــــورة مــ
الــجــاهــمــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
ــة »نــــهــــرا«  ــيـ والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـ
تــنــفــيــذ  ــن  تــمــكــنــت مــ الــهــيــئــة  أن 
ــــي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي  ــابـ ــ ــرقـ ــ دورهــــــــــا الـ
في  الصحي  الــقــطــاع  لمؤسسات 
تــداعــيــات  رغـــم  الــبــحــريــن  مملكة 
جــائــحــة كـــورونـــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
الـــهـــيـــئـــة ســجــلــت خـــــال األشـــهـــر 
الــمــاضــيــة 6 مــســتــودعــات جــديــدة 
لـــلـــمـــســـتـــحـــضـــرات الـــصـــيـــدالنـــيـــة 

مستودعًا   18 المجموع  ليصبح 
ــن، إضـــافـــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــي مــمــلــكــة الـ فــ
منشأتين  ــال  وإدخــ ترخيص  إلــى 
دوائــيــتــيــن جــديــدتــيــن، كــمــا تمت 
الموافقة على 6 لقاحات لفيروس 
كـــورونـــا بــعــد الــمــراجــعــة الــفــعــالــة 
ــــن جــديــديــن، كما  واعــتــمــاد دواءيـ
محلي  مـــوقـــع  أول  تــرخــيــص  ــم  تـ
لــتــصــنــيــع األدويــــــة فـــي الــبــحــريــن 

ومصنع للكمامات الطبية.
أفــــــــــــــــادت خـــــــــــال اإليـــــــجـــــــاز 
االفتراضي  الحكومي  اإلعــامــي 
الــــــــذي نـــظـــمـــه مــــركــــز االتــــصــــال 
الـــــوطـــــنـــــي أمــــــــس بــــــــــأّن الـــهـــيـــئـــة 

إلكتروني  بــرنــامــج  ــدار  إصـ بــصــدد 
لـــتـــراخـــيـــص األطــــــبــــــاء، كـــمـــا تــم 
ــيـــن جـــديـــدتـــيـــن  ــتـ تـــدشـــيـــن خـــدمـ
البحرين  أن  موضحة  إلكترونيا، 
بقيمة  طــبــيــة  ــزة  ــهـ أجـ ــوردت  ــتــ اســ
بحرينيا،  ديــنــارا   15687218.35
جهازا   286 الهيئة  سجلت  بينما 

طبيا في عام 2021.
وأوضحت أّن عدد المؤسسات 
مــؤســســات،  بــلــغ 808  الــمــرخــصــة 
طــلــبــًا الفتتاح   52 اســتــقــبــال  وتـــم 
علمًا  جــديــدة،  صحية  مــؤســســات 
ــنـــح تــــراخــــيــــص لـــــ40  بــــأّنــــه تــــم مـ
تجديد  تم  كما  جــديــدة،  مؤسسة 

صحية  منشأة  لـــ289  التراخيص 
منذ يناير وحتى مايو 2021

كتب إسالم محفوظ:

عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــكــبــرى 
بالسجن  الجنسية  عربية  ســيــدة  الــرابــعــة 
تنفيذ  الــبــاد عقب  وإبــعــادهــا عــن  11 سنة 
العقوبة، بعد أن استدرجت ثاثة أصدقاء 
واحـــد مــن دون علمهم  آن  فــي  وتــزوجــتــهــم 
ــر بــيــانــاتــهــا الــشــخــصــيــة،  ــزويـ ــن طـــريـــق تـ عـ
حــيــث تــمــكــنــت مـــن االســتــيــاء عــلــى 4500 
الذين  الثاثة  األزواج  من  لها  مهرا  دينار 
وقعوا في شباكها قبل أن تقودهم الصدفة 

ويدركوا أنهم وقعوا ضحايا لها.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن 

اعتياد المتهمة تزوير بياناتها الشخصية، 
المجني  بين  تجمع  أن  استطاعت  حيث 
عليهم بعد أن مكثت مع األول 4 أشهر ومع 
ــدا، بينما شــك األخــيــر  ــ الــثــانــي شــهــرا واحـ
بمرور أسبوع من زواجهما في الوقت الذي 
أنها  وادعـــت  الــواقــعــة  المتهمة  فيه  أنــكــرت 
اآلخر  من  طاقها  بعد  منهم  كا  تزوجت 
ادعائها،  كــذب  التحريات  كشفت  حين  في 
محررات  تــزويــر  تهم  النيابة  إليها  لتسند 
أو  بها  الخاص  السفر  جــواز  ســواء  رسمية 
عقد الزواج واالستياء على مال الضحايا 
الدعارة  أعمال  وممارسة  االحتيال،  بطرق 

وحيازة مواد إباحية.
ــكــــرت تـــزويـــر  ــد أنــ ــانــــت الــمــتــهــمــة قــ وكــ

بياناتها ولم تمكن خبير التزييف والتزوير 
تستطيع  ال  أنـــهـــا  بـــزعـــم  اســتــكــتــابــهــا  مـــن 
الــكــتــابــة ســـوى اســمــهــا فــقــط ولـــم تــحــرف 
الــمــحــكــمــة  أن  إال  الــشــخــصــيــة،  بــيــانــاتــهــا 
الذي  االستكتاب  أنــه بفحص  إلــى  أشــارت 
على  توقيعها  وصـــورة  لها  النيابة  أجــرتــه 
الــتــوكــيــل الـــخـــاص لــمــحــامــيــهــا وتــوقــيــعــهــا 
تبين  والــشــرطــة  الــنــيــابــة  تــوقــيــع  بمحضر 
أنــهــا تجيد  يــدع مــجــاال للشك  أنــه بما ال 
ــدى الــمــحــكــمــة أن  ــ الـــكـــتـــابـــة، كـــمـــا ثـــبـــت لـ
المتهمة تمارس أعمال الدعارة من خال 

التحريات األمنية.

م�ع�اق�ب�ة �صاحبة الأزواج الث�اثة بال�صجن 11 �صنة والإبعادا�صتيراد اأجهزة طبية باأكثر من 15 مليون دينار خال 2021

ال��ط��رق م�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   572 اإن���ف���اق 

فت�ح اآف�اق جدي�دة للتطوي�ر والزده�ار يحق�ق الخي�ر للجميع

البحرين مركزا لخدمة اقت�صادات المنطقة

خال�د ب�ن عب�داهلل: �س�بكة الط�رق تواك�ب الم�دن الإ�س�كانية الجدي�دة

ولي العهد رئي�ض الوزراء يزور م�شروع مركز البحرين الدولي للمعار�ض الجديد

} الشيخ خالد بن عبداهلل.

} الرئيس الصيني.} جالة الملك.
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ص4 

ص6

ص2

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين

ص7 قضايا وحوادث

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يزور مشروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير.

ص3 أخبار البحرين

} د. مريم الجاهمة.

السامية  الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 
الملك حمد بن  لحضرة صاحب الجالة 
الــمــفــدى،  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى 
وقــــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء بـــرئـــاســـة صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 

ــلـــن صـــنـــدوق الــســيــولــة بــــدء اســتــقــبــال  أعـ
طـــلـــبـــات الـــتـــمـــويـــل لـــشـــركـــات ومـــؤســـســـات 
القطاع الخاص اعتبارا من اليوم بالشراكة 
وهــي  المساهمة  الــوطــنــيــة  الــمــصــارف  مــع 
البحرين  وبــنــك  الــوطــنــي،  البحرين  بنك 
البحرين اإلسامي وبنك  والكويت، وبنك 

البحرين للتنمية.
وســيــتــم اســتــقــبــال طــلــبــات الــشــركــات 
الـــكـــبـــيـــرة، الـــتـــي يــبــلــغ دخــلــهــا الـــســـنـــوي 3 
مــايــيــن ديــنــار بــحــريــنــي وأكـــثـــر، بــــدًءا من 
)مـــدة   2021 أغــســطــس   1 حــتــى  يــولــيــو   1
شهر واحد( من خال الموقع اإللكتروني 

nbbonline.com، حيث يمكن لهذه الشركات 
السيولة  تــمــويــل صــنــدوق  الــحــصــول عــلــى 

ا نشًطا. شرط أن تمتلك سجًا تجارّيً

ا�ص�تقبال طلب�ات التموي�ل م�ن �صن�دوق ال�ص�يولة ب�دءا م�ن الي�وم

ص11 المال واالقتصاد
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الــشــيــخ عيسى  ــارك ســمــو  ــ شـ
وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  عــلــي  بـــن 
ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء فـــي  ــجــ شـــــــــــؤون مــ
العربية  للجنة  التاسع  االجتماع 
تنفيذ  لمتابعة  المستوى  رفيعة 
أهداف التنمية المستدامة 2030 
الــعــربــيــة عــبــر تقنية  الـــــدول  فـــي 
وذلك بمشاركة  المرئي،  االتصال 
كبار المعنيين في الدول العربية 
التنمية  مــلــف  عـــن  الــمــســؤولــيــن 
ــة والــــــــــذي تـــتـــرأســـه  ــتــــدامــ ــمــــســ الــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــحــكــم 
رئاستها الدورة الحالية للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي بجامعة 

الدول العربية. 
ــتـــمـــاع الــتــاســع  ــتـــح االجـ ــتـ وُأفـ
ُعــا  ألــقــتــهــا  بكلمة  الــعــاشــرة  فــي 
ــي مـــســـتـــشـــار أهـــــــداف  ــدانــ ــيــ ــصــ الــ
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة بــرئــاســة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء بــالــجــمــهــوريــة 
االجــتــمــاع  دورة  رئــيــس  اللبنانية 
ــام  ــعـ ــا األمــــيــــن الـ ــهـ ــكــــرت خـــالـ شــ
ما  على  العربية  الـــدول  لجامعة 
تقوم به من جهود لتقارب وجهات 
الــنــظــر والـــدفـــع لــتــنــفــيــذ أهــــداف 

التنمية المستدامة 2030.
ــاع ألـــقـــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وأثـــــــنـــــــاء االجــ
ســمــو الــشــيــخ عيسى بــن عــلــي آل 
خليفة كلمته والتي بين فيها ان 
حضرة  بــقــيــادة  الــبــحــريــن  مملكة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
ــفـــدى، وبــتــوجــيــهــات صــاحــب  ــمـ الـ
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
فــي سعي  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس مجلس 
التنمية  ــداف  أهــ لتحقيق  دؤوب 
مملكة  أن  مــبــيــًنــا  الـــمـــســـتـــدامـــة، 
الـــبـــحـــريـــن أطـــلـــقـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــادرات لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــســتــدامــة حــرًصــا مــن الــقــيــادة 

التطورات  مواكبة  على  الرشيدة 
الحاصلة في العالم، وهي سّباقة 
المستدامة  التنمية  تحقيق  فــي 
من أجل مزيد من التطور والرقي 

في جميع المجاالت.
وأشار سموه إلى أن البحرين 
تسعى دائمًا للتنسيق مع الجهات 
ذات العاقة محليًا وخارجيًا فيما 
التنمية  أهــــداف  تحقيق  يــخــص 
األهــداف  تلك  وربــط  المستدامة 

ببرنامج عمل الحكومة.
أطــلــقــت  الــمــمــلــكــة  إن  حــيــث 
تتألف  واقــتــصــاديــة  مالية  حــزمــة 
بقيمة  ــبـــادرة  مـ مـــن 20  أكــثــر  مـــن 
تفوق 11 مليار دوالر، أي ما يعادل 
ثــلــث الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن وقــــد هــدفــت 
الحزمة المالية إلى ضخ السيولة 
ــم  ــ ــي األســــــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة ودعـ ــ فـ
االقتصادية  القطاعات  مختلف 
المتأثرة جراء الفيروس بما يعود 
بالنفع على المواطنين وأصحاب 
األعــمــال، وتــمــثــلــت أبـــرز مــبــادرات 
الحزمة في دفع رواتب المواطنين 
الخاص  القطاع  في  البحرينيين 
بــالــكــامــل خــــال الـــثـــاث األشــهــر 
األولى من الجائحة مع استمرار 

تــقــديــم الـــدعـــم لــهــم بــنــســبــة %50 
تليها، مشيرًا  التي  األشهر  خال 
ــة الــمــالــيــة  ــزمـ ــحـ ــــداد الـ ــتـ ــ إلـــــى امـ
واالقــتــصــاديــة ألكــثــر مــن 6 أشهر 
منذ انطاقها، ما أسهم في دعم 
نمو القطاع الخاص وتعزيز النمو 
االقـــتـــصـــادي فـــي الــمــمــلــكــة، وهــو 
الــدولــي  النقد  صــنــدوق  مــا جعل 
اتخذتها  التي  بالخطوات  يشيد 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن واســـهـــمـــت في 
الــحــد مــن اآلثــــار الــمــتــرتــبــة على 
كورونا  فــيــروس  جائحة  تــداعــيــات 

)كوفيد-19(.
ونــــــاقــــــش أعــــــضــــــاء الـــلـــجـــنـــة 
فـــي  األول  الـــــبـــــنـــــد  تــــــوصــــــيــــــات 
االجــتــمــاع الــمــنــعــقــد فــي الــتــاســع 
والـــذي   ،2020 ديسمبر  شــهــر  مــن 
يستهدف القضاء على الجوع في 
الشكر  بتوجيه  العربية  المنطقة 
ــاء والــمــنــظــمــات  ــ ــــضـ ــدول األعـ ــلــ لــ
العربية المتخصصة والمنظمات 
االقليمية والدولية الُمشاركة في 
الفرعية  للجنة  الرابع  االجتماع 
للقضاء على الجوع في المنطقة 
من  ديسمبر  شهر  خــال  العربية 

العام 2020.
ــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــد رحـــــــــب الـ

ــعـــرب بــتــعــاون األمـــانـــة الــعــامــة  الـ
وزارة  مع  العربية  الــدول  بجامعة 
االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
إلعداد  العربية  مصر  بجمهورية 
تـــقـــريـــر بــــشــــأن تـــمـــويـــل الــتــنــمــيــة 
وذلك تحت  الوطني،  المستدامة 
لألمم  الــخــاص  المبعوث  إشـــراف 
لــتــمــويــل خــطــة 2020  الــمــتــحــدة 
نموذج  وهو  المستدامة،  للتنمية 
ــي الـــــدول  أولــــــي يـــتـــم تــطــبــيــقــه فــ
العربية الراغبة في إعداد تقارير 
على  المستدامة  للتنمية  تمويل 

المستوى الوطني.
واشـــتـــمـــل اجـــتـــمـــاع عــــدد من 
ــالـــقـــضـــاء  ــلـــقـــة بـ ــتـــعـ الــــبــــنــــود الـــمـ
ــنـــطـــقـــة  ــى الـــــــجـــــــوع فـــــــي الـــمـ ــ ــلـ ــ عـ
للعلوم  العربية  الشبكة  العربية، 
التنمية  أجــل  مــن  والتكنولوجيا 
ــتـــمـــويـــل  ــة الـ ــ ــيـ ــ الــــمــــســــتــــدامــــة، آلـ
العربية،  المنطقة  في  المستدام 
في  المستدامة  التنمية  تحقيق 

الدول المتأثرة بالنزاعات.
كما ناقش المسؤولون العرب 
الشراكات الفاعلة من أجل تنفيذ 
أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
الشبكة  هما  محورين  عبر   2030
الـــعـــربـــيـــة لــلــمــنــتــديــات الــوطــنــيــة 

الـــدول  فــي  الــمــســتــدامــة  للتنمية 
العربية إلى جانب منصة الشباب 
العربي للتنمية المستدامة، وفي 
هذا الصدد وجهت األمانة العامة 
الشكر  الــعــربــيــة  الــــدول  لــجــامــعــة 
ــى كــــل مــــن مــمــلــكــة  ــ والـــتـــقـــديـــر الـ
ــبـــحـــريـــن والـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  الـ
ــنــــان والـــــســـــودان  ــبــ الــــســــعــــوديــــة ولــ
لقيامهم بتسمية نقاط االتصال 
ــدى مــنــصــة الــشــبــاب  الــشــبــابــيــة لــ

العربي للتنمية المستدامة.
وتم خال االجتماع التطرق 
إلى آثار جائحة »كوفيد-19« على 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
ورابعًا  العربية،  بالمنطقة   2030
فعاليات األسبوع العربي للتنمية 
الــمــســتــدامــة )الــنــســخــة الــرابــعــة( 

إكسبو 2020 في دبي.
وقـــــد وافــــقــــت الـــلـــجـــنـــة عــلــى 
ــي لــتــنــســيــق  ــنــ ــق فــ ــ ــريـ ــ ــيـــل فـ ــكـ تـــشـ
الــجــهــود الــعــربــيــة لــمــواجــهــة آثــار 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا عـــلـــى تــحــقــيــق 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، 
ــى تـــبـــنـــي وتـــنـــفـــيـــذ  ــلــ والــــعــــمــــل عــ
تعزز  التي  واالبتكارات  المبادرات 
ما  المستدامة  التنمية  تحقيق 

بعد التعافي من الجائحة.

خالل اجتماع اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اأهداف التنمية الم�ستدامة

عي�شى بن علي ي�شيد بعمل الحكومة في تحقيق الأهداف وتبني المبادرات

} سمو الشيخ عيسى بن علي خال مشاركته في اجتماع اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأفــــــادت الــجــاهــمــة خــال 
ــاز اإلعـــامـــي الــحــكــومــي  اإليـــجـ
الــذي نظمه مركز  االفــتــراضــي 
االتــــصــــال الـــوطـــنـــي بــالــتــعــاون 
ــع الــهــيــئــة صـــبـــاح أمــــس عبر  مـ
الهيئة  ــأّن  بــ الــمــرئــي  االتـــصـــال 
بصدد إصدار برنامج إلكتروني 
لـــتـــراخـــيـــص األطــــبــــاء كـــمـــا تــم 
تــدشــيــن خــدمــتــيــن جــديــدتــيــن 
ــا، مــــوضــــحــــة بــــأن  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ إلـ
ــزة  ــهـ ــريـــن اســــــتــــــوردت أجـ ــبـــحـ الـ

 15,687,218,35 بقيمة  طبية  
سجلت  بينما  بــحــريــنــي  ديــنــار 
ــازًا طــبــيــًا في  ــهـ الــهــيــئــة 286 جـ
طلبات  عـــدد  وبــلــغ   ،2021 ــام  عـ
األجهزة الطبية الجديدة التي 
مهندسي  قبل  من  تقييمها  تم 
تمت   ،4,371 الطبية  األجــهــزة 
كما  منها،   %88 على  الموافقة 
لبرامج  طلبًا   7,607 تلقي  تــم 

تعليم مستمر.
وأكدت الجاهمة أن الهيئة 

ــا مــســئــوال من  ــزامـ ــتـ رصـــــدت الـ
في  الصحي  القطاع  مؤسسات 
كورونا  جائحة  خــال  المملكة 
االشتراطات  تطبيق  حيث  من 
الــصــحــيــة، مــشــيــرة إلـــى تكثيف 
الـــحـــمـــات الــتــفــتــيــشــيــة الــتــي 
شــمــلــت جــمــيــع الـــمـــرافـــق الــتــي 
ــع كـــــورونـــــا ومــنــهــا  ــ تـــعـــامـــلـــت مـ
تقدم  التي  الطبية  المختبرات 
خدمة فحص المسحة االنفية 
والــفــنــادق   pcr كــورونــا  لفحص 
»كوفيد  مــرضــى  تستقبل  الــتــي 
وقــف  عــلــى ضــوئــهــا  تـــم   »  19-
ــيــــد- 19  ــى كــــوفــ ــرضــ إدخـــــــــال مــ
لــعــدم مطابقة  الــفــنــادق  ألحـــد 

االشتراطات الصحية.
وحــــول تــأخــر إقـــــرار قــانــون 
التأمين على األخطاء الطبية 
المجلس  ان  الجاهمة  أكـــدت 
تأجيله  ارتــأى  للصحة  األعلى 
ــن تــطــبــيــق الـــضـــمـــان  ــيـ الــــــى حـ
البحرين،  الشامل في  الصحي 
األخطاء  تعويضات  أن  مــؤكــدة 
ــم إقــــرارهــــا  ــتـ ــتــــي يـ الـــطـــبـــيـــة الــ
تصرف  المعنية  الــجــهــات  مــن 

لمستحقيها دون تأخير. 
تمّكنت  الــهــيــئــة  أن  وأكــــدت 
الصحية  المستجدات  ظّل  في 
ــن تــحــقــيــق جــمــلــة  ــنــــة مــ الــــراهــ
من  والمنجزات،  األهـــداف  مــن 
ــعـــمـــل بـــشـــكـــل حــثــيــث  ــــال الـ خــ
الصحية  الخدمات  الستدامة 
ــابــــي  ــرقــ واســـــتـــــمـــــرار الــــــــــدور الــ
والــتــنــظــيــمــي، مــشــددة عــلــى أّن 
وتعزيز  بــزيــادة  ملتزمة  الهيئة 
تماشيًا  خدماتها،  وأداء  جــودة 
االقتصادية  البحرين  رؤية  مع 
الــهــيــئــة  حــــّلــــت  حـــيـــث   ،2030
مـــن بــيــن أفــضــل عــشــريــن جهة 
ضــمــن  األداء  فـــــي  حـــكـــومـــيـــة 
للمقترحات  الــوطــنــي  الــنــظــام 
والشكاوى »تواصل« لعام 2020.

ــّل  وقــــــالــــــت بــــــأّنــــــه وفــــــــي ظــ
االنـــتـــشـــار الـــعـــالـــمـــي لــجــائــحــة 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، تم 
لضمان  فورية  تغييرات  تنفيذ 
العمليات  تــقــديــم  اســتــمــراريــة 
والـــخـــدمـــات الــرقــابــيــة، مــنــّوهــة 
إلى أّن الجائحة شكلت تحديًا 
تم التكّيف معه نظرًا ألن مهام 
وإجــراءات  واالعتماد  التفتيش 
وعمليات  المهنية  الترخيص 

موظفي  مــن  تتطلب  التدقيق 
الــهــيــئــة الـــتـــواجـــد فــــي مـــواقـــع 
ــايــــة الــصــحــيــة،  ــــق الــــرعــ ــرافـ ــ ومـ
تنفيذ  اســتــدعــى  ــــذي  الـ ــر  ــ األمـ
لضمان  االفــتــراضــيــة  الــبــدائــل 
اســتــمــراريــة الــعــمــل عــلــى كــافــة 
األصعدة ومختلف المجاالت.

ــراءات  ــإجــ وفــيــمــا يــتــعــّلــق بــ
الحد من انتشار جائحة كورونا 
أّن  إلـــى  أشــــارت   ،)19- )كــوفــيــد 
الفريق  تعليمات  واكبت  الهيئة 
ــبــــي لــلــتــصــدي  الــــوطــــنــــي الــــطــ
لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
ــة  ــايـ ــرعـ بـــتـــوعـــيـــة مــــؤســــســــات الـ
ــة لــتــعــزيــز  الـــصـــحـــيـــة الــــخــــاصــ
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، واإليــقــاف 
أو  الطبية  لــإجــراءات  المؤقت 
وتنفيذ  الطارئة،  الصحية غير 
زيــــــــــارات تــفــتــيــشــيــة مــنــتــظــمــة 
لــلــمــرافــق الــصــحــيــة الــخــاصــة 
التزامها،  مــن  للتأكد  والــعــامــة 
حــيــث بــلــغ إجـــمـــالـــي الــــزيــــارات 
ُنـــفـــذت 595  الــتــفــتــيــشــيــة الــتــي 

زيارة.
وكشفت بأّن الهيئة مستمرة 
أنظمتها،  وتحديث  تطوير  في 
تم إصــدار الئحة مزاولة  حيث 
امــتــحــانــات الــمــهــن الــصــحــيــة، 
والئـــــــحـــــــة تــــســــجــــيــــل األدويـــــــــــة 

الصيدالنية  والــمــســتــحــضــرات 
وتـــســـعـــيـــر األدويــــــــــــة وتـــحـــديـــد 
هامش الربح، وتحديد ضوابط 
المنشآت  واشتراطات ترخيص 
الصحية لعاج وتأهيل اإلدمان، 
والئــحــة ضبط جـــودة األجــهــزة 
والــمــنــتــجــات الــطــبــيــة، والئــحــة 
ــات مــــــزاولــــــة الـــمـــهـــن  ــانــ ــحــ ــتــ امــ
الــصــحــيــة، والئــحــة اشــتــراطــات 
الــــــتــــــرخــــــيــــــص لــــلــــمــــؤســــســــات 
والــرقــابــة  الحكومية  الصحية 
عــلــيــهــا، وكــذلــك تــحــديــد فئات 
ــات الــصــحــيــة  ــمـــؤســـسـ رســــــوم الـ

الخاصة.
ــا يـــتـــعـــلـــق بــتــنــظــيــم  ــيــــمــ وفــ
ــق الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــرافــ ــ مــ
المؤسسات  بــأّن عــدد  أوضــحــت 
مؤسسات،   808 بلغ  المرخصة 
وتم استقبال 52 طلبًا الفتتاح 
مؤسسات صحية جديدة، علمًا 
بــأّنــه تــم مــنــح تــراخــيــص لـــ 40 
مؤسسة جديدة، كما تم تجديد 
مــنــشــأة   289 ـــ  ــ لـ ــيــــص  ــتــــراخــ الــ
مايو  وحتى  يناير  منذ  صحية 
إحصائيات  بّينت  فيما   ،2021
2021 أّن 18,419مهنيًا يحملون 
رخـــصـــة ســــاريــــة الـــمـــفـــعـــول فــي 
ــبـــحـــريـــن مـــنـــهـــم 21  مــمــلــكــة الـ
طبيبا زائرا، كما تم إصدار 582 

وتجديد  ترخيص جديد  طلب 
مـــهـــنـــيـــًا،   17,485 تــــرخــــيــــص 
أداء  مضيفة بأّن عملية تقييم 
مستمرة  الصحية  المؤسسات 
مستشفى   17 اعتماد  تم  حيث 

و23 مركزًا طبيًا.
عــــــــدد  أّن  وأضــــــــــــــافــــــــــــــت 
الصيدليات المرخصة بلغ 365 
كــصــيــدلــيــات  تــعــمــل   289 مــنــهــا 
مؤسسات  في  تعمل  و76  عامة 
ــا ســـجـــلـــت  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ صــــــحــــــيــــــة، بـ
الــهــيــئــة 6 مــســتــودعــات جــديــدة 
لــلــمــســتــحــضــرات الــصــيــدالنــيــة 
ليصبح المجموع 18 مستودعًا، 
وتم ترخيص وإدخال منشأتين 
ــن وهــمــا  ــيـ ــدتـ ــديـ دوائـــيـــتـــيـــن جـ
ــز  ــ ــركـ ــ الــــمــــكــــتــــب الــــعــــلــــمــــي ومـ
بينما  الصيدالنية،  الــخــدمــات 
أجرى مفتشو الصيدلة بالهيئة 
314 زيارة تفتيشية للمؤسسات 
الصيدالنية، وبلغ عدد األدوية 
المملكة3,611،  فــي  المسجلة 
طــلــب   935 تـــمـــريـــر  ــم  ــ تـ فـــيـــمـــا 
ــراد مــــؤقــــت لــلــمــنــتــجــات  ــيــ ــتــ اســ
 184 وتسجيل  المسجلة،  غير 
تــجــديــدًا  و173  جــــديــــدًا،  دواًء 
طلبًا  و490  األدويـــة،  لترخيص 
لتغيير األدوية، وقد تم تسعير 
888 دواًء وتصنيف 125 منتجًا، 

مــوقــع  أول  تـــرخـــيـــص  تــــم  كـــمـــا 
مــحــلــي لــتــصــنــيــع األدويـــــــة في 
الــبــحــريــن، إضـــافـــة لــلــمــراجــعــة 
والــمــوافــقــة على ستة  الــفــّعــالــة 
ــاحـــات ودواءيـــــــــن جــديــديــن  ــقـ لـ
لــعــاج فــيــروس كــورونــا )كوفيد 

.)19 -
التنفيذي  الرئيس  وذكــرت 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
أّنــه حتى  الصحية  والــخــدمــات 
الشكاوى  عــدد  بلغ   2021 مايو 
تم   41 منها  63 شكوى  الطبية 
األفــراد،  قبل  عنها من  التبليغ 
و10 أبلغت عنها مرافق الرعاية 
ــا تـــــم إحــــالــــة  ــمـ ــيـ ــيــــة، فـ الــــصــــحــ
الــعــامــة  الــنــيــابــة  قــبــل  12 مـــن 
شــكــوى   22 مـــنـــهـــا  والــــقــــضــــاء، 
ضـــد الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي و19 
شــكــوى ضــد الــقــطــاع الــخــاص، 

التحقيق  لــجــان  أنــهــت  بــيــنــمــا 
الــفــنــيــة اســتــكــمــال تــحــقــيــقــات 
ــام  عـ ــــي  فـ ــة  ــيـ وقـــضـ ــوى  ــكــ شــ  52
خــطــأ  وجــــــود  يــثــبــت  لــــم   2021
طــبــي فــي 64% مــنــهــا، وأصـــدرت 
ــان الـــتـــأديـــبـــيـــة ولــجــنــة  ــجــ ــلــ الــ
تــأديــبــيــًا  الــمــســاءلــة 16 إجـــــراًء 
إنــــذارات،  و4  إيــقــافــًا   12 شملت 
لتسهيل  مــبــادرتــهــا  إطــــار  وفـــي 
عــمــلــيــة االســـتـــثـــمـــار وتــحــســيــن 
تلقت  الصحية  الرعاية  قطاع 
عــام  فــي  اســتــفــســارًا   84 الهيئة 
2021 حول استثمارات الرعاية 
أســواق  من  المتنوعة  الصحية 
دول مجلس التعاون الخليجي 
وأوروبـــــــا وآســـيـــا، وعــلــى صعيد 
الهيئة  تــلــقــت  الــعــمــاء  خــدمــة 
إلــكــتــرونــي  بــريــد  رســالــة   1,130

في عام 2021.

الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية:

الطبية ل��ل��ك��م��ام��ات  واآخ�����ر  ال��ب��ح��ري��ن  ف���ي  ل�����أدوي����ة  م�����ش��ن��ع  ت��رخ��ي�����ص 

اأخ������رى م���وؤ����س�������س���ات  الف���ت���ت���اح  ج����دي����دا  ط���ل���ب���ا  و52  م���رخ�������س���ة  ���س��ح��ي��ة  م���وؤ����س�������س���ات   808

كتبت: فاطمة علي

التنفيذي  الرئيس  الجاهمة  عذبي  مريم  الدكتورة  كشفت 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن تسجيل 6 
مستودعات جديدة للمستحضرات الصيدالنية ليصبح المجموع 
40 مؤسسة  وترخيص  البحرين  مملكة  في  لألدوية  18 مستودعًا 
وإدخــــال منشأتين  ترخيص  إلــى  إضــافــة  صحية خــاصــة جــديــدة، 
دوائــيــتــيــن جــديــدتــيــن وهــمــا الــمــكــتــب الــعــلــمــي ومــركــز الــخــدمــات 
بعد  للكورونا  لقاحات   6 على  الموافقة  تمت  كما  الصيدالنية، 
المراجعة الفعالة واعتماد دواءين جديدين، كما تم ترخيص أول 
للكمامات  ومصنع  البحرين  في  األدويـــة  لتصنيع  محلي  مصنع 

الطبية.

} د. مريم الجاهمة.

في طفرة زيــادة عدد 
بكورونا،  اإلصابة  حاالت 
ــاحــــب  قـــــــــال حــــــضــــــرة صــ
الجالة الملك حمد بن 
ملك  خليفة  آل  عــيــســى 
مطمئنًا  المفدى  الباد 
ــنــــد اســـتـــقـــبـــال  ــه عــ ــبـ ــعـ شـ
السمو  لصاحب  جالته 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
ولي  آل خليفة  بن حمد 
ــيــــس مــجــلــس  الـــعـــهـــد رئــ
الــــوضــــع  »إن  الـــــــــــــــوزراء: 
وهلل  بــــخــــيــــر  الـــــصـــــحـــــي 
الــمــمــلــكــة  وإن  ــد،  ــمـ الـــحـ
تــعــالــى  بـــعـــون اهلل  تــســيــر 
من  التعافي  طريق  على 
هذا الوباء«، وذلك يقينًا 
من جالته باهلل سبحانه 
وتــعــالــى فـــي دفـــع الــبــاء 
المحبة  األمــــة  هـــذه  عــن 
لــلــخــيــر دائـــمـــًا وثــقــة من 
البحرين  بفريق  جالته 

بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء والدور الكبير الذي اضطلع به 
ســمــوه فـــي الــتــصــدي لــهــذه الــجــائــحــة بــوضــع 
ــرازات الــوقــائــيــة الــمــنــاســبــة  ــ ــتـ ــ الــخــطــط واالحـ
وتنفيذها بكل ثبات وعزم وحسم أسهمت في 
تكامل المنظومة الصحية من خدمات صحية 
في  البحرين  مملكة  قــدرات  وتعزيز  وعاجية 
إّبــان  حــرص  سموه  إن  بــل  الجائحة,  مواجهة 
ذروة المواجهة إلى تحفيز استجابة الخطوط 
ــادر إلــى  األمــامــيــة مــن أجـــل الــتــصــدي لــهــا، وبــ
تكريمهم وتشجيعهم، وتبنى سموه المبادرات 
التي ساندت تطوير خدمات الرعاية الصحية 
المقدمة للمواطنين ودعمت الجهود الوطنية 

في التصدي للفيروس. 
بقيادة  البحرين  فريق  نجح  الخاصة.. 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــاقـــتـــدار فــــي خـــفـــض عـــدد 

بنسبة  بكورونا  اإلصــابــات 
95% في شهر واحد فقط، 
وذلك من 3274 إصابة في 
29 مايو 2021 )وهي أعلى 
إصابة سجلت بالباد منذ 
إلى 166  بداية الجائحة( 
إصابة فقط في 29 يونيو 
2021، وهذا إنجاز بمعنى 
الــكــلــمــة يــحــســب لــفــريــق 
الـــبـــحـــريـــن ويـــشـــكـــر عــلــيــه 
شـــعـــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

لما أظهره من وعي. 
أذكر في مقال سابق 
لــلــعــبــد هلل قــلــت فــيــه إن 
»فــــريــــق الـــبـــحـــريـــن انــتــو 
أنـــتـــم اآلن  كــــفــــو«.. وهـــــا 
تــواصــلــون اإلثـــبـــات قــواًل 
وفــعــًا أنــكــم »كــفــو وألــف 
ــال آخـــر  ــقـ ــي مـ ــ ــفــــو«، وفـ كــ
حــيــنــمــا شــهــدنــا األعــــداد 
ــات  ــابـ ــن اإلصـ الــكــبــيــرة مـ
يسطع  الـــضـــوء  إن  قــلــت 
في آخر النفق، فها نحن بحمد اهلل وفضله 
نـــرى الــضــوء ســاطــعــًا بــقــلــة عـــدد اإلصــابــات 
وقلت  الــبــحــريــن.  فــريــق  وجــهــود  اهلل  بحمد 
ــن يــعــشــق  ــون شـــاســـع بـــيـــن مــ ــبــ ــًا إن الــ ــضــ أيــ
وبــيــن مــن يعشق  الــتــحــدي ويصنع اإلنــجــاز 
عاشق  هــو  فها  األوهــــام،  ويصنع  التشكيك 
ــاز صــاحــب السمو  الــتــحــدي وصـــانـــع اإلنـــجـ
ــوزراء يضيف  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي 
إنجازًا آخر إلى إنجازاته. إن ما أنجزه فريق 
العهد  ولي  السمو  صاحب  بقيادة  البحرين 
رئــيــس مجلس الــــوزراء فــي مــواجــهــة كــورونــا 
دلتا  بموجة  تحديدًا  تحوره  غمرة  في  وهــو 
فعًا  مثيرة  قصة  هو  والعالم  المنطقة  في 
البحرين  والثناء لفريق  باإلعجاب  وجديرة 
عاهل  الــجــالــة  تأكيد صــاحــب  الـــذي جسد 
الوضع  المفدى وطمأنة جالته بأن  الباد 

الصحي فعًا بخير.

خف�س اإ�سابات كورونا بن�سبة 95% خالل �سهر واحد.. 

البحرين لفريق  بالإعجاب  اآخر جدير  اإنجاز 

} بقلم: الدكتور 

ياسر بن عيسى الناصر
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عن فوائد القرو�ض.. 

والتوطين في الم�صارف

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
الفنية  اللجنة  مــن  ســلــطــان  الــكــابــتــن حــمــود  اســتــقــالــة 
بنادي المحرق، بسبب تدخل بعض أعضاء مجلس اإلدارة 
في عمل اللجنة »كما يقول«، بحاجة إلى تفسير وتوضيح، 
كي ال تتكرر نتائج الفريق غير المأمولة وال المطلوبة من 

عشاق المحرق.
للعلم فقط:

انخفاض  ظل  في  والمقيمين،  المواطنين  من  الكثير 
أعـــداد حـــاالت كــورونــا، يأملون عــدم تمديد فــتــرة اإلغـــاق، 
المتجاوزين  ومحاسبة  الرقابة  في  التشديد  مواصلة  مع 
والمخالفين، والتثقيف وتوعية الناس.. وكل ذلك مرهون 
بـــزيـــادة الـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي.. نــتــمــنــى أن يــكــون الــمــؤتــمــر 

الصحفي القادم للفريق الطبي يحمل »بشرة خير«. 
عن فوائد القروض.. والتوطني يف املصارف:

بين فترة وأخــرى، تبرز عند الرأي العام قضايا قديمة 
أبرزها قضية فوائد  ثابتة مستمرة، من  متجددة، ومسائل 
الـــقـــروض، ومــســألــة الــتــوطــيــن فــي الــتــوظــيــف، وخــاصــة في 
القطاع الخاص.. وقد برزت أكثر في ظل تداعيات جائحة 

كورونا. 
ــار الــخــلــيــج« مــطــالــبــة الــنــائــب  ــبــ وبــــاألمــــس نـــشـــرت »أخــ
تأجيل  فــوائــد  مــن  الــمــواطــنــيــن  بــإعــفــاء  النفيعي  إبــراهــيــم 
القروض البنكية، موضحًا أنه أقل تقدير يقدم لهم عرفانًا 
على تعاونهم مع جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، 
إلى  التأجيل تعتبر عالية نسبة  أن األربــاح وفوائد  ومؤكدا 
إلى  يهدف  الطلب  أســاس  وأن  البحرينية،  األســـرة  ظــروف 
األعــبــاء  لــزيــادة  ولــيــس  المواطنين  على  األعــبــاء  تخفيف 

عليهم مستقبا. 
مثل هذه المطالب والمناشدات وحتى األمنيات وربما 
الـــنـــاس، وقـــد ازدادت مع  تــتــردد عــنــد  الــمــشــروعــة  األحــــام 
جائحة كورونا، ولم تقتصر على المعسرين من المواطنين 
والتجار  األعمال  رجــال  المرة  هذه  طالت  ولكنها  فحسب، 
تعيد  أن  البنوك  مــن  يأملون  الــذيــن  المشاريع،  وأصــحــاب 
الوطنية  المسؤولية  مــن  انطاقا  الــقــروض،  فــوائــد  دراســـة 
والــمــجــتــمــعــيــة، واألمـــــر ذاتــــه مــتــعــلــق بـــقـــروض واســتــبــدال 
والمصارف  البنوك  من  أكثر  فوائد  تحسب  التي  التقاعد، 

في ظاهرة غريبة جدا..!!
مسألة أخرى مهمة وردت في تصريح النائب النفيعي، 
في  البحرنة  نسبة  نـــزول  أســبــاب  فــي  البحث  وهــي ضـــرورة 
إلى   %77 مــن   %10 بنسبة  والــمــصــرفــي  البنكي  القطاعين 
للبيانات  وفــقــًا  بــحــريــنــيــا،  عــامــًا   116 يــقــارب  وبــمــا   %67
وهي  الــمــركــزي،  البحرين  مــصــرف  مــن  الــصــادرة  الرسمية 
رئيسة مجلس  عنها  تحدثت  أن  سبق  التي  ذاتها  المسألة 
واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  إلــى  برلماني  ســـؤال  فــي  الــنــواب 
الوطني، ما يؤكد أهمية المسألة ومعالجتها بشكل عاجل، 

من دون انتظار انخفاض أكثر وأكبر. 
مالحظة واجبة:

ــذ عــلــى  ــوافــ ــنـــاك بـــرنـــامـــج )نــ ــة الـــبـــحـــريـــن هـ ــ ــ عـــلـــى إذاعـ
الــمــســتــقــبــل(، يــبــث كــل يـــوم جــمــعــة، يــعــرض قــصــص نجاح 
في  ملهمة  وشخصيات  ومبتكرة،  مبدعة  بفكرة  متميزة، 
ومقدمة  لمعدة  تحية  البحرين..  فــي  المستقبل  صناعة 
الــبــرنــامــج سبيكة الــشــحــي، والــمــخــرج راشـــد ســنــد، وفــريــق 

العمل.. ولمدير اإلذاعة الزميل يونس سلمان.
آخر السطر:

ــان لـــإخـــوة فـــي شـــؤون  ــنـ ــتـ كـــل الــشــكــر والــتــقــديــر واالمـ
الكريمة  متابعتهم  عــلــى  واإلقـــامـــة  والـــجـــوازات  الجنسية 
بخصوص مناشدة أحد المواطنين التي نشرناها منذ أيام.

الطبي  الوطني  الفريق  أعلن 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
19( أنه بعد العرض وأخذ موافقة 
الـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة، وبــحــســب 
ــتـــجـــدات، تــم  ــمـــسـ الــمــعــطــيــات والـ
اعـــتـــمـــاد آلـــيـــة اإلشـــــــارة الــضــوئــيــة 
كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  لمستوى 
أســاســهــا سيتم فتح  عــلــى  والــــذي 
المختلفة  الــقــطــاعــات  إغــــاق  أو 
في مملكة البحرين، حيث تتكون 
اآللية من 4 مستويات تعتمد على 
القائمة  الــحــاالت  نسبة  متوسط 
إضافة  الفحوصات،  إجمالي  من 
العناية  في  اإلشغال  مستوى  إلى 
المركزة، وذلك على النحو التالي:
الــمــســتــوى األخـــضـــر: حين   -
يــبــلــغ مـــتـــوســـط نــســبــة الـــحـــاالت 
القائمة لمدة 14 يوما من إجمالي 

الفحوصات أقل من %2.
ــر: حين  ــفـ األصـ الــمــســتــوى   -
يــبــلــغ مـــتـــوســـط نــســبــة الـــحـــاالت 
إجمالي  أيام من   7 لمدة  القائمة 
الفحوصات بين 2% وأقل من %5..
حين  البرتقالي:  المستوى   -
يــبــلــغ مـــتـــوســـط نــســبــة الـــحـــاالت 
إجمالي  أيام من   4 لمدة  القائمة 
الفحوصات بين 5% وأقل من %8.

األحـــمـــر: حين  الــمــســتــوى   -
يــبــلــغ مـــتـــوســـط نــســبــة الـــحـــاالت 
إجمالي  أيام من   3 لمدة  القائمة 

الفحوصات 8% وأكثر.
الطبي  الوطني  الفريق  وبّين 
ــا أن  ــ ــورونـ ــ لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كـ
ــر  ــوى آلخــ ــتــ ــســ ــن مــ ــ االنـــــتـــــقـــــال مــ
تنازليًا يستوجب البقاء في نفس 
المستوى لمدة ال تقل عن أسبوع، 
لــكــن االنـــتـــقـــال مـــن مــســتــوى إلــى 
إتمام  يستوجب  ال  تصاعديًا  آخر 
الـــمـــدة الـــمـــحـــددة لــكــل مــســتــوى، 
سبيل  على  االنتقال  يمكن  حيث 
ــن الــمــســتــوى  الـــمـــثـــال مـــبـــاشـــرًة مـ
األخــضــر إلـــى الــمــســتــوى األحــمــر 
األصفر  بالمستويين  المرور  دون 

والبرتقالي.
ــنــــي  وأشــــــــــــار الـــــفـــــريـــــق الــــوطــ
الــطــبــي بـــأن الــضــوابــط الــمــحــددة 
لــلــمــســتــويــات وفــــق آلـــيـــة اإلشـــــارة 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كــــورونــــا قـــابـــلـــة لــلــتــغــيــيــر بــحــســب 

المعطيات والمستجدات.
ــأن  ــي بـ ــبـ ــطـ ــفــــريــــق الـ ونـــــــوه الــ
يحددها  الــتــي  المناسبات  بعض 
الفريق الوطني الطبي لن تخضع 
الضوئية  اإلشــارة  »آلية  لمعطيات 
كــورونــا«  فــيــروس  انتشار  لمستوى 
لما يشكل التجمع فيها من خطٍر 

على صحة وسامة الجميع.
لتقييم متوسط نسبة  ووفقًا 
الــــحــــاالت الــقــائــمــة مـــن إجــمــالــي 
الــفــحــوصــات لــلــمــرحــلــة الــســابــقــة 
ــرر بــــــــدًءا مــــن الــجــمــعــة  ــقــ ــد تــ ــقـ فـ
االنتقال   2021 يوليو   2 الموافق 
إلى المستوى األصفر ضمن آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
ــــروس كــــــورونــــــا، الـــــــذي يـــحـــدد  ــيـ ــ فـ

اإلجراءات كما يلي:
ــتــــح الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــالـــيـــة  فــ
للمتطعمين الذين أتموا 14 يومًا 
والمتعافين  الثانية  الجرعة  بعد 
مـــن خــــال إبـــــراز الــشــعــار بــالــلــون 
ــر فــــي تــطــبــيــق »مــجــتــمــع  األخــــضــ
 12 ـــ  ــ الــ دون  هــــم  ــمــــن  ولــ واعــــــــــي«، 
أو  متطعم  شخص  بصحبة  عامًا 

متعافي، وذلك كالتالي:
ــات والـــــمـــــحـــــات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ

التجارية.
المراكز  والمقاهي،  المطاعم 
الــــريــــاضــــيــــة وصــــــــــاالت الـــتـــربـــيـــة 
األلعاب  السباحة،  بــرك  البدنية، 
الــتــرفــيــهــيــة، إقــــامــــة الــمــنــاســبــات 
الجماهير  حــضــور  والــمــؤتــمــرات، 
لــلــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة، مــحــات 
الــحــاقــة والــصــالــونــات ومــحــات 
بـــطـــاقـــة  ــا  ــنـــمـ ــيـ الـــسـ دور  الــــســــبــــا، 
ويــحــدد  فـــقـــط،   %50 اســتــيــعــابــيــة 
ــر عـــــــــددًا مــن  ــ ــفـ ــ الـــمـــســـتـــوى األصـ
اإلجـــــــــراءات لــلــمــتــطــعــمــيــن وغــيــر 

المراكز  دخــول  وهــي  المتطعمين 
الــحــكــومــيــة، والــمــحــال الــتــجــاريــة 

خارج المجمعات.
األصفر  المستوى  ويتضمن 
أيـــضـــًا إجــــــراءات الــســمــاح بــإقــامــة 
المنازل  في  الخاصة  المناسبات 
بما ال يتعدى 30 شخًصا، وتطبيق 
ســيــاســة الــعــمــل مــن الــمــنــزل على 
بنسبة  الحكومية  الــجــهــات  كــافــة 
وإتاحة  الموظفين،  عدد  من   %50
خيار الحضور بمؤسسات التعليم 
ــانــــب دخــــول  ــى جــ ــ ــب، إلــ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
ــز الــحــكــومــيــة، والــمــحــال  ــراكـ ــمـ الـ
مع  المجمعات،  خـــارج  الــتــجــاريــة 
اإلبــــقــــاء عـــلـــى مــعــايــيــر الــتــبــاعــد 
ــبـــس الـــكـــمـــامـــات،  االجـــتـــمـــاعـــي ولـ
ومـــــواصـــــلـــــة اتــــــبــــــاع اإلجـــــــــــــراءات 
االحــــتــــرازيــــة لــلــحــد مــــن انــتــشــار 

الفيروس.
ــى الـــــقـــــطـــــاعـــــات  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ كــ
الجميع،  أمام  األساسية مفتوحة 

وهي كالتالي:
ــاركــــت، والــســوبــر  -الـــهـــايـــبـــر مــ
ــاالت،  ــقـ ــبـ ــت، والـــــبـــــرادات والـ ــاركــ مــ
ومحال بيع الخضروات واألسماك 
ــوم الــــطــــازجــــة، الــمــخــابــز  ــحــ ــلــ والــ
تعبئة  محطات  واآللــيــة،  الــيــدويــة 
الــــــوقــــــود ومـــــحـــــال تـــعـــبـــئـــة الــــغــــاز 
الصحية  الــمــؤســســات  الــطــبــيــعــي، 
ــا عـــــــــدا بـــعـــض  ــمــ ــيــ الــــــخــــــاصــــــة، فــ
يصدر  الــتــي  الصحية  الــخــدمــات 
الوطنية  الــهــيــئــة  مــن  تعميم  بــهــا 
ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ ــن والـ ــهــ ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــ
الـــصـــحـــيـــة، الـــبـــنـــوك والـــمـــصـــارف 
ــاتـــب  ــكـ ومـــــحـــــال الـــــصـــــرافـــــة، الـــمـ
اإلداريـــــة لــلــمــؤســســات والــشــركــات، 
نــشــاطــهــا بشكل  يــتــصــل  والــتــي ال 
ــبـــاشـــر مــــع الــــزبــــائــــن، الـــمـــحـــال  مـ
ــيـــراد وتــصــديــر  ــتـ الــعــامــلــة فـــي اسـ

البضائع وتوزيعها.
تــصــلــيــح  وكـــــــراجـــــــات  -ورش 
وصــيــانــة الــمــركــبــات ومــحــال قطع 

الغيار.
-قطاع اإلنشاءات والصيانة.

-المصانع.
-محال االتصاالت.

-الصيدليات.
ــوى  ــتـ ــسـ ــمـ وفــــيــــمــــا يــــخــــص الـ
ــر ضـــمـــن آلــــيــــة اإلشــــــــارة  ــ ــضـ ــ األخـ
الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا فقد تم تحديد اإلجراءات 

كما يلي:
ــات الـــتـــالـــيـــة  ــاعــ ــطــ ــقــ فــــتــــح الــ
للمتطعمين الذين أتموا 14 يومًا 
والمتعافين  الثانية  الجرعة  بعد 
ــراز الــشــعــار بــالــلــون  ــ مـــن خـــال إبـ
األخــــضــــر فــــي تــطــبــيــق »مــجــتــمــع 
 12 الــــــ  دون  هــــم  ولــــمــــن  واعـــــــــي«، 
أو  متطعم  عامًا بصحبة شخص 

متعافي، وذلك كالتالي:
دور السينما.

إقامة المناسبات والمؤتمرات 
في المناطق الداخلية.

للفعاليات  الجماهير  حضور 
الرياضية في المناطق الداخلية.
ويــحــدد الــمــســتــوى عــــددًا من 
اإلجــــــــــــراءات لــلــمــتــطــعــيــن وغــيــر 

المتطعمين وهي:
فــتــح الــمــجــمــعــات والــمــحــال 

التجارية.
فتح المطاعم والمقاهي.

الــمــراكــز الــريــاضــيــة وصـــاالت 
التربية البدنية.

برك السباحة.
محات الحاقة والصالونات 

ومحات السبا.
األلعاب الترفيهية.

دخول المراكز الحكومية.
إقامة المناسبات والمؤتمرات 

في المناطق الخارجية.
للفعاليات  الجماهير  حضور 
الرياضية في المناطق الخارجية.
ويـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن الــــــمــــــســــــتــــــوى 
األخــضــر أيــضــًا إجـــراءات السماح 
في  الــخــاصــة  المناسبات  بــإقــامــة 
العمل  سياسة  وتطبيق  المنازل، 
مـــن الــمــنــزل عــلــى كــافــة الــجــهــات 
الحكومية، وإتاحة خيار الحضور 
بــمــؤســســات الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، 
التباعد  معايير  على  اإلبقاء  مع 
في  الكمامات  ولبس  االجتماعي 
الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة، ومــواصــلــة 
اتباع اإلجراءات االحترازية للحد 

من انتشار الفيروس.
ــــوى  ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ كــــــمــــــا يـــــــحـــــــدد الـ
ــارة  ــ الــبــرتــقــالــي ضــمــن آلـــيـــة اإلشـ

الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا اإلجراءات كما يلي:

ــات الـــتـــالـــيـــة  ــاعــ ــطــ ــقــ فــــتــــح الــ
للمتطعمين الذين أتموا 14 يومًا 
والمتعافين  الثانية  الجرعة  بعد 
ــراز الــشــعــار بــالــلــون  ــ مـــن خـــال إبـ
األخــــضــــر فــــي تــطــبــيــق »مــجــتــمــع 
 12 الــــــ  دون  هــــم  ولــــمــــن  واعـــــــــي«، 
أو  متطعم  عامًا بصحبة شخص 

متعافي، وذلك كالتالي:
ــــات  ــحـ ــ ــمـ ــ الــــمــــجــــمــــعــــات والـ

التجارية.
ــاهــــي فــي  ــقــ الـــمـــطـــاعـــم والــــمــ
المناطق الخارجية لـ 50 شخصا، 
ـــ 30  وفــــي الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة لـ

شخصا للحجز الواحد.
الــمــراكــز الــريــاضــيــة وصـــاالت 
الــتــربــيــة الــبــدنــيــة فـــي الــمــنــاطــق 

الخارجية.
الــمــنــاطــق  فـــي  الــســيــنــمــا  دور 

الخارجية.
محات الحاقة والصالونات 
ومحات السبا )الخدمات التي ال 

تتطلب نزع الكمام(.
ــيــــة فــي  ــيــــهــ ــتــــرفــ األلـــــــعـــــــاب الــ

المناطق الخارجية.
المناطق  فــي  السباحة  بــرك 

الخارجية.
إقامة المناسبات والمؤتمرات 
فـــي الــمــنــاطــق الـــخـــارجـــيـــة لــــ 50 
الداخلية  المناطق  وفي  شخصا، 

لـ 30 شخصا.
للفعاليات  الجماهير  حضور 
الرياضية في المناطق الخارجية.

دخول المراكز الحكومية.
ويـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن الــــــمــــــســــــتــــــوى 
البرتقالي أيضًا إلزامية الفحص 
ــهــــات  ــفــــي الــــجــ ــمــــوظــ ــع لــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
الحكومية والقطاعات األساسية، 
ــاح بـــإقـــامـــة الــمــنــاســبــات  ــمــ ــســ والــ
ــا ال  ــمـ ــازل بـ ــنــ ــمــ الــــخــــاصــــة فــــي الــ
وتــطــبــيــق  أشـــــخـــــاص،  ــعـــدى 6  ــتـ يـ
على  الــمــنــزل  مــن  العمل  سياسة 
بنسبة  الحكومية  الــجــهــات  كــافــة 
وإتاحة  الموظفين،  70% من عدد 
خيار الحضور بمؤسسات التعليم 
ــع اإلبـــــقـــــاء عــلــى  ــ والـــــتـــــدريـــــب، مـ
ــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي  ــتـ مـــعـــايـــيـــر الـ
اتباع  ومواصلة  الكمامات،  ولبس 
من  للحد  االحترازية  اإلجـــراءات 

انتشار الفيروس.
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ كـــــمـــــا تـ
األساسية مفتوحة أمام الجميع، 

وهي كالتالي:
- الــهــايــبــر مـــاركـــت، والــســوبــر 
ــبـــقـــاالت،  ــاركــــت، والـــــبـــــرادات والـ مــ
ومحال بيع الخضروات واألسماك 

واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

الــــوقــــود  تــعــبــئــة  - مـــحـــطـــات 
ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.

الـــصـــحـــيـــة  ــات  ــ ــسـ ــ ـــؤسـ ــمــ ــ الـ  -
ــا عــــــــدا بــعــض  ــمــ ــيــ ـــــة، فــ ـــاصـ ــخـــ الــــ
يصدر  الــتــي  الصحية  الــخــدمــات 
الوطنية  الهيئة  مــن  تعميم  بــهــا 
ــن والــــخــــدمــــات  ــهــ ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــ

الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال 

الصرافة.
اإلداريـــــــــــــــــــة  ــب  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ  -
والــتــي ال  والــشــركــات،  للمؤسسات 
يتصل نشاطها بشكل مباشر مع 

الزبائن.
- المحال العاملة في استيراد 

وتصدير البضائع وتوزيعها.

تــصــلــيــح  وكـــــراجـــــات  ورش   -
قطع  ومــحــال  المركبات  وصيانة 

الغيار.
- قطاع اإلنشاءات والصيانة.

- المصانع.
- محال االتصاالت.

- الصيدليات.
ويــــحــــدد الـــمـــســـتـــوى األحـــمـــر 
ضـــمـــن آلـــيـــة اإلشـــــــــارة الــضــوئــيــة 
كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  لمستوى 

اإلجراءات كما يلي:
- الــســمــاح بـــدخـــول الــمــراكــز 
الــذيــن  للمتطعمين  الــحــكــومــيــة 
الـــجـــرعـــة  ــعـــد  بـ يــــومــــًا  أتــــمــــوا 14 
الــثــانــيــة والــمــتــعــافــيــن مـــن خــال 
في  األخضر  باللون  الشعار  إبــراز 
تطبيق »مجتمع واعي«، ولمن هم 
عامًا بصحبة شخص   12 الـــ  دون 

متطعم أو متعافي.
الـــقـــطـــاعـــات  كــــافــــة  ــاق  ــ ــ إغـ  -
الطلبات  على  أنشطتها  واقتصار 

الخارجية واالستام.
الــعــمــل  ســـيـــاســـة  تـــطـــبـــيـــق   -
مـــن الــمــنــزل عــلــى كــافــة الــجــهــات 
عــدد  مــن   %70 بنسبة  الحكومية 

الموظفين.
السريع  الفحص  إلــزامــيــة   -
ــهـــات الــحــكــومــيــة  لــمــوظــفــي الـــجـ

والقطاعات األساسية.
بجميع  الـــحـــضـــور  تــعــلــيــق   -
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
واالكــــتــــفــــاء بـــالـــتـــعـــلـــم عــــن بــعــد، 
ــــن ذلــــــك الـــحـــضـــور  ويـــســـتـــثـــنـــى مـ

لامتحانات الدولية.
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ كـــــمـــــا تـ
األساسية مفتوحة أمام الجميع، 

وهي كالتالي:
- الــهــايــبــر مـــاركـــت، والــســوبــر 
ــبـــقـــاالت،  ــاركــــت، والـــــبـــــرادات والـ مــ
ومحال بيع الخضروات واألسماك 

واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

الــــوقــــود  تــعــبــئــة  - مـــحـــطـــات 
ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.

الـــصـــحـــيـــة  ــات  ــ ــسـ ــ ـــؤسـ ــمــ ــ الـ  -
ــا عــــــــدا بــعــض  ــمــ ــيــ ـــــة، فــ ـــاصـ ــخـــ الــــ
يصدر  الــتــي  الصحية  الــخــدمــات 
الوطنية  الهيئة  مــن  تعميم  بــهــا 
ــن والــــخــــدمــــات  ــهــ ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــ

الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال 

الصرافة.
اإلداريـــــــــــــــــــة  ــب  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ  -
والــتــي ال  والــشــركــات،  للمؤسسات 
يتصل نشاطها بشكل مباشر مع 

الزبائن.
- المحال العاملة في استيراد 

وتصدير البضائع وتوزيعها.
تــصــلــيــح  وكـــــراجـــــات  ورش   -
قطع  ومــحــال  المركبات  وصيانة 

الغيار.
- قطاع اإلنشاءات والصيانة.

- المصانع.
- محال االتصاالت.

- الصيدليات.

الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفيرو�س كورونا:

ت��ف��ع��ي��ل اإج�������راءات ال��م�����ص��ت��وى الأ���ص��ف��ر ب����دءا م���ن ال��غ��د
للمطعمين  ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة  والأل���ع���اب  وال���ب���رك  ال��ري��ا���ص��ي��ة  وال��م��راك��ز  وال��م��ط��اع��م  ال��م��ج��م��ع��ات  ف��ت��ح 



القياسية  لــأرقــام  جينيس  موسوعة  أعلنت 
أمـــس األربـــعـــاء أن أكــبــر رجـــل ال يــــزال عــلــى قيد 
ماركيز  فــلــوريــس  إميليو  هــو  الــعــالــم  فــي  الــحــيــاة 
و326  عاما   112 والبالغ  بورتوريكو  من  المتحدر 

يوما. 
هذا الرجل المولود في الثامن من أغسطس 
أقــاربــه  ــذي يسميه  والــ الــكــاريــبــي  جـــزر  فــي   1908
الثاني في عائلة تضم 11  االبــن  »دون ميلو«، هو 
ولـــدا. وقــد تــرك المدرسة بعد ثــاث ســنــوات من 
التحصيل العلمي بهدف مساعدة والده في زراعة 

قصب السكر. 
وكـــان هــذا األخ األكــبــر مــســؤوال عــن األعــمــال 
األحياء  وشقيقاته  بأشقائه  واالهتمام  المنزلية 

البالغ عددهم تسعة. 
»والدي  المديد، قال ماركيز:  وعن سر عمره 
لطالما  الجميع.  أحــب  أن  وعلمني  بحب  ربــانــي 
قال لنا، أنا وأشقائي، بأن نصنع الخير ونتشارك 
المسيح يعيش  أن  كــمــا  مــع اآلخـــريـــن.  كــل شـــيء 

فّي«. 
اثنان  أبناء،  أربعة  ماركيز  فلوريس  وإلميليو 
ــا بــيــريــز دي  ــدريـ مــنــهــم مــتــوفــيــان، مـــن زوجـــتـــه أنـ

فلوريس التي توفيت سنة 2010 بعد زواج استمر 
ماركيز  يعاني  القياسي، ال  ورغم عمره  75 عاما. 

أنــه وضــع جــهــازا لتنظيم  ســوى مــن الصمم كما 
ضربات القلب في سن 101 سنة. 

واح�دا  ت�صي�ب  بات�ت  ال�ب�دان��ة 

بالغي�ن  فرن�س�يين  �س�ت��ة  كل  م�ن 
واصلت نسبة البدانة ارتفاعها في فرنسا خال السنوات األخيرة، 
وباتت تطول شخصا من كل ستة بالغين تقريبا، فيما سجل معدل 
الوزن الزائد تراجعا طفيفا إذ يشمل 30% من السكان، بحسب دراسة 
حديثة. وفي 2020 كان 17% من البالغين في فرنسا يعانون البدانة؛ 
أي مــا يــقــرب مــن 8.6 مــايــيــن شــخــص، فــي مــقــابــل 15% فــي 2012 
و10.1% في 2002، وفق الدراسة التي نشرت نتائجها »رابطة مكافحة 
الذين  األشخاص  عدد  سجل  المقابل،  في  األربعاء.  أمس  البدانة« 
يعانون وزنا زائدا )من دون احتساب البدناء( تراجعا مقارنة بـ2012 
ليصل إلى 30.3%. وهو عاد إلى مستوياته عام 2000. وفي المحصلة، 
وفق  بــدانــة«،  و/أو  زائـــدا  وزنـــا  اثنين  كــل  مــن  »حــوالــي فرنسي  يعاني 
الرابطة التي أنشئت سنة 2014 بهدف »تغيير النظرة تجاه البدانة 
مؤشر  احتساب  ويمكن  الــمــرض«.  بهذا  الطبي  االهتمام  وتحسين 
كتلة الجسم لدى الشخص من خال قسمة وزنه بالكيلوجرام على 
مربع طوله بالمتر. وفي حال كان المؤشر دون 18.5، فذلك يعني أن 
الشخص يعاني نقصا في الوزن، وبين 18.5 و25 فيعني أن المعدل 
طبيعي. وفي حال كان المؤشر بين 25 و30، فهذا يعني أن الشخص 
كتلة  يكون مؤشر  أي شخص  بدينا  ُيصنف  فيما  زائــدا،  وزنــا  يعاني 

الجسم لديه فوق 30. 

�س�ل�طات �س�ن�ع�اء تب�د�أ م�ح�اك�م�ة 

ي�م�ن�ي�����ة  �أزي�����اء  ع��ار�س���ة 
رايتس  أعلنت منظمة هيومن 
أّن  ووتش الحقوقية أمس األربعاء 
اليمنية  ــاء  األزيــ عــارضــة  محاكمة 
الشابة انتصار الحمادي الموقوفة 
مــنــذ أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر، بــدأت 
فـــي صــنــعــاء الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
المتمردين الحوثيين هذا الشهر. 
في  الحاكمة  السلطات  وتّتهم 
العاصمة اليمنية الشابة الحمادي 
»فـــعـــل مخل  بـــارتـــكـــاب  عـــامـــا(   20(
ــاآلداب« وحــيــازة الــمــخــدرات، وهي  بـ

وقالت هيومن  الماضي.  فبراير  موقوفة من سجن في صنعاء منذ 
رايتش ووتش في بيانها إن »سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر« 
إلى  الــجــاري  يونيو  فــي  أحيلت  قضّيتها  أّن  إلــى  مشيرة  الــحــمــادي، 
الجاري.  الشهر  من  و9   6 يومي  في  أمامها  مثلت  حيث  المحكمة، 
وفي 20 فبراير، اعُتقلت الشابة اليمنية بينما كانت في طريقها مع 

زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير.
وتعمل الحمادي المولودة ألب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء 
عام  يمنيين  تلفزيونيين  مسلسلين  فــي  ومّثلت  ســنــوات،  أربــع  منذ 
إّنها  ووتــش  رايتس  لمنظمة هيومن  عائلتها  أفــراد من  وقــال   .2020
المعيل الوحيد ألسرتها المكّونة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها 

الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

ت�سدر  �أمريكية  روب�وتات  �س�رك�ة 

فيديو رق�ص »مثير« ل�»كالب �آلية«
أصدرت شركة الروبوتات األمريكية »بوسطن دايناميكس« مقطع 
استحوذت  »هيونداي«  أن  إعان  بعد  الروبوت  لرقص  فيديو جديدا 

عليها.
وعلى الرغم من أنها أعلنت عن االنتهاء من االستحواذ األسبوع 
االحتفال  دايناميكس«  »بوسطن  قــررت  صحفي،  بيان  في  الماضي 
بهذه المناسبة بشكل مثير يوم الثاثاء. وُيظهر الفيديو خمسة من 
الروبوتات الشبيهة بالكاب ترقص على أغنية لفرقة كورية جنوبية، 
الذراع  تشبه  بملحقات  تتميز  والتي  أجهزتها،  وتعقيد  دقة  ويوضح 

الطويلة. 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  مستخدمي  مــن  الــعــديــد  ــاد  وأشــ
الجديد، لكن لم يكونوا جميعا متحمسين تماما. وعّلق  بالمقطع 
أحـــد الــمــســتــخــدمــيــن قـــائـــا: »لــســت ســعــيــدا جـــدا بــفــيــديــو الــرقــص 
وبائسة.  »مرعبة«  بأنها  الرقصة  آخــرون  وصف  حين  في  المخيف«، 
وتــعــرضــت »بــوســطــن دايــنــامــيــكــس« أيــضــا النـــتـــقـــادات ألنــهــا »بيعت 
للكوريين الجنوبيين«، حيث اشتكى معلق في الواليات المتحدة »أال 

يمكننا االحتفاظ بأي تقنية هنا في أمريكا بعد اآلن«.

عــانــت فــتــاة فــي تـــايـــوان مــن وجــــود بقايا 
مدة  أنفها  في  سوشي«  »عصا  خشبية  عيدان 
دون  مــع شقيقتها،  بعد شجار  كــامــل؛  أســبــوع 
جسدها  فــي  الخشبية  القطعة  أن  معرفتها 

طوال هذه المدة.
وكشفت الفتاة إنها تعاني من ألم ونزيف 
إن شقيقتها  إلـــى  األنــــف، الفــتــة  فــي  خــفــيــف 
ــاول طـــعـــام مــصــنــوعــة  ــنــ هــاجــمــتــهــا بــعــصــي تــ
تــواجــدهــا على مائدة  أثــنــاء  فــي  الخشب  مــن 

العشاء؛ إذ عانت من نزيف خفيف في األنف 
وتورم في عينها اليسرى بعد الهجوم.

أن  حينها  رأوا  األطـــبـــاء  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
العين،  تحت  الصغير  الــورم  من  اثنين  لديها 
ولكن األشعة السينية لم تظهر أي شيء غير 
عادي، ومع ذلك، بعد أسبوع، بدأت تشك في 
لتاحظ  تبدو؛  أخطر مما  كانت  إصابتها  أن 
الــطــعــام التي  تــنــاول  أن بعض أجـــزاء عــيــدان 

استخدمت في الهجوم مفقودة. 

وقـــالـــت إنـــهـــا عــنــدمــا نـــظـــرت فـــي الـــمـــرآة 
رؤية جسم رمادي في  أنها تستطيع  اعتقدت 
أنفها، ثم قام طبيب بفحص الجزء الداخلي 
مـــن أنــفــهــا ورأى قــطــًعــا مـــن عـــيـــدان الــطــعــام 
الفاصل  الــجــدار  أو  األنــفــي،  الحاجز  تخترق 
جراحية  عملية  لتجري  األنــفــي؛  الممر  بين 
إلزالة األخشاب التي يبلغ طولها حوالي 3.5 
تــعــانــي مــن أي مضاعفات  ولـــم  ســـم، و5 ســـم، 

جراحية.
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�أكمل�ت �أول رحل�ة بنج�اح.. �س�يارة تتح�ول �إل�ى طائرة ف�ي 3 دقائق

فتاة تكت�سف وجود ع�سا �سو�سي في �أنفها بعد �أيام من �سجارها مع �سقيقتها

واقــعــة،  الــطــائــرة حقيقة  الــســيــارة  أصــبــحــت 
كــار« في أن تتحول من  »أيــر  فقد نجحت سيارة 
مركبة برية إلى طائرة في أقل من ثاث دقائق، 
لتكمل أول رحلة لها على اإلطاق بين المدن، 
وأكــثــر مــن 100 ميل في  قــدم  ارتــفــاع 8200  على 

الساعة. 
ــي مـــيـــل«  ــ ــلـ ــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر صـــحـــيـــفـــة »ديـ
أصـــبـــح حــلــم مــخــتــرعــهــا -اآلن-  الــبــريــطــانــيــة، 
حقيقة واقعة بعد أن أكملت »أير كار« أول رحلة 
لــهــا عــلــى اإلطـــــاق بــيــن الـــمـــدن فـــي ســلــوفــاكــيــا 
نيترا  في  الــدولــي  المطار  من  دقيقة   35 مدتها 
براتيسافا جنوب غرب  الدولي في  المطار  إلى 
إلى  الطائرة  تحولت  الهبوط،  وبعد  سلوفاكيا، 
ســـيـــارة ريــاضــيــة بــنــقــرة زر واحـــــدة فـــي أقــــل من 
ثـــاث دقــائــق. مــن جــانــبــه، قـــاد مــخــتــرع الــســيــارة 
البروفيسور ستيفان كاين، والمؤسس المشارك 
أنطون زاجاك السيارة في وقت الحق إلى وسط 
مدينة براتيسافا. وقال البروفيسور كاين، بعد 

الرحلة  »هذه  كــار«،  »أير  قيادة  الخروج من قمرة 
المزدوجة«،  النقل  لمركبات  جديدة  حقبة  تبدأ 
مضيفا أن الرحلة األخيرة دشنت شكا جديدا 

من وسائل النقل. 

ــاك، الــمــؤســس الــمــشــارك  ــ وقــــال أنــطــون زاجـ
قامت  الــتــي  السلوفاكية  فيشن«  »كلين  لشركة 
الخيال  كــار«  »أيــر  حولت  »لقد  السيارة  بتطوير 

العلمي إلى حقيقة«.

} السيارة الطائرة.

} الفنانة مي حريري.

} الطفلة األم ومولودها.

بورتوريك�ي ف�ي �س�ن 112 عام�ا �أكب�ر �لمعمري�ن �لرج�ال ف�ي �لعال�م 

خالل  �سيرك  و�ألعاب  رق�سات 

عاما   70 بمرور  �الح�تف�االت 

�إليز�بيث  �لملكة  جلو�ص  على 
كبيرة  إمكانات  المتحدة  المملكة  تخصص 
عاما على   70 بمرور   2022 يونيو  في  لاحتفال 
لم  مــدة  وهــي  الثانية،  إليزابيث  الملكة  جلوس 
يسبقها إليها أّي ممن توّلوا العرش البريطاني، 
الــبــرنــامــج عــرضــًا لتنين عــمــاق وآخــر  ويــشــمــل 

عسكريا وألعاب سيرك ورقصات.  
وأصبحت إليزابيث الثانية )95 عامًا( ملكة 
في 6 فبراير 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج 
يونيو   2 تنصيبها في  وأقيمت مراسم  السادس. 
أول احتفال  وكان  أكثر من سنة،  بعد  أي   ،1953
ويشارك  التلفزيون.   على  ُينقل  النوع  هذا  من 
أكــثــر مـــن خــمــســة آالف شــخــص، بــيــنــهــم جــنــود 
كل  ومتطوعون من  أساسيون  وعاملون  وفنانون 
في  الكومنولث  ودول  المتحدة  المملكة  أنحاء 
األحد  تقام  التي  الباتيني  اليوبيل  احتفاالت 
5 يونيو في وسط لندن، بعد عطلة نهاية أسبوع 
اعتماده  تقرر  عطلة  يــوم  تشمل  طويلة  رسمية 

لهذه المناسبة. 
وسيتوج هذا االحتفال أنشطة تقام في كل 
أنحاء بريطانيا خال السنة. وتروي االحتفاالت 
وتبرز  الثانية  إلليزابيث  القياسي  العهد  قصة 
طــوال  المجتمع  شهده  الــذي  العميق  التحول 

هذه الفترة. 

بعد �أيام من تلقيها �للقاح.. �إ�سابة 

�لفنانة �للبنانية مي حريري بكورونا 

ــريـــري،  أعـــلـــنـــت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة مــــي حـ
إصــابــتــهــا بــالــســالــة الــهــنــديــة لــفــيــروس كــورونــا 
ــم تــأكــيــدهــا أنـــهـــا حــصــلــت على  الــمــســتــجــد، رغــ
ــادت  الــلــقــاح الــمــضــاد لــلــفــيــروس مــنــذ أيــــام. وأعــ
قبل  مــن  نشره  تــم  لها  بالشفاء  دعــاء  نشر  مــي، 
»ستوري«  وذلك عبر  حساب إلحدى صديقاتها، 

صفحتها الرسمية على موقع »انستجرام«. 
وظـــهـــرت حـــريـــري خــــال الـــصـــورة فـــي أحــد 
المحال التجارية أثناء تسوقها، ومكتوب عليها: 
قلبي  على  الغالية  للصديقة  القلبية  »دعــواتــي 
الــفــنــانــة مـــي حـــريـــري بــعــد إصــابــتــهــا بــالــســالــة 

الهندية لفيروس كورونا«.
بالمعاناة،  اختلط  مقتضب  تصريح  وفــي 
قــالــت مــي حــريــري فــي لــقــاء مــع برنامج إي تي 
يوم  أسترازينكا  الفاكسين  أخــذت  »أنــا  بالعربي: 
أيــــام صـــار عندي  بسبعة  بــعــدهــا  مــن  يــونــيــو   12
من  أكثر  التحدث  أستطيع  وال  الهندية،  كورونا 

ذلك ألنني تعبانة«.
وعبر حساباتها بمواقع التواصل االجتماعي 
أعادت الفنانة اللبنانية مي حريري نشر عدد من 
أصحابها  تضامن  التي  والمنشورات  التغريدات 

معها وتمنوا لها الشفاء العاجل من الفيروس.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

�سحة

كانت رؤية البحرين منذ سنوات االستثمار 
في الصحة والتعليم والتي كان لهما باستمرار 
هي  البحرين،  ميزانية  مــن  األكــبــر  نصيبهما 
رؤية حكيمة وصحيحة فما إن جاءت جائحة 
كـــورونـــا حــتــى وجــــدت أمــامــهــا نــظــامــا صــامــدا 
الــوقــت  فــي  لمواجهتها  جــيــدا  إعــــدادا  ومــعــدا 
الــــذي تــعــرض فــيــه الــنــظــام الــصــحــي فــي دول 
أكــبــر وأغــنــى مــن الــبــحــريــن إلـــى هــــزات كبيرة 
خال بدء كورونا وعمت الفوضى في كثير من 
البحرين  لكن  وخدماته،  النظام  هــذا  نواحي 
هو  اإلنــســان  بــأن  وإيمانها  الحكيمة  برؤيتها 
ــثـــروة الــحــقــيــقــيــة لــلــبــلــدان ســعــت إلـــى بــنــاء  الـ
ــادر على  ــ نــظــام صــحــي وتــعــلــيــمــي مــتــكــامــل وقـ
الصمود والتكيف بحسب الحاالت المختلفة 

والظروف المتغيرة.
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد  وقــد 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  سلمان بن حمد 
الوزراء أن تطوير المنظومة الصحية الوطنية 
استدامتها  وتحقيق  جودتها  لضمان  مستمر 
وقــدرتــهــا عــلــى االســتــجــابــة لــلــمــســتــجــدات في 
أن  منطلق  من  والتحديات  الظروف  مختلف 
االهــتــمــام بصحة اإلنــســان أحــد أهــم أولــويــات 
كــورونــا  جائحة  بينت  وقــد  البشرية،  التنمية 
الوطنية  الصحية  المنظومة  تكامل  أهمية 
من  عليها  القائمين  البحرين  أبــنــاء  وكــفــاءة 
األعلى  المثل  قدمت  والتي  الطبية  الطواقم 

في التفاني والتضحية.
إن حديث سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الذي  الطريق  في  السير  أهمية  يؤكد  الــوزراء 
االهتمام  مــن  الكبير  مكانها  للصحة  يجعل 
والــتــركــيــز لـــدى الــمــســؤولــيــن فــي الـــدولـــة ألنــه 

الطريق الصحيح للتنمية.

و�إخ��الء  �لم��سري  �س�م�ا  بر�ءة 

�سبيلها في ق�سية مرت�سى من�سور
االقتصادية  المحكمة  قضت 
ببراءة  األربــعــاء،  أمــس  المصرية، 
الــفــنــانــة ســمــا الــمــصــري وإخــــاء 
ســبــيــلــهــا فــــي الــقــضــيــة الــمــقــامــة 
ضــــدهــــا، والـــمـــتـــهـــمـــة فــيــهــا بــســب 
ــيــــس نــــــــادي الـــزمـــالـــك  وقــــــــذف رئــ
الـــســـابـــق، مــرتــضــى مـــنـــصـــور، عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
ــراءة، بــعــدمــا  ــبــ وجــــاء حــكــم الــ
ناجي، محامي سما  أشــرف  كشف 
ــمــــصــــري، عــــن تــــنــــازل مــرتــضــى  الــ
ــام  ــمــ ــن الـــقـــضـــايـــا وإتــ ــ مـــنـــصـــور عـ
الــصــلــح بــيــنــهــمــا، مـــؤكـــدا أن دفـــاع 

 8 في  االقتصادية  المحكمة  أمــام  بالتصالح  تقدم  منصور  مرتضى 
قضايا مقامة بالفعل ضد سما المصري من أصل 16 قضية. 

وجاء قرار اإلحالة ضد سما المصري، بأنه في عام 2019 نشرت 
بقصد العرض صوًرا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها 
وانستجرام  »فيسبوك  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشخصية 
ويوتيوب«، مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات 

على نحو يخدش الحياء العام. 
ــــدرت حــكــمــا بــســجــن الــراقــصــة  وكـــانـــت مــحــكــمــة مــصــريــة قـــد أصـ
االستعراضية سما المصري، 3 سنوات واجبة النفاذ، وتغريمها 300 
ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة مدة 3 سنوات، بتهمة التحريض 

على الفسق والفجور.
صور  نشر  جرائم  ارتكاب  المتهمة،  إلــى  العامة  النيابة  ونسبت 
ومقاطع مرئية ُمصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة 
بها في مواقع إلكترونية للتواصل االجتماعي، وإتيانها عانية أفعاال 
إغــراء  تتضمن  دعــوة  الُمتقدمة  بالطرق  وإعــانــهــا  مخلة،  فاضحة 

بالدعارة ولفت األنظار إليها. 
االعتداء  تهم  المصري،  المتهمة، سما  إلى  النيابة  وجهت  كما 
وإدارتها  وإنشائها  المصري،  المجتمع  في  أسرية  وقيم  مبادئ  على 
بهدف  المعلوماتية  الشبكة  على  وحــســابــات  مــواقــع  واســتــخــدامــهــا 

ارتكاب الجرائم المذكورة.

} سما المصري.

} عميد السن في العالم يعرض شهادته.

عبداملنعم إبراهيم

تجميد )�لغرب( ل�سفقات �لت�سلُّح �لمبرمة يمكن �أن ينقلب عليها
ا ويجني الثرواِت الطائلة على حساب  في الحروِب هناك من يتربُح مالّيً
الشرِق  في  ُة  والنظاميَّ ُة  األهليَّ الحروُب  وكانت  للبشر،  ِة  اإلنسانيَّ الحاجاِت 
األسلحة  لمصانِع  كبيرًة  فرصًة  الاتينية  وأمريكا  وإفريقيا  وآسيا  األوســِط 
من  وليس  المعارك،  في  المتقاتلين  بدماِء  للتجارِة  المتقدمِة  الــدوِل  في 
باب المصادفِة أن يكوَن بأيدي كا الطرفين المتقاتلين نفس ماركة الساح 

والنوعية والشركة المصنعة والبلد المصدر للساح. 
وإيطاليا  ألمانيا  أوروبية مثل  دواًل  أن  األخيرِة الحظنا  اآلونــِة  لكن في 
تستخدُم  أيًضا  وبريطانيا  وأمريكا  كندا  الخط  على  معهم  وتدخُل  وفرنسا 
صفقاِت األسلحِة والمعداِت الحربية والطائرات المقاتلة والصواريخ والتي 
تبرمها مع دوِل الخليج العربي والسعودية ومصر ودول عربية أخرى البتزاز 
الحكوماِت العربيِة في مواقَف سياسية، وسبق أن قامت ألمانيا بحظِر بيع 
التحالِف  قيادِة  في  السعودية  دوِر  على  تحفظها  بحجِة  للسعودية  الساح 
الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن! كــمــا قــامــت إدارُة الــرئــيــس األمــريــكــي 
صفقتي  بتجميِد  )واشنطن(  في  السلطة  تسلمه  بداية  منذ  بــايــدن(  )جــو 
كــلِّ من  مــع  )تــرامــب(  الــســابــق  الــرئــيــُس  وافـــَق عليهما  أن  أسلحة سبق  بيع 
مــواقــَف مشابهة ضد  )كــنــدا(  اتــخــذت  أن  ــارات! وسبق  اإلمــ ودولـــة  السعودية 
السعودية ودول الخليج العربي.. ومؤخًرا قامت الحكومُة اإليطاليُة ألسباٍب 
انتخابية كالعادة بتجميِد صفقاٍت عسكرية مع كلِّ من السعودية واإلمارات 
احتجاًجا على دورهما في حرب اليمن! فما كان من )دولة اإلمارات( إال أن 
ردت بقوة على هذا القراِر اإليطالي بإبعاِد الجنود اإليطاليين الموجودين 
على  حظًرا  وفرضت  بادهم،  إلى  اإلماراتية  العسكرية  القواعد  إحــدى  في 
رًدا  وذلــك  اإلمــاراتــيــة..  األجــواء  في  اإليطالية  العسكرية  الطائرات  تحليِق 
على المواقف السياسية االنتخابية التي اتخذتها الحكومة اإليطالية ضد 

اإلمارات والسعودية.
الــســعــوديــَة واإلمــــارات ودوال خليجية  الــتــي تبتُز  ـــُة  الـــدوُل األوروبـــيَّ هــذه 
ــــدوِل فــي الــتــحــالــِف العربي  أخـــرى بــحــجــِة الــتــحــفــِظ عــلــى مــشــاركــِة هـــذه الـ
اليمن تنطلُق من مواقَف متناقضٍة ومزدوجة، حيث ال  الشرعية في  لدعم 

عقوبات  أو حتى  استنكاًرا  أو  إدانــًة  منهم  نجُد 
تحرُق  التي  الحوثية  المليشيات  قــيــاداِت  على 
ُع الـــعـــائـــاِت وتــقــتــُل  ــَر والــيــابــس وتـــجـــوِّ األخـــضـ

تنظُر  وال  اليمن،  إلــى صفها في معارك  للقتاِل  األطــفــاَل  وتجنُد  األبــريــاَء، 
بعُض هذه الحكومات األوروبية إلى استياِء )الحوثيين( على المساعداِت 
الــســوداء  الــســوق  فــي  بها  والمتاجرة  األممية  ة  والغذائيَّ ة  الطبيَّ اإلنسانية 

باليمن بداًل من وصولها إلى الشعِب اليمني!
حقوق  وانتهاكاِت  البشاعاِت  كلَّ  تترُك  األوروبية  الحكوماِت  هذه  بعُض 
اإلنسان واألطفال والنساء التي يرتكبها الحوثيون، ويفضلون عليها ابتزاَز 
ساح  صفقات  بتجميِد  أخــرى  خليجية  دوٍل  أو  )السعودية(  أو  )اإلمـــارات( 
من  تنطلُق  وال  سياسية  انتهازية  مواقُف  إنها  عسكرية،  معدات  استيراد  أو 
مواقف )حقوق اإلنسان( كما يدعون في حماتهم االنتخابية، تماًما مثلما 
حدث في االنتخاباِت الرئاسية األمريكية األخيرة، حينما وعد )جو بايدن( 
ناخبيه بمعاقبة السعودية، وحين أصبح رئيًسا في أمريكا قام فوًرا بتجميِد 

صفقتي الساح مع السعودية واإلمارات!
الــــدوِل األوروبــيــة  كـــلَّ  كــالــشــمــِس أن  الــكــبــرى والــســاطــعــة  لــكــن الحقيقَة 
وثــرواِت مصانع  أن باَدهم  وكندا وغيرها يعرفون جيًدا  وأمريكا وبريطانيا 
المستفيدُة  هــي  وصواريَخهم  ومدافَعهم  ودباباِتهم  وطائراِتهم  أسلحتهم 
ِح المبرمِة مع دوِل الخليج والسعودية واإلمــارات ومصر  من صفقاِت التسلُّ
والمغرب وكثيٍر من الدول العربية.. وأن التحفَظ من أيِة حكومٍة منهم على 
الخاسُر األكبر في حساِب األموال  أنهم  صفقاِت تسلح مبرمة سابًقا يعني 
مبرمة  تسلح  لصفقاِت  تجميٍد  أيَّ  وأن  واالستثمار..  واالقتصاد  والــثــروات 
د السعوديُة أو اإلماراُت أو دوٌل خليجية  يمكُن أن يعني في المقابل أن تجمِّ
ة تقدُر قيمتها  ة وعقاريَّ ة ونفطيَّ ة وماليَّ ٍة واقتصاديَّ أخرى صفقاٍت استثماريَّ
بالملياراِت من الدوالرات في اتفاقاٍت مبرمة مع بعض هذه الدول الغربية.. 

إنهم يعرفون هذه الحقيقة.

وضعت  أن  بعد  الــجــدل  بريطانية  طفلة  أثـــارت 
عــاًمــا، حيث   11 العمر  مــن  تبلغ  وهــي  األول  طفلها 
ظــهــرت »الــطــفــلــة« فــي عـــدة صـــور وهـــي تــبــدو بحالة 
تعقيًبا  بريطانيا  فــي  األطــبــاء  وذكــر  جــيــدة.  صحية 
للفتاة  البلوغ  عمر  متوسط  أن  الطفلة  حالة  على 
يكون في  أن  أنه يمكن  الرغم من  هو 11 عاًما على 
أي وقت من 8 إلى 14 عاًما.  وأصبحت المجتمعات 
يتعلق  فيما  للفتيات  يحصل  تغيرا  تواجه  الغربية 
بسن البلوغ, حيث أصبحن يصلن إليه في وقت مبكر 

يختلف عن األجيال السابقة.
وأعادت تلك الواقعة الفتاة التي ولدت صغيرها 
ويحدث هذا  عاًما،   )12( بعمر  وهــي  2006م  عــام  في 

الحمل المبكر لأطفال جراء الممارسات المنحرفة 
داخــل أفــراد األســرة الــواحــدة. أمــا أغــرب حالة والدة 
سنوات,   5 العمر  مــن  تبلغ  لطفلة  فكانت  لـ»طفلة« 
حــيــث أنــجــبــت صــبــًيــا فـــي شــهــر مــايــو ســنــة 1939م، 
تم  لكن عندما  بـــورم  أنــهــا مصابة  والــداهــا  واعــتــقــد 
في شهرها  حامل  أنها  تبين  المستشفى  إلى  نقلها 

السابع. 
ــي هـــذا  ــؤون األســـــــرة فــ ــشــ ــد الـــمـــهـــتـــمـــون بــ ــؤكــ ويــ
الـــصـــدد أهــمــيــة الــتــربــيــة وحـــســـن رعـــايـــة األطـــفـــال 
وحماية،  ورعــايــة  حكيمة  رقــابــة  إلــى  بحاجة  ألنــهــم 
لصيانة أخاقياتهم وثقافتهم ومعارفهم وترشيدها 

وتقويمها من االنحرافات.

عام�ا   11 �س�ن  ف�ي  وه�ي  �الأول  مولوده�ا  ت�س�ع  بريطاني�ة  طفل�ة 

} انتصار الحمادي.
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وزير الرتبية يعر�ض جتربة البحرين يف 

ا�ستدامة التعليم خالل فرتة اجلائحة

انطالًقا من العالقات الوثيقة التي تربط بني مملكة البحرين 

التعليمي،  املجال  ال�شقيقة يف  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة 

والتعليم  الرتبية  النعيمي وزير  علي  بن  ماجد  الدكتور  �شارك 

يف امللتقى الفرتا�شي الذي نظمته جائزة حممد بن زايد لأف�شل 

معلم خليجي، والذي �شارك فيه عدد من وزراء الرتبية والتعليم 

وامل�شوؤولني عن ال�شاأن التعليمي يف الدول العربية. 

وخالل امللتقى، متت مناق�شة التحديات التي واجهت التعليم 

تطبيقها  التي مت  التجارب  اأهم  وا�شتعرا�س  الراهن،  الوقت  يف 

يف هذه الدول للتعامل مع هذه اجلائحة، اإذ األقى وزير الرتبية 

البارز جلائزة حممد بن زايد  بالدور  اأ�شاد فيها  والتعليم كلمة 

ودوره  اخلليجي،  املعلم  مكانة  اإبراز  يف  خليجي  معلم  لأف�شل 

حتفيزه  م�شتوى  على  التعليمية،  امل�شرية  يف  واملوؤثر  الكبري 

على الإبداع والأخذ باأ�شباب التطوير امل�شتمر يف املجالت كافة؛ 

ا�شتخدام  نطاق  ات�شاع  ظل  يف  والرقمية،  واملنهجية  التعليمية 

التعلم عن ُبعد عامة، والتعليم اللكرتوين خا�شة. وا�شتعر�س 

الوزير جتربة مملكة البحرين يف ا�شتدامة التعليم خالل اجلائحة، 

بف�شل الدعم والهتمام الذي يتف�شل به ح�شرة �شاحب اجلاللة 

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

ورعاه، للم�شرية التعليمية، وامل�شاندة امل�شتمرة لها من �شاحب 

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

جمل�س الوزراء، ما مّكن الوزارة بف�شل ما متتلكه من بنى حتتية 

مهمة من خالل م�شروع جاللة امللك حمد ملدار�س امل�شتقبل.

تطبيق حظر العمل وقت الظهرية يبداأ اليوم اخلمي�ض

من  الأول  اخلمي�س،  اليوم  يوم  يبداأ 

 )3( رقم  القرار  تطبيق  �شريان  يوليو، 

وقت  العمل  حظر  ب�شاأن   2013 ل�شنة 

بني  ما  املك�شوفة  الأماكن  يف  الظهرية 

الرابعة  ال�شاعة  ال�شاعة 12 ظهراً حتى 

واأغ�شط�س،  يوليو  �شهري  خالل  ع�شًرا 

مملكة  حر�س  اإطار  يف  ياأتي  والذي 

البحرين على حماية العمال من الأمرا�س 

فرتة  يف  ا  خ�شو�شً املهنية،  والإ�شابات 

درجات  يف  ارتفاًعا  ت�شهد  التي  ال�شيف 

احلرارة وزيادة يف ن�شبة الرطوبة.

والتنمية  العمل  وزارة  وقالت   

ا�شتعداداتها  ا�شتكملت  اإنها  الجتماعية 

املذكور،  القرار  تطبيق  على  لالإ�شراف 

ميدانية  تفتي�شية  بحمالت  قامت  اإذ 

التزام  للتاأكد من  امل�شتهدفة  املواقع  على 

املن�شاآت التي ينطبق عليها القرار.

 وبهذه املنا�شبة، دعا جميل بن حممد 

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي 

اللتزام  اإىل  العمل  اأ�شحاب  الجتماعية، 

�شالمة  على  حفاًظا  القرار؛  بتطبيق 

من  الفرتة  هذه  ظل  يف  العمال  و�شحة 

البحرين  مملكة  فيها  ت�شهد  التي  العام 

ون�شب  احلرارة  درجات  يف  ارتفاًعا 

القيام  جانب  اىل  العالية،  الرطوبة 

ذلك  يف  مبا  التنظيمية،  بالإجراءات 

�شاعات  جدولة  اإعادة  من  ال�شتفادة 

اإجناز  �شري  على  يوؤثر  ل  مبا  العمل، 

اأعمالهم.

مملكة  حر�س  حميدان  واأكد   

العمل  معايري  تطبيق  على  البحرين 

الآمنة وال�شحية يف مواقع النتاج، كما 

اأكد اأهمية مراعاة اجلميع تطبيق مبادئ 

تعزيًزا  املهنية؛  ال�شالمة  وا�شرتاطات 

واخلالية  والآمنة  املنتجة  العمل  لبيئة 

وزير العملمن احلوادث املهنية.

3.6% منو عدد م�ستخدمي الإنرتنت يف البحرين بني عامي 2020 و2021

موقع »الأيام« الأعلى مبعّدل الزيارات بني املواقع ال�سحفية والإعالمية

متام اأبو�شايف:

العامل  تقرير  اإح�شاءات  اأظهرت 

م�شتخدمي  عدد  اأن   2021 لعام  الرقمي 

من  يناير  �شهر  البحرين يف  الإنرتنت يف 

العام اجلاري قد و�شل اىل 1.71 مليون 

عامي  بني   %3.6 قدرها  بزيادة  م�شتخدم، 

2020 و2021.

موؤ�ش�شة  ت�شدره  الذي  التقرير  وبنّي 

مع  بالتعاون  العاملية،  �شو�شال«  اآر  »وي 

اأن موقع �شحيفة  �شركة »هوت �شويت«، 

 15 املرتبة  احتل  قد  الإلكرتوين  »الأيام« 

يف  زيارة  الإلكرتونية  املواقع  اأعلى  بني 

الإعالمية  املواقع  بني  والأول  البحرين، 

يف  الإنرتنت  �شبكة  على  وال�شحفية 

»جوجل  موقع  احتل  بينما  البحرين. 

ة  من�شّ تليه  الأوىل،  املرتبة  كوم«  دوت 

»اأوفي�س  موقع  اأما  العاملية،  »يوتيوب« 

دوت كوم« فقد جاء يف املرتبة الثالثة يف 

البحرين.

�شّكان  من   %99 اأن  التقرير  وك�شف 

مليون  و1.5  اإنرتنت،  لديهم  البحرين 

الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  ي�شتخدمون 

مواقع  م�شتخدمي  عدد  اأن  التقرير  وبنّي 

مبقدار  ارتفع  قد  الجتماعي  التوا�شل 

عامي  بني   )%7.1( م�شتخدم  األف   100

2020 و2021، اأي اأن 87% من اإجمايل 

لو�شائل  م�شتخدمون  هم  البحرين  �شكان 

التوا�شل الجتماعي.

فقد  املحمولة،  للهواتف  بالن�شبة  اأما 

 2.22 وجود  التقرير  اإح�شاءات  اأظهرت 

البحرين،  يف  حممول  هاتف  خط  مليون 

الهواتف  الت�شالت عرب  ارتفع عدد  بينما 

األًفا   21 مبقدار  البحرين  يف  املحمولة 

)1.0%( بني يناير 2020 ويناير 2021، 

الهواتف  عرب  الت�شالت  عدد  اأن  اأي 

يناير  بلغت يف  قد  البحرين  املحمولة يف 

اإجمايل  من   %128.9 يعادل  ما   2021

�شكان اململكة.

اأما �شبكات التوا�شل الجتماعي الأكرث 

احتل  فقد  اململكة،  �شكان  بني  ا�شتخداًما 

موقع »في�شبوك« ال�شهري املرتبة الأوىل بني 

اأكرث مواقع التوا�شل الجتماعي ا�شتخداًما 

يف البحرين، يليه موقع »اإن�شتغرام« الذي 

جاء يف املرتبة 20 بني جميع املواقع، ثم 

موقع »�شناب �شات«، يليه موقع »تويرت« 

ة  ال�شهري، بينما بلغ عدد م�شتخدمي من�شّ

»يوتيوب« ال�شهرية -التي حلت يف املرتبة 

الإلكرتونية  املواقع  جميع  بني  الثانية 

 1.37 نحو  البحرين-  يف  للم�شتخدمني 

مليون م�شتخدم.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأكد  جانبه،  من 

علي  الجتماعي  لالعالم  العاملي  النادي 

اأ�شلوب  وتقييم  مراجعة  اأهمية  �شبكار 

ا�شتخدامنا ل�شبكات التوا�شل الجتماعي.

وقال �شبكار يف ت�شريحات لـ»الأيام«، 

العاملي  باليوم  الحتفالية  هام�س  على 

النادي  نظمها  التي  الجتماعي  لالإعالم 

ال�شبكات  تاأثري  باأن  ُبعد  عن  اأم�س  م�شاء 

بعد  يوًما  يتعاظم  حياتنا  يف  الجتماعية 

النواحي  يف  �شواء  كبري  وب�شكل  يوم، 

القت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو الجتماعية.

اأم�س  النادي  احتفالية  وُعقدت 

مب�شاركة متحدثني من 13 دولة من بينها 

وفل�شطني  والردن  ولبنان  دول خليجية، 

املتحدة  والوليات  وتون�س،  وم�شر 

وبريطانيا.

العاملي  النادي  اأن  اىل  �شبكار  واأ�شار 

موؤثرة  مكانة  يتبواأ  الجتماعي  لالإعالم 

ات  من�شّ م�شتخدمي  بواقع  الرتقاء  يف 

ح�شور  وتعزيز  الجتماعي،  التوا�شل 

للمجتمع،  النافعة  الإعالمية  الر�شالة 

يف  التقنية  للتطّورات  املواكبة  والأفكار 

عامل الت�شال والتوا�شل.

ياأخذ   2011 »منذ  �شبكار:  وقال 

على  الجتماعي  لالإعالم  العاملي  النادي 

بـ)اليوم  البحرين  احتفالت  تنظيم  عاتقه 

مع  تزامًنا  الجتماعي(،  لالإعالم  العاملي 

جتمعات احتفالية حول العامل تقام بهذه 

املنا�شبة«.

العاملي  احلدث  هذا  »اإن  واأ�شاف: 

-امل�شادف يوم الأربعاء 30 يونيو- تعود 

ق�شته اإىل العام 2010، عندما دعا موقع 

اليوم  هذا  تاأ�شي�س  اإىل  العاملي  )ما�شابل( 

الجتماعية  ال�شبكات  حول  املعرفة  لن�شر 

التي يتعاظم تاأثريها يف حياتنا يوًما بعد 

على  اليوم  هذا  كبري، وحتّول  ب�شكل  يوم 

عاملي  احتفال  اإىل  املا�شية  ال�شنوات  مدار 

بل  والإنرتنت،  الفرتا�شي  العامل  عرب 

وبداأ ينتقل اإىل اأر�س الواقع يف الكثري من 

الفعاليات التي تقام لإحيائه«.

ولفت �شبكار اىل حر�س النادي العاملي 

�شنوًيا  الحتفال  على  الجتماعي  لالإعالم 

كل  مواكبة  اإىل  منه  �شعًيا  املنا�شبة؛  بهذه 

ما جديد ومت�شارع يف عامل الإعالم اجلديد 

وتعزيز  الجتماعي،  التوا�شل  و�شبكات 

التوا�شل الدائم مع �شرائح وفئات املجتمع 

املتعددة، واإطالعهم على كل ما هو جديد 

و�شائل  وا�شتخدام  ا�شتثمار  جمال  يف 

الإعالم الجتماعي بالطريقة املثلى.

»العا�سمة« ي�ستعر�ض تقارير اللجان يف جل�سته الأخرية

تغيري �سبكة احلافالت مع بداية ت�سغيل املرتو وامل�سروع يف مرحلة متقّدمة

�شارة جنيب:

الربي  للنقل  امل�شاعد  الوكيل  اأفادت 

دين  ندى  والت�شالت  املوا�شالت  بوزارة 

باأن �شبكة حافالت النقل العام �شتتغري مع 

اإىل  م�شرية  املرتو،  م�شروع  ت�شغيل  بداية 

اأن الوزارة تبحث الآن اجلوانب الت�شغيلية 

عن  الإعالن  و�شيتم  بامل�شروع،  املرتبطة 

التفا�شيل بعد ا�شتكمالها.

وزير  م�شت�شار  اأكد  جانبه،  من 

الدكتور  والت�شالت  املوا�شالت 

م�شروع  اأن  اجلناحي  عقيل  عبدالرحمن 

النتهاء  ومت  متقدمة،  مرحلة  دخل  املرتو 

من  املرحلة  وبداأت  اجلدوى،  درا�شة  من 

املخططات  اإعداد  فيها  يتم  التي  امل�شروع 

ول  الالزمة،  املوافقات  على  واحل�شول 

ميكن حتديد موعد بدء العمل حالًيا، لفًتا 

اإىل اأن امل�شروع �شيخفف الزدحام املروري 

و�شي�شهم يف احلفاظ على البيئة.

وحول املو�شوع نف�شه، اأفاد مدير اإدارة 

بوزارة  الربي  النقل  ودرا�شات  تخطيط 

املرحلة  باأن  يعقوب  ح�شني  املوا�شالت 

وهي  البحرين،  مرتو  م�شروع  من  الأوىل 

عبارة عن 28.6 كيلومرت، تت�شمن خطني؛ 

الأول يربط مطار البحرين الدويل مبنطقة 

منطقة  يربط  الثاين  واخلط  ال�شيف، 

ويت�شمن  عي�شى،  مدينة  مبنطقة  اجلفري 

بني  للتبديل  حمطتني  منها  حمطة،   20

باب  منطقة  يف  الأوىل  الرئي�شني،  اخلطني 

البحرين بالقرب من املرفاأ املايل، والثانية 

عند تقاطع الفاروق، م�شرًيا اإىل اأن الطاقة 

راكب  األف   43 تبلغ  للمرتو  ال�شتيعابية 

يف ال�شاعة.

جاء ذلك خالل عر�س مرئي قدمه �شمن 

اأعمال اجتماع جمل�س اأمانة العا�شمة الذي 

اأو�شح  )الأربعاء(،  اأم�س  ُعقد �شباح يوم 

�شركة  بتعيني  قامت  »الوزارة  اأن  خالله 

م�شروع  تنفيذ  جدوى  لدرا�شة  ا�شت�شارية 

حماور  عدة  يف  متثلت  البحرين،  مرتو 

منها العر�س والطلب على ال�شبكة، وبّينت 

اإن�شاء 109  اإىل  هناك حاجة  اأن  الدرا�شة 

�شيتم  التي  املرتو  �شبكة  من  كيلومرتات 

تنفيذها على مراحل«.

واأ�شار اإىل اأنه منذ بداية تعيني امل�شغل 

يف  الركاب  عدد  بلغ   2015 يف  اجلديد 

البا�شات 61 مليون راكب، ويبلغ متو�شط 

عدد الركاب اليومي 33 األف راكب، وي�شل 

األف راكب يف عطل نهاية  عددهم اإىل 45 

الأ�شبوع والإجازات الر�شمية والأعياد.

جمل�س  ا�شتعر�س  الجتماع،  وخالل 

دور  يف  اللجان  تقارير  العا�شمة  اأمانة 

الت�شريعي  الف�شل  من  الثالث  النعقاد 

الفنية  اللجنة  رئي�س  اأكد  اإذ  اخلام�س، 

 6 درا�شة  متت  اأنه  النعيمي  مبارك 

خمططات تف�شيلية واإحالتها اإىل املجل�س، 

اعتماد  وهي  ب�شاأنها،  قرار  اإ�شدار  ومت 

�شالح  النبيه  ملنطقة  التف�شيلي  املخطط 

التي   382-381-380 للمجمعات 

اأرا�شيها غري  ملكيات  على 503  حتتوي 

التف�شيلي  املخطط  واعتماد  خمططة، 

حتتوي  التي   604 جممع  القرية  ملنطقة 

غري  اأرا�ٍس  غالبيتها  ملكية   15 على 

املخطط  اعتماد  اإىل  بالإ�شافة  خمططة، 

التف�شيلي ملنطقة �شند للمجمعات 743-

625-745 التي حتتوى على 98 ملكية 

غالبيتها اأرا�ٍس غري خمططة.

م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية 

ي�ستقبل �سفري اجلمهورية التون�سية

خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية، مبكتبه بق�شر 

اجلمهورية  �شفري  القيزاين  كمال  اأم�س،  يوم  الق�شيبية 

التون�شية لدى مملكة البحرين.

 وخالل اللقاء، رحب  ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل 

خليفة بال�شفري كمال القيزاين، موؤكًدا اعتزاز مملكة البحرين 

اجلمهورية  مع  جتمعها  التي  الوثيقة  الأخوية  بالعالقات 

التون�شية، وما ي�شهده التعاون الثنائي من تقدم م�شتمر يف 

خمتلف املجالت، متمنًيا لل�شفري كل التوفيق والنجاح يف 

ال�شطالع مبهامه كافة.

�شعادته  عن  القيزاين  كمال  ال�شفري  عرّب  جانبه،  من   

بلقاء ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، موؤكًدا اأن 

اأطر  جميع  تعزيز  على  دوًما  تعمل  التون�شية  اجلمهورية 

التعاون امل�شرتك.

م�ست�سار امللك لل�سوؤون

الدبلوما�سية ي�سيد بالعالقات مع اأملانيا

خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية، مبكتبه بق�شر 

الق�شيبية اأم�س، ال�شفري كاي ثامو بوكمان �شفري جمهورية 

اأملانيا الحتادية لدى مملكة البحرين.

واأ�شاد ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بتميز 

اأملانيا  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  ال�شداقة  عالقات 

الحتادية، وما ت�شهده من تطور على امل�شتويات كافة، مبا 

متمنًيا  ال�شديقني،  وال�شعبني  البلدين  على  بالنفع  يعود 

لل�شفري كل التوفيق والنجاح.

من جانبه، عرّب ال�شفري كاي ثامو بوكمان عن اعتزازه 

بلقاء ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، منوًها مبا 

ت�شهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار يف املجالت كافة.

امل�سري ي�سيد بالعالقات مع تون�ض

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

العامة  بالقيادة  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة 

التون�شية  �شفري اجلمهورية  القيزاين  كمال  الأربعاء،  اأم�س 

ال�شقيقة، مبنا�شبة تعيينه �شفرًيا جديًدا لبالده لدى مملكة 

ح�شن  بن  عبداهلل  الركن  الفريق  بح�شور  وذلك  البحرين، 

بن  ذياب  الركن  الفريق  و  الدفاع،  �شوؤون  وزير  النعيمي 

�شقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

ب�شفري  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورّحب 

اجلمهورية التون�شية اجلديد، متمنًيا له التوفيق والنجاح 

القائمة بني  بالعالقات  الدبلوما�شية، م�شيًدا  اأداء مهامه  يف 

البلدين ال�شقيقني التي ت�شهد على الدوام تطوًرا وتقدًما يف 

خمتلف املجالت.

ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد �شعد مدير ديوان 

القيادة العامة، واللواء الركن بحري يو�شف اأحمد مال اهلل 

من  وعدد  والتموين،  لالإمداد  الأركان  هيئة  رئي�س  م�شاعد 

كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

الإ�سكان جتدد منا�سدة املواطنني عدم القرتاب من مواقع العمل ب�سرق �سرتة

احلادث  مع  التجاوب  ب�شرعة  الإ�شكان  وزارة  قامت 

وذلك  �شرتة،  �شرق  مبنطقة  املواطنني  لأحد  وقع  الذي 

اللوحات  من  املزيد  وتثبيت  املنطقة  زيارة  خالل  من 

اإىل جانب اللوحات املثبتة م�شبقا  التحذيرية والتنبيهية 

لدى بدء العمل بامل�شروع، كما جرى التوا�شل مع اجلهات 

املوا�شالت،  بوزارة  والبيئة  البحرية  بال�شالمة  املعنية 

لتخاذ الإجراءات املنا�شبة والحرتازية امل�شددة للحيلولة 

دون تكرار مثل هذه احلوادث.

التوا�شل  و�شائل  تداولته  ما  على  ردا  ذلك  جاء 

يبني  فيديو  مقطع  ب�شاأن  املحلية  وال�شحافة  الجتماعي 

اإ�شابة اأحد الأ�شخا�س يف اأثناء مزاولته ال�شباحة يف اأحد 

بعد  وذلك  الإن�شاء(،  �شرتة )حتت  �شرق  املواقع مبنطقة 

العمل،  مبوقع  املثبتة  الأنابيب  اأحد  من  لل�شفط  تعر�شه 

بالرغم من كونها منطقة غري �شاحلة لل�شباحة. 

وقد تابعت وزارة الإ�شكان احلدث ببالغ الهتمام حيث 

اإر�شادية بعدم القرتاب  �شبق واأن قامت بتثبيت لوحات 

من حميط تنفيذ امل�شروع باتباع معايري عاملية لل�شالمة 

واحلفاظ على �شالمة مرتادي املنطقة من البحارة وكذلك 

لل�شركات  والفنيني  والعمال  املهند�شني  ل�شالمة  مراعاة 

العاملة على امل�شروع. 

اخلرب  يف  اإليها  امل�شار  الأنابيب  باأن  الوزارة  وتفيد 

بتثبيتها  الوزارة  قامت  »موؤقتة«  اأنابيب  هي  املتداول 

البحرية  بالقناة  الراكدة  املياه  يف  تدوير  هناك  ليكون 

وتو�شيلها بال�شاحل البحري، وذلك حلني ت�شييد اجل�شور 

املرتبطة ب�شبكه طرق حديثه والتي �شتخدم املدينة ب�شكل 

كامل.

وتتبع الوزارة الأ�شاليب الهند�شية احلديثة يف تعاملها 

مع مثل هذه امل�شاريع، والتي تركز من خاللها على معايري 

تخت�س بالأمن وال�شالمة �شواء ذات الطبيعة البحرية اأو 

غريها حلني النتهاء من ت�شييد امل�شروع بالكامل.
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قام بزيارة جلامعة �سابينزا الإيطالية يف روما والتقى مب�س�ؤوليها.. الزياين:

جناح متميز يحققه كر�سي امللك حمد للح�ار بني الأديان والتعاي�ش ال�سلمي
را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اخلارجية  وزير  قام 

باجلمهورية  �شابينزا  جامعة  بزيارة  اأم�س،  الزياين، 

بها  يقوم  التي  الزيارة  مبنا�شبة  وذلك  الإيطالية، 

للجمهورية الإيطالية.

وقد التقى وزير اخلارجية خالل الزيارة بالربوفي�شور 

جوزيبي �شيكاروين نائب رئي�س جامعة �شابينزا، واطلع 

�شبيل  اجلامعة يف  بها  تقوم  التي  العلمية  اجلهود  على 

جميع  يف  املتخ�ش�س  العامل  �شباب  من  اأجيال  تخريج 

العلوم الإن�شانية التي تخدم الب�شرية.

الإيجابية  النتائج  على  اخلارجية  وزير  اطلع  كما 

املتميزة التي حققها كر�شي امللك حمد للحوار بني الأديان 

والذي  العريقة،  اجلامعة  هذه  يف  ال�شلمي  والتعاي�س 

اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  تف�شل ح�شرة �شاحب 

ثقافة  ن�شر  بهدف   ،2018 عام  تد�شينه  برعاية  خليفة 

الأمم  بني  ال�شلمي  التعاي�س  مبداأ  وتعزيز  الت�شامح 

واأ�شحاب املعتقدات.

الذي  املهم  الثقايف  بالدور  اخلارجية  وزير  واأ�شاد 

تلعبه جامعة �شابينزا يف روما، يف اإر�شاء ثقافة الت�شامح 

منوًها  والأمم،  ال�شعوب  ال�شلمي بني خمتلف  والتعاي�س 

مّمن  التخ�ش�شات  مبختلف  الطلبة  من  عدد  بتخريج 

التي حتكي  القيمة  الأكادميية  الدرا�شات  بتقدمي  اأ�شهموا 

الت�شامح  القرون يف  املمتدة عرب  البحرين  جتربة مملكة 

والقبول بالآخر واحرتام التعددية الدينية.

واأكد وزير اخلارجية حر�س جاللة امللك املفدى على 

وتعزيز  العريق،  التعليمي  ال�شرح  لهذا  الدعم  موا�شلة 

الت�شامح والتعاي�س  البناء يف تعزيز قيم  دور اجلامعة 

واحلوار بني اأ�شحاب املعتقدات، واهتمام اململكة بتعزيز 

التعاون الأكادميي والثقايف والتعليمي مع هذه اجلامعة 

الثقافة  ن�شر  يف  امل�شرتكة  الأهداف  يحقق  مبا  املتميزة، 

اأجيال من الطلبة املوؤمنني بقيم ومبادئ  والعلوم وخلق 

الت�شامح يف اأقطار العامل كافة.

الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع  كما 

�شاجيورو  األي�شاندرو  الربوفي�شور  مع  الزيارة،  خالل 

الأديان  بني  للحوار  حمد  امللك  كر�شي  عن  امل�شوؤول 

والتعاي�س ال�شلمي بجامعة �شابينزا.

اأعرب وزير اخلارجية عن اعتزاز  وخالل الجتماع، 

مملكة البحرين بالنجاح املتميز الذي حققه كر�شي امللك 

وتخريج  ال�شلمي،  والتعاي�س  الأديان  بني  للحوار  حمد 

اأ�شهموا يف  الذين  التخ�ش�شات  الطلبة مبختلف  عدد من 

تقدمي الدرا�شات والأوراق البحثية التي تلقي ال�شوء على 

يف  القرون  عرب  املمتدة  الفريدة  البحرين  مملكة  جتربة 

جمال الت�شامح والتعاي�س والقبول بالآخر واحلوار بني 

احل�شارات.

الزياين يبحث مع نائب رئي�ش جمل�ش الدولة

 الإيطايل التعاون يف جمال حق�ق الإن�سان

را�شد  الدكتور عبداللطيف بن  اجتمع وزير اخلارجية 

اجلمعية  رئي�س  الدولة  جمل�س  رئي�س  نائب  مع  الزياين 

يف  ال�شابق  اخلارجية  وزير  الدولية  للمنظمات  الإيطالية 

هام�س  على  وذلك  فراتيني،  فرانكو  الإيطالية  اجلمهورية 

زيارة العمل التي يقوم بها وزير اخلارجية اإىل روما.

بني  امل�شرتك  التعاون  �شبل  بحث  الجتماع  ومت خالل 

مملكة البحرين واجلمهورية الإيطالية يف جمالت حماية 

حقوق الن�شان ون�شر قيم ال�شالم والتعاون الدويل و�شيادة 

القانون، والت�شامح والتعاي�س الإن�شاين، وتبادل اخلربات 

ال�شديقني،  البلدين  املتماثلة يف  املوؤ�ش�شات  والزيارات بني 

ملا من �شاأنه تعزيز عالقات ال�شداقة الوثيقة بني اجلانبني.

وزير اخلارجية يزور مقر

 بعثة البحرين يف اإيطاليا

وزير  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  قام 

بعثة  مقر  بزيارة  اأم�س،  له،  املرافق  والوفد  اخلارجية 

مملكة البحرين لدى اجلمهورية الإيطالية، وذلك مبنا�شبة 

كان  حيث  الإيطالية،  للجمهورية  بها  يقوم  التي  الزيارة 

�شفري مملكة  البلو�شي  نا�شر حممد  الدكتور  ا�شتقباله  يف 

البحرين لدى اجلمهورية الإيطالية، واأع�شاء بعثة مملكة 

البحرين الدبلوما�شية.

مرافق  بتفقد  املرافق  والوفد  اخلارجية  وزير  وقام 

فيها،  العمل  �شري  على  واطلع  املختلفة،  البعثة  واأق�شام 

ا�شتمع  كما  البعثة،  يف  والعاملني  بالدبلوما�شيني  والتقى 

ا�شتعر�س  ال�شفري  من  اإي�شاح  اإىل  اخلارجية  وزير 

ملوا�شلة  البعثة  ر�شمتها  التي  امل�شتقبلية  اخلطط  فيه 

البحرين  مملكة  بني  والتعاون  ال�شداقة  عالقات  توطيد 

واجلمهورية الإيطالية.

�سارك يف اجتماع اللجنة العربية ملتابعة تنفيذ اأهداف التنمية.. عي�سى بن علي:

البحرين اأطلقت حزمة مالية واقت�سادية بقيمة تف�ق 11 مليار دولر
علي  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو  �شارك 

جمل�س  �شوؤون  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

للجنة  التا�شع  الجتماع  يف  الوزراء 

تنفيذ  ملتابعة  امل�شتوى  رفيعة  العربية 

اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030 يف الدول 

العربية، عرب تقنية الت�شال املرئي، وذلك 

مب�شاركة كبار املعنيني يف الدول العربية 

امل�شتدامة،  التنمية  ملف  عن  امل�شوؤولني 

اللبنانية  اجلمهورية  ترتاأ�شه  والذي 

للمجل�س  احلالية  للدورة  رئا�شتها  بحكم 

الدول  بجامعة  والجتماعي  القت�شادي 

العربية.

عال  األقتها  بكلمة  الجتماع  وافتتح 

التنمية  اأهداف  م�شت�شار  ال�شيداين 

الوزراء  جمل�س  برئا�شة  امل�شتدامة 

دورة  رئي�س  اللبنانية،  باجلمهورية 

العام  الأمني  خاللها  �شكرت  الجتماع، 

به  العربية؛ على ما يقوم  الدول  جلامعة 

والدفع  النظر  وجهات  لتقارب  جهود  من 

لتنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030.

ويف اأثناء الجتماع، األقى �شمو ال�شيخ 

فيها  اأكد  كلمة  خليفة  اآل  علي  بن  عي�شى 

اأن مملكة البحرين، بقيادة ح�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

وم�شاندة  وبدعم  املفدى،  البالد  عاهل 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

اأهداف  الوزراء، يف �شعي دوؤوب لتحقيق 

مملكة  اأن  مبينا  امل�شتدامة،  التنمية 

املبادرات  من  الكثري  اأطلقت  البحرين 

من  حر�شا  امل�شتدامة؛  التنمية  لتحقيق 

مواكبة  على  املفدى  امللك  جاللة  قيادة 

وهي  العامل،  يف  احلا�شلة  التطورات 

من  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  �شباقة 

جميع  يف  والرقي  التطور  من  مزيد  اأجل 

املجالت.

ت�شعى  البحرين  اأن  �شموه  واأو�شح   

العالقة  ذات  اجلهات  مع  للتن�شيق  دائما 

حتقيق  يخ�س  فيما  وخارجيا  حمليا 

تلك  وربط  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 

اإن  اإذ  احلكومة،  عمل  بربنامج  الأهداف 

واقت�شادية  مالية  حزمة  اأطلقت  اململكة 

بقيمة  مبادرة   20 من  اأكرث  من  تتاألف 

يعادل  ما  اأي  دولر،  مليار   11 تفوق 

ململكة  الإجمايل  املحلي  الناجت  ثلث 

اإىل  املالية  احلزمة  هدفت  وقد  البحرين، 

املحلية ودعم  الأ�شواق  ال�شيولة يف  �شخ 

املتاأثرة  القت�شادية  القطاعات  خمتلف 

على  بالنفع  يعود  مبا  الفريو�س،  جراء 

املواطنني واأ�شحاب الأعمال، ومتثلت اأبرز 

مبادرات احلزمة يف دفع رواتب املواطنني 

بالكامل  اخلا�س  القطاع  يف  البحرينيني 

خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل من اجلائحة، 

مع ا�شتمرار تقدمي الدعم لهم بن�شبة %50 

خالل الأ�شهر التي تليها، م�شريا �شموه اإىل 

لأكرث  والقت�شادية  املالية  احلزمة  امتداد 

يف  اأ�شهم  ما  انطالقها،  منذ  اأ�شهر   6 من 

النمو  وتعزيز  اخلا�س  القطاع  منو  دعم 

جعل  ما  وهو  اململكة،  يف  القت�شادي 

باخلطوات  ي�شيد  الدويل  النقد  �شندوق 

واأ�شهمت  البحرين  مملكة  اتخذتها  التي 

تداعيات  على  املرتتبة  الآثار  من  احلد  يف 

)كوفيد-19(.  كورونا  فريو�س  جائحة 

البند  تو�شيات  اللجنة  اأع�شاء  وناق�س 

الأول يف الجتماع املنعقد يف التا�شع من 

ي�شتهدف  والذي   ،2020 دي�شمرب  �شهر 

العربية  املنطقة  يف  اجلوع  على  الق�شاء 

بتوجيه ال�شكر للدول الأع�شاء واملنظمات 

القليمية  واملنظمات  املتخ�ش�شة  العربية 

الرابع  الجتماع  يف  امل�شاركة  والدولية 

يف  اجلوع  على  للق�شاء  الفرعية  للجنة 

دي�شمرب  �شهر  خالل  العربية  املنطقة 

.2020

ال�سيخ عي�سى بن علي

من اأ�سل 63 �سك�ى.. »املهن ال�سّحية«:

ل��ل��ن��ي��اب��ة  12 واإح����ال����ة  ���س��ك���ى   52 ال��ت��ح��ق��ي��ق يف  م���ن  الن���ت���ه���اء 

انت�شار  من  احلد  باإجراءات  يتعلّق  ومبا 

جائحة كورونا )كوفيد-19(، اأ�شارت اإىل اأّن 

الهيئة واكبت تعليمات الفريق الوطني الطبي 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

بتوعية موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية اخلا�شة 

املوؤقت  والإيقاف  الوقائية،  التدابري  لتعزيز 

لالإجراءات الطبية اأو ال�شحية غري الطارئة، 

للمرافق  منتظمة  تفتي�شية  زيارات  وتنفيذ 

من  للتاأكد  والعامة  اخلا�شة  ال�شحية 

التفتي�شية  الزيارات  اإجمايل  بلغ  اإذ  التزامها، 

التي ُنفذت 595 زيارة.

الرعاية  مرافق  بتنظيم  يتعلق  وفيما 

املوؤ�ش�شات  عدد  اأّن  اأو�شحت  ال�شحية، 

املرخ�شة بلغ 808 موؤ�ش�شات، ومت ا�شتقبال 

52 طلًبا لفتتاح موؤ�ش�شات �شحية جديدة، 

موؤ�ش�شة  لـ40  تراخي�س  منح  مت  باأّنه  علًما 

لـ289  الرتاخي�س  جتديد  مت  كما  جديدة، 

من�شاأة �شحية منذ يناير وحتى مايو 2021، 

 18419 اأّن   2021 اإح�شاءات  بّينت  فيما 

يف  املفعول  �شارية  رخ�شة  يحملون  مهنًيا 

مملكة البحرين، منهم 21 طبيًبا زائًرا، كما مت 

ترخي�س جديد، وجتديد  اإ�شدار 582 طلب 

اأّن عملية  مهنًيا، م�شيفة  ترخي�س 17485 

تقييم اأداء املوؤ�ش�شات ال�شحية م�شتمرة، اإذ مت 

اعتماد 17 م�شت�شفى و23 مركًزا طبًيا. 

ال�شيدليات  عدد  اأّن  اجلالهمة  واأ�شافت 

تعمل   289 منها   365 بلغ  املرخ�شة 

موؤ�ش�شات  يف  تعمل  و76  عامة  �شيدليات 

م�شتودعات   6 الهيئة  �شجلت  بينما  �شحية، 

لي�شبح  ال�شيدلنية  للم�شتح�شرات  جديدة 

ترخي�س  ومت  م�شتودًعا،   18 املجموع 

هما  جديدتني  دوائيتني  من�شاأتني  واإدخال 

املكتب العلمي ومركز اخلدمات ال�شيدلنية، 

 314 بالهيئة  ال�شيدلة  مفت�شو  اأجرى  بينما 

ال�شيدلنية،  للموؤ�ش�شات  تفتي�شية  زيارة 

وبلغ عدد الأدوية امل�شجلة يف اململكة 3611، 

موؤقت  ا�شترياد  طلب   935 مترير  مت  بينما 

للمنتجات غري امل�شجلة، وت�شجيل 184 دواًء 

الأدوية،  لرتخي�س  جتديًدا  و173  جديًدا، 

و490 طلًبا لتغيري الأدوية، وقد مت ت�شعري 

مت  كما  منتًجا،   125 وت�شنيف  دواًء   888

الأدوية  لت�شنيع  موقع حملي  اأول  ترخي�س 

الفّعالة  املراجعة  اإىل  اإ�شافة  البحرين،  يف 

واملوافقة على �شتة لقاحات ودوائني جديدين 

لعالج فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

ويف جمال تنظيم الأجهزة الطبية، �شجلت 

الهيئة 286 جهاًزا طبًيا يف عام 2021، وبلغ 

التي مت  الطبية اجلديدة  الأجهزة  عدد طلبات 

الطبية  الأجهزة  مهند�شي  قبل  من  تقييمها 

4371، متت املوافقة على 88% منها، وبلغت 

القيمة الإجمالية لالأجهزة امل�شتوردة ما يقارب 

15،687،218.35 دينار بحريني، ومت تلقي 

7607 طلبات لربامج تعليم م�شتمر.

وذكرت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية 

وحتى  اأّنه  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

الطبية 63  ال�شكاوى  عدد  بلغ  مايو 2021، 

�شكوى منها 41 مت التبليغ عنها من قبل الأفراد، 

و10 اأبلغت عنها مرافق الرعاية ال�شحية، فيما 

مت اإحالة 12 من قبل النيابة العامة والق�شاء، 

القطاع احلكومي و19  منها 22 �شكوى �شد 

�شكوى �شد القطاع اخلا�س، بينما اأنهت جلان 

التحقيق الفنية ا�شتكمال حتقيقات 52 �شكوى 

وق�شية يف عام 2021 مل يثبت وجود خطاأ 

طبي يف 64% منها، واأ�شدرت اللجان التاأديبية 

وجلنة امل�شاءلة 16 اإجراًء تاأديبًيا �شملت 12 

اإيقاًفا و4 اإنذارات، ويف اإطار مبادرتها لت�شهيل 

الرعاية  قطاع  وحت�شني  ال�شتثمار  عملية 

عام  ا�شتف�شاًرا يف  الهيئة 84  تلقت  ال�شحية 

ال�شحية  الرعاية  ا�شتثمارات  حول   2021

التعاون  جمل�س  دول  اأ�شواق  من  املتنوعة 

اخلليجي واأوروبا واآ�شيا، وعلى �شعيد خدمة 

بريد  ر�شالة   1130 الهيئة  تلقت  العمالء 

اإلكرتوين يف عام 2021.

د. مرمي اجلالهمة

خديجة العرادي:

اأكدت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة اأّن الهيئة متّكنت يف ظّل امل�ستجدات ال�سحية الراهنة من 

حتقيق جملة من االأهداف واملنجزات، من خالل العمل ب�سكل حثيث ال�ستدامة اخلدمات ال�سحية وا�ستمرار الدور الرقابي والتنظيمي، م�سددة على اأّن الهيئة ملتزمة 

بزيادة وتعزيز جودة واأداء خدماتها، متا�سيًا مع روؤية البحرين االقت�سادية 2030، اإذ حلّت الهيئة من بني اأف�سل 20 جهة حكومية يف االأداء �سمن النظام الوطني 

للمقرتحات وال�سكاوى »توا�سل« لعام 2020.

وخالل االإيجاز االإعالمي احلكومي الذي نظمه مركز االت�سال الوطني بالتعاون مع الهيئة، قالت اجلالهمة: »يف ظّل االنت�سار العاملي جلائحة فريو�س كورونا 

)كوفيد19-(، مت تنفيذ تغيريات فورية ل�سمان ا�ستمرارية تقدمي العمليات واخلدمات الرقابية«، الفتة اإىل اأّن اجلائحة �سّكلت حتدًيا مت التكيّف معه؛ نظًرا الأن مهام 

التفتي�س واالعتماد واإجراءات الرتخي�س املهنية وعمليات التدقيق تتطلب من موظفي الهيئة احل�سور يف مواقع ومرافق الرعاية ال�سحية، االأمر الذي ا�ستدعى تنفيذ 

البدائل االفرتا�سية ل�سمان ا�ستمرارية العمل على االأ�سعدة كافة وخمتلف املجاالت.
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م�ساركون يف ندوة »منظومة الت�سريع ومراكز �سنع القرار« ملعهد التنمية ال�سيا�سية: 

نظام املجل�سني نقلة نوعية �سمنت التكامل يف العمل الربملاين
فاطمة �سلمان: 

علي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأكد 

ال�سالح اأن مملكة البحرين مع تويل جاللة 

مرحلة  دخلت  البالد  حكم  مقاليد  امللك 

القانون  دولة  تدعيم  قوامها  جديدة، 

واإعادة احلياة الربملانية، على اأ�سا�س من 

العمل  ميثاق  اإطار  ال�سعبية يف  امل�ساركة 

الوطني الذي اأجمع عليه ال�سعب.

من  البحرين  انتقال  اأن  اىل  واأ�سار 

نظام  اإىل  الواحد  املجل�س  بنظام  الأخذ 

تاريخ  يف  نوعية  نقلة  �سكل  املجل�سني 

من  النظام  لهذا  ملا  الربملاين؛  العمل 

ال�سيا�سية  الأو�ساع  مع  تتنا�سب  مزايا 

والقت�سادية والجتماعية.

خالل  األقاها  كلمة  �سمن  ذلك  جاء 

ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين  معهد  ندوة 

الربملاين،  للعمل  الدويل  اليوم  مبنا�سبة 

ومراكز  الت�سريع  »منظومة  عنوان  حتت 

العمل  م�سرية  من  اإ�ساءات  القرار:  �سنع 

مب�ساركة  البحرين«،  مملكة  يف  الربملاين 

رئي�س  الع�سومي  عبدالرحمن  بن  عادل 

الربملان العربي، والنائب علي زايد النائب 

الثاين لرئي�س جمل�س النواب. 

الربملاين  العمل  تاريخ  اىل  تطرق  كما 

بع�س  يف  اإنه  اإذ  البحرين،  مملكة  يف 

وامل�ساركة  لل�سورى  تاريخ  وجوهه 

ال�سعبية على هذه الأر�س الطيبة، فقد داأب 

احلديثة  الدولة  قيام  منذ  البحرين  حكام 

واملداولة  امل�ساورة  بعرى  التم�ّسك  على 

من  وامل�سورة  الراأي  ذوي  مع  وامل�ساركة 

رجالت البحرين قاطبة. 

الدول  قالئل  من  »البحرين  واأ�ساف: 

ثالث  اإىل  فيها  احلكم  نظام  ي�ستند  التي 

كالبنيان  ومت�ساندة،  متعا�سدة  �سرعيات 

هي  بع�س،  اأزر  بع�سه  ي�سد  املر�سو�س 

ال�سعبية  وال�سرعية  التاريخية  ال�سرعية 

يف  فالنتخابات  الد�ستورية،  وال�سرعية 

الد�ستورية  املرحلة  �سبقت  قد  البحرين 

اأول  باأكرث من ن�سف قرن، حيث انتظمت 

 1920 �سنة  مبا�سرة  حّرة  انتخابات 

كما  البلدي.  املجل�س  اأع�ساء  لنتخاب 

بادرة  -يف  البحرينية  املراأة  �ساركت 

البلدية يف  النتخابات  ريادية مهمة- يف 

بداية اخلم�سينات«. 

الربملانية  احلياة  بواكري  »اإن  وتابع 

جانبها  يف  انطلقت  قد  البحرينية 

رقم  بقانون  املر�سوم  ب�سدور  التاأ�سي�سي 

باإن�ساء  القا�سي   ،1972 ل�سنة   )12(

جمل�س تاأ�سي�سي من ثالثني ع�سوا لو�سع 

والذي  البحرين،  دولة  د�ستور  م�سروع 

ت�سكيل  على  منه  الثاين  الف�سل  يف  ن�س 

املجل�س الوطني«. 

وتطرق يف حديثه اإىل املرحلة الراهنة 

من تاريخ العمل الربملاين �سمن امل�سروع 

والتي  املفدى،  امللك  جلاللة  الإ�سالحي 

وقال:  املجل�سني،  بنظام  الأخذ  اأفرزت 

باإرادة  معّينا  كان  لئن  ال�سورى  »جمل�س 

ميثلون  اأع�ساءه  فاإن  �سامية،  ملكية 

نظرائهم  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنهم  ال�سعب 

واأنه  النواب،  جمل�س  اأع�ساء  املنتخبني 

جمل�سي  بني  القائم  الختالف  من  بالرغم 

الت�سكيل  حيث  من  والنواب  ال�سورى 

للعمل  دوما  توّفقا  فاإنهما  والخت�سا�س، 

والتعاون  التكامل  من  بروح  �سوّية 

الد�ستورية،  ال�سرعية  كنف  يف  والتاآزر، 

مبا كفل اإ�سدار الت�سريعات التي كان لها 

اأطيب الأثر يف الرتقاء مبنظومة احلقوق 

التنمية  اأ�سباب  وتوفري  واحلريات 

وال�سباب  بالن�سئ  والعناية  امل�ستدامة 

ومتكني املراأة«. 

كما حتدث النائب علي زايد يف كلمته 

قائال:  النواب  بالنيابة عن رئي�س جمل�س 

البحرين  مملكة  يف  الدميقراطية  »اإن 

ت�سكلت يف �سياق جهوٍد ثرية، ومبادرات 

�سباقة على م�ستوى املنطقة، تابعها حكام 

فبنوا  اأخرى،  بعد  الكرام حقبة  اآل خليفة 

قواعدها ور�سخوا اأ�س�سها، فدّونها التاريخ 

اأن  اإىل  �سرية م�سرفة وم�سرية مت�سارعة، 

�ساملة  نه�سة  من  ن�سهده  ما  الوطن  بلغ 

وم�سرية  م�سبوق،  غري  تنموي  وتقدم 

امل�سروع  بف�سل  رائدة،  دميقراطية 

الإ�سالحي جلاللة امللك«. 

املباركة  امل�سرية  هذه  »اإن  وتابع 

ت�سري بخطى واثقة، وتزداد قوة وجتذرا، 

عرب  وذلك  واملواطنني،  الوطن  اأجل  من 

العمل  وتكامل  الوطنية،  اجلهود  تالحم 

مبادئ  باعتبارها  الدولة،  موؤ�س�سات  بني 

ثابتة ن�سعى يف جمل�س النواب من خاللها 

بني  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  لتعزيز 

املوقرة  واحلكومة  الت�سريعية،  ال�سلطة 

برئا�سة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

وتوظيف التعاون امل�سرتك لرت�سيخ اأ�س�س 

العمل الدميقراطي، والرتقاء بالـممار�سات 

ركائز  وتوطيد  والد�ستورية،  احل�سارية 

دولة القانون واملوؤ�س�سات«. 

النواب  جمل�س  »ا�ستحق  واأ�ساف: 

الدويل؛  الربملاين  الحتاد  وتقدير  اإ�سادة 

نظري ما اتخذه من اإجراءات موؤثرة اأ�سهمت 

عقد  فقد  والإجناز،  العطاء  موا�سلة  يف 

من  واأكرث  ُبعد،  عن  جل�سة   35 املجل�س 

والنوعية  الدائمة  للجان  اجتماعا   330

واملوؤقتة وامل�سرتكة، كما ا�ستعر�س خالل 

عام واحد 935 مو�سوعا، واأقّر ما يقارب 

مع  بالتعامل  يتعلق  مو�سوعا  الـ118 

كانت  ما  ثمار  وهي  اجلائحة،  تداعيات 

لتح�سد لول ما اأظهره النواب من اهتمام 

وحر�س كبريين«.

جانب من الندوة

نّواب يجتمعون اليوم مع 

»متكني« لبحث برامج الدعم

فاطمة �سلمان:

املزمع  من  اجتماًعا  اإن  لـ»الأيام«  برملاين  م�سدر  قال 

عقده بني عدد من النواب و�سندوق العمل »متكني« اليوم 

اخلمي�س.

يبحث  اأن  املزمع  من  الجتماع  اأن  امل�سدر  واأفاد 

برنامج  ا  خ�سو�سً »متكني«،  يقدمها  التي  الدعم  برامج 

تداعيات  من  املتاأثرة  للموؤ�س�سات  الأعمال  ا�ستمرارية  دعم 

جائحة فريو�س كورونا، م�سرًيا اإىل اأن الجتماع �سيناق�س 

يقدمه  الذي  الدعم  بتو�سعة  النواب  بع�س  مقرتحات 

اجلائحة،  من  مت�سررة  اأكرب  قطاعات  لي�سمل  ال�سندوق 

ا يف ظل الإغالق الذي ا�ستمر حلوايل 5 اأ�سابيع. خ�سو�سً

بني  يجمع  اأن  املزمع  من  الجتماع  اأن  امل�سدر  واأكد 

من  وعدد  رجب  ح�سني  »متكني«  العمل  �سندوق  رئي�س 

خالد  عبدالأمري،  زينب  النفيعي،  اإبراهيم  يتقدمهم  النواب 

بوعنق، �سيد فالح ها�سم.

بوحمود: طلب نيابي لإعادة ت�سكيل 

جلنة اإعادة هيكلة الدعم احلكومي

غالب اأحمد:

النائب حممد  والبيئة  العامة  املرافق  رئي�س جلنة  اأكد 

بوحمود اأن طلًبا نيابًيا تقدم به عدد من النواب لإعادة العمل 

م�سرًيا  للم�ستحقني،  وتوجيهه  الدعم  هيكلة  اإعادة  بلجنة 

اأن الطلب �سيكون على اجتماعات هيئة مكتب املجل�س  اإىل 

اإىل  للو�سول  باللجنة  جديد  من  للعمل  احلكومة  ملخاطبة 

توافقات جديدة على اآلية توزيع الدعم.

وقال النائب حممد بوحمود لـ»الأيام« اإن اإعادة العمل 

بلجنة اإعادة هيكلة الدعم بات �سرورًيا يف املرحلة احلالية؛ 

ت�سببت  التي  القت�سادية  الآثار  منها  لأ�سباب عديدة  وذلك 

بها جائحة كورونا وزيادة اأعداد امل�ستحقني للدعم، اإ�سافة 

اإىل �سرورة دعم برنامج التوازن املايل الذي جاء بدعم من 

الأ�سقاء.

للم�ستحقني  الدعم  توجيه  اإعادة  اأن  بوحمود  واأ�ساف 

اإن  اإذ  جًدا،  �سروري  املرحلة  هذه  يف  ا�ستحقاًقا  والأكرث 

اأن  اإىل  اإ�سافة  امل�ستحقني،  لغري  ت�سل  الدعومات  بع�س 

واأل  اأوىل،  بدرجة  املواطنني  ي�سمل  اأن  الدعم يجب  و�سول 

يكون للجميع ودون �سوابط، اإذ اإن الدعم يف بع�س ال�سلع 

واخلدمات ي�سل اإىل اجلميع من �سركات ووافدين ومواطنني 

من اأ�سحاب الدخول املرتفعة.

واأ�سار اإىل اأن توجيه الدعم للمواطنني �سيكون له فوائد 

كبرية على �سيولة الدولة وعلى املواطنني من ذوي الدخل 

اأنواع  اللجنة درا�سة جميع  اأنه يجب على  املحدود، موؤكًدا 

الدعومات املالية املبا�سرة وغري املبا�سرة، اإذ اإن الدعم يجب 

اأن يكون للم�ستحقني.

تق�سي بالتعاون يف جمال �سرطة املجتمع ومكافحة اجلرائم العابرة للحدود

�سفري البحرين لدى اأمريكا يوّقع مذكرة تفاهم مع مدير مدينة ميامي

اأول  الفريق  من  تفوي�س  على  بناًء 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ 

بن  عبداهلل  ال�سيخ  ال�سفري  قام  الداخلية، 

البحرين  مملكة  �سفري  خليفة  اآل  را�سد 

واآرثر  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى 

بتوقيع  ميامي،  مدينة  مدير  نورييجا 

وتبادل  التعاون  على  تركز  تفاهم  مذكرة 

املجتمع  �سرطة  جمال  يف  اخلربات 

بني  للحدود  العابرة  اجلرائم  ومكافحة 

وزارة الداخلية مبملكة البحرين و�سرطة 

مملكة  يجمع  ما  اإطار  يف  وذلك  ميامي، 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  البحرين 

من عالقات متميزة وحر�س م�سرتك على 

الدفاعية  املجالت  يف  التعاون  تعزيز 

والأمنية.

وت�سمل مذكرة التفاهم، بجانب جمال 

املجتمع،  �سرطة  تعزيز  يف  التعاون 

التعاون ب�ساأن مكافحة الإرهاب واجلرائم 

اأف�سل  تبادل  عن  ف�سالً  للحدود،  العابرة 

التدريب  وتوفري  واملمار�سات  التجارب 

وتنمية القدرات وتبادل املعلومات.

ال�سفري  اأ�ساد  املنا�سبة،  وبهذه 

مملكة  بني  ال�سرتاتيجية  بال�سراكة 

الأمريكية،  املتحدة  والوليات  البحرين 

الأمن  بحفظ  امل�سرتك  اللتزام  اإطار  يف 

العمل  باأهمية  منوًها  الدوليني،  وال�سلم 

والتن�سيق  التعاون  تعزيز  موا�سلة  على 

يواكب  مبا  اخلربات  وتبادل  الأمني 

القدرات  تنمية  يف  وي�سهم  امل�ستجدات 

يف  الأمنية  الأجهزة  فعالية  وزيادة 

مواجهة التحديات.

واأكد اأن توقيع مذكرة التفاهم يعك�س 

حر�س البلدين ال�سديقني على امل�سي قدًما 

يف تعزيز التعاون والتن�سيق امل�سرتك يف 

مكافحة  يف  والإ�سهام  الأمنية  املجالت 

توقيع  وح�سر  اأ�سكالها.  بكل  اجلرائم 

مذكرة التفاهم كل من اآرت اأ�سيفيدو رئي�س 

املري  خليل  حمد  والنقيب  ميامي،  �سرطة 

البحرين  مملكة  ب�سفارة  الأمني  امللحق 

لدى الوليات املتحدة الأمريكية.

الفريق الوطني الطبي للت�سّدي لفريو�س كورونا:

تفعيل اإجراءات امل�ستوى الأ�سفر بدًءا من 2 يوليو لفتح القطاعات
الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

واأخذ  العر�س  بعد  اأنه  )كوفيد-19( 

وبح�سب  التن�سيقية،  اللجنة  موافقة 

اآلية  اعتماد  وامل�ستجدات، مت  املعطيات 

انت�سار  مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة 

اأ�سا�سها  على  التي  كورونا  فريو�س 

�سيتم فتح اأو اإغالق القطاعات املختلفة 

الآلية  تتكون  اإذ  البحرين،  مملكة  يف 

متو�سط  على  تعتمد  م�ستويات   4 من 

اإجمايل  من  القائمة  احلالت  ن�سبة 

م�ستوى  اإىل  اإ�سافة  الفحو�سات، 

الإ�سغال يف العناية املركزة، وذلك على 

النحو الآتي:

يبلغ  حني  الأخ�سر:  امل�ستوى 

ملدة  القائمة  احلالت  ن�سبة  متو�سط 

اأقل  الفحو�سات  اإجمايل  من  يوًما   14

يبلغ  حني  الأ�سفر:  امل�ستوى   .%2 من 

 7 ملدة  القائمة  احلالت  ن�سبة  متو�سط 

 %2 بني  الفحو�سات  اإجمايل  من  اأيام 

واأقل من 5%. امل�ستوى الربتقايل: حني 

القائمة  احلالت  ن�سبة  متو�سط  يبلغ 

ملدة 4 اأيام من اإجمايل الفحو�سات بني 

5% واأقل من 8%. امل�ستوى الأحمر: حني 

القائمة  احلالت  ن�سبة  متو�سط  يبلغ 

ملدة 3 اأيام من اإجمايل الفحو�سات %8 

واأكرث.

الطبي  الوطني  الفريق  وبنّي 

النتقال  اأن  للت�سدي لفريو�س كورونا 

اآخر تنازلًيا ي�ستوجب  اإىل  من م�ستوى 

البقاء يف نف�س امل�ستوى ملدة ل تقل عن 

اإىل  م�ستوى  من  النتقال  لكن  اأ�سبوع، 

املدة  اإمتام  ي�ستوجب  ل  ت�ساعدًيا  اآخر 

املحددة لكل م�ستوى، اإذ ميكن النتقال 

املثال مبا�سرًة من امل�ستوى  على �سبيل 

دون  الأحمر  امل�ستوى  اإىل  الأخ�سر 

املرور بامل�ستويني الأ�سفر والربتقايل.

اإىل  الطبي  الوطني  الفريق  واأ�سار 

ال�سوابط املحددة للم�ستويات وفق  اأن 

اآلية الإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى انت�سار 

فريو�س كورونا قابلة للتغيري، بح�سب 

وامل�ستجدات. املعطيات 

بع�س  اأن  الطبي  الفريق  واأو�سح 

الفريق  يحددها  التي  املنا�سبات 

ملعطيات  تخ�سع  لن  الطبي  الوطني 

مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  »اآلية 

ي�سكل  ملا  كورونا«؛  فريو�س  انت�سار 

�سحة  على  خطر  من  فيها  التجمع 

و�سالمة اجلميع.

ن�سبة  متو�سط  لتقييم  ووفًقا 

اإجمايل  من  القائمة  احلالت 

فقد  ال�سابقة،  للمرحلة  الفحو�سات 

تقرر بدًءا من اجلمعة املوافق 2 يوليو 

الأ�سفر  امل�ستوى  اإىل  النتقال   2021

مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن 

يحدد  الذي  كورونا،  فريو�س  انت�سار 

الإجراءات كما يلي:

الآتية  القطاعات  فتح  �سيتم 

بعد  يوًما   14 اأمتوا  الذين  للمتطعمني 

خالل  من  واملتعافني  الثانية  اجلرعة 

يف  الأخ�سر  باللون  ال�سعار  اإبراز 

تطبيق »جمتمع واعي«، وملن هم دون 

الـ12 عاًما ب�سحبة �سخ�س متطعم اأو 

متعاٍف، وذلك كالآتي:

التجارية،  واملحال  املجمعات 

الريا�سية  املراكز  واملقاهي،  املطاعم 

برك  البدنية،  الرتبية  و�سالت 

اإقامة  الرتفيهية،  الألعاب  ال�سباحة، 

ح�سور  واملوؤمترات،  املنا�سبات 

حمال  الريا�سية،  للفعاليات  اجلماهري 

ال�سبا،  وحمال  وال�سالونات  احلالقة 

 %50 ا�ستيعابية  بطاقة  ال�سينما  دور 

فقط.

من  عدًدا  الأ�سفر  امل�ستوى  ويحدد 

الإجراءات للمتطعمني وغري املتطعمني، 

وهي دخول املراكز احلكومية، واملحال 

التجارية خارج املجمعات.

ا  اأي�سً الأ�سفر  امل�ستوى  ويت�سمن 

املنا�سبات  باإقامة  ال�سماح  اإجراءات 

 30 يتعدى  ل  املنازل مبا  اخلا�سة يف 

من  العمل  �سيا�سة  وتطبيق  ا،  �سخ�سً

احلكومية  اجلهات  جميع  على  املنزل 

بن�سبة 50% من عدد املوظفني، واإتاحة 

التعليم  مبوؤ�س�سات  احل�سور  خيار 

املراكز  دخول  جانب  اإىل  والتدريب، 

خارج  التجارية  واملحال  احلكومية، 

معايري  على  الإبقاء  مع  املجمعات، 

الكمامات،  ولب�س  الجتماعي  التباعد 

الحرتازية  الإجراءات  اتباع  وموا�سلة 

للحد من انت�سار الفريو�س.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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التي  الرحى«  »عني  م�شري  عن  �شرتة  اأهايل  يت�شاءل 

لال�شتجمام  لالأهايل  متنف�ًشا  الأيام  من  ي�ٍم  يف  كانت 

اإحيائها  باإعادة  كثرية  وع�د  على  وح�شل�ا  وال�شباحة.. 

من جمال�ص بلدية �شابقة دون اأي تطّ�ر فعلي على اأر�ص 

ال�اقع.

ي�ًما  حياتنا  يف  الجتماعية  ال�شبكات  تاأثري  يتعاظم 

بعد ي�م ب�شكل كبري.. اقت�شادًيا واجتماعًيا و�شيا�شًيا.. 

مبنا�شبة الي�م لعاملي لالإعالم الجتماعي علينا اأن نقف 

وجنري مراجعة وتقييًما لأ�شل�ب ا�شتخدامنا لهذه ال�شبكات.
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برم�دا  بني جزر  ي�شل  تلغراف  اإجناز خط   -  1890

وكندا.

1936 - افتتاح حمطة اإذاعة بغداد.

1942 - بدء معركة العلمني الأوىل.

الدويل  ني�ي�رك  ملطار  الر�شمي  الفتتاح   -  1948

ال�اقع يف جن�ب غرب مدينة ني�ي�رك.

1968 - 60 دولة ت�قع على معاهدة احلد من انت�شار 

الأ�شلحة الن�وية يف جنيف ب�ش�ي�شرا.

ت�حدان  الغربية  واأملانيا  ال�شرقية  اأملانيا   -  1990

اأملانيا  وافقت  بعدما  وذلك  ر�شمًيا،  اقت�شادياتهما 

ال�شرقية على التعامل باملارك عملة اأملانيا الغربية.

1991 - حل حلف وار�ش� ر�شمًيا بعد اجتماع يف براغ.

اإىل قطاع غزة بعد 27  يا�شر عرفات يع�د   - 1994

�شنة يف املنفى.

ه�نغ  على  �شيادتها  تنهي  املتحدة  اململكة   -  1997

ك�نغ، وتنقل ال�شيادة عليها اإىل ال�شني.

بني  ي�شل  الذي  اأوري�شند  ج�شر  افتتاح   -  2000

ك�بنهاغن ومدينة مامل� يف ال�ش�يد.

2012 - منتخب اإ�شبانيا لكرة القدم يف�ز بكاأ�ص الأمم 

باأربعة  الإيطايل  املنتخب  على  تغلبه  بعد  الأوروبية 

اأهداف مقابل ل �شيء.

2013 - كرواتيا ت�شبح الع�ش�ة الثامنة والع�شرين 

املك�نة لالحتاد الأوروبي.

اخرتاع اأول �سيارة يف العامل تطري ملدة 40 �ساعة
احللم الذي راود ال�شائقني بالهروب من الزدحام والتنقل بحرية بات حقيقة، هذا ما حدث بالفعل بف�شل 

اخرتاع �شجله الربوفي�ش�ر �شتيفان كالين، لأول �شيارة طائرة يف العامل. ففي دقيقتني و15 ثانية حت�لت 

ال�شيارة اإىل طائرة وحلقت يف رحلة ج�ية مدتها 35 دقيقة بني املطارات الدولية يف براتي�شالفا ونيرتا يف 

دولة �شل�فاكيا.

اأم�ص الأربعاء، فاإن ال�شيارة  وبح�شب هيئة الإذاعة الربيطانية »بي بي �شي« التي ك�شفت عن البتكار 

الهجينة ت�شمى »AirCar« وتعمل مبحرك من �شركة بي اإم دبلي� وتعمل ب�ق�د عادي.

واأعلن مبتكر ال�شيارة الطائرة الربوفي�ش�ر �شتيفان كالين، اأن ال�شيارة اجلديدة من املمكن اأن تطري مل�شافة 

ت�شل اإىل 1000 كيل�مرت »600 ميل« على ارتفاع 8200 قدم اأي 2500 مرت، و�شجلت 40 �شاعة يف اجل� 

حتى الآن.

واأكد �شتيفان اأن عملية حت�يل ال�شيارة اإىل طائرة ت�شتغرق دقيقتني و15 ثانية، وميكن اأن حتمل �شخ�شني 

بحد اأق�شى لل�زن يبلغ 200 كجم لل�شخ�شني. ولفت اإىل اأنه ل ميكن لل�شيارة الطائرة الإقالع والهب�ط ب�شكل 

عم�دي، اإمنا تتطلب مدرًجا لتنفيذ تلك العملية، على عك�ص النماذج الأولية للطائرات بدون طيار.

طفل يجرب والده على بيع �سيارته 

لت�سديد ثمن فاتورة لعبة على املوبايل

لت�شديد  اخلا�شة  �شيارته  بيع  اإىل  اأب  ا�شطر 

جنيه   1300 تخطت  التي  الباهظة  ابنه  فات�رة  ثمن 

الثمن يف هاتفه  اأ�شرتليني بعدما مار�ص لعبة مدف�عة 

اجل�ال. وبداأت الق�شة بعدما ا�شتخدم الطفل اآ�شاز معتز 

الذكي، ومل  الهاتف  األعاب على  اأع�ام تطبيق  ويبلغ 7 

اإل  الأمر  والده  يدرك  مادي، ومل  اأنه مبقابل  يعلم  يكن 

بعدما و�شلته عرب الربيد الإلكرتوين 29 فات�رة متتالية 

ترتاوح قيمتها من 2 اإىل 100 جنيه اإ�شرتليني، نتيجة 

ممار�شة لعبة، وفًقا مل�قع »�شكاي ني�ز«.

يف  يعي�ص  الذي  الأب  على  كبرًيا  كان  املبلغ  ولأن 

بيع  اإىل  ا�شطر  مالية،  لديه �شي�لة  �شمال ويلز ولي�ص 

�شيارته من طراز ت�ي�تا لت�شديد الف�اتري.

وقال والده: »يف البداية، كنت اأفكر يف اأنني تعر�شت 

للخداع، مل اأعتقد مطلًقا اأنه �شيك�ن من املمكن اإنفاق هذا 

القدر الكبري من املال على لعبة لالأطفال«. وكان الطفل 

ا جمانًيا ملدة �شاعة، غري  ميار�ص اللعبة التي تقدم عر�شً

اأنها تبداأ فيما بعد يف احت�شاب ال�قت باملال.

 القب�ض على ع�سابة بحوزتهم مواد 

خمدرة تتجاوز قيمتها 100 األف دينار

القان�ن ومكافحة اجلرمية، متكنت  اإطار تنفيذ  يف 

للمباحث  العامة  بالإدارة  املخدرات  مكافحة  اإدارة 

من  مك�نة  ع�شابة  على  القب�ص  من  اجلنائية  والأدلة 

4 رجال وامراأة ترتاوح اأعمارهم بني )25 و38 عاًما( 

حليازتهم م�اد خمدرة تتجاوز قيمتها 100 األف دينار.

بهذا  معل�مات  تلقيها  بعد  اأنه  الإدارة  واأو�شحت 

وجمع  والتحري  البحث  عمليات  اإجراء  مت  ال�شاأن 

املت�رطني  ه�ية  اأ�شفرت عن حتديد  والتي  املعل�مات، 

بح�زتهم،  امل�شب�طة  امل�اد  وحتريز  عليهم  والقب�ص 

القان�نية متهيًدا لإحالة  الإجراءات  اتخاذ كل  حيث مت 

الق�شية اإىل النيابة العامة.

الإنقاذ زوجيهما.. زميلتان يف موؤ�س�سة واحدة »تتبادالن« الكلى

حت�ل لقاء عابر يف دورة املياه مبكان العمل بني زميلتني، 

نقل  عمليتي  بعد  منهما،  كل  زوج  حياة  لإنقاذ  فر�شة  اإىل 

الرعاية  مركز  ن�شره  فيدي�  �شريط  بح�شب  ناجحتني،  كلى 

ال�شحية لالأطفال يف اأتالنتا ب�لية ج�رجيا الأمريكية، حيث 

وتيا  اإلي�ص،  �ش�زان  ال�شيدتان. ولأكرث من عقد عملت  تعمل 

وميب��ص مًعا، يف املركز، وكلتاهما كانتا على علم باأن زوج 

كل منهما بحاجة اإىل عملية زرع كلية.

يف  ال�شحية  امل�شاكل  تفا�شيل  على  تتعرفا  مل  لكنهما 

اخلريف  امل�ؤ�ش�شة،  »حّمام«  يف  التقتا  عندما  اإل  العائلتني 

املا�شي، وت�قفتا لل�ش�ؤال عن �شحة زوج كل منهما، يف ح�ار 

�شريع اأثبت فيما بعد اأنه �شبب اإنقاذ حياة الرجلني.

فبعد ب�شعة اأ�شئلة مقت�شبة، اأدركت الزوجتان اأن ف�شيلة 

اإلي�ص،  زوج  لف�شيلة  متاًما  مطابقة  كانت  وميب��ص،  دم 

وا�شمه لن�ص، واأن ف�شيلة دم اإلي�ص كانت مت�افقة مع ف�شيلة 

اإمكانية  اكت�شاف  وبعد  رودين.  وا�شمه  وميب��ص،  تيا  زوج 

اإنقاذ حياة زوجيهما، خ�شعت �ش�زان اإلي�ص، وتيا وميب��ص، 

كمتربعتني  عليهما  امل�افقة  ومتت  املطل�بة،  لالختبارات 

بالكلى لكل من رودين ولن�ص، يف اأكت�بر املا�شي.

جرى  ولكن  دي�شمرب،  يف  مقررتني  النقل  عمليتا  وكانت 

اإىل امل�شت�شفى ب�شبب م�شاعفات  تاأجيلهما عندما نـُقل لن�ص 

الف�شل الكل�ي احلاد. ويف يناير جرى تاأجيل العمليتني مرة 

ثانية اإىل 19 مار�ص، بعد ثب�ت اإ�شابة �ش�زان بك�فيد-19.

ويف ذلك الي�م، يف م�شت�شفى »بيدم�نت اأتالنتا«، تربعت 

اإلي�ص،  �ش�زان  وتربعت  اإلي�ص،  لالن�ص  بكليتها  وميب��ص، 

بكليتها لرودين وميب��ص.

�شاعات  مدار  على  امتدتا  ناجحتني  زرع  عمليتي  وبعد 

يف  متجاورة  غرف  يف  الزوجان  تعافى  واحد،  ي�م  خالل 

طابق واحد بامل�شت�شفى.

احتفلت املطربة �شريين عبدالوهاب بذكرى ثورة 30 يونيو، موؤكدة اأن يونيو ملحمة وطنية انت�شر فيها ال�شعب بكل طوائفه 

على قوى ال�شر، واأعادت هيبة الدولة بقيادة القائد املخل�ص عبدالفتاح ال�شي�شي الذي غريرّ �شكل م�شر وحقق اأحالم املواطن.

ت�سجيل حالة وفاة واحدة.. و184 

اإ�سابة جديدة بفريو�ض »كورونا«

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�ني�   30 ي�م  يف   12293

184 حالة قائمة جديدة منها 103 حالت لعمالة وافدة، 

و77 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و4 حالت قادمة من 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالت   505 تعافت  كما  اخلارج، 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 261287.

العناية 79 حالة،  القائمة حتت  وبلغ عدد احلالت 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 41 

حالة يف حني اأن 3109 حالت و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 3188 حالة قائمة.
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»الفريق الوطني«: تفعيل المستوى األصفر لفتح القطاعات تدريجيًا من غٍد

 فتح المجمعات والمطاعم والمراكز الرياضية 
وبرك السباحة للمتطعمين والمتعافين

أعل��ن الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا 
)كوفيد-19(، أنه بعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، 
وبحس��ب المعطيات والمس��تجدات، تم اعتماد آلية اإلش��ارة 
الضوئية لمستوى انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد�19( وعلى 
أساسها سيتم فتح أو إغالق القطاعات المختلفة في البحرين، 
حيث تم تفعيل إجراءات المس��توى األصفر بدًءا من غدًا لفتح 
القطاعات، بعد أن بلغ متوس��ط نسبة الحاالت القائمة لمدة 
7 أي��ام من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من 5%. وس��يتم 
فت��ح المجمعات والمح��الت التجارية، والمطاع��م والمقاهي، 
والمراكز الرياضية وصاالت التربية البدنية، وبرك الس��باحة، 
واأللعاب الترفيهية، وإقامة المناسبات والمؤتمرات، وحضور 
الجماهير للفعالي��ات الرياضية، ومحالت الحالقة والصالونات 
ومحالت الس��با، ودور السينما بطاقة اس��تيعابية 50% فقط، 
للمتطعمي��ن الذي��ن أتم��وا 14 يومًا بع��د الجرع��ة الثانية 
والمتعافين من خالل إبراز الش��عار باللون األخضر في تطبيق 
»مجتم��ع واعي«، ولمن هم دون ال� 12 عامًا بصحبة ش��خص 
متطعم أو متع��اف. وتتكون اآللية من 4 مس��تويات تعتمد 
على متوس��ط نسبة الحاالت القائمة من إجمالي الفحوصات، 
إضافة إلى مستوى اإلش��غال في العناية المركزة، وذلك على 

النحو التالي:
- المستوى األخضر: حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة 

لمدة 14 يوما من إجمالي الفحوصات أقل من %2.
- المستوى األصفر: حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة 

لمدة 7 أيام من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5.
- المس��توى البرتقال��ي: حين يبلغ متوس��ط نس��بة الحاالت 
القائم��ة لمدة 4 أي��ام من إجمالي الفحوص��ات بين 5% وأقل 

من %8.
- المستوى األحمر: حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة 

لمدة 3 أيام من إجمالي الفحوصات 8% وأكثر.
وبي��ن الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورونا 
)كوفيد�19(، أن االنتقال من مس��توى آلخر تنازليًا يس��توجب 
البق��اء ف��ي نفس المس��توى لم��دة ال تقل عن أس��بوع، لكن 
االنتق��ال من مس��توى إلى آخ��ر تصاعديًا ال يس��توجب إتمام 
المدة المحددة لكل مس��توى، حيث يمكن االنتقال على سبيل 
المثال مباش��رًة من المس��توى األخضر إلى المستوى األحمر 

دون المرور بالمستويين األصفر والبرتقالي.
وأش��ار الفريق الوطن��ي الطبي، إل��ى أن الضواب��ط المحددة 
للمس��تويات وف��ق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار 
فيروس كورونا )كوفيد�19( قابلة للتغيير بحس��ب المعطيات 
والمس��تجدات، منوهًا بأن بع��ض المناس��بات التي يحددها 
الفري��ق الوطني الطبي ل��ن تخضع لمعطيات »آلية اإلش��ارة 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا« لما يشكل التجمع 

فيها من خطٍر على صحة وسالمة الجميع.
ووفقًا لتقييم متوس��ط نس��بة الحاالت القائم��ة من إجمالي 
الفحوصات للمرحلة الس��ابقة فقد تقرر بدًءا من غد االنتقال 
إلى المس��توى األصفر ضمن آلية اإلش��ارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد�19(، الذي يحدد اإلجراءات كما 
يلي: ويحدد المستوى األصفر، عددًا من اإلجراءات للمتطعمين 
وغي��ر المتطعمين وهي دخ��ول المراكز الحكومي��ة، والمحال 
التجارية خارج المجمعات. ويتضمن المس��توى األصفر أيضًا، 
إجراءات الس��ماح بإقامة المناسبات الخاصة في المنازل بما ال 
يتعدى 30 ش��خصًا، وتطبيق سياس��ة العمل من المنزل على 
كافة الجه��ات الحكومية بنس��بة 50% من ع��دد الموظفين، 

وإتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، إلى جانب 
دخول المراك��ز الحكومية، والمحال التجارية خارج المجمعات، 
م��ع اإلبقاء على معايير التباع��د االجتماعي ولبس الكمامات، 
ومواصلة اتباع اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار الفيروس.
كما تبقى القطاعات األساس��ية مفتوحة أم��ام الجميع، وهي 

كالتالي:
- الهايب��ر مارك��ت، والس��وبر مارك��ت، والب��رادات والبقاالت، 

ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
- المؤسس��ات الصحي��ة الخاص��ة، فيما عدا بع��ض الخدمات 
الصحي��ة التي يصدر بها تعميم م��ن الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المكاتب اإلدارية للمؤسس��ات والش��ركات، والتي ال يتصل 
نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

- المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
- ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع.

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

وفيما يخص المس��توى األخضر ضمن آلية اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد�19( فقد تم تحديد 

اإلجراءات كما يلي:
فت��ح القطاع��ات التالي��ة للمتطعمين الذين أتم��وا 14 يومًا 
بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خالل إبراز الشعار باللون 
األخض��ر في تطبيق »مجتم��ع واعي«، ولمن ه��م دون ال� 12 

عامًا بصحبة شخص متطعم أو متعاف، وذلك كالتالي:
دور السينما

إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الداخلية
حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الداخلية

ويح��دد المس��توى عددًا م��ن اإلج��راءات للمتطعمي��ن وغير 
المتطعمين وهي:

فتح المجمعات والمحال التجارية.
فتح المطاعم والمقاهي.

المراكز الرياضية وصاالت التربية البدنية
برك السباحة

محالت الحالقة والصالونات ومحالت السبا
األلعاب الترفيهية

دخول المراكز الحكومية
إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية

حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية
ويتضمن المس��توى األخضر أيض��ًا إجراءات الس��ماح بإقامة 
المناس��بات الخاصة في المنازل، وتطبيق سياس��ة العمل من 
المنزل عل��ى كافة الجه��ات الحكومية، وإتاحة خي��ار الحضور 
بمؤسسات التعليم والتدريب، مع اإلبقاء على معايير التباعد 
االجتماعي ولب��س الكمامات في المناطق الداخلية، ومواصلة 

اتباع اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار الفيروس.
كما يحدد المس��توى البرتقالي ضمن آلية اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد�19( اإلجراءات كما 

يلي:
فت��ح القطاع��ات التالي��ة للمتطعمين الذين أتم��وا 14 يومًا 
بعد الجرعة الثانية والمتعافين من خالل إبراز الشعار باللون 
األخض��ر في تطبيق »مجتم��ع واعي«، ولمن ه��م دون ال� 12 

عامًا بصحبة شخص متطعم أو متعاف، وذلك كالتالي:
المجمعات والمحالت التجارية.

المطاعم والمقاهي في المناطق الخارجية ل� 50 ش��خصا، وفي 
المناطق الداخلية ل� 30 شخصا للحجز الواحد.

المراك��ز الرياضي��ة وص��االت التربي��ة البدنية ف��ي المناطق 
الخارجية.

دور السينما في المناطق الخارجية.
محالت الحالقة والصالونات ومحالت الس��با »الخدمات التي ال 

تتطلب نزع الكمام«.
األلعاب الترفيهية في المناطق الخارجية.

برك السباحة في المناطق الخارجية.
إقامة المناس��بات والمؤتمرات في المناط��ق الخارجية ل� 50 

شخصا، وفي المناطق الداخلية ل� 30 شخصا.
حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية.

دخول المراكز الحكومية
ويتضمن المس��توى البرتقالي أيضًا، إلزامية الفحص السريع 
لموظفي الجهات الحكومية والقطاعات األساس��ية، والسماح 
بإقام��ة المناس��بات الخاص��ة ف��ي المن��ازل بم��ا ال يتعدى 6 
أش��خاص، وتطبي��ق سياس��ة العمل م��ن المنزل عل��ى كافة 
الجهات الحكومية بنس��بة 70% من ع��دد الموظفين، وإتاحة 
خيار الحضور بمؤسس��ات التعليم والتدري��ب، مع اإلبقاء على 

معايير التباعد االجتماعي ولب��س الكمامات، ومواصلة اتباع 
اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار الفيروس.

كما تبقى القطاعات األساس��ية مفتوحة أم��ام الجميع، وهي 
كالتالي:

- الهايب��ر مارك��ت، والس��وبر مارك��ت، والب��رادات والبقاالت، 
ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.

- المخابز اليدوية واآللية.
- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.

- المؤسس��ات الصحي��ة الخاص��ة، فيما عدا بع��ض الخدمات 
الصحي��ة التي يصدر بها تعميم م��ن الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المكاتب اإلدارية للمؤسس��ات والش��ركات، والتي ال يتصل 
نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

- المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
- ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع.

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

ويحدد المستوى األحمر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد�19( اإلجراءات كما يلي:

- السماح بدخول المراكز الحكومية للمتطعمين الذين أتموا 
14 يوم��ًا بع��د الجرع��ة الثاني��ة والمتعافين من خ��الل إبراز 
الش��عار باللون األخضر في تطبيق »مجتمع واعي«، ولمن هم 

دون ال� 12 عامًا بصحبة شخص متطعم أو متعاف.
- إغ��الق كاف��ة القطاعات واقتصار أنش��طتها عل��ى الطلبات 

الخارجية واالستالم.
- تطبي��ق سياس��ة العم��ل م��ن المن��زل على كاف��ة الجهات 

الحكومية بنسبة 70% من عدد الموظفين.
- إلزامي��ة الفح��ص الس��ريع لموظف��ي الجه��ات الحكومي��ة 

والقطاعات األساسية.
- تعلي��ق الحض��ور بجمي��ع مؤسس��ات التعلي��م والتدري��ب 
واالكتف��اء بالتعل��م ع��ن بعد، ويس��تثنى من ذل��ك الحضور 

لالمتحانات الدولية.
كما تبقى القطاعات األساس��ية مفتوحة أم��ام الجميع، وهي 

كالتالي:
- الهايب��ر مارك��ت، والس��وبر مارك��ت، والب��رادات والبقاالت، 

ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
- المؤسس��ات الصحي��ة الخاص��ة، فيما عدا بع��ض الخدمات 
الصحي��ة التي يصدر بها تعميم م��ن الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المكاتب اإلدارية للمؤسس��ات والش��ركات، والتي ال يتصل 
نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.

- المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
- ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع.

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

 المستوى يحدد متوسط اإلصابات لـ7 أيام 
من إجمالي الفحوصات بين 2٪ وأقل من ٪5

السماح بالمناسبات الخاصة في المنازل بما ال يتعدى 30 شخصًا

 فتح األلعاب الترفيهية ومحالت الحالقة 
والسينما بطاقة 50٪ للمتطعمين والمتعافين

 السماح بدخول المراكز الحكومية 
والمحال خارج المجمعات للمتطعمين وغيرهم

تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية ٪50
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 »العمل« توقع 4 مذكرات 
تفاهم لتدريب وتوظيف المواطنين

والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  وقع��ت 
تدريبي��ة  ومؤسس��ات  االجتماعي��ة 
بالقط��اع  عامل��ة  ومنش��آت  خاص��ة 
الخ��اص ف��ي مبن��ى ال��وزارة أمس 4 
لتدري��ب  وذل��ك  تفاه��م،  مذك��رات 
الكوادر الوطني��ة وتأهيلهم واالرتقاء 
ومهاراته��م  المهني��ة  بقدراته��م 
الفني��ة م��ن خ��ال برنام��ج التدريب 
عل��ى رأس العم��ل )ف��رص( ودورات 
تدريبي��ة، عب��ر تقني��ة التدري��ب عن 
بعد، ف��ي تخصصات عديدة تش��مل 
الصحة والس��امة المهني��ة واإلدارة 
والتكنولوجيا وغيرها من التخصصات 
الفني��ة والمه��ارات الوظيفية، وذلك 
في إطار حرص وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي��ة عل��ى تس��ريع توظي��ف 
المواطني��ن الباحثي��ن ع��ن عمله��م 
العامل��ة لضم��ان  الق��وى  وتطوي��ر 

استقرارهم الوظيفي. 

والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  وأن��اب 
االجتماعي��ة، جمي��ل ب��ن محمد علي 
الوكيل المس��اعد لش��ؤون  حميدان، 
العمل بالوزارة، أحمد جعفر الحايكي، 
لتوقي��ع مذك��رات التفاهم عن جانب 
الوزارة، بينما وقعها من الجانب اآلخر 
ممثلو المنش��آت والجهات التدريبية، 
وهي ش��ركة نفط البحري��ن )بابكو(، 
الهاج��ري،  س��عيد  ناص��ر  وش��ركة 
ومؤسس��ة إنج��از البحري��ن، ومعهد 

اكسلنس لحلول التدريب، إضافة إلى 
مؤسسة القعود لريادة األعمال.

وق��د حضر المناس��بة القائم بأعمال 
المس��اعد  الوكي��ل  ال��وزارة،  وكي��ل 
لتنمية المجتمع، خال��د عبد الرحمن 
إس��حاق الكوهج��ي، الى جان��ب مدير 
ادرة التدريب وتطوير القوى العاملة، 
الدكت��ور عص��ام إس��ماعيل العلوي، 
بقط��اع  المس��ؤولين  م��ن  وع��دد 

التدريب بالوزارة.

وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة مع 
كل من شركة نفط البحرين »بابكو« 
وش��ركة ناصر س��عيد الهاجري التي 
تأت��ي ضمن تنفيذ برنام��ج التدريب 
عل��ى رأس العمل »ف��رص«، لتدريب 
عدد من الباحثين عن عمل في مجال 
الس��امة والصح��ة المهني��ة، براتب 
ش��هري ق��دره 300 دينار أثن��اء فترة 
التدريب، عل��ى أن يتم توظيفهم في 
ش��ركة ناصر س��عيد الهاج��ري بعد 
االنتهاء من فت��رة التدريب براتب ال 

يقل عن 400 دينار شهريًا.
وتنص المذكرة الموقعة مع مؤسسة 
القع��ود لريادة األعم��ال على تدريب 
500 باحث عن عمل على رأس العمل 
ضم��ن برنامج »فرص« م��ن مختلف 
المؤه��ات الدراس��ية، خ��ال الع��ام 
الج��اري2021، لمدة ثمانية أس��ابيع 

عبر وسائل التدريب االفتراضي. 

 تعيين 3 شركات 
لدراسة تنفيذ مشروع محطة 

جسر الملك حمد بالسيف
أيمن شكل «

كشف مدير إدارة تخطيط ودراسات النقل البري بوزارة المواصات 
حس��ين يعقوب أنه سيتم إنش��اء محطة جسر الملك حمد الدولي 
للركاب بمنطقة الس��يف، مبينًا أنه تم تعيين 3 ش��ركات لدراسة 
سبل تنفيذ المشروع وأخذه للمرحلة المقبلة للتنفيذ، من الناحية 
الفني��ة والمالي��ة والقانوني��ة، وأوض��ح خال الجلس��ة ال� 22 من 
اجتم��اع مجلس أمانة العاصم��ة، أن التصميم المبدئي المقترح 
للمش��روع يتكون من 4 مس��ارات للمركبات بط��ول 25 كيلومترًا 
و75 كيلومترًا من مس��ار مزدوج للس��كك الحديدي��ة يربط ميناء 
خليف��ة من البحري��ن بخط الس��كة الحديد القائم ف��ي المملكة 
العربية الس��عودية والذي س��يكون جزءًا من مشروع سكة حديد 

دول مجلس التعاون.
وكانت ال��وزارة قد أعلنت ع��ن االنتهاء من تحديد مس��ار المترو 
ف��ي مرحلته األولى البالغ طولها 28.6 كيلومتر بواقع 20 محطة، 
والمكون��ة من خطين، هما خط مط��ار البحرين الدولي - ضاحية 
الس��يف، وخ��ط الجفي��ر - المنطق��ة التعليمية بمدينة عيس��ى، 
أما مس��ار المرحل��ة األولى )أ( فه��و يمثل خط ضاحية الس��يف - 
محطة الملك حمد الدولي��ة بالرملي، بطول يقدر بحوالي ثمانية 

كيلومترات، وأربع محطات.

دين: التنفيذ يحتاج لخمس سنوات ويبقى الحصول على الموافقات

الجناحي: مشروع مترو البحرين دخل مرحلة متقدمة
أيمن شكل «

أك��د مستش��ار وزي��ر المواص��ات واالتص��االت 
الدكتور عبدالرحمن عقيل الجناحي، أن مش��روع 
المترو دخ��ل مرحل��ة متقدمة حيث ت��م تحديد 
أماك��ن األعمدة والب��دء في التنس��يق مع جهات 

االختصاص لتحويل الكابات الكهربائية.
وق��ال الجناحي إن دراس��ة الج��دوى انتهت ويتم 
حاليًا إعداد المناقصات للمرحلة األولى، وكش��ف 
ع��ن اجتماع حضره ممول��ون ومقاولون دوليون 
أبدوا حماس��هم للدخول في المش��روع، مش��ددًا 
عل��ى صعوبة تحدي��د موعد البدء في المش��روع 

العتماده على قرارات متعددة.
وأش��ار إلى الجدوى االقتصادية لمشروع المترو، 
بحس��ب الدراس��ات األولية، حيث س��يوفر الوقت 
والم��ال على الركاب باعتبارها الميزة األساس��ية 

للمش��روع، فض��ًا ع��ن المحافظة عل��ى البيئة، 
مبينًا أن محطات المترو ستوفر مواقف للسيارات 
بحيث يمكن للركاب المتوجهين للمنامة توقيف 
س��ياراتهم واس��تخدام المترو لتخفيف الضغط 

المروري على المنامة.
من جانبه��ا كش��فت الوكيلة المس��اعدة للنقل 
البري بوزارة المواص��ات واالتصاالت ندى دين، 
ع��ن االنتهاء من الدراس��ات الخاص��ة بالمرحلة 
األولى من مش��روع المت��رو وتبقى الحصول على 
الموافق��ات الازمة لرفع المش��روع، متوقعة أن 
يتم االنتهاء من الموافقات الازمة نهاية العام 

الجاري.
وقالت إن المشروع يحتاج لمتوسط 4 – 5 سنوات 
لانته��اء منه بالكامل، لكنها نفت في ردها على 
تساؤالت أعضاء مجلس أمانة العاصمة عن تاريخ 
انطاق عمليات اإلنشاء، والميزانية التي وضعت 

للمش��روع، تحدي��د تاري��خ للبدء في المش��روع، 
وأكدت ف��ي ذات الوقت أنه س��يتم اإلعان قريبًا 

عن مواعيد البدء في المشروع.
وبين��ت دي��ن أن تنفيذ المش��روع س��يكون على 
مراح��ل حيث ت��م تحديد المرحل��ة األولية والتي 
تقارب 22 – 29 كم، وفي الوقت ذاته يتم دراسة 
أماكن المحطات التي س��يتم إنش��اؤها وتحديد 
المس��ار، وكذلك م��دى ارتباط المترو بمش��روع 

جسر الملك حمد والسكك الحديدية.
وأش��ارت إل��ى أن��ه يت��م حالي��ًا دراس��ة األم��ور 
التش��غيلية م��ع الش��ركات االستش��ارية، وعن��د 
االنته��اء منها س��يتم اإلع��ان عن موع��د البدء 
في تنفيذ المش��روع، وتحديد التفاصيل الخاصة 
بالمحط��ات وأماكنه��ا والمواق��ف التي ستنش��أ 
لس��يارات الركاب أو األجرة، باإلضافة للمش��اريع 

التكميلية المرافقة لمشروع المترو.

»المواصالت«: 61 مليون راكب 
لحافالت النقل الجماعي في 6 سنوات

أيمن شكل «

ق��ال مدي��ر إدارة تخطيط ودراس��ات النقل البري ب��وزارة المواصات 
حسين يعقوب إن مشروع حافات النقل الجماعي استطاعت أن تصل 
إلى 61 مليون راكب خال السنوات الست الماضية، بمتوسط 33 ألف 
راكب يومي في األيام العادية لألسبوع، وتصل الذروة في أيام نهاية 

األسبوع إلى 45 ألف راكب.
وأش��ار إلى أن محافظة العاصمة تستحوذ على أكبر عدد من خطوط 
النق��ل الع��ام، بعدد 22 خطًا م��ن إجمال��ي 28، و 9 محطات مكيفة 
تخ��دم العاصمة من أصل 25 موزعة في البحرين، ومن إجمالي 225 
محطة ف��ي العاصمة. م��ن جانبها أوضحت الوكيل المس��اعد للنقل 
البري ب��وزارة المواص��ات واالتصاالت ندى دي��ن، أن محطات النقل 
الجماعي ستتغير مع تدشين مشروع المترو، بحيث يتم التنسيق بين 
الخدمتي��ن لخدمة بعضها البعض، ووض��ع محطات أبعد لتغطيتها 

من المترو.

يستهدف حديثي التخرج والباحثين عن عمل

 »BIBF« يطلق برنامجًا لتأهيل الشباب لسوق العمل
أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
))BIBF برنامجًا تدريبيًا لتطوير المهارات والقدرات 
المهني��ة للش��باب البحرين��ي م��ن حديث��ي التخرج 
والباحثين ع��ن عمل وتأهيلهم لمواجهة متطلبات 
س��وق العمل، وذلك بهدف زي��ادة فرص حصولهم 
عل��ى وظائ��ف مرموق��ة ف��ي القطاعي��ن الحكومي 
والخ��اص والدخول إلى فئة الق��وى العاملة بنجاح، 

السيما في ظل جائحة كورونا.
ويأتي ه��ذا البرنامج التدريبي ال��ذي ٌيقام عن ُبعد 
ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المعتمدة من 
قبل مركز س��يتي آند غيل��دز City & Guilds الرائد 
عالميًا في التدريب والتنمية البش��رية، وبدعم من 
صندوق العمل )تمكين(، لتزويد المش��اركين بأهم 
المهارات المطلوبة في سوق العمل لتحقيق النجاح 
والتقدم الوظيف��ي مثل مه��ارات التواصل الفّعال 

ومهارات مقابلة العمل، ومهارات العمل الجماعي، 
ومه��ارات حل المش��كات ومهارات تطوي��ر الذات 
والثق��ة بالنفس، باإلضافة إل��ى مهارات التخطيط 
المهن��ي وغيرها م��ن المهارات التي باتت تش��كل 

مامح سوق العمل الجديدة.
وق��ال المدير الع��ام لمعه��د BIBF الدكتور أحمد 
الش��يخ: »يأتي إط��اق هذه المب��ادرة إيمان��ًا بأن 
االهتم��ام بالم��وارد البش��رية وتنمي��ة مهاراته��ا 
وقدراتها هو االستثمار األمثل للمستقبل، وأساس 
نم��و االقتص��اد الوطن��ي وديمومته، تماش��يًا مع 
جه��ود المملكة ف��ي تطوي��ر الكفاءات المناس��بة 
التي يحتاجها س��وق العمل في مختلف التخصصات 
المهنية وتعزيز مكانته��ا كمركز إقليمي للتدريب 
والتطوير. كما أّكد الدكتور الش��يخ أن هذا البرنامج 
التدريبي يسعى الستش��راف مستقبل سوق العمل 

ف��ي المملكة بما يحق��ق التوجه��ات الوطنية التي 
تس��عى ال��ى المواءم��ة بي��ن مخرج��ات التعلي��م 
والتدريب واحتياجات س��وق العمل الفعلية إلعداد 
ك��وادر مهنية مؤهلة بما يتناس��ب م��ع التطورات 
والمتغيرات التي يش��هدها س��وق العم��ل وتغيير 
نمطية الوظائ��ف المطلوبة والتوجه نحو الوظائف 

غير التقليدية نتيجة للتحوالت التكنولوجية.
م��ن جانب��ه، ق��ال رئي��س مرك��ز القي��ادة واإلدارة 
بالمعهد يوسف علي: »يولي المعهد اهتمامًا كبيرًا 
بإعداد شباب وشابات المملكة لمواجهة التحديات 
واس��تغال الفرص النجاح في سوق العمل. وبذلت 
ف��ي ه��ذا الص��دد ولس��نوات عديدة جه��ود فعلية 
وشراكات وثيقة مع المؤسسات الكبرى العاملة في 
القطاع الخاص. وأضاف: »تم تصميم هذا البرنامج 

بناًء على تفهم تام للحاجات 

 غلق مأتم لمخالفته
االشتراطات الصحية

أعلن��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف، أن��ه في إطار 
المتابعة المس��تمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفيد�19(، فقد تبين مخالفة مأتم لاش��تراطات 
الصحية المقررة بالش��كل الذي يعد أداء الش��عائر فيه��ا خطًرا على 
المواطني��ن والمقيمي��ن. وحفاظا عل��ى مقتضيات الصح��ة العامة، 
ق��ررت الوزارة بعد التنس��يق م��ع الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد�19( غلق مأتم بمحافظة العاصمة، بش��كل 
مؤقت لمدة أس��بوع حتى تتمكن الفرق المعنية من القيام بعملية 
تتب��ع المخالطين وكذلك القيام بعملي��ة التعقيم والتأكد من اتخاذ 

اإلجراءات االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وش��ددت ال��وزارة عل��ى متابعته��ا تنفيذ اإلج��راءات واالش��تراطات 
االحترازية بالمساجد والمآتم وتكثيفها للحمات التفتيشية واتخاذ 
ما يلزم لحفظ صحة وس��امة مرتادي المساجد والمآتم، مؤكدًة أن 
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

تنفيذًا للتوجيهات الملكية وقرار مجلس الوزراء

بدء استقبال طلبات التمويل من صندوق السيولة اليوم
أعل��ن صندوق الس��يولة ع��ن بدء اس��تقبال 
طلبات التمويل لش��ركات ومؤسسات القطاع 
الخ��اص اعتب��ارًا م��ن الي��وم، بالش��راكة مع 
المص��ارف الوطني��ة المس��اهمة وه��ي بنك 
البحرين الوطن��ي، وبنك البحري��ن والكويت، 
وبن��ك البحري��ن اإلس��امي وبن��ك البحري��ن 

للتنمية.
يأت��ي ذل��ك، تنفي��ذًا للتوجيه��ات الملكي��ة 
الس��امية لحضرة صاحب الجالة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك الب��اد المفدى، 
واالقتصادي��ة  المالي��ة  الحزم��ة  بإط��اق 
العالم��ي  االنتش��ار  انعكاس��ات  لمواجه��ة 
)كوفيد�19( حفاظ��ًا على  لفي��روس كورون��ا 
جه��ود التنمية المس��تدامة، وق��رار مجلس 
الوزراء برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، بإع��ادة فتح ب��اب الطلبات 
لصندوق السيولة مع التركيز على المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
 وسيتم اس��تقبال طلبات الش��ركات الكبيرة، 
الت��ي يبل��غ دخلها الس��نوي 3 مايي��ن دينار 
وأكث��ر، ب��دًءا من الي��وم وحتى 1 أغس��طس 
الموق��ع  خ��ال  م��ن  واح��د،  ش��هر  لم��دة 
اإللكترون��ي nbbonline.com، حي��ث يمكن 
لهذه الشركات الحصول على تمويل صندوق 
السيولة شرط أن تمتلك سجًا تجاريًا نشطًا، 
وأن تمارس أنش��طتها التجارية في البحرين 
لمدة 4 س��نوات متتالي��ة، وأن تتمتع بماءة 
مالي��ة إيجابية، إلى جان��ب أن تمتلك قوائم 
مالي��ة مدققة لس��نتين ماليتين س��ابقتين 
تتضم��ن عامي 2018 و2019، وقوائم مالية 
داخلية للس��نة المالية 2020، وقوائم مالية 

مرحلي��ة لجزء م��ن ع��ام 2021، وهامش ربح 
إيجاب��ي للع��ام 2019، وأن تك��ون الش��ركة 
تعم��ل ضمن القطاع��ات المتضررة حس��ب 
قرار وزير العمل والتنمية االجتماعية رقم 47 

لسنة 2021.
فيما يبدأ التقديم للمؤسس��ات المتوس��طة 

والصغي��رة، الت��ي يبل��غ دخلها الس��نوي أقل 
م��ن 3 مايي��ن دين��ار، اعتب��ارًا م��ن الي��وم 
وحتى 30 س��بتمبر 2021 من خ��ال الموقع 
لهذه  ويش��ترط   ،bdb-bh.com اإللكتروني
المؤسس��ات لحصوله��ا عل��ى التموي��ل من 
صن��دوق الس��يولة أن تمتل��ك س��جا تجاريا 

التجاري��ة  أنش��طتها  تم��ارس  وأن  نش��طا، 
ف��ي البحرين لمدة س��نة واحدة عل��ى األقل، 
وتمتلك قوائم مالية للثاث سنوات السابقة 
على أن تكون القوائم المالية مدققة للس��نة 
المالي��ة  2019 أو القوائ��م المالية بحس��ب 
سنوات ممارس��ة النشاط إذا قل عمر النشاط 
التجاري عن 3 س��نوات، وهام��ش ربح إيجابي 
لس��نة واحدة عل��ى األقل خال فت��رة الثاث 
س��نوات الماضية أو بحسب س��نوات ممارسة 
النش��اط التجاري إذا قل عمر النش��اط عن 3 

سنوات.
ويش��ترط أيضًا، أال تكون قد تقدمت الشركة 
بطلب إلع��ادة التنظي��م أو التصفية حس��ب 
قان��ون اإلف��اس، وأن تكون الش��ركة تعمل 
ضمن القطاعات المتضررة حس��ب قرار وزير 
العم��ل والتنمية االجتماعّية رقم 47 لس��نة 

.2021
وسيتيح صندوق السيولة للشركات التي سبق 

لها االس��تفادة ف��ي الس��نوات الماضية من 
التس��هيات المالية، بتقديم طلبات لتمديد 
مدة سداد التمويل أو زيادة قيمة التسهيات 
المالية، وستخضع تلك الطلبات واستحقاقها 

للدعم لتقدير البنوك.
وتصل مبالغ دعم الصندوق إلى 300 ألف دينار 
للمؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة، وحتى 
مليون دينار للش��ركات الكبيرة، حيث س��يتم 
تحدي��د قيمة التس��هيات المالي��ة بناًء على 
دراسة الطلب والتقييم االئتماني للشركة أو 
المؤسسة بعد التأكد من استيفائها لمعايير 
االس��تحقاق. علم��ًا بأنه لي��س بالضرورة أن 
يملك المتقدم لطلب التمويل حس��ابا بنكيا 
في أح��د المص��ارف الوطنية المس��اهمة في 
الصن��دوق )بن��ك البحري��ن الوطن��ي، وبن��ك 
البحرين والكويت، وبنك البحرين اإلس��امي، 
وبنك البحرين للتنمية( ليتمكن من الحصول 

على التسهيات االئتمانية.

 استقبال طلبات الشركات الكبيرة 
البالغ دخلها السنوي 3 ماليين دينار لمدة شهر

 التقديم لـ»المتوسطة والصغيرة« البالغ 
دخلها السنوي أقل من 3 ماليين دينار لـ3 أشهر

 فتح المجال ألي شركة استفادت سابقًا 
بتقديم طلبات لتمديد فترة سداد التمويل

 300 ألف دينار للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة ومليون لـ»الكبيرة«



عبداللطيف: أجهزة قياس الحرارة 
ببعض المساجد غير صالحة

أحمد خالد «

كش��ف عضو في بلدي الدائرة الثالث��ة بالمحافظة الجنوبية عدم 
صالحية أجهزة قياس الحرارة الموجودة في المساجد والموجودة 

في بعض من المتاجر التجارية.
وقال: »قمت بعمل تجربة بنفس��ي على هذه األجهزة الموجودة 
في المساجد والمآتم والمتاجر التجارية، على علبة فاضية فأظهر 
ل��ي الجهاز درجة ح��رارة هذه العلبة فهل يعق��ل ذلك«. وأضاف: 
»يج��ب على وزارة الع��دل ووزارة التجارة التأكد من صالحية هذه 

األجهزة وفحصها والتأكد من صالحيتها«.

 القبيسي يقترح توحيد عطاءات 
الصيانة والري لدوارات مدينة حمد

سماهر سيف اليزل  «

أكد رئيس اللجنة الفنية للمجلس البلدي الشمالي 
ممث��ل الدائرة التاس��عة عبداهلل القبيبس��ي أن 
طول استغراق العطاءات والمناقصات المنفصلة 
يؤخ��ر عمليات إعادة تأهي��ل دوارات مدينة حمد 
وصيانة وري المزروعات، الفتًا إلى أن ذلك يعرض 
المزروعات وال��دوارات لإلهمال وتض��رر المنظر 
الع��ام لعدم التنس��يق في تطبي��ق المواصفات 

واالشتراطات، خصوصًا فترات الصيانة. 

وأشار إلى أنه تم اقتراح اعتماد إجراءات شمولية 
وتوحيد عطاءات الصيان��ة والري وإعادة التأهيل 
الخاص��ة بال��دوارات ال���22 في مدين��ة حمد في 
محاول��ة للحفاظ عليها جميعًا مرتبة وفي أفضل 
حاالته��ا، مبين��ًا أن االقت��راح يهدف إل��ى توحيد 
عملية تقدي��م العطاءات لجميع ال��دوارات ال�22 
ف��ي مدينة حم��د ألن اإلج��راء الحال��ي بعطاءات 
منفصلة يس��تغرق وقتًا طوي��اًل، والقيام بأعمال 
الري وس��قي النباتات الموضوع��ة على الدوارات 
حي��ث إن انتظار تقدم العملي��ة الحالية أدى إلى 

حدوث أضرار في هذه المشاريع.
وأض��اف أن »النبات��ات تتع��رض لإلهمال وتجف 
وتتأخر صيانتها في انتظار الموافقة على أفضل 
مناقص��ة يتم طرحه��ا والت��ي تس��تغرق أحيانًا 

شهورًا، وأنه من المخيب
لآلمال رؤية الدوارات تبدو مهملة بسبب التأخير 
ف��ي تنفيذ األعم��ال. وعليه تم رف��ع توصية إلى 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط 
العمران��ي بع��د موافقة 8 من أعض��اء المجلس 

البلدي عليه«.

5 محال تجارية خدمية واالنتهاء بعد 6 شهور

 زينب الدرازي: البدء بإنشاء سوق 
ومحال تجارية في اللوزي خالل أسبوعين

سماهر سيف اليزل  «

كش��فت العضو البلدي ممثلة الدائرة الثانية عشر 
بالمحافظة الشمالية زينب الدرازي، عن بدء العمل 
على مشروع الس��وق والمحال التجارية التابع لبنك 
اإلس��كان في منطق��ة اللوزي مجم��ع 1018، خالل 
األس��بوعين القادمين وسيستمر لمدة ستة شهور 
لالنتهاء منه، مشيرة إلى أن المشروع الخدمي يقع 
على مس��احة 190 مترًا مربعًا، وس��تكون مساحة 
البن��اء من��ه 167 مت��رًا مربع��ًا تقريبًا، وس��يحوي 

المشروع على 5 محالت في طابق واحد مع خدمات. 
وأكدت ال��درازي أن األهالي يطالبون بهذا الس��وق 
منذ 10 س��نوات، حيث إن المنطقة تفتقر لخدمات 
المتطلبات اليومية، وعليه تمت الموافقة على بناء 
الس��وق بالقرب من مس��جد اإلمام الس��جاد، الفتة 
إل��ى أن العدد الس��كاني كبير ف��ي المنطقة وآخذ 
ف��ي االزدياد، حيث إنها مأهول��ة منذ 10 وال يوجد 
فيها س��وق ومحالت قريبة، مش��يرة إل��ى أن منازل 
القاطني��ن تبع��د عن الس��وق والمح��الت التجارية 

الضرورية اليومية. 

وأوضح��ت أن تواج��د الس��وق والمح��الت التجارية 
بالقرب من المنطقة السكنية، سيسهم في تسهيل 
األمور اليومية واالحتياج��ات الضرورية للمواطنين 
والمقيمين، إلى جانب إس��هامه ف��ي توفير خدمة 
من الخدمات التي يحتاجها ويستحقها المواطنون 
والمقيمون أسوة بباقي مواطني ومقيمي المناطق 
األخ��رى بالمملك��ة، مش��يرة إل��ى أن هذا الس��وق 
سيس��هم كذلك في االرتقاء بمس��توى المش��اريع 
الخدمي��ة وتحقيق أهداف التنمية المس��تدامة في 

المملكة.

 بدء سريان تطبيق »حظر 
العمل وقت الظهيرة« اليوم

أعلن��ت وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية عن 
بدء، اليوم، سريان تطبيق القرار رقم )3( لسنة 
2013 بش��أن حظر العمل وق��ت الظهيرة في 
األماكن المكش��وفة ما بين الس��اعة 12 ظهرًا 
حتى الس��اعة الرابعة عصرًا خالل شهري يوليو 
وأغس��طس، وذلك ف��ي إطار ح��رص المملكة 
عل��ى حماية العمال من األم��راض واإلصابات 
المهني��ة خاصة في فترة الصيف التي تش��هد 
ارتفاع��ًا في درج��ات الحرارة وزيادة في نس��بة 

الرطوبة.

وقال��ت الوزارة إنها اس��تكملت اس��تعداداتها 
لإلش��راف على تطبي��ق القرار المذك��ور، حيث 
قامت بحمالت تفتيشية ميدانية على المواقع 
المس��تهدفة للتأكد من التزام المنشآت التي 

ينطبق عليها القرار.
ودعا وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل 
حمي��دان، أصح��اب العم��ل لاللت��زام بتطبيق 
القرار حفاظًا على س��المة وصح��ة العمال في 
ظل ه��ذه الفترة من العام التي تش��هد فيها 
مملك��ة البحري��ن ارتفاعًا في درج��ات الحرارة 

ونس��ب الرطوب��ة العالي��ة، الى جان��ب القيام 
باإلجراءات التنظيمية بما في ذلك االس��تفادة 
من إعادة جدولة س��اعات العم��ل بما ال يؤثر 

على سير إنجاز أعمالهم. 
وفي هذا اإلطار، أك��د حميدان حرص المملكة 
على تطبيق معايير العمل اآلمنة والصحية في 
مواق��ع اإلنتاج، منوهًا في هذا الش��أن بأهمية 
مراع��اة الجمي��ع تطبي��ق مبادئ واش��تراطات 
السالمة المهنية تعزيزًا لبيئة العمل المنتجة 

واآلمنة والخالية من الحوادث المهنية.

»األشغال«: اكتمال رصف الطرق 
الترابية بالعكر منتصف 2022

سماهر سيف اليزل «

توقعت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط العمران 
االنته��اء من مش��روع رصف الط��رق الترابية ف��ي منطقة العكر 

بمنتصف عام 2022.
والتقت الوزارة عبر البث المباشر على حساب الوزارة »اإلنستغرام« 
Bahrain_Works، بع��دد م��ن أهال��ي مجمع 624 ف��ي منطقة 
العكر، بحضور ممثل أمان��ة العاصمة الدكتور عبدالواحد النكال 
إلطالعهم على نطاق العمل في مش��روع رص��ف الطرق الترابية 

الذي شرعت الوزارة في تنفيذه. 
وأكدت الوزارة أهمية تعزي��ز نهج التواصل مع األهالي من خالل 
التواصل المباش��ر عبر اللق��اء االفتراضي وتلم��س احتياجاتهم 
واالستماع إلى تطلعاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير عصام 
خلف. وقالت س��ميرة عبداهلل من الوزارة: »إن الوزارة بدأت أعمال 
مش��روع رصف الط��رق الترابية بمجمع 624 ف��ي العكر مؤخرًا«، 
مؤكدًة أنها تس��عى إلنشاء شبكة طرق داخلية في جميع مناطق 
المملكة تسهياًل لتنقل المواطنين من وإلى مساكنهم، باإلضافة 
إل��ى زيادة الطاق��ة االس��تيعابية وخلق بيئة آمنة لمس��تخدمي 

الطرق«.
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808 مؤسسات صحّية مرخصة و52 طلبًا جديدًا

 الجالهمة: التعاقد مع شركة إلدارة 
صندوق الضمان وتحديد األسعار قريبًا

هدى عبدالحميد «

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
الصحي��ة الدكتورة مري��م الجالهمة 
أن المجلس األعلى للصحة اس��تطاع 
تجهي��ز البني��ة التحتي��ة للب��دء في 
تطبي��ق الضمان الصح��ي، حيث تم 
إنش��اء مجل��س صن��دوق الضم��ان 
الصحي، وجاٍر اآلن التعاقد مع شركة 

إلدارة الصندوق وتحديد األسعار.
وأضاف��ت خ��الل اإليج��از اإلعالم��ي 
الحكومي الذي نظمه مركز االتصال 
الوطني بالتع��اون مع الهيئة أمس، 
أن ع��دد المؤسس��ات المرخصة بلغ 
808 مؤسس��ات، وتم اس��تقبال 52 
طلب��ًا الفتت��اح مؤسس��ات صحي��ة 
جديدة، علمًا أّنه ت��م منح تراخيص 
ل���40 مؤسس��ة جدي��دة، كم��ا تم 
تجدي��د التراخي��ص ل�289 منش��أة 

صحية منذ يناير حتى مايو 2021.
وبين��ت إحصائيات الع��ام 2021 أن 
رخص��ة  يحمل��ون  مهني��ًا   18,419
س��ارية المفعول في البحرين منهم 
21 طبيب��ًا زائ��رًا، كم��ا ت��م إص��دار 
582 طلب ترخي��ص جديدًا وتجديد 
ترخي��ص 17,485 مهني��ًا، مضيفة 
أن عملي��ة تقيي��م أداء المؤسس��ات 
الصحية مس��تمرة حيث ت��م اعتماد 

17 مستشفى و23 مركزًا طبيًا.  
الصيدلي��ات  ع��دد  أن  وأضاف��ت 
المرخصة بلغ 365 منها 289 تعمل 
كصيدلي��ات عام��ة و76 تعم��ل في 
مؤسس��ات صحي��ة، بينم��ا س��جلت 
جدي��دة  مس��تودعات   6 الهيئ��ة 
للمس��تحضرات الصيدالني��ة ليصبح 
وت��م  مس��تودعًا،   18 المجم��وع 
ترخيص وإدخال منشأتين دوائيتين 
جديدتي��ن، هم��ا المكت��ب العلمي 
ومركز الخدم��ات الصيدالنية. بينما 
أج��رى مفتش��و الصيدل��ة بالهيئ��ة 
314 زي��ارة تفتيش��ية للمؤسس��ات 
األدوي��ة  ع��دد  وبل��غ  الصيدالني��ة، 
المس��جلة 3,611 صنف��ًا، فيم��ا تم 
تمري��ر 935 طل��ب اس��تيراد مؤقتًا 
للمنتجات غير المس��جلة، وتس��جيل 
تجدي��دًا  و173  جدي��دًا،  دواًء   184
طلب��ًا  و490  األدوي��ة،  لترخي��ص 

لتغيي��ر األدوية، وتم تس��عير 888 
دواًء وتصني��ف 125 منتج��ًا، كما تم 
ترخي��ص أول موقع محل��ي لتصنيع 
األدوي��ة ف��ي البحرين، إضاف��ة إلى 
المراجع��ة الفّعال��ة والموافقة على 
س��تة لقاح��ات ودواءي��ن جديدي��ن 
لع��الج فيروس كورون��ا )كوفيد19(. 
وفي مجال تنظي��م األجهزة الطبية، 
س��جلت الهيئ��ة 286 جه��ازًا طبي��ًا 
ف��ي ع��ام 2021، وبلغ ع��دد طلبات 
األجه��زة الطبية الجدي��دة التي تم 
تقييمها من قبل مهندسي األجهزة 
الطبية 4,371، تمت الموافقة على 
88% منها، وبلغت القيمة اإلجمالية 
يق��ارب  م��ا  المس��توردة  لألجه��زة 
بحريني��ًا،  دين��ارًا   15,687,218.35
وت��م تلق��ي 7,607 طلب��ات لبرامج 

تعليم مستمر.
وذكرت أن عدد الشكاوى الطبية بلغ 
63 شكوى حتى مايو الماضي، منها 
22 شكوى ضد القطاع الحكومي و19 
شكوى ضد القطاع الخاص، و41 تم 
التبلي��غ عنها من قب��ل األفراد، و10 
أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية، 
فيما تمت إحالة 12 شكوى من قبل 
العام��ة والقض��اء، وأنهت  النياب��ة 
لج��ان التحقي��ق الفني��ة اس��تكمال 
تحقيق��ات 52 ش��كوى وقضي��ة في 
ع��ام 2021 ل��م يثب��ت وج��ود خطأ 
طبي في 64% منها. وأصدرت اللجان 
التأديبية ولجنة المس��اءلة 16 إجراًء 
تأديبيًا شملت 12 إيقافًا و4 إنذارات، 
وفي إطار مبادرتها لتس��هيل عملية 

االس��تثمار وتحس��ين قطاع الرعاية 
الصحية تلقت الهيئة 84 استفسارًا 
ف��ي ع��ام 2021 ح��ول اس��تثمارات 
المتنوع��ة م��ن  الصحي��ة  الرعاي��ة 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 
وأوروبا وآس��يا، وعل��ى صعيد خدمة 
العمالء تلقت الهيئة 1,130 رسالة 

بريد إلكتروني في عام 2021.
وأكدت الجالهمة أن الهيئة تمّكنت 
في ظّل المستجدات الصحية الراهنة 
م��ن تحقي��ق جمل��ة م��ن األه��داف 
العم��ل  خ��الل  م��ن  والمنج��زات، 
بش��كل حثي��ث الس��تدامة الخدمات 
الصحي��ة واس��تمرار ال��دور الرقابي 
والتنظيمي. وشددت على أن الهيئة 
ملتزمة بزيادة وتعزي��ز جودة وأداء 
خدماتها، تماش��يًا مع رؤية البحرين 
حّل��ت  حي��ث   ،2030 االقتصادي��ة 
الهيئة من بين أفضل عشرين جهة 
حكومي��ة ف��ي األداء ضم��ن النظام 
والش��كاوى  للمقترح��ات  الوطن��ي 

»تواصل« لعام 2020.
وأضاف��ت أن��ه ف��ي ظ��ل االنتش��ار 
في��روس كورونا،  لجائحة  العالم��ي 
تم تنفي��ذ تغيي��رات فورية لضمان 
العملي��ات  تقدي��م  اس��تمرارية 
والخدمات الرقابي��ة، منّوهة إلى أّن 
الجائحة ش��كلت تحديًا ت��م التكّيف 
معه نظ��رًا إلى أن مه��ام التفتيش 
الترخي��ص  وإج��راءات  واالعتم��اد 
المهنية وعملي��ات التدقيق تتطلب 
م��ن موظف��ي الهيئ��ة التواجد في 
الصحية،  الرعاي��ة  مواق��ع ومراف��ق 

األم��ر الذي اس��تدعى تنفيذ البدائل 
اس��تمرارية  لضم��ان  االفتراضي��ة 
العم��ل على كافة األصعدة ومختلف 

المجاالت.
وفي م��ا يتعّلق بإج��راءات الحد من 
انتش��ار جائحة كورونا، أش��ارت إلى 
أّن الهيئة واكب��ت تعليمات الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي للفيروس 
بتوعية مؤسس��ات الرعاية الصحية 
الخاص��ة لتعزيز التدابي��ر الوقائية، 
واإليق��اف المؤقت لإلجراءات الطبية 
أو الصحي��ة غي��ر الطارئ��ة، وتنفيذ 
زيارات تفتيش��ية منتظمة للمرافق 
الصحية الخاصة والعامة للتأكد من 
التزامها، حي��ث بلغ إجمالي الزيارات 
التفتيش��ية التي ُنفذت 595 زيارة. 
وكش��فت ع��ن أن الهيئة مس��تمرة 
في تطوي��ر وتحديث أنظمتها، حيث 
تم إص��دار الئحة مزاول��ة امتحانات 
المه��ن الصحي��ة، والئحة تس��جيل 
الصيدالنية  والمستحضرات  األدوية 
وتس��عير األدوي��ة وتحدي��د هامش 
الربح، وتحديد ضوابط واش��تراطات 
ترخيص المنش��آت الصحي��ة لعالج 
وتأهي��ل اإلدم��ان، والئح��ة ضب��ط 
ج��ودة األجهزة والمنتج��ات الطبية، 
والئح��ة امتحان��ات مزاول��ة المهن 
اش��تراطات  والئح��ة  الصحي��ة، 
الصحي��ة  للمؤسس��ات  الترخي��ص 
الحكومي��ة والرقاب��ة عليها، وكذلك 
تحدي��د فئ��ات رس��وم المؤسس��ات 

الصحية الخاصة.
وفي ردها على وسائل اإلعالم، أكدت 
الجالهمة أن المجلس األعلى للصحة 
من خ��الل اللجن��ة العلي��ا للتدريب 
قام��ت  اإلس��تراتيجي  والتخطي��ط 
بعمل دراس��ة كاملة للقوى المهنية 
الصحية المتواج��دة بالبحرين، وتم 
المطلوب��ة،  التخصص��ات  تحدي��د 
ومنه��ا التخصص��ات الدقيق��ة التي 
تتطل��ب ابتعاث الطالب لدراس��تها 
وبعض تخصصات المهن المعاونة 
فتواصلن��ا مع كلي��ة العلوم الصحية 
لتغيير بعض البرامج وتطبق برامج 
لتوفير ف��رص عم��ل للمهنيين، أما 
والط��وارئ  الدقيق��ة  التخصص��ات 
فتم تحديدها ورفعه��ا إلى الجهات 

المختصة.

أمانة العاصمة: 53 طلبًا لتركيب 
عوازل األمطار منذ بداية 2021

أيمن شكل «

خالل اجتماعه األخير اس��تعرض مجلس أمانة العاصمة تقارير 
اللج��ان، عن أنش��طتها ف��ي دور االنعقاد الثالث م��ن الفصل 
التشريعي الخامس، حيث كش��فت التقارير عن تلقي المجلس 
152 طل��ب ترمي��م منذ بداي��ة 2021، باإلضافة إل��ى 53 طلبًا 

لتركيب عوازل األمطار، و 740 شكوى عبر برنامج تواصل.
وأوضح��ت اللجن��ة الفني��ة أنه��ا قم��ت بدراس��ة 6 مخططات 
تفصيلي��ة وأحالته��ا للمجلس وت��م إصدار قرار بش��أنها وهي 
اعتماد المخطط التفصيلي لمنطق��ة النبيه صالح للمجمعات 
380-381-382 والت��ي تحتوي عل��ى 503 ملكية أراضيها غير 
مخططة، واعتم��اد المخطط التفصيلي لمنطقة القرية مجمع 
604 والتي تحتوي على 15 ملكية غالبيتها أراٍض غير مخططة، 
باإلضافة العتماد المخطط التفصيلي لمنطقة سند للمجمعات 
743-625-745 والت��ي تحتوي على 98 ملكية غالبيتها أراضي 
غي��ر مخططة، واعتم��اد المخطط التفصيل��ي لمنطقة توبلي 
مجم��ع 705 والتي تحتوي على 47 ملكي��ة غالبيتها أراٍض غير 
مخططة 5- اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة العكر مجمع 
624 والت��ي تحت��وي على 35 ملكي��ة غالبيتها غي��ر مخططة، 
وأخيرًا اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة س��ترة مجمع 603 

والتي تحتوي على 101 ملكية غالبيتها أراٍض غير مخططة.

وزير التربية يعرض تجربة البحرين 
في استدامة التعليم خالل الجائحة

شارك وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، في 
الملتقى االفتراضي الذي نظمت��ه جائزة محمد بن زايد ألفضل 
معلم خليجي، والذي ش��ارك فيه عدد من وزراء التربية والتعليم 

والمسؤولين عن الشأن التعليمي في الدول العربية. 
وخالل الملتقى، تمت مناقش��ة التحدي��ات التي واجهت التعليم 
في الوقت الراهن، واس��تعراض أهم التجارب التي تم تطبيقها 

في هذه الدول للتعامل مع هذه الجائحة.
وأش��اد وزير التربية والتعليم في كلمة له بال��دور البارز لجائزة 
محم��د بن زاي��د ألفضل معلم خليج��ي في إب��راز مكانة المعلم 
الخليج��ي، ودوره الكبي��ر والمؤثر في المس��يرة التعليمية، على 
مس��توى تحفيزه على اإلبداع واألخذ بأس��باب التطوير المستمر 
ف��ي كاف��ة المج��االت التعليمي��ة والمنهجي��ة والرقمي��ة، ف��ي 
ظل اتس��اع نطاق اس��تخدام التعلم ع��ن ُبعد عام��ًة، والتعليم 
اإللكترون��ي خاصًة. واس��تعرض د. النعيمي تجربة البحرين في 
اس��تدامة التعليم خالل الجائحة، بفضل الدعم واالهتمام الذي 
يتفض��ل به حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المفدى للمس��يرة التعليمية، والمس��اندة 
المستمرة لها من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، مم��ا مّكن الوزارة 
بفضل ما تمتلكه من بنى تحتية مهمة من خالل مشروع جاللة 
الملك حمد لمدارس المس��تقبل، ومن خبرات في مجال التعليم 
الرقمي، من توفير البدائل المتنوعة المناس��بة لظروف الجميع، 
عب��ر البوابة التعليمي��ة التي بلغت الزيارات إليه��ا أكثر من 68 
مليون زيارة، والدروس المركزية وال��دروس المتلفزة والدروس 
عبر اليوتيوب، إلى جانب االس��تعدادات التي يجري العمل عليها 

للعام الدراسي القادم. 



أكد استش��اري أمراض األنف واألذن والحنجرة 
في مستش��فى الملك حمد الجامعي د. أندرو 
رزق اهلل أنه »ليس كل ألم في الحنجرة عالمة 
على اإلصابة بفي��روس كورونا )كوفيد19(«، 
منوهًا إلى أنه »تتشابه أعراض آالم الحنجرة 
مع بعض أعراض فيروس كورونا، وفي بعض 
األحي��ان يكون م��ن الصعب معرف��ة الفرق، 
ولك��ن ف��ي ظل األوض��اع الحالية م��ن واجب 
كل ش��خص عندما يصاب بألم ف��ي الحنجرة 
وخاصة عندم��ا يصاحب األلم، ح��رارة وضيق 
في التنفس أو فقدان أي من حاس��ة الشم أو 
التذوق عليه أن يلتزم باإلجراءات االحترازية«.
وأض��اف د. أن��درو رزق اهلل ف��ي تصريح��ات 
ل�»الوطن« أنه »مع انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفيد19(، في جميع أنحاء العالم، وس��قوط 
ع��دد متزايد م��ن الوفيات م��ن الطبيعي أن 
يك��ون هناك قلق م��ن اإلصاب��ة بالفيروس، 
وه��ذا القلق وصل إل��ى حد اله��وس وتحول 
تفكير الن��اس إلى »الوس��واس« من أعراض 
الفي��روس بم��ا فيه��م آالم الحنج��رة، ولكن 
بالفع��ل هن��اك أس��باب أخ��رى كثي��رة آلالم 

الحنجرة«.
وأوضح أن »نزالت البرد الموسمية واإلنفلونزا 
تعد من األس��باب الش��ائعة لحدوث التهاب 
الحنجرة، باإلضافة إل��ى العدوى بااللتهابات 
البكتيري��ة وإجهاد األحب��ال الصوتية الناتجة 

عن كثرة التحدث بصوت عاٍل«.
وقال إن »اإلصابة المتكررة بالتهاب الجيوب 
األنفية والتهابات وحساسية قنوات التنفس 
التي تتس��بب فى تنقيط المخاط خلف األنف 
عل��ى الحنج��رة ي��ؤدي إل��ى احتقان أنس��جة 

الحنجرة«.
ون��وه د. أندرو رزق اهلل إلى أنه »من الملحوظ 

أيضًا مع ازدياد القلق هو اإلفراط في التدخين 
ويش��مل ذل��ك تدخين الس��جائر والشيش��ة 
المريئي  باالرتج��اع  واإلصاب��ة  اإللكتروني��ة 

وخاصة الذي يرتفع إلى مستوى الحنجرة«.
وكش��ف أنه »خ��الل ه��ذه الفت��رة لمواجهة 
في��روس كورونا تبدو النظافة الس��الح األكثر 
التع��رض  ولك��ن  علي��ه.  للتغل��ب  فاعلي��ة 
إل��ى الم��واد الكيميائي��ة أو الم��واد المثيرة 
للحساس��ية واإلفراط فيها يؤدي إلى ألم في 
الحنج��رة، أما بالنس��بة لكمام��ة الوجه التي 
يرتديها الش��خص لس��اعات طويل��ة، فيجب 
غس��ل الكمامات التي يتم استخدامها ألكثر 
من مرة للتخلص من أي مسببات للحساسية 
أو بكتيرية موجودة على القناع أو اس��تخدام 
الكمام��ات للمرة الواح��دة«. وأوضح د. أندرو 
أنه »إذا أثبت��ت الفحوصات انة ليس فيروس 
كورون��ا فيج��ب على الش��خص أن يتوجه إلى 
الطبي��ب للفح��ص الش��امل لع��الج الس��بب 

األساسي المؤدي لهذه األعراض«.
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معلومة في كبسولة

نزالت البرد والعدوى البكتيرية وإجهاد األحبال 
الصوتية أبرز أسباب آالم الحنجرة

التهاب الجيوب األنفية وحساسية قنوات التنفس 
يؤدي الحتقان أنسجة الحنجرة

 رزق اهلل: ليس كل ألم
 بالحنجرة عالمة إصابة بـ»كورونا«

د. أندرو رزق اهلل
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»حمد الجامعي« ينظم حفاًل لتخريج الفوج 
التاسع لبرنامج سنة االمتياز لطلبة الطب

تح��ت رعاي��ة قائد مستش��فى الملك حم��د الجامعي الل��واء طبيب 
الش��يخ س��لمان بن عطية اهلل آل خليفة، نظمت إدارة المستش��فى 
الحفل االفتراضي لتخريج الفوج التاسع لبرنامج سنة االمتياز لطلبة 
الطب لس��نة 2020 – 2021. وتم تخريج الفوج التاس��ع بمستشفى 
المل��ك حمد الجامع��ي والذي بلغ عدده��م 57 متدرب��ًا من خريجي 
الكلي��ة الملكية للجراحين )جامعة البحري��ن الطبية( وجامعة الخليج 
العرب��ي وغيرها من الجامعات م��ن خارج مملك��ة البحرين، والذين 
ت��م تدريبهم في مختلف التخصصات الطبية بالمستش��فى بش��كل 
عام، ومس��اهمتهم في تقدي��م خدمات صحي��ة وتطوعية للمرضى 
المصابي��ن بفيروس كورونا بش��كل خ��اص في ظل ه��ذه الجائحة، 
باإلضافة إلى إكمال برنامجهم الدراس��ي والتدريبي بنجاح في كافة 
دورات اإلنع��اش القلبي والرئوي األساس��ية والمتقدم��ة وعدد من 
ورش العمل والمشاركة في البحوث العلمية وفق المعايير العالمية 
المعتم��دة. وقالت مدير مرك��ز التدريب واالحت��راف والمدير العام 

 Teams Microsoft للش��ؤون اإلدارية بالمستش��فى خالل برنام��ج
المرئ��ي الدكت��ورة دالل الحس��ن: » بداي��ة نفخ��ر بخريجين��ا الجدد 
لبرنامج س��نة االمتياز لطلبة الطب لسنة 2020 – 2021، وعليه نود 
أن نب��ارك لكم جميعًا على بذلكم جهدًا عظيم��ًا لتفانيكم وتغلبكم 
للتحدي��ات والتزامكم بإكم��ال برنامجكم الدراس��ي بنجاح لتنضموا 
إل��ى زمالئكم لصفوف الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، ولتكونوا 
س��فراء متميزين لنا ف��ي المجتمع، في ظل جائحة في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، فدوركم هو األهم في إنقاذ م��ن حولكم من المرضى، 

باإلضافة إلى تحسين الرعاية الصحية في مملكتنا الغالية«.
واختتمت فعاليات الحفل بتكريم المتفوقين من المتدربين وتقديم 

شهادات تقديرية لهم لجهودهم خالل الفترة التدريبية.
يج��در بالذكر أنه منذ تخريج الفوج األول ف��ي عام 2012 فقد قامت 
إدارة مستش��فى الملك حمد الجامعي بتخريج أكثر من 400 متدرب، 

وهم يعملون اآلن في مختلف المستشفيات في البحرين وخارجها.

أول عالمة سريرية في العالم العربي بأمراض الشبكية الوراثية والعيون الجينية

 مريم النجار لـ                  : تطوير دواء 
يعالج جينًا نادرًا يسبب الحول عند األطفال

كش��فت استش��ارية طب وجراحة 
العي��ون، وط��ب عي��ون األطفال 
الش��بكية  وأم��راض  والح��ول، 
وأم��راض  والجيني��ة  الدقيق��ة 
العي��ن المناعي��ة، وااللتهاب��ات، 
الداخلي��ة  الش��بكية  وطبق��ات 
والس��ائل الزجاج��ي والقزحية، د. 
مري��م النج��ار، ع��ن »اكتش��افها 
وآلي��ة  جدي��دة  علمي��ة  نظري��ة 
 Genetic ،وراثية »جين ميكانيزم
Mechanism«، وه��و جين جديد 
ون��ادر مس��ؤول عن الح��ول عند 
األطفال«، مش��يرة إل��ى »تطوير 
دواء جين��ي جدي��د لألطفال، حيث 
يعالج تش��كل المرض جينيًا عند 

األطفال«.
س��ريرية  عالم��ة  أول  وح��ذرت 
ف��ي العال��م العربي ف��ي أمراض 
الشبكية الوراثية وأمراض العيون 
الجيني��ة، »للصغ��ار والكبار«، في 
تصريحات خّص��ت بها »الوطن«، 
م��ن »االس��تهانة بع��الج الحول 
عن��د األطف��ال«، منوه��ة إلى أنه 
»عندما يش��عر الوالدي��ن بوجود 
الح��ول عن��د الطف��ل حت��ى وهو 
ف��ورًا متابعة  رضي��ع، فعليهم��ا 
إلى  المختص«، مش��يرة  الطبيب 
أن »من أس��باب اإلصابة بالحول 
عند األطفال، ضعف النظر بسبب 
االنكسار البصري، أو وجود عتامة 
بالعدسة، أو ضغط العين، وربما 
يعاني الطفل أو الرضيع من أورام 
ف��ي الدم��اغ تؤثر عل��ى العصب 
الش��بكية  أم��راض  أو  البص��ري 
تع��د  وتل��ك  وغيره��ا،  الجيني��ة 
األخطر، حي��ث ربما يصاب الطفل 
بفقدان البصر أو عدم تطور نظام 

اإلبصار السليم«.

وقالت إنه »إذا تعدى الطفل سن 
التاس��عة من العمر، يكون عالج 
هذا الضع��ف البصري صعبًا، ومع 
سن 12 عامًا، قد يكون صعبًا جدًا 
تحس��ين النظر، ويتم عالج الحول 

بنظارات طبية أو تدخل جراحي«.
وش��ددت عل��ى أن »أه��م نقط��ة 

لتفادى مشاكل عيون األطفال هو 
الفح��ص المبكر الس��يما من هم 
في مرحلة الرضاع��ة، وذلك ألنه 
من الصعوبة عالج كس��ل العين 
بع��د س��ن 9 س��نوات«، مش��يرة 
إل��ى »ض��رورة مراجع��ة الطبيب 
المخت��ص من��ذ الس��نوات األولى 

إن لوح��ظ أن هناك مش��اكل عند 
الطفل«.

وقال��ت الطبيب��ة الحاصل��ة على 
الدقي��ق  التخص��ص  ش��هادات 
و  McGill جامع��ة  بتميزم��ن 
 Universit de Montreal
بكن��دا في ط��ب عي��ون االطفال 
والتهابات  القزحي��ة  والتهاب��ات 
والش��بكية  الزجاج��ي  الس��ائل 
الوراثي��ة  الش��بكية  وام��راض 
والعين الجينية، إنها »اكتش��فت 
نظرية جديدة تخص أحد أمراض 
الشبكية الوراثية وهو جين جديد 
يس��مى »ميكانيزم جيني أو »آلية 
وراثية«، حيث استغرقت الدراسة 
نح��و س��نتين من األبحاث ونش��ر 
االكتش��اف العلم��ي ف��ي مجل��ة 
 Scientific ،س��ينتفيك ريب��ورت«
Report«، في أمريكا الشمالية«.

وذكرت د. مري��م النجار أنه »على 
هذا األس��اس يت��م اآلن »تطوير 

دواء جين��ي جدي��د لألطفال، حيث 
جيني��ًا  الم��رض  تش��كل  يعال��ج 
عن��د األطفال، وألنه ت��م تصنيف 
أنه��ا  عل��ى  الجدي��دة  الدراس��ة 
اكتش��اف علم��ي جدي��د في طب 
العيون فقد تم نشر الدراسة خالل 
3 أش��هر م��ن اكتش��افها كونها 
اكتشاف علمي جديد ويسهم في 
تطور عالج الحول عند األطفال«. 

وتطرق��ت د. مريم النجار للحديث 
ع��ن الفحص المجس��م، موضحة 
أن��ه »يكش��ف مدى ق��درة الطفل 
الصغي��ر أو الش��خص الكبير على 
الرؤي��ة بعيني��ه االثني��ن، حي��ث 
يعطي التقييم حول نتيجة الحول 
عند األطف��ال«، موضحة أن »هذا 
الكش��ف من م��ن أكث��ر اختبارات 
حيث  المس��تخدمة،  المجس��مات 
يرت��دي الش��خص نظارة س��وداء 
ثالثية األبع��اد، وينظر في كتيب 
االختب��ار، إلى 4 ص��ور، حيث يجد 

الص��ور صغي��رة، وعلي��ه التركيز 
على الصورة التي تبدو أقرب إليه 
من الص��ور األخ��رى، والتي تبدو 
مجس��مة، حيث يمكنه اإلمس��اك 
به��ا أو اختياره��ا بس��هولة، وإذا 
اخت��ار الص��ورة الصحيح��ة، فإنه 
ال يعاني من مش��كلة ف��ي إدراك 
العم��ق«، منوه��ة إل��ى أنه »من 
دون ه��ذا الفح��ص ال يس��تطيع 
الشخص أن يجتاز اختبار الطيران 
أو أن يصب��ح طي��ارًا، كم��ا أنه في 
الوق��ت ذاته، يح��دد مصير عيون 

الطفل«.
»بحس��ب  أن��ه  إل��ى  وخلص��ت 
 %80 ف��إن  الصحي��ة،  الدراس��ات 
من ح��االت ضعف البص��ر يمكن 
تفاديه��ا مم��ا يعني أن��ه يمكن 
الوقاي��ة منه��ا أو عالجه��ا من��ذ 
الصغر، في حين أن هناك نحو 19 
ملي��ون طفل يعان��ون من ضعف 
البيانات الصحية  البصر«، بحسب 

العالمية.

 الفحص المجسم يكشف 
مدى قدرة العين على الرؤية

 صعوبة عالج كسل
العين بعد عمر 9 سنوات

 19 مليون طفل يعانون
من ضعف البصر عالميًا

 تأخير العالج يعرض الطفل 
 لفقدان البصر أو عدم تطور 

نظام اإلبصار السليم

هرمون FSH: يتم إفرازه عن طريق الغدة النخامية التي تتواجد أسفل الدماغ، والتعريف الطبي للهرمون هو أحد الهرمونات الجنسية التي ُتفرزها الغدة النخامية األمامية، والتي تقوم بتنظيم عمل أعضاء الجهاز التناسلي عند 
الذكر واألنثى. والوظيفة الرئيس��ية هي تنظيم عملية النمو والبلوغ، وكافة العمليات التناس��لية في الجس��م، حيث يقوم بتحفيز الهرمونات الجنسية إلنتاج الحيوانات المنوية، كما يحفز الخصيتين على إفراز التستوستيرون، ويعد 
نقصه أو زيادته أحد أهم األس��باب المؤدية لحدوث تأخر االنجاب »العقم« لدى الرجال. كما يقوم بش��كل غير مباش��ر بالتأثير على ظهور عالمات البلوغ، من تغير في الصوت، ونمو للشعر بالجسم، وغيره من عالمات البلوغ، وذلك 

الرتباطه المباشر بالهرمونات الجنسية.

د. مريم النجار خالل لقائها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«
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البحرين تتعافى
البحري��ن تتعاف��ى وهلل الحمد والحاالت م��ا دون 200 حالة، وغدًا 
م��ن المفترض أن تنتهي فترة األس��بوع الذي تم خالله التمديد 
لإلغ��الق الجزئي لألنش��طة التجاري��ة غير األساس��ية بعد مضي 
ش��هر من ق��رار اإلغالق وزيادة ح��االت اإلصابة بفي��روس كورونا 
)كوفي��د19(، والتي تج��اوزت 3 آالف حالة يوميًا. تل��ك اإلجراءات 
المش��ددة والحاس��مة التي قامت بها الحكومة جاءت في الوقت 
المناس��ب بعد أن ارتفعت حاالت الوف��اة أيضًا وقد انعكس ذلك 
بش��كل إيجابي من خالل المؤشرات في تسطيح منحنى اإلصابات 
اليومي��ة، نع��م وإن تض��رر القط��اع التج��اري في البالد بس��بب 
اإلغ��الق ولك��ن أرواح الناس أغلى من كل ش��يء ويمكن تعويض 
تلك الخس��ائر المادية ولكن ال يمكن تعوي��ض األرواح، فالدولة 
مش��كورة قدمت الدعم لمدة 3 أش��هر للقطاعات المتضررة وهو 
ما يؤكد استش��عار الحكومة المسؤولية الوطنية واإلنسانية من 

خالل دعم القطاع االقتصادي.
نع��م س��تعود عجلة الحي��اة الطبيعي��ة للدوران بع��د إعادة فتح 
األنش��طة التجاري��ة في ظل أرق��ام إصابات قليلة مقارنة بش��هر 
أو أكث��ر من اآلن، والمس��ئولية اليوم تقع عل��ى عاتق الناس من 
مواطني��ن ومقيمي��ن في االلت��زام كما كانوا خ��الل فترة اإلغالق 
خصوص��ًا وأنن��ا على أعتاب عي��د األضحى المبارك حيث تس��تعد 
األس��ر لش��راء ثياب العيد ألبنائه��ا وبالتالي البد م��ن الحذر كل 
الحذر وعدم االس��تهتار الذي سيعيدنا من جديد إلى المربع األول 
وهذا ما ال يتمناه أحد، فقد خسرنا الكثير من األرواح خالل الفترة 
الماضية وال نريد أن نخس��ر ونفارق أشخاص عزيزين علينا، والبد 
من اتباع اإلج��راءات االحترازية والوقائية الت��ي دائمًا ما يكررها 
الفريق الطبي في جميع المؤتمرات الصحفية بأن االلتزام والحذر 
هو الس��بيل لتجنب انتش��ار فيروس كورونا، م��ا نطلبه هو مزيدًا 
من االلتزام من أجل البحرين انطالقًا من شعار »بااللتزام نحمي 

مجتمعنا«.
ف��ي الوق��ت ذاته نرى اإلقبال الكبير والمس��تمر م��ن المواطنين 
والمقيمين على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا حيث يبعث فينا 
األمل بأن هذه الجائحة ستنتهي بإذن اهلل إذا ما بقي هذا الوعي 
المجتمعي من الجميع بأن اللقاح هو الس��بيل بعد اهلل تعالى في 
محارب��ة ومقاومة ه��ذا المرض، وقد الحظن��ا توافد األطفال من 
عم��ر 12 – 17 عامًا مع أولياء أموره��م في مراكز التطعيم لتلقي 
اللق��اح بكل اقتن��اع، وهذا يدل على حرص ومس��ؤولية اآلباء بأن 
أخذ هذا اللقاح فيه تحصين وس��المة ألبنائهم لتحقيق الس��المة 
من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية بعد أن تخطت البحرين 
حاجز المليون جرع��ة منذ أن تم إطالق الحملة الوطنية للتطعيم 
ضد فيروس كورونا قبل ما يقارب من 200 يوم، هذا الرقم يعني 
تطعيم أكثر من 80% من السكان المؤهلين ألخذ الجرعة األولى 
وهو ما يجعل البحرين تتب��وأ مراتب متقدمة عالميًا على صعيد 

نسبة عدد السكان الحاصلين على التطعيم الكامل.

* همسة:
تجاوز الفحص المختبري ال� 5 ماليين فحص ضد فيروس كورونا، 
يعني ذل��ك أن البحري��ن قد أح��رزت مرتبة متقدم��ة عالميًا في 
نس��بة الفح��ص لكل 1000 ش��خص، ويؤكد أيض��ًا حجم الجهود 
الحثيث��ة للدولة في التصدي للفيروس والحد من انتش��اره والتي 
كانت على كافة المس��تويات من أجل تحقيق أعلى درجات األمن 
الصحي لمواجهة الجائحة، وهذا ما انعكس إيجابيًا بتراجع أعداد 

اإلصابات إلى أكثر ما دون 200 حالة يوميًا.

ِسْلِسلٌة ِمَن الُمَتَشاِبَهات الَباَراَسايُكوُلوِجّية
إن تحلي��ل البيان��ات فّن، ال يختلف عن فّن اإلدارة، وال أظن أن تش��ابه الّتصريحات بين ش��خٍص 
وآخر، هو محض »تخاطر« فقط، بل هو من تأّثر العالم أجمع بمصالح مش��تركة، فما يهتّم به 

في الّشرق، ال ينفصل عّما يهتم به في الغرب.
وكنت قد سبقت بتصريحات استنتجتها من مختلف ما حللته وقرأته ووعيته عن مراكز الدراسات 
والبح��ث في العالم... مصورًة األحداث التي جرت بين عامي 2020-2021 التي ش��ابهتها فيما 
بع��د بالّتخاطر تصريحات عدٍد من المس��ؤولين.. فقد صّرحُت ف��ي 19 يناير 2020 عن »الحرب 
األمريكّي��ة الّصينّي��ة«، وقلُت: »إّنها ليس��ت كالحربي��ن العالميتين؛ فال جيوش س��تعبر أراضي 

األخرى، بل هي احتكاكات عسكرّية في بحر الّصين، وستكون محدودية الّطابع.
ثم توالت األخبار حول هذه الحرب، فُنِش��ر في 27 أغس��طس 2020 عن إطالق »بّكين« لحامالت 
طائراتها رغم تحذيرات الواليات المتحدة، كما ُنِشَر مرور المدّمرة األمريكّية عبر مضيق تايوان، 

وتحذير الصين لها، وتراشق الّطرفين لالّتهامات!
وق��د صّرحُت في 03 ماي��و 2020 عن »أزم��ة الّديموقراطّية« وفقدانها ل���»أّم« ترعاها وتزايد 
تهدي��دات »الّش��عبوّية« لها.. وهذا ما ص��ّرح به الّرئي��س األمريكّي »جو باي��دن« بعد تبرئة 
س��لفه »دونالد ترامب« قائاًل: »إن الّديمقراطّية هّش��ة، وأّنها بحاجة لمن يدافع عنها«، واّتهم 
روس��يا في 19 فبراير 2021 ب�مهاجمة ديمقراطية أمريكا، وإضعاف مش��روعها في حلف شمال 

األطلسي؛ ألنه من األسهل عليها تهديد دول وحيدة بداًل من الّتفاوض معها مجتمعة!
ولق��د صّرحُت ف��ي 29 مارس 2020 ع��ن »وباء كورونا« الذي يش��ّكل أزمة عالمّي��ة لن تنتهي 
بس��هولة! وستس��تمر إلى وقٍت طويل، حّددُته في 19 أبريل 2020 بأربعة أعوام مس��تبعدًا أن 

يعود عالمنا نظيفًا كما كان من جديد! 
ووافق تصريحي لعدد السنوات في 13 مايو 2020 كبار علماء منظمة الّصحة العالمّية، مرّجحين 

أّن كورونا قد ال يختفي أبدًا! ومنهم »سوميا سواميناثان«.
وصّرحُت في األول من شهر مايو 2020 عن »أزمة المناخ العالمّية التي تهّدد الُوجود البشرّي«، 
وأش��رُت إلى انس��حاب أمريكا من اّتفاق باريس وخطورته! وهو تصريح »بيل غيتس« نفسه في 
6 س��بتمبر2020، حين وّجه العالم إلى محاربة خطر االحتباس الحراري، ألنه سيكون أقسى من 

خطر كورونا! 
كما ش��هدنا ف��ي 20 يناير 2021 كي��ف أعاد الّرئي��س األمريكي »جو بايدن« ب��الده إلى اتفاق 
باريس؛ من أجل محاربة تغّيرات المناخ.. وكيف حّذر البشر من أزمة تغّيرات المناخ! التي جعلته 

يضع أمريكا في »حالة استعداد«؛ من أجل مواجهتها.
وأخي��رًا فقد تحدثُت في 11 أكتوبر 2020 عن »»مارك زوكربيرغ« الرجل األكثر تأثيرًا في أحداث 
العالم«، وكان حديثي بمناس��بة »انتخابات أمريكا«، وقل��ُت بأن له التأثير األكبر بها من خالل 
ما سُيبّث في الفيسبوك، ووصفته ب� »سلطان اإلعالم«! ثم تبع تصريحي منشور له في 07 يناير 
2021 يش��ير فيه إلى موافقته على تعليق حس��ابات الرئيس األمريكي »ترامب« بعد مخاطبته 

مؤيدين له هاجموا مبنى الكونغرس!
وهك��ذا ففي العالم اليوم مؤّث��رات، وأزمات، لم تكن موجودة من قبل، وإّن بعضها قد صنعته 
أيدينا.. على أنه وإن لم تصنع البعض اآلخر أيدينا مثل وباء كورونا.. فإّننا بأنانّيتنا، وانفرادّيتنا.. 

ساهمنا في سيطرتها على كوكبنا، بداًل من اإلسراع في ترحيلها!

»التنمية السياسية«.. ال رجعة عن خيار الديمقراطية
خالل الندوة التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياس��ية مس��اء الثالثاء الماضي، بمناس��بة 
اليوم الدولي للعمل البرلماني، توقفت مطواًل عند ما نقله معالي السيد علي بن صالح الصالح، 
رئي��س مجلس الش��ورى، من تأكيد جاللة الملك المفدى أن »ال رجع��ة عن خيار الديمقراطية«، 
ما يعني أن المس��يرة الديمقراطية التي تعيش��ها البحرين اليوم تعتبر خيارًا استراتيجيًا برؤية 
ملكي��ة ثابت��ة وتوافق وتأييد ش��عبي واض��ح المعالم ال لبس فيه. ش��خصيًا تابع��ت باهتمام 
مجريات الندوة، والتي ش��ارك فيها إلى جانب معالي رئيس مجلس الش��ورى، الس��يد علي أحمد 
الزاي��د، النائب الثاني لرئي��س مجلس النواب، ممثاًل لمعالي الس��يدة فوزية بنت عبداهلل زينل، 

رئيسة المجلس النيابي، ومعالي السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي.
الكلم��ات الت��ي تم إلقاؤها م��ن المنتدين ش��كل عرضًا وتلخيص��ًا للمس��يرة الديمقراطية في 
البحري��ن، والتي امت��دت إلى ما يزيد عن مئة عام، عندما انتخب أبناء البحرين أول مجلس بلدي 
على مس��توى العالم العربي عام 1920، وصواًل إلى آخر انتخابات برلمانية وبلدية عام 2018، 
وهي بال ش��ك مسيرة حافلة بالكثير من اإلنجازات الوطنية التي يلمسها المواطن اليوم في كل 
مناحي الحياة. وال شك فإن المس��يرة الديمقراطية التي تعيشها البحرين اليوم تجاوزت مرحلة 
التجربة، كما أش��ار المتحدثون، وصواًل لتكون نموذجًا فريدًا في العمل الديمقراطي للكثير من 

دول العالم وتعزز من مكانة البحرين في مختلف المحافل الدولية.
وأخيرًا فإن المس��يرة الديمقراطية شكلت الرافعة الرئيس��ة للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، 
والمتمثل��ة في وج��ود أحد أبناء البحرين ف��ي أرفع منصب برلماني عربي، إل��ى جانب ما تمثله 

معالي رئيس��ة مجلس الن��واب من إضافة نوعية للعمل الدبلوماس��ي البرلمان��ي، والذي حقق 
للبحرين كثيرًا من المكتس��بات اإلقليمية والدولية، إضافة إلى ما تتمتع به معاليها من قدرات 
كبي��رة على إدارة العمل البرلماني وبما يتوافق مع المصال��ح العليا للدولة، دون إغفال لحقوق 

المواطن، كونه محرك التنمية وهدفها األول، حسب رؤية جاللة الملك المفدى. 

* إضاءة..
كان للفت��ة الملكي��ة الس��امية من قبل جالل��ة الملك المف��دى حفظه اهلل ورعاه بإطالق اس��م 
المرحوم أحمد بن س��المين على الش��ارع الم��وازي لنادي المحرق، األثر الكبي��ر في نفوس أبناء 
البحرين، وتأكيدًا على م��ا يوليه جاللته حفظه اهلل من عناية واهتمام بأبنائه من المواطنين، 

واعتزازًا برواد العمل الوطني في مختلف مجاالته.
اللفت��ة الكريم��ة من لدن جالل��ة الملك تؤكد أيض��ًا المكان��ة الكبيرة التي تمثله��ا الرياضة 
والرياضيون في المملكة، والدور الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز مكانة البحرين الدولية، وما 
حققه من إنجازات بالغة األهمية على مختلف المستويات اإلقليمية والعالمية. لفتة كريمة من 
ملك كريم؛ نأمل أن تكون البداية لمش��روع وطني شامل يساهم في تخليد ذكرى رواد البحرين 
األوائل من أدباء ومفكرين وفنانين ونش��طاء وغيرهم.. عرفانًا وش��كرًا لألدوار التي لعبوها في 

مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها البحرين.

العقم الطائفي عندما ينشر ألواحه
بينت تجارب الش��عوب منذ نش��أة الدولة الحديث��ة القائمة على المواطن��ة وعلى منظومة 
الحرية والحقوق والواجبات، أن الخيار بين الطائفية والوطن هو بالضبط كالخيار بين الحياة 
والم��وت. وينطبق ه��ذا على الجميع، بمن في ذل��ك المجتمعات العربي��ة، خاصة في ضوء 
طبيعة النس��يج المجتمع��ي القائم في الغالب على التعدد والتن��وع لماهيات إثنية ودينية 
وطائفي��ة تعيش منذ قرون في نوع من االنس��جام »الظاهري على األقل«، ضمن ش��راكات 

تكرست تحت مظلة الدولة وحمايتها.
وبالرغ��م م��ن قوة هذا التنوع في بع��ض األحيان، فإنه لم يمنع من العيش المش��ترك في 
نوع من االنس��جام، خاصة في ظل الدول��ة المدنية التي تقوم على المواطنة المتس��اوية، 
والت��ي تك��ون في تقاط��ع تام مع تاري��خ األوهام الذي يح��اول البعض تفصيله وتكريس��ه 
على مقاس��هم، بدي��اًل عن الوطن والمواطنة. هذا التاريخ ال��ذي تصول فيه وتجول النزعات 
والحس��ابات الطائفي��ة أو اإلثني��ة أو القبلي��ة الت��ي تعلن صراحة أو س��رًا: »نح��ن وبعدنا 
الطوفان«، تشكل خطرًا جسيمًا على وحدة األوطان واستمرارها في التاريخ، ولذلك فالوطن 
ال يحتمل وال يطيق منافس��ة ه��ذه الطائفية أو اإلثنية له، ألنها إذا ما ترس��خت حلت محل 
الوط��ن وأضاعت��ه، كما نرى حاليًا في عدد م��ن البلدان العربية وغي��ر العربية التي تعاني 
من اضمحالل التفكك، ونفي الوطن إلى العدم وتش��ييد على أنقاضه عالمًا من المليشيات 
والتنظيم��ات المول��دة للحروب التدميري��ة العقيمة. وم��ن الواضح الي��وم أن األخطر على 

األوطان أولئك الذين يعلنون صراحة بأنهم طائفيون ويريدون اقتس��ام كل شيء بناء على 
المحاصص��ة الطائفية، ولكن ال يق��ل خطرًا عنهم أولئك الذين يتمس��كون بخطاب موارب 
ويعلنون أنهم ضد الطائفية، ولكنهم في الواقع ال يفعلون ش��يئًا س��وى تكريس��ها، وهذا 
النوع من االزدواجية يمهد ألنواع من جديدة من االحتراب، انطالقًا من نزعات اس��تعالئية 
وربم��ا حت��ى تطهيرية، ال ترى أي حاجة ألي ن��وع من الوحدة الوطنية أو الش��راكة الوطنية 
»هنالك كتابات صريحة تعلن ذلك«. وعندما تنجح الطائفية في إحالل نفسها محل الوطن 
فإنها تلغيه بالضرورة، وعندما تس��يطر الجماعات الطائفية – أيًا كان لونها – فإنها تباشر 
على الفور التطهير الِعرقي الطائفي عبر ميليش��ياتها على ش��اكلة الحروب التطهيرية. فال 
مجال هنا ألية حلول تلفيقية تخترع توازنات وهمية، وبدائل ذات مسميات تغطي جوهرها 
األيديولوج��ي المتخفي، فمهما أطلق الطائفيُّ على نفس��ه من مس��ميات سياس��ية، فهو 
ف��ي الواقع يرفض البدي��ل الديمقراطي الذي جوهره المواطنة المتس��اوية والحرية للجميع 
والتعددية والتسامح والقبول بالعيش المشترك ودولة القانون، ولذلك فإن الوعي بمخاطر 
ه��ذه الطائفية المتصاعدة، ال يكف��ي لوحده لتجاوز مخاطر الطائفي��ة، بل يجب بذل جهد 
وطني لمنع انتقال تأثير هذا الخراب إلى عقول األجيال الجديدة. وهنا يقع على عاتق الدولة 
مس��ؤولية مضاعفة في هذا الجانب، لتكريس وتعزيز الديمقراطية والشراكة الوطنية التي 

تأخذ بعين االعتبار حقوق ومصالح الجميع.

 إيران تعتمد 
»أداة نضال« جديدة!

المعلوم��ة التي أكدها مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية أخيرًا عن سعي إيران المستمر في تهريب 
المخ��درات على م��دار ال�15 عام��ًا الماضية إل��ى البحرين 
والق��ول إنها المص��در الرئيس لذلك تفس��يرها أن الدول 
والتنظيمات التي تحسب نفس��ها »ثورية« تعتبر تهريب 

المخدرات »وسيلة نضال شرعية«.
 ميليش��يا »حزب اهلل« في لبنان وس��وريا والع��راق وغيرها 
تعتم��د عل��ى زراعة وبي��ع المخ��درات لتتمكن من ش��راء 
الس��الح وتغطي��ة مصروفاته��ا، وكذلك تفعل ميليش��يا 
»أنص��ار اهلل« الحوثي ف��ي اليمن وغيرها م��ن التنظيمات 
»الثوري��ة«. والغالب أنها كلها تعمل م��ن خالل »فتوى« 
وج��د »علماؤه��ا« أن »الصال��ح العام« يقتض��ي إصدارها 

فأصدروها. 
تل��ك ال��دول والتنظيم��ات ال تكس��ب من عملي��ة تهريب 
المخ��درات على الم��ال ال��ذي يعينها على االس��تمرار في 
عملي��ات اإلرهاب فقط ولكن تكس��ب من تدمير الش��باب 
ال��ذي تفترض أنه يعمل أو س��يعمل ضده��ا أيضًا إضافة 
إل��ى تس��ببها في خل��ق الكثير من المش��كالت ف��ي البالد 
المس��تهدفة، فتدمي��ر المجتمع��ات من الداخ��ل فن أكد 

النظام اإليراني تمكنه منه، وميليشياته تبدع فيه.
م��ن المعلوم��ات الت��ي ت��م تأكيده��ا أيض��ًا أن كمي��ة 
المضبوط��ات في قضايا تهري��ب المواد المخ��درة والتي 
مصدره��ا إيران تجاوزت خالل 15 عام��ًا 3 أطنان من بينها 
الكبتاج��ون واألفيون وأبرزها الحش��يش والش��بو، وأنه تم 
إلق��اء القبض عل��ى أكثر من 50 م��ن المتورطين بارتكاب 
هذه الجرائم وانتش��ال المواد المخدرة في معظم القضايا 
م��ن قاع البح��ر »مهربو المخدرات يعم��دون إلى التخلص 
من المواد المخدرة في البحر قبل تمكن رجال األمن منهم 
وذلك بربطها بثقل وتصريفها عبر فتحة في قاع القارب«. 
مش��كلة النظام اإليراني وميليش��ياته أنه��م يعتقدون أن 
المعنيين باألمن في الدول التي يحاولون تهريب المخدرات 
إليها خارج اليقظة وأنهم دون القدرة على اكتشاف حيلهم. 
أم��ا المخرج من كل ذلك فهو ما دع��ت إليه وزارة الداخلية 
وملخصه تكاتف الش��باب وتجاوبهم م��ع الجهود الوطنية 
المبذولة واالنخراط جديًا في منظومة الشراكة المجتمعية 

من أجل حفظ أمن الوطن وسالمته.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري
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االستهداف »الفاشل« إلنجازات المرأة البحرينية
ظه��ر اليوم الخميس س��تعلن هيئة األمم المتح��دة للمرأة عن انطالق أعمال النس��خة الثانية 
لجائزة صاحبة الس��مو الملكي األمير س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليفة رئيس��ة المجلس األعلى 
للم��رأة ف��ي البحري��ن قرينة جالل��ة الملك حفظهم��ا اهلل لتمكين الم��رأة وفتح ب��اب التقديم 

للمشاركة الدولية في أربع فئات. 
االعتم��اد الدولي من قبل أكب��ر منظمة عالمية، وهي األمم المتحدة للجائزة التي تحمل اس��م 
األميرة س��بيكة والمعنية بتمكين المرأة والهادفة لتش��جيع جهود ال��دول ومنظومات القطاع 
العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني واألفراد في شأن تمكين المرأة ومن حققوا إنجازات 
في هذا الجانب، هذا االعتماد الدولي بحد ذاته رد قوي على كل من حاول االنتقاص من إنجازات 
الم��رأة في مملكة البحري��ن، وكل من حاول انتقاص التاريخ الحافل للم��رأة البحرينية وتميزها 

وتفوقها الممتد أكثر من قرن من الزمان. 
البحرين يتم استهدافها بشكل مستمر في جوانب عديدة، وكلنا بتنا نعرف أساليب االستهداف 
وم��ن يقف وراءها، ومن يمول الذين يقومون بدور األدوات المنفذة، وفي كل جانب اس��تهدفت 
في��ه البحرين هناك رد قوي رادع مبني على الوقائع والش��واهد واإلثباتات والدالئل، ومبني على 

»الحقيقة«، هذه الحقيقة التي يحاولون تزويرها وتحويرها وإخفاءها.
في شأن المرأة البحرينية وإنجازاتها وتاريخها الحافل سقط المستهدفون ومن يدعمهم ويقف 
وراءهم سقوطًا مدويًا؛ إذ أثبتوا ألي شخص حيادي عاقل غير صاحب أجندة أنهم متحاملون على 
البحرين مس��تهدفون لها، وأنهم على اس��تعداد لتغييب الحقائق وسرد األكاذيب وتشويه كل 

إنجاز حققته البحرين، فقط لتحقيق أجنداتهم. 
ه��ذا م��ا حصل في تل��ك الندوة الت��ي عرضتها قن��اة الجزيرة القطري��ة، هذه القن��اة التي بات 
اس��تهدافها لمملكة البحرين أمرًا واضحًا ألي ش��خص، قناة منذ أنشأها النظام القطري ومولها 
ش��غلها الشاغل اس��تهداف دول الخليج العربي، فبدل أن تكون قناة خليجية تمثل دولة خليجية 

يفت��رض أنها خط دفاع إعالمي عن أش��قائها الخليجيين تحولت لقناة تم��ارس العداء الصارخ 
كحال القنوات اإليرانية، تحور المعلومات وتزورها وتلفقها لتستهدف بالدنا وعديدًا من الدول 
الخليجية والش��قيقة والتاريخ يش��هد باألدلة، ووصلت إلى مرحلة تحولت فيها إلى حضن القط 
لكل إرهابي وانقالبي ومعاٍد لبالده ممن هم موجودون في الخارج يعتاشون على المال اإليراني 

وينفذون أجندته. 
هذه القناة استماتت لتشويه إنجازات المرأة في مملكة البحرين واستضافت جهات وشخصيات 
تجاه��ر أصاًل بتوجهها المعادي للبحرين وللس��عودية وغيرهما من ال��دول الخليجية والعربية، 

جهات لها ارتباطات مفضوحة مع إيران وتنفذ أجندتها في استهداف الخليج. 
ندوة ُأريَد بها اس��تهداف البحرين، لكنها كش��فت بش��كل اس��تمرار قناة الجزيرة كمنبر تضليل 
وك��ذب، إذ حينما ترفع القناة التي تمثل النظام القطري ش��عار الحقيق��ة والمهنية في عملها، 
تأت��ي لتنتقص من إنجازات البحرين التي يتحدث عنها العالم بأس��ره، في حين ال تمتلك قدرة 
عل��ى فت��ح نفس النقاش عن وضع الم��رأة القطرية وحقوقها؛ ألنها تعرف تمامًا أنها س��تفتح 
حينه��ا العيون على ملف يضم حقائق مؤلمة وأوضاعًا تمث��ل االنتهاك الحقيقي لحقوق المرأة 
لديهم، ويكفي فقط ذكر اسم القطرية نوف المعاضيد التي هربت ولجأت إلى بريطانيا لتكشف 
للعالم الحقائق بشأن االنتهاكات »الحقيقية« للمرأة لديهم، تكفي تقارير من منظمات دولية 
تبي��ن حقيقتهم وأن ما يحاولون إلصاقه بالبحرين هو أمر متأصل لديهم، ببس��اطة ابحثوا في 

اإلنترنت وستجدون ذلك.  
كبحرينيين ال نبدأ أي خصومة، وال نتدخل في ش��ؤون غيرن��ا، لكن حينما يعمد ويبدأ هذا الغير 
باإلس��اءة ويس��تمر في اس��تهداف بالدنا وتش��ويه إنجازاتنا مثل إنجازات المرأة البحرينية فإن 
الرد عليهم واجب، إذ أنتم تش��وهون جانبًا مش��رقًا في تاريخ وحاضر ومستقبل وطننا يكفي ما 

يتضمنه من إنجازات كبيرة للرد على كل عدو وكاره.



أعلــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصدي لفيــروس كورونــا )كوفيد 19( أنــه بعد العرض 
وأخذ موافقة اللجنة التنســيقية، وبحســب المعطيات والمســتجدات، تم اعتماد آلية 
اإلشــارة الضوئية لمســتوى انتشــار فيروس كورونا، التي على أساسها سيتم فتح أو 
إغــاق القطاعــات المختلفــة في مملكة البحرين، حيث تتكون اآللية من 4 مســتويات 
تعتمــد علــى متوســط نســبة الحــاالت القائمــة مــن إجمالــي الفحوصــات، إضافــة إلــى 

مستوى اإلشغال في العناية المركزة، وذلك على النحو التالي:

- المســـتوى األخضـــر: حين يبلغ متوســـط 
نســـبة الحـــاالت القائمة لمـــدة 14 يوم من 

إجمالي الفحوصات أقل من 2 %.
- المســـتوى األصفـــر: حيـــن يبلغ متوســـط 
نســـبة الحـــاالت القائمـــة لمـــدة 7 أيـــام من 
إجمالـــي الفحوصـــات بيـــن 2 % وأقل من 

.% 5
- المســـتوى البرتقالي: حين يبلغ متوسط 
نســـبة الحـــاالت القائمـــة لمـــدة 4 أيـــام من 
إجمالـــي الفحوصـــات بيـــن 5 % وأقل من 

.% 8
- المســـتوى األحمـــر: حيـــن يبلغ متوســـط 
نســـبة الحـــاالت القائمـــة لمـــدة 3 أيـــام من 

إجمالي الفحوصات 8 % وأكثر.
وبّيـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا أن االنتقال من مســـتوى 
آلخـــر تنازليا يســـتوجب البقـــاء في نفس 
المســـتوى لمـــدة ال تقـــل عن أســـبوع، لكن 
االنتقـــال من مســـتوى إلى آخـــر تصاعديا 
ال يســـتوجب إتمـــام المـــدة المحـــددة لكل 
مســـتوى، حيث يمكن االنتقال على سبيل 
المثال مباشـــرًة من المستوى األخضر إلى 
المستوى األحمر دون المرور بالمستويين 

األصفر والبرتقالي.
وأشـــار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي إلـــى أن 
الضوابط المحددة للمســـتويات وفق آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونـــا قابلـــة للتغيير بحســـب المعطيات 

والمستجدات.
بعـــض  أن  إلـــى  الطبـــي  الفريـــق  ولفـــت 
المناســـبات التي يحددهـــا الفريق الوطني 
الطبـــي لن تخضع لمعطيات “آلية اإلشـــارة 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا” 
لمـــا يشـــكل التجمـــع فيهـــا من خطـــٍر على 

صحة وسالمة الجميع.
ووفًقـــا لتقييـــم متوســـط نســـبة الحـــاالت 
القائمـــة من إجمالي الفحوصـــات للمرحلة 
الجمعـــة  مـــن  بـــدًءا  تقـــرر  فقـــد  الســـابقة 
إلـــى  االنتقـــال   2021 يوليـــو   2 الموافـــق 
اإلشـــارة  آليـــة  األصفـــر ضمـــن  المســـتوى 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 

الذي يحدد اإلجراءات كما يلي:
للمتطعميـــن  التاليـــة  القطاعـــات  فتـــح 
الذيـــن أتموا 14 يوما بعـــد الجرعة الثانية 
والمتعافين من خالل إبراز الشـــعار باللون 
األخضر في تطبيق “مجتمع واعي”، ولمن 
12 عامـــا بصحبـــة شـــخص  الــــ  هـــم دون 

متطعم أو متعاف، وذلك كالتالي:
- المجمعات والمحالت التجارية.

- المطاعم والمقاهي. 
التربيـــة  وصـــاالت  الرياضيـــة  المراكـــز   -

البدنية. 
- برك السباحة. 

- األلعاب الترفيهية. 
- إقامة المناسبات والمؤتمرات. 

- حضور الجماهير للفعاليات الرياضية. 
- محالت الحالقـــة والصالونات ومحالت 

السبا. 
- دور الســـينما بطاقـــة اســـتيعابية 50 % 

فقط. 
مـــن  عـــدًدا  األصفـــر  المســـتوى  ويحـــدد 
اإلجراءات للمتطعميـــن وغير المتطعمين 
وهي دخول المراكـــز الحكومية، والمحال 

التجارية خارج المجمعات.
ويتضمن المستوى األصفر أيًضا إجراءات 
الســـماح بإقامـــة المناســـبات الخاصـــة في 
المنازل بما ال يتعدى 30 شخًصا، وتطبيق 
سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى جميـــع 
مـــن   %  50 بنســـبة  الحكوميـــة  الجهـــات 
عـــدد الموظفيـــن، وإتاحـــة خيـــار الحضور 
بمؤسســـات التعليم والتدريب، إلى جانب 
والمحـــال  الحكوميـــة،  المراكـــز  دخـــول 
التجاريـــة خـــارج المجمعـــات، مـــع اإلبقاء 
علـــى معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي ولبس 
الكمامـــات، ومواصلـــة اتبـــاع اإلجـــراءات 

االحترازية للحد من انتشار الفيروس.
كمـــا تبقـــى القطاعات األساســـية مفتوحة 

أمام الجميع، وهي كالتالي:
ماركـــت،  والســـوبر  ماركـــت،  الهايبـــر   -
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  والبـــرادات 

الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطـــات تعبئـــة الوقـــود ومحـــال تعبئة 
الغاز الطبيعي.

- المؤسســـات الصحية الخاصة، فيما عدا 
بعـــض الخدمات الصحية التـــي يصدر بها 

تعميم مـــن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية.

- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.
- المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، 
والتي ال يتصل نشـــاطها بشكل مباشر مع 

الزبائن.
- المحـــال العاملـــة فـــي اســـتيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  ورش   -

المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع. 

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

وفيما يخص المستوى األخضر ضمن آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونـــا فقد تـــم تحديـــد اإلجـــراءات كما 

يلي:
للمتطعميـــن  التاليـــة  القطاعـــات  فتـــح 
الذيـــن أتموا 14 يوًما بعـــد الجرعة الثانية 
والمتعافين من خالل إبراز الشـــعار باللون 
األخضر في تطبيق “مجتمع واعي”، ولمن 
12 عاًمـــا بصحبـــة شـــخص  الــــ  هـــم دون 

متطعم أو متعاف، وذلك كالتالي:
- دور السينما. 

فـــي  والمؤتمـــرات  المناســـبات  إقامـــة   -
المناطق الداخلية. 

- حضـــور الجماهيـــر للفعاليـــات الرياضية 
في المناطق الداخلية. 

ويحـــدد المســـتوى عـــدًدا من اإلجـــراءات 
للمتطعين وغير المتطعمين وهي:

- فتح المجمعات والمحال التجارية.
- فتح المطاعم والمقاهي.

التربيـــة  وصـــاالت  الرياضيـــة  المراكـــز   -
البدنية. 

- برك السباحة. 

- محالت الحالقـــة والصالونات ومحالت 
السبا. 

- األلعاب الترفيهية. 
- دخول المراكز الحكومية. 

فـــي  والمؤتمـــرات  المناســـبات  إقامـــة   -
المناطق الخارجية. 

- حضـــور الجماهيـــر للفعاليـــات الرياضية 
في المناطق الخارجية. 

ويتضمن المستوى األخضر أيًضا إجراءات 
الســـماح بإقامـــة المناســـبات الخاصـــة في 
مـــن  العمـــل  سياســـة  وتطبيـــق  المنـــازل، 
المنـــزل علـــى جميـــع الجهـــات الحكومية، 
وإتاحة خيار الحضور بمؤسســـات التعليم 
والتدريب، مع اإلبقاء على معايير التباعد 
االجتماعي ولبـــس الكمامات في المناطق 
اإلجـــراءات  اتبـــاع  ومواصلـــة  الداخليـــة، 

االحترازية للحد من انتشار الفيروس.
كمـــا يحدد المســـتوى البرتقالي ضمن آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 

كورونا اإلجراءات كما يلي:

للمتطعميـــن  التاليـــة  القطاعـــات  فتـــح 
الذيـــن أتموا 14 يوًما بعـــد الجرعة الثانية 
والمتعافين من خالل إبراز الشـــعار باللون 
األخضر في تطبيق “مجتمع واعي”، ولمن 
12 عاًمـــا بصحبـــة شـــخص  الــــ  هـــم دون 

متطعم أو متعاف، وذلك كالتالي:
- المجمعات والمحالت التجارية.

المناطـــق  فـــي  والمقاهـــي  المطاعـــم   -
الخارجيـــة لــــ 50 شـــخصا، وفـــي المناطق 

الداخلية لـ 30 شخصا للحجز الواحد.
التربيـــة  وصـــاالت  الرياضيـــة  المراكـــز   -

البدنية في المناطق الخارجية.
- دور السينما في المناطق الخارجية.

- محالت الحالقـــة والصالونات ومحالت 
نـــزع  التـــي ال تتطلـــب  )الخدمـــات  الســـبا 

الكمام(.
المناطـــق  فـــي  الترفيهيـــة  األلعـــاب   -

الخارجية.
- برك السباحة في المناطق الخارجية.

فـــي  والمؤتمـــرات  المناســـبات  إقامـــة   -

المناطـــق الخارجيـــة لــــ 50 شـــخصا، وفي 
المناطق الداخلية لـ 30 شخصا.

- حضـــور الجماهيـــر للفعاليـــات الرياضية 
في المناطق الخارجية.

- دخول المراكز الحكومية. 
أيًضـــا  البرتقالـــي  المســـتوى  ويتضمـــن 
إلزامية الفحص السريع لموظفي الجهات 
األساســـية،  والقطاعـــات  الحكوميـــة 
والســـماح بإقامة المناســـبات الخاصة في 
المنازل بما ال يتعدى 6 أشخاص، وتطبيق 
سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى جميـــع 
مـــن   %  70 بنســـبة  الحكوميـــة  الجهـــات 
عـــدد الموظفيـــن، وإتاحـــة خيـــار الحضور 
بمؤسســـات التعليم والتدريب، مع اإلبقاء 
علـــى معاييـــر التباعـــد االجتماعـــي ولبس 
الكمامـــات، ومواصلـــة اتبـــاع اإلجـــراءات 

االحترازية للحد من انتشار الفيروس.
كمـــا تبقـــى القطاعات األساســـية مفتوحة 

أمام الجميع، وهي كالتالي:

ماركـــت،  والســـوبر  ماركـــت،  والهايبـــر   -
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  والبـــرادات 

الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطـــات تعبئـــة الوقـــود ومحـــال تعبئة 
الغاز الطبيعي.

- المؤسســـات الصحية الخاصة، فيما عدا 
بعـــض الخدمات الصحية التـــي يصدر بها 
تعميم مـــن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، 
والتي ال يتصل نشـــاطها بشكل مباشر مع 

الزبائن.
- المحـــال العاملـــة فـــي اســـتيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  ورش   -

المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع.

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

آليـــة  ضمـــن  األحمـــر  المســـتوى  ويحـــدد 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 

كورونا اإلجراءات كما يلي:

الحكوميـــة  المراكـــز  بدخـــول  الســـماح   -
للمتطعميـــن الذيـــن أتمـــوا 14 يوًمـــا بعـــد 
الجرعـــة الثانيـــة والمتعافيـــن مـــن خـــالل 
إبـــراز الشـــعار باللون األخضر فـــي تطبيق 
“مجتمع واعي”، ولمن هم دون الـ 12 عاًما 

بصحبة شخص متطعم أو متعاف.
واقتصـــار  القطاعـــات  جميـــع  إغـــالق   -
الخارجيـــة  الطلبـــات  علـــى  أنشـــطتها 

واالستالم.
- تطبيـــق سياســـة العمل مـــن المنزل على 
جميـــع الجهـــات الحكوميـــة بنســـبة 70 % 

من عدد الموظفين.
لموظفـــي  الســـريع  الفحـــص  إلزاميـــة   -
الجهات الحكومية والقطاعات األساسية.

مؤسســـات  بجميـــع  الحضـــور  تعليـــق   -
بالتعلـــم  واالكتفـــاء  والتدريـــب  التعليـــم 
عـــن بعـــد، ويســـتثنى مـــن ذلـــك الحضـــور 

لالمتحانات الدولية.
كمـــا تبقـــى القطاعات األساســـية مفتوحة 

أمام الجميع، وهي كالتالي:
ماركـــت،  والســـوبر  ماركـــت،  الهايبـــر   -
بيـــع  ومحـــال  والبقـــاالت،  والبـــرادات 

الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.
- المخابز اليدوية واآللية.

- محطـــات تعبئـــة الوقـــود ومحـــال تعبئة 
الغاز الطبيعي.

- المؤسســـات الصحية الخاصة، فيما عدا 
بعـــض الخدمات الصحية التـــي يصدر بها 
تعميم مـــن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

- المكاتب اإلدارية للمؤسسات والشركات، 
والتي ال يتصل نشـــاطها بشكل مباشر مع 

الزبائن.
- المحـــال العاملـــة فـــي اســـتيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصيانـــة  تصليـــح  وكراجـــات  ورش   -

المركبات ومحال قطع الغيار.

- قطاع اإلنشاءات والصيانة.
- المصانع.

- محال االتصاالت.
- الصيدليات.

المنامة - بنا

تفعيل إجراءات المستوى األصفر بدًءا من غٍد لفتح القطاعات
الفحوصات إجمالي  من  القائمة  الحاالت  نسبة  متوسط  بناء  مستويات   4 يعتمد  الوطني  الفريق 
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تتكـــون اآلليـــة من 4 مســـتويات تعتمد على متوســـط نســـبة الحاالت 
القائمـــة من إجمالي الفحوصات ، إضافة إلى مســـتوى اإلشـــغال في 

العناية المركزة ، وذلك على النحو التالي:

آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

بعض المناسبات التي يحددها الفريق الوطني الطبي لن تخضع لمعطيات " آلية اإلشارة الضوئية 
لمستوى انتشار فيروس كورونا " لما يشكل التجمع فيها من خطٍر على صحة وسالمة الجميع.

بناء على الوضع القائم تفعيل إجراءات المستوى األصفر
بدًءا من الجمعة 2 يوليو لفتح القطاعات

آلية عمل اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا 

األخضر

متوسط نسبة الحاالت القائمة من إجمالي الفحوصات المستويات

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 14 يوم
من إجمالي الفحوصات أقل من %2

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 7 أيام األصفر
من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 4 أيام البرتقالي
من إجمالي الفحوصات بين 5% وأقل من %8

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 3 أيام األحمر
من إجمالي الفحوصات 8% وأكثر

الفريق الوطني الطبي: 
 اعتماد آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا 
والذي على أساسه سيتم فتح أو إغالق القطاعات المختلفة 

في مملكة البحرين
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آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

االنتقال من مستوى آلخر تنازليًا يستوجب البقاء في نفس المستوى لمدة ال تقل عن أسبوع.

االنتقال من مستوى إلى آخر تصاعديًا ال يستوجب إتمام المدة المحددة لكل مستوى.

يمكن االنتقال على سبيل المثال مباشرًة من المستوى األخضر إلى المستوى األحمر دون المرور 
بالمستويين األصفر والبرتقالي. 

الضوابط المحددة للمســـتويات وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا قابلة 
للتغيير بحسب المعطيات والمستجدات.

االنتقال إلى 
المستوى 

األصفر بدءًا 
من الجمعة

2 يوليو 2021 

األخضر

متوسط نسبة الحاالت القائمة من إجمالي الفحوصات المستويات

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 14 يوم
من إجمالي الفحوصات أقل من %2

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 7 أيام األصفر
من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 4 أيام البرتقالي
من إجمالي الفحوصات بين 5% وأقل من %8

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 3 أيام األحمر
من إجمالي الفحوصات 8% وأكثر
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آلية اإلشارة الضوئية
لمستوى انتشار فيروس كورونا

المستوى األخضر

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

إتاحة خيار الحضور 
بمؤسسات التعليم 

والتدريب

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

المحال التجارية المجمعات 
خارج المجمعات

حضور الجماهير دور السينما
للفعاليات الرياضية 

الداخلية

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات 

في المناطق الداخلية

الصاالت الرياضية المطاعم والمقاهي
وبرك السباحة

إقامـــة المناســـبات 
الخاصة في المنازل 

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

الخارجية فقط
حضور الجماهير 

للفعاليات الرياضية 
في المناطق الخارجية

دخول المراكز الحكومية

محالت الحالقة 
األلعاب الترفيهيةوالصالونات ومحالت السبا

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 14 يوم 
من إجمالي الفحوصات أقل من %2
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يبدأ التطبيق من الجمعة
2 يوليو 2021

المستوى األصفر

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

المراكز الرياضية المجمعات 
وصاالت التربية 

البدنية وبرك السباحة 

األلعاب الترفيهية

الفعاليات وقاعات 
المناسبات والمؤتمرات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

الخدمات الداخلية والخارجية 
للمطاعم والمقاهي

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

دخول المراكز الحكومية

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

فـــي  الخاصـــة  المناســـبات  إقامـــة 
المنازل بما ال يتعدى 30 شخًصا

تطبيـــق سياســـة العمل من المنـــزل على كافة الجهـــات الحكومية سياسة العمل
بنسبة 50% من عدد الموظفين

إتاحـــة خيـــار الحضور بمؤسســـات 
المحال التجارية خارج المجمعاتالتعليم والتدريب

السماح بـ %50 فقط 
من الطاقة االستيعابية 

لدور السينما

الصالونات ومحالت 
السبا

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 7 أيام 
من إجمالي الفحوصات بين 2% وأقل من %5
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المستوى البرتقالي

المجمعات

إقامة المناســـبات الخاصة في المنازل بما 
ال يتعدى 6 أشخاص

دور السينما على 
المناطق الخارجية فقط

الخدمـــات الداخليـــة فـــي المطاعـــم 
والمقاهي للحجز الواحد ال تتعدى 30 
شـــخصًا والحجز بالمناطـــق الخارجية 

بما ال يتعدى 50 شخًصا

تقديم الصالونات ومحالت 
السبا للخدمات التي ال تتطلب 

نزع الكمام
حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق 

الخارجية فقط

إقامـــة الفعاليـــات والمؤتمـــرات وقاعات 
المناســـبات الداخليـــة بمـــا ال يتعـــدى 30 
شـــخًصا للمناطـــق الداخلية و50 شـــخًصا 

للمناطق الخارجية

دخول المراكز الحكومية

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

لمن هم دون 12 عاًما 
بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

األلعاب الترفيهية
على الخارجية فقط

فتح القطاعات واألنشطة التالية للمتطعمين ولغير المتطعمين:

المحال التجارية 
خارج المجمعات

الصاالت الرياضية وبرك السباحة 
في المناطق الخارجية فقط

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة 70% من عدد الموظفين

إتاحـــة خيـــار الحضـــور بمؤسســـات 
التعليم والتدريب

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 4 أيام 
من إجمالي الفحوصات بين 5% وأقل من %8

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع
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دخـــول المراكـــز 
الحكومية 

للمتطعمين 
الحاصلين على 
الشعار األخضر

للمتعافين
من 

الفيروس

اقتصار فتح 
القطاعات 

واألنشطة التالية:

إغالق القطاعات ومنع األنشطة التالية:

دور السينما وصاالت 
العرض التابعة لها

األلعاب الترفيهية الصالونات ومحالت 
السبا

إقامة المناسبات 
الخاصة في المنازل

الفعاليـــات والمؤتمـــرات 
وقاعات المناسبات

حضور الجماهير 
للفعاليات الرياضية

اقتصار المحالت التجارية والمطاعم على الطلبات الخارجية واالستالم

المستوى األحمر

الصاالت الرياضية 
وبرك السباحة

المحال التجارية خارج المجمعات
المجمعات

تطبيـــق سياســـة العمـــل مـــن المنـــزل علـــى كافة سياسة العمل
الجهات الحكومية بنسبة 70% من عدد الموظفين

الحضـــور بجميع مؤسســـات التعليم والتدريب واالكتفـــاء بالتعلم عن بعد (ويســـتثنى من ذلك 
الحضور لالمتحانات الدولية)

المطاعم والمقاهي

حين يبلغ متوسط نسبة الحاالت القائمة لمدة 3 أيام 
من إجمالي الفحوصات 8% وأكثر

كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقاالت، ومحال بيع الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة، المخابز اليدوية 
واآللية، محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المؤسسات الصحية الخاصة (فيما عدا بعض الخدمات الصحية 
التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية)، البنوك والمصارف ومحال الصرافة، المكاتب 
استيراد وتصدير  العاملة في  المحال  الزبائن،  يتصل نشاطها بشكل مباشر مع  والتي ال  والشركات،  للمؤسسات  اإلدارية 
البضائع وتوزيعها، ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، قطاع اإلنشاءات والصيانة، المصانع، محال 

االتصاالت والصيدليات.

مع إلزامية 
الفحص السريع

local@albiladpress.com
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تدريب وتوظيف عدد من الباحثين براتب ال يقل عن 400 دينار
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  بمبنـــى  تـــم 
االجتماعيـــة توقيـــع )4( مذكـــرات تفاهـــم 
بيـــن الوزارة ومؤسســـات تدريبية خاصة 
ومنشـــآت عاملة بالقطـــاع الخاص، وذلك 
وتأهيلهـــم  الوطنيـــة  الكـــوادر  لتدريـــب 
واالرتقـــاء بقدراتهـــم المهنيـــة ومهاراتهم 
الفنيـــة من خـــال برنامـــج التدريب على 
رأس العمل )فرص( ودورات تدريبية، عبر 
تقنيـــة التدريب عن بعـــد، في تخصصات 
عديدة تشـــمل الصحة والســـامة المهنية 
مـــن  وغيرهـــا  والتكنولوجيـــا  واإلدارة 
التخصصات الفنية والمهارات الوظيفية، 
فـــي إطـــار حـــرص الـــوزارة علـــى تســـريع 

توظيف المواطنيـــن الباحثين عن عملهم 
وتطوير القوى العاملة لضمان استقرارهم 
الوظيفـــي. وأنـــاب وزيـــر العمـــل والتنمية 
الوكيـــل  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
المســـاعد لشـــؤون العمـــل بالـــوزارة أحمد 
الحايكـــي، لتوقيـــع مذكـــرات التفاهم عن 
جانـــب الـــوزارة، بينما وقعها مـــن الجانب 
اآلخر ممثلو المنشآت والجهات التدريبية، 
)بابكـــو(،  البحريـــن  نفـــط  شـــركة  وهـــي 
وشـــركة ناصر ســـعيد الهاجري، ومؤسسة 
إنجـــاز البحرين، ومعهد اكســـلنس لحلول 
التدريـــب، إضافـــة إلـــى مؤسســـة القعـــود 
لريـــادة األعمال.وتقضي مذكـــرة التفاهم 

الموقعـــة مع كل من شـــركة نفط البحرين 
)بابكو( وشركة ناصر سعيد الهاجري التي 
تأتـــي ضمن تنفيذ برنامـــج التدريب على 
رأس العمـــل )فـــرص( لتدريـــب عـــدد مـــن 
الباحثيـــن عـــن عمل فـــي مجال الســـامة 
والصحـــة المهنيـــة، براتـــب شـــهري قـــدره 
300 دينـــار أثناء فتـــرة التدريب، على أن 
يتـــم توظيفهـــم فـــي شـــركة ناصر ســـعيد 
الهاجـــري بعد االنتهاء مـــن فترة التدريب 

براتب ال يقل عن 400 دينار شهريا.
وتنـــص المذكـــرة الموقعـــة مـــع مؤسســـة 
القعـــود لريادة األعمـــال على تدريب 500 
باحـــث عن عمـــل علـــى رأس العمل ضمن 

برنامـــج )فـــرص( مـــن مختلـــف المؤهات 
الدراســـية، خـــال العـــام الجـــاري 2021، 
التدريـــب  8 أســـابيع عبـــر وســـائل  لمـــدة 

االفتراضي. 

المبرمـــة  التفاهـــم  مذكـــرة  وبموجـــب 
البحريـــن، ســـتقوم  إنجـــاز  مـــع مؤسســـة 
المؤسســـة بتدريب عدد 1200 باحث عن 
عمـــل مجانا؛ بهـــدف تزويدهـــم بالمهارات 

الفعليـــة  االحتياجـــات  مـــن  المطلوبـــة 
ألصحاب العمل.

مـــع  المبرمـــة  التفاهـــم  مذكـــرة  وتقضـــي 
معهد اكســـلنس لحلول التدريب بتدريب 
36 باحثـــا عن عمل في عـــدد من البرامج 
التدريبيـــة المجانيـــة فـــي مختلـــف المهن 
الصحيـــة والســـامة المهنيـــة، بواقـــع 12 
شخصا في كل برنامج تدريبي، فضا عن 
إقامة 2000 ورشـــة تدريبيـــة قصيرة في 
اللغـــة اإلنجليزيـــة والمهـــارات الوظيفية، 
وذلك لتطوير وتعزيز المهارات والقدرات 
الذاتية للباحثين عـــن عمل وزيادة فرص 

توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص.

مذكرة شركة بابكو وشركة ناصر سعيد الهاجري

مدينة عيسى - وزارة العمل
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المنامة - بنا

والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
اإلســـامية واألوقـــاف أنـــه فـــي إطار 
المتابعـــة المســـتمرة التـــي يقـــوم بهـــا 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا، فقد تبيـــن مخالفة 
مأتم لاشـــتراطات الصحيـــة المقررة 
بالشـــكل الذي يعد أداء الشـــعائر فيها 

خطًرا على المواطنين والمقيمين.
الصحـــة  مقتضيـــات  علـــى  وحفاًظـــا 
العامـــة، قـــررت الوزارة بعد التنســـيق 
مـــع الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا غلق مأتم بمحافظة 
العاصمة، بشـــكل مؤقت لمدة أسبوع 
حتى تتمكن الفرق المعنية من القيام 
بعملية تتبع المخالطين وكذلك القيام 
بعمليـــة التعقيـــم والتأكـــد مـــن اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية بشكل صحيح 

ووضعها موضع التنفيذ.

غلق مأتم 
أسبوعا لمخالفته 

االشتراطات الصحية

“األشغال”: البدء في مشروع رصف الطرق الترابية بالعكر
2022 مـــن  الثانـــي  بالنصـــف  وينتهـــي  دينـــار  ألـــف   674 بكلفـــة 

التقــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عبــر البــث 
مــن  عــددا   Bahrain_Works ”االنســتغرام“ الــوزارة  المباشــر علــى حســاب 
أهالــي مجمــع 624 فــي منطقة العكر، وذلك بحضور ممثل من أمانة العاصمة 
عبدالواحــد النــكال؛ إلطالعهــم علــى نطــاق العمل في مشــروع رصــف الطرق 

الترابية الذي شرعت الوزارة في تنفيذ.   

وخـــال اللقـــاء، قالت ســـميرة عبدهللا 
إن الـــوزارة قـــد بدأت بأعمال مشـــروع 
رصـــف الطـــرق الترابيـــة بمجمـــع 624 
فـــي العكر مؤخـــرا، مؤكـــدًة أن الوزارة 
تسعى إلى إنشـــاء شبكة طرق داخلية 
فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة تســـهيا 
لتنقـــل المواطنين من وإلى مســـاكنهم 
باإلضافة إلى زيادة الطاقة االستيعابية 

وخلق بيئة آمنة لمستخدمي الطرق.
وأضافـــت أن المشـــروع يشـــمل رصف 
طـــرق ترابيـــة فـــي المجمـــع المذكـــور 

بطـــول 5,9 كيلومتـــر، وســـيتم تنظيـــم 
التقاطعـــات بين الطـــرق الداخلية، كما 
سيشتمل على إنشـــاء شبكة لتصريف 
مياه األمطار، وتحديث شـــبكة اإلنارة، 
لاســـتخدام  أرضيـــة  قنـــوات  ووضـــع 
قطـــع  لتافـــي  والمســـتقبلي  الحالـــي 
األســـفلت، وتوفير متطلبات الســـامة 
المروريـــة الازمـــة، وســـيتم التنســـيق 
مـــع الجهـــات المزودة للخدمـــات تنفيذ 
أعمـــال حمايـــة الشـــبكات الحاليـــة من 
وخطـــوط  والمـــاء  الكهربـــاء  خطـــوط 

الهاتف. 
يذكـــر أنـــه تمت ترســـية المشـــروع من 
قبل مجلـــس المناقصـــات والمزايدات 
على الشـــركة الشرقية إلنتاج االسفلت 
 674,400 تبلـــغ  بتكلفـــة  والخرســـانة 
دينار، على أن يتم االنتهاء من تنفيذه 

في النصف الثاني من العام المقبل. 
كمـــا اســـتمعت ســـميرة عبـــدهللا لعـــدد 
مـــن اآلراء والمقترحـــات الـــواردة مـــن 
قبـــل األهالي والمواطنين، منوهة على 

المتابعة الحثيثة والتنســـيق المســـتمر 
مـــع المجالس البلديـــة وأمانة العاصمة 
والجهـــات الخدميـــة األخـــرى إليصـــال 
الهادفـــة  والمقترحـــات  الماحظـــات 
تطلعـــات  تحقيـــق  فـــي  تســـهم  التـــي 
األهالـــي والمواطنين، كما أشـــارت الى 
أن الـــوزارة تتطلـــع إلى تعـــاون قاطني 
المنطقـــة خـــال فترة تنفيذ المشـــروع 
وااللتزام بالتحويات المرورية حفاظا 

على سامتهم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

مدينة عيسى - وزارة العمل

مـــن  األول  الخميـــس،  اليـــوم  يبـــدأ 
يوليو، ســـريان تطبيق القرار رقم )3( 
لسنة 2013 بشـــأن حظر العمل وقت 
المكشـــوفة  األماكـــن  فـــي  الظهيـــرة 
حتـــى  ظهـــًرا   12 الســـاعة  بيـــن  مـــا 
الســـاعة 4 عصًرا خال شهري يوليو 
وأغســـطس، والـــذي يأتـــي فـــي إطار 
حـــرص مملكة البحريـــن على حماية 
واإلصابـــات  األمـــراض  مـــن  العمـــال 
المهنيـــة خصوصا في فتـــرة الصيف 
فـــي درجـــات  ارتفاًعـــا  التـــي تشـــهد 

الحرارة وزيادة في نسبة الرطوبة.
وقد استكملت وزارة العمل والتنمية 
لإلشـــراف  اســـتعداداتها  االجتماعية 
على تطبيق القرار المذكور، إذ قامت 
علـــى  ميدانيـــة  تفتيشـــية  بحمـــات 
المواقع المستهدفة للتأكد من التزام 

المنشآت التي ينطبق عليها القرار.
وبهـــذه المناســـبة، دعـــا وزيـــر العمـــل 

والتنمية االجتماعية جميل حميدان 
بتطبيـــق  لالتـــزام  العمـــل  أصحـــاب 
القـــرار حفاًظـــا علـــى ســـامة وصحة 
العمـــال في ظل هذه الفترة من العام 
التـــي تشـــهد فيهـــا مملكـــة البحريـــن 
ارتفاًعا في درجات الحرارة ونســـب 
الرطوبـــة العاليـــة، الى جانـــب القيام 
باإلجـــراءات التنظيميـــة بما في ذلك 
االســـتفادة من إعادة جدولة ساعات 
العمـــل بمـــا ال يؤثـــر على ســـير إنجاز 

أعمالهم. 
حميـــدان  أكـــد  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
حـــرص مملكة البحريـــن على تطبيق 
معاييـــر العمل اآلمنـــة والصحية في 
مواقـــع االنتاج، الفتا في هذا الشـــأن 
تطبيـــق  الجميـــع  مراعـــاة  ألهميـــة 
مبادئ واشـــتراطات السامة المهنية 
تعزيًزا لبيئة العمـــل المنتجة واآلمنة 

والخالية من الحوادث المهنية.

اليوم بدء سريان “حظر العمل بالظهيرة”

المنامة - وزارة الخارجية

بناء على تفويض من وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبدهللا آل خليفة، قام سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة 
األميركية الشيخ عبدهللا بن راشد آل خليفة، ومدير مدينة ميامي 
آرثـــر نورييجـــا، بتوقيـــع مذكرة تفاهـــم تركز على التعـــاون وتبادل 
الخبـــرات فـــي مجال شـــرطة المجتمـــع ومكافحة الجرائـــم العابرة 
للحـــدود بيـــن وزارة الداخليـــة بمملكـــة البحريـــن وشـــرطة ميامي، 
وذلـــك فـــي إطار مـــا يجمـــع مملكـــة البحريـــن والواليـــات المتحدة 
األميركية من عاقات متميزة وحرص مشترك على تعزيز التعاون 
فـــي المجاالت الدفاعية واألمنية. وتشـــمل مذكرة التفاهم، بجانب 
مجال التعاون في تعزيز شـــرطة المجتمع، التعاون بشـــأن مكافحة 
اإلرهاب والجرائم العابرة للحدود، فضا عن تبادل أفضل التجارب 
والممارسات وتوفير التدريب وتنمية القدرات وتبادل المعلومات.

وبهذه المناســـبة، أشاد السفير بالشـــراكة االستراتيجية بين مملكة 
البحرين والواليات المتحدة األميركية، في إطار االلتزام المشترك 
بحفظ األمن والســـلم الدولييـــن، منوًها بأهمية العمل على مواصلة 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق األمنـــي وتبـــادل الخبـــرات بمـــا يواكب 

المســـتجدات ويســـهم في تنمية القـــدرات وزيـــادة فعالية األجهزة 
األمنية في مواجهة التحديات.

وأكـــد أن توقيع مذكـــرة التفاهم يعكس حـــرص البلدين الصديقين 
علـــى المضـــي قدًمـــا فـــي تعزيز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك في 
المجاالت األمنية والمساهمة في مكافحة الجرائم بجميع أشكالها.
حضـــر توقيـــع مذكـــرة التفاهم، كل مـــن رئيس شـــرطة ميامي آرت 
أســـيفيدو، والملحق األمني بســـفارة مملكـــة البحرين لدى الواليات 

المتحدة األميركية النقيب حمد خليل المير.

تعاون بمجال الشــرطة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود
سفيرنا لدى واشنطن يوقع مذكرة تفاهم مع مدير ميامي

“اإلسكان” تجدد مناشدة المواطنين عدم االقتراب من مواقع العمل بـ “شرق سترة”
المدينة تخدم  حديثة  طرق  بشبكة  المرتبطة  الجسور  تشييد  لحين  “مؤقتة”  “األنابيب” 

مـــع  بســـرعة  اإلســـكان  تجاوبـــت وزارة 
الحـــادث الـــذي وقـــع ألحـــد المواطنيـــن 
بمنطقة شـــرق سترة، عبر زيارة المنطقة 
وتثبيـــت مزيد من اللوحـــات التحذيرية 
والتنبيهيـــة إلى جانـــب اللوحات المثبتة 
مســـبقا لدى بـــدء العمل بالمشـــروع، كما 
المعنيـــة  التواصـــل مـــع الجهـــات  جـــرى 
بـــوزارة  والبيئـــة  البحريـــة  بالســـامة 
المواصات، التخاذ اإلجراءات المناسبة 
للحيلولـــة دون  المشـــددة  واالحترازيـــة 
تكـــرار مثـــل هـــذه الحوادث.جـــاء ذلـــك 
ردًا علـــى مـــا تداولتـــه وســـائل التواصل 
المحليـــة  والصحافـــة  االجتماعـــي 
بشـــأن مقطـــع فيديـــو يبين إصابـــة أحد 
األشـــخاص أثناء مزاولته الســـباحة في 
أحد المواقع بمنطقة شـــرق سترة )تحت 

اإلنشـــاء(، بعـــد تعرضه للشـــفط من أحد 
األنابيـــب المثبتـــة بموقـــع العمـــل، علـــى 
الرغـــم مـــن كونهـــا منطقـــة غيـــر صالحة 

للسباحة. 
وتابعـــت وزارة اإلســـكان الحـــدث ببالـــغ 
االهتمام، حيث ســـبق أن قامت بتثبيت 
لوحـــات إرشـــادية بعـــدم االقتـــراب مـــن 
محيـــط تنفيذ المشـــروع باتبـــاع معايير 
عالمية للســـامة والحفاظ على ســـامة 
مرتـــادي المنطقـــة مـــن البحـــارة وكذلك 
والعمـــال  المهندســـين  لســـامة  مراعـــاة 
علـــى  العاملـــة  للشـــركات  والفنييـــن 

المشروع. 
وتفيد الوزارة بأن األنابيب المشـــار إليها 
في الخبر المتداول هي أنابيب “مؤقتة” 
قامـــت الـــوزارة بتثبيتهـــا ليكـــون هنـــاك 

تدوير في المياه الراكدة بالقناة البحرية 
لحيـــن  البحـــري  بالســـاحل  وتوصيلهـــا 
تشـــييد الجســـور المرتبطة بشبكة طرق 

حديثة ستخدم المدينة بشكل كامل.
الهندســـية  األســـاليب  الـــوزارة  وتتبـــع 
الحديثـــة فـــي تعاملهـــا مـــع مثـــل هـــذه 
المشـــروعات، والتـــي تركـــز مـــن خالهـــا 

علـــى معاييـــر تختص باألمن والســـامة 
ســـواء ذات الطبيعـــة البحريـــة أو غيرها 
لحيـــن االنتهـــاء مـــن تشـــييد المشـــروع 

بالكامل.
مرتـــادي  وجهـــت  أن  للـــوزارة  وســـبق 
هـــذه  مـــن  االقتـــراب  بعـــدم  المنطقـــة 
المواقع المخصصة للخدمات االنشـــائية 

لمشروع شـــرق سترة، حيث تعد منطقة 
مخصصـــة للعمل فقط، ســـعيا لحمايتهم 

من التعرض لمثل هذه الحوادث.
بجميـــع  اإلســـكان  وزارة  وتهيـــب 
المواطنيـــن والمقيمين عـــدم التجول أو 
ممارســـة هواية السباحة بالمنطقة ذاتها 
أو المحيطة بالمشـــروع من أجل سامة 
الجميـــع فهـــي مـــا تـــزال منطقـــة عمـــل 

وخاصة.
ودعـــت الـــوزارة المواطنيـــن والمقيمين 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  ضـــرورة  إلـــى 
الوقائية الصادرة عن اللجنة التنســـيقية 
وتوصية الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس “كورونا” بعدم ممارسة رياضة 
السباحة في المواقع العامة والمفتوحة، 

حرصا على سامتهم.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  اجتمـــع 
عبدهللا الدوســـري، أمس، عبر االتصال 
اإللكترونـــي المرئي، مـــع القائم بأعمال 
ســـفارة جمهوريـــة العـــراق لـــدى مملكة 

البحرين محمد عدنان محمود.
وخال االجتماع، أعرب مســـاعد وزير 
بالعاقـــات  اعتـــزازه  عـــن  الخارجيـــة 
األخويـــة التـــي تربـــط مملكـــة البحرين 
بجمهوريـــة العـــراق الشـــقيقة، مشـــيًرا 
لتعزيـــز  البحريـــن  مملكـــة  تطلـــع  إلـــى 
تلـــك العاقـــات واالرتقـــاء بهـــا آلفـــاق 
أرحب وأوســـع على جميـــع الصعد، بما 

يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلدين 
والشعبين الشـــقيقين ويلبي تطلعاتهما 

المشتركة.
من جانبه، أكد محمود متانة العاقات 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الثنائيـــة 
الشـــقيقين، معرًبا عن اعتزازه وتقديره 
لما تشهده العاقات األخوية من تطور 
ونمـــاء فـــي شـــتى المجـــاالت، متمنًيـــا 
لممكة البحرين دوام الرخاء واالزدهار.

بحـــث  االجتمـــاع،  خـــال  جـــرى  كمـــا 
العديد من الموضوعات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

االرتقاء بالعالقات مع العراق نحو آفاق أرحب
المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار تنفيـــذ القانـــون ومكافحة 
مكافحـــة  إدارة  تمكنـــت  الجريمـــة، 
المخدرات بـــاإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة مـــن القبـــض علـــى 
عصابـــة مكونـــة مـــن 4 رجـــال وامرأة 
 38 و   25( بيـــن  أعمارهـــم  تتـــراوح 
عاما( لحيازتهم مواد مخدرة تتجاوز 
قيمتهـــا 100 ألـــف دينـــار. وأوضحت 
اإلدارة أنه بعـــد تلقيها معلومات بهذا 
الشـــأن تـــم إجـــراء عمليـــات البحـــث 
والتحـــري وجمـــع المعلومـــات، التـــي 
أسفرت عن تحديد هوية المتورطين 
المـــواد  وتحريـــز  عليهـــم  والقبـــض 
المضبوطـــة بحوزتهـــم، إذ تـــم اتخـــاذ 
جميـــع اإلجـــراءات القانونيـــة تمهيدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على عصابة 
بحوزتهم مخدرات تتجاوز 

قيمتها 100 ألف دينار



في سابقة خليجية... تعيين بحرينية أمينة لسر مجلس بلدي
طرادة لـ “^”: نصف أعضاء “أمانة العاصمة” نساء... و43 % موظفات

ســـّجلت البحريـــن ســـابقة خليجيـــة 
فـــي ســـجل تقـــدم المـــرأة البحرينية 
مـــن خـــال تعييـــن أول امـــرأة بمركز 
أمانة ســـر مجلس بلدي، وما يكســـب 
هـــذا القـــرار زخما أكبر كـــون التعيين 

بمجلس لعاصمة دولة خليجية.
وشـــهد مجلس أمانة العاصمة تعيين 
البحرينية هناء مرهون أمينة للســـر، 
وهـــي كانت تتقلد مهام إدارية بلدية 

قبل حملها مفتاح أمانة السر.
وعـــن هـــذا التعييـــن، طلبـــت “الباد” 
تصريحـــا من رئيـــس المجلس صالح 
طـــرادة، وقـــال إن مـــا وصلـــت إليـــه 
المـــرأة البحرينيـــة اليـــوم مـــن مكانة 
رفيعـــة وما تحقـــق لها مـــن منجزات 

يرجـــع  البحريـــن  فـــي  ومكتســـبات 
إلـــى التوجيهـــات الســـامية الصـــادرة 
مـــن قبـــل جالة الملـــك وإلـــى الدعم 
قرينـــة  مـــن  المتواصـــل  واالهتمـــام 
األعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  العاهـــل 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وأضاف: تشـــارك المرأة بـــكل جدارة 
واســـتحقاق في مجال العمل البلدي، 

وبالنســـبة لمجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
فإن تمثيـــل المرأة فـــي المجلس من 
ناحيـــة عـــدد األعضاء يصـــل إلى 50 
%، وحوالـــي 43 % مـــن ناحية عدد 

الموظفين.
هنـــاء  انضمـــام  أن  طـــرادة  وذكـــر 
مرهون إلـــى مجلس أمانـــة العاصمة 
وتقلدهـــا منصب أمين ســـر المجلس 
البحرينيـــة  المـــرأة  مســـيرة  يدعـــم 

دعـــم  فـــي  وعطاءهـــا  ومشـــاركتها 
عجلـــة التنمية الوطنيـــة في مختلف 
المجاالت واألصعدة، ويعد ذلك أحد 
التطـــورات المهمة في ســـبيل خدمة 

الوطن وإبراز صورته الحضارية.
وتابـــع “ال يفوتني في هذه المناســـبة 
والتقديـــر  الشـــكر  بـــكل  أتوجـــه  أن 
والعرفـــان لوزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
المهندس عصام خلف والمســـؤولين 
في الـــوزارة على دعمهـــم المتواصل 
للمجلـــس، ونحن على ثقـــة تامة بأن 
هذا التعاون البناء سيستمر من أجل 

نجاح مسيرة البناء والتنمية”.

هناء مرهون صالح طرادة

“المواصالت”: “المترو” لن يلغي الحافالت
ــوات ــ ــنـ ــ سـ  5 ــرق  ــ ــغ ــ ــت ــ ــس ــ ــي ــ س الــــــمــــــشــــــروع  ــذ  ــ ــي ــ ــف ــ ــن ــ ت

بقطـــاع  المســـاعد  الوكيـــل  قالـــت 
بـــوزارة المواصـــات  البـــري  النقـــل 
نـــدى ديـــن إن مشـــروع المتـــرو لـــن 
يلغـــي حافـــات النقل، مؤكـــدة أنها 
تشـــغيل  بطريقـــة  لكـــن  ستســـتمر، 
مختلفة، وفقا لمواقع نقاط المترو، 
شـــبكة  دراســـة  “ســـنعيد  مضيفـــة 
الحافات مع بدء تشـــغيل مشروع 

المترو”.
وأضافـــت ديـــن خـــال مشـــاركتها 
باجتمـــاع مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
بمعيـــة عـــدد مـــن مســـؤولي وزارة 
عـــن  الحقـــا  “ســـيعلن  المواصـــات 
موعد تشـــغيل المترو، بعد أن تنجز 
األمور التشـــغيلية، وستحدد حينها 
سرعة القطار والمحطات واألوقات 

كل  بيـــن  مـــا  المســـتغرقة  الزمنيـــة 
محطة وأخرى”.

المشـــروع  “تنفيـــذ  وتابعـــت 
سيســـتغرق مـــا بيـــن 4 و5 ســـنوات 

بناء، وســـتكون خطـــة التنفيذ بناء 
على الشراكة مع المطور”.

وأردفـــت دين “نعمل على أن تكون 
المحطات شـــاملة بحيث تستوعب 

والتـــي  والســـيارات  الخدمـــات 
منهـــا ســـيارات التاكســـي إن أمكن، 
والبعض من هذه الخدمات ستكون 
تكميلية مع إنجاز المشروع نفسه”.

صور تخيلية لمواقع المترو مسار المترو

^ ســـجل اجتماع مجلس أمانة العاصمـــة 114 طلبا للترميم خال 
العـــام 2020 ما تزال على قائمة االنتظـــار، موضحا أن مجموع الطلبات 

للعام 2021 حتى إعداد التقارير هو )152(.
وبلغـــت طلبات اســـتخراج رخصة البناء لها من قائمـــة العام 2021 )26( 
طلبا، أما الطلبات في طور اســـتخراج الرخـــص البناء، فبلغت )50(، في 

حين بلغت الطلبات المرحلة لألعوام المقبلة )76(.
ولفت االجتماع أيضا إلى عدد الطلبات المقدمة لطلب مواقف للمقيمين، 
وبمجموع )134( طلبا، منها )25( طلبا تم الموافقة عليه، و)21( ُرفضت، 

و)35( رفعت للدراسة.

114 طلب ترميم بالعاصمة على قائمة االنتظار

راشد الغائب

إبراهيم النهام

مغردون للبحريني جمال: أنت بطل وشاب ملهم
ــان ــ ــرط ــ ــس ــ ــه مـــــن مـــــــرض ال ــ ــاجـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ نـــــــال الـــمـــاجـــســـتـــيـــر خـــــــال رحـ

أثـــار الشـــاب البحريني “جمـــال” والـــذي يعالج في 
مستشـــفى ملـــك حمـــد الجامعـــي مـــن مضاعفـــات 
مـــرض الســـرطان إبهـــار عـــدد واســـع من الشـــباب 
كا  مـــن   - والمغرديـــن  والكتـــاب  والمثقفيـــن 
الجنســـين - بالعالـــم العربـــي بعـــد أن حصـــل علـــى 
شـــهادة الماجســـتير في اإلدارة العامة، بالرغم من 

مضاعفات مرضه المرير.
وغـــرد “جمال” قائـــا: “اليوم تم بحمـــد هللا تقديم 
أطروحتي وحصلت على شـــهادة الماجســـتير في 
اإلدارة العامـــة، رغـــم مـــرض الســـرطان والعـــاج 
العنايـــة  غرفـــة  فـــي  والنـــوم  المكثـــف  الكيمـــاوي 
واألعـــراض الجانبيـــة الســـيئة للكيمـــاوي وكلها لم 
توقفني عن تحقيق طموحي، رسالتي لك اذا كان 
عندك حلم وطموح ال تخلي أي شـــيء يوقفك عن 

تحقيق ذلك الهدف”.

والقت التغريده انتشـــارا واســـعا، بأكثر من 4222 
حتـــى  اقتباســـا  و471  إعجـــاب  ألـــف  و32  مـــرة، 
كتابة هذه الســـطور، وســـط ثناء وتقدير وتشجيع 

الجميع.
وفـــي تغريـــده أخـــرى، نشـــر جمـــال صـــورة غرفته 
في مستشـــفى الملك حمـــد الجامعي وهي مزدانة 

بالبالونـــات الملونـــة وبها كعكة تحمل اســـمه قائا 
“شـــكرا لمستشـــفى الملك حمد الجامعـــي، ولجميع 
العامليـــن على المفاجأة الجميلـــة اليوم باالحتفال 
بحصولـــي علـــى الماجســـتير، التفاصيل البســـيطة 
هـــي أكثر األشـــياء التي تدخل الفرحـــة في قلوب 

البشر”.

وفـــي تعليـــق مـــن حمد بن جـــروان قـــال “صديقي 
وأخـــي الغالي جمال، ألف ألف مبروك، وهللا يكتب 
لـــك الشـــفاء وبـــإذن هللا أحضـــر معـــك مناقشـــتك 
للدكتـــوراه، أنـــت بطـــل يـــا صديقـــي، شـــد حيلـــك 

والوعد قادم والشفاء قادم بإذن هللا”.
وقال محمد الزيني “وهللا العظيم كامك أعطاني 

دعما معنويا ونفسيا لتحقيق هدفي، كنت مترددا 
وكثيـــر التفكيـــر، ولكـــن وبعـــد أن قـــرأت تغريدتك 
دفعتنـــي الحماســـة ألن أبدأ المشـــوار متوكا على 
هللا داعيـــا ربـــي أن يرزقني من حيث ال أحتســـب، 
أســـأل هللا العظيم رب العرش الكريم أن يشـــفيك 

ويعافيك ويقومك بالسامة، شكرا لك من قبل”.
وقـــال حســـن بن هـــال الثقفي “أغبطـــك على هذا 
اإلصرار رغم اآلالم، ولكن هذه من نعم هللا لتكون 
قـــدوة لمـــن يتابعـــك خـــال مســـيرتك العاجيـــة 
والتعليمية”. وعلق باســـم النقبـــي “وراء كل نجاح 
في الحياة طموح، فما أروع اإلنســـان حين يعيش 
على هذه الحياة مفعما بالطموح لكي يحقق هدفه 
ومـــا يريده مـــع التوكل على هللا وفـــي ظل خطط 
وإســـتراتيجية مدروســـة ومحكمـــة وعلى أســـس 

منظمة وثابتة حتى يصل إلى الهدف”.
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الهندي: “األشغال” رفضت
قـــــال   ^
لجنة  رئـــيـــس 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــ ال
ــق  ــ ــ ــراف ــ ــ ــم ــ ــ وال

العاصمة  أمــانــة  بمجلس  الــعــامــة 
األشغال  وزارة  إن  الهندي  محمد 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون 
الــــعــــمــــرانــــي لـــــم تــــتــــجــــاوب مــع 
الفتات  بــوضــع  المجلس  اقــتــراح 
إرشادية للداللة على قرى جزيرة 
ســتــرة والــتــي تــهــدف إلـــى إرشـــاد 
القرى  إلى  والمقيمين  المواطنين 
ــة لـــلـــقـــادمـــيـــن مــــن خــــارج  ــاصــ خــ

الجزيرة.

ــل” ــ ــواصـ ــ “تـ عـــبـــر  طـــلـــًبـــا   740 ــاب:  ــ ــهـ ــ شـ آل 

لوحات إرشادية في قرى سترة

وافق مجلس أمانة العاصمة برئاسة 
صالـــح طـــرادة علـــى مقتـــرح وضـــع 
الفتـــات إرشـــادية للداللـــة على قرى 
إلـــى إرشـــاد  تهـــدف  جزيـــرة ســـترة 
قـــرى  إلـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
جزيرة سترة خصوصا للقادمين من 
خـــارج الجزيـــرة، وتســـهيل الوصول 
إلـــى قرى ســـترة الرئيســـة والمناطق 
اإلســـكانية داخلهـــا، وأيضـــا تعريـــف 
الزائرين بالقرى التاريخية الموجودة 

بها.
وعلق العضو محمد توفيق آل عباس 
قائا “سترة تتكون من مجموعة من 

القـــرى، والتي تحولت لعدد كبير من 
المجمعات السكنية والبيوت، ووضع 
هـــذه الافتـــات ســـيخدم الكثير من 

األهالي والمرتادين معا”.

وفـــي موضـــوع آخـــر، قالـــت رئيـــس 
لجنـــة العاقـــات واإلعـــام بمجلـــس 
أمانة العاصمة مها آل شهاب إن عدد 
الطلبات والشكاوى الواردة للمجلس 

عبـــر برنامـــج تواصل بلـــغ )740( من 
نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021.

المجلـــس  أن  شـــهاب  آل  وأضافـــت 
تلقى 100 طلب وشكوى من شؤون 
البلديات، )447( مـــن أمانة العاصمة، 
)41( البلديـــات األخرى، )38( شـــؤون 
األشغال، )13( هيئة الكهرباء والماء، 
)18( محافظة العاصمـــة، )15( وزارة 
وزارة   )7( اإلســـكان،   )2( الصحـــة، 
 )1( االجتماعيـــة،  والتنميـــة  العمـــل 
هيئة التخطيط والتطوير العمراني، 

)8( اإلدارة العامة للمرور.

مها آل شهاب

إبراهيم النهام

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

للتواصل: 17111483

تبرعوا إلخوانكم في الدولة الفالنية... النصب عن طريق البنفت
رموز وغموض وحشو نستلمه في رسائل نصية تدعو إلى المساهمة 
بأي مبلغ إلخواننا في “الدولة الفالنية” كما يطلقون عليهم، وتحويل 
المبلـــغ علـــى البنفت، والمحتالـــون فقط هم من يفهمـــون تلك الرموز 
واإلشـــارات التـــي تتدفق كالشـــالالت الهـــادرة على الهواتـــف النقالة 
للمواطنيـــن، وال نعـــرف كيـــف يحصلـــون علـــى أرقامنـــا والجهة التي 
تســـاعدهم علـــى الترتيـــل بمزاميـــر النصـــب واالحتيال. في الســـابق 
عانينـــا من الرســـائل النصيـــة الدعائية المزعجة، ومن ثـــم المكالمات 
المجهولة التي تأتينا من محالت وشركات وأشخاص بغية الترويج 
لســـلعة معينة أو لطرح مجموعة من األسئلة لعمل بحث أو استبيان 
وإلى آخر القصة، واليوم جاء من يتاجر باســـم الدين والصدقة عبر 

تضليل عامة الناس واللبيب يفهم.
لقـــد وجدوها طريقة ســـهلة في النصب واالحتيـــال على المواطنين 
بهـــذه الطريقـــة التي ال تحتاج إال لجملة مثـــل “تبرعوا إلخوانكم في 
الدولة الفالنية، فهم يعيشـــون في منطقة نائية ويحتاجون لمسجد 
للصـــالة، أو لبئـــر مـــاء أو مالبـــس أو...”، ويبـــدأ التبـــرع بدينـــار واحد 

وفـــوق، ولكـــم أن تتخيلـــوا كم دينارا سيكســـب هؤالء من البســـطاء 
الذيـــن يعملـــون بالنية بأوســـع معانيها ويتصـــورون أن كل عمل نزيه 
وأن هؤالء الذين يرســـلون الرســـائل النصية يقومون برسالة سامية 
وأنهـــم بعيـــدون عـــن االنحـــراف وهدفهـــم الوحيـــد هـــو فعـــل الخير 

ومساعدة المحتاجين في كل مكان.
المســـألة ال تحتـــاج إلـــى فطنـــة ومعرفة والـــكل يدرك الحـــق ومعنى 
الباطل، فهناك جمعيات خيرية معتمدة لدى الدولة ومن يريد التبرع 
يعرف الطريق، وال يمكن الثقة في أشـــخاص يســـعون إلى الحصول 
علـــى المـــال عبر البنفت من الناس وبعضهـــم يدعي أنه يمثل جمعية 
خيرية ويقيم جســـرا من األكاذيب، ويحشـــو حســـاباته في وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي بفيديوهات وصور مؤثرة “جميعها متشـــابهة 
تقريبا وفي مكان واحد” في متاجرة واضحة باســـم اإلســـالم وعظة 

هذا الدين.
السؤال.. إلى متى سيترك هؤالء يجولون ويصولون في الضحك على  «

الناس دون مراقبة ومساءلة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تكسب غير مشروع
يقـــدم بعـــض أعضـــاء المجالـــس البلديـــة بيـــن الحين واآلخـــر، على 
اســـتغالل اجتماعاتهم الدورية مع مسؤولي وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني، والتي تعرض خاللها مشاريع الوزارة 
المستقبلية بدوائرهم، عبر اقتناص المشاريع الُمهمة والجاذبة منها، 
ونشـــرها بحســـاباتهم فـــي شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي، ونســـبها 

ألنفسهم أمام المواطنين، هكذا بكل بساطة.
بلديون آخرون، يقومون وعلى مدار الســـاعة، بتوثيق كل المشاريع 
التطويريـــة التي تقـــوم بها الوزارة في “فرجـــان” دوائرهم، من فتح 
منافـــذ، وطـــرق، ورصـــف لألرصفـــة، ونشـــرها أيضـــا في حســـاباتهم 
الشـــخصية، مع إضافـــة “كومنتات”، تحمل تلميحات ورســـائل بأنهم 

أصحاب الفضل األول واألخير بما يحدث.
وأذكـــر أنـــه حدثنـــي ذات مـــرة أحـــد األعضـــاء البلدييـــن الســـابقين، 
وهو يقول ضاحكًا، عضو بلدي ينشـــر في حســـاباته تطوير الشـــارع 
“الفالنـــي” وفتـــح الحديقة “الفالنية” في حين أن هذه المشـــاريع أنا 
مـــن بادرت بتقديـــم مقترحاتها حين كنت عضوا قبل عدة ســـنوات، 
وهي تنفذ اآلن بناء على ذلك، فلماذا هذا االقتناص غير المشروع؟ 
ولم ال ينســـب الفضل ألصحابه؟ ولمـــاذا ال يجد هذا العضو ويجتهد 

ويعمل، مثله مثل غيره بدالً من هذا التكسب غير المشروع؟
وبرأيي، فإن ما يحدث ببســـاطة هو محاولة يائسة لدغدغة مشاعر 
الناخبيـــن، وإقناعهم بجـــدوى عملهم البلـــدي، وإنتاجيتهم، وإن كان 
على حســـاب مـــن يعملون الليـــل والنهار في وزارة األشـــغال، خدمة 

للوطن والمواطنين.
هذا التكسب غير المشروع، سيتفاقم مع تنامي العد التنازلي  «

لالنتخابات المقبلة، والتي يطمح بها بعض البلديين إلعادة ترشحهم 
مرة أخرى، ومنهم من سيسعى لدخول االنتخابات النيابية نفسها، 

ومحاولة إعادة تكرار تجربة وصول البلديين للبرلمان، وهو مشروع لن 
ينجح إال بوجود إرث من الخدمات للناس، وإن كانت من جهد وعمل 

اآلخرين.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

لمن تلك البيوت؟
ال أمزح، وكلي جدية، هل يقدم البحريني طلب اإلسكان لنفسه، أم البنه؟ 
فـــإن كان الحصـــول على وحدة ســـكنية يأتي بعد 25 عامـــًا أو أكثر، فذاك 
يعنـــي أن المنتفع من هذه الوحدة ليـــس األب مقدم الطلب، بل ابنه الذي 
كان فـــي عالم الغيب يومًا، وبات مشـــرفًا على الـــزواج وبحاجة هو اآلخر 

اليوم إلى سكٍن له ولعياله.
االنتظـــار فعـــل يحتاج إلـــى صبر، وهو أهـــون من أن تعطـــي األمل المرئ 
وتســـوفه! أبوحســـن، كغيره قدم طلبًا إســـكانيًا منذ نحو 22 عامًا، وحتى 
اليوم ورغم كل مراجعاته ومناشداته لم يهدأ باله بحصوله على حقه في 
وحدة سكنية تغنيه عن السكن المؤجر منذ زواجه. انتظر طويالً، وأُعطي 
أمـــالً فـــي الحصـــول علـــى وحدة ســـكنية في مشـــروع توبلي اإلســـكاني، 
كونه من ســـكنة مدينة عيســـى، وزعـــت الوحدات ولم يحصـــل منها على 
أمله، عاد األمل ليتجدد مرة أخرى في مشـــروع الرملي اإلســـكاني، الذي 
وكما وعده المســـؤولون بأنه ســـيغطي طلبات ما بعد عـــام 2000م، وهذا 
يعني أنه وبالشـــك ســـيحصل أخيرًا على مطلبه. انتهى مشـــروع الرملي 
ووزعـــت الوحدات، وهاتف أبوحســـن لم يرن ليبشـــره! رغـــم أن هناك من 
حصل على وحدة سكنية وطلبه أحدث من طلبه! وهناك من حصل على 
وحدة ســـكنية دون الحصول على شـــهادة اســـتحقاق أصالً! واألغرب من 
هـــذا وذاك وجود وحدات جاهزة ولم توزع ضمن الوحدات تلك، ليجعلنا 
نتســـاءل: لمـــن تلك البيـــوت؟ ولماذا تبقـــى مهجـــورة، دون أن ينتفع منها 

أحد المواطنين؟
وألن الصبر فن، وأبوحســـن يملك هذا الفن كما يبدو، أو لنقل، ال يملك إال 
أن يصبر، أُعطي شهادة استحقاق لوحدة سكنية في مشروع شرق سترة 
اإلسكاني، قبل على مضض وبه ُغصة، وقيل إن المشروع سيكون جاهزًا 
خـــالل عاميـــن، وهـــا همـــا العامان قـــد انصرما، والمشـــروع متوقـــف! عام 
يلوك اآلخر وحلم الوحدة الســـكنية يتضاءل.. األعمار بيد هللا، لكن العمر 
يمضـــي، ويجعلنا نقترب من العمر االفتراضـــي لبقائنا أحياء، وال نريد أن 

نسمع مجددًا خبر موت مواطن عند استالمه مفاتيح وحدته السكنية.

ياسمينة: 

متى ستتوقف هذه المعاناة؟. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

تهـــدف جهود التنميـــة التي تبذلها الحكومة البحرينية إلى االرتقاء بمســـتوى جودة 
الحيـــاة، وتتطلـــب هـــذه الجهود جهوًدا أخـــرى لحماية التنمية ومـــن ضمنها اجتثاث 
العوامل التي تستهدف تعطيلها، ومنها التصدي لتهريب المخدرات، وقد تم اإلعالن 
مؤخـــًرا بالجرائد المحلية عن كشـــف تهريب كمية من المخـــدرات إلى البحرين، وتم 

ذلك بفضل هللا ويقظة أجهزة األمن وتقنية األجهزة التي كشفت عنها.
وتولـــي وزارة الداخليـــة اهتماًمـــا مشـــهوًدا ومتواصـــاًل لمكافحـــة المخـــدرات وفـــق 
خطـــة وطنيـــة متكاملـــة وبتدابير أمنية وتشـــريعية ووقائية وعالجيـــة للحماية من 
آثارهـــا وتداعياتها المرضية، وال تتحمل عبء مســـؤولية مكافحة المخدرات وزارة 
الداخليـــة فقـــط ألن األمر شـــراكة مجتمعية يتحمل مســـؤوليتها الجميـــع من أجهزة 
رســـمية وأهليـــة ومجتمعيـــة، فتأثيـــر المخـــدرات ُيدمر صحـــة األفـــراد، وُيضر بأمن 
واقتصـــاد البالد ومســـتقبل الجميع، ومســـؤولية الدفاع عن البحريـــن والتصدي لهذا 

الشر من قبل أعداء البالد هي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع.
وتقـــوم إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بالتعاون 
مـــع األجهـــزة األمنيـــة المعنيـــة والشـــراكة المجتمعيـــة بحمايـــة المجتمـــع البحرينـــي 
وأفـــراده مـــن آفة المخدرات وتداعياتها، وقد تم تدشـــين “الخطة الوطنية لمكافحة 
المخدرات” في 25 يونيو 2015م تحت مظلة )اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات( 

بمشـــاركة )24( جهـــة حكومية ومؤسســـة وطنيـــة، وحققت الخطة نجاًحـــا عالًيا في 
التصـــدي للمخـــدرات، وقد اتخـــذت البحرين التدابيـــر األمنية لمنع دخـــول وتهريب 
المواد المخدرة واالتجار فيها وترويجها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة من خالل 

التصدي للمروجين والمتعاطين ومراقبة منافذ البالد البرية والجوية والبحرية.
وتحقـــق مشـــاركة الجميع فـــي محاربة المخـــدرات الكثير من األهـــداف، والتي منها 
إنقاذ أرواح المتعاطين وعالجهم، ونشر الوعي بمخاطر المخدرات األمنية والصحية 
واالقتصادية، وتفنيد المعلومات المضللة عن فوائد المخدرات والتأكيد على شرها، 
وتحقيـــق منعـــة المجتمع الصحيـــة واالجتماعية واالقتصادية من االنحراف بســـبب 
تداول وتناول المخدرات، وتعزيز التعاون بين البحرين والدول األخرى في تحقيق 

عالم خال من تعاطي المخدرات.

إن تعزيز الثقافة المجتمعية حول ما تسببه المخدرات من آثار صحية واجتماعية  «
واقتصادية ُيساهم كثيًرا في عدم رواجها وتعاطيها، وفرض عقوبات رادعة ُيقلل من 

انتشارها، واستمرار وزارة الداخلية في ضبط قضايا المخدرات يعكس نجاحها في 
مكافحة المخدرات عبر المنافذ الدولية وفي الداخل، ولقاء هذه الجهود نالت البحرين 

“عضوية لجنة المخدرات باألمم المتحدة” للسنوات )2020م ـ 2023م( وفازت إدارة 
مكافحة المخدرات بالمركز الثالث “للتعاون العملياتي المعلوماتي” من مجلس وزراء 

الداخلية العرب لعام 2020م - 2021م وغيرها من الجوائز التقديرية األخرى.

عبدعلي الغسرة

مكافحة المخدرات لحماية البحرين

ال شك أن الجميع يتفق معي على أن األغلبية العظمى من أفراد المجتمع البحريني 
يعشقون طلب المأكوالت والحلويات من خالل الطلب عن طريق شركات التوصيل، 
لكـــن األمـــر أصبـــح بصـــورة غير مســـبوقة، حيث أصبـــح الناس في وضع يحســـدون 
عليه من الكسل الشديد واالتكالية، وبودهم لو يطلبون حتى قنينة الماء من خارج 
المنـــزل! أصبـــح العاملـــون في شـــركات التوصيل يطرقـــون أبواب منازلنـــا في اليوم 
الواحـــد أكثـــر مـــن زيارات األهل لنا في الســـنة الواحـــدة! الحظوا المقارنـــة، هذا غير 

معقول وظاهرة غير صحية البتة.
حدثنـــي أحـــد أصدقائي وهو يملك مطعًما بأن الناس أصبحـــوا ال يأتون إلى المطعم 
ألخذ طلباتهم، ويعتمدون اعتماًدا كلًيا على شركات التوصيل، حتى إن كان منزلهم 
علـــى بعـــد خطـــوات مـــن المطعـــم! والمضحك المبكـــي وعلى عهـــدة الـــراوي أن أحد 
األشـــخاص طلب مشـــروبا غازيا قيمته ٤٠٠ فلس في حين أن ســـعره ٢٥٠ فلًسا في 
أي ســـوبرماركت، إضافة إلى أن شـــركة التوصيل تفرض ٢٥ % رسوما على صاحب 
المطعـــم و٧٠٠ فلس من طالب المشـــروب! تصوروا أن هذا الشـــاب دفع دينارا ومئة 
فلس في حين كان بإمكانه أن يشتريه بـ ٢٥٠ فلًسا ال غير، واألمثلة كثيرة حول هذا 

الســـلوك الخاطئ والخطير الذي أعتبره تهديدا لممارســـاتنا اليومية الحياتية ونمط 
الحيـــاة مـــن ناحية المصاريـــف اإلضافية التي تكون كاهال على الشـــخص أو عائلته، 

ناهيك عن الناحية الصحية والنظافة المتبعة في تحضير هذه األطعمة. 
إننـــا بأمـــس الحاجـــة إلى إطالق حملـــة إعالمية وطنية تشـــارك فيهـــا جميع الجهات 
الحكوميـــة والخاصـــة والجمعيـــات األهلية واألجهـــزة اإلعالمية ووســـائل التواصل 
االجتماعي بمختلف أنواعها لنشـــر الوعي وتثقيـــف الناس بهذه الجزئية من حياتنا، 
صدقونـــي إن هذه الحمالت ســـتؤتي ثمارها على المدى المتوســـط، وأنا لم أكن قط 

ضد مبدأ التعامل وطلب األطباق من المطاعم، لكن ليس بهذه الطريقة المجنونة.

أعرف موظفين رواتبهم متواضعة جًدا ويصرون على تناول وجبة اإلفطار في مقر  «
عملهم بشكل يومي، ما يكلفهم مبلغا وقدره، ويتنقلون بعد الدوام من مقهى إلى آخر، 

وفي نهاية الشهر يشتكون بأن راتبهم ال يكفيهم! السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا ال 
نعود أنفسنا على تناول وجبة اإلفطار على سبيل المثال وليس الحصر في منازلنا، 

ونوفر بذلك الكثير من المصروفات، باإلضافة إلى أنه سلوك صحي، والله من وراء 
القصد.
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@gmail.com
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