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تعميم لولي العهد رئي�س الوزراء ب�ض�أن عطلة عيد الأ�ضحى

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء تعميم بشأن عطلة عيد األضحى المبارك لعام 1442هـ.

ُتعطل  هـ  لعام 1442  المبارك  بمناسبة عيد األضحى  أنه  التعميم  وجاء في 
العيد  ويـــوم  بعرفة  الــوقــوف  يــوم  الــعــامــة  ومؤسساتها  وهيئاتها  المملكة  وزارات 
واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس 

9 و10 و11 و12 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 19 و20 و21 و22 يوليو 2021م. 
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الن���ت���ق����ل اإل������ى ال��م�����ض��ت��وى الأخ�������ض���ر ي�����وم ال��ج��م��ع�����ة

ــي الــطــبــي  ــنـ ــوطـ ــق الـ ــريـ ــفـ أعـــلـــن الـ
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19) 
اللجنة  العرض وأخذ موافقة  أنه بعد 
متوسط  لتقييم  ووفـــًقـــا  التنسيقية، 
من  الجديدة  القائمة  الــحــاالت  نسبة 
إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، 
فقد تقرر بدًءا من يوم الجمعة الموافق 
16 يوليو 2021 االنتقال إلى المستوى 
ــارة الضوئية  ــ آلــيــة اإلشـ وفـــق  األخــضــر 
لمستوى انتشار فيروس كورونا، والذي 
التي  يندرج تحته عدد من اإلجــراءات 

تم إعالنها عند اعتماد اآللية.
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  وأضــــاف 

ــا أنـــه وفــقــًا  لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـ
لــمــا يــقــتــضــيــه الـــحـــفـــاظ عــلــى صحة 
وبناًء على ما  والمقيمين،  المواطنين 
عــدم خضوع  بــشــأن  إعــالنــه مسبقًا  تــم 
بــعــض الــمــنــاســبــات لــمــعــطــيــات »آلــيــة 
اإلشـــــــارة الــضــوئــيــة لــمــســتــوى انــتــشــار 
التجمع  يــشــكــل  لــمــا  كـــورونـــا«  فـــيـــروس 
فــيــهــا مـــن خــطــٍر عــلــى صــحــة وســالمــة 
ــًا تــطــبــيــق  ــرر أيــــضــ ــقـ ــه تـ ــإنـ الـــجـــمـــيـــع، فـ
إجـــــــراءات الــمــســتــوى الــبــرتــقــالــي وفــق 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
ــازة يـــوم عــرفــة  ــ ــا فـــي إجـ فـــيـــروس كـــورونـ
بدًءا من  المبارك  وأيام عيد األضحى 

 ،2021 يوليو   19 الموافق  اإلثنين  يــوم 
لغاية يوم الخميس الموافق 22 يوليو 

.2021
أشـــــادت منظمة  ــرى  ــ أخـ مـــن جــهــة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــإنــجــاز الــبــحــريــن 
مليون شخص  أكثر من  بتلقي  الباهر 
ــيـــد-19، وهــو  ــوفـ جــرعــتــيــن مـــن لــقــاح كـ
يــقــرب مــن 70% من  مــا يــضــمــن أن مــا 
إضافية  بطبقة  اآلن  يتمتعون  السكان 

من الحماية من الفيروس.

ال�ب�ح�ري��ن  ب�اإن�ج��از  ت��ش�ي��د  ال�ع�ال�م�ي��ة  ال��ش�ح��ة 

ال���ش��ك�������ان م������ن   ٪٧٠ بت��ط��ع��ي��������م  ال��ب���اه���ر 

أجــــرى حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
ــااًل هــاتــفــيــًا مـــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن  اتـــصـ
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
انــجــاز  بمناسبة  الــشــبــاب،  وشــئــون  اإلنــســانــيــة 
الفريق الملكي للقدرة بحصوله على المركز 
األول في بطولة إسبانيا الدولية للقدرة. وقدم 
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  إلــى  التهاني  جاللته 
حمد آل خليفة، مشيدًا جاللته بجهود سموه 
البارزة في مواصلة تأكيد مكانة رياضة القدرة 

البحرينية في المحافل الخارجية.

األمير  الملكي  السمو  صاحب  رعاية  تحت 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
معرض  األربــعــاء  الــيــوم  ينطلق  الــــوزراء  مجلس 
البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 
الــســابــعــة واألربـــعـــيـــن، وتــنــظــمــه هــيــئــة الــبــحــريــن 
الوطني,  الــبــحــريــن  مــســرح  فــي  واآلثــــار  للثقافة 
ويشارك فيه 57 فنانا تشكيليا، من بينهم فنانون 

بحرينيون ومقيمون في المملكة.
ـــن مــــــدارس  ــاال مــ ــ ــمـ ــ ــعــــرض أعـ ــمــ  ويــــضــــم الــ
أعمال  بين  ما  وتتنوع  مختلفة  فنية  واتجاهات 

رسم باستخدام خامات ومواد متعددة.

ال��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ ن������ض��ر ب���ن ح���م���د  ب��ف��وز 

للقدرة اإ���ض��ب���ن��ي���  ب�����ض��ب���ق  ال��م��ل��ك��ي  ال��ف��ري��ق 

ول��ي ال�ع�ه��د رئ�ي���س ال��وزراء ي�رع��ى م��عر�س

للفن��ون الت�ضكي�ل�ي��ة الي��وم ال��ض�ن��وي  البح��رين 
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ص4

الرياضة

أخبار البحرين

أخبار البحرين

} جاللة الملك.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

رصـــد تــقــريــر لــشــركــة األبــحــاث واالســتــشــارات 
جــروب« مجموعة من  بيزنس  »أكسفورد  العالمية 
الــبــحــريــن مقصدا  أن تجعل  شــأنــهــا  مــن  الــمــزايــا 
جائحة  بعد  مــا  مرحلة  فــي  لالستثمارات  جــاذبــا 

كورونا. 
وقــالــت الــشــركــة، الــتــي تــوفــر مــعــلــومــات حــول 
األعمال التجارية في 35 دولة، في خريطة طريق 
لــلــتــعــافــي مـــن كـــوفـــيـــد-19 فـــي الــبــحــريــن إن هــذه 
المزايا تشمل اللوائح المواتية لألعمال التجارية 
مع  القوي  واالرتــبــاط  التشغيل  كلفة  وانخفاض 
الــمــحــيــط الــــدولــــي والــــقــــرب الــجــغــرافــي ومــتــانــة 
وقــال  السعودية.  العربية  المملكة  مــع  العالقات 
التقرير إن البحرين دخلت في جائحة كوفيد-19 
باالقتصاد األكثر تنوعا بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، األمر الذي يعني أنها كانت أقل عرضة 

لــلــتــأثــر بــاالنــخــفــاض الـــحـــاد فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
العالمية، كما استفادت البالد أيضا من انخفاض 
تكاليف التشغيل التي تعتبر األقل في المنطقة، 
وقد ساعد ذلك، إضافة إلى إجراءات الدعم التي 
الشركات  المركزي،  والمصرف  الحكومة  طبقتها 

في المحافظة على استمرارية أعمالها.
وأشارت الشركة إلى أن البحرين كانت عرضة 
الضطراب مفاجئ في سلسلة اإلمدادات الدولية، 
حـــدث ذلـــك فــي بــدايــة الــجــائــحــة، وذلــــك لكونها 
ــة كــبــيــرة على  ــدرجـ اقـــتـــصـــادا مــفــتــوحــا يــعــتــمــد بـ
الـــتـــجـــارة، غــيــر أن تــنــوع مــحــفــظــة الــــصــــادرات قد 
ساعد في التخفيف من آثار انخفاض مستويات 
شأن  من  وأن  القطاعات،  من  العديد  في  الطلب 
في  البحرين  ميزة القتصاد  يكون  أن  التنوع  هذا 

مرحلة التعافي من الجائحة. 

م�ض�تق�ب��ل واع��د لقت�ض���د البح�ري��ن بعد كورون���
تقري�ر دول�ي: عوام�ل ق�وة تجع�ل البحري�ن جاذب�ة لال�س�تثمارات بع�د الجائح�ة

} نظرة إيجابية عالمية نحو مستقبل االقتصاد البحريني.
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 ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية 

الـ 390 الذي عقد عن بعد.

ــار ســمــو ولــــي الـــعـــهـــد« عــلــى مــوقــع  ــبــ وذكـــــر حـــســـاب »أخــ
التواصل االجتماعي »تويتر« أن اللجنة التنسيقية اطلعت 
على مستجدات إجراءات السفر عبر مطار البحرين الدولي، 

واســتــعــرضــت مــســتــجــدات آلــيــة اإلشــــارة الــضــوئــيــة لمستوى 
انتشار فيروس كورونا، كما ناقشت آخر مستجدات التعامل 

مع فيروس كورونا، واإلجراءات المتعلقة بذلك.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل اجتماع اللجنة التنسيقية.

»التن�سيقية« تطلع على م�ستجدات اإجراءات ال�سفر عبر مطار البحرين

السمو  رعــايــة صــاحــب   تحت 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكّي 
رئــيــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ــي  ــ ولــ آل خــلــيــفــة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، يــنــطــلــق الــيــوم 
األربعاء الموافق 14 يوليو 2021م 
معرض البحرين السنوي للفنون 
السابعة  نسخته  فــي  التشكيلية 
تــنــّظــمــه هيئة  واألربـــعـــيـــن، حــيــث 
الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــــار فــي 
ويشارك  الوطني  البحرين  مسرح 

فيه 57 فّناًنا تشكيلًيا.
ويشارك في معرض البحرين 
هذا  التشكيلية  للفنون  السنوي 
العام فنانون بحرينيون ومقيمون 
فـــي الــمــمــلــكــة، ويـــضـــم الــمــعــرض 
أعمااًل من مدارس واتجاهات فنية 
مختلفة تتنوع ما بين أعمال رسم 

باستخدام خامات ومواد متعددة، 
وتصوير  وتركيب،  فيديو  وأعــمــال 

فوتوغرافي، ونحت وغيرها.
ــــرض  ــعـ ــ وعــــــــلــــــــى هــــــــامــــــــش مـ
ــوي لـــلـــفـــنـــون  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الــــبــــحــــريــــن الـ
البحرين  التشكيلية تفتتح هيئة 
بعنوان  مــعــرضــًا  ــار  واآلثــ للثقافة 
ــلـــمـــان - حــضــور  »خـــلـــيـــفـــة بــــن سـ
-1972 ألعــــوام:  تــجــّدد  بالمحبة 
لـــصـــاحـــب  تـــكـــريـــســـه  تـــــم   »2020
ــر خليفة  ــيـ األمـ الــمــلــكــي  الــســمــو 
اهلل،  رحمه  خليفة  آل  سلمان  بن 
بشكل متواصل حتى  رعــى  الــذي 
البحرين  معرض  الماضي  العام 
منذ  التشكيلية  للفنون  السنوي 
ويتضمن  1972م.  عــام  انطالقته 
المعرض صورًا الفتتاح المعرض 

منذ بــدايــاتــه، إضــافــة إلــى عرض 
ــم يــــــوّثــــــق مــــــعــــــارض الـــفـــن  ــلــ ــيــ فــ
الــتــشــكــيــلــي عــلــى مــــدى ســنــواتــهــا 
الكلمات  الستة واألربعين وبعض 
التي كتباها سمّوه حول المعرض.

ويـــــعـــــد مـــــعـــــرض الـــبـــحـــريـــن 
أكبر  التشكيلية  للفنون  السنوي 
ــنـــوي يــقــام  ــم تــجــمــع فـــنـــي سـ ــ وأهــ
استقطب  وقد  البحرين.  بمملكة 
الحركة  وجــوه  أبــرز  السنوات  عبر 
رواد  من  المملكة  في  التشكيلية 
ــمــــواهــــب الــفــنــيــة  إضــــافــــة إلـــــى الــ
شمولية  بجدارة  ليعكس  الشابة، 
الـــتـــجـــربـــة الـــفـــنـــيـــة الــتــشــكــيــلــيــة 
ــزءًا  الــبــحــريــنــيــة، الـــتـــي تــشــكــل جــ
ــراك الـــثـــقـــافـــي  ــ ــحــ ــ ــا مـــــن الــ ــهـــمـ مـ

المحلي.

تحت رعاية ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

انطالق معر�ض البحرين ال�سنوي للفنون الت�سكيلية ال�سابع والأربعين اليوم

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى برقية 
تهنئة إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
وذلــك  الصديقة،  الفرنسية  الجمهورية  رئيس 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 
وتــمــنــيــاتــه لــلــرئــيــس الــفــرنــســي بــمــوفــور الصحة 
والسعادة ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق 

بالمزيد من التقدم واالزدهار.
مشيدا جاللته بعمق العالقات الطيبة التي 
وما  الصديقين  والشعبين  البلدين  بين  تربط 

تشهده من تطور ونمو. 
ــاحــــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر  ــعــــث صــ وبــ
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
الفرنسية  الجمهورية  رئيس  ماكرون  إيمانويل 
الوطني  اليوم  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  الصديقة، 
تهانيه  أطيب  عــن  خاللها  سموه  أعــرب  لــبــالده، 
ولشعب  والسعادة  الصحة  بموفور  له  وتمنياته 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة الــصــديــق بــالــمــزيــد من 

التقدم واالزدهار.
التي  الطيبة  العالقات  بعمق  مشيدا سموه 
تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده 
هـــذه الــعــالقــات مــن تــطــور ونــمــاء عــلــى مختلف 

األصعدة.
 كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
إلى  برقية تهنئة مماثلة  الــوزراء  رئيس مجلس 

السيد جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي.

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

ي���ه���ن���ئ���ان ب����ال����ي����وم ال����وط����ن����ي ل��ف��رن�����س��ا

صـــدر عــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
لــســنــة 2021   )38( رقــــم  قــــرار  الـــــــوزراء  مــجــلــس 

بتعيين مدير في وزارة الداخلية، جاء فيه:
 المادة األولى:

البنعلي  عبدالعزيز  بــن  فهد  الــرائــد  ن  ُيعيَّ
مديرا في وزارة الداخلية.

المادة الثانية:
يــتــولــى وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة تــســكــيــن الــمــديــر 

ــى مـــن هـــذا الـــقـــرار،  ــ الــمــذكــور فـــي الـــمـــادة األولـ
الداخلية،  بـــوزارة  الشاغرة  اإلدارات  إحــدى  فــي 
واالشتراطات  إدارة،  كل  ومسؤوليات  مهام  وفــق 
ــاة مــؤهــالتــه  الـــالزمـــة فــيــمــن يــشــغــلــهــا، وبـــمـــراعـ

وخبراته.
 المادة الثالثة:

ــر الــداخــلــيــة تــنــفــيــذ هـــذا الـــقـــرار،  عــلــى وزيــ
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة 

الرسمية.

ــب  ــ ــاحـ ــ صــــــــــــدر عـــــــــن صـ
ــكـــي األمــــيــــر  ــلـ ــمـ الــــســــمــــو الـ
سلمان بن حمد آل خليفة 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
الوزراء قرار رقم )37( لسنة 
فـــوق  ســــفــــراء  بــنــقــل   2021
وزارة  إلــى  مفوضين  العادة 

الخارجية، جاء فيه:
المادة األولى

وزارة  إلــــــــــــى  ُيــــــنــــــقــــــل 
الخارجية كل من:

أنور يوسف  السفير   -1
ــداهلل  رئـــيـــس الــبــعــثــة  ــبـ ــعـ الـ
ــة لــمــمــلــكــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ الــــدبــ
الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة 

الصين الشعبية.
ــتـــور  الـــدكـ الـــســـفـــيـــر   -2
ــن عـــبـــدالـــغـــفـــار  ــ مـــحـــمـــد بــ

ــــس الـــبـــعـــثـــة  ــيـ ــ ـــبــــــداهلل رئـ عـــ
ــة لــمــمــلــكــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ الــــدبــ
الجمهورية  لــدى  البحرين 

الفرنسية.
المادة الثانية

عــلــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
وُيعمل  الــقــرار،  هــذا  تنفيذ 
به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

ال��داخ��ل��ي��ة وزارة  ف���ي  م���دي���ر  ت��ع��ي��ي��ن 

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����ض ال��������وزراء ي�����س��در 

ق�����رارا ب��ن��ق��ل ���س��ف��ي��ري��ن اإل����ى ال��خ��ارج��ي��ة

ــنــــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــ أعــ
ــهــــن والــــخــــدمــــات  ــمــ لـــتـــنـــظـــيـــم الــ
الــــصــــحــــيــــة اســــــتــــــمــــــرار الـــعـــمـــل 
بـــجـــهـــود كـــبـــيـــرة إلطــــــــالق نـــظـــام 
إلــــكــــتــــرونــــي مـــتـــكـــامـــل لـــخـــدمـــات 
ــة تــحــت  ــيــ ــات الــــصــــحــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ الـ
مــســمــى »مــــنــــشــــآت«، وذلــــك عــلــى 
nhra.( موقع الهيئة اإللكتروني
حـــيـــث   ،)bh.munshaat
بكل  الــقــيــام  الــنــظــام  هــذا  سيتيح 
والرقابية  التنظيمية  الــخــدمــات 
التي تقوم بها الهيئة للمؤسسات 
واحــدة، ومن  الصحية في منصة 
المؤمل أن يدشن قبل نهاية العام 

الحالي 2021.
وأكـــــدت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــهــيــئــة الـــدكـــتـــورة مـــريـــم عــذبــي 
يوفر  الــنــظــام  هــذا  أّن  الجالهمة 
جــمــيــع الــــخــــدمــــات الــتــنــظــيــمــيــة 
الهيئة  تــقــدمــهــا  الــتــي  والــرقــابــيــة 
ــيــــة، حــيــث  لـــلـــمـــؤســـســـات الــــصــــحــ
يــشــتــمــل الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد عــلــى 
ــات ومـــنـــهـــا  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــد مـــــن الـ ــ ــديـ ــ عـ
الترخيص لمنشأة أو فرع جديد، 
إضافة  المنشأة،  تصنيف  وتغيير 
ملكية  نقل  المنشأة،  إلــى  خدمة 
المنشأة،  عنوان  تغيير  المنشأة، 
تغيير اسم المنشأة، غلق المنشأة 

خدمات  تجديد  فروعها،  أحــد  أو 
المشتركة،  الــخــدمــات  الــمــنــشــأة، 
تــغــيــيــر ســـعـــة الـــمـــنـــشـــأة، تــجــديــد 
مــعــلــومــات االتـــصـــال والــتــرخــيــص 

ألول مرة.
كــــمــــا أوضـــــحـــــت الــــدكــــتــــورة 
الجالهمة أن هذا النظام سيتيح 
ــة  ــيــــص صــــفــــحــــة خــــاصــ تــــخــــصــ
لتتمكن  مــؤســســة صــحــيــة  لــكــل 
التفتيش  تــقــاريــر  مــتــابــعــة  مـــن 
وتصحيح أي مخالفات رصدها 
التأكد  وكذلك  التفتيش،  أثناء 
جميع  تــراخــيــص  صالحية  مــن 
الـــعـــامـــلـــيـــن لـــديـــهـــم واألجــــهــــزة 
المنشأة  في  المتوافرة  الطبية 
ــع الــتــوجــهــات  بـــمـــا يــتــمــاشــى مــ
الـــحـــكـــومـــيـــة ورؤيــــــــة الــبــحــريــن 

.2030
وأضافت الرئيس التنفيذي 
للهيئة أن الهيئة شهدت خطوات 
للتحول  خططها  في  متسارعة 
والتعاون  بالتنسيق  اإللكتروني 
األخرى  الحكومية  الجهات  مع 
وفي مقدمتها هيئة المعلومات 
ووزارة  اإللــكــتــرونــيــة  والــحــكــومــة 
والسياحة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة 
لتنفيذ  وذلك  سجالت(،  )نظام 
الــخــطــط والــــرؤى الــوطــنــيــة في 

هذا اإلطار«.
وأشارت د. الجالهمة إلى أن 
تطبيق  في  اإللكتروني  التحول 
ــى تــطــويــر  الـــخـــدمـــات يـــهـــدف إلــ
ــنـــظـــومـــة تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  مـ

لــلــمــواطــنــيــن بــــجــــودة وفــعــالــيــة 
ــل اإلجــــــــــــــــــراءات عــلــى  ــيــ ــهــ ــســ وتــ
الحصول  وتيسير  الــمــواطــنــيــن 
ــــى الــــــخــــــدمــــــات بـــمـــخـــتـــلـــف  ــلـ ــ عـ
مبادرة  أن  إلى  مشيرة  الوسائل، 

التحول اإللكتروني تنسجم مع 
التحول  فــي  الوطنية  الــمــبــادرة 
المعامالت  لتقديم  اإللكتروني 
الــحــكــومــيــة مــن خـــالل تحسين 

جودة الخدمات. 

لت�سريع الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي.. د. الجالهمة:

اإطالق نظام »من�ساآت« لتوفير الخدمات للموؤ�س�سات ال�سحية في من�سة واحدة

خليفة،  آل  محمد  بــن  أحــمــد  بــن  خــالــد  الــشــيــخ  استقبل 
بقصر  بمكتبه  الدبلوماسية،  للشؤون  الملك  جاللة  مستشار 
الجمهورية  سفيرة  تشاكيل  ايــســن  السفيرة  أمــس  القضيبية 

التركية لدى مملكة البحرين.
بــن محمد آل خليفة  بــن أحــمــد  وقــد رحــب الشيخ خــالــد 
بالسفيرة ايسن تشاكيل، معربا عن تطلع مملكة البحرين إلى 
االرتقاء بالعالقات الثنائية مع الجمهورية التركية في جميع 
وتحقيق  مهامها  فــي  الــتــوفــيــق  للسفيرة  متمنيا  الــمــجــاالت، 

طموحات البلدين ودعم مصالحهما المشتركة.

بلقاء  اعتزازها  تشاكيل  ايسن  السفيرة  أكدت  من جانبها، 
حرص  مــؤكــدة  خليفة،  آل  محمد  بــن  أحمد  بــن  خالد  الشيخ 
مع  المشترك  التعاون  أوجــه  تنمية  على  التركية  الجمهورية 

مملكة البحرين على المستويات كافة.
كما استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية، 
بمكتبه بقصر القضيبية أمس، السيد إيثان غولدريتش، القائم 
لدى  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  لسفارة  باإلنابة  باألعمال 
مملكة البحرين. وقد رحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
مملكة  اعــتــزاز  مــؤكــدا  غــولــدريــتــش،  إيــثــان  بالسيد  خليفة  آل 

البحرين بعالقات الصداقة المتميزة والتحالف االستراتيجي 
الثنائي  التعاون  المتحدة األمريكية، وما يشهده  الواليات  مع 
من تطور وتقدم كبير يعكس اإلرادة المشتركة في فتح مجاالت 
أرحب للعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين 
التوفيق  كــل  غــولــدريــتــش  إيــثــان  للسيد  متمنيا  الــصــديــقــيــن، 
والنجاح. من جانبه، عبر السيد إيثان غولدريتش عن سعادته 
بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مشيًدا بما 
األصعدة،  شتى  في  وتقدم  تنمية  من  البحرين  مملكة  تشهده 

متمنيا لها المزيد من الرخاء واالزدهار.

واأمريكا تركيا  مع  العالقات  بتطور  ينوه  الدبلوما�سية  لل�سوؤون  الملك  م�ست�سار 

} مستشار جاللة الملك خالل لقائه السفيرة التركية و القائم باألعمال باإلنابة لسفارة الواليات المتحدة األمريكية.

»ال�����خ�����ارج�����ي�����ة« ت����ع����زي ال������ع������راق ف��ي 

����س���ح���اي���ا ح����ري����ق م�����س��ت�����س��ف��ى ال��ح�����س��ي��ن

ــي جــديــد  ــ ــاز دولـ فـــي إنـــجـ
ــازت  ــ ــريــــن، فـ ــبــــحــ لـــمـــمـــلـــكـــة الــ
آل  محمد  بنت  مــي  الشيخة 
التحريات  إدارة  مدير  خليفة 
الـــمـــالـــيـــة بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
ــيــــس لـــجـــنـــة وضـــع  ونــــائــــب رئــ
ــافــــحــــة غــســل  ــكــ ــات مــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــاب،  ــ ــ األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـ
بــالــتــزكــيــة بــمــنــصــب الــمــمــثــل 
اإلقــــلــــيــــمــــي لــــــــــدول الــــشــــرق 
في  إفريقيا  وشمال  األوســط 
مــجــمــوعــة األجــمــونــت وذلـــك 
فـــي االنــتــخــابــات الــتــي جــرت 
العام  االجــتــمــاع  هامش  على 
عبر  عــقــد  الـــذي  للمجموعة 

تقنية االتصال المرئي. 
ثمنت  المناسبة،  وبــهــذه 
مدير إدارة التحريات المالية، 
الـــدعـــم والــمــســانــدة مـــن قبل 
لجنة  رئيس  الداخلية،  وزيــر 
واإلرهــــاب  الــتــطــرف  مكافحة 
وتمويله وغسل األموال, لدور 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــهــودهــا 
مكافحة  مجال  في  الوطنية 
جرائم غسل األموال وتمويل 
اإلرهــــــاب وتــجــفــيــف مــنــابــعــه، 
مـــــشـــــيـــــدة بـــــانـــــعـــــكـــــاس هـــــذا 

تعزيز  على  والــرعــايــة  الــدعــم 
على  البحرين  مملكة  مــوقــع 
مجال  في  الدولية  الخريطة 
ــــل األمـــــــــــوال  ــسـ ــ ــة غـ ــحــ ــافــ ــكــ مــ

وتمويل اإلرهاب.
إدارة  أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
ــيــــة، وفـــي  ــالــ ــتــــحــــريــــات الــــمــ الــ
منظومة  ضمن  عملها  إطـــار 
إلــى  تــســعــى  الــداخــلــيــة،  وزارة 
البحرين  مملكة  دور  تــعــزيــز 
عــلــى الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي 
والـــدولـــي فــي مــكــافــحــة غسل 

ــاب،  ــ ــ األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـ
وفقًا للرؤية الوطنية في هذا 

الشأن. 
المجموعة  اجتماع  وكان 
الدولية قد تضمن استعراض 
جدول األعمال وبحث السبل 
ــعـــاون  ــتـ الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــعـــزيـــز الـ
ــق بـــيـــن األعــــضــــاء  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ والـ
ــة جـــــــرائـــــــم غـــســـل  ــافــــحــ ــكــ ــمــ لــ
ــاب،  ــ ــ األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـ
إلى بحث عدد من  باإلضافة 
االهــتــمــام  ذات  الــمــوضــوعــات 

المشترك.
بــالــذكــر أن مــديــر  جــديــر 
إدارة التحريات المالية بوزارة 
الــداخــلــيــة عــضــو مــشــارك في 
مـــجـــمـــوعـــة األجــــمــــونــــت مــنــذ 
منصب  وشــغــلــت   ،2008 ــام  عــ
ــائــــب الـــرئـــيـــس لــمــجــمــوعــة  نــ
عــمــل الــعــضــويــة واالمـــتـــثـــال، 
عدة  مساهمات  لها  كــان  كما 
الخاصة  بــالــمــشــاريــع  خــاصــة 
بالمجموعة والتي تعمل على 
تعزيز التواصل والتفاعل بين 
وحدات التحريات المالية في 
أعضائها  عــدد  ويبلغ  العالم، 

166 وحدة تحريات مالية.

بالداخلي�ة المالي�ة«  »التحري�ات  مدي�ر  انتخ�اب 

لمن�سب الممثل الإقليمي في مجموعة »الأجمونت«

عن  الــبــحــريــن  مملكة  خــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
العراق  جمهورية  إلــى  والمواساة  التعازي  خالص 
الشقيقة حكومة وشعبا في ضحايا حادث الحريق 
ــذي نــشــب فـــي مــســتــشــفــى الــحــســيــن الــتــعــلــيــمــي  ــ الـ
وإصابة  وفــاة  عن  أسفر  والــذي  الناصرية،  بمدينة 
للمرضى  المخصص  المستشفى  نــزالء  من  عــدد 

المصابين بفيروس كورونا.
وتؤكد وزارة الخارجية تعاطف مملكة البحرين 
في  الشقيقة  العراق  وشعب جمهورية  مع حكومة 
أن  وجــل  عــز  المولى  األلــيــم، سائلة  المصاب  هــذا 
يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن 

على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

}الشيخة مي آل خليفة.

اجــــتــــمــــع الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
ــان شــيــخــو،  ــ ــدنـ ــ ــان مـــحـــمـــد عـ ــســ غــ
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
ــا، عــبــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ جــــمــــهــــوريــــة إنـ
ــي الـــمـــرئـــي،  ــرونـ ــتـ ــكـ االتــــصــــال االلـ
بالسيد ليم سي شين، مدير قسم 
االتصال  لدى رابطة جنوب شرق 

آسيا )اآلسيان(.
تأكيد  االجتماع  خــالل  جــرى 

الـــمـــســـار الــمــتــمــيــز الـــــذي تــشــهــده 
بين  تربط  التي  التعاون  عــالقــات 
رابـــطـــة  ودول  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
جنوب شرق آسيا )اآلسيان(، وبحث 
المتعلقة  الــمــوضــوعــات  مــن  عـــدد 
بــالــمــخــطــط الـــرئـــيـــســـي التـــصـــال 
 Master Plan(  2025 لعام  اآلسيان 
 ،)2025  on ASEAN Connectivity
تعزيز  ســبــل  مناقشة  إلـــى  إضــافــة 

التنسيق المشترك بين الجانبين، 
وعدد من القضايا محل االهتمام 

المشترك.

�سفير مملكة البحرين في جاكرتا يجتمع 

الآ�سيان لدى  الت�سال   ق�سم  مدير  مع 

} د. محمد شيخو.
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} جاللة الملك.

المناسبة  بهذه  له  تصريح  في  وأكــد حميدان 
أن الخطة أخذت في عين االعتبار التحديات التي 
تم تحقيقها  التي  واإلنجازات  العمل  تواجه سوق 
خــالل خطة  مــن  عليها  للبناء  الــواقــع  أرض  على 
وطنية شاملة تعزز من النمو االقتصادي، وتخدم 
البشرية  الــمــوارد  ومــهــارات  قـــدرات  أهـــداف تطوير 
وقواعد  واآللــيــات  الوسائل  في  وتحسن  الوطنية، 
تحقيق  فــي  تسهم  الــتــي  والــمــؤشــرات  المعلومات 
النمو المستدام في عالم يموج بالمتغيرات، مؤكدًا 
أن ما تم اتخاذه من إجراءات عديدة وغير مسبوقة 
فــي مملكة  الــعــمــل  اســتــقــرار ســـوق  عــلــى  للحفاظ 
البحرين خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( 
األعمال  قطاع  وتعاون  بدعم  المملكة  قــدرة  أثبت 
فــيــهــا عــلــى الــتــعــاطــي مـــع تــلــك الــتــحــديــات بـــروح 
الــتــمــاســك واالســتــقــرار  الــتــي حققت  الــمــســؤولــيــة 
لــســوق الــعــمــل ومــكــنــتــه مــن تــجــاوز تــداعــيــات هــذه 

المرحلة االستثنائية بأمان.
لسوق  الوطنية  الخطة  أن  الــى  الــوزيــر  ولفت 
العمل تتضمن محاور أساسية لتكامل المنجزات 
المتحققة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات 
واستدامة  واستقرار  لتطوير  والخاصة  الحكومية 
تسترشد  استراتيجي  إطـــار  وتــوفــيــر  العمل  ســوق 
وتنظيم سوق  بــإدارة  المعنية  الدولة  به مؤسسات 
العمل بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال، مؤكدًا 
في السياق ذاته أن هذه الخطة ال تشكل بدياًل عن 
لكل من  العملي  الطابع  ذات  التشغيلية  الخطط 
ببرامج  والمرتبطة  المختصة  الــدولــة  مؤسسات 
وإنما هي منسجمة مع  القادمة  الحكومة للفترة 

سياسات وخطط المملكة خالل فترة تطبيقها.
وأضـــــاف حــمــيــدان أن الــخــطــة تــضــمــنــت عــدة 
مـــحـــاور تـــهـــدف الــــى خــلــق الـــمـــزيـــد مـــن الــفــرص 
األفــضــل  الــخــيــار  لجعلهم  لــلــمــواطــنــيــن  الــنــوعــيــة 
الفني  التدريب  تكثيف  خالل  من  التوظيف  عند 
والـــمـــهـــنـــي، وتـــعـــزيـــز إســـهـــامـــات الـــقـــطـــاع الــخــاص 
االقــتــصــادي،  للنمو  األســاســي  الــمــحــرك  باعتباره 
والمراجعة  والتنظيم  الرقابة  تعزيز  الــى  إضــافــة 
الدورية لها، مؤكدًا أن هذه المحاور تتضمن رؤية 
الخيار  فيه  البحريني  يكون  متكاملة لسوق عمل 
ــزز حــمــايــة حــقــوق  ــعـ ــل عــنــد الــتــوظــيــف وتـ األفـــضـ

ستدخل  البحرين  بــأن  ثقته  عــن  معبرًا  الــعــمــال، 
مــرحــلــة جـــديـــدة خــاصــة مـــع الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة 
لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة وزيـــــادة الــنــشــاط االقــتــصــادي 
للمواطنين  التوظيف  فــرص  من  المزيد  وتوليد 

في مختلف القطاعات اإلنتاجية.
المتعلق  المحور  فــإن  الخطة،  تفاصيل  وفــي 
يؤكد  للمواطنين  النوعية  الــفــرص  خلق  بتعزيز 
مع  التعليم  مخرجات  مــواءمــة  في  قدمًا  المضي 
التحتية  البنية  وتعزيز   العمل  ســوق  احتياجات 
لــلــتــدريــب الــفــنــي والــمــهــنــي، ويــعــمــل عــلــى تحقيق 
التعليم  لتطوير  األعــلــى  المجلس  الــهــدف  هـــذا 
مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  برئاسة  والتدريب 
آل خــلــيــفــة، نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، حيث 
يــتــم تنفيذ الــعــديــد مــن الــمــبــادرات الــهــادفــة إلــى 
ــدة فــــي مــــجــــاالت الــتــعــلــيــم  ــديــ تــحــقــيــق طـــفـــرة جــ
ــــدى تــلــك الـــمـــبـــادرات الــرئــيــســيــة  والـــتـــدريـــب، وإحــ
بعد  مــا  للتعليم  ومــســتــدامــة  مــطــورة  وضــع خطة 
كــوادر وطنية  إعــداد  أجل  وتنفيذها من  المدرسي 
ذات مستوى عال، من خالل تحديث نظام التعليم 
ما بعد المدرسي، إضافة الى مبادرة منصة مهارات 
التوظيف بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، 
على  تحتوي  الكترونية  منظومة  عن  عبارة  وهــي 
بيانات شاملة ومتكاملة ألهم المهارات والوظائف 
رسم  فــي  تسهم  كما  الــعــمــل،  ســوق  يتطلبها  الــتــي 

السياسات المستقبلية للمؤسسات الحكومية.
إلى تحقيق  العام  إطارها  في  الخطة  وتسعى 
لتكون  الوطنية  للعمالة  التوظيف  أفضلية  مبدأ 
الغاية والوسيلة لكل سياسات وإجراءات إدارة سوق 
العمل في البحرين، كما تستهدف الخطة تطوير 
تسعى  حيث  األجــنــبــيــة،  العمالة  استقطاب  آلــيــة 
الـــى الــتــرشــيــد الــتــدريــجــي واالنــتــقــائــي الســتــقــدام 
العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها مستندًا على 
في  الفجوة  وســد  االقتصادية  التنمية  متطلبات 
نــقــص الـــمـــهـــارات فـــي ســـوق الــعــمــل، بــحــيــث يــكــون 
استقدام العمالة عنصرًا مكماًل لتوظيف العمالة 
يجب  حيث  عنها،  بدياًل  وليس  المؤهلة  الوطنية 
العمالة  تــوظــيــف  وإجــــــراءات  ســيــاســات  تــراعــي  أن 
الوافدة مبدأ التوازن في بنية سوق العمل لضمان 
اغراق  وعدم  الوطنية،  للعمالة  العادلة  المنافسة 

وغير  المنتجة  غير  العمالة  مــن  بفائض  الــســوق 
نسب  وتقييم  مراجعة  إلــى  بــاإلضــافــة  النظامية، 
ــاص لــضــمــان  ــخــ الـــبـــحـــرنـــة بـــمـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــ
الخاصة  والــمــؤشــرات  للمتغيرات  تبعًا  تحديثها 
بــســوق الــعــمــل فـــي الــمــمــلــكــة وبــمــا يــعــزز أفضلية 
أن  دون  مــن  التوظيف  عند  البحريني  الــمــواطــن 
يــتــضــرر ســيــر الــعــمــل بــالــمــنــشــآت والــتــركــيــز على 

الوظائف والقطاعات النوعية الجاذبة.
التحديات  من  االستفادة  الــى  الخطة  ودعــت 
وتحويلها الى فرص، وذلك من خالل الواقع الذي 
واالستفادة  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  جائحة  فرضته 
الحكومة للحد من  اطلقتها  التي  المبادرات  من 
التداعيات االقتصادية للجائحة وضمان استقرار 
رواتــب  دفــع  عبر  العمل  بــســوق  الوطنية  العمالة 
الخاص، فضاًل  القطاع  العاملين في  المواطنين 
عــن دعـــم الــتــجــارب الــنــاجــحــة مــثــل نــظــام العمل 
باالعتبار  يأخذ  الــذي  بعد  عــن  والعمل  الجزئي 
مــتــطــلــبــات الــعــمــل الــمــرنــة فـــي بــعــض الــوظــائــف 
النسائية  العمل  قــوة  من  االستفادة  على  الــقــادرة 
المنتجة في اطار االنسجام مع توجهات الخطة 
 2022-2013 البحرينية  المرأة  لنهوض  الوطنية 
الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
البحرينية  المرأة  استدامة مشاركة  إلى  والهادفة 

في سوق العمل. 
الخاص  للقطاع  مهمًا  حيزًا  الخطة  وأفــردت 
لــلــدفــع بـــه نــحــو تــبــوء دوره كــمــحــرك رئــيــســي في 
عملية التنمية وخلق فرص العمل النوعية وزيادة 
االستثمارات من خالل زيادة اإلنتاجية واالستثمار 

جــودة  ــادة  وزيـ والتكنولوجي  الرقمي  التحول  فــي 
الوظائف للبحرينيين في القطاع الخاص، حيث 
)تمكين(  العمل  صــنــدوق  السياق  هــذا  فــي  يعمل 
مؤسسات  دعــم  فــي  الــســوق  متطلبات  تلبية  على 
المقدم  الدعم  زيــادة حجم  عبر  الخاص  القطاع 
التشغيلية  التكاليف  دعم  زيادة  والمتضمن  لهم، 
الى طرح  إضافة  النمو،  وفــرص  التحتية  والبنية 
البرامج التمويلية وتطوير األعمال ودعم مشاريع 
الــتــحــول االلــكــتــرونــي، فــضــاًل عــن مــنــح امــتــيــازات 
بتوظيف  الملتزمة  والمؤسسات  للشركات  خاصة 

المواطنين البحرينيين.
زيــادة  ودعـــت الخطة مــن أجــل تحقيق هــدف 
ــرة تــوظــيــف الــعــمــالــة الــوطــنــيــة إلــى  ــيـ تــســريــع وتـ
البشرية،  الموارد  وتنمية  التدريب  في  االستثمار 
وظائف  فــي  عمل  عــن  الباحثين  توظيف  بــهــدف 
ــم كـــل بـــرامـــج الــتــطــويــر فـــي الــتــدريــب  نــوعــيــة ودعــ
المهني وصواًل به إلى االحترافية المهنية العالية 
المهنية  المهارات  كفاءة  رفع  أجل  من  المستوى 
استقرارها  لتعزيز  الوطنية  العاملة  القوى  لدى 

الوظيفي.
ــة تــنــظــيــم تــرخــيــص  ــيـ ــمـ ــة أهـ وأكــــــــدت الـــخـــطـ
ســكــن الــعــمــال وااللــــتــــزام بـــاشـــتـــراطـــات الــســالمــة 
ــراء متابعة  فــي هـــذه الــمــنــشــآت، عــلــى أن يــتــم اجــ
مــســتــمــرة لـــهـــذه الــمــســاكــن حـــرصـــًا عــلــى ســالمــة 
الجهود  تكثيف  إلى  باإلضافة  العمال وحقوقهم، 
واإلجــــــــراءات الـــرامـــيـــة إلــــى ضــبــط الــعــمــالــة غير 
النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعًا 
التي  الضوابط  وتشديد  العادلة،  غير  للمنافسة 
تضمن عدم تضرر أصحاب األعمال من وجود هذه 
العمال  إلى جانب ضمان حقوق جميع  العمالة، 
نظام  تنفيذ  اســتــكــمــال  خـــالل  مــن  ومكتسباتهم 
حماية األجور، وتطوير أجهزة التفتيش العمالي 
وفض المنازعات العمالية وتعزيز جهود مكافحة 

العمل القسري واالتجار بالبشر.
نمو  على  المحافظة  أهمية  الخطة  وأكـــدت 
سوق العمل في مملكة البحرين وتحقيق األهداف 
الــخــطــة والــــذي يتطلب مــواصــلــة  الــتــي رســمــتــهــا 
الثالثة  اإلنــتــاج  ــراف  أطـ بين  والتنسيق  الــتــعــاون 
والتكامل المؤسسي في تنفيذ البرامج والخطط 
وتحديث البيانات والمعلومات للوقوف على سير 
الــمــشــاريــع والــبــرامــج وتــطــويــرهــا ورصـــد مــؤشــرات 
الـــقـــرارات المناسبة  الــعــمــل، وذلـــك التــخــاذ  ســوق 
التي تعزز من تماسك سوق العمل ونموه ومواصلة 

تحقيق أهداف المسيرة التنموية.
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 أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية رئيس 
جميل  الــعــمــل  ــوق  سـ تنظيم  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
ــوزراء  الــ بــقــرار مجلس  عــلــي حــمــيــدان  بــن محمد 
اعــتــمــاد الــخــطــة الــوطــنــيــة لــســوق الــعــمــل 2021-
السمو  وتوجهات صاحب  رؤى  التي عكست   ،2023
ولي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
النمو  ــوزراء، الســتــدامــة  ــ الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 

ــق الـــمـــبـــادئ األســاســيــة  ــوق الــعــمــل وفــ وتــطــويــر ســ
في  المتمثلة   2030 االقتصادية  البحرين  لــرؤيــة 
االســتــدامــة والــتــنــافــســيــة والــعــدالــة، وخــلــق فــرص 
الخيار  وجعلهم  المواطنين  أمــام  النوعية  العمل 
تطوير  مــواصــلــة  جــانــب  إلـــى  للتوظيف،  األفــضــل 
اإلجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات 

القطاع الخاص في سوق العمل.

ُأبرمت اتفاقية بين الرعاية 
ــة ومـــؤســـســـة  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ
يوسف وعائشة المؤيد لألعمال 
البالد  مركز  لتوسعة  الخيرية 
أمــس،  صــبــاح  الصحي  القديم 
جانب  من  بالتوقيع  قــام  حيث 
ــة األولــــيــــة  ــيـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
الدكتور  األمناء  رئيس مجلس 
ــد، ومــــن  ــمــ ــحــ ــاب مــ ــ ــوهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
وعائشة  يوسف  مؤسسة  جانب 
الـــمـــؤيـــد لـــألعـــمـــال الــخــيــريــة 
الــوجــيــه فـــاروق الــمــؤيــد، وذلــك 
بــحــضــور األســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
الصحة  وزيـــرة  الــصــالــح  سعيد 
والـــدكـــتـــور ولــيــد الــمــانــع وكــيــل 
والدكتورة جليلة  الصحة  وزارة 
السيد جواد الرئيس التنفيذي 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــز الـ ــراكــ ــمــ لــ
السلوم  أحمد  والنائب  األولية 

والسيدة هال المؤيد.
ــذه االتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــعـــكـــس هــ وتـ
الــــدور الــكــبــيــر الــــذي يــطــلــع به 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ومــؤســســات 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فــــي دعـــم 
مــــســــاعــــي وجــــــهــــــود الـــتـــنـــمـــيـــة 
فــي  ــا  ــمـ ــيـ سـ ــة، ال  ـــدامــ ـــتـ ــسـ ـــمــ الـ
القطاع الصحي، والجهود التي 
تبذلها مؤسسة يوسف وعائشة 
المؤيد لألعمال الخيرية على 
وجــــه الـــخـــصـــوص فـــي تــرســيــخ 
الــتــكــافــل الــمــجــتــمــعــي، وتــعــزيــز 
حيث  المجتمعية،  المسؤولية 
بتبرع عيني  المؤسسة  تقدمت 
كـــريـــم لــتــوســعــة مـــركـــز الـــبـــالد 
الـــقـــديـــم الـــصـــحـــي، والــتــكــفــل 
بـــتـــمـــويـــل مـــــشـــــروع الـــتـــوســـعـــة 
وتــــــحــــــديــــــث الــــــمــــــركــــــز ضـــمـــن 
مبادراتها المجتمعية النوعية. 
وفــــي هــــذا اإلطـــــار تــقــدمــت 
ــاذة فـــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد  ــ ــتـ ــ األسـ

بجزيل  الصحة  وزيــرة  الصالح 
الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لــمــؤســســة 
يــــــوســــــف وعــــــائــــــشــــــة الــــمــــؤيــــد 
لــألعــمــال الــخــيــريــة عــلــى هــذا 
هذا  أن  مؤكدة  النبيل،  العطاء 
الدعم يأتي في ظل المسؤولية 
االجتماعية للشركة، وفي إطار 
ــم مــخــتــلــف  ــ حـــرصـــهـــا عـــلـــى دعـ
الــجــهــات الــتــي تــقــدم خــدمــات 
صــحــيــة وعـــالجـــيـــة لــلــمــرضــى، 
وخـــاصـــة الـــمـــبـــادرات الــداعــمــة 
يــتــردد عليها  الــتــي  لــلــخــدمــات 
الــمــراجــعــيــن بــشــكــل يــومــي من 
خالل مرافق الرعاية الصحية 

األولية.
»الصالح«  الوزيرة   وأعربت 
ــلـــدعـــم الـــكـــريـــم  عــــن شـــكـــرهـــا لـ

ــة يـــوســـف  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ مــــــع قــــبــــل »مـ
ــال  ــمـ وعــــائــــشــــة الــــمــــؤيــــد لـــألعـ
الـــخـــيـــريـــة«، والـــــــذي ســيــســانــد 
الــقــطــاع الــصــحــي ويــدعــمــه في 
صحية  خــدمــات  أفضل  تقديم 
على  والمقيمين  للمواطنين 
ويسهم  البحرين،  أرض مملكة 
في مزيد من التطور لقطاعنا 
ــا  ــر نـــمـــوذجـ ــبـ ــتـ ــعـ ــي، ويـ ــحــ ــصــ الــ
ــبـــل مــؤســســات  لــلــتــعــاون مـــن ِقـ
الــمــجــتــمــع مــمــا يــجــســد مــبــدأ 
الـــــشـــــراكـــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة فــي 

مملكتنا العزيزة.
إلى  الصحة  وزيـــرة  ولفتت 
الــمــشــاريــع  فـــي  الــمــســاهــمــة  أن 
الــخــيــريــة هـــي عــنــصــر أســاســي 
المجتمعية  الشراكة  مبدأ  من 

وتعتبر  المملكة،  في  والتكافل 
هذه التبرعات ضمن المشاريع 
الخيرية التي تخدم المجتمع 
بكل شرائحه، وتدعم الفعاليات 
واألنــــــشــــــطــــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والوطنية وتساهم بشكل فاعل 

في التنمية.
ــد الــوجــيــه  ــ  مــــن جـــانـــبـــه أكـ
فاروق المؤيد استعداد العائلة 
ــم وتــــمــــويــــل الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــدعـ ــ لـ
بمملكة  والــصــحــيــة  الــخــيــريــة 
دعم  أن  إلــى  مشيرا  البحرين, 
ــل هــــــذه الـــمـــشـــاريـــع تــصــب  ــثـ مـ
ورقيه,  الــمــجــتــمــع  خـــدمـــة  فـــي 
يعزز  ســوف  التبرع  أن  وأضـــاف 
ــتـــي  ــيــــة الـ الـــــخـــــدمـــــات الــــصــــحــ
والمقيمين  للمواطنين  تقدم 

بــمــمــلــكــتــنــا الـــغـــالـــيـــة مــشــيــرا 
المشاريع  فــي  المساهمة  بــأن 
الخيرية هي عنصر أساسي من 
والتزامها  الشركة  استراتيجية 
تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أن 
الصحية يصب  المشاريع  دعم 
وأضــاف  المجتمع.  تنمية  فــي 
الـــخـــدمـــات  ــزز  ــعــ يــ ــبــــرع  ــتــ الــ أن 
الــصــحــة  وزارة  تــقــدمــهــا  الـــتـــي 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 
ــيـــة، مــوضــحــًا  ــالـ مــمــلــكــتــنــا الـــغـ
الــمــشــاريــع  فـــي  الــمــســاهــمــة  أن 
الخيرية هي عنصر أساسي من 
والتزامها  الشركة  استراتيجية 
العهد  المجتمع في ظل  تجاه 
الزاهر لجاللة الملك المفدى, 
أحد  التبرع ضمن  ويعتبر هذا 

ــع الـــعـــائـــلـــة الـــكـــريـــمـــة  ــاريــ ــشــ مــ
الخيرية التي تخدم المجتمع 
بكل شرائحه.  من جانبه تقدم 
عـــبـــدالـــوهـــاب محمد  الـــدكـــتـــور 
الــرعــايــة  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
الشكر  بوافر  األولــيــة  الصحية 
يوسف  مؤسسة  إلــى  والتقدير 
ــال  ــمـ وعــــائــــشــــة الــــمــــؤيــــد لـــألعـ
الــخــيــريــة، مــنــوهــًا بــإســهــامــات 
الــمــؤســســة الــمــبــاركــة فـــي دعــم 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بـــمـــا يــعــود 
مــؤكــدًا  الــجــمــيــع،  عــلــى  بالنفع 
الرعاية  توليه  الـــذي  الــحــرص 
ــة األولــــــيــــــة لــتــطــويــر  ــيـ الـــصـــحـ
الصحية  والــمــرافــق  الــمــنــشــآت 
الصحية.  الــمــراكــز  جميع  فــي 
ــبـــدالـــوهـــاب  ــور عـ ــتــ ــدكــ ــيــــن الــ وبــ
لــلــمــركــز  الــتــمــويــل  أن  مــحــمــد 
يتضمن كاًل من إنجاز األعمال 
اإلنشائية والتأثيث، حيث تبلغ 
للتوسعة  الــتــقــديــريــة  التكلفة 
والتحديث نحو 600 ألف دينار. 
وأوضـــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
عبدالوهاب محمد أن المشروع 
سيشمل تحديث بعض األقسام 
قسم  مثل  الحالي  المبنى  في 
الــمــعــالــجــة وغــــرف االســتــشــارة 
اإلدارة،  ومـــنـــطـــقـــة  الـــطـــبـــيـــة 
والتي  التوسعة،  إلى  باإلضافة 
ــاء مــبــنــى  ــشــ ــارة عــــن إنــ ــبــ هــــي عــ
يتكون من ثالثة أدوار وبمساحة 
إجمالية تبلغ حوالي 945 مترا 
مربعا، حيث سيتم إنشاء غرفة 
لألشعة وقسم للعالج الطبيعي 
إلى  باإلضافة  لألسنان  وعيادة 

الخدمات المساندة األخرى.

يو�شف  وم��وؤ���ش�����ش��ة  االأول���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ب��ي��ن  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 

وعائ�ش���ة الموؤي���د لاأعم���ال الخيري���ة لتو�ش���عة مرك���ز الب���اد القدي���م ال�شح���ي

} وزيرة ال�ضحة خالل ح�ضور اتفاقية بين الرعاية الصحية األولية ومؤسسة يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في برامج 
قبل  الــمــعــادل )مــا  األســاســي  التعليم  لــمــراحــل  الــمــســائــي  التعليم 
للطلبة   ،2022/2021 المقبل  الــدراســي  للعام  الثانوية(  المرحلة 
15 سنة  أعمارهم  البالغة  قبل،  وما   2006 مواليد  المستجدين من 

فأكثر، وذلك خالل الفترة 13 يوليو - 13 أغسطس 2021.
وسيكون التسجيل عبر استمارة إلكترونية ُترفق بها المستندات 
سيتم  فيما  االســتــمــارة،  فــي  مــوضــح  هــو  كما  إلــكــتــرونــيــًا  المطلوبة 
تلقائيًا تسجيل الطلبة المقيدين بسجالت التعليم المسائي للعام 

الدراسي الماضي 2021/2020.
الرابط:   وسيكون التسجيل للمستجدين بمراكز الرجال عبر 
https://forms.gle/o4pFXp4q8pkFy5er8, أما التسجيل 
https://forms.gle/ الــرابــط:   على  فسيكون  النساء  لمراكز 

.rAAiAjcC4eDbNvUZ8
أرقام  التواصل عبر  ولمزيد من المعلومات واالتصاالت يرجى 

التواصل:
.17897258/17878697/17897295/17897265/17878692

»ال��ت��رب��ي��ة« ت��ف��ت��ح ال��ت�����ش��ج��ي��ل ب��ب��رام��ج 

ال���ت���ع���ل���ي���م االأ�����ش����ا�����ش����ي ال��م�����ش��ائ��ي

قصيدة مهداة إلى مقام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه.

ْر ِبَنا َيا اأََبا �َشْلَماَن ِفي �َشَمٍم« »َف�شِ

ــا ــَمـــ ــالَد الـــُمـــنـــَجـــــــَزاِت ِل ــ ـــ ــ ـــاَلِدي َب ــ ــــ ــ ـــــــوا ِب َحـــــــيُّ
ــَوَرى َهـــــَرَمــا ــــ ـــــَقـــــْتــُه َفـــَصـــاَرْت ِفـــي الـ ــْد َحـــــقَّ ـــ َق

ُزُه ــزِّ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــَعـ ــ ــٌد َوَمـــــــــــــا ِزْلـــــــــَنـــــــــا ُنـ ــ ـــ ــيــ ــ ـــ ــ ــِل ــ ــٌد َت ــ ــــ ــ ــْجـ ــ َمـ
ُقـــــــُدَمـــــــا ــِه  ــ ــ ِب ــا  ــ ـــ ــ ــْرَن ِســ ــْد  ــ ــــ ــ َوَقـ الــــُجـــــــــُدوِد  ِإرُث 

َمْفـَخـَرًة الَمجـِد  ِفــي  ــَدْت  َغـــ ــاَلِدي  ــ ِب َهـــــِذي 
ــلُّ الـــــــــــــــــَوَرى َعـــــــِلـــــــَمـــــــا ــ ــــ ــ ــا ُكـ ــ ــــ ــ ــَهـ ــ ــًة َوِبـ ــ ـــ ــ ــاَق ــ ـــ ــ ــبَّ َســ

ْـــــَرَفـــــْت ِفــــي َســـَمـــــــاِء الـــَمـــجـــــــِد َعــاِلــَيــــــــًة َوَرفــــــ
َقــــــــَدَمـــــا ِبــــــِه  أَْرَســـــــــــــِت  أَْن  َبـــْعـــــــَد  َراَيــــاُتــــَهـــــــــا 

ــٌك ــِل ـــ ـــ َم َبــْحـــــَرْيــِنــــــــَنـــــا  َفـــــــِفـــي  َتـــْعـــــــَجـــــــَبـــنَّ  ال  
ــِزَمــا ــبــَق، َمـــا َل ــوَز الــسَّ ــُحـــ أَْعـــَطـــى َلــهــا، َكـــي َت

ــٌد ــــــْذ َجـــــــاَءَهـــــــا َحــَمـــ ــا ُمـ ـــ ــَن ـــ ــُن ــَرْي ــْحـــ ــلـــــَك َب ــِتـــ َفـــ
ــا ـــ ــَم ــا َوَن ــــ ــَهـ ــاِئـ ــُر ِفــــي أَْرَجـ ــْخـــ ـــ َقـــــــْد أَْزَهـــــــــَر الــَف

َمـــَكـــــــاِرِمـــــــِه  ــْن   ــ ـــ ــ َع أرِوي  ــُت  ــْئـ ــــ ِجـ ِإْن  ــاُر  ــ ــــ ــ أََحـ
ــْبــَر َوالــِقـــــْرَطـــــاَس َوالــَقــَلـــــَمـــــا َفـــــلــَتــْســأِل الــِحـــ

ــكَّ ُيــْعـــــطــي َدوَنـــَمـــــــا َمــَنــٍن ـــ ــا انــَف ــْعـــــِب َمـ ِلــلــشَّ
ــُد اإِلْيـــــَثـــــــــــاَر َوالـــَكـــــــَرَمـــــــا ــــ ــَمـ ــــ ــــــا َحـ ـــــــْمـــَتـــَنـ ــــــَلّ َعـ

ــِدَرٌة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــْق ــ ــ ِفـــــــــْكـــــــــٌر َوِفـــــْعـــــــــــــــــٌل َوِإرَشـــــــــــــــــــــاٌد َوَم
ــْد َرَســَمــــــــا ـــ ــزِّ َق ـــ ــَق الــِع ـــ ــِرْي ــَم الــَمــِلــْيـــــُك َطـــ ـــ ــْع ِن

ــــــُب الــَيـــــِقــــــــيــِن َوِإْيـــــَمـــــــــــاٌن ِبـــُقـــــــْدَرِتـــَنـــــــــــا ــــ ــْلـ َصـ
ــا ـــ ــَم ــــــْد َدَع ــــــاِس َقـ ـ ـــَجـــــــاِح ِلـــُكـــــــلِّ الـــنَّ ــَلـــى الـــنَّ َعـ

ــٍم  َوَمـــْعـــــــــــِرَفـــــــــــٍة ــــ ــْلـ ــــ ـــــُب اأَلْمـــــــــــَر ِفــــي ِحـ ُيـــــَقـــــلِّ
َعــــــــَزَمـــــا ــًا  ـــ ــنـــ ـــ ــِك ـــ ــْم ـــ ُم ُمـــــــِفـــــــــــْيـــــــَدًا  َرآُه   ــِإْن  ــ ــــ ــ َفـ

ــم ــَدُهـــ ـــ ــاِئ ــا َســـْلـــَمـــاَن  َقـــ ــــ ــا أََبـ ــ َفـــَمـــــــْن  َتـــُكـــــــْن َي
ُحِسَمـا َقـْد  الَمْجـِد  اْقـِتَحاِم  ِفي  َنَجاُحُهـم 

َلـــــــــــوالَك َيـــــا َحـــَمـــــــٌد َمـــــــا َكـــــــــاَن َيــــــــْرَفــُعـــــَنـــــا
ــَنــْقـــــَتــِحـــــَمـــــا ـــــا ِلـــ ــيٌء َوَمـــــــا ُكــنَّ ــ ِلــْلـــــَمــْجـــــِد  َشــ

ــَنــا ـــ ــْدَوَت ــْيــِر ُقـــ ـــ ــًا َغـــــــَدا ِفـــي الــَخـــ ــَكـــ ــا  َمــِلــْيـــ ــَي ـــ َف
ــا، أَْيـــــَقـــــَظ الــِهـــــَمــَمـــــا ـــ ــَن ــْي ـــ ــَي ِف ــاِن ـــ ــَف ـــ ــــــثَّ  الــتَّ َبـ

ــــال َكـــــــَلـــــــٍل ـــ ــ ـــــــرَنـــــــا ِب ــِد َشـــمَّ ــ ـــ ــ ــَواِع ــ ـــ ــ ــسَّ ــِن  الــ ــ ــــ ــ َعـ
ــُث  ِســـــــْرَنـــا َرَفـــْعـــــــَنـــا ِبـــاْســـِمـــُكـــم َعــَلـــــَمـــــا ــْيـ ـــــ َوَح

ــوا فـــي ُكـــــــلِّ ُمـــْعـــــــــــَتـــَرٍك ــ ـــ ــ ــَدُع ــ ـــ ــ أَْبـــــــنـــــــاؤُكـــم  أَْب
ــــــاؤَك الـــــِقـــــَمـــــَمــا ــَنـ ــــ ــِلــُكـــــم َفـــــاْرَتـــــَقــى أَْبـ ِبــَفـــــْضـــ

ِهـَمـٌم َلــُهـــــم  ــْت   ــ َفــَمـــــا اَلَنـ ــاَب  ــَعـــ جـــــاُبــوا الــِصّ
َســـأََمـــــــا أو  ــاَن  ــ ــــ ــ َكـ َتـــــــــــــَواٍن  َيـــــــْعـــــــِرُفـــــــــــوَن  اَل  

ــُم ـــ ـــ ــْزُمــُه ــــــاُل َعـــ ــــــاأَلبـــَطـ ــــِرســــُت  َتـــْشـــَهـــــــُد َفـ ـــ ــ إْف
ـــــُجـــــَمـــــا ــــــاِق َوالــُنّ ــْمــَس فــي اآلَفـ ــاِوُل الــَشّ ــَطـــ ـــ ُي

ــاَن ُمــلــِهـــــَمــُهـــــم ــــــا َســلــَمـــ ــَت أََبـ ــــ ــــــْد  ُكـــــْنــَت  أَْنـ َقـ
ُمــلـــــَتـــــِزَمـــــا ــْهــِج الـــَحـــــــِقّ  ـــ ــَن ـــ ِب ــًا  ــ ـــ ــ ُكـــــْنــَت َدوَم إْذ 

ــــــْد أَوَلـــــــــــوَك أَْمـــــــَرُهـــــــُم ــاُء  َشــْعـــــِبـــــَك  َقـ ــ ـــ ــ ــَن ــ أَْب
ــا ـــ ـــ ـــ ــِه َقــَســَمـــ ــ ــاَلِصـ ــ ــــ ــ ــْن ِإْخـ ــ ـــ ــ ــــَك ِم ـــ ــ ــاَل َل ــ ـــ ــ ــــلٌّ َت ـــ ــ ُك

ــا ـــ ـــ ــَن ــا ُيـــْمـــَنـــــــًا ِلــَطــاِلــِعـــ ــ ــا َمـــــــْنـــَبـــَع الــَخـــــيــِر َي ــ َي
َمَمـا َوالشَّ والــَفــْخـــــَر  ــَدى  الــَنّ َعـَرْفـَنا  ِمْنُكـم 

ــي َشـــَمـــــــٍم ــ ــا أََبـــــــا َســـْلـــَمـــــــاَن ِفـ ــ ــا َيـ ــــ ــَنـ َفـــِســـــــْر ِبـ
اأُلَمـــَمـــا ــاِدَك  ــ ـــ ــَجــ ــ أْم ُذَرا  ــي  ــ ِف ــا  ــَنـ ِبـ ــــْق  ـــ ــ ــِب َواْســ

َســُأْنــِصــُفــُكـــــم؟ َهـــــْل  َعِظـيٌم  َعــْنـــــَك  ُقـــــلــَت  ِإْن 
ــِلـــــَمـــــا؟ الــَكـــ ُيـــــوِجـــــُز  َقــــْد  ُتـــــَرى  َوَصــــــٍف  َوأَيُّ 

ــا ـــ ـــ ــاٌن  َوَعــــــى  َوَســَم ــ ـــ ــَســ ــ ــــَك  إْن ـــ ــ ــأَنَّ ــ َيـــْكـــــــِفـــي  ِب
الُعـَظـَمــا ــُد  ــُشـــ َيــْنـــ ــٍل  ــْي َجــِمـــ ــَنــى  َمــْعـــ ــلِّ   ـــ ـــ ــُك ِل

د. عبد اهلل بن أحمد منصور آل رضي
البحرين 15 مايو 2021
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محميد احملميد

أول السطر:
مع استعادة القطاع السياحي ومكاتب 
الى  السفر لنشاطها، وبدء حمالت السفر 
الخارج أثناء العطلة الصيفية، وإجازة عيد 
الــتــوعــيــة الصحية  ــادة  نــأمــل زيــ األضـــحـــى، 
للمسافرين، وتوضيح اإلجراءات المطلوبة 

عند العودة إلى البالد.     
للعلم فقط:

خليجية،  دول  ومــنــهــا  الــــــدول،  بــعــض 
لدفع  بالمطار  خــاص  مكتب  بفتح  قــامــت 
الصادرة  والمسافرين  للمغادرين  الغرامات 
عند  إليه  الــرجــوع  إلــى  باإلضافة  قضائيا، 
االستفسار -في حال وجود منع سفر- عن 
الممنوع على أساسها..  األسباب والقضية 
ــذا الــمــكــتــب في  فــلــمــاذا ال نـــقـــوم بــفــتــح هــ

المطار عندنا..؟؟        
خدعوك فقالوا: »الشراء باألقساط 

أو بالفيزا كارد«..!!
عملية البيع باألقساط، وسيلة تجارية 
لــلــبــائــع ألن يــربــح أكــثــر ولـــو بــمــدة أطـــول، 
بــدال من  تــرويــج بضاعته  وكــي يتمكن مــن 
كــمــا هـــي وســيــلــة سريعة  تــكــســد عـــنـــده،  أن 
للمشتري المحتاج ليقتني ما يريد ويدفع 
يكن  لم  إن  الثمن،  كــان  مهما  رجعي،  بأثر 
يمتلكه وقت الحاجة.. وبين هدف التاجر 
الــبــائــع وقـــعـــت مـــمـــارســـات سلبية  وحـــاجـــة 

ومبالغ فيها.
مجلس  عضو  تقدم  تابعت  فترة  ومنذ 
البنمحمد  بسام  الفاضل  السيد  الــشــورى 
وعدد من األعضاء األفاضل، باقتراح بقانون 
بشأن البيع بالتقسيط، بهدف إيجاد قانون 
بالتقسيط،  والشراء  البيع  ينظم إجراءات 
فــي ظل  األطــــراف،  ويضمن حــقــوق جميع 
زيادة عملية البيع والشراء باألقساط، مع 
ظــهــور بــعــض الــمــشــاكــل الــتــي وصــلــت إلــى 
أن  يجد  الــذي  البائع  من  ســواء  المحاكم، 
وتوقفوا  وماطلوا  تهربوا  المشترين  بعض 
المشترين  بــعــض  أن  بــجــانــب  الـــدفـــع،  عــن 
وجــــــدوا أنــفــســهــم يـــدفـــعـــون مــبــالــغ طــائــلــة 
لــســلــعــة مـــا بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه، وقــــد وعـــوا 
اآلن للمبلغ الكبير، بعد أن »ذهبت السكرة 
وجـــــاءت الـــفـــكـــرة« كــمــا نـــقـــول، ووقـــعـــوا في 
وأثــرت  التي ال تنتهي  »شــربــاكــة« األقــســاط 
الــوضــع االجــتــمــاعــي واألســـري  سلبا عــلــى 
والمالي لألفراد، وانعكاسه على المجتمع 

ككل.
أتــمــنــى مـــن غـــرفـــة الـــتـــجـــارة أن يــكــون 
يدعم  بــقــانــون،  للمقترح  داعــم  موقف  لها 
الــمــشــتــري كــمــا يــدعــم الــبــائــع، فــي مسافة 
مع  فنحن  األطـــراف،  لكل  وعادلة  متوازنة 
وجود نسبة فائدة مالية من البيع والشراء 
معقولة  فــائــدة  تكون  أن  ولكن  بــاألقــســاط، 
األمــوال  للمشتري  وأن تحفظ  فاحشة،  ال 
الــتــي دفــعــهــا لــألقــســاط، ال أن يــتــم سحب 
ما تم شـــراؤه، ويجد أن ما اشــتــراه قد عاد 
مرة أخرى الى البائع، كي يبيعه مرة ثانية 
وثالثة وباألقساط على مشترين آخرين..!!
ربـــمـــا طــبــيــعــة الـــعـــصـــر، واحـــتـــيـــاجـــات 
ومستلزمات الحياة، وثقافة األولويات عند 
إلى  اللجوء  إلــى  البعض  اضطرت  الــنــاس، 
عــمــلــيــة األقـــســـاط، ولــكــن مـــن الـــواجـــب أن 
بصورة  العملية  ينظم  تشريع  لدينا  يكون 
الــقــصــص  اســـتـــغـــالل، ألن  دون  مـــن  عـــادلـــة 
أن ثمة وضعا  يــؤكــد  والـــواقـــع،  والــحــكــايــات 
غير سليم يجب وقفه بشكل حازم، في دولة 

القانون والمؤسسات.
وربما من المناسب كذلك أن تتم دراسة 
»شرباكة« فوائد بطاقات »الفيزا كارد«، فهي 
وربــمــا  ــرا سلبيا عــن األقـــســـاط،  أثــ تــقــل  ال 
وأعرف  كثيرا،  يطول  فيها  والحديث  أكثر، 
الــفــوائــد، ولــم يتمكن  بــدفــع  يــقــوم  البعض 
فوائد  األســاســي، ألن  المبلغ  دفــع  بعد من 
ــا.. وتلك  »الــفــيــزا كــــارد« ال تــتــوقــف إطـــالقـ
مأساة أخرى نتمنى مراجعتها قانونيا من 

الجهات المختصة.
مالحظة واجبة:

البعض يشكو من عدم قيام بائع العقار 
من تسليمه للعقار بعد إتمام عملية البيع، 
فـــي ظـــل وجــــود مــمــاطــلــة واســـتـــغـــالل، مما 
يــوقــع الــمــشــتــري فــي دوامــــة رفـــع الــشــكــوى 
والــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء، مـــع خـــســـارة أمـــور 
كــثــيــرة.. فــهــل مــن إجــــراء وتــشــريــع وتوعية 
قانونية، توقف وتحد من هذه الممارسة.    

آخر السطر:     
إلدراج  النفيعي  إبراهيم  النائب  دعــوة 
وظائفهم  مــن  المفصولين  البحرينيين 
كــورونــا، ضمن  بسبب جائحة  الــخــارج  فــي 
)بــرنــامــج الـــدعـــم(.. دعــــوة وطــنــيــة كــريــمــة، 

تستحق الرعاية والعناية.

malmahmeed7@gmail.com

خدعوك فقالوا: »ال�شراء 

بالأق�ساط اأو بالفيزا كارد«..!!

ــي  ــنــ ــوطــ ــن الـــــفـــــريـــــق الــ ــ ــلــ ــ أعــ
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
ــد-19( أنــــه بــعــد الــعــرض  ــيــ ــوفــ )كــ
وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، 
مــتــوســط نسبة  لــتــقــيــيــم  ــا  ــ ــًق ووفــ
الــحــاالت الــقــائــمــة الــجــديــدة من 
للمرحلة  الــفــحــوصــات  إجــمــالــي 
الحالية، فقد تقرر بدًءا من يوم 
الجمعة الموافق 16 يوليو 2021 
األخضر  المستوى  إلى  االنتقال 
وفــــــق آلــــيــــة اإلشـــــــــــارة الـــضـــوئـــيـــة 
كورونا،  فيروس  انتشار  لمستوى 
ــدد مــن  ــ ــنــــدرج تــحــتــه عـ والـــــــذي يــ
إعالنها عند  تم  التي  اإلجـــراءات 

اعتماد اآللية.
وأضــــــــاف الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
ــيــــروس  ــفــ ــتــــصــــدي لــ ــلــ الــــطــــبــــي لــ
يقتضيه  لــمــا  ــًا  ــقـ وفـ ــه  أنــ كـــورونـــا 
المواطنين  صحة  على  الحفاظ 

ــاًء عــلــى مـــا تم  ــنـ والــمــقــيــمــيــن، وبـ
إعالنه مسبقًا بشأن عدم خضوع 
ــات لــمــعــطــيــات  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــعـــض الـ بـ
لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  »آلية 
ــــروس كــــــورونــــــا« لــمــا  ــيـ ــ ــار فـ ــتــــشــ انــ
يــشــكــل الــتــجــمــع فــيــهــا مــن خطٍر 
عـــلـــى صـــحـــة وســــالمــــة الــجــمــيــع، 
إجراءات  تطبيق  أيضًا  تقرر  فإنه 
ــق آلية  الــمــســتــوى الــبــرتــقــالــي وفـ
ــة لـــمـــســـتـــوى  ــيــ ــوئــ اإلشــــــــــــارة الــــضــ
إجــازة  في  كــورونــا  فيروس  انتشار 
ــام عــيــد األضــحــى  ــ يـــوم عــرفــة وأيـ
يـــوم اإلثنين  ــدًءا مــن  بــ الــمــبــارك 
لغاية   ،2021 يوليو   19 الــمــوافــق 
يوليو   22 الموافق  الخميس  يوم 

.2021
ــريــــق الـــوطـــنـــي  ــفــ وأوضـــــــــح الــ
الطبي أنه سيتم تحديد المستوى 
بعد  إلــيــه  االنــتــقــال  الـــذي سيتم 

ــازة عــيــد األضـــحـــى الــمــبــارك  ــ إجــ
بدءًا من يوم الجمعة الموافق 23 
آلية  لمعايير  وفًقا   ،2021 يوليو 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
فيروس كورونا بناًء على متوسط 
الــحــاالت الــقــائــمــة الــجــديــدة من 
ــّدد  ــ إجـــمـــالـــي الــــفــــحــــوصــــات. وشــ
ــنـــي الـــطـــبـــي عــلــى  الـــفـــريـــق الـــوطـ
بإجراءات  الجميع  التزام  ضرورة 
الــمــســتــوى الــبــرتــقــالــي الـــتـــي تم 
إعالنها مسبقًا، منوهًا إلى أن كل 
فرد في المجتمع مسؤول بوعيه 
والـــتـــزامـــه عـــن خــفــض مــعــدالت 
أن مواصلة  إلى  االنتشار، مشيًرا 
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلــتــزام 
والتعليمات الصادرة أساس نجاح 
ــهـــم فــي  مــخــتــلــف الـــجـــهـــود ويـــسـ
تحقيق األهداف المرجوة من كل 

مسارات التعامل مع الفيروس.

الفريق الوطني الطبي: النتقال اإلى الم�ضتوى الأخ�ضر يوم الجمعة 16 يوليو

وعي���د عرف���ة  ي���وم  اإج���ازة  خ���ال  البرتقال���ي  الم�ش���توى  تطبي���ق 

الأ���ش��ح��ى وت��ح��دي��د ال��م�����ش��ت��وى ال����ذي ي��ل��ي��ه ح�����ش��ب ال��م��ع��ط��ي��ات

بتلقي  الباهر  البحرين  بإنجاز  العالمية  الصحة  منظمة  أشــادت 
أكثر من مليون شخص جرعتين من لقاح كوفيد-19، وهو ما يضمن 
السكان يتمتعون اآلن بطبقة إضافية من  أن ما يقرب من 70% من 
الــنــاس في  إلــى  اللقاحات تقدم  بــأن  ونــوهــت  الــفــيــروس.  الحماية مــن 
واليــة  مــع  تماشيا  عــن جنسيتهم،  الــنــظــر  بــصــرف  مــجــاًنــا،  الــبــحــريــن 
منظمة الصحة العالمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والرؤية 

اإلقليمية »الصحة للجميع وبالجميع«.
وقالت الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثلة منظمة الصحة العالمية 
ــد أنــجــح الــبــلــدان في  فــي الــبــحــريــن: »أهــنــئ الــبــحــريــن الــتــي ُتــَعــد أحـ
»إن  وقــالــت:  كــوفــيــد-19«.  بلقاح  السكان  تغطية  فــي  والــعــالــم  اإلقليم 
ــعــِد نــظــر قــيــادة الــبــالد،  الــفــضــل فــي هـــذا اإلنـــجـــاز الــبــاهــر يــعــود إلـــى ُب
واالستجابة المتعددة القطاعات التي اعتمدت نهجا يشمل الحكومة 

كلها والمجتمع بأسره وفًقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية«.
في  البالغة  اللقاحات  أهمية  مــن  وبــالــرغــم  ذلــك،  »ومــع  وأضــافــت 
وال  الجائحة.  إلنهاء  الوحيدة  األداة  ليست  فهي  كوفيد-19،  مكافحة 
استخدام  مثل  االجتماعية،  والتدابير  العامة  الصحة  تدابير  تــزال 
في  االحترازية، مهمة  اإلجــراءات  وسائر  البدني،  والتباعد  الكمامات، 
إنقاذ األرواح وحماية األشخاص بعضهم بعضا. ونحث الجميع على 
مواصلة االلتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير االجتماعية، التي 

نعلم أنها فعالة في السيطرة على انتقال الفيروس وحماية األرواح«.

ال�����ش��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ت�����ش��ي��د ب��اإن��ج��از 

ال�سكان من   %70 نحو  بتطعيم  البحرين 
البرلمانية  الشعبة  شاركت 
المنتدى  في  البحرين  لمملكة 
الـــــبـــــرلـــــمـــــانـــــي الــــــــــــذي نـــظـــمـــه 
االتــــحــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــدولـــي 
الجائحة:  مــن  »رســالــة  بــعــنــوان 
إعـــادة الــحــكــومــة«، وذلـــك مساء 
أنظمة االتصال  )اإلثنين( عبر 
الــــمــــرئــــي )عـــــــن ُبــــــعــــــد(، حــيــث 
على  المنعقد  المنتدى  بحث 
المتحدة  األمم  منتدى  هامش 
الـــســـيـــاســـي الـــرفـــيـــع الــمــســتــوى 
دور  المستدامة  التنمية  حــول 
والسياسة  التشريعية،  السلطة 
ــاع الــــعــــام فــي  ــطــ ــقــ الــــعــــامــــة والــ
واالســتــجــابــة  االقـــتـــصـــاد،  إدارة 
ــيــــة  ــلــ لـــــالحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــمــــرحــ
كوفيد- جائحة  مع  المتزامنة 
19 الســتــمــرار تــحــقــيــق أهـــداف 
 ،2030 الـــمـــســـتـــدامـــة  الــتــنــمــيــة 
ــى ســيــاســات عــامــة  والــحــاجــة إلـ
ــة  ــومــ ــدعــ ــر اســــتــــبــــاقــــيــــة مــ ــ ــثــ ــ أكــ
بــــالــــتــــشــــريــــعــــات الـــمـــتـــكـــامـــلـــة 

ــات لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــذه  ــيــ ــزانــ ــيــ ــمــ والــ
الكيفية  األهــداف، مع مراجعة 
عــلــيــهــا  يــــكــــون  أن  يـــجـــب  الــــتــــي 
الــعــمــل الــتــشــريــعــي والــحــكــومــي 
والــمــجــتــمــع  ــاد  ــتـــصـ االقـ إلدارة 
خـــالل مــرحــلــة الــجــائــحــة، وفــي 
الشعبة  وفــد  ومّثل  المستقبل. 
البرلمانية جمال محمد فخرو 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
ــورى، وعــبــدالــنــبــي ســلــمــان  ــشــ الــ
مجلس  لرئيسة  األول  الــنــائــب 
الـــنـــواب، وجــمــيــلــة عــلــي سلمان 
مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
الــــــــشــــــــورى، والـــــنـــــائـــــب مــحــمــد 
البوعينين  الــســيــســي  إبــراهــيــم 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
ــنــــي  والــــــــدفــــــــاع واألمــــــــــــن الــــوطــ
ــنــــائــــب  بـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، والــ
عبداهلل الذوادي، وعلي عبداهلل 
العرادي عضو مجلس الشورى، 

والنائب فاطمة عباس.
ونـــــــــــــاقـــــــــــــش الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــدى 

ــة  ــ ــوطــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ اإلســـــــــــهـــــــــــامـــــــــــات الــ
وإعــادة  تطوير  في  بالبرلمانات 
القطاعين  بين  العالقة  هيكلة 
الحاجة  العام والخاص، ومدى 
ــوازن، وتــوفــيــر  ــ ــتــ ــ إلـــــى إعـــــــادة الــ
الـــدعـــم الــتــشــريــعــي لــســيــاســات 
ــثــــر بــهــدف  ــيـــة تـــوســـعـــيـــة أكــ ــالـ مـ
االستجابة للمطالب المتزايدة 
عـــــلـــــى الــــتــــعــــلــــيــــم والــــــرعــــــايــــــة 
الــصــحــيــة والــســلــع والــخــدمــات 
إلـــى نوعية  بــاإلضــافــة  الــعــامــة، 
اإلصـــالحـــات الــمــؤســســيــة الــتــي 
العمل  الــبــرلــمــانــات  على  يجب 
عــلــيــهــا لــجــعــل الــحــكــومــة أكــثــر 
لتلبية  االســتــجــابــة  عــلــى  قــــدرة 
ــا اســـتـــعـــرض  ــمـ ــا. كـ ــهــ ــاتــ ــتــــزامــ الــ
الــمــنــتــدى الــبــرلــمــانــي الــنــتــائــج 
وجهه  الذي  لالستبيان  األولية 
االتــــحــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــدولـــي 
إلــى برلمانات  خــالل عــام 2021 
مــراجــعــاتــهــا  قـــدمـــت  دولــــــة   44

الوطنية الطوعية.

»ال�ش�عبة البرلماني�ة« ت�ش�ارك ف�ي »المنت�دى البرلمان�ي الدول�ي« ب�ش�اأن

العم��ل الت�ش��ريعي الحكوم��ي لتحقي��ق اأه��داف التنمي��ة الم�ش��تدامة



Vacancies Available
BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  malyaqoob@gulfcommercialsolutions.com

PALMERA CAR HIRING 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

 17624158  or  bh.rentcar@hotmail.com

BIN H MANAGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK

suitably qualified applicants can contact

 17263221  or  jassimradiance@gmail.com

FADI GENTS SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER

suitably qualified applicants can contact

 39060996  or  fadi.albissani70@gmail.com

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  mohammed.alderazi@huawei.com

AMWAJ BLUE BEAUTY SALON. 

has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN

suitably qualified applicants can contact

 17406477  or  mohd@almahd.com

FATIMA FOTOGRAPHY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PHOTOGRAPHER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 39611611  or  firas@falkhor.com

ALSHAMALI  TRADING 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 33693939  or  mohmad-alsalman@hotmail.com

MAKKAH  ALMUKARRAMA FOR CONSTRUCTION AND DOCUMENT 

CLEARANCE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36350551  or  mona123zeed@gmail.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC RELATIONS CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT

suitably qualified applicants can contact

 36880843  or  e.bra5058@yahoo.com

EYES OF NIGHT FOR PUBLIC RELATIONS CO.W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK

suitably qualified applicants can contact

 36880843  or  e.bra5058@yahoo.com

DS ANGEL SPA W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER

suitably qualified applicants can contact

 39196864  or  annthai1966@gmail.com

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com

F & D RESTAURANT AND COFFEE SHOPS MANAGMENT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 17244020  or  hr.admin@gbl-group.co

KHAWLA TAILORING 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 33667545  or  raza4070@gmail.com

SAP MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA LLC-FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 17108919  or  reham.almusa@sap.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

MONIS REAL ESTATE AND DEVELOPERS BAHRAINI PARTNERSHIP 

COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 33666414  or  dreemfoox41@gmail.com

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  murtazawali100@gmail.com

I T C BEVERAGE AND BOTTLING FACTORY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 32144400  or  aao@seqagroup.com

SKILYA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 17000160  or  info@skilya.com

REVIRA HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17729222  or  admin@inventhouse.net

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

M S TECHNOLOGY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 0  or  ms8571933@gmail.com

TAQI MOHAMMED ALBAHARNA TRADING .EST 

has a vacancy for the occupation of

  CUSTOMER SERVICES COORDINATOR

suitably qualified applicants can contact

 17814666  or  masooma.alaraibi@continental-grp.com

DHL INTERNATIONAL B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRANSPORT PILOT

suitably qualified applicants can contact

 17328393  or  aldiriyahagency@gmail.com

AXA INSURANCE (GULF) BSC (CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  ACTUARY

suitably qualified applicants can contact

 66328101  or  recruitment-bahrain@axa-gulf.com

THE RITZ - CARLTON BAHRAIN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF

suitably qualified applicants can contact

 17586900  or  rasha.ghoul@ritzcarlton.com

KATANA TORII JAPANESE CUISINE 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER

suitably qualified applicants can contact

 17822202  or  alinavy@hotmail.com

ZALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF

suitably qualified applicants can contact

 17636363  or  ahmed@jazayani.com

ZAWRAQ ALALWAN FOR DECORATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38734606  or  zawraqalalwan@hotmail.com

AHLI UNITED BANK B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF DIVISION

suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com

PHOUWIANG MEN MASSAGE 

has a vacancy for the occupation of

  MASSEUR

suitably qualified applicants can contact

 37777604  or  jafchennai@yahoo.co.in

MANAEESH JUBRAN 

has a vacancy for the occupation of

  BAKER(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 33015600  or  manaeesh.jobs@gmail.com

WELLDONE CONSTRUCTION EST. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 36303304  or  wldonecont@gmail.com
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أحمد محمد  الدكتور  شارك 
ــاري، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــصــ األنــ
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، مع 
ــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة  مـــنـــتـــســـبـــي مـــجـ
الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  فــــي  الطبي, 
جــيــنــوم،  فــحــص   10.000 إلنــجــاز 
والتي استضافها المجمع الطبي 
يــوم االثــنــيــن بــالــتــعــاون مــع مركز 

الجينوم الوطني.
وصـــــرح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
ــأن الــمــشــاركــة في  هــــذا الـــصـــدد بــ
ــي ُتـــعـــد  ــنــ ــوطــ هــــــذا الــــمــــشــــروع الــ
مــن منطلق  وتــأتــي  وطنيًا  واجــبــًا 
مشددًا  المجتمعية،  المسئولية 
الــذي  الــمــشــروع  هــذا  أهمية  على 
ســيــســاهــم فـــي تــحــســيــن الــرعــايــة 
الصحية لألجيال القادمة ويرفع 
ــــن األمـــــــراض  فــــــرص الــــوقــــايــــة مـ
الــوراثــيــة، مــن خـــال مــا ستوفره 

قــاعــدة بــيــانــات الــحــمــض الــنــووي 
لــلــشــعــب الــبــحــريــنــي مـــن بــيــانــات 
ستساعد في تشخيص األمراض 
والكشف المبكر عنها، فضًا عن 
لعاجها  الــازمــة  األدويـــة  تطوير 
بـــمـــا يـــعـــزز الـــجـــانـــبـــيـــن الـــوقـــائـــي 

والعاجي.
األنــصــاري مشاركة  د.  وثــّمــن 
ــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة  مـــنـــتـــســـبـــي مـــجـ
في  األقــســام  مــن مختلف  الطبي 
ذلــك  ــا يعكسه  ومـ الــحــمــلــة،  هـــذه 
ــاٍس عــاٍل  مــن حـــسٍّ وطــنــي وإحـــسـ
تبذله  بما  مــشــيــدًا  بالمسئولية، 
كافة الكوادر الطبية والتمريضية 
ــوٍد مــلــمــوســة  ــهــ واإلداريــــــــــة مــــن جــ
لــارتــقــاء بــالــقــطــاع الــصــحــي في 
مشاركة  أن  إلــى  منوهًا  المملكة, 
المستشفيات الحكومية في هذه 
الحملة تأتي من منطلق الشراكة 
المجتمعية التي تسعى لتعزيزها 

ــة  ــايـ ــرعـ ــالـ مـــــن أجــــــل االرتــــــقــــــاء بـ
الصحية وتقديم خدمات صحية 
جــودة  وذات  ومستدامة  متكاملة 

عالية للمستفيدين.

ودعـــــــا الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
للمستشفيات الحكومية في هذا 
للمشاركة  المواطنين  كل  الشأن 
في مشروع الجينوم الوطني، بما 

ويساهم  المرجوة  أهدافه  يحقق 
ــا  ــهــ ــادتــ ــي رفــــعــــة الـــمـــمـــلـــكـــة وريــ ــ فـ
الصعيد  عــلــى  وعــالــمــيــًا  إقــلــيــمــيــًا 

الصحي.

الرئي����س التن�ف�ي����ذي للم��س�ت��س�ف����يات الح�ك�وم�ي����ة ومن�ت��س����بو

ال�س���لمانية ي�س���اركون ف���ي الحمل���ة الوطني���ة لفح����س الجين���وم

} جانب من م�شاركة الرئيس التنـفـيـذي للمـسـتـشـفـيات الحـكـومـيـة ومنـتـسـبو السلمانية في الحملة. 

البحرين  مــعــهــد  عــن  صـــدر 
ــتـــاب  ــيــــة كـ ــيــــاســ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــســ
ــد لـــلـــبـــاحـــثـــة الــــدكــــتــــورة  ــ ــديـ ــ جـ
ــة الـــــــــــــــــذوادي، بـــعـــنـــوان  ــفـ ــيـ ــطـ لـ
»النظام القانوني إلعادة النظر 
ــات الــــقــــوانــــيــــن«،  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ فـــــي مـ
ويتضمن دراسة مقارنة للنظام 
الدستوري البحريني مع النظام 
الــدســتــوري الــكــويــتــي، والــنــظــام 
ــمـــصـــري؛ فــضــًا  الـــدســـتـــوري الـ
عن مقارنته بالنظام الدستوري 
الفرنسي؛ حيث يمكن للجمهور 
مجاًنا  الكتاب  تحميل  الكريم 
االلكتروني  المعهد  موقع  عبر 

.bipd.org
وتــأتــي أهــمــيــة هـــذا الــكــتــاب 
بــكــونــه يــضــع تـــصـــوًرا إجــمــالــًيــا 
النظر  إلعادة  القانوني  للنظام 
فــــــي مـــــشـــــروعـــــات الــــقــــوانــــيــــن، 
وذلـــــــــــــــــك مــــــــــن خـــــــــــــال بـــــيـــــان 
السابقة  واإلجـــــراءات  أحــكــامــه، 
ــه،  ــتــ ــارســ ــمــ ــمــ والــــتــــمــــهــــيــــديــــة لــ
وإجـــــــــــراءات إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
مشروعات القوانين، وبيان آثاره 

عليهم.
مقدمة  الــكــتــاب  ويــتــضــمــن 
ومبحًثا تمهيدًيا وثاثة فصول 
المبحث  يعّرف  حيث  وخاتمة؛ 
اقــتــراح  حــق  مــاهــيــة  التمهيدي 
ــيــــن، فــيــمــا  ــوانــ ــقــ ــات الــ ــروعــ ــشــ مــ
مــاهــيــة  األول  الــفــصــل  يــنــاقــش 
ــي مـــشـــروعـــات  إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــ
الثاني  الــفــصــل  أمـــا  الــقــوانــيــن، 

فــيــتــنــاول اإلجـــــــراءات الــســابــقــة 
على إعادة النظر في مشروعات 
القوانين، فيما خصص الفصل 
النظر  إعــادة  ــراءات  الثالث إلجـ

في مشروعات القوانين وآثاره.
ــأتــــي اإلصــــــــدار الــجــديــد  ويــ
ــا مــــن مــعــهــد الــبــحــريــن  ــ ــاًن ــمــ إيــ
للتنمية السياسية بأهمية نشر 
الوعي السياسي والقانوني بين 
مــخــتــلــف فــئــات الــمــجــتــمــع من 

والدراسات  األبحاث  خال نشر 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، وبــــمــــا يـــتـــوافـــق 
ــاء الــمــعــهــد  ــ ــشـ ــ ــوم إنـ ــ ــرسـ ــ ــع مـ ــ مـ
ــج الـــتـــدريـــب  ــ ــرامـ ــ ــي تـــوفـــيـــر بـ ــ فـ
المتعلقة  والبحوث  والــدراســات 
والقانوني  الدستوري  بالمجال 
لـــفـــئـــات الـــشـــعـــب الــمــخــتــلــفــة، 
العلمية  البحوث  وتنمية  ودعــم 
فـــي مـــجـــال الــنــظــم الــســيــاســيــة 

والقانون الدستوري.

ك���ت���اب ج���دي���د ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ح����ول ال��ن��ظ��ام

ال��ق��ان��ون��ي لإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي م�����س��روع��ات ال��ق��وان��ي��ن

ــاون والـــشـــراكـــة  ــعـ ــتـ ــيـــات الـــمـــبـــرمـــة فــــي ســبــيــل الـ ــاقـ ــفـ ــار االتـ ــ فــــي إطــ
بنك  مــع  تــعــاون  اتفاقية  الجامعية  البحرين  كلية  وقعت  المجتمعية، 
البركة اإلسامي، لتوفير قروض تعليمية ميسرة للطاب الراغبين في 

االلتحاق بالجامعة.
دراستهم  بتمويل  التمتع  للطلبة  يمكن  االتفاقية  هــذه  خــال  من 
بكلية البحرين الجامعية بهامش ربح منخفض ومدة سداد تصل إلى 3 
سنوات، مما يشجع الطاب على متابعة أهدافهم األكاديمية والمضي 

قدًما في مسيرتهم التعليمية.
حضور  البنك–  في  ُعقدت  –التي  االتفاقية  توقيع  مراسم  شهدت 
والرئيس  المؤسس  آل خليفة  بن محمد  الدكتور خالد  الشيخ  من  كٍل 
عام  مدير  كاظم  طــارق  والسيد  الجامعية  البحرين  لكلية  التنفيذي 
مجموعة األعمال في بنك البركة اإلسامي إلى جانب كبار المسؤولين 
والسيد  الجامعة،  القائم بأعمال رئيس  بالدكتورة رشا سمير  متمثلين 

محمد جمالي رئيس قسم التجزئة في بنك البركة اإلسامي. 
أعرب الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل خليفة عن سعادته بهذه 
المبادرة وصرح: »نحن فخورون بشراكتنا مع بنك البركة اإلسامي من 
ونود  اإلسامية،  الشريعة  مع  المتوافق  التعليم  تمويل  برنامج  خــال 
اإلشادة بجهود البنك في تزويد الطاب داخل المملكة بالموارد الازمة 
استثماًرا  البرنامج  هذا  يمثل  المستقبلية، حيث  وظائفهم  في  للتميز 
»في  ــاف:  وأضـ البحرين«،  مملكة  فــي  المستقبل  جيل  إعـــداد  فــي  كبيًرا 
البرامج  من  واسعة  مجموعة  للطاب  نقدم  الجامعية،  البحرين  كلية 
في التخصصات المختلفة، حيث نقوم بتضمين أحدث الممارسات في 
كل مجال، لضمان حصول الخريجين على المعرفة المهنية والمهارات 

المطلوبة ليكونوا قادة في وظائفهم المستقبلية«.
ومن جانبه صرح السيد طارق محمود كاظم: »يسعدنا أن نتشارك 
برنامج  فــي  الثانية  الجامعة  باعتبارها  الجامعية  البحرين  كلية  مــع 
تمويل التعليم الذي أطلقناه حديًثا، ونحن فخورون بأن نكون أول من 
أهدافهم  فــي تحقيق  الــطــاب  تساعد  التي  الــمــبــادرات  هــذه  ُيــقــدم مثل 
تزويد  في  المستمرة  جهودنا  مع  المخطط  هذا  ويتماشى  التعليمية، 
الـــطـــاب بــســهــولــة الــحــصــول عــلــى درجــــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي مـــن أفــضــل 
مستقبلي  جيل  خلق  في  يساهم  مما  بالمملكة،  المحلية  المؤسسات 
التخرج، ونتطلع  العمل بعد  النجاح في االنخراط في سوق  قادر على 

إلى الشراكة مع المزيد من الجامعات في مملكة البحرين«.

ك���ل���ي���ة ال���ب���ح���ري���ن ال���ج���ام���ع���ي���ة ت��وق��ع 

ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ع »ال��ب��رك��ة الإ���س��ام��ي«

} د. فؤاد محمد األنصاري. } د. مجيد صفر جاسم.

محمد  فــؤاد  الدكتور  البحرين  جامعة  في  الهندسة  كلية  عميد  أعلن 
العام  من  ابــتــداء  الكيميائية  الهندسة  في  مطور  برنامج  طــرح  األنــصــاري، 

األكاديمي المقبل )2022-2021(.  
وأوضح د. األنصاري أن البرنامج المطور سيكون بهوية جديدة ومبتكرة، 
حــيــث تــتــرك للطالب حــريــة االخــتــيــار بــيــن مــســار نــظــم الــعــمــلــيــات، ومــســار 
النفط والغاز، في الفصلين السابع والثامن من البرنامج األكاديمي.   وقال 
الستقبال  استعد  قــد  الكلية  فــي  الكيميائية  الهندسة  قسم  »إن  العميد: 
طــلــبــة الــدفــعــة األولــــى خـــال شــهــر سبتمبر الــمــقــبــل مــن خـــال الــبــرنــامــج 
المطور، الذي جاء استجابة لدراسة مسحية لمتطلبات سوق العمل، حيث 
وجدت رغبة من عدة قطاعات لتوظيف مهندسين كيميائيين متخصصين 
االستكشافات  مع  وخاصة  والبتروكيماويات،  والتكرير  النفط  مجاالت  في 
الكبرى  للشركات  التوسعة  وخــطــط  الــحــجــري،  النفط  لمكامن  الحديثة 
والنمو في القطاعين الصناعي واالقتصادي«.    وتابع قائًا: »إن البرنامج 
المطور سيسهم في توفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تسهم في تحقيق 
في  البحرين  جامعة  رســالــة  وتحقيق   ،2030 للمملكة  االقتصادية  الــرؤيــة 
قسم  رئيس  قــال  جانبه،  الوطني«. ومن  االقتصاد  وتطوير  التنمية  خدمة 
أهـــداف  تــحــديــد  »إن  جــاســم:  مــجــيــد صــفــر  الــدكــتــور  الكيميائية  الــهــنــدســة 
أصحاب  بين  تراكمية  لجهود  ثــمــرة  جــاء  ومــخــرجــاتــه،  الــتــربــويــة  الــبــرنــامــج 
للبرنامج  االســتــشــاريــة  ولجانها-كاللجنة  القسم  أعــضــاء  وهــم  المصلحة 
واللجنة االستشارية الطابية- وأصحاب العمل والخريجين«.   وأوضح د. 
جاسم أن البرنامج المطروح قد تمت مقارنته مرجعيًا مع أقسام الهندسة 
الكيميائية في جامعات إقليمية وعالمية، لتأكيد وجود توافق على مستوى 
ــدوى طــرحــه، مــشــيــرًا إلـــى ان الــبــرنــامــج ســيــؤهــل الخريجين  ــاٍل تــدعــم جـ عـ
والمياه  والــغــاز،  النفط  مجاالت  في  للعمل  المطلوبة  بالمهارات  ويــزودهــم 
)تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة(، والبيئة، والسامة، والجودة، وصهر 
عديدة  متخصصة  قطاعات  في  للعمل  األبــواب  لهم  سيفتح  مما  المعادن، 
سيكون  البرنامج  إلــى  االنضمام  أن  إلــى  ولفت  الوطني.    االقتصاد  تخدم 
الحكومية  الــمــدارس  لخريجي  الــقــبــول  متطلبات  بحسب  للطلبة  مــتــاحــًا 
والخاصة، وستكون الدراسة في البرنامج باللغة اإلنجليزية، حيث يحتوي 
التخرج  العملي ومشروع  التدريب  البرنامج 44 مقررًا، من ضمنها مقررات 
وتصميم المعدات وتصميم مصنع. ويتكون البرنامج من 134 ساعة معتمدة 

موزعة على ثمانية فصول دراسية خال أربع سنوات أكاديمية.

ف�ي والغ�از  والنف�ط  العملي�ات  نظ�م  م�س�اري  ط�رح 

برنامج الهند�سة الكيميائية المطور بجامعة البحرين

ــر  ــاعـ ــشـ ــمـ »بــــــــدأنــــــــا كــــغــــيــــرنــــا بـ
تعليق  بداية  في  والرهبة  التخوف 
ــة مــــع تـــفـــشـــي الـــجـــائـــحـــة،  ــ ــدراســ ــ الــ
بخوض  ونعتز  نفخر  اليوم  ولكننا 
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة جـــمـــيـــلـــة فــي  ــربـ ــجـ تـ
إذ قدمت  تفاعلي،  افتراضي  تعليم 
وزارة  مــــن  بــــدعــــم  الــــمــــدرســــة،  لـــنـــا 
نحتاجه  مــا  كــل  والتعليم،  التربية 
في  األصــيــل  حقنا  على  للحصول 
كل  بعزيمتنا  متجاوزين  التعليم، 

التحديات«.
الطالبة  بـــدأت  الكلمات  بــهــذه 
مدينة  مــدرســة  مــن  صـــاح  سبيكة 
حــمــد الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــات حــديــثــهــا 
ــة فـــي الـــعـــام الـــدراســـي  عـــن الــــدراســ
ــنــــذ بـــدء  ــنـــصـــرم تــــحــــديــــدًا، ومــ الـــمـ

الجائحة بشكل عام.
بشكل  استفادت  أنها  وأضافت 
ــن حـــصـــص الـــريـــاضـــيـــات  خـــــاص مــ
األنشطة  مــن خـــال  االفــتــراضــيــة، 
ــتـــي قــدمــتــهــا إلــيــهــن  الــمــتــنــوعــة الـ
ــى الــــــطــــــواش، الـــتـــي  ــنـ الـــمـــعـــلـــمـــة مـ
استراتيجيات  تــوظــيــف  فــي  بــرعــت 
ومحفزة،  متنوعة  وطـــرق  مناسبة 
ــبــــوابــــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــرت الــ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
الـــرقـــمـــيـــة، كـــمـــا اســـتـــمـــر الـــتـــواصـــل 
بــيــن الــمــعــلــمــات والـــطـــالـــبـــات عبر 
ــم تــتــوقــف  ــ ــيـــة، ولـ الـــقـــنـــوات الـــرقـــمـ
استمرت  إذ  المدرسية،  الفعاليات 
اإلذاعــة  وأنشطة  الطابية  اللجان 
ــن طــريــق  ــيــــرهــــا، عــ ــة وغــ ــيـ ــمـــدرسـ الـ
زميلتها  وذكـــرت  الــرقــمــي.  الــفــضــاء 
المشاريع  أن  قــمــر  مـــاك  الــطــالــبــة 
التي  المميزة  الــتــربــويــة  والــبــرامــج 
قدمتها المدرسة، واعتمدت بصورة 
أســـاســـيـــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، قد 
الحصة  في  المشاركة  لهن  أتاحت 
الدراسية بفاعلية وحماس، وعززت 
على  أنعكس  ما  بالدراسة،  رغبتهن 
وقالت  الــدراســي.  تحصليهن  تطور 
ــاح لــي  ــ ــ ــادي: »أتـ ــ ــ الـــطـــالـــبـــة شـــهـــد شـ
ــذي  ــاد( الـــرقـــمـــي الـ بـــرنـــامـــج )حــــصــ
ــادرة مــنــهــا،  ــبـ ــمـ ــة كـ ــمـــدرسـ تــنــفــذه الـ
ــلـــيـــة  حـــــضـــــور الــــحــــصــــص الـــتـــفـــاعـ

كطالبة  لـــي  والــمــنــاســبــة  الــمــفــيــدة 
الــخــاصــة،  االحـــتـــيـــاجـــات  ذوي  مـــن 
حيث قدمت لنا المعلمات حصصًا 
ــا وقــــــــدرات فــئــة  ــنــ ــدراتــ تــتــنــاســب وقــ
صعوبات التعلم، مع تقديم الدعم 
من خال األنشطة المتنوعة التي 
في  مستوانا  تحسين  فــي  اسهمت 
جهود  أنسى  وال  األساسية،  الــمــواد 
ــرت لــنــا كـــل ما  ــ الـــمـــدرســـة الـــتـــي وفـ
ــل االرتــــقــــاء  ــ ــيــــه، مــــن أجـ نـــحـــتـــاج إلــ
ــع قـــدراتـــنـــا الــمــعــرفــيــة  ــ بـــأدائـــنـــا ورفـ
والـــســـلـــوكـــيـــة«. وبـــــدورهـــــا تــحــدثــت 
ــلــــة:  ــائــ ــيــــر عـــــلـــــي، قــ ــبــ الــــطــــالــــبــــة عــ
ــه صــعــوبــات فـــي الــلــغــة  ــ »كـــنـــت أواجــ
ــكـــن بـــعـــد تــطــبــيــق  اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، ولـ
حصص  تحولت  )حــصــاد(،  برنامج 
هذه المادة إلى أحب الحصص في 
قلبي، بفضل معلمتي التي حرصت 
على تطوير أدائي«.  وأكدت األستاذة 
هنادي علي فارس مديرة المدرسة 

أحــــد  هـــــو  )حــــــصــــــاد(  بــــرنــــامــــج  أن 
الــتــي طبقتها  الــريــاديــة  الــمــشــاريــع 
المستوى  أثــــرت  والــتــي  الــمــدرســة، 
التحصيلي لدى الطالبات، إذ يقوم 
هذا المشروع على مبدأ التشاركية 
المختلفة،  الــمــدرســة  أقــســام  بــيــن 
والــتــواصــل الــمــرئــي مــع الــطــالــبــات 
التفاعل  عــزز  األمـــور، مما  وأولــيــاء 
في جميع برامج وأنشطة المدرسة 
الــصــبــاحــيــة والــمــســائــيــة، حــيــث تم 
والــمــســانــدة  الـــدعـــم  دروس  تــقــديــم 
ــزة مــن  ــيــ ــمــ ــتــ مــــــن قــــبــــل كــــوكــــبــــة مــ
الاتي  األســاســيــة  الــمــواد  معلمات 
تفاعلية،  وأنــشــطــة  حصصًا  قــدمــن 
محفزة،  رقمية  أدوات  واستخدمن 
ــبـــع درجـــــــات  ــتـ ــلــــى تـ ــلـــن عــ ــمـ كــــمــــا عـ
المقدمة  األنــشــطــة  فــي  الــطــالــبــات 
لــلــطــالــبــات فـــي حــصــص )حـــصـــاد(، 
وتـــقـــديـــم الــــشــــهــــادات الـــتـــقـــديـــريـــة 

للمتميزات منهن.

ط���ال���ب���ات ث����ان����وي: ت���ج���رب���ة ل����ن ن��ن�����س��اه��ا 

ف�����ي ت���ع���ل���ي���م اف����ت����را�����س����ي ت���ف���اع���ل���ي
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حتت رعاية ويل العهد رئي�س الوزراء

انطالق معر�س البحرين ال�شنوي للفنون الت�شكيلية اليوم

اللجنة التن�شيقية تبحث م�شتجدات اإجراءات ال�شفر عرب املطار

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ي�شدر قراًرا 

بنقل �شفراء فوق العادة مفّو�شني اإىل »اخلارجية«

»الرعاية ال�شحية« توقع اتفاقية مع »يو�شف وعائ�شة املوؤيد لالأعمال اخلريية« 

تو�شعة مركز البالد القدمي ال�شحي بكلفة 600 األف دينار

الأمري  امللكّي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الأربعاء معر�س  اليوم  الوزراء، ينطلق  جمل�س 

البحرين ال�سنوي للفنون الت�سكيلية يف ن�سخته 

ال�سابعة والأربعني، حيث تنظمه هيئة البحرين 

الوطني  البحرين  م�سرح  يف  والآثار  للثقافة 

وي�سارك فيه 57 فناًنا ت�سكيلًيا.

ال�سنوي  البحرين  معر�س  يف  وي�سارك 

للفنون الت�سكيلية هذا العام فنانون بحرينيون 

ومقيمون يف اململكة، اإذ ي�سم املعر�س اأعمالً من 

مدار�س واجتاهات فنية خمتلفة وتتنوع ما بني 

متعددة،  ومواد  خامات  با�ستخدام  ر�سم  اأعمال 

فوتوغرايف،  وت�سوير  وتركيب،  فيديو  واأعمال 

ونحت، وغريها.

ال�سنوي  البحرين  معر�س  هام�س  وعلى 

للفنون الت�سكيلية، تفتتح هيئة البحرين للثقافة 

 - �سلمان  بن  »خليفة  بعنوان  ا  معر�سً والآثار 

ح�سور باملحبة جتدد لأعوام: 2020-1972« 

مت تكري�سه ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان اآل خليفة، والذي رعى ب�سكل متوا�سل 

ال�سنوي  العام املا�سي معر�س البحرين  وحتى 

1972م.  عام  انطالقته  منذ  الت�سكيلية  للفنون 

ا �سوًرا لفتتاح املعر�س  ويت�سمن املعر�س اأي�سً

منذ بداياته.

ا�ستعر�ست اللجنة التن�سيقية يف اجتماع له تراأ�سه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

اإجراءات  اجتماعها رقم )390( على م�ستجدات  اللجنة خالل  انت�سار فريو�س كورونا، واطلعت  مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  م�ستجدات 

ال�سفر عرب مطار البحرين الدويل، وناق�س الجتماع الذي جرى عن ُبعد اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا )كوفيد-19( والإجراءات 

املتعلقة بذلك.

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء قرار رقم )37( 

ل�سنة 2021 بنقل �سفراء فوق العادة مفو�سني اإىل وزارة 

اخلارجية، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُينقل اإىل وزارة اخلارجية كل من:

البعثة  رئي�س  العبداهلل  يو�سف  اأنور  ال�سفري   -1

ال�سني  جمهورية  لدى  البحرين  ململكة  الدبلوما�سية 

ال�سعبية.

2- ال�سفري الدكتور حممد بن عبدالغفار عبداهلل رئي�س 

اجلمهورية  لدى  البحرين  ململكة  الدبلوما�سية  البعثة 

الفرن�سية.

املادة الثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ هذا القرار، 

اجلريدة  يف  وُين�سر  �سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل 

الر�سمية.

اأُبرمت اتفاقية بني الرعاية ال�سحية 

وعائ�سة  يو�سف  وموؤ�س�سة  الأولية 

مركز  لتو�سعة  اخلريية  لالأعمال  املوؤيد 

البالد القدمي ال�سحي يوم اأم�س الثالثاء 

قام  حيث  يوليو 2021م،   13 املوافق 

ال�سحية  الرعاية  جانب  من  بالتوقيع 

الدكتور  الأمناء  جمل�س  رئي�س  الأولية 

عبدالوهاب حممد، ومن جانب موؤ�س�سة 

يو�سف وعائ�سة املوؤيد لالأعمال اخلريية 

بح�سور  وذلك  املوؤيد،  فاروق  الوجيه 

وزيرة  ال�سالح  �سعيد  بنت  فائقة 

وكيل  املانع  وليد  والدكتور  ال�سحة 

وزارة ال�سحة والدكتورة جليلة ال�سيد 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  جواد 

ال�سلوم  اأحمد  الأولية والنائب  ال�سحية 

وال�سيدة هال املوؤيد.

الدور  التفاقية  هذه  وتعك�س 

اخلا�س  القطاع  به  يطلع  الذي  الكبري 

دعم  يف  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات 

ل  امل�ستدامة،  التنمية  وجهود  م�ساعي 

�سيما يف القطاع ال�سحي، واجلهود التي 

املوؤيد  وعائ�سة  يو�سف  موؤ�س�سة  تبذلها 

لالأعمال اخلريية على وجه اخل�سو�س 

وتعزيز  املجتمعي،  التكافل  تر�سيخ  يف 

تقدمت  حيث  املجتمعية،  امل�سوؤولية 

لتو�سعة  كرمي  عيني  بتربع  املوؤ�س�سة 

والتكفل  ال�سحي،  القدمي  البالد  مركز 

وحتديث  التو�سعة  م�سروع  بتمويل 

املجتمعية  مبادراتها  �سمن  املركز 

النوعية.

بنت  فائقة  تقدمت  الإطار  هذا  ويف 

بجزيل  ال�سحة  وزيرة  ال�سالح  �سعيد 

ال�سكر والتقدير ملوؤ�س�سة يو�سف وعائ�سة 

املوؤيد لالأعمال اخلريية على هذا العطاء 

يف  ياأتي  الدعم  هذا  باأن  موؤكدة  النبيل، 

ظل امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركة، ويف 

اإطار حر�سها على دعم خمتلف اجلهات 

وعالجية  �سحية  خدمات  تقدم  التي 

الداعمة  املبادرات  وخا�سة  للمر�سى، 

املراجعني  عليها  يرتدد  التي  للخدمات 

الرعاية  مرافق  خالل  من  يومي  ب�سكل 

ال�سحية الأولية.

من جانبه اأكد الوجيه فاروق املوؤيد 

ومتويل  لدعم  العائلة  ا�ستعداد  على 

مبملكة  وال�سحية  اخلريية  امل�ساريع 

هذه  مثل  دعم  اأن  اإىل  م�سرًيا  البحرين، 

امل�ساريع ت�سب يف خدمة املجتمع ورقيه. 

يعزز  �سوف  التربع  اأن  واأ�ساف 

اخلدمات ال�سحية التي تقدم للمواطنني 

اإىل  م�سرًيا  الغالية،  مبملكتنا  واملقيمني 

هي  اخلريية  امل�ساريع  يف  امل�ساهمة  اأن 

عن�سر اأ�سا�سي من ا�سرتاتيجية ال�سركة 

اأن  اإىل  لفًتا  املجتمع،  جتاه  والتزامها 

دعم امل�ساريع ال�سحية ي�سب يف تنمية 

املجتمع. 

اخلدمات  يعزز  التربع  اأن  واأو�سح 

للمواطنني  ال�سحة  وزارة  تقدمها  التي 

مبيًنا  الغالية،  مملكتنا  يف  واملقيمني 

هي  اخلريية  امل�ساريع  يف  امل�ساهمة  اأن 

عن�سر اأ�سا�سي من ا�سرتاتيجية ال�سركة 

العهد  ظل  يف  املجتمع  جتاه  والتزامها 

يعترب  اإذ  املفدى،  امللك  جلاللة  الزاهل 

العائلة  م�ساريع  اأحد  التربع �سمن  هذا 

الكرمية اخلريية التي تخدم املجتمع بكل 

�سرائحه.

من جانبه تقدم الدكتور عبدالوهاب 

الرعاية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  حممد 

ال�سكر والتقدير  الأولية بوافر  ال�سحية 

املوؤيد  وعائ�سة  يو�سف  موؤ�س�سة  اإىل 

باإ�سهامات  منوًها  اخلريية،  لالأعمال 

املوؤ�س�سة املباركة يف دعم القطاع ال�سحي 

موؤكًدا  اجلميع،  على  بالنفع  يعود  مبا 

ال�سحية  الرعاية  توليه  الذي  احلر�س 

واملرافق  املن�ساآت  لتطوير  الأولية 

ال�سحية يف جميع املراكز ال�سحية. 

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يهنئان الرئي�س الفرن�شي باليوم الوطني

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

 ي�شدر قراًرا بتعيني مدير بوزارة الداخلية

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  املفدى، 

اجلمهورية  رئي�س  ماكرون  اإميانويل 

الفرن�سية ال�سديقة، وذلك مبنا�سبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.

اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  اأعرب 

الفرن�سي  للرئي�س  ومتنياته  تهانيه 

ول�سعب  وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور 

اجلمهورية الفرن�سية ال�سديق باملزيد من 

التقدم والزدهار.

م�سيًدا جاللته رعاه اهلل بعمق العالقات 

الطيبة التي تربط بني البلدين وال�سعبني 

ال�سديقني وما ت�سهده من تطور ومنو.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اإىل  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

رئي�س  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  فخامة 

وذلك  ال�سديقة،  الفرن�سية  اجلمهورية 

لبالده،  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�سبة 

تهانيه  اأطيب  عن  خاللها  �سموه  اأعرب 

وال�سعادة  ال�سحة  مبوفور  له  ومتنياته 

ال�سديق  الفرن�سية  اجلمهورية  ول�سعب 

املزيد من التقدم والزدهار.

م�سيًدا �سموه حفظه اهلل بعمق العالقات 

وال�سعبني  البلدين  تربط  التي  الطيبة 

من  العالقات  هذه  ت�سهده  وما  ال�سديقني 

تطور ومناء على خمتلف الأ�سعدة.

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء برقية تهنئة 

مماثلة اإىل جان كا�ستيك�س رئي�س الوزراء 

الفرن�سي.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، 

بتعيني   2021 ل�سنة   )38( رقم  قرار 

مدير يف وزارة الداخلية، جاء فيه:

بن  فهد  الرائد  ُيعنّي  الأوىل:  املادة 

وزارة  يف  مديًرا  البنعلي  عبدالعزيز 

الداخلية.

املادة الثانية: يتوىل وزير الداخلية 

الأوىل  املادة  يف  املذكور  املدير  ت�سكني 

الإدارات  اإحدى  يف  القرار  هذا  من 

مهام  وفق  الداخلية،  بوزارة  ال�ساغرة 

وال�سرتاطات  اإدارة،  كل  وم�سوؤوليات 

ومبراعاة  ي�سغلها،  فيمن  الالزمة 

موؤهالته وخرباته.

الداخلية  وزير  على  الثالثة:  املادة 

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ 

�سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
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رئي�س اجلمارك يبحث التعاون مع 

رئي�س جمل�س اإدارة خدمات مطار البحرين

ا�شتقبل ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك، 

البحرين،  مطار  خدمات  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كانو  نبيل 

وذلك مبكتبه ب�شوؤون اجلمارك.

ومت خالل اللقاء بحث اآليات تفعيل املزيد من التعاون 

احلركة  ودعم  العمل  كفاءة  رفع  جمال  يف  والتن�شيق 

العمل  تطوير  �شبل  اإىل  بالإ�شافة  والتجارية،  ال�شياحية 

امل�شرتك بني �شوؤون اجلمارك وجمل�س اإدارة خدمات مطار 

البحرين.

تعزيز  على  اجلانبني  حر�س  اجلمارك  رئي�س  واأكد 

التعاون، مبا ي�شب يف امل�شلحة امل�شرتكة.

خالد بن اأحمد: فتح جماالت

 اأرحب للعمل امل�شرتك مع وا�شنطن

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

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

بالأعمال  القائم  غولدريت�س،  اإيثان  اأم�س،  الق�شيبية  ق�شر 

مملكة  لدى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ل�شفارة  بالإنابة 

البحرين.

خليفة  اآل  بن حممد  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  رّحب  وقد 

البحرين  مملكة  اعتزاز  موؤكًدا  غولدريت�س،  اإيثان  بال�شيد 

مع  ال�شرتاتيجي  والتحالف  املتميزة  ال�شداقة  بعالقات 

الثنائي  التعاون  ي�شهده  وما  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

فتح  يف  امل�شرتكة  الإرادة  يعك�س  كبري  وتقدم  تطور  من 

جمالت اأرحب للعمل امل�شرتك ومبا يخدم م�شالح البلدين 

وال�شعبني ال�شديقني، متمنًيا له كل التوفيق والنجاح.

بلقاء  �شعادته  عن  غولدريت�س  اإيثان  عرب  جانبه،  من 

ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، م�شيًدا مبا ت�شهده 

مملكة البحرين من تنمية وتقدم يف �شتى الأ�شعدة، متمنًيا 

لها املزيد من الرخاء والزدهار.

حميدان يك�شف تفا�شيل خطة �شوق العمل 

خلق املزيد من الفر�س للمواطنني جلعلهم اخليار االأف�شل عند التوظيف
اأ�شاد وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

�شوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

العمل، جميل بن حممد علي حميدان، بقرار 

الوطنية  اخلطة  باعتماد  الوزراء  جمل�س 

والتي   ،2023-2021 العمل  ل�شوق 

ال�شمو  �شاحب  وتوجهات  روؤى  عك�شت 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل 

ل�شتدامة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

املبادئ  وفق  العمل  �شوق  وتطوير  النمو 

القت�شادية  البحرين  لروؤية  الأ�شا�شية 

ال�شتدامة والتناف�شية  املتمثلة يف   2030

النوعية  العمل  فر�س  وخلق  والعدالة، 

الأف�شل  اخليار  وجعلهم  املواطنني  اأمام 

تطوير  موا�شلة  جانب  اإىل  للتوظيف، 

وتعزيز  والتنظيمية،  الرقابية  الإجراءات 

اإ�شهامات القطاع اخلا�س يف �شوق العمل.

بهذه  له  ت�شريح  يف  حميدان  واأكد 

املنا�شبة، اأن اخلطة اأخذت يف عني العتبار 

العمل  �شوق  تواجه  التي  التحديات 

اأر�س  على  حتقيقها  مت  التي  والإجنازات 

الواقع للبناء عليها من خالل خطة وطنية 

�شاملة تعزز من النمو القت�شادي، وتخدم 

املوارد  ومهارات  قدرات  تطوير  اأهداف 

الو�شائل  يف  وحت�شن  الوطنية،  الب�شرية 

واملوؤ�شرات  املعلومات  وقواعد  والآليات 

يف  امل�شتدام  النمو  حتقيق  يف  ت�شهم  التي 

عامل ميوج باملتغريات.

الوطنية  اخلطة  اأن  اإىل  الوزير  ولفت 

اأ�شا�شية  حماور  تت�شمن  العمل  ل�شوق 

لتكامل املنجزات املتحققة من قبل خمتلف 

واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات 

العمل  �شوق  وا�شتدامة  وا�شتقرار  لتطوير 

به  ت�شرت�شد  ا�شرتاتيجي  اإطار  وتوفري 

وتنظيم  باإدارة  املعنية  الدولة  موؤ�ش�شات 

اأ�شحاب  مع  بالتعاون  العمل  �شوق 

ذاته  ال�شياق  يف  موؤكًدا  والعمال،  العمل 

من اخلطط  اأن هذه اخلطة ل ت�شكل بديالً 

من  لكل  العملي  الطابع  ذات  الت�شغيلية 

واملرتبطة  املخت�شة  الدولة  موؤ�ش�شات 

واإمنا  القادمة  للفرتة  احلكومة  بربامج 

هي من�شجمة مع �شيا�شات وخطط اململكة 

خالل فرتة تطبيقها.

ت�شمنت  اخلطة  اأن  حميدان  واأ�شاف 

من  املزيد  خلق  اإىل  تهدف  حماور  عدة 

الفر�س النوعية للمواطنني جلعلهم اخليار 

تكثيف  خالل  من  التوظيف  عند  الأف�شل 

اإ�شهامات  التدريب الفني واملهني، وتعزيز 

القطاع اخلا�س باعتباره املحرك الأ�شا�شي 

تعزيز  اإىل  اإ�شافة  القت�شادي،  للنمو 

الدورية  واملراجعة  والتنظيم  الرقابة 

روؤية  تت�شمن  املحاور  هذه  اأن  موؤكًدا  لها، 

فيه  البحريني  يكون  عمل  ل�شوق  متكاملة 

وتعزز  التوظيف  عند  الأف�شل  اخليار 

حماية حقوق العمال.

املحور  فاإن  اخلطة،  تفا�شيل  ويف 

النوعية  الفر�س  خلق  بتعزيز  املتعلق 

يف  قدًما  امل�شي  على  يوؤكد  للمواطنني 

احتياجات  مع  التعليم  خمرجات  مواءمة 

التحتية  البنية  وتعزيز   العمل  �شوق 

للتدريب الفني واملهني.

اإىل  العام  اإطارها  يف  اخلطة  وت�شعى 

للعمالة  التوظيف  اأف�شلية  مبداأ  حتقيق 

لكافة  والو�شيلة  الغاية  لتكون  الوطنية 

�شيا�شات واإجراءات اإدارة �شوق العمل يف 

البحرين، كما ت�شتهدف اخلطة تطوير اآلية 

ت�شعى  حيث  الأجنبية،  العمالة  ا�شتقطاب 

اىل الرت�شيد التدريجي والنتقائي ل�شتقدام 

العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها م�شتنًدا 

و�شد  القت�شادية  التنمية  متطلبات  على 

الفجوة يف نق�س املهارات يف �شوق العمل، 

بحيث يكون ا�شتقدام العمالة عن�شًرا مكمالً 

لتوظيف العمالة الوطنية املوؤهلة ولي�شت 

بدلً منها.

وزير العمل

بني جمل�س التعاون واالحتاد االأوروبي

عبداللـه بن اأحمد يرتاأ�س اجتماع كبار امل�شوؤولني للحوار ال�شيا�شي
اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  تراأ�س 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة،  اآل 

خالل  التعاون،  جمل�س  دول  جانب  ال�شيا�شية، 

بني  ال�شيا�شي  للحوار  امل�شوؤولني  كبار  اجتماع 

جمل�س التعاون والحتاد الأوروبي، والذي عقد، 

املرئي، بح�شور  الإلكرتوين  الت�شال  اأم�س، عرب 

الأمني  العوي�شق،  حمد  عبدالعزيز  الدكتور 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  امل�شاعد  العام 

واملفاو�شات.  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  العربية 

ال�شفري  الأوروبي  الحتاد  جانب  تراأ�س  بينما 

اأفريقيا  �شمال  اإدارة  مدير  فريناندو جينتيليني، 

وال�شرق الأو�شط يف اجلهاز الأوروبي للعالقات 

اخلارجية.

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  رّحب  وقد 

املتبادل  باحلر�س  الفتتاح  كلمة  يف  خليفة  اآل 

جمل�س  بني  ال�شيا�شي  احلوار  تعزيز  على 

ركيزة  باعتباره  الأوروبي،  والحتاد  التعاون 

والدويل  الإقليمي  الأمن  لرت�شيخ  وفعالة  متينة 

ومواجهة التحديات القائمة.

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  واأكد 

ال�شيا�شية اأن الجتماع يعد فر�شة مواتية للبناء 

بني  ال�شراكة  �شعيد  على  املحرز  التقدم  على 

ال�شرتاتيجية  العالقات  وا�شتثمار  اجلانبني، 

كافة  على  الأوروبي  الحتاد  مع  الوثيقة 

والتن�شيق  التفاهم  م�شتوى  �شيما  ل  امل�شتويات 

د. ال�شيخ عبداهلل بن اأحمدال�شيا�شي.

حمافظ اجلنوبية: متابعة تطوير م�شاريع البنية التحتية
بن  خليفة  ال�شيخ  تراأ�س 

حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن  علي 

املجل�س  رئي�س  اجلنوبية  املحافظة 

للعام  ال�شابع  الجتماع  التن�شيقي، 

الت�شال  تقنية  عرب  وذلك   ،2021

املرئي، بح�شور العميد عي�شى ثامر 

املحافظة  حمافظ  نائب  الدو�شري 

من  عدد  ومب�شاركة  اجلنوبية، 

الأع�شاء من ممثلي اجلهات املختلفة.

رحب  الجتماع  م�شتهل  ويف 

حر�س  موؤكًدا  باحل�شور،  املحافظ 

املحافظة احلثيث على متابعة تلبية 

يف  واملواطنني  الأهايل  احتياجات 

الرائدة  التنموية  امل�شاريع  خمتلف 

تنفيًذا  وذلك  املجالت،  جميع  يف 

حل�شرة  ال�شديدة  للتوجيهات 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

ال�شمو  �شاحب  ودعم  ورعاه،  اهلل 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الرامية  للخطط  حتقيًقا  اهلل؛  حفظه 

للدفع بعجلة التنمية امل�شتدامة التي 

اجلنوبية  املحافظة  مناطق  ت�شهدها 

بف�شل توجيهات القيادة احلكيمة.

التن�شيقي  املجل�س  اطلع  وقد 

اجلنوبية  املحافظة  برئا�شة حمافظ 

تطوير  مراحل  م�شتجدات  على 

بالرفاع،  املركزي  ال�شوق  م�شروع 

املركزية  امل�شاريع  اأحد  ميثل  كونه 

�شيانة  ت�شمل  والتي  البارزة، 

للم�شروع،  املحاذية  الطرق  ور�شف 

مثمًنا التعاون والتن�شيق الدائم مع 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة 

مثل  تنفيذ  يف  العمراين  والتخطيط 

تلبي  التي  اخلدمية  امل�شاريع  هذه 

خمتلف  يف  املواطنني  احتياجات 

مناطق املحافظة اجلنوبية.

املجل�س  رئي�س  املحافظ  واطلع 

التن�شيقي، على م�شروع اإن�شاء �شبكة 

منطقة  يف  المطار  مياه  لت�شريف 

 6 م�شاحة  اإىل  متتد  والتي  البحري، 

امل�شروع  �شيعمل  كيلومرتات، حيث 

املياه  جتمعات  من  التخل�س  على 

من  حيث  الأمطار،  مو�شم  خالل 

خالل  امل�شروع  من  النتهاء  املزمع 

حر�س  اأكد  وعليه   ،2022 عام 

متابعة  على  احلثيث  املحافظة 

يف  التحتية  البنية  م�شاريع  تطوير 

مبا  الالزمة  املعايري  وفق  املنطقة 

واملقيمني،  للمواطنني  بالنفع  يعود 

امل�شرتك  والتن�شيق  بالتعاون  وذلك 

ذات  احلكومية  اجلهات  مع خمتلف 

العالقة.

تقارير �شفافة �شدرت عن هيئات رقابية بحرينية حول مزاعم انتهاكات حقوق االإن�شان

تقرير اخلارجية الربيطانية ي�شيد باإجراءات البحرين حلماية النزالء والعمالة الوافدة 

 متام اأبو�شايف:

بكافة  بريطاين  حقوقي  تقرير  اأ�شاد 

مملكة  يف  اتخذت  التي  الإجراءات 

خالل  الن�شان  حقوق  حلماية  البحرين 

ل�شيما  »كوفيد-19«  جائحة  تداعيات 

فيما يتعلق بحقوق نزلء مراكز الإ�شالح 

والتاأهيل وكذلك العمالة الوافدة.

الذي  ال�شنوي  التقرير  وقال 

اخلارجية  ال�شوؤون  مكتب  عن  ي�شدر 

للحكومة  التابع  والتنمية  والكومنولث 

حكومة  اإن  2020م  لعام  الربيطانية 

البحرين قد بداأت يف �شياغة ا�شرتاتيجية 

دون  الإن�شان،  حلقوق  متكاملة  وطنية 

اأن تقلل من التحديات. 

اإىل  اإيجابي  ب�شكل  التقرير  ولفت 

اأجنبية  اأنباء  لوكالت  مرا�شلني  وجود 

قانون  اأن  اإىل  لفًتا  البحرين،  يف 

ال�شحافة اجلديد ل زال مل يناق�س حتت 

قبة الربملان البحريني.

تقارير  ب�شدور  التقرير  واأ�شاد 

و�شفها  البحرين  يف  رقابة  هيئات  عن 

بال�شفافة حيال مزاعم انتهاكات حلقوق 

الإن�شان لنزلء مراكز الإ�شالح والتاأهيل.

»كوفيد-19«،  جائحة  وحول 

اأظهرتها  التي  بال�شتجابة  التقرير  اأ�شاد 

حلماية  البحرين  يف  املعنية  اجلهات 

الأمامية،  ال�شفوف  يف  العاملني  حقوق 

وكذلك  للخطر،  عر�شة  الأكرث  والأفراد 

احلكومة  اأتاحت  حيث  املجتمع،  حماية 

ملواطنيها واملقيمني على اأر�شها احل�شول 

ب�شكل  ال�شحية  والرعاية  العالج  على 

جماين.

ولفت التقرير اإىل اأن حكومة البحرين 

فئة  على  اجلائحة  تداعيات  تلّم�شت 

احلكومة  قّدمت  حيث  الوافدة،  العمالة 

فرتة اإعفاءات لت�شحيح اأو�شاع العمالة 

غري ال�شرعية منذ مار�س وحتى دي�شمرب 

 30 من  اأكرث  مكن  الذي  الأمر   .2020

األف عامل اأجنبي من ت�شحيح اأو�شاعهم 

اىل  بالإ�شافة  وظائفهم،  فقدوا  بعدما 

غري  لأولئك  مادية  م�شاعدات  تقدمي 

مع  وذلك متا�شًيا  العمل،  على  القادرين 

اإر�شادات منظمة ال�شحة العاملية.

التي  بالإجراءات  التقرير  ورّحب 

نزلء  حيال  الداخلية  وزارة  اتخذتها 

لفت  حيث  والتاأهيل،  الإ�شالح  مراكز 

قد  املعنية،  اجلهات  اأن  اإىل  التقرير 

اتخذت اإجراءات مبكرة؛ ل�شمان و�شول 

اىل  والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  نزلء 

املرافق الطبية، وتاأمني ات�شالت النزلء 

الطبية  املرافق  قّدمت  حيث  بعائالتهم، 

رعاية  ا�شت�شارة   10000 اإىل  ي�شل  ما 

بعد«  عن  واأخرى  »مبا�شرة  �شحية 

والتاأهيل يف  الإ�شالح  مراكز  لنزلء يف 

البحرين.

ملكًيا  عفًوا  بـ169  التقرير  ورحب 

�شدر يف البحرين عن حمكومني، وكذلك 

تطبيق العقوبات البديلة.

واأ�شار التقرير اإىل اأن اأكرث من 900 

العام  نهاية  مع  �شراحه  اأطلق  قد  نزيل 

اأكرث من 4200  اأن هناك  ، كما   2020

نزيل قد ا�شتفادوا من العقوبة البديلة. 

اللجنة  دور  التقرير  وتناول 

التن�شيقية العليا حلقوق الن�شان والتي 

يرتاأ�شها وزير اخلارجية عبداللطيف بن 

را�شد الزياين، والتي اأعّدت ا�شرتاتيجية 

من  النظر  وجهات  اإ�شراك  عرب  وطنية 

ودولًيا،  حملًيا  الفعالة  اجلهات  كافة 

املو�شوعية  عمل  ور�س  �شل�شلة  وعقد 

هذه  يف  �شارك  حيث  الإن�شان،  حلقوق 

دولية  منظمات  عن  ممثلون  الور�س 

الوافدة  بالعمالة  تعنى  وبريطانية 

وكذلك  بالأفراد.  الجتار  ومكافحة 

ممثلون عن منظمات دولية منها ممثلون 

عن الأمم املتحدة، والهيئات الدولية.

وتناول التقرير الزيارة الفرتا�شية 

»عن ُبعد« التي قامت بها �شفرية اململكة 

ريتا  الإن�شان  حلقوق  الدولية  املتحدة 

امل�شاركة يف  البحرين، عرب  اإىل  فرين�س 

الوطنية  ال�شرتاتيجية  خطة  مناق�شة 

بتناول  �شاركت  حيث  الإن�شان،  حلقوق 

املراة،  ق�شايا  منها  خمتلفة  ق�شايا 

التقرير  مــتطلًعا  الوافدة.  العمالة 

ال�شرتاتيجيــة  اإعداد  من  النتهاء  اإىل 

البحرين  يف  الإن�شان  حلقوق  الوطنية 

خالل العام اجلاري.
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ْر بيَِنا َيا �أََبا �َشْلَماَن فيِ �َشَمٍم« »َف�شيِ

قصيدة مهداة إلى مقام صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 

مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

ــا ـــ َ ـــَزاتمِ لمِ ــــ ـــَج ـــن ـــاَد الُ ــــ ي َب ــــَادمِ ـــــ ــوا بمِ ـــ ــيُّ ـــ َح

َهـــــَرَمــا الـــــــَوَرى  فمِ  ــاَرْت  ــصَ ــ� َف َحـقَّـَقـْتُه  ــْد  ـــ َق  

ُزُه ْلـــــَنـــــا ُنـــَعـــــــــــزِّ ـــا زمِ ــــ ــٌد َوَم ـــ ــي ـــ ــلمِ ـــٌد َت ــــ َمْ

ـــــُدَمـــــا ُق ــــهمِ  بمِ ــا  ـــ ــْرَن ــصمِ � ـــْد  ــــ َوَق اجُلـــــــــُدودمِ  اإمِرُث   

ــَرًة ـــ ــَخ ـــ ــْف َم ــدمِ  ـــ ــج الَ ـــَدْت فمِ  ــــ َغ ي  ـــــَادمِ بمِ ي  َهـــــــذمِ

ـَمـا َعـلمِ الـــــــــــَوَرى  ُكـــــلُّ  ــَهـــــا  َوبمِ ــًة  ـــ ــاَق ـــ ــبَّ ــصَ �  

ــًة ـــ ـــ ــَي ــالمِ َع الَــجـــــدمِ  ــاءمِ  ـــ ــَم ــصَ � فمِ  ــــْت  ــــَرَف َوَرفـــــْ

َقــــــــَدَمـــــا ـــهمِ  بمِ ـــــــتمِ  ْر�ـــصَ اأَ اأَْن  ــَد  ـــ ــْع َب ــا  ـــ ــَه ــاُت َراَي  

ــٌك َمــــــــلمِ ــا  ـــ ــَن ـــ ـــ ــنمِ ــَرْي ـــ ــْح َب ــي  ــفمِ ـــ َف ــَ�َّ  ـــ ــَج ـــ ــْع َت ل 

ــا َم ــزمِ ــَق، َمـــا َل ــب ــصَّ ــ� ـــــــوَز ال ــا، َكـــي َتُ ــه ـــى َل ـــَط  اأَْع

ــا َحــَمـــــٌد ـــ ــاَءَه ـــ ــْذ َج ـــ ـــــلـــــَك َبــْحـــــَرْيــُنـــــَنـــــا ُم َفـــــتمِ

ــا ـــ َوَنَ ــَهـــــا  اأَْرَجــائمِ الــَفـــــْخـــــُر فمِ  اأَْزَهـــــــَر  ــْد  ـــ َق  

ــهمِ  ـــ ممِ ــارمِ ـــ ــَك َم ــْن  ـــ َع ي  اأرومِ ــُت  ــْئ ـــ جمِ اإمِْن  اأََحـــــــــاُر 

َوالَقلَـَمـا ــا�ــسَ  ـــ ــْرَط ـــ ــقمِ َوال  َ َْ ـــــ احلمِ ــاألمِ  َفـــــلــَتــ�ــصْ  

ـــَ�ٍ ـــا َم ــــ ـــــطــي َدوَنَ ــْع ــكَّ ُي ـــ ــَف ـــا ان ـــــبمِ َم ــْع ــلــ�ــصَّ لمِ

ــا ـــ ــَرَم ـــ ــَك ـــاَر َوال ــــ ـــَث ــُد الإمِْي ـــ ــَم ـــ ـــــا َح ــَن ــَت ـــــْم  َعـــــلَّ

َرٌة ـــدمِ ــــ ــــ ـــْق ــــاٌد َوَم ـــــ ــْعــــــــٌل َواإمِر�ــــصَ ــٌر َوفمِ ـــ ــْك ـــ فمِ

َر�َصَمــا ــْد  ـــ َق ــزِّ  ـــ الــعمِ ــَق  ـــ ْي ــرمِ ـــ َط ــُك  ـــ ــْي ــلمِ الَ ــَم  ـــ ــْع نمِ  

ــــــــا ــَن ـــــْدَرتمِ ــُق بمِ ـــــــــاٌن  اإمِْيَ َو  ــــــــنمِ  الــَيـــــقمِ ــلْــــــــُب  �ــصَ

ــا ـــ ــَم ــْد َدَع ـــ ــسمِ َق ــا� ـــ ــنَّ ــلِّ ال ـــ ــُك ــاحمِ لمِ ـــ ــَج ــنَّ ــى ال ــلَ  َع

َفــــــــٍة َمــْعــــــــرمِ َو  ــٍم  ـــ ــلْ ـــ حمِ فمِ  الأَْمـــــــَر  ُيـــــَقـــــلِّـــــُب 

َعــَزَمـا ـنــاً  ُمـْمـكمِ ــــــــْيـــــَداً  ُمـــــفمِ َراآُه  ـــاإمِْن  ــــ َف  

ـــــَدُهـــــم ـــــائمِ ــاَن َق ــَم ــلْ ــصَ ـــا � ــــ ـــا اأََب ــْن َي ـــ ــُك ــْن َت ـــ ــَم َف

َمـا ُح�صمِ ــْد  ـــ َق ــدمِ  ـــ ــْج الَ ــاممِ  ــَح ــتمِ ـــ اْق فمِ  ــم  ـــ ــُه ــاُح َنَ  

ـــاَن َيــــــــْرَفــُعـــــَنـــــا ــــ ــا َك ـــ ــٌد َم ـــ ــَم ـــا َح ـــولَك َي ــــ َل

ـَمـا ـَنْقـَتحمِ لمِ ــا  ـــ ــنَّ ُك َوَمـــــا  ــيٌء  �ــصَ ــْجـــــدمِ  ـــــَم ــلْ لمِ  

ــا ــَن ـــ ــْدَوَت ـــ ُق ــْ�مِ  ـــ ـــ اخَل َغـــــَدا فمِ  ـــــَكـــــاً  ــْي َمــلمِ ــا  ــَي ـــ َف

ـَمَمـا الهمِ ــَظ  ـــ ــَق ـــ اأَْي ــَنـــــا،  ـــــْي فمِ  َ ــانمِ ـــ ــَف ـــ ــتَّ ال ــثَّ  ـــ َب  

ـــــٍل ـــــلَ ــا َك ـــ ــا بمِ ـــ ــرَن ـــ ــمَّ ــصَ ــدمِ � ـــ ــَواعمِ ـــ ــصَّ ــ� َعـــــــنمِ ال

َعلَـَمـا ــم  ــُك ــممِ ــا�ــصْ بمِ ــا  ــَن ـــ ــْع َرَف ــا  ــْرَن ـــ �ــصمِ ــُث  ــْي ـــ َوَح  

ٍَك
ََ ــ ـــ ـــ ــْع ُم ُكـــــلِّ  ـــــــوا ف  ـــَدُع ــــ اأَْب اأَْبـــــنـــــاوؤُكــم 

ـَمـَما الـقمِ ــاوؤَك  ـــ ــَن ـــ اأَْب ـــــَقــى  َفـــــاْرَت ُكـم  ـلمِ َفـ�صْ بمِ  

ـَمـٌم همِ ـــــم  ــُه َل ــــْت  َلَن ـــــا  ــَم َف ــاَب  ـــ ــَع ّ ــ�ــصمِ ال ــوا  ــاُب جـــ

ــا ـــ ــاأََم ــصَ � اأو  َكـــــــاَن  ـــَواٍن  ــــ َت ــوَن  ـــ ـــ ُف ــرمِ ـــ ــْع ـــ َي َل   

ــاُل َعـــــْزُمــُهــــــــُم ـــ ــَط ــالأَب ـــ ــُد َف ـــ ــَه ــ�ــصْ ــُت َت ــص � ــرمِ ـــ اإْف

َوالُنّـُجـَمـا ـــاقمِ  ــــ الآَف ف  ــْمــ�ــَس  الــ�ــصَّ ُل  ــاومِ ـــ ــَط ـــ ُي  

ـَمُهـم ُملهمِ ــلــَمـــــاَن  �ــصَ َبـــــــا  اأَ ـــَت  ــــ اأَْن ــَت  ــْن ـــ ُك ــْد  ـــ َق

َمـا ُملـَتـزمِ  ّ احَلـــــقمِ ـــــَنـــــْهــجمِ  بمِ َدوَمـــــــاً  ــَت  ــْن ـــ ُك اإْذ   

ــُم ـــ ــَرُه ـــ ـــــــــــوَك اأَْم ــْد اأَوَل ـــ ـــــَك َق ــْعـــــبمِ ـــــــاُء �ــصَ ـــَن اأَْب

ــَمـــــا ـــهمِ َقــ�ــصَ ـــَا�ـــصمِ ــــ ـــــــْن اإمِْخ  ُكـــــــلٌّ َتـــــــَا َلـــــــَك ممِ

ـــــَنــــــــا ــعمِ ــَطــالمِ ــَنـــــاً لمِ ـــا ُيْ ــَع اخَلـــــــ�مِ َي ــَب ــْن ـــ ـــا َم َي

َمَمـا َوال�صَّ ــْخـــــَر  والــَف الـــَنّـــَدى  َعـــــَرْفـــــَنــا  ــْنــُكـــــم  ممِ  

ــَمـــــٍم �ــصَ ــاَن فمِ  ـــ ــَم ــلْ ــصَ � ـــــا  اأََب ـــا  َي ــا  ـــ ــَن بمِ ــْر  ـــ ــصمِ ــ� َف

ـــــا الأَُمَ َك  ــــادمِ ـــــ اأْمَ ُذَرى  فمِ  ــا  ــَن بمِ ــْق  ـــ ــبمِ ــصْ َوا�  

ــُفــُكـــــم؟ ــاأُْنــ�ــصمِ �ــصَ ــْل  ـــ َه ـــــيــٌم  َعــظمِ ــَك  ـــ ــْن َع ُقـــــلــَت  اإمِْن 

ـَمـا؟ الَكـلمِ ــُز  ـــ ـــــوجمِ ُي ـــْد  َق ُتــــَرى  ـــٍف  َو�ـــصَ يُّ 
َواأَ  

�َصَمــا َو  َوَعــــى  ـــــاٌن  اإْنــ�ــصَ ـــَك  ــــ ـــاأَنَّ بمِ ــي  ــفمِ ـــ ــْك َي

الُعـَظـَمــا َيْنـ�ُصـُد  ـــــْيــٍل  َجــممِ َمــْعـــــَنــًى  ــُكــــــــلِّ  لمِ  

د. عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي

جلنة �أكادميية لتقييم �ملتقدمني لوظيفة م�شاعد بحث وتدري�س

�أكرث من 400 متقدم يتناف�شون على 10 �شو�غر متاحة بـ»كلية �ملعلمني«

مبارك  حممد  الدكتور  اأ�صدر 

ل�صوؤون  العام  الدير  اأحمد  بن 

الدار�س رئي�س مل�س اإدارة كلية 

اإدارًيا  قراًرا  للمعلمن  البحرين 

التقدمن  لتقييم  جلنة  بت�صكيل 

وتدري�س  بحث  م�صاعد  لوظيفة 

وذلك  للمعلمن،  البحرين  بكلية 

للبدء ف عملية التقييم، بعد انتهاء 

الفَة القررة للتقدم لانتقال اإىل 

الوظيفة وفق الإعان ال�صادر عن 

خريجي  ا�صتهدف  والذي  الكلية، 

بالدار�س  العلمن  من  الكلية 

الَبية  بوزارة  احلكومية 

على  القرار  ون�س  والتعليم. 

التقدمن  لتقييم  جلنة  ت�صكيل 

وتدري�س  بحث  م�صاعد  لوظيفة 

برئا�صة  للمعلمن  البحرين  بكلية 

عميد  بورينتون  تيد  الدكتور 

الكلية، وع�صوية كل من الدكتورة 

م�صت�صار  العاودة  را�صد  كوثر 

تدريب العلمن، والدكتورة �صماح 

مل�س  ع�صو  العجاوي  حممد 

ديانا  والدكتورة  الكلية،  اإدارة 

الأ�صتاذ  اجلهرمي  عبدالكرمي 

البحرين وع�صو  ال�صاعد بجامعة 

ن�س  كما  الكلية.  اإدارة  مل�س 

اللجنة  ت�صع  اأن  على  القرار 

لعملية  الازمة  والأ�ص�س  العاي� 

التقييم وتتخذ ما يلزم لإنازها، 

باأع�صاء  ال�صتعانة  اإمكانية  مع 

البحرين  بكلية  الأكاديية  الهيئة 

طبًقا  التقييم  عملية  ف  للمعلمن 

ووفق  منا�صًبا  اللجنة  ترتئيه  لا 

تتاجها  التي  التخ�ص�صات 

الكلية، على اأن ترفع اللجنة خال 

مل�س  رئي�س  اإىل  تقريًرا  �صهر 

عملية  نتائج  يت�صمن  الإدارة 

التن�صيق  يت�صنى  حتى  التقييم، 

جهاز  مع  اخل�صو�س  هذا  ف 

البحرين  وجامعة  الدنية  اخلدمة 

اخلا�صة  الإجراءات  ل�صتكمال 

بعملية النتقال اإىل الوظيفة.

ك�صف  ال�صياق،  هذا  وف 

اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور 

الدار�س  ل�صوؤون  العام  الدير 

رئي�س مل�س اإدارة كلية البحرين 

للمعلمن اأن عدد التقدمن لانتقال 

اإىل وظيفة م�صاعد بحث وتدري�س 

 400 من  اأكرث  بلغ  قد  بالكلية 

الَبية  وزارة  معلمي  من  متقدم 

قبل  تخرجوا  الذين  والتعليم 

�صنوات من الكلية، واأن ال�صتوفن 

�صيتناف�صون  لا�صَاطات  منهم 

ي�صل  ما  على  التقييم  عملية  عَ 

اإىل 10 �صواغر بالكلية، موؤكًدا اأن 

ياأتي تطبيًقا لتطلبات عملية  ذلك 

الكلية،  ت�صهدها  التي  التو�صع 

الوحد  الإطار  لبادرات  وتنفيًذا 

الأولوية،  للَامج احلكومية ذات 

الب�صري  العن�صر  ف  وا�صتثماًرا 

البحريني القادر دائًما على العطاء 

التقدمن  جلميع  متمنًيا  والتميز، 

كل التوفيق.

د. حممد مبارك

رّحبت بتقرير �حلكومة �لربيطانية حول حقوق �لإن�شان.. حقوقية �ل�شورى:

تقرير �خلارجية �لربيطانية رد و��شح ملحاولت �لإ�شاءة ل�شمعة �لبحرين

الإن�صان  حقوق  جلنة  رحبت 

اأحمد  برئا�صة  ال�صورى  مبجل�س 

ال�صوؤون  مكتب  بتقرير  احلداد 

والتنمية  والكومنولث  اخلارجية 

لعام  الَيطانية  للحكومة  التابع 

اأم�س  يوم  �صدر  والذي   ،2020

التي  بالإجراءات  اإ�صادة  وت�صمن 

للتحقيق  البحرين  بها ملكة  تقوم 

ف مزاعم انتهاكات حقوق الإن�صان، 

م�صداقية  من  التقرير  بينه  وما 

بها  تتمتع  وحيادية  و�صفافية 

الوطنية  والوؤ�ص�صات  الأجهزة 

ادعاءات  ف  بالتحقيق  العنية 

التقدم  عن  ف�صاً  العاملة،  �صوء 

توليها  التي  الرعاية  م�صتوى  على 

بوزارة  مثلة  الوقرة  احلكومة 

والحكومن  للموقوفن  الداخلية 

و�صمان  احتياجاتهم  وتلبية 

موؤ�ص�صة  �صامتهم وحقوقهم �صمن 

الإ�صاح والتاأهيل.

اإ�صارة  اأن  اإىل  اللجنة  ولفتت 

نزلء  عدد  لنخفا�س  التقرير 

موؤ�ص�صات الإ�صاح والتاأهيل ب�صكل 

ملكًيا  عفًوا   169 خال  من  كب� 

وزيادة ا�صتخدام ت�صريعات الأحكام 

�صراح  اإطاق  اإىل  اأدى  ما  البديلة، 

4200 من �صدرت بحقهم اأحكام، 

حماولت  على  وا�صًحا  رًدا  متثل 

الإ�صاءة لملكة البحرين وما تققه 

حماية  مال  ف  اإنازات  من 

و�صمان حقوق الإن�صان.

كما ثمنت جلنة حقوق الإن�صان 

التقرير  تناول  ال�صورى  مبجل�س 

الأوىل  تعد  والتي  الملكة  لبادرة 

اخلليج  م�صتوى  على  نوعها  من 

العربي ل�صياغة خطة عمل وطنية 

متكاملة حلقوق الإن�صان، والتي من 

قبل مل�س  من  تناق�س  اأن  التوقع 

نهاية  ف  بجنيف  الإن�صان  حقوق 

اأن  اللجنة  موؤكدة   ،2023 العام 

النظومة  تطوير  وجهود  م�صاعي 

الت�صريعية التعلقة بحقوق الإن�صان 

حمل اهتمام مل�س ال�صورى، الذي 

�صياغة  ف  ي�صاهم  و�صوف  �صاهم 

هذه اخلطة ف �صكلها النهائي.

الجتمع  اأن  اللجنة  وبّينت 

الدويل يثمن مكانة ملكة البحرين 

ف  التقدمة  وجهودها  واإنازاتها 

ما  وهو  الإن�صان،  حقوق  مال 

الدولية مثل تقرير  التقارير  اأبرزته 

ت�صمن  الذي  الَيطانية  احلكومة 

تاأكيد دعمها كبلد �صديق لا تو�صلت 

مكافحة  مال  ف  الملكة  اإليه 

الجتار بالأ�صخا�س، وهو ما ي�صاند 

من  الملكة  حققته  الذي  الإناز 

ا  اأي�صً مكانتها  على  الحافظة  خال 

تقرير  ف  الأول  ال�صتوى  �صمن 

عن  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 

�صدر  والذي  بالأ�صخا�س  الجتار 

ف وقت �صابق من هذا ال�صهر، وذلك 

لل�صنة الرابعة على التوايل.

تو�شيًحا ملا مت تد�وله حول خطورة خلط �لتطعيمات.. �لقحطاين:

 خلط �لتطعيمات �أقّرته منظمة �ل�شحة �لعاملية ومعمول به ف �لعديد من دول �لعامل

ا�صت�صاري  القحطان  مناف  طبيب  القدم  اأكد 

ع�صو  الع�صكري  بال�صت�صفى  العدية  الأمرا�س 

الفريق الوطني الطبي للت�صدي لف�و�س كورونا 

توجد  ل  العلمية  الناحية  من  اأنه  )كوفيد-19( 

م�صكلة ف خلط التطعيمات، بل على العك�س اأثبت 

فاعليته ف تعزيز م�صار النحى الناعي ف اجل�صم، 

وهناك درا�صات قدية ومعتمدة عن ماأمونية خلط 

التطعيمات، والبحرين اأخ�صعت مو�صوع اجلرعة 

م�صتفي�صة  لدرا�صة  التطعيمات  وخلط  الن�صطة 

منذ قرابة 3 اأ�صهر، وخلط التطعيمات اإجراء مقر 

بالعديد  به  ومعمول  العالية  ال�صحة  منظمة  من 

من دول العامل حالًيا منها الملكة التحدة وكندا، 

وهناك الكث� من الدول تتجه لعتماده.

تف�ص�ات  تداول  يتم  اأنه  القحطان  واأو�صح 

من  �صدر  عما  الإعام  و�صائل  ف  �صحيحة  غ� 

التطعيمات،  خلط  حول  العالية  ال�صحة  منظمة 

اأن  تن�صح  العالية  ال�صحة  منظمة  اأن  اإىل  م�صً�ا 

على  مبنًيا  التطعيمات  بن  اخللط  قرار  يكون 

الدمج بن  باأن  درا�صات ومعطيات علمية، منوًها 

اأ�صا�س  على  كان  البحرين  ملكة  ف  التطعيمات 

معطيات ودرا�صات م�صتفي�صة من قبل جهات ذات 

العامة  ال�صحة  اإدارة  من  ال�صحي  بال�صاأن  عاقة 

وحمللي  الوبائيات  وعلم  الأمرا�س  ومكافحة 

وتطورات  بال�صتجدات  التعلقة  الإح�صاءات 

تطبيق  مت  كذلك  البحرين.  ملكة  ف  اجلائحة 

تعتَ  والتي  الن�صطة  اجلرعات  لأخذ  اخليارات 

وتقييم  لنتائج  التو�صل  بعد  للمناعة  معززة 

يوؤكد �صحة م�صار واجتاه الناعة التي �صوف يتم 

احل�صول عليها.

وطماأَن القحطان كافة الواطنن والقيمن ف 

الملكة على م�صتوى �صامة وماأمونية الإجراءات 

والفئة  التطعيمات  باإدخال  التعلقة  والتو�صيات 

ال�صتهدفة بها اآخًذا بالعتبار معدلت اخلطورة من 

الإ�صابة بف�و�س كوورنا )كوفيد-19( والبيانات 

التطعيمات  فعالية  حول  التاحة  والعطيات 

وماأمونيتها، واأ�صار باأنه جُترى درا�صات ومتابعة 

وماأمونيتها  التطعيمات  بفاعلية  تتعلق  م�صتمرة 

بعد ال�صتخدام الطارئ ف الملكة. 

الطبي  الوطني  الفريق  باأن  القحطان  ونّوه 

على متابعة مبا�صرة وم�صتمرة مع كافة اجلهات 

متابعته  جانب  اإىل  العاقة  ذات  ال�صحية 

والأبحاث  والتقارير  الدرا�صات  لآخر  التوا�صلة 

التطعيمات  مو�صوع  ب�صاأن  ال�صادرة  الطبية 

وممل ال�صتجدات التعلقة بذلك.

مناف القحطاين

�ل�شحة: ل لب�س للكمامات ف �ملناطق »�خلارجية« عند �لنتقال لـ»�لأخ�شر«
قالت وزارة ال�صحة اإن النتقال اإىل ال�صتوى »الأخ�صر« �صمن 

نظام الإ�صارة ال�صوئية لوؤ�صرات كورونا؛ يعني عدم اإلزامية لب�س 

اإلزامية  على  الإبقاء  مع  فقط؛  »اخلارجية«  الناطق  ف  الكمامات 

لب�س الكمامات ف الناطق »الداخلية« لاأماكن العامة والجمعات 

والطاعم وغ�ها من الرافق.

جاء ذلك ف تغريدة تو�صيحية ن�صرتها »ال�صحة« ف ح�صابها 

على تويَ.

الكمامات  لب�س  على  الإبقاء  يتوجب  اأنه  الوزارة  واأكــدت 

الأ�صفر  ال�صتويات:  ف  والداخلية  اخلارجية  الناطق  جميع  ف 

والَتقايل والأحمر.
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لدى م�ضاركته يف االجتماع الوزاري االفرتا�ضي حلركة عدم االنحياز.. وزير اخلارجية: 

البحرين تعتز مبا قامت به من جهود ملكافحة فريو�س كورونا

االإبقاء على جميع االإجراءات التي مت االإعالن عنها م�ضبًقا

»الطريان املدين«: اإدراج 16 دولة اإ�ضافية على القائمة احلمراء

�شارك وزير اخلارجية عبداللطيف بن 

املوافق  الثالثاء  اأم�س  يوم  الزياين،  را�شد 

13 يوليو 2021م، يف الجتماع الوزاري 

عدم  حلركة  املدة  ملنت�شف  الفرتا�شي 

اللكرتوين  الت�شال  عرب  وذلك  النحياز، 

اأذربيجان،  جمهورية  برئا�شة  املرئي، 

ومب�شاركة وزراء خارجية الدول الأع�شاء 

يف حركة عدم النحياز.

اإلهام  الرئي�س  فخامة  افتتح  وقد 

اأذربيجان،  جمهورية  رئي�س  علييف، 

اأعمال الجتماع الوزاري بكلمة رّحب فيها 

نظًرا  اأنه  اإىل  م�شرًيا  امل�شاركني،  بالوزراء 

الأطراف  وتعددية  ال�شالم  تعزيز  اأن  اإىل 

حركة  قاعدة  يف  واقع  العاملي  والت�شامن 

عدم النحياز فقد زادت ال�شعوبات العاملية 

املعقدة من اأهمية حركة عدم النحياز.

كورونا  فريو�س  تداعيات  وحول 

اإلهام  الرئي�س  فخامة  قال  )كوفيد-19(، 

عدم  حركة  تتخذ  اأن  يجب  اإنه  علييف 

النحياز خطوات م�شتهدفة قوية ومن�شقة 

كورونا  فريو�س  عدوى  بعد  ما  للفرتة 

ا، داعًيا اإىل عقد اجتماع  )كوفيد-19( اأي�شً

رفيع امل�شتوى للدول الأع�شاء حلركة عدم 

النظر  وجهات  تبادل  اأجل  من  النحياز 

حول مرحلة اإعادة اإعمار ما بعد اجلائحة 

وحتديد موقف احلركة.

وخالل الجتماع، األقى وزير اخلارجية 

كلمة مملكة البحرين اأعرب فيها عن ال�شكر 

الفعال  لتن�شيقها  اأذربيجان  جلمهورية 

املا�شيني،  العامني  خالل  احلركة  لأعمال 

لالإعالن  البحرين  مملكة  دعم  عن  معرًبا 

الذي  الجتماع  هذا  ال�شادر عن  ال�شيا�شي 

يوؤكد من جديد على اأهمية احلوار والتعاون 

ملواجهة كافة التحديات؛ وهي املبادئ التي 

مملكة  ثقافة  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  تعترب 

بو�شوح  اأهميتها  جتلت  التي  البحرين 

خالل الأ�شهر الثمانية ع�شر املا�شية.

مملكة  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

جهود  من  به  قامت  مبا  تعتز  البحرين 

ب�شكل  وعملها  كورونا،  فريو�س  ملكافحة 

على  وال�شركاء  الأ�شدقاء  مع  وثيق 

ل�شمان  والدويل؛  الإقليمي  ال�شعيدين 

للمواطنني  ممكنة  ورعاية  حماية  اأف�شل 

اأن  م�شيًفا  البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  جائحة 

اأبرزت مدى ترابط التهديدات التي يواجهها 

العامل، مبا يف ذلك احتمال ظهور حتديات 

اأخرى مثل حتدي )كوفيد-19( كالهجمات 

ب�شكل  يدل  مما  امل�شتقبل،  يف  الإرهابية 

الثابت مبكافحة  اللتزام  اأهمية  اأكرب على 

الإرهاب بجميع اأ�شكاله، والت�شدي لأولئك 

يروجون  و  ويحر�شون  ميولون  الذين 

لالأعمال الإرهابية.

وزير  اأو�شح  كلمته،  ختام  ويف 

اأن  توؤمن  البحرين  مملكة  اأن  اخلارجية 

هي  بذلك  للقيام  فعالية  الأكرث  الطريقة 

للتعاي�س  الأ�شا�شية  مبادئها  خالل  من 

والت�شامح والحرتام املتبادل وحل جميع 

النزاعات التي تع�شف بالعديد من الدول 

الأع�شاء يف حركة عدم النحياز بوا�شطة 

ولي�س  ال�شيا�شية  والو�شائل  احلوار 

والأمن  ال�شالم  اأمل حتقيق  على  بالعنف، 

موؤكًدا  العامل،  ودول  للمنطقة  والزدهار 

املتعددة  باجلهود  البحرين  مملكة  التزام 

التحديات  ملواجهة  احلقيقية  الأطراف 

الدور  ا�شتمرار  اإىل  متطلًعا  العاملية، 

هذه  يف  النحياز  عدم  حلركة  املركزي 

العملية احلا�شمة.

بناًء على تو�شية الفريق الوطني الطبي 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

�شئون  اأعلنت  التن�شيقية،  اللجنة  وموافقة 

الدول  قائمة  حتديث  عن  املدين  الطريان 

باإدراج  احلمراء  القائمة  على  املدرجة 

احتاد  جمهورية  موزمبيق،  )جمهورية 

جمهورية  زميبابوي،  جمهورية  ميامنار، 

ناميبيا،  جمهورية  ال�شعبية،  منغوليا 

اجلمهورية  املك�شيكية،  املتحدة  الوليات 

الإ�شالمية،  اإيران  جمهورية  التون�شية، 

جمهورية  اأفريقيا،  جنوب  جمهورية 

جمهورية  العراق،  جمهورية  اإندوني�شيا، 

ماليزيا  مملكة  بنما،  جمهورية  الفلبني، 

جمهورية  اأوغندا،  جمهورية  الحتادية، 

املوجودة  الدول  اإىل  اإ�شافًة  الدومينيكان( 

)جمهورية  وهي  م�شبقاً  القائمة  على 

الإ�شالمية،  باك�شتان  وجمهورية  الهند، 

الدميقراطية  �شريالنكا  جمهورية  و 

بنغالدي�س  وجمهورية  ال�شرتاكية، 

الدميقراطية  نيبال  وجمهورية  ال�شعبية، 

الحتادية، وجمهورية فيتنام ال�شرتاكية(.

باأنه  املدين  الطريان  �شئون  ونوهت 

�شيتم ال�شتمرار يف تعليق دخول امل�شافرين 

القائمة  على  املدرجة  الدول  من  القادمني 

اجلوية،  الرحالت  جميع  على  احلمراء 

الذين  الدول  هذه  من  القادمون  فيهم  مبا 

�شيدخلون اململكة ب�شكل موؤقت، وي�شتثنى 

تاأ�شريات  واأ�شحاب  املواطنون  ذلك  من 

الإقامة ال�شارية يف مملكة البحرين.

كما �شيتم الإبقاء على جميع الإجراءات 

للقادمني  م�شبقاً  عنها  الإعالن  مت  التي 

الدول  من  للمملكة  بالدخول  لهم  امل�شموح 

املدرجة على القائمة احلمراء، والتي تتطلب 

غري  اأو  املتطعمني  امل�شافرين  جميع  من 

املتطعمني القادمني اإىل مملكة البحرين من 

هذه الدول البالغني من العمر 6 �شنوات فما 

فوق اإبراز �شهادة فح�س )PCR( معتمدة 

حتمل رمز كيو اآر كود )QR Code( قبل 

ال�شعود للطائرة، وذلك قبل 48 �شاعة من 

وقت املغادرة، واإجراء فح�س خمتربي عند 

يف  املختربي  الفح�س  واإجراء  الو�شول، 

الو�شول، حيث ميكنهم  من  العا�شر  اليوم 

دفع تكلفة الفحو�شات عرب تطبيق »جمتمع 

يف  املوجودة  املن�شات  جانب  اإىل  واعي«، 

واإلكرتونًيا  نقًدا  الدفع  تتيح  والتي  املطار 

والئتمانية،  البنكية  البطاقات  بوا�شطة 

وتطبيق احلجر ال�شحي الحرتازي لع�شرة 

اأيام للبالغني من العمر 6 �شنوات فما فوق 

يف م�شاكنهم اأو الأماكن املخ�ش�شة للحجر 

ال�شحي املرخ�شة من قبل الهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

باأنه  املدين  الطريان  �شوؤون  ونوهت 

�شيتم الإبقاء على جميع الإجراءات التي مت 

الإعالن عنها م�شبًقا للقادمني من الدول غري 

املدرجة على القائمة احلمراء.

القائمة  على  املدرجة  الدول  اأّن  يذكر 

اأزالتها منها  اأو  الدول  اإ�شافة  يتم  احلمراء 

الطبي  الوطني  الفريق  تقييم  بح�شب 

املعايري  وفق  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

انت�شار  مدى  حيث  من  بذلك  اخلا�شة 

الدول، و�شتتم مراجعة هذه  الفريو�س يف 

بح�شب  دوري  ب�شكل  وحتديثها  القائمة 

امل�شتجدات.

وفق اآلية االإ�ضارة ال�ضوئية مل�ضتوى انت�ضار فريو�س كورونا.. »الفريق الوطني«: 

االنتقال اإىل امل�ضتوى االأخ�ضر يوم اجلمعة 16 يوليو
اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

اأنه  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

اللجنة  موافقة  واأخذ  العر�س  بعد 

التن�شيقية، ووفًقا لتقييم متو�شط ن�شبة 

اإجمايل  من  اجلديدة  القائمة  احلالت 

الفحو�شات للمرحلة احلالية، فقد تقرر 

بدًءا من يوم اجلمعة املوافق 16 يوليو 

الأخ�شر  امل�شتوى  اإىل  النتقال   2021

مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  وفق 

انت�شار فريو�س كورونا، والذي يندرج 

حتته عدد من الإجراءات التي مت الإعالن 

عنها عند اعتماد الآلية.

الطبي  الوطني  الفريق  واأ�شاف 

اأنه وفًقا ملا  للت�شدي لفريو�س كورونا 

املواطنني  �شحة  على  احلفاظ  يقت�شيه 

الإعالن  مت  ما  على  وبناًء  واملقيمني، 

بع�س  خ�شوع  عدم  ب�شاأن  م�شبًقا  عنه 

الإ�شارة  »اآلية  ملعطيات  املنا�شبات 

فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية 

من  فيها  التجمع  ي�شكل  ملا  كورونا« 

خطٍر على �شحة و�شالمة اجلميع، فاإنه 

امل�شتوى  اإجراءات  تطبيق  ا  اأي�شً تقرر 

ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  وفق  الربتقايل 

يف  كورونا  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى 

الأ�شحى  عيد  واأيام  عرفة  يوم  اإجازة 

املبارك بدًءا من يوم الأثنني املوافق 19 

اخلمي�س  يوم  لغاية   ،2021 يوليو 

املوافق 22 يوليو 2021.

الطبي  الوطني  الفريق  واأو�شح 

�شيتم  الذي  امل�شتوى  حتديد  �شيتم  اأنه 

الأ�شحى  عيد  اإجازة  بعد  اإليه  النتقال 

املبارك بدًءا من يوم اجلمعة املوافق 23 

يوليو 2021 وفًقا ملعايري اآلية الإ�شارة 

فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية 

احلالت  متو�شط  على  بناًء  كورونا 

القائمة اجلديدة من اإجمايل الفحو�شات.

على  الطبي  الوطني  الفريق  و�شّدد 

باإجراءات  اجلميع  التزام  �شرورة 

الإعالن  مت  والتي  الربتقايل  امل�شتوى 

يف  فرد  كل  اأن  منوًها  م�شبًقا،  عنها 

عن  والتزامه  بوعيه  م�شوؤول  املجتمع 

خف�س معدلت النت�شار، م�شرًيا اإىل اأن 

موا�شلة اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

جناح  اأ�شا�س  ال�شادرة  والتعليمات 

حتقيق  يف  وي�شهم  اجلهود  خمتلف 

م�شارات  كافة  من  املرجوة  الأهداف 

التعامل مع الفريو�س.

القب�س على 3 اأ�ضخا�س قاموا بال�ضطو 

على حمطة وقود و�ضرقة مبلغ مايل 

»الدفاع املدين« يتمكن من اإخماد حريق 

يف م�ضتودع مبنطقة �ضلمان ال�ضناعية

رئي�س النواب ت�ضارك يف االجتماع 

التح�ضريي للموؤمتر العاملي لروؤ�ضاء الربملانات

طريان اخلليج ت�ضت�ضيف �ضفري 

البحرين لدى اإ�ضرائيل مبقرها الرئي�س

القب�س  من  العا�شمة  �شرطة حمافظة  مديرية  متّكنت 

و28  عاًما   27( بني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�شخا�س   3 على 

عاًما( لقيامهم بال�شطو على حمطة وقود و�شرقة مبلغ مايل 

»دبة  مركبة   23 من  اأكرث  غيار  قطع  و�شرقة  العامل،  من 

البيئة«.

البالغات  اأنه فور تلقيها لعدد من  واأو�شحت املديرية 

يف هذا ال�شاأن، با�شرت على الفور عمليات البحث والتحري 

والتي اأ�شفرت عن حتديد املذكورين والقب�س عليهم جميًعا، 

الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  جار  اأنه  اإىل  م�شريًة 

متهيًدا لإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

و57  اآلية  بـ21  املدين،  للدفاع  العامة  الإدارة  دفعت 

�شابًطا وفرًدا من رجال الدفاع املدين، لل�شيطرة على حريق 

اندلع �شباح اأم�س »الثالثاء« يف م�شتودع مبنطقة �شلمان 

للبناء  واأخرى  بال�شتيكية  مواد  على  يحتوي  ال�شناعية 

والتنظيف، حيث مت اإخماد احلريق لتبداأ على الفور عملية 

التربيد الالزمة منًعا لتجدده مرة اأخرى.

واأو�شح العميد علي حممد احلوطي مدير عام الإدارة 

كانت  الرئي�شية،  العمليات  غرفة  اأن  املدين  للدفاع  العامة 

حيث  �شباًحا،   03:40 ال�شاعة  باحلريق  بالًغا  تلقت  قد 

اإىل املوقع والتي و�شلت خالل  توجهت فرق الدفاع املدين 

على  ال�شيطرة  عمليات  وبا�شرت  البالغ  تلقي  من  دقائق 

احلريق ومنع انت�شاره وو�شوله اإىل امل�شانع املجاورة.

واأ�شار اإىل اأن احلريق مل ي�شفر عن اأي خ�شائر ب�شرية، 

اإذ اأن الإ�شعاف الوطني ودوريات النجدة ومديرية �شرطة 

ال�شالمة  لتاأمني  املوقع  املحرق واملرور كانت متواجدة يف 

ما  التحريات  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  منوًها يف  املنطقة،  حول 

زالت م�شتمرة للك�شف عن �شبب اندلع احلريق.

�شاركت رئي�س جمل�س النواب فوزية بنت عبداهلل زينل، 

م�شاء اأم�س الثالثاء، عرب تقنية الت�شال املرئي، يف اجتماع 

لروؤ�شاء  اخلام�س  العاملي  للموؤمتر  التح�شريية  اللجنة 

الربملانات )SWCSP(، املقرر انعقاده يف فيينا بجمهورية 

النم�شا يومي 7 و8 �شبتمرب 2021.

اجتماع  يف  النواب  جمل�س  رئي�س  م�شاركة  وتاأتي 

اللجنة التح�شريية اخلام�س ممثلة عن املجموعة الربملانية 

واملتميز  الفاعل  بالدور  الثقة  عن  ذلك  ينم  اإذ  العربية، 

ح�شوًرا  �شجلت  التي  البحرينية،  الربملانية  للدبلوما�شية 

احل�شاري  للتقدم  انعكا�ًشا  العاملي،  امل�شتوى  على  موؤثًرا 

والدميقراطي الذي بلغته مملكة البحرين، يف ظل امل�شرية 

بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  ال�شاملة حل�شرة  التنموية 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

لطريان  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم  ا�شتقبل 

�شفري  موؤخًرا  العلوي  عبداحلميد  وليد  القبطان  اخلليج 

مملكة البحرين لدى دولة اإ�شرائيل خالد يو�شف اجلالهمة 

مبقر الناقلة الرئي�س يف املحرق، حيث قام الطرفان ببحث 

و�شفارة  الوطنية  الناقلة  بني  امل�شرتك  التعاون  �شبل 

اإ�شرائيل. وقد متّنى القبطان العلوي  مملكة البحرين لدى 

للجالهمة التوفيق يف مهامه املوكلة اإليه بتمثيل اململكة يف 

اخلارج.



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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اجناز  اجلمعة..  الأخ�ضر  للم�ضتوى  تعود  البحرين 

كبري يتحقق يف مكافحة اجلائحة بف�ضل فريق البحرين 

برئا�ضة �ضمو ويل العهد رئي�س الوزراء.

باأنك  ذلك  يعني  ل  الجتماعي  التوا�ضل  يف  تغرد  اأن 

لل�ضا�ضة  ال�ضيا�ضة  دع  املجالت:  كل  يف  فقيهاً  اأ�ضبحت 

جتعل  ل  لرجالها،  والع�ضكرية  لالقت�ضاديني  والقت�ضاد 

من نف�ضك حملال يف اأمور ل تفقهها ول تعلم خباياها فت�ضيئ 

لنف�ضك ولوطنك.

اإن اأردت نقل معلومة وخرب فانقلهما من م�ضادرهما الر�ضمية فقط
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البا�ضتيل  �ضقوط �ضجن   - 1789
اأحداث  اأهم  من  ويعد  فرن�ضا،  يف 

الثورة الفرن�ضية.

يف  ع�ضكري  انقالب   -  1958
ومقتل  امللكي،  بالنظام  يطيح  العراق 

امللك في�ضل الثاين واأفراد اأ�ضرته.

الإ�ضرائيلية  القوات   -  1963
الأردنية  احلدود  على  هجوًما  ت�ضُن 

الع�ضكرية  العمليات  من  �ضل�ضلة  بعد 

انطالًقا  الفل�ضطينية  املقاومة  نفذتها 

من الأرا�ضي الأردنية.

1978 - حمكمة �ضوفيتية ت�ضدر 
حكًما باإدانة املن�ضق ناتان �ضارن�ضكي 

ل�ضالح  والتج�ض�س  اخليانة  بتهمة 

الوليات املتحدة.

الفرن�ضي  الرئي�س  2002 - جناة 
اأثناء  اغتيال  جاك �ضرياك من حماولة 

ا�ضتعرا�س 14 يوليو الع�ضكري.

2008 - املدعي العام يف املحكمة 
مورينو  لوي�س  الدولية  اجلنائية 

بحق  توقيف  مذكرة  ي�ضدر  اأوكامبو 

الب�ضري،  عمر  ال�ضوداين  الرئي�س 

وذلك لرتكابه جرائم حرب يف اإقليم 

دارفور.

2011 - بدء احتجاجات الإ�ضكان 
لت�ضبح  تطورت  والتي  اإ�ضرائيل  يف 

يف  �ضعبية  احتجاجات  حركة  اأكرب 

تاريخها.

ده�س  حادث  وقوع   -  2016
متعمد ب�ضاحنة مبدينة ني�س الفرن�ضية 

ي�ضفر عن مقتل 84 �ضخ�ًضا واإ�ضابة 

202 اآخرين.

نفوق ال�شلحفاة ال�شهرية »�شوريل«... عن 130 عاًما

اأعلنت حديقة حي�ان »�ش�نربون« يف فيينا، نف�ق اأقدم �شاكنيها، 

اأم�ص الثالثاء، وهي �شلحفاة عمالقة من �شي�شل حتمل ا�شم »�ش�ريل«، 

بعد اأن بلغت �شن الـ130.

عن  حديثه  يف  فاي�شنباخر،  اأنط�ن  احلي�انات،  عامل  وقال 

ال�شلحفاة الذكر »�ش�ريل«: »يعرفه الكثري من زائري حديقة احلي�ان 

منذ زمن ط�يل«.

وكان قد مت ال�شتعانة بـ»�ش�ريل« خالل اإقامة بط�لة كاأ�ص الأمم 

الأوروبية يف عام 2016، للتنب�ؤ بنتائج املباريات.

ا يف  اأي�شً �شارك  فقد  ال�شن،  »�ش�ريل« يف  تقدم  من  الرغم  وعلى 

درا�شة اأجريت قبل ب�شعة اأع�ام، اأظهر فيها اأنه ميكنه تذكر مهمة كان 

قد تعلم القيام بها قبل ت�شعة اأع�ام، على الف�ر.

انطالق اأقدم مهرجان مل�شارعة النفط

يف  النفط  مل�شارعة  مهرجان  اأقدم  انطلق 

احتفاًل  الأ�شب�ع،  هذا  تركيا  يف  كريكبينار 

حيث  لتاأ�شي�شه،  وال�شتني  ال�شاد�شة  بالذكرى 

ي�شتعد الآلف للتناف�ص فيه.

ويتناف�ص نح� 2160 م�شارًعا على احلزام 

)امل�شارع  با�شبيهليفان  ولقب  املرم�ق  الذهبي 

تاريخي  م�قع  �شارايت�شي، وه�  الرئي�شي( يف 

ميل«  »ديلي  ل�شحيفة  وفقا  برتكيا،  اأدرنة  يف 

الربيطانية. واأ�شبح امل�قع الذي كان يف ال�شابق 

م�طًنا لق�شر اإ�شكي �شراي )الق�شر القدمي( الذي 

بناه ال�شلطان مراد الثاين واأحد حمميات ال�شيد 

ل�شت�شافة  حديث  مللعب  م�قًعا  به،  اخلا�شة 

امل�شابقة ال�شن�ية.

�شاو�شينج  مدينة  يف  ال�شينية  ال�شرطة  اعتقلت 

اإ�شارة   49 جتاوز  تعمدت  امراأة  ت�شجياجن  مبقاطعة 

خطيبها  من  لالنتقام  غريبة  حماولة  يف  حمراء،  مرور 

املتاعب  اإثارتها  يف  ال�شرطة  ا�شتبهت  حيث  ال�شابق، 

ورك�شت  ال�شابق  �شديقها  �شيارة  ا�شتاأجرت  اأن  بعد 

با�شتخدام الأ�ش�اء احلمراء 49 مرة انتقاًما منه.

اأعمى  ووفق ما نقلت �شحيفة »جل�بال تاميز« فقد 

وا�شتخدمت  »ل�«،  با�شم  املعروفة  املراأة  عيني  الغ�شب 

لترتاكم  املخالفات،  لرتكاب  ال�شابق  خطيبها  �شيارة 

عليه الغرامات املالية، وحتقق انتقامها منه بعدما تركها 

ا�شتئجار  �شديق  من  املراأة  وطلبت  باأخرى،  وارتبط 

ُيدعى  اآخر  رجل  مع  وقادتها  ال�شابق،  �شريكها  �شيارة 

»ت�ش�« يف ج�لت ماراث�نية ا�شتمرت لي�مني.

ارتكبت 49 خمالفة مرورية ب�شيارته انتقاًما من خطيبها

رجل يجرب زوجته 

على ابتالع 10 دنانري

زوجته  الزرقاء،  حمافظة  من  اأردين  زوج  عاقب 

باإجبارها على اأكل 10 دنانري، لعدم اهتمامها بابنهما 

الذي ابتلع قطعة نق�د اأردنية.

اأجربها  زوجها  اأن  الأردنية،  ال�شيدة  واأو�شحت 

ثم  ومن  بالزبادي،  وخلطها  دنانري   10 تقطيع  على 

ن�شف  ابتلع  الذي  ابنها،  عن  تغافلها  بدافع  اأكلها، 

دينار اأردين، وفًقا مل�قع �ش�ا الإخباري.

وابتلع  غافلها  ال�شغري،  ابنها  اأن  ال�شيدة  وبّينت 

قطعة النق�د، واأنها مل تق�شر يف ح�شانته وتربيته.

واأ�شارت ال�شيدة الأردنية، اأنه مت ا�شتخراج قطع 

النق�د من معدة ابنها، واأنه بحالة �شحية جيدة.

احلادثة،  هذه  عقب  الأردنية  الزوجة  وطلبت 

زوجها  اأن  م��شحًة  ونالته،  زوجها  من  الطالق 

ظلمها،  قد  دنانري،  الـ10  ابتالع  على  لها  باإجباره 

وعر�ص حياتها للخطر.

مل ينتقل امل�ضّمم اإيلي 

�ضعب اإىل عا�ضمة املو�ضة 

باري�س لتقدمي جمموعته 

من الأزياء الراقية للخريف 

وال�ضتاء املقبلني، لكنه اكتفى 

بت�ضويرها على �ضكل 

فيلم ق�ضري مت عر�ضه على 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، 

حمل عنوان »براعم الأمل«. 

وت�ضمن الفيلم اأكرث من 60 

اإطاللة ج�ضدت النتقال من 

الظلمة اإىل النور يف عامل ما 

بعد الوباء.

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

حالة   76 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   14481 عددها 

قائمة جديدة منها 33 حالة لعمالة وافدة، و37 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و6 حالت قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   182 تعافت  كما 

للحالت املتعافية اإىل 265013.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 30 حالة، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 13 

حالة يف حني اأن 979 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 1009 حالت قائمة.

البحرين بال وفيات كورونا.. 

وت�شجيل 76 اإ�شابة جديدة فقط



أعل��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا االنتقال إلى المس��توى 
األخضر النتش��ار في��روس كورونا، الجمعة، وم��ن ثم تطبيق إجراءات المس��توى 
البرتقالي، وفق آلية اإلشارة الضوئية في إجازة يوم عرفة وأيام العيد من 19 حتى 

22 يولي��و. فيما قالت وزارة الصحة عبر تويتر إن االنتقال إلى المس��توى األخضر 
يعن��ي عدم إلزامية لبس الكمام بالمناطق الخارجية. وبحس��ب إحصائيات الصحة 

بلغت إصابات كورونا أمس 76 إصابة فيما لم تسجل أي وفاة.
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شباب تيـكنو
 شباب: المجتمع المسؤول

 األول عن تهميشنا
09 08 

 الحبس و30 ألف دينار عقوبة 
سرقة الحساب الشخصي

»التنسيقية« برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء تستعرض إجراءات السفر عبر المطار

  »الفريق الوطني«: 
تطبيق المستوى األخضر من الجمعة إلى األحد 

القحطاني ردًا على خطورة خلط 
التطعيمات.. إجراءات البحرين سليمة وآمنة

إدارج 16 دولة  بـ»القائمة الحمراء« 72 ساعة إجازة من الكمام باألماكن الخارجية

»الصحة العالمية«: البحرين من أنجح دول 
العالم في تغطية السكان بلقاح »كورونا«

10 

02 
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الملك: جهود ناصر بن حمد 
تواصل تأكيد مكانة رياضة 

القدرة البحرينية خارجيًا

في قرارين وتعميم لولي 
العهد رئيس الوزراء.. 

جاللة الملك المفدى

 في استطالع لـ                  :
70٪ مستعدون الستبدال السيارة بالمترو

أيمن شكل «

أبدى قرابة 70% من المشاركين في استطالع 
الس��تخدام  اس��تعدادهم  »الوط��ن«  أجرت��ه 
المترو عند بدء تش��غيله في البحرين بداًل من 
الس��يارة، فيما رفض 30% الفكرة، بينما أبدى 
بعض المش��اركين تعليقاتهم واشتراطاتهم 
لركوبه، مشيرين إلى أن ذلك يعتمد على سعر 
التذكرة. وقال بعض المعلقين: »إن استخدام 
المترو يعتم��د على مواعي��د الرحالت وكذلك 
الزحمة وتناس��ب مواعيده مع أوق��ات الدوام، 
وخصوص��ًا إذا كانت محطات��ه قريبة من مقاّر 

العمل«. 
واألف��راد  الحس��ابات  بع��ض  ب��ررت  وفيم��ا 
ب��أن  الفك��رة،  رفض��وا  الذي��ن  المش��اركين 
المحط��ات لن تخ��دم كافة المناط��ق وخاصة 
داخل القرى، أكد آخرون أهمية االلتزام بالوقت 
والس��عر ليكون في متناول الجميع، وخصوصًا 

أنه حلم طال انتظاره.

مدير التحريات المالية بـ»الداخلية« 
ممثاًل للمنطقة في »األجمونت«

التحريات  إدارة  مدي��ر  ف��ازت 
الداخلي��ة  ب��وزارة  المالي��ة 
ونائ��ب رئي��س لجن��ة وض��ع 
غس��ل  مكافح��ة  سياس��ات 
اإلره��اب  وتموي��ل  األم��وال 
الش��يخة م��ي بن��ت محمد آل 
خليف��ة، بالتزكي��ة بمنص��ب 
الممثل اإلقليمي لدول الشرق 
في  إفريقيا  األوسط وش��مال 
مجموع��ة األجمون��ت، خ��الل 
التي ج��رت على  االنتخاب��ات 
الع��ام  االجتم��اع  هام��ش 

للمجموعة عب��ر تقنية االتصال المرئي، وذل��ك في إنجاز دولي 
جديد للبحرين.

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

إطالق »منشآت« اإللكتروني  
 لتوفير الخدمات الصحية

 بمنصة واحدة قبل نهاية 2021
أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن 
إطالق نظام إلكتروني متكامل لخدمات المؤسسات الصحية 
 تحت مس��مى »منش��آت«، عل��ى موق��ع الهيئ��ة اإللكتروني

الخدم��ات  بكاف��ة  القي��ام  يتي��ح   ،nhra.bh.munshaat  
التنظيمي��ة والرقابية الت��ي تقوم بها الهيئة للمؤسس��ات 
الصحي��ة في منص��ة واحدة، وم��ن المأمول أن يدش��ن قبل 

نهاية العام الجاري.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

عطلة عيد 
األضحى من 

اإلثنين إلى 
الخميس

نقل سفراء 
فوق العادة 

مفوضين إلى 
»الخارجية«

فهد البنعلي مديرًا في »الداخلية«

ال وفيات أمس.. واالنتقال إلى البرتقالي بإجازة العيد  أش��اد حض��رة صاح��ب الجاللة 
عيس��ى  ب��ن  حم��د   المل��ك 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه بجهود س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
المل��ك لألعمال  ممثل جالل��ة 
اإلنسانية وشؤون الشباب، في 
مواصل��ة تأكي��د مكانة رياضة 
القدرة البحريني��ة في المحافل 
األوروبي��ة  ومنه��ا  الخارجي��ة، 
التي ترك��ت بصمتها الواضحة 
اإلنجازات لمملكتنا  في تحقيق 

الغالية بفضل رؤية سموه.



02l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 16  |   العدد 5695   |  األربعاء 4 ذو الحجة 1442هـ  |  Wed 14 Jul 2021أخبار الوطن

مستشار الملك للشؤون 
 الدبلوماسية: االرتقاء بالعالقات 

مع تركيا في المجاالت كافة

استقبل مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية 
الش��يخ خالد ب��ن أحمد بن محم��د آل خليف��ة، بمكتبه 
بقصر القضيبية أمس، سفيرة الجمهورية التركية لدى 

البحرين ايسن تشاكيل.
وخ��الل اللق��اء، أعرب الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد 
آل خليف��ة عن تطل��ع المملكة إلى االرتق��اء بالعالقات 
الثنائية م��ع الجمهوري��ة التركية في كاف��ة المجاالت، 
متمنيًا للسفيرة التوفيق في مهامها وتحقيق طموحات 

البلدين ودعم مصالحهما المشتركة.
من جانبها، أكدت ايس��ن تشاكيل اعتزازها بلقاء الشيخ 
خال��د ب��ن أحمد ب��ن محم��د آل خليفة، مؤك��دة حرص 
الجمهورية التركية على تنمية أوجه التعاون المشترك 

مع البحرين على المستويات كافة.

 خالد بن أحمد: عالقات 
صداقة متميزة وتحالف 

إستراتيجي بين البحرين وأمريكا

استقبل مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية 
الش��يخ خالد ب��ن أحمد بن محم��د آل خليف��ة، بمكتبه 
بقص��ر القضيبي��ة أم��س، القائ��م باألعم��ال باإلناب��ة 
لسفارة الواليات المتحدة األمريكية لدى البحرين إيثان 

غولدريتش.
وخ��الل اللقاء، أكد الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد آل 
خليف��ة اعت��زاز البحرين بعالق��ات الصداق��ة المتميزة 
والتحالف االس��تراتيجي مع الواليات المتحدة األمريكية، 
وم��ا يش��هده التعاون الثنائ��ي من تط��ور وتقدم كبير 
يعكس اإلرادة المش��تركة في فتح مجاالت أرحب للعمل 
المش��ترك وبم��ا يخ��دم مصال��ح البلدي��ن والش��عبين 
الصديقي��ن، متمني��ًا إليث��ان غولدريت��ش كل التوفيق 

والنجاح.
م��ن جانبه، عبر إيث��ان غولدريتش عن س��عادته بلقاء 
الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مش��يدًا بما 
تش��هده المملكة من تنمية وتقدم في شتى األصعدة، 

متمنيًا لها المزيد من الرخاء واالزدهار.

 الملك يهنئ الرئيس
 الفرنسي بذكرى اليوم الوطني
 بعث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئة إل��ى فخامة الرئي��س إيمانويل ماك��رون رئيس 
الجمهورية الفرنس��ية الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى 

اليوم الوطني لبالده.
أعرب جاللته ف��ي البرقية عن أطي��ب تهانيه وتمنياته 
للرئيس الفرنس��ي بموفور الصحة والس��عادة ولشعب 
الجمهوري��ة الفرنس��ية الصدي��ق بالمزيد م��ن التقدم 

واالزدهار.
مش��يدًا جاللته رع��اه اهلل بعمق العالق��ات الطيبة التي 
تربط بين البلدين والش��عبين الصديقين وما تش��هده 

من تطور ونمو.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يهنئ الرئيس الفرنسي 

بذكرى اليوم الوطني
بعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء برقية تهنئة 
إل��ى رئيس الجمهورية الفرنس��ية الصديق��ة إيمانويل 
ماك��رون، وذلك بمناس��بة ذكرى الي��وم الوطني لبالده، 
أع��رب س��موه خاللها عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته له 
بموفور الصحة والسعادة ولشعب الجمهورية الفرنسية 

الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
مش��يدًا س��موه بعم��ق العالق��ات الطيبة الت��ي تربط 
البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده هذه العالقات 

من تطور ونماء على مختلف األصعدة.
كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء برقية تهنئة مماثل��ة إلى رئيس الوزراء 

الفرنسي جان كاستيكس.

 ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل 
سفراء فوق العادة مفوضين إلى »الخارجية«

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )37( لس��نة 2021 بنقل س��فراء فوق العادة 

مفوضين إلى وزارة الخارجية، جاء فيه:
المادة األولى

ُينقل إلى وزارة الخارجية كل من:
1- السفير أنور يوسف العبداهلل رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين 

لدى جمهورية الصين الشعبية
2- السفير الدكتور محمد بن عبدالغفار عبداهلل رئيس البعثة الدبلوماسية 

لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية
المادة الثانية

عل��ى وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينش��ر 
في الجريدة الرسمية.

 في قرار لولي العهد رئيس الوزراء.. 
فهد البنعلي مديرًا في »الداخلية«

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء قرار رقم )38( لس��نة 2021 بتعيي��ن مدير في وزارة 

الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعين الرائد فهد بن عبدالعزيز البنعلي مديرًا في وزارة الداخلية.
المادة الثانية

يتولى وزي��ر الداخلية تس��كين المدير المذكور في الم��ادة األولى من هذا 
القرار، في إحدى اإلدارات الش��اغرة بوزارة الداخلية، وفق مهام ومسؤوليات 
كل إدارة، واالشتراطات الالزمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهالته وخبراته.

المادة الثالثة
على وزي��ر الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينش��ر 

في الجريدة الرسمية.

في تعميم لولي العهد رئيس الوزراء

عطلة عيد األضحى من اإلثنين إلى الخميس
ص��در عن صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء تعميم بشأن عطلة عيد األضحى المبارك لعام 

1442ه�.
وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد األضحى المبارك لعام 1442 ه�، ُتعطل 

وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسس��اتها العامة ي��وم الوقوف بعرفة ويوم 
العيد واليومي��ن التاليين له، والتي تصادف أيام االثنين والثالثاء واألربعاء 
والخميس 9  و1 0 و11 و12 ذو الحجة 1442 ه� الموافق 19 و20 و21  و22 

يوليو 2021.

 برعاية ولي العهد رئيس الوزراء.. انطالق 
معرض البحرين للفنون التشكيلية الـ47 اليوم

تحت رعاية صاحب الس��مو الملكّي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، ينطلق اليوم 14 يوليو 2021 معرض البحرين 
الس��نوي للفنون التش��كيلية في نسخته الس��ابعة واألربعين، حيث تنّظمه 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار في مس��رح البحرين الوطني ويش��ارك فيه 57 

فنانًا تشكيليًا.
ويش��ارك في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية هذا العام فنانون 
بحريني��ون ومقيم��ون في المملكة، ويض��م أعمااًل من م��دارس واتجاهات 
فنية مختلفة وتتنوع ما بين أعمال رسم باستخدام خامات ومواد متعددة، 

أعمال فيديو وتركيب، تصوير فوتوغرافي، نحت وغيرها.
وعل��ى هامش مع��رض البحرين الس��نوي للفنون التش��كيلية تفتتح هيئة 
البحري��ن للثقاف��ة واآلث��ار معرض��ًا بعن��وان »خليفة بن س��لمان - حضور 

بالمحبة تجّدد ألعوام: 1972-2020« تم تكريس��ه لصاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رحمه اهلل، والذي رعى بش��كل متواصل 
وحت��ى الع��ام الماضي مع��رض البحرين الس��نوي للفنون التش��كيلية منذ 
انطالقت��ه عام 1972، حيث يتضمن ص��ورًا الفتتاح المعرض منذ بداياته، 
إضافة إلى عرض فيلم يوّثق معارض الفن التش��كيلي على مدى س��نواتها 
الستة واألربعين وبعض الكلمات التي كتباها سمّوه حول المعرض. ويعد 
معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية أكبر وأهم تجمع فني سنوي يقام 
بمملكة البحرين. وقد اس��تقطب عبر السنوات أبرز وجوه الحركة التشكيلية 
ف��ي المملكة من رواد إضافة إلى المواهب الفنية الش��ابة، ليعكس بجدارة 
شمولية التجربة الفنية التش��كيلية البحرينية، والتي تشكل جزءًا هامًا من 

الحراك الثقافي المحلي.

»التنسيقية« برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء تستعرض 
إجراءات السفر عبر المطار ومستجدات »كورونا«

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س الوزراء أم��س، اجتماع اللجنة التنس��يقية 390 والذي عقد عن بعد. 
واطلعت اللجنة على مس��تجدات إجراءات الس��فر عبر مطار البحرين الدولي. 

كما استعرضت اللجنة التنسيقية مستجدات آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( البحرين. وناقشت اللجنة آخر مستجدات 

التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19( واإلجراءات المتعلقة بذلك.

 زينل تشارك في االجتماع التحضيري 
لمؤتمر رؤساء البرلمانات العالمي الخامس

ش��اركت رئيس��ة مجلس النواب فوزي��ة زينل، أم��س، عبر تقني��ة االتصال 
المرئي، في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤس��اء 
البرلمان��ات »SWCSP«، والمقرر انعقاده في )فيينا- جمهورية النمس��ا(، 

يومي 7 و8 سبتمبر المقبل.
وتأتي مش��اركة زينل في هذا االجتماع كممثل��ة عن المجموعة البرلمانية 
العربي��ة، إذ ين��م ذلك عن الثق��ة بالدور الفاع��ل والمتميز للدبلوماس��ية 
البرلمانية البحرينية، التي س��جلت حضورًا مؤثرًا على المس��توى العالمي، 
انعكاس��ًا للتقدم الحض��اري والديمقراطي، التي بلغت��ه المملكة، في ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
 ويعقد المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالمشاركة الشخصية 
في فيينا في س��بتمبر المقبل ويطرح للنقاش العام عدة موضوعات أهمها: 
القي��ادة البرلماني��ة من أج��ل تعددية أط��راف أكثر فاعلية تحقق الس��الم 
والتنمية المس��تدامة للش��عوب وكوكب األرض، ونحو ميثاق عالمي جديد 
للمس��اواة بين الرجال والنس��اء »الجندري��ة«، والتخفيف م��ن تأثير جائحة 
كورون��ا )كوفي��د�19( على الديمقراطي��ة، والتعافي بع��د الجائحة: تحويل 
االقتص��اد لمكافحة تغي��ر المناخ وتعزي��ز التنمية المس��تدامة، وإمكانية 

تحقيق التوازن بين انفتاح البرلمانات وش��فافيتها وإمكانية الوصول إليها 
مقابل األمن، والبرلمانات والحوكمة العالمية.
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 اتفاقية بين »الرعاية الصحية« و»يوسف 
وعائشة المؤيد« لتوسعة »البالد القديم«

ُأبرم��ت اتفاقي��ة بي��ن الرعاي��ة الصحي��ة األولية 
ومؤسس��ة يوس��ف وعائش��ة المؤي��د لألعم��ال 
الخيرية، لتوس��عة مرك��ز البالد القدي��م الصحي 
أم��س، حيث تبلغ كلفة توس��عته 600 ألف دينار، 
وقام بالتوقيع م��ن جانب الرعاية الصحية األولية 
رئيس مجل��س األمناء الدكتور عبدالوهاب محمد، 
وم��ن جانب المؤسس��ة الوجي��ه ف��اروق المؤيد، 
بحض��ور وزيرة الصحة فائقة الصالح، ووكيل وزارة 
الصحة الدكتور وليد المان��ع، والرئيس التنفيذي 
لمراكز الرعاي��ة الصحية األولي��ة الدكتورة جليلة 

السيد، والنائب أحمد السلوم وهال المؤيد.
وأعربت وزيرة الصحة عن ش��كرها لدعم مؤسسة 

يوسف وعائشة المؤيد لألعمال الخيرية.
ولفتت إلى أن المس��اهمة في المش��اريع الخيرية 
هي عنصر أساس��ي من مبدأ الشراكة المجتمعية 
والتكاف��ل في المملك��ة، وتعتبر ه��ذه التبرعات 
ضم��ن المش��اريع الخيري��ة التي تخ��دم المجتمع 
ب��كل ش��رائحه، وتدع��م الفعالي��ات واألنش��طة 
واالجتماعية والوطنية وتس��اهم بشكل فاعل في 

التنمية.
من جانبه أك��د المؤيد، اس��تعداد العائلة لدعم 
وتمويل المش��اريع الخيرية والصحية في البحرين 
مش��يرا إلى أن دعم مثل هذه المشاريع تصب في 

خدمة المجتمع ورقيه.
وأضاف أن التبرع، س��يعزز الخدمات الصحية التي 
تقدم للمواطنين والمقيمين في البحرين، مشيرا 

بأن المساهمة في المش��اريع الخيرية هي عنصر 
أساس��ي من استراتيجية الش��ركة والتزامها تجاه 
المجتمع، مش��يرًا إلى أن دعم المش��اريع الصحية 
يصب في تنمية المجتمع. وأوضح، أن التبرع يعزز 
الخدم��ات التي تقدمه��ا وزارة الصحة للمواطنين 
والمقيمي��ن في المملكة، موضحًا أن المس��اهمة 
ف��ي المش��اريع الخيرية ه��ي عنصر أساس��ي من 
استراتيجية الش��ركة والتزامها تجاه المجتمع في 
ظل العهد الزاهل لحض��رة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، 
حيث يعتبر هذا التبرع ضمن أحد مشاريع العائلة 
الكريم��ة الخيري��ة الت��ي تخ��دم المجتم��ع بكل 
ش��رائحه.بينما ن��وه رئيس مجلس أمن��اء الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة بإس��هامات مؤسس��ة يوس��ف 
وعائش��ة المؤيد لألعمال الخيري��ة، المباركة في 

دعم القطاع الصحي بما يعود بالنفع على الجميع، 
مؤك��دًا الح��رص ال��ذي تولي��ه الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة لتطوي��ر المنش��آت والمراف��ق الصحي��ة 
ف��ي جمي��ع المراكز الصحي��ة. وبي��ن أن التمويل 
للمركز يتضمن كاًل من إنجاز األعمال اإلنش��ائية 
والتأثيث، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للتوسعة 

والتحديث نحو 600 ألف دينار.
وأوض��ح أن المش��روع سيش��مل تحدي��ث بع��ض 
األقس��ام في المبنى الحالي مثل قس��م المعالجة 
اإلدارة،  ومنطق��ة  الطبي��ة  االستش��ارة  وغ��رف 
باإلضافة إلى التوسعة، والتي هي عبارة عن إنشاء 
مبن��ى يتكون من ثالثة أدوار وبمس��احة إجمالية 
تبلغ حوالي 945 مترا مربعا، حيث س��يتم إنش��اء 
غرفة لألش��عة وقس��م للعالج الطبيع��ي وعيادة 
لألسنان باإلضافة إلى الخدمات المساندة األخرى.

 »المهن الصحية«: إطالق 
»منشآت« لتوفير الخدمات 

بمنصة واحدة قبل نهاية 2021
أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية، عن 
اس��تمرار العمل بجه��ود كبيرة إلطالق نظ��ام إلكتروني متكامل 
لخدم��ات المؤسس��ات الصحي��ة تحت مس��مى »منش��آت«، على 
موق��ع الهيئ��ة اإللكترون��ي nhra.bh.munshaat، حيث س��يتيح 
النظام القيام بكاف��ة الخدمات التنظيمي��ة والرقابية التي تقوم 
بها الهيئة للمؤسس��ات الصحية في منصة واحدة، ومن المؤمل 
أن يدش��ن قبل نهاية العام الج��اري. وأكدت الرئي��س التنفيذي 
للهيئ��ة الدكتورة مريم الجالهمة، أّن النظام يوفر كافة الخدمات 
التنظيمية والرقابية التي تقدمها الهيئة للمؤسس��ات الصحية، 
حيث يش��تمل على العديد من الخدمات ومنها الترخيص لمنشأة 
أو فرع جدي��د، تغيير تصنيف المنش��أة، إضافة خدمة للمنش��اة، 
نقل ملكية المنش��أة، تغيير عنوان المنشأة، تغيير اسم المنشأة، 
غلق المنشأة أو إحدى فروعها، تجديد خدمات المنشأة، الخدمات 
المش��تركة، تغيير س��عة المنش��أة، تجديد معلوم��ات االتصال 

الترخيص ألول مرة.
وأوضح��ت أّن النظ��ام، س��يتيح تخصي��ص صفح��ة خاص��ة لكل 
مؤسس��ة صحية لتتمكن من متابعة تقارير التفتيش وتصحيح 
أي��ة مخالفات رصدها أثناء التفتيش، وكذلك التأكد من صالحية 
تراخي��ص جميع العاملين لديهم واألجه��زة الطبية المتوفرة في 
المنش��أة بما يتماش��ى مع التوجهات الحكومي��ة ورؤية البحرين 
2030. وقالت: »ش��هدت الهيئة خطوات متس��ارعة في خططها 
للتح��ول اإللكتروني بالتنس��يق والتعاون مع الجه��ات الحكومية 
األخرى وف��ي مقدمتها هيئة المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية 
ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة نظام سجالت لتنفيذ الخطط 

والرؤى الوطنية في هذا اإلطار«.

وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا

 »الفريق الوطني«: االنتقال إلى المستوى 
األخضر الجمعة.. والبرتقالي خالل األضحى

أعل��ن الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( أن��ه بعد الع��رض وأخ��ذ موافق��ة اللجنة 
التنسيقية، ووفقًا لتقييم متوسط نسبة الحاالت القائمة 
الجديدة من إجمال��ي الفحوصات للمرحلة الحالية، تقرر 
بدءًا من الجمعة المقبل االنتقال إلى المستوى األخضر 
وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتش��ار فيروس 
كورونا، والذي يندرج تحته ع��دد من اإلجراءات التي تم 

اإلعالن عنها عند اعتماد اآللية.
وأض��اف الفريق الوطن��ي الطبي أنه وفق��ًا لما يقتضيه 
الحفاظ على صح��ة المواطنين والمقيمي��ن، وبناًء على 
م��ا تم اإلعالن عنه مس��بقًا بش��أن ع��دم خضوع بعض 
المناس��بات لمعطيات »آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتش��ار فيروس كورونا« لما يش��كل التجم��ع فيها من 
خطٍر على صحة وسالمة الجميع، فإنه تقرر أيضًا تطبيق 
إجراءات المس��توى البرتقالي وفق آلية اإلشارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا في إج��ازة يوم عرفة 
وأي��ام عيد األضحى المب��ارك بدءًا من ي��وم اإلثنين 19 

يوليو 2021 حتى 22 يوليو.
وأوض��ح الفري��ق الوطن��ي الطب��ي أن��ه س��يتم تحديد 
المس��توى ال��ذي س��يتم االنتق��ال إليه بعد إج��ازة عيد 
األضح��ى المب��ارك ب��دءًا من الجمع��ة 23 يولي��و، وفقًا 
لمعايير آلية اإلش��ارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا بناًء على متوس��ط الحاالت القائمة الجديدة من 

إجمالي الفحوصات.
وش��دد الفريق الوطني الطبي على ضرورة التزام الجميع 
بإجراءات المس��توى البرتقالي والتي ت��م اإلعالن عنها 

مس��بقًا، منوه��ًا إل��ى أن كل فرد في المجتمع مس��ؤول 
بوعيه والتزامه عن خفض معدالت االنتشار.

وأش��ار إلى أن مواصلة االلت��زام باإلج��راءات االحترازية 

والتعليم��ات الص��ادرة أس��اس نج��اح مختل��ف الجهود 
ويس��هم في تحقيق األهداف المرجوة من كافة مسارات 

التعامل مع الفيروس.

غلق 3 مآتم في الشمالية والجنوبية 
لمخالفة االشتراطات الصحية

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أنه في إطار المتابعة 
المس��تمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا، تبّين مخالفة 3 مآتم لالش��تراطات الصحية المقررة بالشكل 

الذي يعد أداء الشعائر فيها خطرًا على المواطنين والمقيمين.
وحفاظ��ًا على مقتضيات الصحة العامة، قررت الوزارة بعد التنس��يق 
مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، غلق 3 مآتم في 
المحافظتين الش��مالية والجنوبية، بش��كل مؤقت لمدة أسبوع حتى 
تتمكن الف��رق المعنية من القيام بعملية تتبع المخالطين، وكذلك 
القيام بعملية 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 للحمالت التفتيشية واتخاذ 
ما يلزم لحفظ صحة وس��المة مرتادي المساجد والمآتم، مؤكدًة أن 
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

»الطيران المدني«: إدارج 16 دولة في »القائمة الحمراء«
أعلنت ش��ؤون الطيران المدن��ي عن تحديث قائمة 
ال��دول المدرجة عل��ى القائمة الحمراء ب��إدراج 16 
دولة إضافية، وهي جمهورية موزمبيق، وجمهورية 
اتحاد ميانم��ار، وجمهورية زيمباب��وي، وجمهورية 
منغولي��ا الش��عبية، وجمهورية ناميبي��ا، والواليات 
المتح��دة المكس��يكية، والجمهوري��ة التونس��ية، 
وجمهوري��ة إي��ران اإلس��المية، وجمهوري��ة جنوب 
إفريقيا، وجمهورية إندونيس��يا، وجمهورية العراق، 
وجمهوري��ة الفلبي��ن، وجمهوري��ة بنم��ا، ومملكة 
ماليزي��ا االتحادية، وجمهورية أوغن��دا، وجمهورية 
الدوميني��كان، بن��اًء عل��ى توصية الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفيد-19( 

وموافقة اللجنة التنسيقية. 
وت��م إضافة تلك الدول إلى قائمة الدول الموجودة 
مسبقًا، وهي جمهورية الهند، وجمهورية باكستان 
اإلس��المية، وجمهوري��ة س��ريالنكا الديمقراطي��ة 

الش��عبية،  بنغالدي��ش  وجمهوري��ة  االش��تراكية، 
االتحادي��ة،  الديمقراطي��ة  نيب��ال  وجمهوري��ة 
وجمهوري��ة فيتن��ام االش��تراكية. ونوهت ش��ؤون 
الطي��ران المدن��ي إل��ى أنه س��يتم االس��تمرار في 
تعلي��ق دخ��ول المس��افرين القادمين م��ن الدول 
المدرجة على القائمة الحم��راء على جميع الرحالت 
الجوي��ة، بم��ن فيه��م القادم��ون من ه��ذه الدول 
الذين س��يدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى 
من ذل��ك المواطن��ون وأصحاب تأش��يرات اإلقامة 
الس��ارية ف��ي مملك��ة البحرين. كما س��يتم اإلبقاء 
عل��ى جميع اإلجراءات التي تم اإلعالن عنها مس��بقًا 
للقادمين المس��موح له��م بالدخول إل��ى المملكة 
م��ن الدول المدرج��ة على القائمة الحم��راء، والتي 
تتطل��ب م��ن جمي��ع المس��افرين المتطعمين أو 
غي��ر المتطعمين القادمين إل��ى البحرين من هذه 
الدول البالغين من العمر 6 س��نوات فما فوق إبراز 

ش��هادة فح��ص )PCR( معتم��دة تحم��ل رمز كيو 
آر ك��ود )QR Code( قبل الصع��ود للطائرة، وذلك 
قبل 48 س��اعة من وق��ت المغ��ادرة، وإجراء فحص 
مختب��ري عند الوص��ول، وإجراء الفح��ص المختبري 
في اليوم العاش��ر من الوص��ول، حيث يمكنهم دفع 
تكلفة الفحوصات عبر تطبيق »مجتمع واعي«، إلى 
جان��ب المنصات الموجودة ف��ي المطار والتي تتيح 
الدفع نق��دًا وإلكترونيًا بواس��طة البطاقات البنكية 
واالئتماني��ة، وتطبي��ق الحج��ر الصح��ي االحترازي 
لعش��رة أيام للبالغين من العمر 6 سنوات فما فوق 
في مساكنهم أو األماكن المخصصة للحجر الصحي 
المرخصة من قب��ل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية. ونوهت شؤون الطيران المدني 
إل��ى أنه س��يتم اإلبقاء عل��ى جميع اإلج��راءات التي 
تم اإلعالن عنها مس��بقًا للقادمين م��ن الدول غير 

المدرجة على القائمة الحمراء.

»الصحة العالمية«: البحرين من أنجح دول 
العالم في تغطية السكان بـ»كورونا«

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين الدكتورة تس��نيم 
عطاط��رة تلق��ي أكثر من مليون ش��خص في البحري��ن جرعتين من 
لق��اح كوفيد-19، وهو ما يضمن أن ما يقرب من 70% من الس��كان 

يتمتعون اآلن بطبقة إضافية من الحماية من الفيروس.
وأش��ارت إل��ى أن البحرين قدم��ت اللقاحات إلى الجمي��ع في البحرين 
مجان��ًا، بص��رف النظر عن جنس��ياتهم، تماش��يًا مع أه��داف منظمة 
الصح��ة العالمي��ة لتحقي��ق التغطي��ة الصحي��ة الش��املة، والرؤية 

اإلقليمية »الصحة للجميع وبالجميع«.
وهن��أت عطاط��رة البحرين التي ُتَع��د أحد أنجح البل��دان في اإلقليم 
والعالم في تغطية الس��كان بلقاح كورونا، مشيرة إلى أن الفضل في 
هذا اإلنجاز الباهر يعود إلى ُبعِد نظر القيادة، واالستجابة المتعددة 
القطاعات التي اعتمدت نهجًا يشمل الحكومة كلها والمجتمع بأسره 

وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف��ت أن��ه على الرغم من أهمي��ة اللقاحات البالغ��ة في مكافحة 
الجائحة، فهي ليس��ت األداة الوحيدة إلنهائها، مؤكدًة أهمية اتخاذ 
التدابير الصحية االحترازية والتباعد االجتماعي واستخدام الكمامات 

لحماية األرواح من الوباء.

 القحطاني ردًا على خطورة خلط 
التطعيمات.. إجراءات البحرين سليمة وآمنة

أكد استش��اري األم��راض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( المق��دم طبي��ب 
مناف القحطاني أنه م��ن الناحية العلمية ال توجد 
مش��كلة في خل��ط التطعيمات، ب��ل على العكس 
أثب��ت فاعليته في تعزيز مس��ار المنح��ى المناعي 
في الجس��م، وأن هناك دراس��ات قديمة ومعتمدة 
ع��ن مأموني��ة خل��ط التطعيم��ات. وتوضيحًا لما 
ت��م تداوله حول خط��ورة خل��ط التطعيمات، أكد 
أن البحري��ن أخضعت موضوع الجرعة المنش��طة 
وخلط التطعيمات لدراس��ة مستفيضة منذ قرابة 
3 أشهر، وخلط التطعيمات إجراء مقر من منظمة 
الصح��ة العالمية ومعمول به في العديد من دول 
العالم حاليًا منها المملكة المتحدة وكندا، وهناك 

كثير من الدول تتجه العتماده.

وأوض��ح أنه يت��م تداول تفس��يرات غي��ر صحيحة 
في وس��ائل اإلعالم عما صدر ع��ن منظمة الصحة 
العالمي��ة ح��ول خل��ط التطعيم��ات، مش��يرًا إلى 
أن منظم��ة الصح��ة العالمي��ة تنصح ب��أن يكون 
قرار الخلط بي��ن التطعيمات مبنيًا على دراس��ات 

ومعطيات علمية.
ون��وه إلى أن الدمج بي��ن التطعيمات في البحرين 
كان على أساس معطيات ودراسات مستفيضة من 
قبل جه��ات ذات عالقة بالش��أن الصحي من إدارة 
الصحة العامة ومكافحة األمراض وعلم الوبائيات 
بالمس��تجدات  المتعلق��ة  اإلحص��اءات  ومحلل��ي 
وتطورات الجائح��ة في البحرين. كذلك تم تطبيق 
الخي��ارات ألخ��ذ الجرع��ات المنش��طة الت��ي تعد 
مع��ززة للمناعة بع��د التوصل إل��ى نتائج وتقييم 
يؤكد صحة مس��ار واتجاه المناعة التي سوف يتم 

الحصول عليها.
وطمأن القحطاني كافة المواطنين والمقيمين في 
المملكة على مس��توى سالمة ومأمونية اإلجراءات 
والتوصي��ات المتعلقة بإدخال التطعيمات والفئة 
المس��تهدفة بها آخذًا باالعتبار معدالت الخطورة 
من اإلصابة بفيروس كورونا والبيانات والمعطيات 
المتاح��ة حول فاعلي��ة التطعيم��ات ومأمونيتها، 
وأش��ار إلى أنه تجرى دراس��ات ومتابعة مستمرة 
تتعل��ق بفاعلي��ة التطعيم��ات ومأمونيته��ا بعد 
االس��تخدام الطارئ في المملكة. ونوه القحطاني 
إلى أن الفريق الوطني الطبي على متابعة مباشرة 
ومس��تمرة مع كافة الجهات الصحية ذات العالقة 
إلى جان��ب متابعت��ه المتواصلة آلخر الدراس��ات 
والتقارير واألبحاث الطبية الصادرة بشأن موضوع 
التطعيمات ومجمل المستجدات المتعلقة بذلك.
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»التربية« تبحث استعدادات 
العودة المدرسية للعام المقبل

بحث��ت الوكي��ل المس��اعد للتعلي��م ب��وزارة التربي��ة والتعلي��م 
لطيف��ة البونوظ��ة، حيث عق��دت اجتماعًا م��ع مدي��ري اإلدارات 
التعليمية، اس��تعدادات العودة المدرسية للعام الدراسي المقبل 
2021/ 2022، حي��ث تم التأكي��د أن الوزارة قد ب��دأت التخطيط 
والتنفي��ذ على صعي��د تهيئة المدارس الس��تقبال عام دراس��ي 
ناج��ح وموف��ق، وذلك بم��ا يتوافق م��ع األوضاع الراهن��ة وجميع 
الق��رارات المتخذة م��ن الجهات المختصة. وأك��دت البونوظة أن 
هناك تنس��يقًا وثيقًا مس��تمرًا مع وزارة الصحة، لتهيئة المدارس 
بما يتماش��ى مع وضع الجائحة، بما يضمن توفير بيئة مدرس��ية 
صحية مالئمة، وذلك في مقدمة األولويات، عبر تطبيق اإلجراءات 

االحترازية المطلوبة، كالتعقيم المستمر والتباعد االجتماعي.
 المستشفى العسكري يتسلم جهاز األشعة 

فوق الصوتية من »البحرين لتصليح السفن والهندسة«
أع��رب اللواء البروفيس��ور الش��يخ خالد ب��ن علي آل 
خليف��ة، قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة بق��وة 
دف��اع البحرين عن عميق ش��كره وتقدي��ره للدعم 
الس��فن  لتصلي��ح  البحري��ن  لش��ركة  المتواص��ل 
والهندسة »BASREC«، والذي يساهم في تحقيق 
االستفادة والدعم الالزم لتحسين وتطوير الخدمات 
الصحية المقدمة ويأتي انطالقًا من مبدأ الش��راكة 
والمس��ؤولية المجتمعي��ة لدعم خط��ط التطوير 
واالرتق��اء بالخدمات الصحي��ة المقدمة للمواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى اس��تقباله، للوجيه ف��وزي أحمد كانو 
رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن 
 fusion BK5000 والهندسة، حيث تم تسليم جهاز
وه��و الجهاز األول م��ن نوعه في مملك��ة البحرين 

وواحد من األجهزة القليلة في المنطقة. 
وس��يؤدي ه��ذا إل��ى تطوي��ر تقني��ة تش��خيص 
سرطان البروستاتا في البحرين من خالل السماح 
بالتصوير بالرنين المغناطيس��ي للبروستاتا ليتم 
دمجها مع صور الموجات فوق الصوتية في الوقت 
ذات��ه في يوم أخ��ذ خزع��ة البروس��تاتا وبالتالي 
الس��ماح بالخزعات المستهدفة ألورام البروستاتا 
المش��تبه بها. س��يترجم ه��ذا إل��ى انخفاض في 
خزعات البروس��تاتا الس��لبية الكاذبة واالكتشاف 
المبكر لسرطان البروستاتا الذي كان من الممكن 

تفويته بخالف ذلك.
وأش��ار الل��واء البروفيس��ور الش��يخ خال��د ب��ن علي 
آل خليف��ة، إل��ى أن ه��ذا الجهاز يع��د إضافة قيمة 
للمستشفى العسكري وسيس��اهم في رفع مستوى 
الخدمات المقدمة للمرضى. من جانبه، أكد الوجيه 
فوزي أحمد كانو على اس��تعداد الش��ركة بمواصلة 
تقدي��م الدع��م الذي يأت��ي انطالقًا من مس��اعيها 
الدؤوب��ة لتقدي��م كافة س��بل الدعم والمس��اندة 
الدائم��ة للمس��تفيدين م��ن الخدم��ات الصحي��ة 
واإلمكاني��ات الطبي��ة عالي��ة الكفاءة وبم��ا يخدم 

المجتم��ع البحرين��ي والقط��اع الصح��ي بالمملكة 
بش��كل عام. وأكد اللواء البروفيسور الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، أن إسهامات شركة البحرين لتصليح 
الس��فن والهندسة بهذا التبرع يجسد مدى االلتزام 
المس��تمر لتطبيق مبادئ الشراكة االجتماعية بين 
القط��اع الع��ام والخاص وال��ذي يؤدي إل��ى تعزيز 
مختل��ف الخدم��ات الطبية المقدمة بالمستش��فى 
العس��كري. وحضر اللق��اء عدد م��ن أعضاء مجلس 
إدارة ش��ركة البحرين لتصليح الس��فن والهندسة، 
ومسؤولي الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري.

األولوية للبحريني بخطة سوق العمل وترشيد االستقدام
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
االجتماعي��ة، رئي��س مجل��س إدارة 
هيئة تنظيم س��وق العم��ل، جميل 
حميدان، أن الخطة الوطنية لس��وق 
العم��ل 2021-2023، تنس��جم مع 
سياس��ات وبرامج الحكوم��ة للفترة 
القادم��ة، كم��ا أنه��ا توف��ر مزي��دًا 
من ف��رص العمل وتعزي��ز أفضلية 

البحريني عند التوظيف.
وأش��اد بقرار مجلس ال��وزراء اعتماد 
الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-

2023، والتي عكست رؤى وتوجهات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة، ول��ي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، الس��تدامة 
النم��و وتطوير س��وق العم��ل وفق 
المبادئ األساس��ية لرؤي��ة البحرين 
االقتصادي��ة 2030 المتمثل��ة ف��ي 
والعدالة،  والتنافس��ية  االس��تدامة 
وخل��ق ف��رص العمل النوعي��ة أمام 
المواطنين وجعله��م الخيار األفضل 
للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير 
والتنظيمي��ة،  الرقابي��ة  اإلج��راءات 

وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في 
س��وق العمل.وأكد أن الخطة أخذت 
في عي��ن االعتب��ار التحدي��ات التي 
تواجه س��وق العمل واإلنجازات التي 
ت��م تحقيقها على أرض الواقع للبناء 
عليها من خالل خطة وطنية ش��املة 
تعزز من النم��و االقتصادي، وتخدم 
أه��داف تطوي��ر ق��درات ومه��ارات 
الوطنية، وتحسن  البش��رية  الموارد 
وقواع��د  واآللي��ات  الوس��ائل  ف��ي 

المعلومات والمؤشرات التي تسهم 
في تحقيق النمو المستدام في عالم 

يموج بالمتغيرات.
وأضاف أن ما تم اتخاذه من إجراءات 
عدي��دة وغير مس��بوقة للحفاظ على 
اس��تقرار س��وق العمل في البحرين 
خالل جائحة كورونا )كوفيد19( أثبت 
قدرة المملك��ة بدعم وتعاون قطاع 
األعم��ال فيها على التعاطي مع تلك 
التحدي��ات ب��روح المس��ؤولية التي 
حققت التماس��ك واالس��تقرار لسوق 
العمل ومكنته من تج��اوز تداعيات 
بأمان.   االس��تثنائية  المرحل��ة  هذه 
ولف��ت الوزير إلى أن الخطة تتضمن 
مح��اور أساس��ية لتكام��ل المنجزات 
المتحققة من قب��ل مختلف الجهات 
والمؤسس��ات الحكومي��ة والخاص��ة 
لتطوير واس��تقرار واس��تدامة سوق 
العم��ل وتوفي��ر إط��ار إس��تراتيجي 
الدول��ة  مؤسس��ات  ب��ه  تسترش��د 
المعنية بإدارة وتنظيم سوق العمل 
بالتعاون مع أصحاب العمل والعمال، 
مؤك��دًا ف��ي الس��ياق ذات��ه أن هذه 

الخطة ال تش��كل بدي��اًل عن الخطط 
التش��غيلية ذات الطابع العملي لكل 
المختصة  الدول��ة  م��ن مؤسس��ات 
والمرتبط��ة ببرامج الحكومة للفترة 
القادم��ة، وإنم��ا هي منس��جمة مع 
سياس��ات وخط��ط المملك��ة خ��الل 
فت��رة تطبيقها. وأض��اف أن الخطة 
تضمن��ت عدة محاور تهدف إلى خلق 
مزيد من الفرص النوعية للمواطنين 
لجعلهم الخيار األفضل عند التوظيف 
م��ن خ��الل تكثي��ف التدري��ب الفني 
والمهني، وتعزيز إس��هامات القطاع 
الخ��اص باعتباره المحرك األساس��ي 
للنم��و االقتصادي، إضافة إلى تعزيز 
الرقابة والتنظيم والمراجعة الدورية 

لها.
وأكد أن ه��ذه المحاور تتضمن رؤية 
متكاملة لسوق عمل يكون البحريني 
في��ه الخي��ار األفضل عن��د التوظيف 
وتعزز حماية حق��وق العمال، معبرًا 
ع��ن ثقت��ه ب��أن البحرين س��تدخل 
مرحل��ة جديدة، وخاصة م��ع العودة 
التدريجي��ة للحي��اة الطبيعية وزيادة 

النش��اط االقتص��ادي وتولي��د مزيد 
م��ن ف��رص التوظي��ف للمواطني��ن 
ف��ي مختل��ف القطاع��ات اإلنتاجية. 
وفي تفاصي��ل الخطة، ف��إن المحور 
الف��رص  خل��ق  بتعزي��ز  المتعل��ق 
النوعي��ة للمواطنين يؤك��د المضي 
قدم��ًا في مواءمة مخرج��ات التعليم 
مع احتياجات س��وق العم��ل وتعزيز 
الفن��ي  للتدري��ب  التحتي��ة  البني��ة 
والمهن��ي، ويعمل عل��ى تحقيق هذا 
اله��دف المجل��س األعل��ى لتطوي��ر 
التعلي��م والتدريب برئاس��ة س��مو 
الش��يخ محمد بن مب��ارك آل خليفة، 
نائب رئي��س مجلس ال��وزراء. ويتم 
تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة 
إلى تحقيق طفرة جديدة في مجاالت 
التعلي��م والتدري��ب، وإح��دى تل��ك 
المب��ادرات الرئيس��ية وض��ع خط��ة 
مطورة ومس��تدامة للتعليم ما بعد 
المدرس��ي وتنفيذها من أجل إعداد 
ك��وادر وطني��ة ذات مس��توى ع��اٍل، 
م��ن خالل تحديث نظ��ام التعليم ما 
بعد المدرس��ي، إضافة إل��ى مبادرة 

منص��ة مهارات التوظي��ف بالتعاون 
مع القطاعين الع��ام والخاص، وهي 
عبارة عن منظومة إلكترونية تحتوي 
على بيانات ش��املة ومتكاملة ألهم 
المه��ارات والوظائ��ف التي يتطلبها 
س��وق العمل، كما تس��هم في رسم 
السياسات المس��تقبلية للمؤسسات 
ف��ي  الخط��ة  وتس��عى  الحكومي��ة. 
إطارها العام لتحقي��ق مبدأ أفضلية 
التوظي��ف للعمال��ة الوطنية لتكون 
الغاي��ة والوس��يلة لكافة سياس��ات 
وإج��راءات إدارة س��وق العم��ل ف��ي 
البحري��ن، كم��ا تس��تهدف الخط��ة 
تطوي��ر آلي��ة اس��تقطاب العمال��ة 
األجنبي��ة، حي��ث تس��عى للترش��يد 
الس��تقدام  واالنتقائ��ي  التدريج��ي 
العمالة الوافدة وجعل الطلب عليها 
مس��تندًا عل��ى متطلب��ات التنمي��ة 
االقتصادية وس��د الفجوة في نقص 
المه��ارات في س��وق العم��ل، بحيث 
يك��ون اس��تقدام العمال��ة عنص��رًا 
مكم��اًل لتوظي��ف العمال��ة الوطنية 

المؤهلة وليست بدياًل عنها.

مدير »التحريات المالية« بـ»الداخلية« ممثاًل 

إقليميًا للشرق األوسط وشمال إفريقيا في »األجمونت«
في إنج��از دولي جدي��د للبحرين، 
فازت مدير إدارة التحريات المالية 
ب��وزارة الداخلي��ة ونائ��ب رئيس 
لجن��ة وض��ع سياس��ات مكافح��ة 
غس��ل األموال وتموي��ل اإلرهاب 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، 
الممث��ل  بمنص��ب  بالتزكي��ة 
اإلقليمي لدول الش��رق األوس��ط 
وش��مال إفريقي��ا ف��ي مجموع��ة 
األجمونت وذلك ف��ي االنتخابات 
التي ج��رت على هامش االجتماع 

العام للمجموع��ة الذي عقد عبر 
تقنية االتصال المرئي.

التحري��ات  إدارة  مدي��ر  وثمن��ت 
المالي��ة، الدعم والمس��اندة من 
قب��ل وزير الداخلي��ة، رئيس لجنة 
واإلره��اب  التط��رف  مكافح��ة 
وتمويل��ه وغس��ل األم��وال لدور 
الوطني��ة  وجهوده��ا  البحري��ن 
في مج��ال مكافحة جرائم غس��ل 
األموال وتمويل اإلرهاب وتجفيف 
هذا  بانعكاس  منابعه، مش��يدة 

الدعم والرعاية على تعزيز موقع 
الخريطة  البحرين عل��ى  مملك��ة 
الدولية في مجال مكافحة غس��ل 

األموال وتمويل اإلرهاب .
التحري��ات  إدارة  أن  وأوضح��ت 
المالية، وفي إط��ار عملها ضمن 
منظومة وزارة الداخلية، تس��عى 
إل��ى تعزيز دور مملك��ة البحرين 
اإلقليم��ي  الصعيدي��ن  عل��ى 
غس��ل  مكافح��ة  ف��ي  والدول��ي 
األم��وال وتمويل اإلره��اب، وفقًا 

للرؤية الوطنية في هذا الشأن.
وكان اجتماع المجموعة الدولية، 
ق��د تضم��ن اس��تعراض جدول 
األعم��ال وبح��ث الس��بل الكفيلة 
والتنس��يق  التع��اون  بتعزي��ز 
بي��ن األعض��اء لمكافح��ة جرائم 
غس��ل األموال وتموي��ل اإلرهاب 
، باإلضاف��ة إل��ى بحث ع��دد من 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات 

المشترك.
يذك��ر أن مدي��ر إدارة التحري��ات 

المالي��ة ب��وزارة الداخلي��ة عضو 
مش��ارك في مجموعة األجمونت 
منذ عام 2008، وش��غلت منصب 
نائ��ب الرئي��س لمجموعة عمل 
العضوية واالمتثال، كما كان لها 
مساهمات عدة خاصة بالمشاريع 
الخاصة بالمجموعة والتي تعمل 
على تعزي��ز التواص��ل والتفاعل 
بي��ن وح��دات التحري��ات المالية 
في العالم، ويبل��غ عدد أعضائها 

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة166وحدة تحريات مالية.

تعكس رؤى ولي العهد رئيس الوزراء الستدامة التنمية الشاملة.. حميدان:

وزير العمل

 »األعلى للمرأة« يصدر دليل »االستجابة 
الوطنية الداعمة لألسرة في مواجهة كورونا«

أص��در المجل��س األعل��ى للمرأة، دلي��اًل خاصًا لرصد س��بل وأوجه »االس��تجابة 
الوطنية الداعمة للمرأة واألس��رة في مملكة البحري��ن في ظل مواجهة جائحة 
)كوفيد-19(« والمتمثلة في جملة القرارات والسياسات واإلجراءات التي تشكل 
عبرها النموذج الوطني الش��امل والمس��ؤول عن إدارة األزم��ة الصحية الطارئة 
بإش��راف سياسي مباش��ر وتنفيذ نوعي في إطار عمل فريق البحرين الذي يضم 
نخب�ة م���ن األطب�اء والخب���راء والمختصي�ن والكوادر الميداني��ة على الصفوف 

األمامية.
ويرصد الدليل، كيف تحولت مملكة البحرين إلى ورش��ة عمل متس��ارعة شملت 
المؤسسات في كافة القطاعات الرسمية واألهلي�ة والخاص�ة، الت�ي بادرت إل�ى 
تقدي�م مس�اهمات فاعل�ة أس�همت ف�ي تحجي�م آث�ار الجائح�ة عل�ى المس�توى 
الوطن�ي، حيث أتس��مت االس����تجابة الوطني��ة باالس����تباقية والمرون��ة ف��ي 
األداء المؤسس����ي، والس���رعة ف���ي مواءم�ة السياس���ات، وإص���دار الق�رارات 
االحترازي��ة، والتح�ول الرقمي ف��ي معظم القطاع����ات، والتخطي��ط اعتم��ادًا 
عل��ى منهجي��ات استش��راف المس��تقبل م��ن خالل إدارة المعرف�ة المكتس�بة 
بمنظ�ور وقائ�ي، ووض�ع خط�ط قصي�رة ومتوس���طة وبعي�دة الم�دى تواك��ب 
مختل��ف الس����يناريوهات الحالي��ة والمس����تقبلية، واتخ��اذ خط��وات واس��عة 
حقق��ت نتائ�ج إيجابي�ة، وضمن�ت الش���فافية ف�ي تدف���ق المعلوم�ات، وزادت 
م�ن ق�وة النظ�ام الطب�ي والصح�ي والوع�ي المجتمع�ي، وواكب�ت االس�تعدادات 
االس���تباقية والمبك�رة المتوائم�ة م�ع المعايي���ر الدولي�ة وتوصي�ات منظم�ة 

الصح�ة العالمي�ة ف�ي مكافحته�ا للفي�روس.
وانطالق��ًا من اختصاص��ات المجلس األعلى للم��رأة باقتراح السياس��ة العامة 

في مج��ال تنمية وتطوير ش��ؤون المرأة في مؤسس��ات المجتمع الدس��تورية 
والمدني��ة، ومتابع��ة وتقييم تنفيذ السياس��ة العامة في مج��ال تقدم المرأة، 
ساهم المجلس في حدود ذلك االختصاص بتقديم االقتراحات والتصورات التي 
تصب ف��ي اتجاه الجهود الوطنية الس��اعية نحو تطوي�ر وتنفي�ذ اس���تراتيجية 
وطني�ة ش���املة الحت�واء ومن�ع انتش�ار في�روس كوفي�د-19 م�ن خالل تطبي��ق 
جمي����ع اإلج��راءات االحترازي����ة وأفض��ل البروتوك����والت العالمية من جهة، 

وضمان ع��دم تعط��ل س��ير الحي��اة العام��ة م��ن جهة أخرى.
وتتمثل إس��هامات المجل��س األعلى للمرأة عل��ى الصعيد الوطن��ي خالل هذه 
الفترة الطارئة، بمتابعة س��المة إنف�اذ السياس���ات والقرارات والخدمات ذات 
العالقة المباش��رة وغير المباشرة باالستقرار األس��ري والمشاركة االقتصادية، 
ومن بين تلك السياس��ات كذلك النظ�م اإلداري�ة المرن�ة الت�ي قررته�ا الدول�ة 
لمس���اندة الم�رأة واألس��رة البحريني�ة لمواجهة االنعكاسات السلبية للجائحة، 
ومس���اعدتها عل�ى التوفي�ق بي�ن مس���ؤولياتها األس���رية والوطني�ة ف�ي ظ�ل 

الظ�روف الراهن�ة.
كم��ا يتابع المجلس، الخط��ط والبرامج المرتبطة بغاي���ات ومقاص�د التنمي�ة 
المس���تدامة 2030 تنفيذًا لاللتزامات الدولية لمملك��ة البحرين ال�واردة ف��ي 
خط��ة عم��ل بيجي��ن باإلضاف��ة إل��ى ق��رار مجل��س األم��ن رقم 1325 لع��ام 
2000 ح����ول الم��رأة والس����الم واألم����ن، وال��ذي ين��ص عل��ى المش����اركة 
المتس����اوية للرج����ال والنس����اء عل�ى كاف���ة المس���تويات، وباألخ�ص عل�ى 
مس�توى صن�ع الق�رار وإش�راك الم�رأة ف�ي عملي�ات بن�اء السالم والحف�اظ علي�ه 

خالل فترات الك�وارث والنزاع�ات الت�ي ق�د تل�م بالبش�رية.

 البحرين تعزي العراق في
  ضحايا حادث حريق مستشفى 

الحسين بالناصرية
أعربت وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية 
العراق الش��قيقة حكومًة وش��عبا في ضحايا ح��ادث الحريق الذي 
نشب في مستش��فى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، والذي 
أس��فر عن وف��اة وإصابة عدد م��ن نزالء المستش��فى المخصص 

للمرضى المصابين بفيروس كورونا.
وأك��دت ال��وزارة تعاطف البحري��ن مع حكومة وش��عب جمهورية 
العراق الش��قيقة في هذا المصاب األليم، سائلة المولى عز وجل 
أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على جميع 

المصابين بالشفاء العاجل.

400 متقدم لوظيفة مساعد 
بحث وتدريس بكلية المعلمين

أص��در المدي��ر العام لش��ؤون الم��دارس رئيس مجل��س إدارة كلية 
البحرين للمعلمين الدكتور محمد مبارك، قرارًا إداريًا بتش��كيل لجنة 
لتقييم المتقدمين لوظيفة مس��اعد بحث وتدري��س بكلية البحرين 
للمعلمي��ن، للب��دء في عملية التقيي��م، بعد انتهاء الفت��رة المقررة 
للتقدم لالنتقال إلى الوظيفة وفق اإلعالن الصادر عن الكلية، والذي 
اس��تهدف خريجي الكلية من المعلمين بالمدارس الحكومية بوزارة 
التربية والتعليم. ونص القرار، على تشكيل لجنة لتقييم المتقدمين 
لوظيفة مس��اعد بحث وتدريس بكلية البحرين للمعلمين، برئاس��ة 
عميد الكلية الدكتور تيد بورينتون وعضوية كل من مستشار تدريب 
المعلمي��ن الدكت��ورة كوثر المع��اودة، وعضو مجل��س إدارة الكلية 
الدكتورة سماح العجاوي، واألستاذ المساعد بجامعة البحرين وعضو 
مجلس إدارة الكلية الدكتورة ديانا الجهرمي.وكش��ف مبارك، عن أن 
عدد المتقدمين لالنتقال إلى وظيفة مساعد بحث وتدريس بالكلية 
بلغ أكثر من 400 متقدم م��ن معلمي وزارة التربية والتعليم الذين 
تخرجوا قبل س��نوات من الكلية، وأن المستوفين منهم لالشتراطات 
سيتنافسون عبر عملية التقييم على ما يصل إلى 10 شواغر بالكلية.

وأكد أن ذلك يأتي تطبيقًا لمتطلبات عملية التوس��ع التي تشهدها 
الكلي��ة، وتنفيذًا لمب��ادرات اإلطار الموح��د للبرام��ج الحكومية ذات 

األولوية.
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إضاءة قلم

دولة الفتن وفتنة الدولة
بات��ت الدوحة دولة تزرع الفت��ن وتخطط للمؤامرات 
وتنش��ر الخراب فيما حولها، وت��دس أنفها في مواقع 
ال تعنيه��ا، وتح��رك ذراعها الخبيث لكي تنش��ر الفتن 
بذريعة الحريات والحقوق والمس��اواة والعدل، فتراها 
عب��ر إعالمها الرس��مي ومن خ��الل إعالمه��ا المرتزق 
المتمث��ل في قن��اة »الجزيرة« تظه��ر الداخل القطري 
وكأنه أنموذج يحتذى به بالعدل والمس��اواة، وتصف 
نفس��ها كدولة حامي��ة للديمقراطي��ة، والحريات بها 
مكفول��ة عبر دس��تورها العريق، فتعال��وا معي نلقي 
عليه��ا نظ��رة م��ن الداخ��ل لنتح��رى مصداقي��ة تلك 
العناوي��ن ونتأكد من ص��دق األخب��ار المقتصرة على 

قناتين ال ثالث لهما. 
لنب��دأ بالحريات الدينية التي لطالم��ا أزعجتنا الجزيرة 
بانتقاده��ا للعديد من ال��دول بانتهاك تلك الحريات، 
حيث يتبين بأن م��ن تنتقدهم تلك القناة ومرتزقتها 
يقدم��ون الحري��ات كنموذج يحت��ذى ب��ه، بينما قطر 

تصنف ضم��ن ال��دول القامع��ة والمنتهكة ألبس��ط 
الحق��وق كحقوق أخوتنا من المذه��ب الجعفري الذين 
ال يس��مح لهم بممارس��ة ش��عائرهم وكأن الدولة ال 
تعت��رف بمذهبهم ومعتقدهم، وتفرض عليهم قمعًا 
متعس��فًا بمنعه��ا المواكب الحس��ينية من ممارس��ة 
حريتها في المناس��بات الدينية كم��ا هو المعمول به 
في البحرين.  وبسبب قصيدة ال تخرج عن حدود الشعر 
والهجاء تم س��جن صاحبها بالمؤب��د مما اضطره من 
بعد ما لقيه من تعذيب واضطهاد أن يعتزل الش��عر 
مؤمن��ًا بع��دم وجود حري��ة للتعبير في دولة س��ادية 
تتفنن بكيل الته��م الباطلة للدول األخرى التي تملك 
ما ال يملك الداخل القطري من حريات ووس��ائل تعبير 

تنقل مالحظاته وشكاواه وظروفه. 
وإل��ى الطبقة الكادحة من العم��ال الوافدين، فهؤالء 
طاله��م القمع والظل��م والمعاناة بس��بب عدم صرف 
أجوره��م والبيئ��ة ال��ال إنس��انية التي يعيش��ون بها 

وتفتق��ر إلى أبس��ط المقوم��ات، ما ح��دى بمنظمات 
حقوق اإلنس��ان إل��ى التدخل واتهام قط��ر في العديد 

من المناسبات. 
إن قطر هي دولة هّش��ة من الداخل تحاول باستماتة 
إخفاء جانبها الداخلي األسود وخالفات أسرتها الحاكمة 
وصراعه��ا على المناصب وس��دة الحك��م، حيث جندت 
قن��اة الجزيرة لتك��ون ذراعًا إعالميًا لخطتها في نش��ر 
وتأجيج الصراعات في مختلف الدول حتى اليلتفت أحد 
إل��ى وضعها الداخلي، ووجدت ف��ي الحركات اإلرهابية 
ضالته��ا كداعش والقاعدة وح��زب اهلل وأنصار اهلل في 
اليمن واألح��زاب التابعة لألخوان في ع��دة دول، كما 
أثارت قبل أس��ابيع من تعقيد األزمة الداخلية بتونس 
عبر إشعالها الخالفات والجدل داخل مجلسها النيابي. 
دولة تقتات على الفتن وتمول الخراب والدمار، سببها 
الرئي��س ه��ي أنها تعيش عل��ى فتنة الحك��م الذي ال 

يستقر أبدًا.

 ال أحد في قطر يجرؤ 
على الحديث عن الشيعة

أمام خروج أصوات تستنكر اس��تهداف قناة »الجزيرة« المتواصل 
للمكون الش��يعي في مملكة البحري��ن وأنه ال توجد مقارنة أصاًل 
بين حقوق الشيعة في البحرين وحقوقهم في قطر خرج من يقول 
إن هذه الحملة تأتي الس��تهداف قط��ر داخليًا من قبل أطراف في 

مملكة البحرين وكما يقال صحيح إن لم تستِح فافعل ما شئت!
يقول المثل من طق الباب جاه الجواب وال ترِم الناس بحجر وبيتك 
من اضطهاد! قناة الجزيرة القطرية التي دأبت عبر سنين طويلة 
بتصوير ش��يعة البحرين الكرام بصور سلبية وأنهم بال حقوق وال 
معيشة محترمة وأنهم يأكلون من القمامة وغيرها من اإلساءات 
الفادح��ة بح��ق ص��ورة البحرين��ي الش��يعي من خ��الل الحمالت 
الممنهج��ة التي تقوم بها قناة الجزيرة لترس��يخ قناعات خاطئة 
ف��ي عيون ال��رأي العام الخليج��ي والعربي تأتي ضم��ن عدوانية 
نظام قطر تجاه ش��عب مملكة البحرين وتشويه صورة البحريني 
الش��يعي وأمام كل ه��ذه االس��تهدافات ووفق منهجي��ة النظام 
الديكتات��وري القائم وقم��ع الحريات وال��رأي وال��رأي اآلخر فإننا 
نجد النظام القطري وأبواق��ه اإلعالمية عندما يأتيهم الرد لبيان 
الفرق الشاس��ع بين المكتس��بات التي ينعم بها ش��يعة البحرين 
واالضطه��اد ال��ذي يعان��ي منه ش��يعة قطر ومس��توى الحريات 
والحق��وق لدينا في مملكة البحري��ن مقابل أن قطر ككل وكنظام 
وكدول��ة لم تمن��ح لمواطنيها جزءًا ولو بس��يطًا من هذه الحقوق 
فإنهم يخرجون بهذه األع��ذار الواهية وفق نظرية المؤامرة وأن 

هناك من يستهدف قطر وشيعتها »رمتني بدائها ثم انسلت«.
شيعة مملكة البحرين يا نظام قطر منهم المثقف ومنهم الجامعي 
والوزير والتاجر ويحظى بكامل حقوقه الدينية والسياسية وألجله 
تصرف موازنات من الدولة ألجل إحياء الش��عائر الحس��ينية وبناء 
المآت��م وليس كما تص��وره قناة الجزيرة اإليراني��ة الهوى بصور 
س��لبية فادحة اإلس��اءة لمظه��ر البحريني الش��يعي واألولى لكم 
االلتفات لحقوق ش��يعة قطر فهم مجردون من أبس��ط حقوقهم 
الدينية والمذهبية فال مواكب حس��ينية ومش��ايخ الدين الشيعة 
مهمش��ون وليس��ت لديهم أي مواقع في وزارة الع��دل بقطر وال 
يوجد حتى أي تمكين قيادي وال محاصصة لشيعة قطر في مواقع 
الدولة الهامة والرئيسة وحتى في مجال الحقوق الديمقراطية ال 
يس��مح للمواطن القطري ككل وليس حتى الش��يعي ممارسة أي 
مظاه��ر من مظاه��ر الديمقراطية وليس ل��ه أي قنوات مفتوحة 
للتعبي��ر ع��ن آرائه واالنتق��اد فيما ف��ي مملك��ة البحرين هناك 
مجالس منتخبة وهناك مؤسس��ات المجتم��ع المدني وجمعيات 
سياس��ية وحقوقية وخيارات ع��دة للمواطن البحريني لممارس��ة 
حريات��ه.. لكن الس��ؤال الملح هنا ه��ل قطر تس��مح لمواطنيها 

بانتقاد سياساتها وتحالفاتها مع نظامي إيران وتركيا؟ 

* إحساس عابر:
توارد خبر على قروبات »الوتس اب« عن اعتقال المواطن القطري 
الشيعي جواد إبراهيم الحايكي وندعو قناة الجزيرة إلى تخصيص 
حلق��ة لتناول قمع الحريات واالضطه��اد الديني الذي يعاني منه 

شيعة قطر.

راعي النصيفة سالم يا واشنطن
بقي��ادة  الديمقراط��ي  الفري��ق  ق��ام   2015 ف��ي 
باختص��ار  كي��ري  ج��ون  خارجيت��ه  ووزي��ر  أوبام��ا 
المش��تركة الش��املة  العم��ل  خط��ة   مس��مى 
إل��ى     »Joint Comprehensive Plan of Action«
»JCPOA« وراحوا يس��وقونها كمارك��ة مادة إعالنية 
وكنص��ر أمريكي مع إي��ران، يضاهي ماق��ام به فريق 

نيكسون وكيسنجر بإزالة حائط القطيعة مع بكين.
فق��ط في الخليج العربي كن��ا على إدراك تام أن أوباما 
/ كيري لم يختصروا االس��م الطوي��ل من 30 حرفًا إلى 
5 ح��روف ه��ي »JCPOA« بل تعدوه إل��ى اختصار ما 
هو مطل��وب من طه��ران، ويتعدى نس��بة التخصيب 
ليض��م مروح��ة م��ن المطال��ب تش��مل وق��ف العبث 
باألمن اإلقليمي عبر الميليش��يات والجيوش الموازية، 
كما يش��مل وقف تهييج الوالئيين م��ن أتباع طهران، 

والخ��روج م��ن العواص��م العربي��ة األربع الت��ي يقول 
الحرس الث��وري إنه يحتل غرفة صنع القرار السياس��ي 
فيه��ا، وأخيرًا وليس آخ��رًا وقف برنامجه��ا الصاروخي 
ال��ذي يوصل ب��ه القنابل النووية ألهدافها أو يس��اعد 
به��ا أذنابه م��ن الحوثيين لقصف الس��عودية بما في 
ذل��ك مكة المكرمة.  اآلن حدث تغير طفيف في موقف 
مش��رعي واش��نطن، فقد اعتبر الس��يناتور بن كاردان 
»Ben Cardin« نائ��ب والي��ة ميريالن��د م��ن الحزب 
الديمقراطي أن إحياء االتف��اق النووي اإليراني المبرم 
ع��ام 2015 يجب أن تراعي فيه »تغي��ر« الظروف منذ 
إبرامه. وصدق فإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة 
يج��ب أن تعالج »قضايا تتجاوز الن��ووي«، بل يجب أن 

تشمل برنامج الصواريخ البالستية كما أضاف.
 بدع��وة كارادان تب��دو واش��نطن وهي تنص��ت للرأي 

الخليج��ي حي��ال إيران وال تتبن��اه، وإن ل��م يكن طلب 
كارادان كاماًل، فنحن نريد أن تش��مل قبول طهران أن 
يكون للخليجيين مقعد ف��ي فريق مراقبي تنفيذ بنود 
5+1 فنح��ن المتض��رر األول. ونريد إج��راء مراجعات 
للدس��تور اإليراني إلنهاء سياسة تصدير الثورة ووقف 
دعم  الجيوش الموازي��ة حولنا، لكنها تبقى مطالب ال 

نتوقع من واشنطن تبنيها.

* بالعجمي الفصيح:
قلن��ا إن ش��روط 5+1 مع طه��ران قديم��ة وتجاوزها 
الزم��ن، وكانت قراءة عادلة ومتوازن��ة وفق معاييرنا، 
والي��وم تقترب واش��نطن من هذه القناع��ة، فإضافة 
البرنامج الصاروخي مكس��ب خليج��ي، وما ال يدرك كله 

ال يترك جله، وراعي النصيفة سالم.

البحرين تتغير في شهر واحد
م��ا حققته البحرين خالل الش��هر الماض��ي يعتبر في 
تصني��ف الدول إنجازًا غير مس��بوق، فم��ن يتابع أرقام 
المصابين بفيروس كورونا قبل ش��هر حيث تجاوزت 3 
آالف إصاب��ة يومية ويقرأ آخر أرق��ام وصلنا إليها لتنزل 
إل��ى أقل من 100 إصابة، يدرك حج��م الجهد المبذول 
من الدولة وفري��ق البحرين بقيادة س��مو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، والفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا، وهو ما ال يمكن أن يس��عنا الحديث 
ع��ن تفاصيله التي ربما ال تنش��ر بكامل وقائعها وما 
يراه الفريق الوطني الطبي كل لحظة من تحديات وما 
يواجهه م��ن مخاطر كبي��رة خاصة مع انتش��ار حاالت 
فيروس كورونا المتحور الجديد في مختلف دول العالم.
وال يمكن إغف��ال وعي المواطنين بحجم المس��ؤولية 
الكبي��رة التي ألقيت على كاهل الجميع، صغيرًا وكبيرًا، 

حتى ت��رى األطف��ال اليوم وق��د أدرك��وا أن مطالبهم 
الس��ابقة بالخ��روج واللع��ب والتقاء األصدقاء، ش��يئًا 
يجب أن يتأج��ل حتى تمر األزمة، ولم نكن ندرك يومًا 
أن يتش��ارك معنا أطفالنا حمل المس��ؤولية وااللتزام 
بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد االجتماعي 
والتدابي��ر الخاصة بفيروس كورونا، حت��ى أن أطفالنا 
اليوم بات حديثهم العفوي مشمواًل بجمل تحمل بين 

طياتها كلمات »فيروس« و+»كمامة«.
لق��د تغير المجتمع كله وأفرز ص��ورة إيجابية من بين 
س��لبيات هذا الفي��روس، حين بدأ ي��درك أهمية اتباع 
اإلجراءات االحترازية والتزم المسؤولية، ولم يكن ذلك 
إال اتباعًا وأس��وة للقائد الكبي��ر، جاللة الملك المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه الذي ح��رص في كل مناس��بة على 
التأكيد على أهمية صحة المواطن وسالمته، وطمأنة 

الجميع بأن الدولة تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على 
كل إنسان.

ولق��د فزعنا جميع��ًا من أرق��ام اإلصاب��ات والوفيات 
خالل الفترة الماضية، وال أعتقد أن أي إنس��ان ما كان 
ليأتي��ه الن��وم قبل أن تخ��رج إحصائي��ة وزارة الصحة 
اليومي��ة ليعلم أعداد اإلصابات والوفيات والمتعافين 
ومن هم ف��ي العناية المركزة، بل إن الجميع بدأ يلجأ 
إلى الحاس��بات لحس��اب النس��ب بنفس��ه، ويحاول أن 
تبق��ى البحرين في محيط اإلش��ارة الصفراء على أمل 
الوصول إلى اإلش��ارة الخضراء.. وس��نصل إليها بإذن 
اهلل وبجه��ود المخلصين من أبناء هذا الوطن، ويقيني 
دائمًا أن البحرين س��تبقى في أم��ان طالما كان على 
رأس قيادتها جاللة الملك المفدى وسمو ولي العهد 

رئيس الوزراء.

محمد بن زايد رجل اإلنسانية
وطنن��ا الخليج��ي محط أنظ��ار واهتمام العالم لمس��يرة وطنية 
شامخة وناجحة بكل المقاييس في مختلف األصعدة االجتماعية 
واالقتصادي��ة والسياس��ية والعس��كرية، وقادتن��ا هم األس��وة 
الحس��نة وه��م القدوة الصالحة لش��عوبهم والش��عوب األخرى، 
فبصماتهم واضحة لرقي المجتمع وعلوه وإصالحه وخاصة فيما 
يتعلق بالحقوق والحريات والسالم الدولي والتسامح والتعايش 
الس��لمي تستش��فه المجتمعات الغربية للروح المس��المة من 

خالل ثقافة التقدير.
وهذا واض��ح بتقليد نيافة الكاردينال جوزيبي فرس��الدي رئيس 
المؤسس��ة البابوية التربوي��ة، عميد التعلي��م الكاثوليكي في 
العالم، وزير تربية الفاتيكان، باس��م الفاتيكان، لس��مو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهي��ان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المس��لحة في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، وس��ام 
»رجل اإلنس��انية« وذلك لجهوده في الدفاع عن قضايا الس��الم 
والتعايش والقضاء عل��ى الصراعات وتأكيده على أهمية الحوار 
كوس��يلة لتجنب الصراع��ات المدم��رة وإعالء القي��م والمبادئ 
اإلنس��اني، كما منح سمو الش��يخ محمد بن زايد في وقت سابق 
جائزة أفضل ش��خصية دولية في مجال اإلغاثة اإلنس��انية خالل 
مؤتمر »ديهاد 2021« كإش��ادة دولية وعرف��ان وامتنان لدعم 
سموه المستمر وجهوده في  مجاالت العمل التنموي واإلنساني. 
وهذه األوس��مة والجوائز اس��تحقاق وبجدارة على عطاء س��موه 
وتعاون��ه اإلنس��اني لكافة الش��عوب المحتاجة في��ده البيضاء 
الممتدة تس��تجيب وبسرعة لحاجة البلدان والشعوب المتعثرة 
والت��ي تنتظ��ر اإلغاث��ة والخروج من مس��تنقع الفق��ر والمرض 
والجه��ل وال يلتف��ت وال يهت��م س��موه للع��رق، أو المذهب، أو 
الديان��ة ألي فرد، أو ش��عب وإنما تجره القضايا اإلنس��انية بال 
تميي��ز فالمبادئ الراس��خة م��ن أجل اآلخرين ونصرتهم س��مة 

جميلة تتبعه أينما يمضي وتسبقه لنصرة المحتاج.  
س��مو الش��يخ محمد بن زايد شخصية ملهمة نش��أ على مبادئ 
كريمة على نهج  المغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 
طيب اهلل ثراه من مكارم األخالق وغرس س��مو الش��يخة فاطمة 
بن��ت مب��ارك أم اإلمارات حفظه��ا اهلل لحب الخير عكس��ت هذه 
التنش��ئة على مس��يرة س��مو الش��يخ محمد بن زايد اإلنسانية 
كبصم��ة خالدة يكتبها التاريخ اإلنس��اني على العطاء اإلماراتي 
المادي والمعنوي ويعكس للعالم صورة دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة كش��جرة طيبة غرس��ها وثماره��ا طيب أينم��ا تكون، 
فدولة اإلمارات بقيادتها الحكيمة ترس��خ نجاحاتها في التقدم 
والتنمية وتحافظ على رؤيتها الوطنية المعطاءة للخير والسالم 

ولإلنسانية.

البركة في البكور
عندما أخ��رج إلى المس��جد القريب م��ن منزلنا بديار 
المحرق لصالة الفجر حوالي الس��اعة الثالثة والنصف 
صباح��ًا، أجد وأس��مع زقزق��ة العصافير عل��ى أغصان 
األش��جار وقد س��بقتنا للتس��بيح بحمد اهلل.. فلماذا ال 
نتعلم البكور ف��ي أيامنا من هذه العصافير لما لهذا 

البكور من بركة كبرى في حياتنا الدنيا.
رس��ولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم يقول في حديث 
ش��ريف له: »الله��م بارك ألمتي ف��ي بكورها« ، لكننا 
– لألس��ف – ننس��ى أو نتناس��ى هذا التوجي��ه النبوي 
الكري��م، فال نن��ام مبكرين، بل يمتد بنا الس��هر إلى 
س��اعات متأخ��رة م��ن اللي��ل فتفوتنا ص��الة الفجر 
بالمسجد ويفوتنا الذهاب إلى العمل مبكرين، وربما 
حص��ل الكثيري��ن من��ا عل��ى اإلخط��ارات أو اإلنذارات 

بسبب هذا التأخير.
بل إن هذه العادة الس��يئة انتقلت إلى أوالدنا وبناتنا 
الصغار فنراهم يقضون ليلهم مع »الجات« وال يلقون 
»اآليباد« من أياديهم حتى ساعات متأخرة، فينعكس 
هذا السهر على تحصيلهم الدراسي وربما وصل األمر 
بهم إل��ى النوم ف��ي الفصل أثناء ش��رح المدرس��ين 

لموادهم الدراسية.
أعرف أس��رًا كثي��رة ال تقب��ل بهذا الوضع أب��دا، فهم 

ينام��ون مبكري��ن ويجب��رون أوالده��م وبناتهم على 
النوم بعد صالة العش��اء مباشرة، فيصحون مبكرين 
تملؤهم الحيوية والنشاط الستقبال يومهم الجديد.

والمؤسف أن أغلب الناس ينسون هذا الوقت الفضيل 
وينامون حتى الظهر وخاصة أيام اإلجازات األسبوعية 
فتضي��ع عليه��م هذه البرك��ة، وال يحصل��ون عليها.. 
وهؤالء أبطلوا س��نة الليل وسنة النهار مخالفة لسنة 
اهلل في خلقه، فقد جعل اهلل تعالى الليل لباسًا والنوم 
سباتًا، وجعله سكنًا، بينما جعل النهار معاشًا وحركة.
فالذي ينام نهاره قد ضيع على نفسه غنيمتين أولها 
أنه ضي��ع صالة الفجر ف��ي جماعة، ورس��ولنا الكريم 
يق��ول: »من صلى الصبح في جماع��ة، ثم قعد يذكر 
اهلل حتى تطلع الش��مس، ثم صلى ركعتين، كانت له 
أج��ر حجة وعمرة: تام��ة، تامة، تام��ة«، وقوله عليه 
الصالة والسالم: »من صلى الفجر في جماعة فكأنما 
قام ليل��ة« . والثانية أنه ضيع على نفس��ه بركة أول 
النهار وهو الوقت التي تقس��م فيه األرزاق، فمن ضيع 
ح��ق اهلل الواج��ب عليه، ف��ال عجب أن ع��اش في قلق 

وكدر.
وم��ن هنا فإن على المس��لم أن يح��رص على أن يبدأ 
يومه مبكرًا، ألن في البكور بركة وزيادة ونماء لخيري 

الدني��ا واآلخ��رة.. يقول ابن القيم رحم��ه اهلل: »ونوم 
الصبح��ة – أي الصب��اح – يمنع ال��رزق، ألن ذلك وقت 
تطلب فيه الخليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة األرزاق«، 
وق��د قال بعض العلماء كالم��ًا لطيفًا في ذلك: »أول 
اليوم ش��بابه وآخر اليوم ش��يخوخته، ومن ش��ب على 

شيء شاب عليه«.
وإنه من دواعي األسى والحسرة على المجتمع العربي 
المس��لم أن نراه س��اهرًا وس��امرًا بالليل، حتى إذا ما 
طل��ع الفجر ن��ام حتى منتصف النه��ار، وهو في أمس 
الحاج��ة للعمل واإلنتاج والجهد الجهيد، من أجل بناء 

حضارته التي تنتظرها الدنيا.
وجولدا مائير رئيس��ة وزراء إس��رائيل السابقة حينما 
سئلت: متى سينتصر المس��لمون عليكم؟ أجابت: إذا 
رأيت المس��لمين في صالة الفج��ر كما هم في صالة 

الجمعة، فهذا يوم هزيمتنا وانتصارهم.
لذا وج��ب علينا أن نراجع أس��لوب حياتنا ومعيش��تنا 
أفرادا وجماعات، وال بد من قرارات حاسمة للفرد في 
تغيير أسلوب حياته، فالمس��لم الحق هو الذي يكيف 
حيات��ه ونظامه وف��ق تعاليم اإلس��الم، بحيث ال يدع 
نشاطًا من أنشطة حياته إال ويجعله سائرًا على منهج 

اهلل بال إفراط وال تفريط.
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التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

(الجرعة المنشطة)

صدر عـــن ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، تعميم بشـــأن عطلة عيد األضحى 
المبارك للعام 1442هـ. وجاء في التعميم أنه 
بمناسبة عيد األضحى المبارك للعام 1442هـ، 
ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها 
العامـــة يـــوم الوقـــوف بعرفـــة ويـــوم العيـــد 
واليوميـــن التالييـــن له، والتي تصـــادف أيام 
االثنيـــن والثالثـــاء واألربعـــاء والخميـــس 9 
و10 و11 و12 ذو الحجـــة 1442هــــ الموافـــق 

19 و20 و21 و22 يوليو 2021م.

4 أيام عطلة عيد األضحى المبارك
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العضـــو  أكـــدت 
“إي  فـــي  المنتـــدب 
تيرمينالـــز  إم  بـــي 
موريـــن  البحريـــن” 
بانرمان، أن الشركة 
مشـــغلة  بصفتهـــا 
التجـــاري  للمينـــاء 

الوحيـــد فـــي البحريـــن، مينـــاء خليفة 
وزارة  مـــع  وبالتعـــاون  ســـلمان،  بـــن 
المواصالت واالتصاالت، تعمل بنســـبة 
100 % للحفـــاظ على إمـــداد البحرين 
وجلب 99.5 % من السلع االستهالكية 

للمملكة خالل جائحة كورونا.

“تيرمينالز” تعمل بنسبة 100 % 
بالجائحة للحفاظ على إمداد البحرين “اإلثمار” يعلن عن رابحين بجائزة 

100 ألف دوالر لكل منهما

)15(

)04(

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19( أنـــه بعـــد العـــرض وأخـــذ 
موافقـــة اللجنـــة التنســـيقية، ووفًقـــا لتقييـــم 
الجديـــدة  القائمـــة  الحـــاالت  نســـبة  متوســـط 
مـــن إجمالـــي الفحوصـــات للمرحلـــة الحاليـــة، 
فقـــد تقرر بدًءا مـــن يوم الجمعـــة الموافق 16 
يوليـــو 2021 االنتقـــال إلى المســـتوى األخضر 
وفق آلية اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار 
فيـــروس كورونا، والذي يندرج تحته عدد من 
اإلجـــراءات التي تم اإلعـــالن عنها عند اعتماد 
اآللية. وأضاف الفريق الوطني الطبي أنه وفًقا 
لمـــا يقتضيه الحفـــاظ على صحـــة المواطنين 
والمقيميـــن، وبنـــاًء علـــى مـــا تم اإلعـــالن عنه 
مســـبًقا بشـــأن عدم خضوع بعض المناســـبات 
لمعطيـــات “آليـــة اإلشـــارة الضوئيـــة لمســـتوى 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا” لما يشـــكل التجمع 
فيهـــا مـــن خطٍر علـــى صحة وســـالمة الجميع، 
فإنـــه تقـــرر أيًضا تطبيـــق إجراءات المســـتوى 
البرتقالي وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 

انتشـــار فيروس كورونا فـــي إجازة يوم عرفة 
وأيـــام عيـــد األضحـــى المبـــارك بدًءا مـــن يوم 
االثنيـــن الموافـــق 19 يوليـــو 2021، لغاية يوم 

الخميس الموافق 22 يوليو 2021.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم تحديـــد المســـتوى الذي 
ســـيتم االنتقال إليه بعد إجـــازة عيد األضحى 
المبـــارك بـــدًءا مـــن يـــوم الجمعـــة الموافق 23 
اإلشـــارة  آليـــة  لمعاييـــر  وفًقـــا   2021 يوليـــو 
الضوئيـــة لمســـتوى انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
بناًء على متوســـط الحـــاالت القائمة الجديدة 
مـــن إجمالي الفحوصات. وشـــّدد على ضرورة 
التـــزام الجميع بإجراءات المســـتوى البرتقالي 
والتـــي تم اإلعالن عنها مســـبًقا، مؤكدا أن كل 
فرد فـــي المجتمـــع مســـؤول بوعيـــه والتزامه 
عـــن خفض معدالت االنتشـــار، مشـــيًرا إلى أن 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام  مواصلـــة 
والتعليمـــات الصـــادرة أســـاس نجـــاح مختلف 
الجهود وتسهم في تحقيق األهداف المرجوة 

من جميع مسارات التعامل مع الفيروس.

االنتقال إلى “األخضر” 16 يوليو و“البرتقالي” أيام العيد
الفريق الوطني: كل فرد مسؤول بوعيه والتزامه عن خفض معدالت االنتشار

المنامة - بنا
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“األولمبي” يغادر إلى معسكر تركيا“المركزي” يتلقى 54 شكوى
تلقى مصرف البحرين المركزي  «

ما مجموعه 54 شكوى من 
عمالء البنوك التجارية وشركات 

التأمين. واستقبلت وحدة حماية 
المستهلك 18 شكوى في أبريل 

2021، 21 في مايو 2021، و15 
شكوى في يونيو 2021.

غادر منتخبنا األولمبي  «
لكرة القدم إلى العاصمة 

التركية )إسطنبول(؛ 
إلقامة معسكر يمتد حتى 

27 يوليو الجاري. ويأتي 
المعسكر ضمن فترات اإلعداد والتحضير للمشاركة في 

تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاًما 2022 بأوزبكستان.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

أعلن بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين 
مقًرا له، عن ربح اثنين من المواطنين هما محمد يوســـف محمد 
جناحي، أب لـ 4 أبناء، وفاطمة أحمد عبدهللا، أم لـ 4 أبناء، جائزة 
قدرهـــا 100 ألـــف دوالر لكل منهما في ســـحب ثمار ربع الســـنوي 

الثاني.
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هبة محسن

مورين بانرمان

إسبانيا - المكتب اإلعالمي

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  أجـــرى 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة اتصـــاال هاتفيا مـــع ممثل 
جاللـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
الشـــيخ  الشـــباب ســـمو  وشـــؤون 
ناصر بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة 
للقـــدرة  الملكـــي  الفريـــق  إنجـــاز 
بحصولـــه علـــى المركـــز األول في 

بطولة إسبانيا الدولية للقدرة.
التهانـــي  الملـــك  جاللـــة  وقـــدم 

الشـــيخ  ســـمو  إلـــى  والتبريـــكات 
ناصـــر بن حمد آل خليفة، مشـــيدا 
جاللته بجهود ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمد البارزة في مواصلة تأكيد 
مكانة رياضـــة القـــدرة البحرينية 
فـــي المحافـــل الخارجيـــة، ومنهـــا 
األوروبيـــة، التـــي تركـــت بصمتها 
الواضحة فـــي تحقيق اإلنجازات 
رؤيـــة  بفضـــل  الغاليـــة  لمملكتنـــا 

سموه.

العاهل يهنئ ناصر بن حمد 
بإنجاز بطولة إسبانيا للقدرة

بناًء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس  «
كورونا )كوفيد 19( وموافقة اللجنة التنسيقية، أعلنت 

شؤون الطيران المدني عن تحديث قائمة الدول المدرجة 
على القائمة الحمراء بإدراج )جمهورية موزمبيق، جمهورية 

اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا 

الشعبية، جمهورية ناميبيا، الواليات المتحدة المكسيكية، 
الجمهورية التونسية، جمهورية إيران اإلسالمية، جمهورية 

جنوب إفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، 
جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا 

االتحادية، جمهورية أوغندا، جمهورية الدومينيكان( إضافًة 

إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقا وهي )جمهورية 
الهند، جمهورية باكستان اإلسالمية، جمهورية سريالنكا 

الديمقراطية االشتراكية، جمهورية بنغالديش الشعبية، 
جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية، وجمهورية فيتنام 

االشتراكية(.

إدراج 16 دولة بالقائمة الحمراء

)07()10(

اتصال جاللة الملك إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد



local@albiladpress.com05

المنامة - بنا

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة، بمكتبـــه بقصـــر القضيبية امس، ســـفيرة الجمهورية التركيـــة لدى مملكة 
البحرين ايسن تشاكيل. ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالسفيرة 
ايســـن تشـــاكيل، معربـــا عن تطلـــع مملكـــة البحرين إلى االرتقـــاء بالعالقـــات الثنائية 
مـــع الجمهوريـــة التركيـــة في المجـــاالت كافة، متمنًيا للســـفيرة التوفيـــق في مهامها 

وتحقيق طموحات البلدين ودعم مصالحهما المشتركة.
مـــن جانبها، أكدت الســـفيرة ايســـن تشـــاكيل اعتزازها بلقاء الشـــيخ خالـــد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفة، مؤكدة حـــرص الجمهورية التركية على تنميـــة أوجه التعاون 

المشترك مع مملكة البحرين على المستويات كافة.

دعم المصالح المشتركة مع تركيا

خصص جانبا منه الستعراض دعم سمو األمير خليفة بن سلمان للفن 
ـــكيلية ـــون التش ـــرض الفن ـــاق مع ـــى انط ـــوزراء يرع ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول س

تحـــت رعاية ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، ينطلق اليـــوم األربعاء معـــرض البحرين 
الســـنوي للفنون التشـــكيلية في نســـخته السابعة 
واألربعيـــن، الـــذي تنظمـــه هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثار في مسرح البحرين الوطني ويشارك فيه 

57 فناًنا تشكيلًيا.
ويشـــارك فـــي معـــرض البحريـــن الســـنوي للفنون 
التشكيلية هذا العام فنانون بحرينيون ومقيمون 
فـــي المملكة. ويضم المعـــرض أعمااًل من مدارس 
واتجاهـــات فنية مختلفة وتتنـــوع ما بين أعمال 
رســـم باســـتخدام خامات ومواد متعـــددة، أعمال 
فيديـــو وتركيـــب، تصويـــر فوتوغرافـــي، نحـــت 

وغيرها.
وعلـــى هامش معـــرض البحرين الســـنوي للفنون 

التشـــكيلية تفتتح هيئـــة البحرين للثقافة واآلثار 
معرًضـــا بعنـــوان “خليفـــة بـــن ســـلمان - حضـــور 
تـــم   ”2020  -  1972 ألعـــوام:  تجـــدد  بالمحبـــة 
تكريســـه لصاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة )رحمـــه هللا(، والـــذي رعى 

بشـــكل متواصـــل وحتى العـــام الماضـــي معرض 
البحرين السنوي للفنون التشكيلية منذ انطالقته 
العـــام 1972. ويتضمـــن المعرض صـــوًرا الفتتاح 
المعـــرض منـــذ بداياتـــه، إضافة إلى عـــرض فيلم 
يوثق معارض الفن التشكيلي على مدى سنواتها 
الســـتة واألربعيـــن وبعـــض الكلمـــات التـــي كتبهـــا 

سموه عن المعرض.
ويعد معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية 
أكبـــر وأهـــم تجمـــع فنـــي ســـنوي يقـــام بمملكـــة 
البحرين. وقد استقطب عبر السنوات أبرز وجوه 
الحركة التشـــكيلية في المملكة مـــن رواد إضافة 
إلـــى المواهـــب الفنيـــة الشـــابة، ليعكـــس بجـــدارة 
شـــمولية التجربـــة الفنيـــة التشـــكيلية البحرينية، 
والتـــي تشـــكل جـــزًءا مهًما مـــن الحـــراك الثقافي 

المحلي.

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

األربعاء 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 - العدد 4656

توسعة “البالد القديم الصحي” بـ 600 ألف دينار
بتمويـــل مـــن مؤسســـة يوســـف وعائشـــة المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة

ُأبرمـــت اتفاقيـــة بيـــن الرعايـــة الصحيـــة 
األولية ومؤسســـة يوسف وعائشة المؤيد 
لألعمـــال الخيريـــة لتوســـعة مركـــز البـــالد 
القديم الصحي أمس، حيث قام بالتوقيع 
مـــن جانب الرعاية الصحية األولية رئيس 
مجلـــس األمناء عبدالوهـــاب محمد، ومن 
جانب مؤسســـة يوســـف وعائشـــة المؤيد 
لألعمـــال الخيرية الوجيه فـــاروق المؤيد، 
بحضـــور وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
المانـــع والرئيـــس  الـــوزارة وليـــد  ووكيـــل 
التنفيذي لمراكـــز الرعاية الصحية األولية 
جليلة الســـيد جواد والنائب أحمد السلوم 
وهـــال المؤيـــد. وتعكـــس االتفاقيـــة الـــدور 
الكبيـــر الـــذي يطلـــع بـــه القطـــاع الخـــاص 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي فـــي دعـــم 
المســـتدامة،  التنميـــة  وجهـــود  مســـاعي 
السيما في القطاع الصحي، والجهود التي 

تبذلهـــا مؤسســـة يوســـف وعائشـــة المؤيد 
لألعمـــال الخيريـــة علـــى وجـــه الخصوص 
فـــي ترســـيخ التكافل المجتمعـــي، وتعزيز 
تقدمـــت  إذ  المجتمعيـــة،  المســـؤولية 
المؤسسة بتبرع عيني كريم لتوسعة مركز 
البـــالد القديـــم الصحي، والتكفـــل بتمويل 
مشـــروع التوســـعة وتحديث المركز ضمن 

مبادراتها المجتمعية النوعية.
وأكـــد الوجيـــه فـــاروق المؤيـــد اســـتعداد 

العائلة لدعـــم وتمويل المشـــاريع الخيرية 
أن  مشـــيرا  البحريـــن  بمملكـــة  والصحيـــة 
دعم مثل هذه المشـــاريع تصب في خدمة 
التبـــرع  أن  وأضـــاف  ورقيـــه.  المجتمـــع 
سوف يعزز الخدمات الصحية التي تقدم 

للمواطنين والمقيمين بمملكتنا الغالية.
الرعايـــة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وبيـــن 
للمركـــز  التمويـــل  أن  األوليـــة  الصحيـــة 
يتضمـــن كالً من إنجاز األعمال اإلنشـــائية 

والتأثيـــث، حيـــث تبلـــغ الكلفـــة التقديرية 
للتوسعة والتحديث نحو 600 ألف دينار.

وأوضـــح أن المشـــروع سيشـــمل تحديث 
بعـــض األقســـام في المبنـــى الحالـــي مثل 
قســـم المعالجة وغرف االستشارة الطبية 
ومنطقـــة اإلدارة، باإلضافة إلى التوســـعة، 
والتي هي عبارة عن إنشـــاء مبنى يتكون 
مـــن 3 أدوار وبمســـاحة إجمالية تبلغ نحو 
945 متـــرا مربعـــا، إذ ســـيتم إنشـــاء غرفة 
لألشـــعة وقســـم للعالج الطبيعـــي وعيادة 
لألسنان باإلضافة إلى الخدمات المساندة 

األخرى.
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  أن  إلـــى  يشـــار 
ووزارة  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
علـــى  اإلشـــراف  سيباشـــرون  الصحـــة 
الفنيـــة  الجوانـــب  حيـــث  مـــن  المشـــروع 

والتنسيق مع الجهة الممولة للمشروع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة- بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملك 
الشـــيخ  الدبلوماســـية  للشـــؤون 
خالـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفة، بمكتبه بقصـــر القضيبية 
أمـــس، القائـــم باألعمـــال باإلنابة 
المتحـــدة  الواليـــات  لســـفارة 
األميركيـــة لدى مملكـــة البحرين 

إيثان غولدريتش. 
وأكـــد الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد اعتـــزاز مملكـــة البحرين 

المتميـــزة  الصداقـــة  بعالقـــات 
مـــع  االســـتراتيجي  والتحالـــف 
األميركيـــة،  المتحـــدة  الواليـــات 
وما يشـــهده التعاون الثنائي من 
تطور وتقدم كبير يعكس اإلرادة 
مجـــاالت  فتـــح  فـــي  المشـــتركة 
وبمـــا  المشـــترك  للعمـــل  أرحـــب 
يخدم مصالح البلدين والشعبين 
الصديقيـــن، متمنيـــا لغولدريتش 

كل التوفيق والنجاح.

فتح مجاالت أرحب للتعاون مع أميركا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس الجمارك الشـــيخ 
أحمـــد بن حمـــد آل خليفة، رئيس 
مطـــار  خدمـــات  إدارة  مجلـــس 
البحريـــن نبيل كانو وذلك بمكتبه 

بشؤون الجمارك.
وتـــم خـــالل اللقـــاء، بحـــث آليات 
التعـــاون  مـــن  المزيـــد  تفعيـــل 
والتنســـيق في مجال رفع كفاءة 

العمـــل ودعـــم الحركة الســـياحية 
والتجاريـــة باإلضافـــة إلـــى ســـبل 
بيـــن  المشـــترك  العمـــل  تطويـــر 
شـــؤون الجمارك ومجلـــس إدارة 

خدمات مطار البحرين.
وأكد رئيس الجمارك على حرص 
الجانبين علـــى تعزيز التعاون بما 

يصب في المصلحة المشتركة.

تفعيل التعاون بين “الجمارك” والمطار

المنامة - وزارة الخارجية

تـــرأس  وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، جانـــب دول مجلـــس التعـــاون، خـــالل اجتمـــاع كبـــار المســـؤولين للحـــوار 
السياســـي بين مجلس التعاون واالتحاد األوروبي، والذي عقد، امس، عبر االتصال 
اإللكترونـــي المرئي، بحضور األمين العام المســـاعد لمجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربية للشـــؤون السياســـية والمفاوضات عبدالعزيز العويشـــق، بينما ترأس جانب 
االتحاد األوروبي مدير إدارة شـــمال أفريقيا والشـــرق األوسط في الجهاز األوروبي 
للعالقات الخارجية الســـفير فيرناندو جينتيليني. ورحب الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة فـــي كلمة االفتتاح بالحـــرص المتبادل على تعزيز الحوار السياســـي بين 
مجلـــس التعاون واالتحـــاد األوروبي، باعتباره ركيزة متينة وفعالة لترســـيخ األمن 

اإلقليمي والدولي ومواجهة التحديات القائمة.

تعزيز الحوار السياسي بين “التعاون” و“األوروبي”

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحي أمس ســـفيرة الجمهورية 
التركيـــة ايســـن تشـــاكيل بمناســـبة 
تعينهـــا ســـفيرا لبالدها لـــدى مملكة 

البحرين.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء  وخـــالل 
عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون بيـــن 
والجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
التركيـــة وســـبل االرتقـــاء بهـــا إلـــى 

مستويات أوسع السيما في المجال 
اإلعالمي. 

من جانبها، تقدمت السفيرة بخالص 
الشـــكر والتقدير إلـــى وزير اإلعالم 
واهتمامـــه  اســـتقباله  علـــى حســـن 
بتعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة، مؤكدة 
اهتمـــام بالدهـــا بتوســـيع مجـــاالت 
التعـــاون بين البلدين الصديقين بما 

يخدم المصالح المشتركة.

االرتقاء بالتعاون اإلعالمي مع تركيا

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــالم  وزيـــر  اســـتقبل 
لولـــوة  مكتبـــه  فـــي  الرميحـــي 
بودالمـــة، التـــي أهدتـــه نســـخة 
من كتابهـــا “النهـــج الوطني في 

خطابات حمد بن عيسى”.
لولـــوة  بجهـــود  الوزيـــر  وأشـــاد 
بودالمة في إعداد وإصدار هذا 

الكتاب، والذي تضمن تحليالت 
الســـامية  الملكيـــة  للخطابـــات 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
النهـــج  مرتكـــزات  إطـــار  فـــي 
الوطنـــي البحرينـــي، متمنيا لها 

دوام التوفيق والنجاح.

كتاب يحلل الخطابات 
الملكية السامية

رؤية متكاملة لسوق عمل يكون البحريني فيه الخيار األفضل
العـــودة التدريجيـــة للحيـــاة الطبيعيـــة ســـتولد مزيدا مـــن الوظائـــف للمواطنين

أشاد وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
العمـــل، جميـــل حميدان، بقـــرار مجلس 
الوزراء باعتماد الخطة الوطنية لسوق 
العمل 2023-2021، والتي عكست رؤى 
وتوجهات صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، حفظـــه هللا، 
الســـتدامة النمـــو وتطوير ســـوق العمل 
وفق المبادئ األساســـية لرؤية البحرين 
فـــي  المتمثلـــة   2030 االقتصاديـــة 
االستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق 
فرص العمـــل النوعية أمـــام المواطنين 
للتوظيـــف،  الخيـــار األفضـــل  وجعلهـــم 
إلى جانب مواصلـــة تطوير اإلجراءات 
الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات 

القطاع الخاص في سوق العمل.

وأكـــد حميـــدان فـــي تصريح لـــه بهذه 
المناســـبة، أن الخطـــة أخذت في عين 
االعتبار التحديات التي تواجه ســـوق 
العمـــل واإلنجـــازات التي تـــم تحقيقها 
علـــى أرض الواقـــع للبنـــاء عليهـــا مـــن 
خـــالل خطة وطنيـــة شـــاملة تعزز من 
أهـــداف  وتخـــدم  االقتصـــادي،  النمـــو 
المـــوارد  ومهـــارات  قـــدرات  تطويـــر 
فـــي  وتحســـن  الوطنيـــة،  البشـــرية 
الوسائل واآلليات وقواعد المعلومات 
والمؤشـــرات التي تســـهم فـــي تحقيق 
يمـــوج  عالـــم  فـــي  المســـتدام  النمـــو 
بالمتغيـــرات، مؤكدًا أن مـــا تم اتخاذه 
من إجـــراءات عديدة وغير مســـبوقة 
للحفـــاظ علـــى اســـتقرار ســـوق العمل 
فـــي مملكـــة البحريـــن خـــالل جائحـــة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( أثبـــت 

قـــدرة المملكة وبدعم وتعـــاون قطاع 
األعمـــال فيها علـــى التعاطـــي مع تلك 
التـــي  المســـؤولية  بـــروح  التحديـــات 
حققت التماســـك واالســـتقرار لســـوق 
العمـــل ومكنتـــه مـــن تجـــاوز تداعيات 

هذه المرحلة االستثنائية بأمان. 

ولفـــت الوزير الـــى أن الخطة الوطنية 
لســـوق العمل تتضمن محاور أساسية 
مـــن  المتحققـــة  المنجـــزات  لتكامـــل 
قبـــل مختلـــف الجهـــات والمؤسســـات 
الحكومية والخاصة لتطوير واستقرار 
واســـتدامة ســـوق العمل وتوفير إطار 
اســـتراتيجي تسترشـــد به مؤسســـات 
الدولـــة المعنية بإدارة وتنظيم ســـوق 
العمـــل بالتعـــاون مـــع أصحـــاب العمـــل 
والعمـــال، مؤكـــدًا فـــي الســـياق ذاتـــه 
أن هـــذه الخطـــة ال تشـــكل بديـــالً عـــن 
الخطط التشغيلية ذات الطابع العملي 
لـــكل من مؤسســـات الدولـــة المختصة 
والمرتبطـــة ببرامـــج الحكومـــة للفترة 
مـــع  منســـجمة  هـــي  وإنمـــا  القادمـــة 
سياســـات وخطط المملكة خالل فترة 

تطبيقها.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان



“الطيران المدني”: إدراج 16 دولة بالقائمة الحمراء

بنـــاًء علـــى توصيـــة الفريـــق الوطنـــي 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
اللجنـــة  وموافقـــة   )19 )كوفيـــد 
التنســـيقية، أعلنـــت شـــؤون الطيـــران 
المدنـــي عـــن تحديـــث قائمـــة الـــدول 
المدرجة على القائمة الحمراء بإدراج 
جمهوريـــة  موزمبيـــق،  )جمهوريـــة 
اتحـــاد ميانمـــار، جمهوريـــة زيمبابوي، 
جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية 
ناميبيا، الواليات المتحدة المكسيكية، 
الجمهورية التونسية، جمهورية إيران 
اإلســـامية، جمهورية جنوب إفريقيا، 
جمهوريـــة  إندونيســـيا،  جمهوريـــة 
العـــراق، جمهورية الفلبيـــن، جمهورية 
االتحاديـــة،  ماليزيـــا  مملكـــة  بنمـــا، 
جمهوريـــة  أوغنـــدا،  جمهوريـــة 
الـــدول  إلـــى  إضافـــًة  الدومينيـــكان( 
الموجـــودة على القائمة مســـبقا وهي 
)جمهورية الهند، وجمهورية باكستان 
ســـريانكا  وجمهوريـــة  اإلســـامية، 
الديمقراطية االشـــتراكية، وجمهورية 
بنغاديش الشعبية، وجمهورية نيبال 
الديمقراطيـــة االتحاديـــة، وجمهورية 
فيتنـــام االشتراكية(.وأشـــارت شـــؤون 
الطيران المدني إلى أنه سيتم االستمرار 
فـــي تعليق دخـــول المســـافرين القادمين 
القائمـــة  علـــى  المدرجـــة  الـــدول  مـــن 
الحمـــراء على جميـــع الرحـــات الجوية، 
بمـــن فيهـــم القادمـــون مـــن هـــذه الـــدول 
الذين ســـيدخلون المملكة بشكل مؤقت، 
ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب 

تأشـــيرات اإلقامـــة الســـارية فـــي مملكـــة 
البحرين.

كما ســـيتم اإلبقاء على جميع اإلجراءات 
التـــي تـــم اإلعان عنهـــا مســـبقا للقادمين 
المسموح لهم بالدخول للمملكة من الدول 
المدرجـــة علـــى القائمـــة الحمـــراء، والتي 
تتطلب من جميع المسافرين المتطعمين 
أو غيـــر المتطعمين القادميـــن إلى مملكة 
البحريـــن مـــن هـــذه الـــدول البالغيـــن من 
العمـــر 6 ســـنوات فما فـــوق إبراز شـــهادة 
فحص )PCR( معتمدة تحمل رمز كيو آر 
كـــود )QR Code( قبـــل الصعـــود للطائرة، 
وذلـــك قبل 48 ســـاعة من وقت المغادرة، 

وإجـــراء فحـــص مختبري عنـــد الوصول، 
وإجـــراء الفحـــص المختبـــري فـــي اليوم 
العاشر من الوصول، إذ يمكنهم دفع كلفة 
الفحوصات عبـــر تطبيق “مجتمع واعي”، 
فـــي  الموجـــودة  المنصـــات  جانـــب  إلـــى 
المطار والتي تتيح الدفع نقًدا وإلكترونًيا 
بواســـطة البطاقات البنكيـــة واالئتمانية، 
وتطبيـــق الحجـــر الصحـــي االحتـــرازي لـ 
10 أيام للبالغين من العمر 6 ســـنوات فما 
فوق في مساكنهم أو األماكن المخصصة 
للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 

الصحية.

ونوهـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي بأنـــه 
ســـيتم اإلبقـــاء علـــى جميـــع اإلجـــراءات 
التـــي تـــم اإلعان عنهـــا مســـبًقا للقادمين 
مـــن الـــدول غيـــر المدرجـــة علـــى القائمة 

الحمراء.
يذكـــر أّن الـــدول المدرجـــة علـــى القائمـــة 
الحمراء يتم إضافة الدول أو إزالتها منها 
بحســـب تقييـــم الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا وفق المعايير 
الخاصـــة بذلـــك مـــن حيـــث مدى انتشـــار 
الفيـــروس فـــي الـــدول، وســـتتم مراجعة 
دوري  بشـــكل  وتحديثهـــا  القائمـــة  هـــذه 

بحسب المستجدات.

المنامة - بنا

تشـــمل إيـــران والعراق وتونـــس والفلبين وماليزيا... واإلبقاء على جميـــع اإلجراءات المعلن عنها

local@albiladpress.com07

أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( المقدم طبيب 
مناف القحطاني أنه من الناحية العلمية ال توجد مشـــكلة في خلط 
التطعيمات، بل على العكس أثبت فاعليته في تعزيز مسار المنحى 
المناعي في الجســـم، وهناك دراسات قديمة ومعتمدة عن مأمونية 
خلـــط التطعيمـــات، والبحرين أخضعت موضوع الجرعة المنشـــطة 
وخلـــط التطعيمات لدراســـة مســـتفيضة منذ قرابة 3 أشـــهر، وخلط 
التطعيمـــات إجـــراء مقر مـــن منظمة الصحـــة العالميـــة ومعمول به 
بالعديـــد من دول العالم حاليا، منهـــا المملكة المتحدة وكندا، وهناك 

الكثير من الدول تتجه العتماده.
وأوضـــح القحطانـــي أنه يتـــم تداول تفســـيرات غيـــر صحيحة في 
وســـائل اإلعـــام عما صدر مـــن منظمة الصحة العالمية بشـــأن خلط 
التطعيمات، مشـــيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح أن يكون 
قـــرار الخلط بين التطعيمات مبنيا على دراســـات ومعطيات علمية، 
منوهـــا بـــأن الدمج بيـــن التطعيمات فـــي مملكة البحريـــن كان على 
أســـاس معطيات ودراســـات مســـتفيضة من قبل جهات ذات عاقة 
بالشـــأن الصحي من إدارة الصحة العامة ومكافحة األمراض وعلم 
الوبائيـــات ومحللي اإلحصاءات المتعلقة بالمســـتجدات وتطورات 
الجائحـــة فـــي مملكـــة البحريـــن. كذلك تـــم تطبيق الخيـــارات ألخذ 
الجرعـــات المنشـــطة التي تعتبر معززة للمناعـــة بعد التوصل لنتائج 
وتقييم يؤكد صحة مسار واتجاه المناعة التي سوف يتم الحصول 
عليهـــا. وطمأن القحطاني جميـــع المواطنين والمقيمين في المملكة 
على مســـتوى ســـامة ومأمونيـــة اإلجراءات والتوصيـــات المتعلقة 
بإدخـــال التطعيمات والفئة المســـتهدفة بها أخـــذا باالعتبار معدالت 
الخطـــورة مـــن اإلصابـــة بفيـــروس كوورنـــا )كوفيـــد 19( والبيانـــات 

والمعطيات المتاحة عن فعالية التطعيمات ومأمونيتها.
وأشـــار إلى أنـــه تجرى دراســـات ومتابعة مســـتمرة تتعلـــق بفاعلية 

التطعيمات ومأمونيتها بعد االستخدام الطارئ في المملكة. 
ونـــوه القحطاني بـــأن الفريق الوطنـــي الطبي على متابعة مباشـــرة 
ومســـتمرة مـــع جميـــع الجهـــات الصحيـــة ذات العاقـــة إلـــى جانب 
متابعتـــه المتواصلـــة آلخـــر الدراســـات والتقارير والبحـــوث الطبية 
الصادرة بشـــأن موضوع التطعيمات ومجمل المستجدات المتعلقة 

بذلك.

القحطاني: ال مشكلة بخلط التطعيمات بل أثبت تعزيز المناعة

األربعاء 14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 - العدد 4656

Vacancies Available
BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Enlist Resources Co W.l.l 
has a vacancy for the occupation of
  COMPUTER SYSTEMS ANALYST 

 suitably qualified applicants can contact
17270123  or  SHINE@ENLISTRESOURCES.COM 

CAFE LILOU 
has a vacancy for the occupation of

  CASHIER 
 suitably qualified applicants can contact

17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Stiller Agency for the Supply Workers w. l. l 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17717730  or  ALAZZAMGROUP@YAHOO.COM 

Lyon Lubes W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  INVENTORY SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

17001060  or  PARSCOBAHRAIN@GMAIL.COM 

MUDASSAR RAZA MANAGEMENT CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
34228539  or  EMNARAZA@GMAIL.COM 

PALESTINE NIGHTS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

37774768  or  KHALIDSHANAA@HOTMAIL.COM 

HAYDA RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (RESTURANTS) 
 suitably qualified applicants can contact

66635666  or  REDHASHUKRALLA@YAHOO.COM 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

ALEASTUR MIDDLE EAST W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

35525078  or  SMARTINEZ@ALEASTUR.COM 

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17564000  or  swajeed@asb.bh 

Al Iman Schools W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

17681818  or  ABU_WADOOD@HOTMAIL.COM

 ALARAIBI FOR DOCUMENT CLEARANCE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

39121298  or  SHAREEF.ALARAIBI@HOTMAIL.COM 

Aqua Technology Transfer W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17233317  or  aquatt.hr@gmail.com 

Had Enough Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

36008131  or  AHMEDJAFFARADAM@GMAIL.COM 

Blue water Diving Service Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

33892327  or  ABDULLAH33821112@GMAIL.CPM 

CAXIAS PROMOTERS CO Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

35169199  or  Zakir34582@gmail.com 

COLORS FOR NEW MEDIA W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

33171533

AL YAFEAI MARKETING CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33420431 

ALBUSTAN ALAKHDAR TRADING CO .LTD BRANCH OF A FOREIGN COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

34114599

CAMERON ART INTERIOR DECORATION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  DESIGNER(INTERIORS) 
 suitably qualified applicants can contact
32114110  or  AZHARAKAN@GMAIL.COM 

BAHRAIN BAYAN SCHOOL 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

77122255  or  ZAINAB.SHABAN@BAYANSCHOOL.EDU.BH 

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

17293388  or  hr1@gulfstarbh.com 

Manama Packaging Industry W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR  FOREMAN (PRINTING) 
 suitably qualified applicants can contact

17675246  or  ZAMZAM@BATELCO.COM.BH 

Al Faris Motors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

Reef Facilities Management Co. WLL 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

17564808  or  shawqi.alsayegh@reef-island.com 

Anotah Bahrain W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

33575557  or  ESSAM@ANOTAH.COM 

GRAND SAFIR HOTEL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact

17533565  or  hr@grandsafirhotel.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Restaurant  Reef  Alyemen 
has a vacancy for the occupation of

  CHEF 
 suitably qualified applicants can contact

33579330  or  HOUSE2017.GOLDEN@HOTMAIL.COM 

Fun City W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TEAM LEADER 
 suitably qualified applicants can contact

17116223  or  khadija.jamsheer@arg.com.bh 

ALMOAYYED SECURITY 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

RICI TRAINING CENTER 
has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST 
 suitably qualified applicants can contact

35090689  or  MAZHARH@GMAIL.COM 

DR. NUTRITION CENTER W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
33303848  or  GCC@DRNUTRITION.COM 

BAHRAIN CROWN MEDICAL EQUIPMENTS 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
39602022  or  BAHRAINCROWN@GMAIL.COM 

ALHASHIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
33567813  or  nomannomi335@gmail.com

  

الزياني: “كوفيد 19” أظهر حاجة العالم إلى تنمية مستدامة ومنصفة
ــيــمــيــة والـــســـيـــادة واالســـتـــقـــال الــســيــاســي ــة اإلقــل ــام ــس ــرام ال ــتـ دعــــوة جــمــيــع الـــــدول الحـ

شـــارك وزير الخارجية عبداللطيـــف الزياني أمس، 
فـــي االجتماع الوزاري االفتراضـــي لمنتصف المدة 
لحركـــة عـــدم االنحيـــاز، عبـــر االتصـــال اإللكتروني 
المرئـــي، برئاســـة جمهوريـــة أذربيجان، وبمشـــاركة 
وزراء خارجيـــة الـــدول األعضـــاء فـــي حركة عدم 

االنحياز.
وافتتـــح رئيس جمهورية أذربيجـــان إلهام علييف، 
أعمال االجتماع الوزاري بكلمة رحب فيها بالوزراء 
المشـــاركين، مشـــيًرا إلـــى أنـــه نظـــًرا إلـــى أن تعزيز 
العالمـــي  الســـام وتعدديـــة األطـــراف والتضامـــن 
واقـــع فـــي قاعدة حركة عـــدم االنحيـــاز فقد زادت 
الصعوبـــات العالمية المعقدة من أهمية حركة عدم 

االنحياز.
وعـــن تداعيات فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19(، قال 
الرئيـــس إلهـــام علييف إنـــه يجب أن تتخـــذ حركة 
عـــدم االنحياز خطوات مســـتهدفة قوية ومنســـقة 
للفتـــرة ما بعد عدوى فيـــروس كورونا )كوفيد 19( 
أيًضا، داعًيا الى عقد اجتماع رفيع المستوى للدول 
األعضـــاء لحركـــة عـــدم االنحيـــاز مـــن أجـــل تبادل 
وجهـــات النظر بشـــأن مرحلـــة إعادة إعمـــار ما بعد 

الجائحة وتحديد موقف الحركة.
وفـــي االجتماع، ألقى وزيـــر الخارجية كلمة مملكة 
البحرين أعرب فيها عن الشكر لجمهورية أذربيجان 
لتنســـيقها الفعـــال ألعمـــال الحركـــة خـــال العامين 
الماضييـــن، معرًبا عن دعم مملكة البحرين لإلعان 
السياسي الصادر عن هذا االجتماع الذي يؤكد من 
جديـــد أهمية الحوار والتعاون لمواجهة التحديات 
كافة، وهـــي المبادئ التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من 
ثقافة مملكة البحرين التي تجلت أهميتها بوضوح 

خال األشهر الثمانية عشر الماضية.

وأكـــد وزير الخارجية أن مملكـــة البحرين تعتز بما 
قامـــت به مـــن جهـــود لمكافحـــة فيـــروس كورونا، 
وعملها بشـــكل وثيق مع األصدقاء والشـــركاء على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي لضمان أفضل حماية 
ورعايـــة ممكنـــة للمواطنين والمقيميـــن في مملكة 
البحرين، مضيًفا أن جائحة فيروس كورونا )كوفيد 
19( أبـــرزت مـــدى ترابط التهديـــدات التي يواجهها 
العالـــم، بما في ذلك احتمـــال ظهور تحديات أخرى 
مثل تحـــدي “كوفيد 19” كالهجمـــات اإلرهابية في 
المســـتقبل، ما يدل بشكل أكبر على أهمية االلتزام 
الثابت بمكافحة اإلرهاب بجميع أشكاله، والتصدي 
ألولئـــك الذيـــن يمولـــون ويحرضـــون و يروجـــون 

لألعمال اإلرهابية.
وقـــال الزيانـــي إن “كوفيـــد 19” أظهـــر بمـــا ال يـــدع 
مجااًل للشـــك، حاجـــة العالـــم إلى تنمية مســـتدامة 
تتمكـــن  ال  حتـــى  ومنصفـــة؛  النطـــاق  وواســـعة 
الجماعـــات المتطرفة من العثور على مجندين بين 
أولئك الذين يعانون من دائرة الفقر واليأس، سواء 
كان ذلـــك نتيجـــة للوبـــاء أو بســـبب الصراعـــات أو 
النزوح التي تؤثر على الكثير من الناس في جميع 
أنحاء العالم، مشـــيًرا إلى أن مملكة البحرين تؤمن 
بضـــرورة التعـــاون مع الـــدول التي تقاســـمها نفس 
الفكر لكسر حلقة اليأس تلك، وتحقيق دائرة سام 
إيجابيـــة يمكـــن أن تؤســـس لعالـــم مزدهـــر وعادل 
ومنصف بـــه فرص حقيقية ومســـار بديل وواضح 

يضمن التنمية واألمن المشترك.
وفي ختام كلمته، أوضح وزير الخارجية أن مملكة 
البحريـــن تؤمـــن أن الطريقـــة األكثر فعاليـــة للقيام 
بذلـــك هي مـــن خال مبادئهـــا األساســـية للتعايش 
جميـــع  وحـــل  المتبـــادل  واالحتـــرام  والتســـامح 

النزاعـــات التي تعصف بالعديد من الدول األعضاء 
في حركة عدم االنحياز بواسطة الحوار والوسائل 
السياســـية وليس بالعنف، على أمل تحقيق السام 
واألمـــن واالزدهـــار للمنطقـــة ودول العالـــم، مؤكًدا 
التـــزام مملكة البحرين بالجهود المتعددة األطراف 
الحقيقية لمواجهة التحديات العالمية، متطلًعا إلى 
اســـتمرار الـــدور المركزي لحركة عـــدم االنحياز في 

هذه العملية الحاسمة.
وصـــدر عـــن االجتمـــاع إعـــان سياســـي أوضح أن 
وزراء خارجيـــة الـــدول األعضـــاء فـــي حركة عدم 
االنحيـــاز اســـتعرضوا التقـــدم المحـــرز فـــي نتائـــج 
القمـــة الثامنـــة عشـــرة للحركـــة التـــي عقـــدت فـــي 
مدينـــة باكـــو بجمهورية أذربيجان، فـــي الفترة من 
25 إلـــى 26 أكتوبـــر 2019؛ بهدف تقديم مســـاهمة 
فعالة في حل المشـــاكل الرئيســـية التي تهم جميع 
الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز والبشـــرية 
جمعـــاء، مجددين تأكيـــد التزامهم القـــوي بمقاصد 
ومبـــادئ وأحـــكام ميثـــاق األمـــم المتحـــدة، وعلـــى 
رؤيـــة ومبادئ وأهـــداف حركة عـــدم االنحياز، في 
إطار الجهود المبذولة لتحقيق عالم يسوده السام 

والمساواة والتعاون والرفاه للجميع.
من جانب آخر، كرر وزراء خارجية الدول األعضاء 
فـــي حركة عدم االنحياز تأكيـــد الصاحية الكاملة 
للمبادئ التأسيسية للحركة واالعتراف باإلنجازات 
والتزامهـــم  التاريخيـــة،  تطوراتهـــا  ميـــزت  التـــي 
الصادق بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعاقات 
الوديـــة والتعاون بيـــن الدول والوفاء بحســـن نية 
بااللتزامـــات التـــي تتحملهـــا الـــدول وفًقـــا لميثـــاق 
األمم المتحدة وهو األكثر أهمية في الحفاظ على 

السام واألمن الدوليين.
وأكد اإلعان أن على جميع الدول احترام السامة 
الســـيادة،  فـــي  والمســـاواة  والســـيادة،  اإلقليميـــة، 
واالســـتقال السياســـي، وحرمـــة الحـــدود الدولية 
للـــدول األخـــرى، واالمتثـــال لمبـــادئ عـــدم التدخل 
فـــي الشـــؤون الداخليـــة، واالمتنـــاع عـــن التهديـــد 
الســـامة اإلقليميـــة أو  القـــوة ضـــد  أو اســـتخدام 
االســـتقال السياســـي للـــدول وفًقـــا لميثـــاق األمم 
المتحـــدة، وإعـــادة االلتـــزام بدعـــم وتعزيـــز مبادئ 

القانون الدولي.
وأعـــرب اإلعان عن قلق دول حركة عدم االنحياز 

البالغ إزاء االنتشـــار الســـريع لـ “كوفيـــد 19”، والذي 
مـــا يـــزال يشـــكل تحدًيـــا كبيـــًرا للبشـــرية ويتطلب 
اســـتجابة عالميـــة قائمة علـــى الوحـــدة والتضامن 
والتعـــاون المتعـــدد األطـــراف المتجـــدد، مؤكًدا أن 
حصـــول جميـــع البلـــدان علـــى األدويـــة واللقاحات 
والمعـــدات الطبيـــة دون عوائـــق وبشـــكل منصـــف 
وبطريقـــة ميســـورة التكلفـــة، يعـــد جـــزًءا ال يتجزأ 
من االســـتجابة العالمية المنسقة والفعالة لـ “كوفيد 
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كمـــا أكـــد اإلعـــان أنه فـــي مواجهة هـــذا النوع من 
الطـــوارئ العالميـــة، يجب أن تكـــون روح التضامن 
فـــي صميم جهود الدول األعضاء، ويلزم مســـتوى 
عـــاٍل مـــن االلتزام األخاقي واإلنســـاني، إذ يســـود 
التضامـــن والتعـــاون غيـــر األنانـــي من أجـــل توفير 
إلـــى األدويـــة  الخدمـــات للشـــعوب التـــي بحاجـــة 
والمعـــدات واإلمـــدادات الطبيـــة والغـــذاء وتبـــادل 

الخبرات والممارسات الجيدة.
وعـــن مكافحـــة اإلرهـــاب، أكـــد اإلعـــان الموقـــف 
المبدئـــي لحركـــة عدم االنحيـــاز والتزامها الراســـخ 
ومظاهـــره،  أشـــكاله  بجميـــع  اإلرهـــاب  بمكافحـــة 
مجـــدًدا تأكيـــد التزام جميـــع الدول األعضـــاء بمنع 
وقمـــع تمويـــل األعمـــال اإلرهابيـــة، واالمتنـــاع عن 
تقديـــم أي شـــكل مـــن أشـــكال الدعم، ســـواء كانت 
نشطة أم سالبة للكيانات أو األشخاص المتورطين 
فـــي أعمـــال إرهابية، بمـــا في ذلك عـــن طريق قمع 
تجنيد أعضاء الجماعـــات اإلرهابية والقضاء على 
تزويد اإلرهابيين بالساح، وحرمان اإلرهابيين من 
المـــاذ اآلمن، وحرية العمليات، والتنقل والتجنيد، 
وكذلك لمنع إساءة استغال وضع الاجئ من قبل 
مرتكبي األعمال اإلرهابية أو منظميها أو ميسريها.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية يشارك في االجتماع الوزاري االفتراضي لمنتصف المدة لحركة عدم االنحياز
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الوفاء للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا
محاوالت فكرية ودراســـات كثيرة وتبـــادل خبرات ومنافع وخدمات 
ونقاشـــات موســـعة قامـــت بهـــا دول العالـــم قاطبة للتصـــدي لجائحة 
كورونا، وهناك فرق ظاهرة للعيان وغيرها مخفية، ومليارات صرفت 
للســـيطرة علـــى الوبـــاء، وضغـــوط نفســـية واجتماعيـــة واقتصاديـــة 
طأطـــأ لهـــا رأس العالـــم برمتـــه، وهنـــا ظهـــرت أهميـــة تنفيـــذ الخطط 
والبرامـــج الحديثـــة الشـــاملة وقاعـــدة البيانـــات التـــي ســـاعدت فـــي 
تنفيـــذ التخطيط كما فعل الفريق الوطنـــي للتصدي لفيروس كورونا 
بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه، فقد انخفضت 
الحـــاالت القائمة لفيروس كورونا إلى مســـتويات تبشـــر بالخير، وبلغ 
عـــدد الحاصليـــن على الجرعـــة األولـــى 1086557، والجرعـــة الثانية 
1021658، والجرعـــة المنشـــطة 85017 لغايـــة 11 يوليـــو الجـــاري، 
ووصلنا إلى اللون “األصفر” لنستكمل بعد ذلك مراحل لغاية الوصول 
إلـــى اللـــون األخضر بتكاتـــف الجميع والوعـــي والمســـؤولية الوطنية 

والمحافظة على كفاءة األداء.

لقد أثمرت جهود وسياســـة الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
والـــذي شـــهد لـــه العالـــم بتمتعـــه بمســـتوى رفيـــع مـــن األداء والنظرة 
الســـليمة الفاعلة والتصـــور الواضح والطموح المتجـــدد، في وصولنا 
إلى هذا المســـتوى الذي يدعو إلى االطمئنان والثقة بالمستقبل، وبما 
أننـــا مقدمـــون على مناســـبتين “عيـــد األضحـــى ومحرم” وقـــد بينت 
التجارب الســـابقة أن عـــدم االلتـــزام بالتدابير الوقائيـــة واإلجراءات 
االحترازيـــة فـــي هاتين المناســـبتين، كان ســـببا في ارتفـــاع الحاالت 
القائمـــة للفيروس، ولهذا، البد أن نحمل جميعا في هذا الوقت عزائم 
صادقـــة لنســـتمر فـــي النتائـــج المثمـــرة فـــي خدمـــة وطننا وتســـخير 
كل اإلمكانيـــات لتحقيـــق هـــذه الغاية ونقدم صـــورة صادقة عن قوة 
وتالحـــم ووعي الشـــعب البحريني وحفاظـــه على االلتـــزام بالتدابير 

الوقائية واإلجراءات االحترازية الصادرة عن الفريق الوطني.
إن أبرز ظاهرة تجسمت خالل األشهر الماضية هي قوة االلتزام والشعور  «

الوطني األصيل لدى كل فئات المجتمع، ونتمنى أن تستمر هذه الروح 
واإلحساس العميق بالوفاء للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا.

Osama.almajed
@albiladpress.com
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وسط أمواج العالم المتالطمة، واضطرابات المنطقة ما بين الخليج العربي 
والشـــرق األوســـط، تبقـــى السياســـات الحكيمـــة للبحريـــن الشـــقيقة، داعمة 
ومســـاندة لمواقف الدول العربية السيما في أوقات النوازل واالضطرابات، 
والتـــي ما انفكت تحلق فوق ســـماوات العقد األخير مـــن القرن الحالي، عبر 
آليات مباشـــرة تـــارة، كما الحال مع ثـــورات الربيع العربي المغشـــوش، ومن 
خـــالل شـــد األطراف كما يجـــري الحال مـــع دول أخرى فـــي مقدمتها مصر، 
كنوع من العقاب لها، جزاء إفشـــالها مشـــروع تســـليم المنطقة على المفتاح 

لقوى اإلسالم السياسي.
ما عاشته مصر والسودان من أحداث في العقد األخير، يقطع بأن هناك من 
يحاول التالعب بمصائرهما وأقدارهما في ليل بهيم، ويستغل مسألة منابع 
نهر النيل، وجريانه التاريخي لقطع مساقات الحياة عن نحو مئة وخمسين 
مليونا من المصريين والســـودانيين، ال مجال أمامهم للحياة ســـوى قطرات 
الميـــاه التي تجري كمنحة ربانية، وقد شـــق النهر طريقه منذ آالف الســـنين 
ليـــروي الجميـــع، غير أن أصحـــاب المؤامـــرة ال يتورعون عـــن الكيد والدس 

صباحا مساء كل يوم.
لســـنا من أنصار التفســـير التآمـــري للتاريخ، غير أن هـــذا ال يعني أن التاريخ 

نزهـــة لألبـــرار واألخيار، أو فـــردوس لألطهـــار، وأنه إن لم يكـــن التاريخ كله 
مؤامرة، فإن المؤامرة موجودة في بطون التاريخ. 

الذيـــن قـــدرت لهـــم متابعة جلســـة مجلـــس األمـــن الدولي عشـــية الخميس 
الماضي، حكما قد وقر لديهم حالة البراجماتية القاتلة التي تحكم توجهات 
األمم والشعوب، وبات جليا أن مصر والسودان تقفان وحيدتين إال من دعم 
تونـــس العربيـــة الشـــقيقة داخل المجلس، فـــي حين تتابعـــت الصدمات من 
قوى كبرى، كان المرء يظن أنها صديقة للعالم العربي، وفي مقدمها روسيا، 
والتي أظهرت األحداث أن والءها ألثيوبيا وليس لمصر، من منطلق المنافع 
السياسية واالستراتيجية، وبدا المندوب الروسي وكأنه مدافع عن أي خطر 
مســـتقبلي يمكن أن تتعرض له الحبشـــة حال قرر المصريون والســـودانيون 

الدفاع عن حقهم في الحياة. 
بالقـــدر ذاتـــه كان الموقف الصيني باحثا عن مصالحه، وســـاعيا نحو تعظيم 
أهدافه االســـتراتيجية في القارة الســـمراء، وغير منشغل بشيء آخر سوى 
القطبية الدوليـــة القادمة، والصراع على المواد الخام األولية المتوافرة في 
القارة الســـمراء، ومن دون أدنى اهتمـــام بقصة الحقوق التاريخية، أو حياة 

الماليين من شعوب شمال إفريقيا. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

البحرين ودعم الحقوق المشروعة لألشقاء

ُه فال ُيحث وتســـتميلُه وال يميل، ُتغريه بشراِء الكتب، وال يشعُر باإلثارة،  تحثُّ
هـــذا الـــورُق والحبـــُر ال يجذبانـــه، جيُل التكنولوجيـــا والعولمة ال ُيدرُك شـــعوَر 
تقليـــب الـــورق ورائحِة الكتاب، “أمُة ِاقرأ لْم تُعد تقـــرأ”، والمراجُع والمجلدات 
تشـــكو من العـــثِّ والبال داخـــَل ُرفوفها، وجيـــُل ألعاب الكمبيوتـــر والموضة ال 
ُيطيق شـــيئًا اســـمُه القراءة أو تصفح الكتب، زمُن الهاتـــف النقال واآليباد، لم 
يعـــد يعتـــرُف بالكتاب، ذلك الذي ضمَر دورُه وتالشـــْت الحاجـــُة إليه، في ِظلِّ 
ازدحاِم األندرويد بمئاِت البرامج والتطبيقات التي أغنت عن الكتاب، بل ولم 
تدْع مجاالً لهذا الجيل لتصفِح القرآن الكريم أو قراءِة كتٍب إلكترونيٍة حتى.
يقاومـــوَن فكـــرَة القـــراءة، كلمـــا حثثتهم علـــى المطالعة وتطوير الـــذات.. هم 
فقـــط يأخـــذوَن المعلومَة الســـهلة الميســـرة في فيديو، أو من خـــالل فيلٍم ما، 
وكأنه المنبُع األســـاُس للمعرفة، تمامًا كاأُلّمـــي الجاهِل بالقراءة والكتابة الذي 
يتفـــرُج فـــي المجالت على الصور ال غيـــر، وهو يدَّعي العلَم بكل شـــيء، وقد 
يرجـــُع النفوُر مـــن القراءة لدى هذا الجيل لطغيان وســـائل اإلعـــالم المختلفة 
علـــى الكتـــاب، وعدم ترغيب الطفل بالقراءِة منذ الصغر، وِشـــبه ُخلِو المناهج 
المدرســـية مـــن القـــراءِة المعـــززة، وصعوبـــِة الكتـــب المدرســـية التـــي تجعُل 
الشـــباب ينصرفون بقوة عن قراءة أي كتاٍب بعد المدرسة، وقد يكون الرفاُق 

كذلـــك عامـــالً ُمنفرًا للفرد من القراءة في حـــال كان األصدقاُء كارهين للكتب 
ويسخروَن من كِل من يقرأ.

ُم آفاَق  إنَّ كتابـــًا واحـــدًا نقـــرؤه بألٍف من العوالم، يوســـع مجاَل الـــُرؤى وُيحطِّ
المعرفة، ويجعُل اندماجنا مع األشـــخاص المحيطين بنا والمجتمع الذي نحيا 
فيه ســـهالً يسيرًا، ذلك أننا نكتســـب الخبرَة مما نقرأ ونستشعر التجارَب التي 
نمـــُر بها مـــن خالل القراءة.. القراءُة ال ُتكســـبنا األلفاظ واألفكار فحســـب، بل 
تبني شـــخصياتنا وُتسهم في عملية خلق اإلنساِن المتميز والواعي والمثقف، 
الذي ال يشعر بالحرِج حين يجُد نفسه في أمٍة من المثقفين الذين يخوضون 
فـــي حـــواراِت العقـــل والمعرفة المختلفـــة؛ فهم على خالِف مـــن ال يقرأ لديهم 
موضوعات شـــتى للمناقشـــة وملِء الوقـــت بأموٍر تعود عليهـــم بالمنفعة، في 
حيـــن ُيعانـــي أولئـــك الذين ال يقرأون مـــن حدوِدهم الجغرافيـــة واالجتماعيِة 
والفكريـــة الضيقـــة. الكتاُب صديـــُق المرء الذي ال يخون وأنيســـُه في ِوحدته 
وُملهمـــُه فـــي لحظـــاِت إبداعـــه وُمنقـــذُه مـــن الجهـــِل والُخرافـــة والســـطحيِة 
الُمستشـــرية. إنَّ عـــودَة األمم للكتاب ضماٌن لنهضتها وحافـــٌز لها على اإلبداع 
ٌم ألخالقها، “أفمن  والتقـــدم في كل مجاالت المعرفة وُمهذٌب لســـلوكها وُمقـــوِّ

يقرُأ كمْن ال يقرأ؟!”، بل هم ال يستوون.

هدى حرم

ما أنا بقارئ

القرآن الزهري وخطاب الكراهية
يعيش في الجمهورية الفرنسية عدد كبير من معتنقي الدين اإلسالمي، يتراوح 
عددهم بحسب إحصائيات غير رسمية ما بين 5 - 6 ماليين نسمة، وهم بطبيعة 
الحال يســـاهمون في عكس ورســـم صورة للمسلمين واإلســـالم بكل تصرفاتهم 

وأفكارهم.
ففي فرنســـا العلمانية بالتحديد، نجد الســـجال حول اإلســـالم على أشده دائمًا، 
فتـــارة مـــا يكون حـــول قوانين اللباس اإلســـالمي، وتارة حول منـــع طرق الذبح 
الحـــالل، وتـــارة أخرى حول حرية التعبير وانتقاد اإلســـالم، أمـــور أدت بالتأكيد 
لـــردود أفعـــال متفاوتة تراوحت بين االمتعاض دون إبـــداء أي رد فعل خارجي 
بغيـــة التأقلـــم في المجتمع الفرنســـي الليبرالي واالندماج فيه، وبين االســـتنكار 
والـــذي يمكـــن أن يتصاعـــد ليصـــل لهجمـــات وأعمـــال إرهابية تعبيـــرًا عن رفض 

المسلمين ما يعتبرونه إساءة لإلسالم.
ميال مراهقة فرنســـية أهانت الدين اإلســـالمي بأقبح وأســـوأ العبارات على أحد 
برامـــج التواصـــل االجتماعـــي، وذلـــك ردًا علـــى شـــاب مســـلم علق علـــى حياتها 
الشـــخصية، ما فعلته ميال أثار رد فعل كبير لدى شـــريحة كبيرة من المســـلمين، 
حيث تعرضت لها لألسف مجموعة كبيرة من الشباب بالسب والقذف والتهديد 
والتحـــرش حتـــى أصبحت حياتهـــا مهددة، فميال لـــم تتمكن من القيام بأبســـط 

تفاصيل حياتها كالذهاب للمدرسة بسبب ما تعرضت له من قبل هذه الفئة.
فـــي بـــادرة مفاجئـــة اصطحب إمام المســـجد الكبير في فرنســـا نهاية األســـبوع 
الماضي الشـــابة ميال في جولة بأنحاء المســـجد في دعوة تجسد وتعكس واقع 
اإلســـالم وما يدعو إليه من ســـالم وتعايش ونبذ للكراهيـــة واإلرهاب بعيدًا عما 
فعلـــه هـــؤالء الشـــباب الطائـــش والمغرر بـــه، وكيف يمكـــن أن تكتشـــف التعاليم 
الصحيحة لإلسالم الصحيح من خالل القرآن الذي أهداها اإلمام نسخة وردية 

مترجمة للغة الفرنسية منه. 
دعوة اإلمام أثارت زوبعة كبيرة وســـط المســـلمين، فالكثير انتقد ما فعله حيث 
يعتقدون أن ذلك يعبر عن تساهل ولين تجاه المسيئين لإلسالم، وهو ما يمكن 

أن يشجع شباب مثل ميال على التعدي على اإلسالم مستقبال.
شخصيًا أعتقد أن ما فعله اإلمام هو الطريق األمثل واألنجع اليوم في  «

مواجهة الحروب البشعة ضد اإلسالم، فتحكيم المنطق ومخاطبة العقول 
ودحض الحجة بالحجة يبقى الطريق األقوم لنشر اإلسالم وعكس معاينه 

الجليلة.

بدور عدنان
bedoor.articles@gmail.com

مصائب قوم
“مصائـــب قـــوم عند قـــوم فوائد” مقولة للشـــاعر الكبيـــر المتنبـــي، كان يمدح بها 
ســـيف الدولـــة أبي حمـــدان، وتنطبق هـــذه المقولة علـــى التقارير التـــي تناولتها 
الصحـــف البريطانيـــة عـــن جمـــع أكثر مـــن ٢٤ ألف جنيه إســـترليني لتلـــك الفتاة 
األلمانيـــة الصغيـــرة التـــي بكـــت كثيًرا بعد خســـارة مبـــاراة منتخـــب بالدها أمام 
المنتخـــب اإلنجليـــزي في إطـــار مباريات بطولـــة كأس أوروبا بســـبب ما قام به 
الجمهور اإلنجليزي من صيحات ساخرة تجاه هذه الطفلة بعد أن أظهر المخرج 

مشهد هذه المشجعة الصغيرة على لوحة النتائج في الملعب.
فقـــد نقـــل موقـــع  give me sportأن ما حدث في تلك المباراة دفع شـــخًصا إلى 
القيـــام بحملة لجمع التبرعات لصالح هذه الطفلة وذلك للتأكيد بأنه ليس جميع 
البريطانييـــن ســـيئين، والمفاجأة كانت غير متوقعة، حيـــث إن الهدف كان جمع 
٥٠٠ جنيـــه، لكن في غضون عدة أيام فقط شـــارك ٢٣٠٠ شـــخص وتم جمع ٢٤ 

ألف جنيه. 
بصراحة أجد أن هذه الواقعة تستحق الوقوف عندها، فهي تجسد نقاوة معدن 
بعض األشخاص الذين ال يترددون في تقديم العون الالزم مادًيا كان أم معنوًيا، 
إضافة إلى أنه ضرب أروع األمثال فيما يخص المواطنة الصالحة والتأكيد بأن 
الشعب البريطاني ال يمكن له أن يسمح ألي شخص بالمساس بأصالته وتاريخه 
العريـــق، والســـؤال الـــذي يطرح نفســـه، ماذا لو قـــام أحد األشـــخاص في الدول 

العربية بنفس المبادرة، هل سيالقي نفس التجاوب؟ ال أعتقد.
ما يهمني في هذا الموضوع هو ضرورة االقتداء بمثل هذه المبادرات الوطنية 
الرائعـــة، ففـــي مجتمعنـــا تحـــدث الكثير مـــن األمـــور والممارســـات الخاطئة من 
قبـــل أفـــراد أو مجموعـــات، ولكنهم بكل تأكيـــد ال يعتبرون مثاال أو مـــرآة لنا، بل 
يعتبرون أناسا يسعون إلى تشويه سمعتنا بسبب الجهل، وأرى أن هناك تقصيرا 
منا كمواطنين ومؤسســـات مجتمع مدني فـــي التصدي لمثل هذه التصرفات أو 
السلوكيات المسيئة، وحتى على المستوى الشخصي نرى الكثير من الممارسات 
الخاطئـــة وال نكتـــرث بها وال حتى ننبه لها على أقل تقدير، فقد أصبحنا ال نبالي 

لشيء وال نأخذ األمور على محمل الجد!
أصبحنا ال نعير أي اهتمام للكثير من القيم وال نقوم بتطبيقها، وبالتالي  «

ال تتوارثها األجيال القادمة ألنها أصبحت جزءا من الماضي. والله من وراء 
القصد.

ztawfeeqi@gmail.com

زهير توفيقي
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