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����ش���رك���ات ال���ت���اأم���ي���ن ت��ب��ا���ش��ر 

ال����ي����وم ال�����ح�����وادث ال��ب�����س��ي��ط��ة
ــواد مــحــمــد رئـــيـــس جــمــعــيــة الــتــأمــيــن الــبــحــريــنــيــة بــدء  ــ أعـــلـــن جـ
المتصالح  البسيطة  المرورية  الــحــوادث  مباشرتها  التأمين  شركات 
عليها ابتداًء من اليوم األحد، ويمكن اإلبالغ عن الحوادث المرورية 
 »e Traffic« البسيطة من خالل خدمات الحوادث المرورية عبر تطبيق
الجديدة  اإلجـــراءات  توفر  إذ  المسؤولة،  التأمين  أو من خالل شركة 

ربطا إلكترونيا بين اإلدارة العامة للمرور وشركات التأمين.
إلى  عليها  المتصالح  المرورية  الحوادث  إسناد  مشروع  أن  وذكــر 
المنطقة وتطبيقه  المشروع األول من نوعه في  التأمين هو  شركات 
ثمرة  هو  المشروع  هــذا  أن  كما  البحرين،  لمملكة  رائــدة  خطوة  يعد 
الــتــعــاون بــيــن اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور ومــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 

وجمعية التأمين البحرينية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تسهيل وتطوير 
الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين، وسالمة مستخدمي الطرق 
في مملكة البحرين، كما يأتي في إطار توجه وزارة الداخلية ومصرف 
البحرين المركزي في دعم التحول الرقمي وتطوير جميع الخدمات 

بشكل عام وفق رؤية البحرين 2030.

ت���د����ش���ي���ن م��ن�����ش��ة وط��ن��ي��ة 

ل������م������ه������ارات ال���ت���وظ���ي���ف
ــالق  إلطــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة  والـــتـــنـــمـــيـــة  الـــعـــمـــل  وزارة  تــســتــعــد 
مـــرة على  الــمــنــصــة ألول  ســتــوفــر  إذ  الــتــوظــيــف  مـــهـــارات  منصة 
منقحة  دقيقة  ومعلومات  تفصيلية  بيانات  الوطني  المستوى 
التي  والمعطيات  الــمــؤشــرات  وســتــقــدم  العمل  بــســوق  مرتبطة 
الفعلية  واحتياجاته  العمل  ســوق  واقــع  قــراءة  خاللها  من  يتم 
والمستقبلية من األيدي العاملة المؤهلة وربط ذلك بتحسين 
مخرجات التوظيف والتدريب في مختلف المراحل التعليمية.
محمد  بن  جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  وقــال 
ــوى الــعــامــلــة  ــقــ عـــلـــي حــــمــــيــــدان: ســتــعــكــس الــمــنــصــة حـــجـــم الــ
بــالــوظــائــف  المتعلقة  الــمــســتــجــدات  وآخــــر  نــمــوهــا  ومــســتــويــات 
الــتــقــلــيــديــة والــمــســتــحــدثــة الــمــرتــبــطــة بــالــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي 
والذكاء االصطناعي والمتغيرات المتالحقة في عالم األعمال 

وتطور أنماط اإلنتاج.
وأكد حميدان أن هذه المنصة ستتيح للطالب المدرسي وولي 
أمره وكذلك ألطراف اإلنتاج متابعة المغيرات والتحديثات في 
سوق العمل، ما يسهل عليهم وعلى مختلف األفراد والمؤسسات 
ذات العالقة عملية اتخاذ القرارات المناسبة لتحديد التوجهات 
العلمية والعملية، ما يسهل على كل جهة تحديد أولوياتها وفق 

المؤشرات والقراءات العلمية والواقعية التي تقدمها المنصة.

ال�رط��وب�������ة  ن���ش���ب�������ة   %90

ف������ي ال����ب����ح����ري����ن ال����ي����وم
العظمى  الرطوبة  نسبة  أن  عن  الجوية  األرصــاد  توقعات  كشفت 
 %25 إلــى  الصغرى  فيما ستصل   ،%90 إلــى  األحـــد  الــيــوم  تصل  ســوف 

وسيكون الطقس اليوم حارا ورطبا وغائما جزئيا أحيانا.
إلى 44 درجة  أن درجــة الحرارة العظمى ستصل  إلى  أشــارت  كما 
متقلبة  ستكون  والرياح  مئوية،  درجــة   33 ستسجل  والصغرى  مئوية 
االتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية شرقية وتصل من 10 إلى 15 

عقدة أحيانا بعد الظهيرة.
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كتب إسالم محفوظ:

التهرب  جــرائــم  وحـــدة  رئــيــس  النيابة  رئــيــس  كشف 
بالغا   124 الــوحــدة  تلقي  عن  القرشي  أحمد  الضريبي 
بشأن حاالت التهرب الضريبي منذ إنشاء الوحدة مطلع 
فبراير الماضي، منها عدد 7 بالغات بشأن حاالت التهرب 
المفروضة  الضريبة  وهي  االنتقائية  للقيمة  الضريبي 
الطاقة«،  ومــشــروبــات  الغازية  والمشروبات  »التبغ  على 
عليها  المستحقة  االنتقائية  الضريبة  قيمة  قــدرت  إذ 
 117 إلى  باإلضافة  دينار  ألف  ستمائة  من  أكثر  جميعا 
إجمالي  وبلغ  الجمركي،  التهريب  بقضايا  تتعلق  بالغا 
جميعا  عليها  المستحقة  الجمركية  الــضــريــبــة  قيمة 
حــوالــي ثــالثــة عــشــر ألــفــا وخــمــســمــائــة ديــنــار بحريني، 
مشيرا إلى أن جميع تلك القضايا جار اتخاذ إجراءات 
اإلنجاز  وسرعة  أهميتها  مــراعــاة  مع  بشأنها  التحقيق 
فيها وفق ظروف ومالبسات كل منها، وعلى أمل أن يتم 

االنتهاء والتصرف فيها في القريب العاجل.
وذكر رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي في حوار 
بشكل  أثــرت  كورونا  جائحة  أن  الخليج«  لـ»أخبار  خاص 
عام على جرائم التهرب الضريبي وخاصة انها ساعدت 
يستتبعها  ومــا  اإللكترونية  التجارة  نشاط  ازديـــاد  على 
من عمليات استيراد السلع والبضائع ومحاولة تهريبها 
والتهرب من سداد  البالد  داخل  إلى  قانوني  بشكل غير 
جرائم  مرتكبي  أن  مؤكدا  عليها،  المستحقة  الضرائب 
التهرب الضريبي عبر التجارة االلكترونية يستخدمون 
طرقا حديثة ووسائل ملتوية ومتخفية في سبيل ارتكاب 
الجريمة بل وإخفاء آثارها ما قد يصعب من كشف تلك 
الجرائم أو التحقق من وقوعها، وهو ما يقابله اهتمام 
من النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بشأن 
التدريب المستمر وصقل مهارات أعضاء النيابة العامة، 
من خالل التوجيه بإعداد الدورات والمحاضرات النوعية 
من  واالستفادة  العمل،  بصميم  وثيق  بشكل  المرتبطة 

الممارسات والخبرات الدولية.
جــرائــم  لمكافحة  وحــــدة  تخصيص  أن  إلـــى  وأشــــار 
الــتــهــرب الــضــريــبــي ال يــعــكــس ارتــفــاعــا فـــي نــســبــة تلك 
القضايا  بــعــض  ولــكــن  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــجــرائــم 
بالصعوبة  يتسم  ما  ومنها  معقدة,  فنية  بطرق  ترتكب 
والحاجة إلى دقة في التعامل معها، موضحا أن جرائم 
التهرب الضريبي تعتبر من الجرائم المنظمة والعابرة 
تكون  أن  كبير  بشكل  المتصور  ومن  للحدود بطبيعتها، 
نيابة  بــاشــرت  وبالفعل  دولـــي،  تــعــاون  أســاســًا إلجــــراءات 
تتضمن  كانت  قضايا  األمـــوال  وغسل  المالية  الجرائم 
بشأنها  واتــخــذت  أخـــرى،  دول  فــي  ارتــكــب  تهربا ضريبيا 
إجراءات التعاون الدولي من مساعدات أو إنابات قضائية 

وغيرها بحسب األحوال والمتطلبات.

يبدأ المدير العام لمنظمة 
ــيـــة الـــدكـــتـــور  ــالـــمـ الـــصـــحـــة الـــعـ
تــــيــــدروس غـــيـــبـــريـــســـوس الـــيـــوم 
البحرين  لمملكة  رسمية  زيــارة 
يــشــارك  يومين,  مــــدة  تــســتــمــر 
الرسمي  االفــتــتــاح  فــي  خــاللــهــا 
ــة الــــصــــحــــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــب مــ ــتــ ــكــ ــمــ لــ
الــعــالــمــيــة بــالــمــمــلــكــة فـــي ظل 
العالمية  االستثنائية  الظروف 
لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19). 
يــطــلــع عــلــى  أن  ــرر  ــقـ ــمـ الـ ومـــــن 
ــة الـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــمــيــزة  ــربـ ــجـ تـ
واإلجـــــــــــــــــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة 
والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة الـــتـــي تم 
للجائحة  لــلــتــصــدي  اتـــخـــاذهـــا 
بما أسهم  انتشارها  من  والحد 
ــة  ــ ــــالمـ ــة وسـ ــ ــحـ ــ ــــظ صـ ــفـ ــ فـــــــي حـ

المواطنين والمقيمين.
يتضمن  أن  الـــمـــقـــرر  ومــــن 
تيدروس  الدكتور  زيــارة  برنامج 
غيبريسوس جولة في عدد من 
الفحص  ومراكز  المستشفيات 
والــــــعــــــالج ومــــــراكــــــز الــتــطــعــيــم 

ــارة غـــرفـــة الــعــمــلــيــات الــتــي  ــ ــ وزيـ
الفريق  عليها  بــاإلشــراف  يقوم 
ــي لـــلـــتـــصـــدي  ــبــ ــطــ الــــوطــــنــــي الــ

لفيروس كورونا.
وتــجــســد زيــــــارة مـــديـــر عــام 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
ــاح  ــتـ ــتـ ــن وافـ ــريـ ــحـ ــبـ لــمــمــلــكــة الـ
للمنظمة  اإلقــلــيــمــي  الــمــكــتــب 
ــلـــى صــعــيــد  ــوة جــــديــــدة عـ ــطــ خــ
تطوير عالقات التعاون الوثيقة 
من  العديد  فــي  الجانبين  بين 
والـــتـــي  الصحية,  ــمــــجــــاالت  الــ
ــهـــدف بـــالـــدرجـــة األولـــــــى إلـــى  تـ
تــعــزيــز ســبــل الــتــكــامــل مــن أجــل 
ــة تـــطـــويـــر الـــمـــشـــاريـــع  ــلــ مــــواصــ
الصحية بما يصب في تحقيق 
المشتركة  التنموية  األهــــداف 

لصالح القطاع الصحي.
من جانبهم رحب عدد من 
الحقوقيين البحرينيين بزيارة 
مدير منظمة الصحة العالمية 
تعكس  أنها  مؤكدين  للمملكة، 
بذلتها  الــتــي  الــكــبــيــرة  الــجــهــود 

الحكومة بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
اإلدارة  فــــي  الـــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس 
كورونا,  فيروس  لملف  السليمة 
مهمة  منجزات  من  تحقق  ومــا 
بــانــخــفــاض أعـــــداد الــمــصــابــيــن 

مملكة  ومــســاهــمــات  والوفيات, 
ــي تـــقـــديـــم الـــعـــون  الـــبـــحـــريـــن فــ
الصحي لدول أخرى عانت من 
انتشار هذه الجائحة، مشيرين 
إلى حرص المملكة على توفير 
مواطن  لكل  الصحة  في  الحق 
ومقيم على أرضها رغم أن ذلك 
يتطلب مزيدا من اإلنفاق العام 
يؤكد   وهـــو  الصحة,  مــجــال  فــي 
سامية  ــإرادة  ــ بــ الدولة,  حـــرص 
ملكية, على حفظ أرواح الناس 

وكفالة الصحة لهم. 
الــبــحــريــن  إلـــى أن  وأشــــــاروا 
الشفافية  فــي  نــمــوذجــا  قــدمــت 
والـــنـــزاهـــة الــعــالــيــة فـــي تــــداول 
المتعلقة  البيانات والمعلومات 
بــالــجــائــحــة بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع 
ــة الـــصـــحـــة  ــمــ ــنــــظــ مــــعــــايــــيــــر مــ
ــة ومـــــــبـــــــادئ حـــقـــوق  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ

اإلنسان.

الوطني  عالية خسر منتخبنا  قتالية  وبروح  بأداء مشرف 
العالم  »وصيف بطل  السويد  أمام  األولــى  اليد مواجهته  لكرة 
األولمبية  األلــعــاب  بــدورة  مــشــواره  31 في مستهل   –  32  »2021
»مــنــتــخــب  مــنــتــخــبــنــا  ــيـــاد طــوكــيــو 2020« حــيــث ظــهــر  ــبـ »أولـــمـ
التعادل على  أو  الفوز  وكان يستحق  رائعة  المحاربين« بصورة 
أقل تقدير بعدما أنهى الشوط األول لصالحه 18 -16 ليحقق 

نتيجة تاريخية، وذلك في إطار منافسات المجموعة الثانية.
توزيع  الــيــوم األول مــن  فــي  أولـــى  الــعــرب ميدالية  وحــصــد 
التونسي  الصيفي عن طريق  أولمبياد طوكيو  في  الميداليات 
في  كلغ   58- وزن  فضية  أحــرز  الــذي  الجندوبي  خليل  محمد 

رياضة التايكواندو. 
ــا، أصـــغـــر ريــاضــيــة مــشــاركــة  ووّدعــــــت الـــســـوريـــة هــنــد ظـــاظـ
أمــام  بخسارتها  الــطــاولــة  كـــرة  طــوكــيــو، مسابقة  أولــمــبــيــاد  فــي 

النمساوية جيا ليو 0-4 يوم أمس. 
البالغة  جيا  والمخضرمة  عاًما(   12( ظاظا  مباراة  دامــت 
39 عامًا 24 دقيقة لتنتهي 4-11 و9-11 و3-11 و5-11 في الدور 

التمهيدي من المسابقة.

الدولية«:  األولمبية  اللجنة  لـ»موقع  خسارتها  بعد  وقالت 
مني  ُيطلب  لم  ذاتــه.  بحد  إنــجــاًزا  كــان  أولمبياد طوكيو  »بلوغ 
دور في  لي  يكون  أن  آمل  الخسارة.  وتعّلمت من  الفوز  تحقيق 

األولمبياد المقبل«.
وتابعت: »حققت شيئا باعتقادي. فتاة بعمر الثانية عشرة 
نقاط،   10 أو   9 وتحرز  والثالثين  التاسعة  بعمر  العبة  تواجه 

فهذا إنجاز«. 
ونشر موقع »سي إن إن« األمريكي تقريرا عن مشاركة هند 
ظاظا  هند  القلوب..  وربحت  المنافسة  »خسرت  عنوان:  تحت 

تودع األولمبياد بعد صناعة التاريخ«.
اليد  كــرة  مسابقة  فــي  بــدايــة طيبة  منتخب مصر  وحــقــق 
خــســارة  شــهــدت  مــجــمــوعــة  فــي   31-37 الــبــرتــغــال  عــلــى  بتغلبه 
األخير  الــرمــق  فــي   31-32 السويد  أمــام  البحريني  المنتخب 
وفوزا كبيرا للدنمارك بطلة العالم وحاملة الذهبية األولمبية 

على اليابان 30-47. 

اأداء م�س�رف لأبط�ال الي�د اأم�ام و�سي�ف العالم

اأول ميدالي�ة للع�رب ف�ي طوكي�و تون��س تح�ص�د 

} أداء بطولي لمنتخب اليد في مواجهة المنتخب السويدي.

٦13 األ�ف دين�ار قيم�ة ق�ساي�ا التهرب ال�سريبي في ٦ اأ�س�هر

مدي�ر »ال��س�ح��ة ال�ع�ال�م�ي��ة« ف��ي البح�ري��ن ال�ي��وم

رئي�س وحدة التهرب ال�صريبي: »كورونا« والتجارة االإلكترونية اأثرا على معدالت التهرب

للح�دود العاب�رة  الته�رب  ق�ساي�ا  لمبا�س�رة  ودول�ي  محل�ي  تع�اون 

االط�اع عل�ى تجرب�ة المملك�ة ف�ي الت�ص�دي لكورون�ا

} رئيس النيابة أحمد القرشي.

} مدير الصحة العالمية.

ص3 أخبار البحرين

ص5

ص2

ص2

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين

ص12 الرياضة

ان��ت�ف�ا�س��ة  ال�ق��م���ع..  رغ���م 

الأحواز ت�دخ�ل ي�وم�ه�ا ال�ع�ا�س�ر
بــيــنــمــا دخـــلـــت احـــتـــجـــاجـــات األحـــــــواز يــومــهــا الـــعـــاشـــر، دعــا 
قيام  بعد  الليلية، وخصوصا  المظاهرات  مواصلة  إلى  ناشطون 
اإلقليم.  في  عدة مدن  في  والكهرباء  اإلنترنت  بقطع  السلطات 
دعــوات  إيرانية  محافظات  عــدة  فــي  آخـــرون  ناشطون  أطلق  كما 
مشابهة للتضامن مع األحوازيين، وذلك بينما أرسلت السلطات 
من  اإلقليم  إلــى  سالمي  حسين  الثوري  الحرس  قائد  اإليرانية 

أجل احتواء الغضب.
الــســلــطــات اعتقلت عــشــرات  أن  أحـــوازيـــون  نــاشــطــون  وكــشــف 
حضورا  هناك  أن  ــدوا  وأكـ باالحتجاجات،  شــاركــوا  ممن  الشباب 
ــوات الــبــاســيــج فــي الــعــديــد مــن مــدن  كثيفا لــلــحــرس الـــثـــوري وقــ
والفالحية  والحميدية ومعشور  الخفاجية  اإلقليم، وخاصة في 
فرضت  السلطات  أن  أوضــحــوا  كما  والــســوس.  سليمان  ومسجد 
حظر تجوال غير معلن في المناطق الساخنة. وتداول ناشطون 
مقاطع فيديو تظهر انقطاع التيار الكهربائي بالكامل في معظم 
ورغم كل هذا، استمرت  اإلقليم.  األحــواز، عاصمة  أنحاء مدينة 
االحتجاجات في حي علوي في األحــواز، مساء يوم الجمعة؛ إذ 
أخــرى وهتفوا  قــوات األمــن مرة  المنطقة حصار  كسر شبان في 
القسري  التهجير  سياسة  وإنــهــاء  بحقوقهم  تطالب  بــشــعــارات 

والعنصرية الممنهجة المعادية للعرب في المنطقة. 

2040 ف���ي  وال���ع���ال���م  ال���ع���رب 

بقلم: السيد زهره
ص7 مقاالت



3العدد )15829( - السنة السادسة واألربعون – األحد 15 ذو الحجة 1442هـ - 25 يوليو 2021م

كتب: أحمد عبداحلميد
أكـــــد عـــــدد مــــن الــحــقــوقــيــيــن أن 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن اســـتـــطـــاعـــت بــكــل 
أكبر  مــن  وتحجم  تتصدى  أن  كــفــاءة 
جائحة صحية تعرضت لها البحرين 
تكاتف  بسبب  وذلــك  أجــمــع،  والعالم 
الــشــعــب الــبــحــريــنــي وحــكــمــة قــيــادتــه، 
وبفضل جهود فريق البحرين بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الملكية  للتوجيهات  تنفيذا  الــوزراء، 
السامية من حضرة صاحب الجاللة 
ــفــــدى، مـــشـــدديـــن عــلــى  ــمــ ــلـــك الــ ــمـ الـ
لمنظمة  الــعــام  المدير  زيـــارة  أهمية 
تــيــدروس  الــدكــتــور  العالمية  الصحة 
اليوم  البحرين  لمملكة  غيبريسوس 
البحرينية  الــتــجــربــة  عــلــى  لــلــوقــوف 
ــي تـــمـــت وفــــــق آلـــيـــات  ــتــ الـــــــرائـــــــدة، الــ
اســتــراتــيــجــيــة مــكــنــت الــبــحــريــن من 
الوصول إلى أدنى مستويات لإلصابة.
وقال الدكتور عبدالجبار الطيب 
رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية 
اســتــشــاريــة في  ذات صــفــة  )مــنــظــمــة 
زيـــــــارة مــديــر  إن  ــتـــحـــدة(  الـــمـ األمــــــم 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة كــونــهــا 
منظمة متخصصة للتأكد من توافر 
الجهود  ظل  وفــي  الصحة  في  الحق 
الكبيرة التي بذلتها الحكومة بقيادة 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
تعكس اإلدارة السليمة لملف فيروس 
كورونا وما تحقق من منجزات مهمة 
بانخفاض أعداد المصابين والوفيات 
ومـــســـاهـــمـــات مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
أخــرى  لـــدول  الصحي  الــعــون  تقديم 

عانت من انتشار هذه الجائحة.
فـــي  الــــــحــــــق  أن  عـــــلـــــى  وشــــــــــــدد 
الــصــحــة مـــن الــحــقــوق الـــمـــقـــررة في 
الــعــهــد الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
وهو حق يتطلب تدخال إيجابيا من 
ــالل تــوفــيــر  الــــدولــــة لــرعــايــتــه مـــن خــ
الــمــيــزانــيــات والــخــطــط والـــكـــفـــاءات 
وغيرها،  واللقاحات  والمستشفيات 
البحرين،  مملكة  بــه  قــامــت  مــا  وهـــو 
على الرغم من أن ذلك تطلب مزيدا 

العام في مجال الصحة  من اإلنفاق 
وهو ما يعكس حرص الدولة وبإرادة 
سامية ملكية على حفظ أرواح الناس 
)مواطنين ومقيمين( وكفالة الصحة 

لهم.
نتمنى  قائال:  الطيب  د.  وأضــاف 
ببروتوكوالت  الــزيــارة  هــذه  تتكلل  أن 
تعاون بين البحرين ومنظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة نــحــو إنــشــاء مــركــز عالمي 
لتكون  المجهرية  الكائنات  لدراسات 
في  ودولــيــا  إقليميا  مــركــزا  البحرين 
هذا النوع من الدراسات المتخصصة 

والدقيقة.
بـــدوره قــال أحمد الــحــداد رئيس 
ــان بــمــجــلــس  ــ ــســ ــ ــنـــة حــــقــــوق اإلنــ لـــجـ
الــشــورى إن هــذه الــزيــارة لــم تــأت من 
لها  البحرين  مملكة  إن  حيث  فـــراغ، 
الصحة  منظمة  مــع  طويلة  عــالقــات 
أهمية  لها  والــتــي  العريقة  العالمية 
حيث  الــدولــي،  المستوى  على  كبيرة 
واألمـــراض  الصحي  بالمجال  تعنى 
الــتــي تــصــيــب اإلنــــســــان، مــشــيــرا إلــى 
سنويا  تــشــارك  الــبــحــريــن  مملكة  ان 
الــتــي تعقد فــي جنيف  ــدورات  ــ الـ فــي 
لــمــنــاقــشــة ســيــاســات الــمــنــظــمــة فيما 
عام  بشكل  الطبي  بالنشاط  يتعلق 

في العالم.
ــارة تهدف  ــزيـ الـ ــذه  هـ أن  وأضــــاف 
بــيــن مملكة  ــات  ــعـــالقـ الـ تــعــزيــز  إلــــى 
البحرين ومنظمة الصحة العالمية، 
العام للمنظمة  المدير  أن  إلى  الفتا 
ــاد وأثـــنـــى فـــي تــصــريــحــات سابقة  أشــ
على جهود مملكة البحرين والفريق 
قـــاد مــســيــرة مكافحة  الــــذي  الــطــبــي 
جائحة كورونا، والتي بدأت في فبراير 
الــعــام  الــمــديــر  سيطلع  حــيــث   ،2020
عــلــى الــتــجــربــة الــنــاجــحــة والــوســائــل 
ومسؤولوها  البحرين  اتبعتها  الــتــي 
وفريق البحرين الذي عمل بكل جهد 
وإخــــالص لــمــقــاومــة هـــذه الــجــائــحــة، 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  سلمان 
الحتواء  وتوجيهاته  الـــوزراء  مجلس 

هذا الفيروس.
هــــذه  أن  إلـــــــى  الــــــحــــــداد  وأشــــــــــار 

ــي لــتــأكــيــد شـــكـــر وثـــنـــاء  ــأتـ ــارة تـ ــ ــزيـ ــ الـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة لــجــهــود 
الــمــجــال،  الــبــحــريــن فــي هـــذا  مملكة 
الكبيرة  الــخــطــوات  عــلــى  يطلع  كــمــا 
التطوير  البحرين في  التي اتخذتها 
العالجات  نواحي  شتى  في  الصحي 
وزيـــــــارة الــمــســتــشــفــيــات الـــكـــبـــرى في 
إضافة  الناجحة  وتجاربها  المملكة 
إلــــى الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الـــتـــي تــقــدم 
الرعاية الصحية األولية للمواطنين، 
كــمــا يــفــتــتــح مــديــر مــنــظــمــة الصحة 
العالمية المكتب اإلقليمي للمنظمة 
والذي يعزز دور البحرين فيما يخص 
الصحية  الــســيــاســات  ووضــــع  الــعــالج 
المستدامة  التنمية  في  تسهم  التي 

للمملكة ودول الجوار.
ــة حـــقـــوق  ــنـ ــجـ ــيـــــس لـ ــ وأعــــــــــرب رئـ
ــلـــس الــــــشــــــورى عــن  اإلنــــــســــــان بـــمـــجـ
الــتــي تعتبر  ــارة  الــــزيــ بــهــذه  تــرحــيــبــه 
ــود مــمــلــكــة  ــهــ ــجــ ــا بــ ــ ــيــ ــ اعـــــتـــــرافـــــا دولــ
الــبــحــريــن الحـــتـــواء جــائــحــة كــورونــا، 
اإلصــابــات  ــداد  أعـ بانخفاض  مشيدا 
وتــــراجــــع أعـــــــداد الـــوفـــيـــات وبــجــهــود 
الــجــمــيــع ســـوف تــســتــطــيــع الــبــحــريــن 
بد من  الوباء، وال  القضاء على هذا 
على  الــطــبــي  للفريق  الــشــكــر  تــوجــيــه 
التضحيات التي يبذلونها حتى تعود 

الحياة إلى طبيعتها.
ــدوره أكـــد ســلــمــان نــاصــر رئيس  بــ
أن  مستقلون«  حقوقيون  »مجموعة 

تــيــدروس غيبريسوس  الــدكــتــور  ــارة  زيـ
الــــمــــديــــر الــــعــــام لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
البحرين  لمملكة  الرسمية  العالمية 
الــظــروف االستثنائية  فــي ظــل  تــأتــي 
)كوفيد- كــورونــا  لــفــيــروس  العالمية 
19(، لتؤكد النجاحات التي حققتها 
التي  الجائحة،  المملكة في محاربة 
الــتــوجــيــهــات  ــوال  لـ لتتحقق  تــكــن  لـــم 
السامية من لدن جاللة الملك حمد 
الــبــالد،  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
ــن والــطــمــأنــيــنــة،  ــ ــدت األمــ ــ ــتــــي أكــ والــ
اإلنسان،  وحقوق  والمساواة،  والعدل 
برئاسة  الحكومة  عمل  وديناميكية 
صـــاحـــب الــســمــو ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
الوزراء، وكذلك الخطوات االستباقية 
التي تمثلت في منظومة اإلجــراءات 
والــتــدابــيــر لــمــواجــهــة الــجــائــحــة، من 
فريق طبي وطني من  خــالل تشكيل 
ذوي االختصاص، ووضع إستراتيجية 
ــــرض،  ــمـ ــ ــواء لـــمـــنـــع تـــفـــشـــي الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ احـ
وآليات  واستعدادات احترازية مبكرة، 

للتشخيص والرصد والمراقبة. 
التي تتزامن  الــزيــارة  أن  وأضــاف 
مع افتتاح مكتب المنظمة بالمملكة، 
مـــا هـــو إال تــأكــيــد لــلــنــجــاحــات الــتــي 
حــقــقــتــهــا الــمــمــلــكــة عـــبـــر تــجــربــتــهــا 
الــمــتــمــيــزة واإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة 
اتخاذها  تم  التي  الوقائية  والتدابير 
ــــد مــن  ــــحـ لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــجـــائـــحـــة والـ
انتشارها بما أسهم في حفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
وقــــال ســلــمــان: إن هــــذه الـــزيـــارة 
تـــــتـــــوج شــــــهــــــادة مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة عـــبـــر مـــوقـــعـــهـــا الــرســمــي 
للمملكة، وكذلك عبر حساب المدير 
توتر  منصة  على  للمنظمة  الــعــالــم 
حيث  المملكة،  بتجربة  أشــاد  الــذي 
أعلنت  العالمية  الصحة  منظمة  إن 
مؤخًرا »المنامة مدينة صحية« كأول 
المتوسط  شــرق  إقليم  فــي  عاصمة 
الرعاية األولية  نظير جودة خدمات 
الــمــوزعــة مع  الصحية  الــمــراكــز  فــي 
ســهــولــة الـــوصـــول إلــيــهــا، والــبــرامــج 
التي تهدف إلى تعزيز الصحة ونشر 
التمنيع  وبــرنــامــج  الــصــحــي،  الــوعــي 
الـــمـــوســـع، ومــخــتــلــف بـــرامـــج ســالمــة 
وصحة  المدرسية  والصحة  األغذية 
ــى جـــانـــب الـــبـــرامـــج الــتــي  الــبــيــئــة، إلــ
المزمنة  األمــراض  لمكافحة  تهدف 

والمعدية وغيرها من البرامج.
ــان: إنـــنـــا كــمــؤســســة  ــمـ ــلـ وقــــــال سـ
واعتزاز  بفخر  ننظر  مدني  مجتمع 
نجاحات  مــن  البحرين  حققته  لما 
عــلــى الــمــســتــوى الــصــحــي واألمـــنـــي 
وحــقــوق  واالقــتــصــادي  والمجتمعي 
اإلنـــســـان والـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــقــوق 
ظروف  ظل  في  والسياسية  المدنية 
جــائــحــة كـــورونـــا االســتــثــنــائــيــة الــتــي 

أثرت على دول العالم.
ــدت ديــنــا اللظي  مـــن جــانــبــهــا أكــ

رئيس مركز المنامة لحقوق اإلنسان 
الصحة  منظمة  مــديــر  ــارة  زيـ أهمية 
الــعــالــمــيــة لــلــبــحــريــن، والـــتـــي تــأتــي 
حققتها  الـــتـــي  لــلــنــجــاحــات  تــأكــيــدا 
كورونا  في مواجهة جائحة  المملكة 
تحديا  فــرضــت  الــتــي  الجائحة  تلك 
عالميا كبيرا، ولكن البحرين اتخذت 
للتصدي  متميزة  استباقية  خطوات 
لــهــا مـــن خــــالل الـــرؤيـــة الــمــســتــنــيــرة 
لـــفـــريـــق الـــبـــحـــريـــن بـــقـــيـــادة صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 

مجلس الوزراء.
الملكية  التوجيهات  أن  وأضافت 
الــســامــيــة بــتــوفــيــر الــتــطــعــيــمــات لكل 
البحرين،  أرض  ومقيم على  مواطن 
تــؤكــد وتــعــزز الــحــق فــي الصحة وهو 
تنص  التي  األساسية  الحقوق  أحــد 
المعنية  الــدولــيــة  الــمــواثــيــق  عليها 
بحقوق اإلنسان، حتى وصلت حاليا 
تفوق  نسبة  الــى  التطعيم  مــعــدالت 

70% من السكان.
أن مملكة  إلـــى  الــلــظــي  وأشـــــارت 
الــــبــــحــــريــــن قـــــدمـــــت نـــــمـــــوذجـــــا فــي 
ــام  ــ الــشــفــافــيــة فــــي الـــكـــشـــف عــــن أرقـ
اإلصـــــابـــــات والــــوفــــيــــات مـــنـــذ بـــدايـــة 
الجائحة، وهو ما أكسب إحصاءاتها 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ ــة واســ ــيــ ــداقــ مــــصــ
والخارج، الفتة إلى أن مدير منظمة 
أشــاد  أن  لــه  سبق  العالمية  الصحة 

تأتي  الزيارة  وهذه  البحرين،  بجهود 
ــادة الــمــبــنــيــة على  ــ لــتــؤكــد هـــذه اإلشــ

جهد علمي مدروس.
ــد وجـــهـــت جــمــعــيــة الــبــحــريــن  وقــ
ــالـــة  ــان رسـ ــ ــسـ ــ ــبـــة حــــقــــوق اإلنـ لـــمـــراقـ
ــر الـــــــعـــــــام لـــمـــنـــظـــمـــة  ــ ــديــ ــ ــمــ ــ إلـــــــــى الــ
تيدروس  الــدكــتــور  العالمية  الصحة 
المرتقبة  زيـــارتـــه  قــبــل  غــيــبــريــســوس 
ــوم، مــرحــبــة بــزيــارتــه  ــيــ لــلــبــحــريــن الــ
المنظمة  بجهود  ومشيدة  للمملكة 
ــالــــم  ــعــ ـــة فــــــي حــــمــــايــــة الــ ــيـ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
واإلنــــســــانــــيــــة مــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا.
عــبــر  الــــمــــنــــظــــمــــات  أن  وأكـــــــــــدت 
القيادة  تشكر  البحرينية  الحكومية 
حضرة  بقيادة  البحرينية  السياسية 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
الـــبـــالد  ــل  ــاهــ عــ خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى 
الملكي  الــســمــو  وصــاحــب  الــمــفــدى، 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة 
ولي العهد ورئيس الوزراء والحكومة 
دورهــم  على  الطبي  الطاقم  وجميع 
الكبير في التعامل مع كورونا بنجاح 
الــمــواطــن  بــيــن  تمييز  أي  دون  ومـــن 

والمقيم.
وشددت على أن العالج والصحة 
البحرين،  مملكة  فــي  للجميع  حــق 
الموقع االلكتروني لوزارة  إلى  الفتة 
الــذي   ،healthalert.gov.bh الــصــحــة 
يــعــد الــمــنــصــة أو الــمــوقــع الــرســمــي 
ألحــــــــــدث الــــتــــحــــديــــثــــات الـــصـــحـــيـــة 
موقع  وهو  البحرين،  في  والتطورات 
المملكة،  فـــي  الــصــحــة  لـــــوزارة  تــابــع 
ويتسم بالشفافية والنزاهة العالية.

وأشارت إلى أنه في ضوء جائحة 
»كــــوفــــيــــد-19« الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة، 
فـــإن غــالــبــيــة الــمــعــلــومــات عــلــى هــذا 
بالجهود  تتعلق  اإللكتروني  الموقع 
من  للتخفيف  للمملكة  المستمرة 
ــر الــتــطــورات  انــتــشــار الــفــيــروس وآخــ
المتعلقة بالفيروس، والتي تتماشى 
الــجــهــود مـــع مــعــايــيــر منظمة  ــذه  هــ
الــصــحــة الــعــالــمــيــة ومـــبـــادئ حــقــوق 
اإلنـــســـان فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت في 

البحرين.

البحري�ن لمملك�ة  ر�س�مية  زي�ارة  الي�وم  يب�داأ  العالمي�ة  ال�سح�ة  مدي�ر منظم�ة 

 2021 يوليو   25 الموافق  األحــد  اليوم  البحرين  مملكة  إلــى  يصل 
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  غيبريسوس  تيدروس  الدكتور 
في زيارة رسمية مدة يومين بمناسبة االفتتاح الرسمي لمكتب منظمة 
العالمية  االستثنائية  الــظــروف  ظــل  فــي  بالمملكة  العالمية  الصحة 
لفيروس كورونا )كوفيد-19(، حيث من المقرر أن يطلع مدير المنظمة 
لشرق  للمنظمة  اإلقليمي  المدير  المنظري  أحــمــد  الــدكــتــور  يرافقه 
االحــتــرازيــة  واإلجـــــراءات  المتميزة  المملكة  تجربة  على  الــمــتــوســط، 
من  والــحــد  للجائحة  للتصدي  اتخاذها  تــم  التي  الوقائية  والتدابير 

انتشارها بما أسهم في حفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
إلـــى مملكة  الــعــالــمــيــة  ــارة مــديــر عـــام منظمة الــصــحــة  وتــجــســد زيــ

على  جــديــدة  خــطــوة  للمنظمة  اإلقــلــيــمــي  المكتب  وافــتــتــاح  الــبــحــريــن 
من  عديد  في  الجانبين  بين  الوثيقة  التعاون  عالقات  تطوير  صعيد 
المجاالت الصحية التي تهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز سبل التكامل 
تحقيق  فــي  يصب  بما  الصحية  الــمــشــاريــع  تطوير  مــواصــلــة  أجــل  مــن 

األهداف التنموية المشتركة لصالح القطاع الصحي.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور تيدروس غيبريسوس 
الــفــحــص والــعــالج ومــراكــز  جــولــة فــي عـــدد مــن المستشفيات ومــراكــز 
الفريق  عليها  بــاإلشــراف  يقوم  التي  العمليات  غرفة  وزيـــارة  التطعيم 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
الصحة  افــتــتــاح مكتب منظمة  فــي  الـــزيـــارة  ســيــشــارك خـــالل  كــمــا 

أيضا مؤتمر صحفي غدا  البحرين، فيما سُيعقد  العالمية في مملكة 
الصحة،  وزيــرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة  األســتــاذة  بمشاركة  االثنين 
والدكتور تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

»المنامة  مــؤخــًرا  أعلنت  العالمية  الصحة  منظمة  أن  ُيــذكــر  مما 
جــودة  نظير  المتوسط  شــرق  إقليم  فــي  عاصمة  كــأول  صحية«  مدينة 
الــمــوزعــة مــع سهولة  الــمــراكــز الصحية  الــرعــايــة األولــيــة فــي  خــدمــات 
الوعي  ونشر  الصحة  تعزيز  إلى  تهدف  التي  والبرامج  إليها،  الوصول 
األغذية  سالمة  برامج  ومختلف  الموسع،  التمنيع  وبرنامج  الصحي، 
والصحة المدرسية وصحة البيئة، على جانب البرامج التي تهدف إلى 

مكافحة األمراض المزمنة والمعدية وغيرها من البرامج. 

ي�شارك في االفتتاح الر�شمي لمكتب المنظمة ويزور عددا من الم�شت�شفيات ومراكز الفح�ص

} مدير منظمة الصحة العالمية.

اع��ت��راف ل��ل��ب��ح��ري��ن  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة  ع���ام  م��دي��ر  زي����ارة  ح��ق��وق��ي��ون: 

دول������ي ج���دي���د ب���ن���ج���اح���ات ال��م��م��ل��ك��ة ف����ي ال���ت�������س���دي ل��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا

} دينا اللظي.} سلمان ناصر. } أحمد الحداد.} عبدالجبار الطيب.

أكــــد عـــــادل بـــن عــبــدالــرحــمــن 
العربي  البرلمان  رئيس  العسومي 
ــار  فــــي إطــ الـــعـــربـــي  الـــبـــرلـــمـــان  أن 
ــديـــدة  ــيـــة عـــمـــلـــه الـــجـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
ــــدث بــــعــــض االقـــــتـــــرابـــــات  ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
واألدوات الجديدة لدعم ومساندة 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة مــــع الــجــانــب 
ــة الــــبــــرلــــمــــان  ــ ــاصــ ــ األوروبــــــــــــــي وخــ
ــي، وذلــــك مـــن خـــالل بــنــاء  ــ ــ األوروبـ
شبكات اتصال وتواصل فاعلة مع 
بعض رجال األعمال والشخصيات 
ــرة عــلــى الــــرأي  ــؤثـ ــمـ ــة الـ ــ ــيـ ــ األوروبـ

العام.
وأشــــار إلـــى ضــــرورة الــتــواصــل 
والمصالح  الضغط  جماعات  مــع 
تقديم  في  يساعد  مما  األوروبية؛ 
والحقيقية  الــصــحــيــحــة  الـــصـــورة 
العربية وأوضاعها وما  الــدول  عن 
ــور فــــي مـــجـــاالت  ــطـ تـــشـــهـــده مــــن تـ
لتبادل  المجال  تفتح  وأيضا  عدة 
في  الناجحة  والتجارب  الخبرات 
إلى ضرورة  داعيا  أخــرى،  مجاالت 
والــتــواصــل  االتــصــال  بــنــاء شبكات 
ــبـــل الـــبـــرلـــمـــانـــيـــيـــن فــــي كــل  مــــن قـ
العربية؛  والبرلمانات  المجالس 
بما يسهم في الدفاع عن القضايا 

الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــمـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة 
تمثيل  فــي  عاتقهم  على  الملقاة 

وتقديم نبض المواطن العربي.
جــــــــاء ذلــــــــك تـــلـــبـــيـــة لــــدعــــوة 
تــلــقــاهــا رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــربــي 
لزيارة نادي جولف مدينة ديجون 
ترأسه  إطــار  في  وذلــك  الفرنسية، 
ــد الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي الــرفــيــع  ــ وفـ
البرلماني  االتحاد  إلى  المستوى 
الدولي بجنيف، وشارك في اللقاء 
عمدة  سكاتولين  فنسنت  مــن  كــل 
الفرنسية، خوسيه  ديجون  مدينة 
ــال الــشــهــيــر  ــ ــمـ ــ ديـــفـــيـــد رجـــــل األعـ
المؤثرين  ومن  السياحة،  بمجال 
البرلمان  في  الــقــرار  صناعة  على 
العام  النائب  وبحضور  األوروبــــي، 
الــســويــســرى األســـبـــق، كــمــا حضر 
اللقاء السفير عبدالعزيز الواصل 
السعودية  العربية  المملكة  سفير 
ــم الــمــتــحــدة بــجــنــيــف- ــ ــدى األمـ لــ

سويسرا.
ــاء مـــوضـــوعـــات  ــقـ ــلـ وتــــنــــاول الـ
ــور الــتــركــيــز  مـــتـــنـــوعـــة وكـــــــان مــــحــ
اإلنسان  حقوق  قضايا  على  فيها 
ومـــحـــاولـــة تــســيــيــســهــا مــــن بــعــض 
المنظمات والبرلمانات اإلقليمية، 

ــة الــــبــــرلــــمــــان األوروبـــــــــــي  ــ ــاصــ ــ وخــ
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــــــدول الــعــربــيــة، 
وخاصة  تماما،  النهج  هذا  رافضًا 
من البرلمان األوروبي، الذي دومًا 
كوصي  نفسه  تنصيب  يــحــاول  مــا 
الــدول ولألسف  أفعال بعض  على 
ــأهــــداف  بــمــعــلــومــات مــغــلــوطــة وبــ

ضيقة ومرفوضة.

العربي  البرلمان  رئيس  وأكــد 
أهــمــيــة الــتــعــاون مــع كــل األطـــراف 
ــورة  ــح الــــصــ ــيـ الـــمـــعـــنـــيـــة فــــي تـــوضـ
الصحيحة الحقيقية فيما يتعلق 
بحقوق اإلنسان في الدول العربية 
والبعد التام عن تسييس القضية 
مــؤكــدا ضــرورة  االبــتــزاز،  ومحاولة 
الــعــمــل بــشــكــل مــؤســســي حــتــى ال 

ــان  ــســ ــوق اإلنــ ــقــ ــال حــ ــجــ ــرج مــ ــخــ يــ
الــواقــع الفعلي،  نــطــاقــه وعـــن  عــن 
ــلـــى إبــــــــراز إيـــجـــابـــيـــات  والـــعـــمـــل عـ
ــددة قـــــد تــحــقــقــت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــرة ومـ ــثــ كــ
المنظمات  عــنــهــا  الــبــصــر  ويــغــض 
والدولية،  اإلقليمية  والبرلمانات 
ــة  ــهـ ــواجـ ــاون فـــــي مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويــــجــــب الـ
تواجه  التي  والعقبات  التحديات 

قــضــايــا حـــقـــوق اإلنــــســــان، ولــيــس 
االنــــتــــقــــاد وتـــســـيـــيـــس الـــمـــوضـــوع 
ومـــحـــاولـــة الــضــغــط عــلــى الــــدول، 
مــــنــــوهــــا إلــــــــى ضــــــــــــرورة مـــــراعـــــاة 
االختالفات في العادات والتقاليد 
والــثــقــافــات بــل الــديــن أيــضــا بين 
األوروبــيــة  والـــدول  العربية  الـــدول 

والعربية بصفة عامة.

خالل لقاءات مع بع�ص جماعات الراأي االأوروبية.. رئي�ص البرلمان العربي:

اأدوات جدي�دة للتعام�ل م�ع الأوروبيي�ن لدعم الق�سايا العربية وعدم ت�سيي��س ق�سايا حقوق الإن�س�ان

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 
الحوثي  مليشيا  قيام  بشدة  واستنكرت 
اإلرهــابــيــة بــإطــالق عـــدد مــن الــطــائــرات 
المنطقة  بــاتــجــاه  المفخخة  الــمــســيــرة 
الجنوبية في المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، في عمل إرهابي جبان يشكل 
ــتــــداء ســـافـــرا عــلــى ســـيـــادة الــمــمــلــكــة  اعــ

ــــن وســـالمـــة  ــا، ويــــعــــرض أمـ ــتــــقــــرارهــ واســ
المدنيين للخطر. 

ــي بـــيـــان لــهــا  ــة فــ ــيـ ــارجـ وأكـــــــدت الـــخـ
واحد  في صف  البحرين  مملكة  وقــوف 
السعودية  العربية  المملكة  جانب  إلــى 
أمنها  يستهدف  مــا  كــل  ضــد  الشقيقة، 
واســـتـــقـــرارهـــا، مــشــيــدة بــكــفــاءة ويــقــظــة 

ــاع الـــجـــوي لــتــحــالــف دعــم  ــدفــ قـــــوات الــ
الــتــي تمكنت من  الــيــمــن  الــشــرعــيــة فــي 
مشددة  وتدميرها،  الطائرات  اعــتــراض 
على ضرورة اضطالع المجتمع الدولي 
االعــتــداءات  هــذه  إدانــة  بمسؤولياته في 
ــن  ــة الـــتـــي تـــهـــدد األمــ ــمــ الـــحـــوثـــيـــة اآلثــ

واالستقرار اإلقليمي. 

الطائ��رات  ال�ح�وث���ي  ملي�س��يا  اإط��اق  تدي��ن  الخارجي��ة 

ال���مفخخة باتج��اه المنط���قة ال�ج���نوبية ف��ي ال�س��عودية
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العمالة ال�سائبة 

تخطف الزبائن
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الصغيرة  والــمــشــاريــع  والــمــتــاجــر،  الــمــحــات  الكثير مــن أصــحــاب 
تــــراك«، يشتكون مــن مزاحمة  »الــفــود  مــشــاريــع  والــمــتــوســطــة، وحــتــى 
العمالة السائبة لهم، واختطاف العماء والزبائن منهم، فضا عن أن 
العمالة السائبة تمارس نشاطها من دون تكاليف وال رسوم وال كهرباء، 

فيما يتكبد صاحب المحل كل تلك األمور.
تقوم  والمحافظات  البلديات  في  المختصة  الجهات  أن  صحيح 
بدور كبير ونشاط ملحوظ هذه األيام، في إزالة البسطات المخالفة، 
السائبة  العمالة  تزال »حنفية«  ومصادرة األغراض واألدوات، ولكن ال 
والجميع  واألجــنــبــي،  الــمــواطــن  فيها  ويــشــتــرك  ومــســتــمــرة،  مـــوجـــودة 
يطالب بتطبيق القانون على األجنبي، فيما المواطن المخالف يتم 
نعالج  وكأننا  لعمله،  القانوني  المخرج  توفير  دون  من  عنه،  السكوت 

نصف المشكلة فقط.
لقد أصبح المشهد غير حضاري وغير صحي، حينما تجد بائع 
الخضراوات والفواكه أو األسماك، أجنبي أو مواطن، يبيع قرب الشارع 
في ساحة ترابية، ولك أن تتصور التلوث الحاصل، والتجاوز الواضح، 

والناس تشتري منهم، ثم تشتكي من غياب القانون..!! 
وكذلك األمر في الصالونات النسائية مثا، فقد أوجدت جائحة 
كـــورونـــا نــوعــا مــن الــعــمــالــة الــســائــبــة الــتــي تــصــل إلـــى الــبــيــوت، وتــقــدم 
العمالة  هــذه  جعل  ما  النسائية،  الصالونات  تقدمها  التي  الخدمات 

تخطف الزبائن من الصالونات.
وكذلك لدينا عمالة سائبة من نوع فريد وغريب، فكل محات بيع 
قائمة  يحمل  »دفتر«  لديها  والصحية  والمنزلية  الكهربائية  األدوات 
لعمالة سائبة، باالسم والهاتف، من مصلحي الماء والكهرباء، وال أحد 
أو مصلح  »كهربائيا«  كونه  بشأن  رسمية  ورقة  وال  منهم يحمل شهادة 
مياه، وما نطلق عليه اسم »باي فيتر«، حيث يأتي إلى المنزل ويقوم 
بتصليح خلل ما، ويتسلم األجرة ويذهب، من دون حسيب وال رقيب، 
الكهرباء  شبكة  يدمر  العمالة  من  النوع  هــذا  لمثل  السماح  أن  علما 
والمياه المنزلية والحكومية، لعدم االختصاص، فضا عن منافسته 
المحات المختصة للتصليح، التي تدفع الرسوم واإليجارات وغيرها. 
الحالي  نشاطها  في طور  التجارة  وزارة  تقوم  أن  المهم  من  ربما 
واإليجابي في الحمات التفتيشية بالنظر في مخالفات هذه العمالة، 
أن  المنطقي  غير  فمن  المناطق،  في  المنتشرة  الحاالت  ترصد  وأن 
يقوم المفتش بمحاسبة محل مخالف، فيما ال يتخذ أي إجراء مع 

»راعي بسطة« وعمالة سائبة في الشارع..!!
ربـــمـــا مـــن الــمــهــم كـــذلـــك أن تـــتـــدارس الــمــحــافــظــات والــبــلــديــات 
وخاصة  الــظــاهــرة،  لهذا  المختصة  الجهات  مــع  القانونية  الــمــخــارج 
المتجول  البائع  بين  وإنــصــاف  عــدالــة  هناك  لتكون  المواطنين،  مــع 
أحد،  رزق  يود قطع  »المواطن«، فا أحد  المحل  »المواطن« وصاحب 

ولكن ال أحد يرغب بخسارة أحد كذلك. 

القراء األعزاء 
ــر  ــامـ ــور غـ ــ ــعـ ــ يـــنـــتـــابـــنـــي شـ
بـــالـــفـــخـــر كـــلـــمـــا ارتــــبــــط اســـم 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن بـــإنـــجـــاٍز 
عالمي،  أو  إقليمي  أو  وطــنــي 
وقــــــــد تــــنــــامــــى مـــــــؤخـــــــرًا هــــذا 
ــعـــور مــخــتــلــطــًا بــمــشــاعــر  الـــشـ
السعادة بحلول عيد األضحى 
ــبــــب تــــزامــــن  الــــــمــــــبــــــارك، بــــســ
مـــنـــجـــزيـــن وطـــنـــيـــيـــن مــهــمــيــن 
جــــــدًا أحـــدهـــمـــا رســـمـــي عــلــى 
الــصــعــيــد الــوطــنــي والــعــالــمــي 
الصعيد  عــلــى  أهــلــي  واآلخـــــر 
هو  األول  فالمنجز  العالمي، 
تعافي مملكة البحرين بشكل 
مــتــســارع مـــن فـــيـــروس كــورونــا 

واآلخــر  األخــضــر،  المسار  الــى  االنتقال  وإعـــان 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  موافقة  هو 
بـــاألمـــم الــمــتــحــدة عــلــى اعــتــمــاد تــوصــيــة لجنة 
المتحدة  بــاألمــم  الــحــكــومــيــة  غــيــر  الــمــنــظــمــات 
عـــلـــى مـــنـــح جــمــعــيــة الــحــقــوقــيــيــن الــبــحــريــنــيــة 
يــولــيــو 2021  بــتــاريــخ 21  االســـتـــشـــاريـــة  الــصــفــة 
البحرين لتكون الجمعية بذلك هي أول جمعية 
حقوقية وقانونية بحرينية تحصل على الصفة 
االستشارية، مما يبرز المكانة الحقيقية الفاعلة 
لمنظمات المجتمع المدني البحرينية ويعكس 
جّديتها ودورها في تطوير أدائها وعملها، حيث 
جـــاء تــزامــن هــذيــن الــمــنــجــزيــن مــع فــرحــة عيد 
الــعــيــد أعـــيـــادًا ويضفيا  األضـــحـــى لــيــجــعــا مـــن 
عليه مزيدًا من الفرح، فهنيئًا للبحرين حكومة 
للعمل  ثمرات  ُتعد  التي  المنجزات  هذه  وشعبًا 
تاريخها  إلــى  تــضــاف  والــتــي  المخلص  الوطني 

ومكانتها الدولية إقليميًا وعالميًا.
على  البحرين  مملكة  منجزات  أن  واألكــيــد 
وحــمــايــة حقوق  واحــتــرام  وتــعــزيــز  كفالة  صعيد 
لفلسفة  حقيقية  تــرجــمــة  إال  هــي  مــا  اإلنـــســـان 
الــعــهــد اإلصـــاحـــي لــمــلــيــكــنــا الــمــفــدى صــاحــب 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد  الــجــالــة 
ــان وتــحــقــيــق  ــســ ــرام حـــقـــوق اإلنــ ــتــ والـــقـــائـــمـــة احــ
ــة لــصــون وحــمــايــة الــحــقــوق  الــضــمــانــات الـــازمـ
والحريات لجميع الخاضعين للوالية القضائية 

للمملكة.
يحق  فإنه  الصحة،  في  الحق  فعلى صعيد 
بمتابعة منجزات مملكة  أن يفخر  لكل مواطن 
البحرين خال عاٍم ونصف من صراع التصدي 
لفيروس كورونا، وهي منجزات وطنية عظيمة إذا 
ما قورنت بمحيطها اإلقليمي والعالمي أيضًا، إذ 
حققت البحرين بجهود الفريق الوطني الطبي 
ــا تــحــت ظـــّل الــقــائــد  ــورونـ لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـ
األعــلــى لــهــذه الــمــهــمــة الــشــاقــة صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس 
وبتوجيهاٍت  األمين  العهد  ولــّي  الـــوزراء  مجلس 
إعان  عنه  تمخض  متقدمًا  منجزًا  سمّوه،  من 
انــفــراج  ُينبئ عــن  الـــذي  المسار األخــضــر األمـــر 
قــريــب بــــإذن اهلل تــعــالــى لــهــذه الــجــائــحــة وعـــودة 
الــحــذر  ــار مــن  الــحــيــاة الطبيعية ضــمــن إطـ إلـــى 
انتشار  معاودة  من  للحد  الوقائية  واالحــتــرازات 
تــدريــجــيــًا بحرمانه  عــلــيــه  والــقــضــاء  الــفــيــروس 
واالستمرار  البقاء  مــن  تمّكنه  التي  البيئة  مــن 

وتضمن مجتمعا آمنا خاليا من األمراض.
معًا،  السعيدين  المنجزين  وبــربــط  وعليه 
البحرينية  الحقوقيين  جمعية  وبحصول  فإنه 
الجمعية قد  تــكــون  االســتــشــاريــة،  الــصــفــة  عــلــى 
تـــحـــّولـــت إلــــى شــخــص مـــن أشـــخـــاص الــقــانــون 
الـــدولـــي الــمــعــتــرف بــهــم، وتــصــبــح بــذلــك جميع 
اعــتــراف  ذات  وماحظاتها  وتــقــاريــرهــا  بياناتها 

وقـــبـــول دولـــــي، بــحــيــث تــتــقــدم 
ــا مــــن مــنــظــمــات  ــيـــرهـ ــلـــى غـ عـ
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وأهــمــهــا 
المنظمات الحقوقية التي لم 
تــنــل هـــذه الــصــفــة وتــكــون لها 
األولوية في الحكم على حالة 
المملكة،  في  اإلنــســان  حقوق 
فــأصــبــح بــإمــكــانــهــا مــن خــال 
المعتمدة  وتقاريرها  بياناتها 
أن تخبر  والمعترف بها دوليًا 
الصحي  المنجز  بهذا  العالم 
ــي وبـــحـــقـــيـــقـــة وفــــــاء  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
بتعهداتها  الــبــحــريــن  مملكة 
بالحق  يتعلق  فيما  الــدولــيــة 
الجائحة  في ظل  الصحة  في 
على أكمل وجه وبشكل متقدم 
التقارير التي  التوقعات، وذلك من خال  يفوق 
وحماية  تعزيز  فــي  المملكة  دور  عــن  ستقدمها 
هــــذا الـــحـــق فـــي هــــذه الــمــرحــلــة، وتـــكـــون بــذلــك 
الحقيقي  العطاء  الحدث على  شاهدًا من قلب 
ــتـــي حــقــقــتــهــا مملكة  الـ الــكــبــيــرة  ــنـــجـــزات  والـــمـ
البحرين والذي يدحض أي تصريح قد ُيشكك 
بموجب  بتعهداتها  للوفاء  المملكة  جهود  فــي 
أحــكــام الــعــهــديــن الــدولــيــيــن الــخــاصــيــن بحقوق 
أو بقية  الــحــق فــي الصحة  كــان  اإلنــســان ســـواء 
أحكام  تضمنتها  التي  األخـــرى  اإلنــســان  حقوق 
المتعلقة  المسائل  مــن  مسألة  أي  أو  العهدين 
الــمــتــحــدة، حــيــث ستعتبر  ــم  ــ األمـ بــاخــتــصــاص 
حقوق  حالة  تعكس  دولية  وثائق  التقارير  هــذه 

اإلنسان في مملكة البحرين.
وتوضيحًا لهذه اآللية الرقابية على حقوق 
فإن  الشأن،  هذا  على  المطلعين  لغير  اإلنسان، 
انــضــمــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن وســـائـــر الـــــدول إلــى 
االقتصادية  بالحقوق  الــخــاص  الــدولــي  العهد 
على  يــنــطــوي   ،1966 والــثــقــافــيــة  واالجــتــمــاعــيــة 
تعهد من قبلها - وبقية الدول األطراف األخرى 
فــي الــعــهــد - بـــأن تــتــخــذ، بــمــفــردهــا وعـــن طريق 
الــمــســاعــدة والـــتـــعـــاون الــدولــيــيــن، وبــأقــصــى ما 
تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات 
بالحقوق  الــتــدريــجــي  الفعلي  التمتع  لــضــمــان 
الــمــعــتــرف بــهــا فــي الــعــهــد، وذلـــك بــاتــبــاع جميع 
الــســبــل الــمــنــاســبــة، والســيــمــا اعــتــمــاد الــتــدابــيــر 
من  األولـــى  الــفــقــرة  نــص  على  بــنــاء  التشريعية 
تــعــهــدت وفقا  الــعــهــد، فيما  الــثــانــيــة مــن  الــمــادة 
بــأن تقدم  الــمــادة 16  الــفــقــرة األولـــى مــن  لنص 
ــتـــي تـــكـــون قد  أيـــضـــا، تـــقـــاريـــر عـــن الـــتـــدابـــيـــر الـ
اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان 
كما  العهد،  فــي  بها  المعترف  الحقوق  احــتــرام 
يوازي الدول في تقديم التقارير، تلك التقارير 
أو  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات  تقدمها  الــتــي 
غير  تقارير  وهــي  الــظــل(  بـ)حكومات  تسمى  مــا 
أن  منها  ويؤّمل  الدولة،  لتقارير  موازية  رسمية 
في  والمصداقية  والــحــيــاد  بالموضوعية  تّتسم 
ــاع حــقــوق اإلنـــســـان، وأال يــتــم إســـاءة  ــ نــقــل أوضـ
استخدامها حتى ال تكون معول هدم يهدف إلى 

اإلضرار بالدولة واإلساءة إليها.
وإن هذين المنجزين كسواهما من منجزات 
اإلشادة  يستحقان  المتواصلة  البحرين  مملكة 
والوقوف عليهما لشكر من جعلها أهدافًا  بهما 
به  نتباهى  واقــعــًا  لتصبح  تحقيقها  إلــى  وسعى 
البحرين  اســم  مــنــجــزات تحمل  أمـــام اآلخــريــن، 
وقد تحققت بسواعد وجهود وفكر أبنائها قيادة 
وشعبًا، فشكرًا وهنيئًا وُمباركًا لمملكتنا الغالية 
وحظوتها  الدولية  المحافل  في  اسمها  لمعان 
نموذجًا  باعتبارها  الــدولــي  المجتمع  بــاحــتــرام 

ُمشرقًا إيجابًيا، معطاًء ومشّرفًا.

ه�����ن�����ي�����ئ�����ا ل�����ل�����ب�����ح�����ري�����ن م����ن����ج����زا 

ال��م�����س��ار االأخ�������س���ر وال�����س��ف��ة اال���س��ت�����س��اري��ة  

بقلم: احملامية
 د. هنادي عيسى اجلودر

»البحرين  برنامج  إطــار  في 
بخير بعزمكم«.. نظم المجلس 
ــول  ــلــــمــــرأة حــــــــوارا حـ األعــــلــــى لــ
تبذلها  الــتــي  الــنــوعــيــة  الــجــهــود 
الـــــمـــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــعــامــلــة 
من  بــعــدد  التفتيش  إدارات  فــي 
الصفوف  ضمن  الــدولــة  وزارات 
ــهـــة جــائــحــة  ــمـــواجـ ــة لـ ــيــ ــامــ األمــ
البارزة  واإلسهامات  كوفيد-19، 
تنفيذ  مــراقــبــة  فــي  للمفتشات 
الخاصة  ــراءات  ــ واإلجـ الــقــرارات 
بــــــــــــاإلجــــــــــــراءات االحـــــــتـــــــرازيـــــــة 
المنشآت  في  تطبيقها  الواجب 
والصحية  والسياحية  التجارية 
وغيرها،  والخدمية  والصناعية 
ــة إلــــــى ضـــبـــط األســـــــواق  ــ ــافـ ــ إضـ
ورصد أية حاالت غش أو تاعب 
ــاذا اإلجــــــراءات  بـــاألســـعـــار واتــــخــ

القانونية الازمة.
جــرى  الـــــذي  ــوار  الــــحــ وأدار 
عــبــر حــســاب الــمــجــلــس األعــلــى 
لــلــمــرأة فـــي تــطــبــيــق انــســتــجــرام 
اإلعـــامـــي إبـــراهـــيـــم الــتــمــيــمــي، 
واســتــضــاف خــالــه مــديــرة إدارة 
الــصــنــاعــة  وزارة  فـــي  الــتــفــتــيــش 
ــارة والــــســــيــــاحــــة مــنــى  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
واخــتــصــاصــيــة سامة  الــعــلــوي، 
السيدة  الصحة  بــوزارة  األغذية 
ــداق، واخــتــصــاصــيــة  ــحــ زيـــنـــب الــ
بــــــــوزارة  أول  عـــمـــالـــي  تـــفـــتـــيـــش 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 

آيات جناحي.
التميمي في مستهل  وأشــار 
النوعي  الحضور  أن  إلى  اللقاء 
ــلــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة  والــــكــــمــــي لــ
فـــي الــصــفــوف األمـــامـــيـــة ســـواء 
فــي  أو  ــي  ــحـ الـــصـ الــــقــــطــــاع  فــــي 
ــدة إنـــمـــا  ــانــ ــســ ــمــ ــات الــ ــاعــ ــقــــطــ الــ
ويأتي  واالعــتــزاز،  للفخر  يدعو 
التي  الــمــرأة  دعــم  ثــمــرًة لجهود 
يبذلها المجلس األعلى للمرأة 
الملكي  السمو  صاحبة  برئاسة 
األمـــيـــرة ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم 
الــبــاد  عــاهــل  قــريــنــة  آل خليفة 
الــمــفــدى، الفــتــا إلـــى أن الــمــرأة 
ــرت شــجــاعــة  ـــهــ الــبــحــريــنــيــة أظـ
كـــبـــيـــرة فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــراحـــل 
ــانــــت  ــة، وكــ ــحــ ــائــ ــجــ مــــواجــــهــــة الــ
السيطرة  في  األساسي  العنصر 
عليها، خاصة في اآلونة األخيرة 
عــنــدمــا تــمــكــنــت الــبــحــريــن من 
خفض عدد اإلصابات والوفيات 
مــحــقــقــة بــذلــك نــجــاحــا مــبــهــرا 

بتعاون الجميع.
وأوضح أن المرأة البحرينية 
الــمــوظــفــة تــمــكــنــت مــنــذ بــدايــة 
الــتــأقــلــم بسرعة  الــجــائــحــة مــن 
ومـــرونـــة مـــع مــتــطــلــبــات الــوضــع 
الجديد الذي فرضته الجائحة، 
بما في ذلك المفتشات اللواتي 
نــهــضــن بــمــســؤولــيــة كـــبـــيـــرة فــي 
ــة تـــطـــبـــيـــق اإلجـــــــــــراءات  ــبــ ــراقــ مــ
أو  ــاون  ــ ــهــ ــ تــ دون  االحــــــتــــــرازيــــــة 
الــقــانــون  وفـــرض هيبة  تـــراخـــي، 

ونـــــيـــــل االحــــــــتــــــــرام مــــــن خــــال 
قـــــوة شــخــصــيــتــهــن ومــعــرفــتــهــن 
ــراءات وقــدرتــهــن  ــاإلجـ الــكــامــلــة بـ
عــلــى الــفــهــم الــدقــيــق والــشــامــل 

لمختلف تفاصيل عملهن.
مـــن جــانــبــهــا قــالــت الــســيــدة 
البحرينية  الـــمـــرأة  إن  الــعــلــوي 
ــدور كــبــيــر فــــي تــحــقــيــق  ــ ــوم بــ ــقـ تـ
ــوزارة  بــ الــتــفــتــيــش  إدارة  أهــــداف 
والسياحة،  والــتــجــارة  الصناعة 
ــرة  ــيــ ــبــ ــكــ ــام الــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ وتــــنــــفــــيــــذ الــ
في  اإلدارة  عــاتــق  عــلــى  الــمــلــقــاة 
ظـــــل الــــــظــــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
كــورونــا،  جــائــحــة  فرضتها  الــتــي 
إدارتها نفذت حتى  أن  موضحة 
اآلن قرابة 9 آالف زيارة تفتيشية 
ــــى األســـــــــــــــواق والــــمــــنــــشــــآت  ــلـ ــ عـ
الحاقة  وصــالــونــات  الــتــجــاريــة 

والتجميل والمطاعم وغيرها.
وأوضحت أن عدد المفتشات 
إلـــى  وصـــــل  حـــالـــيـــا  اإلدارة  فــــي 
ــانـــي مـــفـــتـــشـــات يــشــكــلــن مــا  ــمـ ثـ
عدد  إجمالي  من   %  22 نسبته 
الموظفين، ويعملن في األعمال 
الــمــكــتــبــيــة إضـــافـــة إلــــى جـــوالت 
ــارت  الــتــفــتــيــش الــمــيــدانــيــة، وأشــ
البحرين  مملكة  نــجــاح  أن  إلــى 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  تعميم  في 
ن  والـــتـــوازن بــيــن الــجــنــســيــن مكَّ
التصدي  من  البحرينية  المرأة 
والمساهمة  التحديات  لجميع 

في مختلف المجاالت.
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى اســـتـــيـــعـــاب 
إدارة  أهــداف  الكبير  المفتشات 
التفتيش التي تدور حول تشجيع 
االلــتــزام،  على  التجاري  الــشــارع 
فقط،  المخالفات  رصــد  وليس 
آمنة  منتجات  ذات  بيئة  وتوفير 
أن  إلـــى  مــشــيــرة  للمستهلكين، 
دورهــا، وخصوصا  أثبتت  المرأة 
بالتفتيش  الــجــائــحــة  أيــــام  فـــي 
عــلــى األســـــواق والــمــحــات دون 

تردد وخوف. 
ــــك أوضــــحــــت زيــنــب  ــى ذلـ ــ إلـ
أخـــصـــائـــيـــات  دور  أن  الـــــحـــــداق 
الصحة  ــوزارة  بـ األغــذيــة  سامة 
تضاعف بسبب الجائحة، ولكن 
المرأة قامت بأداء دورها بتفاني 
وتحدثت عن قصص  كلل.  وبا 
في  المفتشات  أنــجــزتــهــا  نــجــاح 
الـــــوزارة مــن خـــال الــكــشــف عن 
مخازن أغذية مخالفة وغيرها.

وقالت إن المرأة البحرينية 
ــدم  ــى قـ ــلـ ــقـــف عـ ــوم تـ ــ ــيـ ــ ــاتــــت الـ بــ
المساواة إلى جوار أخيها الرجل 
بما  العمل  مواطن  في مختلف 
التي تتطلب  ذلــك األعــمــال  في 
التفتيش  مثل  والــعــزم  الحسم 
 450 هــنــاك  وان  الــمــخــالــفــات،  و 
تفتيشها  يــتــم  تـــجـــاريـــا  مـــحـــاال 
ــددا مــن  ــ ــ عـ أن  مــبــيــنــة  شـــهـــريـــا، 
المفتشات قمن بتطوير العديد 
مـــن الـــبـــرامـــج والـــتـــي تــصــب في 
سرعة العمل وجودته وأيضا في 

خدمة الزبون.
فــيــمــا قـــالـــت آيـــــات جــنــاحــي 
أثــبــتــت  الــبــحــريــنــيــة  ــرأة  ــمــ الــ إن 
العمالي  التفتيش  فــي  نفسها 
ــــروف الــجــائــحــة  بــالــرغــم مـــن ظـ
ــال  ــال رجــ ــمـ الـــتـــعـــامـــل مــــع عـ أو 
لــلــتــفــتــيــش عــلــيــهــم فــــي جــمــيــع 
أماكن العمل مهما كانت بعيدة. 
وكانت المفتشات يتخذن جميع 
اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة أثــنــاء 
المفتشات  إن  وقالت  التفتيش، 
ـــزرن مـــواقـــع مــتــعــددة كــالــورش  يـ
ــع، وقـــد  ــانـ ــمـــصـ ــات والـ ــراجــ ــكــ والــ
أثبتن قدرتهن على إدارة العمل 
والــتــكــيــف مـــع ضــغــوط الــعــمــل، 
الــمــفــتــشــات  نــســبــة  أن  مــبــيــنــة، 
الــبــنــات الــلــواتــي يــحــمــلــن صفة 
إلى  مأمور ضبط قضائي يصل 
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المفت�شات بالجهات الحكومية  في مواجهة الجائحة 

} زينب الحداق.} منى العلوي.

} إبراهيم التميمي.} آيات جناحي.

ــان بــــن عــيــســى  ــمـ ــلـ ــد سـ ــ أكــ
الــمــنــاعــي محافظ  بــن هــنــدي 
أن  الـــــــمـــــــحـــــــرق  ــة  ــ ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ مــ
السامية  الملكية  الــخــطــابــات 
الملك تحمل  من لدن جالة 
تمثل  مستقبلية  ورؤيــــة  فــكــرا 
النهج الذي تسير عليه مملكة 
ــرة  ــادة حـــضـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــبــــحــــريــــن بـ
الباد  عاهل  الجالة  صاحب 
الــمــفــدى بــدعــم ومــســانــدة من 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
استقبال  ذلك خال  جاء 
ــورة لـــولـــوة  ــتــ الـــمـــحـــافـــظ الــــدكــ
كتابها  أهـــدتـــه  الــتــي  بـــودالمـــة 
ــوان »الــنــهــج  ــنــ الــــــذي حـــمـــل عــ
الـــوطـــنـــي فـــي خـــطـــابـــات حمد 
بـــن عــيــســى«، وهـــو يــعــد ضمن 
ســلــســلــة تــحــلــيــل الــخــطــابــات 
الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة لــحــضــرة 
الملك حمد  الجالة  صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك 

مملكة البحرين.
ــافـــظ عــلــى  وأثــــنــــى الـــمـــحـ
الـــجـــهـــد الــــمــــبــــذول فـــــي هـــذا 
ــاب، مــــؤكــــدا أنـــــه يــعــتــبــر  ــتــ ــكــ الــ
ــن  ــيـ ــدارسـ ــلـ مـــرجـــعـــا عـــلـــمـــيـــا لـ
والـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــيـــــــن وألجـــــــــيـــــــــال 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
ــي بــنــاء  الـــنـــهـــج الـــبـــحـــريـــنـــي فــ
ــة وتــقــدمــهــا ونــجــاحــهــا  ــدولــ الــ
مؤكدا  األصــعــدة،  جميع  على 
أهــمــيــة تـــوزيـــع هــــذا اإلصـــــدار 
القيم في مختلف دول العالم 

عبر سفارات المملكة.
ــت  ــ ــدمـ ــ ــا قـ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــــن جــ

ــة  ــ ــودالمـ ــ الـــــدكـــــتـــــورة لـــــولـــــوة بـ
للمحافظ،  وتقديرها  شكرها 
الــــكــــتــــاب  أن  إلــــــــــى  مـــــشـــــيـــــرة 
ــام  ــو عـ ــحـ ــتــــغــــرق تـــألـــيـــفـــه نـ اســ
من  فــكــرتــه  واستلهمت  كــامــل، 
الـــخـــطـــاب الـــمـــلـــكـــي الـــســـامـــي 
الــــذي وجــهــه حــضــرة صــاحــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــالــ ــجــ الــ
عيسى آل خليفة ملك مملكة 
خال  مــن  المفدى،  البحرين 
البرنامج التلفزيوني »مجتمع 
واعــــي« الـــذي وجـــه مــن خاله 
كلمة  الــمــفــدى  الملك  جــالــة 
الطلبة  وبناته  ألبنائه  سامية 
العالمية  الجائحة  خال هذه 

للمواطنين  الطمأنينة  لــبــث 
ــــث جــالــتــه  ولــلــمــقــيــمــيــن، وحـ
عــلــى مواصلة  الــطــلــبــة  أبـــنـــاءه 
والتحول  الــدراســي  التحصيل 

إلى التعليم اإللكتروني.
يعتبر  الــكــتــاب  أن  وأكــــدت 
ــنـــبـــاط  ــلـــمـــيـــة الســـتـ دراســــــــــة عـ
ــي  ــنـ ــوطـ ــهــــج الـ ــنــ ــزات الــ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ مـ
الــبــحــريــنــي مــن خـــال تحليل 
السامية  الملكية  الــخــطــابــات 
منذ  المفدى  الملك  لجالة 
عام 1999-2020، حيث يحتوي 
تتناول  فصول   7 على  الكتاب 
ــي  ــنـ ــوطـ ــهــــج الـ ــنــ ــزات الــ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ مـ

البحريني.

الق�شيبي ع��شوا بم�جل�ش اأمناء »الملكية للإنقاذ«

ــنـــت الــــمــــؤســــســــة الــمــلــكــيــة  ــيـ عـ
ــيــــة  ــائــ لـــــإنـــــقـــــاذ والــــــســــــامــــــة الــــمــ
نيلة  الشيخة  ســمــو  فــي  المتمثلة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــن  حمد  بنت 
رئــيــســة الـــمـــؤســـســـة، فـــــواز بـــن فهد 
الــذي  القصيبي،  عبدالرحمن  بــن 
شركة  رئــيــس  نــائــب  منصب  يشغل 
مجلس  في  عضوا  القصيبي،  فهد 
سبيل  فــي  وذلـــك  المؤسسة،  أمــنــاء 
النوعية  بالخبرات  المؤسسة  رفــد 
والمتميزة، للعمل سوية في سبيل 
الملكية  المؤسسة  أهــداف  تحقيق 
لإنقاذ والسامة المائية، الرامية 
إلى خدمة مملكة البحرين الغالية 

وشعبها والقاطنين على أراضيها.
الخوض في مجاالت عمل مختلفة  القصيبي من  فــواز  تمكن 
إلى جانب تسلمه العديد من المناصب اإلدارية خال سنوات عمله 
فيها  تــاركــًا  مــجــاالت مختلفة  فــي  واســعــة  خــبــرة  تكوين  مــن  مكنته 
جهوده المشهود لها في عضوية مجلس اإلدارة ومختلف المجاالت.

} فواز القصيبي.

م�ح�اف�ظ ال��م��ح��رق: ال��خطاب�ات ال��م�ل�ك�ية 

حكيمة م�شتقبلية  �ر�ؤية  نهجا  تحمل  ال�شامية 

} محافظ المحرق يتسلم الكتاب.

كتبت فاطمة علي:
شــكــا مــواطــنــون مـــن انــقــطــاع 
تـــحـــلـــيـــل تـــــعـــــداد الــــــــدم الـــشـــامـــل 
الــصــحــيــة  الـــمـــراكـــز  فـــي   )CBC(
بعض  في تشخيص  أهميته  رغــم 
الــحــاالت الــمــرضــيــة، مــؤكــديــن أن 
ــدة اخــتــفــائــه تـــجـــاوزت الــشــهــر،  مــ
األمر الذي يضطرهم إلى أجرائه 
فـــي مــخــتــبــرات الــقــطــاع الــخــاص 

على حسابهم الخاص.
ــوا أنـــهـــم أبــلــغــوا عن  ــحــ وأوضــ
للجهات  وتــكــرارا  ــرارا  مـ المشكلة 
المعنية بيد أن الوضع لم يتغير 
وعــنــد الــســؤال عــن مــوعــد تــوافــره 
تــــكــــون اإلجــــــابــــــة مـــبـــهـــمـــة وغـــيـــر 

واضحة.
ــداد  ــ ــعـ ــ تـ ــــص  ــحـ ــ فـ أن  يــــــذكــــــر 
اخــتــبــار   )CBC( ــل  ــامـ ــكـ الـ الــــــدم 
ــع  ــوضـ الـ لــتــقــيــيــم  يـــســـتـــخـــدم  دم 
عن  والــكــشــف  للمريض  الــصــحــي 
مجموعة كبيرة من االضطرابات، 
بما فــي ذلــك فقر الــدم والــعــدوى 
وابــيــضــاض الـــدم ويــقــيــس فحص 
تــعــداد الـــدم الــكــامــل الــعــديــد من 
مــكــونــات الــــدم وســـمـــاتـــه، بــمــا في 
ذلـــك خــايــا الـــدم الــحــمــراء التي 
تــحــمــل األكــســجــيــن وخــايــا الــدم 
الــبــيــضــاء الـــتـــي تــكــافــح الـــعـــدوى 
والهيموجلوبين، والبروتين الذي 
يحمل األكسجين في خايا الدم 
الحمراء وحجم الكريات الحمراء 

الـــمـــكـــدســـة )الـــهـــيـــمـــاتـــوكـــريـــت(، 
وقياس نسبة خايا الدم الحمراء 
البازما  أو  الــســائــل  الــمــكــون  إلــى 
تساعد  التي  والصفائح  الــدم  في 

في تجلط الدم.
الــطــبــيــب بعمل  يــوصــي  وقــــد 
ــل كــجــزء  ــامـ كـ ــعــــداد دم  تــ تــحــلــيــل 
مـــن الــفــحــص الــطــبــي الــروتــيــنــي 
لمراقبة الصحة العامة للمريض 
من  متنوعة  مجموعة  ولفحص 
االضــطــرابــات، مــثــل فــقــر الـــدم أو 
اللوكيميا، ولكنه قد يقترح إجراء 
الــمــريــض  كـــان  إذا  التحليل  هـــذا 
أو  الـــتـــعـــب  أو  الـــضـــعـــف  يـــعـــانـــي 
الكدمات  أو  االلــتــهــاب  أو  الحمى 
أو النزيف، حيث إن تحليل تعداد 
الدم الكامل يساعد في تشخيص 
واألعـــراض.  العامات  هــذه  سبب 
يــشــك في  الــطــبــيــب  ــان  كــ إذا  ــا  أمــ
أمر المريض وأنه مصاب بالتهاب 
أيًضا  االختبار  يساعد  أن  فيمكن 
فـــــي تـــأكـــيـــد ذلــــــك الـــتـــشـــخـــيـــص، 
ــداد الــــدم  ــعــ ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام تــ
الصحي  الوضع  لمراقبة  الكامل 
أدويـــة قد  تــنــاول  مــا  إذا  للمريض 

تؤثر على عدد خايا الدم.
أعلنت  متصل  صعيد  وعــلــى 
مجموع  أّن  مؤخرا  الصحة  وزارة 
ــة الـــتـــي  ــريــ ــبــ ــمــــخــ ــل الــ ــيــ ــالــ ــتــــحــ الــ
بلغ  الصحية  المراكز  في  أجريت 

12.331.739 تحليًا.

منذ �أكثر من �شهر

فح��ش ال�شفائ�ح الدموي�ة مخت�ف 

ال�شحي�ة المراك�ز  مختب�رات  م�ن 
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»في العدد«
بالتعاون مع دارة األنصاري للفكر والثقافة

05

16 األف �صخ�ص ح�صلوا على التطعيم يف اإجازة العيد

15% انخفا�ص الإ�صابات يف »اأ�صبوع الأ�صحى«
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اجلديدة  الإ�شابة  حالت  وا�شلت 

ــد-19«  ــي ــ�ف ــا »ك ــ�رون بــفــرو�ــس ك

اإذ  املن�شرم،  الأ�شب�ع  خالل  انخفا�شها 

�شبقه  الذي  بالأ�شب�ع  مقارنة  انخف�شت 

بن�شبة 15% على الأقل.

�شهد  الذي  املا�شي  الأ�شب�ع  و�شجل 

اإ�شابة  حالة   613 الأ�شحى  عيد  اإجازة 

جديدة بفرو�س ك�رونا، مقارنة بـ721 

ي�لي�،  من  الثاين  الأ�شب�ع  يف  حالة 

من  الأول  الأ�شب�ع  يف  حالة  و1057 

اإىل  فانخف�شت  ال�فيات  اأما  ذاته.  ال�شهر 

اأدنى م�شت�ى لها خالل اأ�شب�ع واحد، اإذ 

اأعلن عن حالتي وفاة فقط.

وا�شلت  التطعيمات،  �شعيد  وعلى 

الكبرة  ق�تها  ال�طنية  احلملة 

لالأ�شخا�س  التطعيمات  تقدمي  يف 

من  الأربعة  الأيام  ف�شجلت  الراغبني، 

يقرب  ما  ح�ش�ل  الأ�شحى  عيد  اإجازة 

على  حا�شل  �شخ�س  ــف  األ  16 مــن 

التطعيم. جرعات 

للطائفة  املرُبمج  الإق�شاء  وممار�شات  املمنهج  التهمي�س  �شيا�شات  تتعدى 

خالل  من  وذلك  الأقليات،  وا�شطهاد  ا�شتهداف  �ش�ر  كل  قطر،  يف  ال�شيعية 

حرمانهم من اإمكانية ال��ش�ل اإىل حق�قهم الإن�شانية والجتماعية والثقافية، 

الدينية،  �شعائرهم  ممار�شة  على  وم�ؤثر  مبا�شر  ب�شكل  ينعك�س  الذي  الأمر 

وبح�شب تقرير احلريات الدينية ال�شادر عن وزارة اخلارجية الأمريكية ت�شكل 

الطائفة ال�شيعية يف قطر ما يقارب الـ10% من امل�اطنني، اإل اأن هذه ال�شريحة 

ومنّظمات  اإقليمية  اإعالم  و�شائل  تتجاهلها  ُمعلنة،  غر  ناعمة  حرباً  ت�اجه 

حق�قية دولية.

التي حتييها  املنا�شبات  تفا�شيل  القطرية يف كل  الأمنية  الأجهزة  وتتحكم 

الطائفة ال�شيعية والتي يبلغ تعدادها ح�ايل 240،000 يف 20 ماأمًتا فقط، يف 

حني يتمّتع اأبناء الطائفة ال�شيعية يف البحرين مبمار�شة �شعائرهم بكل حرية 

ا يف مناطق خمتلفة. من خالل 632 ماأمًتا مرّخ�شً

ال�شيعية، فال يخفى  الطائفة  الأمنية �شّد  اأدواته  القطري  النظام  وُيطلق 

على اأحد يف كل اأنحاء قطر ومنطقة اخلليج العربي، ممار�شات املدع� حممد 

مل�شاجدهم  هدم  من  ال�شيعة  �شّد  ال�شابق  قطر  اأمر  زوجة  �شقيق  امل�شند 

وح�شينياتهم.

�صركات التاأمني تبا�صر 

احلوادث الب�صيطة ابتداًء من اليوم

اأعلن رئي�س جمعية التاأمني البحرينية 

التاأمني  �شركات  بدء  عن  حممد  ج�اد 

الب�شيطة  املرورية  للح�ادث  مبا�شرتها 

الأحد،  الي�م  من  ابتداًء  عليها  املت�شالح 

حيث ميكن الإبالغ عن احل�ادث املرورية 

احل�ادث  خدمات  خالل  من  الب�شيطة 

املرورية عرب تطبيق »e Traffic« اأو من 

خالل �شركة التاأمني امل�ش�ؤولة.

احل�ادث  اإ�شناد  م�شروع  اأن  وذكر 

�شركات  اإىل  عليها  املت�شالح  املرورية 

ن�عه  من  الأول  امل�شروع  ه�  التاأمني 

رائدة  خط�ة  يعد  وتطبيقه  املنطقة  يف 

امل�شروع ه�  هذا  اأن  كما  البحرين،  ململكة 

للمرور  العامة  الإدارة  بني  التعاون  ثمرة 

وجمعية  املركزي  البحرين  وم�شرف 

التاأمني البحرينية.

خالد بن حمد وجه ب�صرف مكافاآت للفريق.. وتون�ص حتقق اأول ميدالية للعرب

منتخب البحرين لليد يخ�صر ب�صرف اأمام ال�صويد
ط�كي� - وكالت:

خ�شر منتخب مملكة البحرين لكرة اليد اأمام نظره ال�ش�يدي 

من  الأوىل  اجل�لة  مناف�شات  �شمن   ،31-32 القاتل  ال�قت  يف 

املجم�عة الثانية يف دورة الألعاب الأوملبية يف العا�شمة ط�كي�.

متقدًما  املباراة  من  الأول  ال�ش�ط  البحريني  املنتخب  واأنهى 

ال�ش�ط  الع�دة يف  من  ال�ش�يديني متكن�ا  لكن  بنتيجة 16-18، 

الثاين وفر�ش�ا التعادل قبل اأقل من ثالث دقائق على نهاية املباراة.

وتقديًرا لأدائهم البط�يل املتميز وحتليهم بالروح القتالية، وجه 

�شم� ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س 

الأعلى لل�شباب والريا�شة، رئي�س الهيئة العامة للريا�شة، رئي�س 

اللجنة الأوملبية البحرينية ب�شرف مكافاآت مالية لالعبي منتخبنا 

لكرة اليد بعد اأدائهم امل�شرف اأمام ال�ش�يد و�شيف بطل العامل.

من ناحية ثانية، ح�شد العرب ميدالية اأوىل يف الي�م الأول 

الت�ن�شي  طريق  عن  ط�كي�،  اأوملبياد  يف  امليداليات  ت�زيع  من 

ريا�شة  يف  كلغ   58 وزن  ف�شية  اأحرز  الذي  اجلندوبي  حممد 

التايك�اندو.

مدير املنظمة الدولية ي�صل البحرين اليوم

»ال�صحة العاملية« تطلع على جتربة اململكة يف الت�صدي لكورونا

ي�شل اإىل مملكة البحرين الي�م املدير 

الدكت�ر  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  العام 

تيدرو�س غيربي�ش��س، يف زيارة ر�شمية 

الر�شمي  الفتتاح  مبنا�شبة  ي�مني  ملدة 

باململكة  العاملية  ال�شحة  منظمة  ملكتب 

العاملية  ال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف 

لفرو�س ك�رونا »ك�فيد-19«.

املنظمة،  مدير  يطلع  اأن  املقرر  ومن   

والإجراءات  املتميزة  اململكة  جتربة  على 

مت  التي  ال�قائية  والتدابر  الحرتازية 

من  واحلد  للجائحة  للت�شدي  اتخاذها 

�شحة  حفظ  يف  اأ�شهم  مبا  انت�شارها 

و�شالمة امل�اطنني واملقيمني.

ومن املقرر اأن يت�شمن برنامج زيارة 

تيدرو�س غيربي�ش��س ج�لة يف  الدكت�ر 

الفح�س  ومراكز  امل�شت�شفيات  من  عدد 

غرفة  وزيارة  التطعيم  ومراكز  والعالج 

عليها  بالإ�شراف  يق�م  التي  العمليات 

الفريق ال�طني الطبي للت�شدي لفرو�س 

يف  الزيارة  خالل  �شي�شارك  كما  ك�رونا. 

العاملية  ال�شحة  منظمة  مكتب  افتتاح 

مبملكة البحرين.

الأقل حقوًقا يف دول جمل�ص التعاون

ا�صتهداف ممنهج حلقوق الطائفة ال�صيعية يف قطر

04
02

ب������دون  ����ص���ي���ع���ي يف ق����ط����ر  رب�������ع م����ل����ي����ون 

ح����ق����وق دي���ن���ي���ة وان����ت����ه����اك����ات م��ت��وا���ص��ل��ة

بقلم: أ. د. محمد جابر األنصاري

03تيدرو�س غيربي�سو�س

15-14

07

07  قدم منتخبنا لكرة اليد اأداًء بطوليًا اأمام ال�سويد و�سيف بطل العامل 

يف �صحايا الفي�صانات

امل���ل���ك ي���ع���زي ال���رئ���ي�������ص ال�����ص��ي��ن��ي

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املفدى، برقية تعزية وم�ا�شاة اإىل الرئي�س 

ال�شني  جمه�رية  رئي�س  بينغ  جني  �شي 

�شحايا  يف  وذلك  ال�شديقة،  ال�شعبية 

الفي�شانات التي اجتاحت مقاطعة خنان 

الغزيرة،  الأمطار  ال�شينية، جراء هط�ل 

من  العديد  �شق�ط  عن  اأ�شفرت  والتي 

وتدمر  واملفق�دين  وامل�شابني  ال�شحايا 

العديد من املمتلكات العامة.

الربقية  يف  جاللته،  اأعرب  وقد 

م�ا�شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن 

ال�شني  جمه�رية  ول�شعب  لفخامته 

ال�شعبية ولأ�شر ال�شحايا، متمنًيا جاللته 

ت�شفر  واأن  العاجل،  بال�شفاء  للم�شابني 

العث�ر  عن  والإنقاذ  البحث  عمليات 

اىل  وع�دتهم  الناجني  من  املزيد  على 

القائم�ن  يتمكن  واأن  �شاملني،  مناطقهم 

يف البلد ال�شديق من تخطي هذه الكارثة 

الطبيعية.

الرئي�س ال�سينيجاللة امللك
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لالطالع على جتربة اململكة يف الت�صدي جلائحة فريو�س كورونا 

مدير منظمة ال�صحة العاملية ي�صل مملكة البحرين اليوم

ي�صل اإىل مملكة البحرين اليوم الأحد املوافق 25 يوليو 2021 الدكتور 

تيدرو�س غيربي�صو�س املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية، يف زيارة ر�صمية 

ملدة يومني مبنا�صبة الفتتاح الر�صمي ملكتب منظمة ال�صحة العاملية باململكة 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  العاملية  ال�صثنائية  الظروف  ظل  يف 

املدير  املنظري  اأحمد  الدكتور  يرافقه  املنظمة،  اأن يطلع مدير  املقرر  اإذ من 

الإقليمي للمنظمة ل�صرق املتو�صط، على جتربة اململكة املتميزة والإجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية التي مت اتخاذها للت�صدي للجائحة واحلد من 

انت�صارها، مبا اأ�صهم يف حفظ �صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني. 

البحرين  اإىل مملكة  العاملية  ال�صحة  مدير عام منظمة  زيارة  وجت�صد 

وافتتاح املكتب الإقليمي للمنظمة خطوة جديدة على �صعيد تطوير عالقات 

التعاون الوثيقة بني اجلانبني يف العديد من املجالت ال�صحية، والتي تهدف 

بالدرجة الأوىل اإىل تعزيز �صبل التكامل من اأجل موا�صلة تطوير امل�صاريع 

ال�صحية، مبا ي�صب يف حتقيق الأهداف التنموية امل�صرتكة ل�صالح القطاع 

ال�صحي.

الدكتور تيدرو�س غيربي�صو�س  اأن يت�صمن برنامج زيارة  املقرر  ومن 

جولة يف عدد من امل�صت�صفيات ومراكز الفح�س والعالج ومراكز التطعيم، 

وزيارة غرفة العمليات التي يقوم بالإ�صراف عليها الفريق الوطني الطبي 

للت�صدي لفريو�س كورونا.

العاملية  ال�صحة  افتتاح مكتب منظمة  الزيارة يف  كما �صي�صارك خالل 

ا موؤمتًرا �صحفًيا يوم الثنني مب�صاركة  مبملكة البحرين، فيما �صيعقد اأي�صً

تيدرو�س  والدكتور  ال�صحة،  وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  الأ�صتاذة 

غيربي�صو�س املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية.

مدينة  »املنامة  موؤخًرا  اأعلنت  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأن  ُيذكر  مما 

�صحية« كاأول عا�صمة يف اإقليم �صرق املتو�صط نظري جودة خدمات الرعاية 

الأولية يف املراكز ال�صحية املوزعة مع �صهولة الو�صول لها، والربامج التي 

تهدف اإىل تعزيز ال�صحة ون�صر الوعي ال�صحي، وبرنامج التمنيع املو�صع، 

اإىل  البيئة،  و�صحة  املدر�صية  وال�صحة  الأغذية  �صالمة  برامج  وخمتلف 

جانب الربامج التي تهدف ملكافحة الأمرا�س املزمنة واملعدية وغريها من 

الربامج.

وزير العمل يجتمع مع الرئي�س التنفيذي للحكومة االلكرتونية

 بحث م�صتجدات اإطالق من�صة مهارات التوظيف

والتنمية  العمل  وزير  تراأ�س 

الجتماعية، جميل بن حممد علي حميدان 

مع  املرئي  الت�صال  تقنية  عرب  اجتماًعا 

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

القائد،  الإلكرتونية حممد علي  واحلكومة 

من�صة  اإطالق  م�صتجدات  اآخر  لبحث 

مهارات التوظيف، والتي �صي�صهم توفريها 

والتدريبية  التعليمية  الربامج  تطوير  يف 

و�صقل مهارات الطلبة، مبا يلبي احتياجات 

�صوق العمل يف امل�صتقبل.

ُعقد  الذي  الجتماع،  خالل  مت  وقد 

املعنيني  امل�صوؤولني  من  عدد  بح�صور 

اآخر  ا�صتعرا�س  والهيئة،  بالوزارة 

التوظيف،  مهارات  من�صة  م�صتجدات 

العمل  وزارة  بقيام  يتعلق  ما  خا�صة 

هيئة  بتزويد  الجتماعية  والتنمية 

مبا  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

يلزم من بيانات، باعتبارها �صريًكا اأ�صا�صًيا 

باملوؤ�صرات  وتغذيتها  املن�صة  اإطالق  يف 

املطلوبة لتعزيز قاعدة بياناتها كمنظومة 

تقدمي  على  تعمل  متكاملة  اإلكرتونية 

والوظائف  املهارات  لأهم  �صاملة  بيانات 

التي يتطلبها �صوق العمل، لت�صهم بذلك يف 

للموؤ�ص�صات  امل�صتقبلية  ال�صيا�صات  ر�صم 

العايل،  التعليم  وموؤ�ص�صات  احلكومية 

وكذلك تطوير خمرجات التعليم مبا يخدم 

احتياجات �صوق العمل.

ت�صافر  اأهمية  على  اجلانبان  اأكد  وقد 

امل�صروع  هذا  اإجناز  ل�صرعة  اجلهود  كافة 

تنفيًذا  ياأتي  والذي  الرائد،  الوطني 

مبارك  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات 

جمل�س  رئي�س  نائب  املوقر،  خليفة  اآل 

للتعليم  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الوزراء، 

الرقمي  التحول  ت�صجيع  نحو  والتدريب، 

للتكنولوجيا  الأمثل  التوظيف  وحتقيق 

وفق  بيانات  قاعدة  توفري  يف  احلديثة 

اأ�ص�س ومعايري �صليمة لر�صم معامل �صوق 

العمل امل�صتقبلية يف مملكة البحرين.

حميدان  اأكد  ال�صياق،  هذا  ويف 

هيئة  مع  التعاون  على  الوزارة  حر�س 

يف  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

م�صرًيا  املهم،  الوطني  امل�صروع  هذا  اإجناز 

التوظيف  مهارات  من�صة  اإطالق  اأن  اإىل 

كبرية  اإيجابية  انعكا�صات  له  �صيكون 

�صتوفر  حيث  العمل،  �صوق  �صعيد  على 

املن�صة ولأول مرة على امل�صتوى الوطني 

بيانات تف�صيلية ومعلومات دقيقة منقحة 

مرتبطة ب�صوق العمل، و�صتقدم املوؤ�صرات 

قراءة  خاللها  من  يتم  التي  واملعطيات 

الفعلية  واحتياجاته  العمل  �صوق  واقع 

املوؤهلة،  العاملة  الأيدي  من  وامل�صتقبلية 

التوظيف  خمرجات  بتح�صني  ذلك  وربط 

التعليمية،  املراحل  خمتلف  يف  والتدريب 

كما �صتعك�س املن�صة حجم القوى العاملة 

امل�صتجدات  واآخر  منوها  وم�صتويات 

وامل�صتحدثة  التقليدية  بالوظائف  املتعلقة 

والذكاء  التكنولوجي  بالتطور  املرتبطة 

ال�صطناعي واملتغريات املتالحقة يف عامل 

اأن  موؤكًدا  الإنتاج،  اأمناط  وتطور  الأعمال 

املدر�صي  للطالب  �صتتيح  املن�صة  هذه 

وويل اأمره وكذلك لأطراف النتاج متابعة 

العمل،  �صوق  يف  والتحديثات  املغريات 

الأفراد  خمتلف  وعلى  عليهم  ي�صهل  مما 

اتخاذ  عملية  العالقة  ذات  واملوؤ�ص�صات 

التوجهات  لتحديد  املنا�صبة  القرارات 

العلمية والعملية، ما ي�صهل على كل جهة 

حتديد اأولوياتها وفق املوؤ�صرات والقراءات 

العلمية والواقعية التي تقدمها املن�صة.

القائد  علي  حممد  اأ�صاد  جانبه،  من 

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

بالتعاون  الإلكرتونية  واحلكومة 

الوزارة  بني  والقائم  امل�صرتك  والتن�صيق 

امل�صروع  هذا  اإطالق  اأجل  من  والهيئة 

الوطني الهام، موؤكًدا باأن هيئة املعلومات 

مع  وبال�صراكة  اللكرتونية  واحلكومة 

اجلهات ذات العالقة �صتعمل على تطوير 

من�صة مهارات التوظيف يف خمتلف مراحل 

احلكومية  الأهداف  وحتقيق  اإعدادها 

مبتكر  اإلكرتوين  نظام  تقدمي  امل�صرتكة يف 

املعلومات  توفري  على  قادر  اجلودة  عايل 

املوحدة والدقيقة حول واقع �صوق العمل 

يف مملكة البحرين.

�صتعتمد  املن�صة  باأن  القائد  واأكد 

ال�صطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف  على 

يف  ي�صهم  ومبا  ال�صحابية،  واحلو�صبة 

حتقيق جمموعة من الأهداف ومنها حفظ 

النفقات، وتوفري  الوقت واجلهد، وتر�صيد 

اجلهات  لكافة  تتيح  ا�صتيعابية  طاقة 

املتاحة  املعلومات  امل�صتفيدة الطالع على 

عرب املن�صة يف وقت زمني واحد.

املحافظة ال�صمالية تد�ّصن الن�صخة 

اخلام�صة من برنامج الرابح االأكرب

حمافظ  الع�صفور  عبداحل�صني  ال�صيخ  بن  علي  د�صن 

الرابح  برنامج  من  اخلام�صة  الن�صخة  ال�صمالية  املحافظة 

البحرين«،  �صيف  يف  الأكرب  »الرابح  عنوان  حتن  الأكرب، 

الدو�صري نائب  العميد خالد ربيعة �صنان  وذلك بح�صور 

للربنامج،  الداعمة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  املحافظ، وممثلي 

رئي�س  اإىل  بالإ�صافة  ال�صحة،  اأ�صدقاء  جميعة  ورئي�س 

منظمة  مكتب  وممثل  البحرينية،  التوحديني  جمعية 

ال�صحة العاملية يف البحرين، وامل�صاركني يف هذه الن�صخة 

البالغ عددهم 46 م�صارًكا من كال اجلن�صني  من الربنامج 

وخمتلف الأعمار.

تلقاه  الذي  الدعم  ال�صمالية  املحافظة  حمافظ  وثّمن 

جنان  ومركز  ال�صحة  اأ�صدقاء  جمعية  قبل  من  الربنامج 

الن�صختني  يف  �صار  وجممع  الأ�صرة  واأ�صواق  الطبي 

مب�صاركة  �صتتميز  الن�صخة  هذه  اأن  مبيًنا  ال�صابقتني، 

جمعية  مع  بالتعاون  التوحد  بطيف  امل�صابني  من  ع�صرة 

اإعداد ا�صرتاطات وموا�صفات  اإذ مت  التوحديني البحرينية، 

ال�صحي  و�صعهم  مع  تتنا�صب  ال�صريحة  بهذه  خا�صة 

والنف�صي، وتركز على كيفية تخفيف الوزن يف املقام الأول، 

ورفع  عنهم  التخفيف  يف  ذويهم  م�صاندة  بهدف  وذلك 

اجلميع  اأن  موؤكًدا  كاهلهم،  امل�صوؤولية عن  من جانب  جزء 

رابٌح يف هذه امل�صابقة، وذلك من خالل اكت�صابهم الأمناط 

مع  اأوزانهم  تخفيف  �صت�صهم يف  التي  والغذائية  ال�صحية 

جميع اأفراد اأ�صرهم، وتعويدهم على جعل الريا�صة وحرق 

الدهون وال�صعرات احلرارية جزًءا من روتينهم اليومي، ما 

�صينعك�س على واقعهم ال�صحي والبدين.

البحرين تدين اإطالق »احلوثي«

طائرات م�صرية باجتاه ال�صعودية

ادانت وزارة اخلارجية وا�صتنكرت ب�صدة قيام ميلي�صيا 

امل�صرية  الطائرات  من  عدد  باإطالق  الإرهابية  احلوثي 

العربية  اململكة  يف  اجلنوبية  املنطقة  باجتاه  املفخخة 

اعتداء  ي�صكل  جبان  اإرهابي  عمل  يف  ال�صقيقة،  ال�صعودية 

اأمن  ويعر�س  وا�صتقرارها،  اململكة  �صيادة  على  �صافرا 

و�صالمة املدنيني للخطر.

يف  البحرين  مملكة  وقوف  اخلارجية  وزارة  واكدت 

�صف واحد اإىل جانب اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة، 

بكفاءة  م�صيدة  وا�صتقرارها،  اأمنها  ي�صتهدف  ما  كل  �صد 

يف  ال�صرعية  دعم  لتحالف  اجلوي  الدفاع  قوات  ويقظة 

وتدمريها،  الطائرات  اعرتا�س  من  متكنت  التي  اليمن 

م�صددة على �صرورة ا�صطالع املجتمع الدويل مب�صوؤولياته 

الأمن  تهدد  التي  الآثمة  احلوثية  العتداءات  هذه  اإدانة  يف 

وال�صتقرار الإقليمي.

»اأ�صرتا بروتوكول« تربم �صراكة مع » BRAVE CF« اأكرب منظمة اإعالمية ريا�صية 

)ذي  اأ�صوران�س  اأند  ترو�صت  اأوف  بروف  ذي  اأعلن   

بروف اأوف ترا�صت(، اأول من�صة ذكية على م�صتوى العامل 

اخرتاع  براءة  الذكية واحلا�صلة على  العقود  من  للتحقق 

 ،BRAVE CF على م�صتوى العامل، عن �صراكة اأ�صرتا مع

والتي  الأو�صط،  ال�صرق  ريا�صية يف  اإعالمية  منظمة  اأكرب 

تاأ�ص�صت بف�صل روؤية �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة.

ت�صتخدم  وثورية  جديدة  من�صة  اأ�صرتا  وتعترب 

بروتوكول اإثبات الثقة املبتكر واحلا�صل على براءة اخرتاع 

املالية  للموؤ�ص�صات  لمركزي  قانوين  �صمان  لتوفري  عاملًيا 

التقليدية والأع�صاء احلاليني يف نظام DeFi اليكولوجي 

الراغبني يف ت�صخري قوة الأنظمة الالمركزية باأمان اأكرب.

من خالل اإن�صاء طبقة اإ�صافية من الأمان حلماية جميع 

امل�صرتكني يف DeFi، �صت�صاهم اأ�صرتا بجعل هذه ال�صناعة 

القيود  بكثري  يتجاوز  ومبا  اإمكانياتها،  كامل  حتقق  باأن 

قيمتها  نحو  ودفعها  املركزية  الأعمال  لنماذج  احلالية 

املتوقعة البالغة تريليون دولر.

وبناء على هذه ال�صراكة، �صت�صبح اأ�صرتا راعياً عاملياً 

منواً  الأ�صرع  املنظمة  �صي�صاعد  مما   ،BRAVE CF لـ 

القتال  فنون  �صناعة  يف  للتغيري  �صعيها  يف  العامل  يف 

اأ�صرتا هي ال�صريك اخلا�س يف قواعد  املختلطة. و�صتكون 

حيث   BRAVE CFلـ )البلوك�صني(  املت�صل�صلة  البيانات 

الدفاع  فنون  ريا�صات  م�صهد  لتغيري  جهودها  يف  ت�صتمر 

عن النف�س وت�صتخدم امتدادها العاملي للدعوة اإىل حت�صني 

ال�صناعة ككل.

وتعليًقا على ذلك، قال �صاخب و�صيم، كبري م�صوؤويل 

اإزالة  هو  »هدفنا  ترا�صت:  اأوف  بروف  ذي  يف  البتكار 

التقليدية  املوؤ�ص�صات  طريق  يف  تقف  التي  احلواجز 

اأ�صرتا  اأن  نعتقد   .DeFi اليكولوجي  النظام  امل�صاركة يف 

نت�صارك  اأن  وي�صعدنا  للنمو،  العنان  لإطالق  املفتاح  هي 

مع BRAVE CF يف البحرين، والتي اأظهرت م�صتوى ل 

ي�صدق من التفاين يف بناء �صناعة التكنولوجيا النا�صئة. 

هذه هي اخلطوة الأوىل يف الدور الأو�صع حللولنا والتو�صع 

ال�صرتاتيجي يف ال�صرق الأو�صط«.

 BRAVE من جهته، قال حممد �صاهد، رئي�س منظمة

CF: »ي�صر BRAVE CF اأن تتعاون مع ذي بروف اأوف 
ال�صامل  التبني  لدعم  الوحيد  اجل�صر  يوفر  الذي  ترا�صت 

للحلول املبتكرة يف العامل احلقيقي. �صتكون من�صة اأ�صرتا 

اجلديدة مفيدة لل�صركات يف هذا امل�صعى لأنها توفر طبقة 

قانونية اآمنة عرب العقود الذكية. نحن فخورون باحل�صول 

على دعمهم«.
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�صرف املكافاآت اأدخل الفرحة يف قلوبنا وعبرّ عن التقدير الكبري لنا.. متطوعون يف ال�صفوف الأمامية: 

م�صتمرون يف خدمة وطننا الغايل واملكافاأة دافٌع ملزيد من العطاء يف جميع املواقع

ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  »الأيام«  عرب  املتطّوعون  ورفع 

والعرفات اإىل �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى، حفظ اهلل ورعاه، و�شاحب ال�شمو امللكي 

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

موؤّكدين  لهم،  ة  خا�شّ مكافاآت  ب�شرف  للتوجيه  الوزراء، 

تاأهبهم الدائم لن�شرة الوطن يف جميع املواقع وامليادين.

وعرب املتطوعون يف احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س 

كورونا )كوفيد 19( يف حمجر احلد عن اعتزازهم وفخرهم 

بنيل فر�شة خدمة وطنهم يف هذه الفرتة ال�شتثنائية التي 

متر بها اململكة ودول العامل اأجمع، معربني يف الوقت ذاته 

عن مدى �شعادتهم الغامرة يف خدمة وطنهم يف عدة مواقع 

من  الت�شجيعية  اللفتة  هذه  ان  اىل  لفتني  حيوية.،  ومهام 

مكافحة  يف  للعاملني  معنوي  كتكرمي  جاءت  القيادة  قبل 

واجب  هو  عملنا  اإن  اإذ  مادي،  تكرمي  هو  مما  اأكرث  الوباء 

وطني علينا جميعا.

واأجمع املتطوعون على اأن حبهم لوطنهم ورد اجلميل 

الغايل  وبذل  تطوعهم  وراء  الأكرب  الدافع  هو  لهم  قدمه  ملا 

والنفي�س يف خدمة البحرين و�شعبها ومن يقيم على اأر�شها 

املباركة.

العالقات  رئي�س  املحفوظ  كاظم  املتطوع جالل  وتقدم 

العامة والدعم اللوج�شتي يف حمجر احلد بخال�س التهنئة 

والتربيكات لكافة الطواقم الطبية والتمري�شية وال�شحية 

والإدارية بال�شفوف الأمامية التي تقوم بواجباتها ومهامها 

على اأكمل وجه، كما اأ�شاد بحجم اجلهود املخل�شة املقدمة 

من جانب هذه الكوادر الوطنية والتي �شاهمت يف حتقيق 

مملكة البحرين لتجربة متميزة يحتذى بها يف جمال احلد 

�شحة  على  احلفاظ  و�شمان  الفريو�س  هذا  انت�شار  من 

و�شالمة كافة املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.

بداية اجلائحة باهتمام احلكومة  واأ�شاد املحفوظ منذ 

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

وتوجيهاته  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

يف  المامية  ال�شفوف  يف  املتطوعني  مبكافاأة  الكرمية 

يف  الدفاع  خطوط  اأهم  �شكلوا  الذين  كورونا،  مواجهة 

مواجهة الوباء.

والتكرمي  الهتمام  هذا  باأن  يقينه  عن  املحفوظ  وعرّب 

البحرين،  باأنهم جزء من فريق  ر�شالة عرفان للمتطوعني 

اجل  من  بالنهار  الليل  ووا�شلوا  و�شحوا  قدموا  الذين 

مكافحة الوباء منذ بداياته يف �شبيل تقدمي اأف�شل خدمات 

الرعاية ال�شحية والنف�شية والجتماعية، معربا عن يقينه 

بحر�س القيادة احلكيمة ب�شباب الوطن وتقديرهم وتقدمي 

ما ي�شتحقونه من دعم ورعاية واهتمام دائما.

اأن  الفر�شاين  علي  حممد  جا�شم  املتطوع  واأو�شح 

بعد  مّت حجره هناك  احلّد عندما  تطّوعه يف حمجر  بداية 

رجوعه من رحلة عالج مع والدته، وقال »مت حجرنا يف 

املحجر، كانت الأمور �شعبة يف بداية اجلائحة لأنها كانت 

البحرين، وكان هاج�س اخلوف  جتربة جديدة يف مملكة 

ي�شيطر على اجلميع من هذه الظروف الطارئة، ف�شال عن 

الطبية«،  الكوادر  على  الهائل  وال�شغط  املتطوعني  نق�س 

الأول  اليوم  منذ  التطوعي  العمل  »بداأت مببا�شرة  م�شيفا 

يف تواجدي يف املحجر، عملت على تعزيز اجلانب النف�شي 

لدى املحجورين وطماأنتهم، بالإ�شافة اإىل العمل اخلدماتي 

وكذلك  الغذائية  الوجبات  وتوزيع  وتن�شيق  تنظيم  من 

ب�شبب  النظافة  عمال  نق�س  ظل  يف  خا�شة  القمامة  جمع 

الحرتازات الطبية«.

ال�شاي  بتوزيع  اأقوم  امل�شائية  بالفرتة  »كنت  وتابع 

على الغرف من اأجل بث روح الطماأنينة بني املحجورين، 

املحجر  من�شئات  لأهم  ار�شادية  لوحات  وعملت على عمل 

من دورات مياة ومن عبارات توجيهية وار�شادية، واأخذت 

على عاتقي تنظيم العمل يف املحجر ب�شكل �شخ�شي، وقمت 

باأعمال ال�شيانة للم�شخات، الإنارة و�شخانات املياة حيث 

كانت بع�شها متعطلة، حيث اإين وزميلي تربعنا باإح�شار 

معدات الإ�شالح ب�شكل �شخ�شي«.

العمل  »ان  مبينا  التطوعي،  العمل  اهمية  وحتدث عن 

اجتماعي  نا�شط  اإنني  حيث  علي،  بجديد  لي�س  التطوعي 

العميقة  لرغبتي  وذلك  والجتماعني،  اخلريي  العمل  يف 

ال�شحي من  املجال  يف تطوير ذاتي، وقد كان تطوعي يف 

العمل  كفاءة  رفع  يف  وال�شهام  الطبية  الكوادر  دعم  اأجل 

اجلائحة،  بداية  املتطوعني يف  ل�شح  وخا�شة  املحجر،  يف 

بتوزيع  اأقوم  حيث  العامة،  اخلدمات  يف  متطوع  وحالًيا 

غرفهم،  اإىل  املر�شى  واإدخال  املحجورين،  على  الوجبات 

وتبديل �شرا�شف اأ�شّرة املحجورين، بالإ�شافة اإىل امل�شاركة 

يف تنظيم وتن�شيق فعاليات املحجر واأمور اأخرى كثرية«.

-متطوعة يف حمجر  الربي  علي  ح�شن  مروة  وقالت 

جامعة  خريجة  وهي  ال�شيدلة،  بق�شم  ال�شحي   احلد 

الريموك اململكة الأردنية الها�شمية تخ�ش�س يف ال�شيدلة-، 

خدمة  يف  بدوري  »ا�شت�شعرت  اجلائحة  ظهور  منذ  اإنه 

لفريو�س  للت�شدي  البحرين  فريق  �شمن  والعمل  الوطن 

كورونا )كوفيد - 19( انطالقاً من اإمياين بالدور الوطني 

وقدرتي على التاأثري الإيجابي«.

�شلوكيات  ممار�شة  هي  ال�شاحلة  »املواطنة  واأ�شافت 

والعمل  به،  والنهو�س  الوطن  بناء  يف  ت�شهم  اإيجابية 

فاإذا  الأزمات،  الت�شدي ملثل هذه  التطوعي هو قلب عملية 

وجمتمعه  وطنه  خدمة  على  يعمل  اأن  اإىل  بالفرد  و�شلنا 

فاإننا بذلك نكون قد و�شلنا لذروة  املقابل  اأن ينتظر  دون 

النجاح يف تنمية روح الت�شامن من خالل تقدمي اخلدمات 

الطريق  �شلكنا  بذلك  ونكون  اخلري،  فعل  بدافع  لالآخرين 

يف تعزيز وتاأ�شيل قيم املواطنة ال�شاحلة وبالتايل تكوين 

مواطن �شالح ي�شعى لبناء جمتمعه نحو عامل اأف�شل، فاإن 

�شرف التطوع و�شاٌم يقلده ابناء املجتمع للوطن«.

وعالقات  اعالم  -خريج  احلمد  عبدالنبي  ح�شن  وقال 

عامة متطوع يف حجر احلجر وم�شت�شفى ال�شامل امليداين-، 

انه تطوع للعمل كم�شرف ق�شم اخلدمات نوبة اول ليل وان 

مدة تطوعه �شنة و�شهرين.

اخلدمات  ق�شم  به، هو  يعمل  الذي  الق�شم  ان  وا�شاف 

هو الق�شم الذي يخدم املر�شى ب�شكل مبا�شرة من ال�شتقبال 

املر�شى  على  اليومية  الكل  وجبات  وتوزيع  وتوديع، 

املر�شى  تعريف  جانب  اىل  املباين،  نظافة  على  الإ�شراف 

مبرفقات املحجر وال�شكن اخلا�س فيهم وا�شتالم وتو�شيل 

املعدات ال�شخ�شية للمر�شى من اهاليهم.

واأّكد اأن مبادرة تكرمي املتطوعني ومكافاأتهم حمل اهتمام 

وتقدير من جميع متطوعي مملكة البحرين، و�شوف ت�شكل 

اإىل  لت�شاف  العطاء  من  املزيد  لبذل  قويا  وت�شجيعا  دافعا 

�شل�شلة الإجنازات الوطنية.

بكالريو�س  نامي -خريج  ابراهيم  املتطوع حممد  وقال 

اأبريل  مطلع  منذ  احلد  حمجر  ومتطوع  بدنية  تربية 

2020- اأنه يعمل يف اخلدمات العامة واللوج�شتية، وهو 

احتياجاتهم  والنظر يف  املر�شى  ي�شمل خدمة  ميداين  عمل 

وم�شاعدتهم طوال فرتة مكوثهم يف املحجر.

املتطوعني  جميع  املكافاأة  ت�شمل  باأن  اأمله  عن  واأعرب 

الوطن،  هذا  اأجل  من  و�شحتهم  باأوقاتهم  �شّحوا  الذين 

مع  تتنا�شب  التي  املواقع  يف  منهم  العاطلني  وتوظيف 

تخ�ش�شاتهم.

اخلليجية  اجلامعة  - خريج  علي  يو�شف حممد  واأكد 

بكالوريو�س اإدارة املوارد الب�شرية والأول على اجلامعة مع 

اأنه متطوع يف حمجر احلد  �شرف-  امتياز ومرتبة  درجة 

ال�شحي وم�شت�شفى ال�شامل امليداين ملدة �شنة و�شهرين.

الب�شرية  املوارد  بق�شم  الإدارة  يف  متطوع  باأنه  وذكر 

وم�شت�شفى  ال�شحي  احلد  مبحجر  املتطوعني  وم�شئول 

بق�شم  الإدارية  الأمور  بتن�شيق  قام  وانه  امليداين،  ال�شامل 

التقرير   – ال�شحة  وزارة  مع  بالتن�شيق  الب�شرية  املوارد 

املتطوعني،  وان�شحاب  كاإ�شافة  املتطوعني  لعدد  الأ�شبوعي 

املتطوعني،  جلميع  والن�شراف  احل�شور  اأوراق  عمل 

التقارير  اإعداد  املتطوعني،  جلميع  وظيفي  تو�شيف  عمل 

ل�شرف املكافاآت جلميع املتطوعني امل�شتمرين واملن�شحبني، 

بالإ�شافة اإىل عمل اإفادة تطوع جلميع املتطوعني بالتن�شيق 

مع وزارة ال�شحة، الرتكيز على ا�شرتاتيجيات حل امل�شكالت 

التي تعتمد على اإيجاد بدائل للحلول وتبادل الأفكار حولها.

يف  العاملني  جلميع  املكفاآت  �شرف  احلمد  وثّمن 

ملا  وذلك  لتوظيفهم  حتركات  ووجود  الأمامية  ال�شفوف 

بذلوه من جهود كبرية وملا اكت�شبوه من موؤهالت وخربات 

عالية اأثناء فرتة عملهم يف الت�شدي للجائحة.

املحميد  نا�شر  فاطمه  املتطوعة  قالت  جانبها،  من 

اأنها  البحرين-  جامعة  من  حقوق  بكالوريو�س  -خريجة 

يف  الواجب  لنداء  تلبيًة   2020 مايو  �شهر  منذ  تطوعت 

ق�شم نظم املعلومات، حيث كانت وظيفتها تتمثل يف اإدخال 

توا�شل  على  كانوا  واأنهم  وتقاريرهم،  املر�شى  بيانات 

مبا�شر مع غرفة العمليات.

نداء  وتلبية  الوطن  خدمة  يف  تتوانى  لن  اأنها  واأّكدت 

الواجب يف كل وقٍت، م�شيدًة باجلهود الكبرية التي يبذلها 

يف  الكوادر  من  العاملني  وجميع  الطبي  الوطني  الفريق 

ال�شفوف الأمامية.

خديجة العرادي:

الأمامية  ال�صفوف  يف  املتطوعني  من  عدد  اأ�صاد 

للت�صّدي جلائحة كورونا ب�صرف املكافاآت لهم وذلك 

اجلاللة  �صاحب  من  ال�صامي  امللكي  لالأمر  تنفيًذا 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�صى 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  وتوجيهات �صاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

واأّكد املتطّوعون -باأن تلك املكافاآت ت�صّكل دافًعا 

لأداء  تقّدموا  واأّنهم  والتفاين،  العطاء  من  ملزيٍد  لهم 

الواجب دون انتظار اأي عائد ماّدي، اإّل اأن توجيهات 

حافًزا  �صّكل  لهم  مكافاآت  ب�صرف  الر�صيدة  القيادة 

تكنّه  الذي  الكبري  التقدير  حجم  عن  ومعّبًا  معنوًيا 

الأمامية  ال�صفوف  يف  تقّدموا  من  جلميع  احلكومة 

للت�صّدي للجائحة.

فاطمة املحميد

يو�صف حممد عليجالل كاظم

جا�صم الفر�صاين

مروة  البّي

حممد اإبراهيم

ح�صن احلمد
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

الرتبية والتعليم، متميزة  الثالث يف وزارة  الرعيل  من كوادر 

يف عملها، فكانت يف جميع حمطات حياتها العلمية متميزة باجلد 

واملثابرة، اإذ كانت منذ بداية درا�ستها يف املرحلة البتدائية متفوقة 

الذي قادها لاللتحاق باملعهد  الأمر  العلوم والريا�سيات،  يف مواد 

العايل للمعلمات لتكون معلمة ناجحة يف هاتني املادتني، اإذ اإن حبها 

للمهنة جعل اهتمامها بالأبحاث والو�سائل والأفالم التعليمية بهدف 

هاتني  ومهارات  ومعارف  قدرات  الطالبات  اكت�ساب  على  التاأكيد 

املادتني، فقد امتد متيزها يف الوظائف الالحقة من مديرة م�ساعدة 

ومديرة، اإذ دائًما ما ت�سجع املعلمات على حت�سني اأدائهن من خالل 

الطرائق وال�سرتاتيجيات احلديثة، كما عملت على رفع  ا�ستخدام 

م�ستوى حت�سيل الطالبات من خالل تدريب املعلمات حتى و�سلت 

باملدار�س التي مّرت بها اإىل التميز واحل�سول على املراكز الأوىل كما 

يف مدر�سة عراد البتدائية للبنات، حيث متكنت من اأن تتوج التميز 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بجائزة  بالفوز  املدر�سة  هذه  يف  العمل  يف 

التعليمي  اآل خليفة طيب اهلل ثراه للتميز  الأمري خليفة بن �سلمان 

الدرا�سي  العام  يف  البحرين  مملكة  يف  حكومية  مدر�سة  كاأف�سل 

2005/ 2006م، اإنها الأ�ستاذة �سيخة حممد عبدالغني.

عام  املحرق  مدينة  مواليد  من  عبدالغني  �سيخة  الأ�ستاذة 

بني  ــرتام  والح الرتابط  على  ُبني  بيت  يف  ترعرعت  1952م، 

املدر�سة  الأوىل  التعليمية  درا�ستها  حمطة  كانت  حيث  اأفــراده، 

الأ�ستاذة  املدر�سة  ال�سمالية البتدائية باملحرق عندما كانت مديرة 

العدادي  بالتعليم  التحقت  بعدها  عام 1957م،  الع�سفور  ندمية 

كانت  عندما  للبنات  الثانوية  املحرق  مبدر�سة  الثانوي  والأول 

واأمتت  1967م،  عام  اإىل  ال�سفار  نادية  الأ�ستاذة  املدر�سة  مديرة 

العلمي عندما  الق�سم  الثانوية  املنامة  الثانوية يف مدر�سة  املرحلة 

كانت مديرة املدر�سة الأ�ستاذة حلظة توتنجي )لبنانية اجلن�سية( 

وتخرجت يف العام 1969/ 1970م، بعدها التحقت باملعهد العايل 

للمعلمات عندما كانت مديرة املعهد الدكتورة �سفية دويغر وتلتها 

الدكتورة فاطمة العرّي�س لتح�سل على موؤهل الدبلوم يف العلوم 

ُعّينت  نف�سه  العام  ويف  1972م،  عام  وتخرجت  والريا�سيات 

معلمة مادة العلوم يف مدر�سة مرمي بنت عمران البتدائية الإعدادية 

للبنات.

ويف عام 1979م، ُنِقلت الأ�ستاذة �سيخة عبدالغني اإىل مدر�سة 

للمرحلة  العلوم  مادة  تدري�س  اإليها  اأُ�سند  حيث  الكربى،  خديجة 

تولت  كما  نف�سها،  املدر�سة  يف  العلوم  ملادة  من�سقة  ثم  الإعدادية، 

رئا�سة جلنة التوعية ال�سحية وتر�سيد املاء والكهرباء لن�سر الوعي 

بني الطالبات والعاملني باملدر�سة واملجتمع املحلي وو�سع الأ�س�س 

درع  على  ح�سلت  وقد  املجتمع،  �سلوكيات  تغيري  نحو  ال�سليمة 

التميز و�سهادة تقدير، الأمر الذي قادها اإىل اأن تكون �سمن املعلمني 

رعاية  حتت  املقام  والع�سرين  ال�ساد�س  العلم  عيد  يف  املتميزين 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه يف 

مار�س عام 1993م. 

�سيخة  الأ�ستاذة  �ساركت  فقد  اخلليجي،  امل�ستوى  وعلى 

عبدالغني عام 1995م يف انتاج الفيلم التعليمي لالآلت الب�سيطة 

الرتبية  بوزارة  الرتبوية  التقنيات  مركز  مع  بالتعاون  والروافع 

والتعليم، حيث ح�سل الفيلم على املركز الثالث يف م�سابقة مكتب 

الرتبية العربي لدول اخلليج العربي.

مديًرا  الأ�ستاذة �سيخة عبدالغني  ويف عام 1997م مت تعيني 

اأم�ست يف هذه  للبنات، وقد  البتدائية  القد�س  م�ساعًدا يف مدر�سة 

املدر�سية  الإدارة  دبلوم  على  ح�سلت  اإذ  �سنوات،  ثالث  املدر�سة 

باإ�سراف اإدارة التدريب عام 1999م، كما �ساركت يف اإعداد اأوراق 

بحثية ودرا�سات حول م�سكلة التاأخري الدرا�سي اأ�سباه وعالجه عام 

املوؤمتر  ُعِر�ست يف  البحرين(  التعليم  1999م، وورقة عمل )عن 

تطبيق  واقع  حول  ودرا�سة  1999م،  عام  ع�سر  الرابع  الرتبوي 

نظام املدر�سة كوحدة تربوية اأ�سا�سية يف املدار�س البتدائية.

�سيخة  الأ�ستاذة  ُرّقيت  2000/ 2001م  الدرا�سي  العام  ويف 

ُعّينت مديًرا مبدر�سة عراد  اإذ  اإىل وظيفة مدير مدر�سة،  عبدالغني 

ا�ستثمرتها  �سنوات  �سبع  مدة  فيها  وا�ستمرت  للبنات  البتدائية 

التقومي  نظام  واأهداف  واأ�س�س  مبادئ  املعلمات يف  كفاءة  رفع  يف 

نظمت  كما  التعليمية،  الكفايات  ملبداأ  وفًقا  والتخطيط  الرتبوي 

امل�ساريع  ت�سمن  والذي  امل�ستقبل  ملبدعي  الفني  الرتبوي  املعر�س 

املتعاونة  املدار�س  يف  الثانية  للمجموعة  الرتبوية  والدرا�سات 

)امل�سروع  متميزة  تربوية  ممار�سة  عر�ست  كما  املحرق،  مبنطقة 

املقدم لربنامج املوؤمتر الرتبوي ال�سابع ع�سر لتنمية القيم ال�سلوكية 

لطلبة املرحلة البتدائية(، ودرا�سة حول معاجلة م�سكلة انخفا�س 

م�ستوى اتقان الكفايات الأ�سا�سية يف اللغة العربية، وامل�ساركة يف 

تقييم املتقدمني لوظيفة مدير م�ساعد وغريها من امل�ساركات.

مبكًرا  عبدالغني  �سيخة  الأ�ستاذة  تقاعدت  2007م  عام  ويف 

جودة  فريق  مع  للعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  لرُت�سح 

املتميزين لالإ�سراف على عدد  املديرين  املكون من عدد من  التعليم 

من املدرا�س.

وبذلك تكون لالأ�ستاذة �سيخة حممد عبدالغني ب�سمة وا�سحة 

يف مئوية التعليم مبملكة البحرين.

�سيخة عبدالغني

اإغالق ولفت نظر وجزاءان تاأديبيان والتحقيق م�ستمر مع 4 مكاتب 

جتديد ترخي�س 8431 مهند�ًسا ورفع 27 �سكوى ملجل�س »املهن الهند�سية«

�سارة جنيب:

ك�سف تقرير ر�سمي �سادر عن هيئة 

الرتخي�س  عن  الهند�سية  املهن  تنظيم 

مهند�ًسا،   8431 تراخي�س  وجتديد 

وترخي�س 12 مكتًبا و�سركًة هند�سية، 

واإ�سدار �سهادات موافقة مبدئية لثمانية 

ومكتب  بحرينية  هند�سية  مكاتب 

هند�سي خليجي واحد.

اأنه  التقرير  بني  ال�سكاوى،  وحول 

مت ا�ستالم 27 �سكوى ومالحظة موثقة، 

حيث مت البت يف ال�سكاوى واملالحظات 

ذات ال�سلة باخت�سا�س املجل�س واتخاذ 

اجلزء  حتويل  ومت  الالزمة،  الإجراءات 

الآخر للجهات املعنية.

النتهاء  مت  اأنه  التقرير  واأو�سح 

مكاتب  ثمانية  مع  التحقيق  اأعمال  من 

هند�سية مبخالفات من�سوبة لهم.

وتف�سيلًيا، �سملت التحقيقات وجود 

املقدمة  واملعلومات  الوثائق  يف  لب�س 

ــراءات  اإج لإنهاء  والالزمة  للمجل�س 

تراخي�س مكتب جديد من قبل املجل�س، 

وعدم التقدم بت�سجيل جميع املهند�سني 

مرخ�س  غري  فرد  وا�ستخدام  العاملني، 

الهند�سية،  املهن  ــدى  اإح ملزاولة  له 

قبل  جديد  هند�سي  مكتب  وت�سغيل 

املجل�س،  ترخي�س  على  احل�سول 

الهند�سي  العمل  مزاولة  بني  واجلمع 

واحرتاف العمل التجاري.

القيام  التحقيق  اأعمال  وت�سمنت 

الهند�سي  والإ�سراف  الت�سميم  باأعمال 

مل�سروع تتجاوز تكلفته 300 األف دينار 

لدى  ترخي�س  وجود  من غري  بحريني 

املكتب بتقدمي خدماته يف �سعبة الهند�سة 

الكهربائية وامليكانيكية اأو تعيني مكتب 

والقيام  امل�سروع،  يف  خمت�س  هند�سي 

الهند�سي  والإ�سراف  الت�سميم  باأعمال 

التكلفة  �سقف  تكلفته  تتجاوز  مل�سروع 

امل�سموح للمكتب الهند�سي بالعمل عليها 

املجل�س،  لدى  ترخي�سه  فئة  بح�سب 

وت�سغيل مكتب هند�سي من غري اللتزام 

بتجديد الرخ�سة.

قام  املجل�س  اأن  التقرير  ــني  وب

هند�سي  ملكتب  نظر  لفت  بتوجيه 

وجزاءين تاأديبيني ملكتبني اآخرين وغلق 

مكتب واحد، وما زال التحقيق جاٍر مع 

اأربعة مكاتب اأخرى.

الرقابة،  باأعمال  يتعلق  وفيما 

مطابقة  متــت  ــه  اأن التقرير  اأو�ــســح 

ملالك  التجارية  ال�سجالت  بيانات 

املكاتب البحرينية للتاأكد من ا�ستيفائها 

مزاولة  قانون  يف  ــواردة  ال لل�سروط 

املهن الهند�سية ولئحته التنفيذية.

يف  ا�ستمر  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�سار 

الهند�سية  الإعــالنــات  على  التدقيق 

ــات  ــالن الإع املــنــ�ــســورة يف و�ــســائــل 

و�سائل  �سملت  ــتــي  وال املختلفة، 

املواقع  و�سفحات  الجتماعي  التوا�سل 

الإلكرتونية للتاأكد من �سحة املعلومات 

املعلن عنها، وما اإذا كان الإعالن املن�سور 

القانون  عليه  ن�س  ما  مع  يتما�سى 

اخلا�س مبزاولة املهن الهند�سية، وذلك 

املجل�س  ا�ستمر  الهند�سية، كما  للمكاتب 

مع  امل�ستلمة  الوثائق  من  التحقق  يف 

طلبات الرتخي�س.

وبني اأن املجل�س توا�سل مع املكاتب 

ل�سمان  املختلفة  وال�سركات  الهند�سية 

ا�ستناًدا  وذلك  للمهند�سني،  الرتخي�س 

باملهند�سني  املتعلقة  املعلومات  اإىل 

باملقارنة  املجل�س  لدى  لهم  املرخ�س 

للتاأمينات  العامة  الهيئة  بيانات  مع 

الجتماعية وهيئة تنظيم �سوق العمل.

املجل�س حتقق  اأن  التقرير  واأ�ساف 

هند�سية  مكاتب  �سبعة  جتهيزات  من 

هند�سًيا  مكتًبا  و19  للعمل،  جديدة 

اإىل التحقق من  ا لهم، بالإ�سافة  مرخ�سً

حالة �ستة مكاتب هند�سية مل تقم بتقدمي 

طلب جتديد الرخ�سة يف الوقت املحدد.

ب�سفة  التاأكد  على  التقرير  و�سدد 

الطبيعة  ذات  املناق�سات  اأن  دورية من 

وال�سركات  للمكاتب  منحت  الهند�سية 

املهن  مزاولة  قانون  وفق  لها  املرخ�س 

الهند�سية.

�سركات التاأمني تبا�سر احلوادث الب�سيطة ابتداًء من اليوم

التاأمني  جمعية  رئي�س  اأعــلــن 

البحرينية جواد حممد عن بدء �سركات 

املرورية  للحوادث  مبا�سرتها  التاأمني 

من  ابتداًء  عليها  املت�سالح  الب�سيطة 

حيث   ،2021 يوليو   25 الأحد  اليوم 

املرورية  ــوادث  احل عن  ــالغ  الإب ميكن 

احلوادث  خدمات  خالل  من  الب�سيطة 

املرورية عرب تطبيق »e Traffic« اأو من 

اإذ توفر  التاأمني امل�سوؤولة،  خالل �سركة 

اإلكرتونًيا بني  الإجراءات اجلديدة ربًطا 

الإدارة العامة للمرور و�سركات التاأمني.

احلوادث  اإ�سناد  م�سروع  اأن  وذكر 

�سركات  اإىل  عليها  املت�سالح  املرورية 

نوعه  من  الأول  امل�سروع  هو  التاأمني 

يف املنطقة و تطبيقه يعد خطوة رائدة 

ململكة البحرين، كما اأن هذا امل�سروع هو 

ثمرة التعاون بني الإدارة العامة للمرور 

وجمعية  املركزي  البحرين  وم�سرف 

التاأمني البحرينية.

لهذا  الرئي�س  الهدف  اأن  اإىل  واأ�سار 

اخلدمات  وتطوير  ت�سهيل  هو  امل�سروع 

و�سالمة  واملقيمني،  املواطنني  جلميع 

البحرين،  مملكة  يف  الطرق  م�ستخدمي 

كما ياأتي يف اإطار توجه وزارة الداخلية 

دعم  يف  املركزي  البحرين  وم�سرف 

التحول الرقمي وتطوير جميع اخلدمات 

ب�سكل عام وفق روؤية البحرين 2030.

التاأمني  جمعية  رئي�س  ـــد  واأك

اأمت  على  التاأمني  �سركات  اأن  البحرينية 

ال�ستعداد لتطبيق هذا القرار، واأن الآلية 

وفعالة  كفيلة  حلولً  �ستوجد  اجلديدة 

املت�سالح  املرورية  احلوادث  ملبا�سرة 

الإجناز  و�سرعة  واحدة  بخطوة  عليها 

ا يف احلوادث  فيها دون تاأخري، خ�سو�سً

اأي  اأو  وفاة  حالة  باأي  تت�سبب  مل  التي 

اإ�سابات ج�سدية اأو جرمية ين�س عليها 

قانون العقوبات اأو اأي قانون اآخر.

ينبغي  اجلديد،  القرار  �سوء  وعلى 

املــروري  احلـــادث  ـــراف  اأط كــل  على 

ل�سمان  الطريق  من  املركبات  اإخــراج 

وذلك  املــروريــة،  احلركة  ان�سيابية 

ويف  التبليغ،  اإجـــراءات  اإنهاء  حلني 

اإخراجها  اأو  املركبة  تعذر حتريك  حالة 

احلادث  ــراف  لأط ميكن  الطريق،  من 

املركبة بالت�سال على  طلب خدمة رفع 

مع   ،65001318 /17218700

احلادث  عن  الناجتة  الأ�سرار  ت�سوير 

�سركة  قبل  من  الأ�سرار  تقييم  لأعمال 

التاأمني املخت�سة.

التاأمني  جمعية  رئي�س  وتــقــدم 

وزارة  اإىل  اجلزيل  بال�سكر  البحرينية 

للمرور  العامة  بالإدارة  الداخلية ممثلًة 

على  املركزي  البحرين  م�سرف  اإىل  و 

يف  احلثيثة  وجهودهم  الفعال  دورهم 

املرورية  احلوادث  اإ�سناد  بتنفيذ  البدء 

�سركات  اإىل  عليها  املت�سالح  الب�سيطة 

التاأمني.

16 األف �سخ�س ح�سلوا على التطعيم يف اإجازة العيد.. والإ�سابات دون الـ1%

15% انخفا�س الإ�سابات يف »اأ�سبوع الأ�سحى«.. وحالتا وفاة فقط
حمرر ال�سوؤون املحلية:

وا�ــســلــت حـــالت الإ�ــســابــة 

ــا  اجلــديــدة بــفــريو�ــس كــورون

خالل  انخفا�سها  »كوفيد-19« 

انخف�ست  اإذ  املن�سرم،  الأ�سبوع 

�سبقه  الــذي  بالأ�سبوع  مقارنة 

بن�سبة 15% على الأقل.

الذي  املا�سي  الأ�سبوع  و�سجل 

 613 الأ�سحى  عيد  اإجــازة  �سهد 

بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  حالة 

حالة  ـــ721  ب مقارنة  كورونا، 

يوليو،  من  الثاين  الأ�سبوع  يف 

الأول  الأ�سبوع  حالة يف  و1057 

من ال�سهر ذاته.

اإىل  فانخف�ست  الوفيات  اأما 

اأ�سبوع  خالل  لها  م�ستوى  اأدنــى 

ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اإذ  واحــد، 

على  املن�سرم  الأ�سبوع  ــوال  ط

حالتي وفاة فقط، مقابل 5 حالت 

وفاة يف الأ�سبوع الثاين من يوليو، 

و18 حالة وفاة يف الأ�سبوع الأول 

من ال�سهر ذاته.

التطعيمات،  �سعيد  وعلى 

قوتها  الوطنية  احلملة  وا�سلت 

التطعيمات  تقدمي  يف  الكبرية 

توقف  مل  اإذ  الراغبني،  لالأ�سخا�س 

ال�سفوف  ــوادر  ك العيد  اإجـــازة 

حملة  موا�سلة  عــن  الأمــامــيــة 

الأيــام  ف�سّجلت  التطعيمات، 

الأ�سحى  عيد  اإجازة  من  الأربعة 

األف   16 من  يقرب  ما  ح�سول 

التطعيم،  جرعات  على  �سخ�س 

على  ا  �سخ�سً  3052 ح�سل  فقد 

ا  �سخ�سً و5376  الأوىل،  اجلرعة 

على اجلرعة الثانية، بينما ح�سل 

اجلرعة  على  ا  �سخ�سً  7496

املن�سطة.

ـــالت  ــد ح ــعــي وعـــلـــى �ــس

املركزة،  العناية  يف  الأ�سخا�س 

 %90.7 مبقدار  انخف�ست  فقد 

مقارنة بعدد احلالت مطلع ال�سهر 

�سهر  نهاية  يف  كانت  اإذ  اجلاري، 

حالة،   97 حوايل  املا�سي  يونيو 

فقط  ــالت  ح  9 اإىل  وانخف�ست 

م�ساء اأم�س الأول.

من  والع�سرين  الثامن  ومنذ 

ن�سبة  انخف�ست  املا�سي،  يونيو 

ما  اإىل  كورونا  بفريو�س  الإ�سابة 

عدد  باإجمايل  مقارنة  الـ%2،  دون 

نزلت  بل  اليومية،  الفحو�سات 

الأ�سبوع  الـ1% خالل  دون  ما  اإىل 

املا�سي.

جواد حممد

»امللكية لالإنقاذ« تعني فواز الق�سيبي ع�سًوا ملجل�س اأمناء املوؤ�س�سة
املتمثلة  املائية،  وال�سالمة  لالإنقاذ  امللكية  املوؤ�س�سة  عينت 

اآل خليفة رئي�س  اإبراهيم  يف �سمو ال�سيخة نيلة بنت حمد بن 

املوؤ�س�سة، فواز بن فهد بن عبدالرحمن الق�سيبي، والذي ي�سغل 

ع�سوا يف جمل�س  الق�سيبي،  فهد  �سركة  رئي�س  نائب  من�سب 

باخلربات  املوؤ�س�سة  رفد  �سبيل  يف  وذلك  املوؤ�س�سة،  اأمناء 

اأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  �سوية  للعمل  واملتميزة،  النوعية 

خدمة  اإىل  الرامية  املائية،  وال�سالمة  لالإنقاذ  امللكية  املوؤ�س�سة 

مملكة البحرين الغالية و�سعبها والقاطنني على اأرا�سيها.

ومتكن فواز الق�سيبي من اخلو�س يف جمالت عمل خمتلفة 

اإىل جانب ت�سلمه اإىل العديد من املنا�سب الإدارية خالل �سنوات 

عمله، مكنته من تكوين خربة وا�سعة يف جمالت خمتلفة تارًكا 

فيها جهوده امل�سهود لها يف ع�سوية جمل�س الإدارة وخمتلف 

املجالت. 

واجلدير ذكره اأن املوؤ�س�سة امللكية لالإنقاذ وال�سالمة املائية 

قد اأن�سئت وفق الروؤية الرامية اإىل الوقاية من حوادث الوفاة 

التقدم  حتقيق  على  والعمل  بالغرق،  املتعلقة  والإ�سابات 

ولتبعث  الوطنية،  مياهنا  ثروة  على  معتمدين  والزدهار 

يف  وال�ستجمام  ال�ستمتاع  وتعزيز  ت�سجيع  مفادها  بر�سالة 

التنمية  وتعزيز  متما�سكة  وبناء جمتمعات  اآمن،  املاء يف جو 

القت�سادية واإنقاذ حياة النا�س. فواز الق�صيبي
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16 صفحة 210 فلس

@alihussain_btv

اعتادوا  التوا�صل  و�صائل  على  الن�صطاء  بع�ض 

واجلمعيات  الر�صمية  اجلهات  جهود  من  التقليل 

بق�ص�ض  تك�صبهم  ليربروا  عليها  والهجوم  اخلريية 

الفقراء!؟

اأين قناة #اجلزيرة مما يحدث يف #الأح�از؟ 

ملاذا هذا التجاهل؟

اأين البث املبا�شر  24/  24؟

والن�شرات  واملبا�شرة  واخلا�شة  التحليلية  الربامج  اأين 

والت�شريبات واملرا�شل�ن وفيدي�هات الث�ار؟

عفً�ا الحداث لي�شت يف عا�شمة عربية حتى تبداأ اجلزيرة ا�شتهدافها وبث 

�شم�مها وتنفيذ اأجنداتها!!
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1139 - انت�شار ك�نتية الربتغال بقيادة األف�ن�ش� 

الأول على املرابطني بقيادة علي اأبي احل�شن، يف معركة 

اأوريك، مما اأدى اإىل تاأ�شي�ص مملكة الربتغال.

ال�شاد�ص  جيم�ص  ا�شكتلندا  ملك  تن�شيب   -  1603

اأول  ليك�ن  الأول  جيم�ص  با�شم  اإجنلرتا  عر�ص  على 

مل�كها من اأ�شرة �شتي�ارت.

1790 - م�لي اليزيد ياأمر باإعدام حممد العربي 

قادو�ص، كبري وزراء ال�شلطان املغربي حممد الثالث بن 

عبداهلل.

اجلمه�رية  قيام  واإعالن  امللكية  اإلغاء   -  1957

الت�ن�شية وتن�شيب احلبيب ب�رقيبة رئي�ًشا لها.

1982 - ب�شري اجلميل يعلن تر�شيح نف�شه ملن�شب 

رئي�ص اجلمه�رية اللبنانية.

2004 - ليت�انيا وقرب�ص و�شل�فينيا و�شل�فاكيا 

ومالطا  وب�لندا  ولتفيا  والت�شيك  واإ�شت�نيا  وهنغاريا 

تن�شم اإىل الحتاد الأوروبي.

الهند لتك�ن  باتيل تت�ىل رئا�شة  براتيبا   - 2007

اأول امراأة تت�ىل هذا املن�شب فيه.

والرئا�شية  الربملانية  النتخابات  اإجراء   -  2009

دوليني،  مراقبني  ح�ش�ر  و�شط  العراق  كرد�شتان  يف 

وكانت ن�شبة امل�شاركة %78.5.

2016 - افتتاح القمة العربية يف دورتها ال�شابعة 

والع�شرين مبدينة ن�اك�ش�ط.

الك�شف عن اأول دراجة نارية طائرة يف العامل
اأعلنت �شركة �شناعة ال�شيارات Jetpack Aviation اأن دراجتها النارية الطائرة متكنت من اإكمال رحلتها 

الختبارية الأوىل بنجاح، م�شرية اإىل اأنها على ا�شتعداد لتلقي الطلبات امل�شبقة للدراجة النارية الطائرة امل�شماة 

»�شبيدر«، لتك�ن قادرة على الإقالع والهب�ط عم�دًيا.

ووفًقا لل�شركة، ميكن اأن ت�شل �شرعة »�شبيدر« اإىل ح�ايل 482 كم يف ال�شاعة مع وج�د حم�لة، وارتفاع 

5 اآلف مرت، واإنتاج ق�ة دفع ق�ش�ى تبلغ ح�ايل 544 كجم، وتعمل الدراجة مركبة ترفيهية اأو اأداة حي�ية يف 

اإي�شال الفرق الطبية وعمليات الإطفاء والإنقاذ اإىل اأهدافهم، وفًقا ل�شحيفة »ديلي ميل« الربيطانية.

وقالت ال�شركة اإن الن�شخة املاأه�لة �شتك�ن اأبطاأ حتى يتمكن الطيار من الروؤية والتنف�ص باأمان، وتقدر تكلفة 

»�شبيدر« املبدئية بـ380 األف دولر، ولكن من املرجح اأن تزداد، وفًقا ملا قاله »ديفيد ماميان« الرئي�ص التنفيذي 

لل�شركة.

وُيعد حجم »�شبيدر« �شغرًيا مبا يكفي ليتم نقلها يف �شاحنة، وهي ل حتتاج اإىل ال�شحن قبل الإقالع، ول 

يحتاج الإقالع اإىل الكثري من العمل التح�شريي، فكل ما على امل�شتخدم فعله ه� الرك�ب والنطالق.

ربطه  ومت  الأملني�م،  من  هيكل  على  يحت�ي   ،»P1« امل�شمى  للدراجة،  الأويل  النم�ذج  اإن  ال�شركة  وقالت 

بالأر�ص يف اأثناء اختبار الطريان الأخري يف جن�ب كاليف�رنيا، وجنحت املركبة يف الرتقاء للمعايري املت�قعة 

من حيث الإقالع وزيادة الرتفاع والتحليق وغريها من املناورات الأ�شا�شية.

اليون�شكو تختار »اآبار حمى« يف جنران �شمن الرتاث العاملي

ملنطقة  التابعة  الثقافية«  »اآبار حمى  منطقة  اإدراج  العاملي،  للرتاث  الي�ن�شك�  اأعلنت جلنة 

جنران جن�ب ال�شع�دية، على قائمتها.

وتعد »اآبار حمى« من اأهم امل�اقع الأثرية يف جنران، وهي طريق ميتد بني 6 اآبار �شخرية، 

كانت متر من خاللها الق�افل التجارية القادمة من جن�ب اجلزيرة العربية اإىل �شمالها، للتزود 

باملاء من الآبار خالل ال�شفر، وهي من اأهم م�اقع الر�ش�م ال�شخرية.

وتبعد »اآبار حمى« عن مدينة جنران ح�ايل 130 كيل�مرًتا باجتاه ال�شمال، وت�جد يف م�قع 

حمى التاريخي التابع ملحافظة ثار، العائد يف تاريخه لالألف ال�شابع قبل امليالد حتى الألف الأول 

قبل امليالد، الذي يح�ي متحًفا مفت�ًحا يراه الزائر عرب النق��ص والر�ش�م والكتابات الثم�دية، 

و�شقيا،  واجلناح،  والقراين،  نخلة،  )اأم  ال�شتة  لآبار حمى  املجاورة  والك�يف  امل�شند  ون�ش��ص 

واحلماطة، واحلبي�شة(.

ول تزال اآبار حمى تن�شح باملاء العذب حتى ي�منا هذا، وذلك منذ اأن كانت حمطة تزود باملاء 

للق�افل التي نقلت البخ�ر والبهارات واملر من جن�ب اجلزيرة العربية اإىل ال�شام وم�شر وبالد 

الرافدين.

املهنة الفنية لنجل

بايدن حترج البيت الأبي�ض

كل  �شيتخذ  اأنه  اجلمعة  الأبي�ص  البيت  اأكد 

اإقامة اأي معر�ص  الحتياطات الأخالقية الالزمة حيال 

الأمريكي،  الرئي�ص  جنل  بايدن  لهنرت  ل�حات  بيع  اأو 

واأثارت  مريرة  اأحداًثا  ال�شخ�شية  حياته  �شهدت  الذي 

حياته املهنية اجلدل.

العر�ص  �شالة  اإقامة  ح�ل  �ش�ؤال  على  ردها  ويف 

ج�رج بريجي�ص يف ني�ي�رك معار�ص قادمة لل�حات 

الأبي�ص جني  البيت  با�شم  املتحدثة  بايدن، ردت  هانرت 

�شاكي اجلمعة قائلة اإن جنل الرئي�ص �شيك�ن حا�شًرا، 

واأكدت اأن الأمر يختلف عن مقابلة م�شرتين حمتملني.

نظام  و�شع  ي�لي�   9 اأعلنت يف  قد  �شاكي  وكانت 

�شمانات  وفق  مهنته  مبمار�شة  بايدن  لهنرت  ي�شمح 

الت�ا�شل  اأي �شفقة وعدم  �شرية  ذلك  معق�لة، مبا يف 

مع امل�شرتين.

ورف�شت ال�شالة التعليق لدى ات�شال وكالة فران�ص 

بر�ص بها ومل تقدم على الف�ر اأي تفا�شيل.

على  حتر�ص  التي  بايدن  اإدارة  ا�شتج�اب  ومت 

عدة  يف  الأخالقية  العي�ب  من  خالية  باأنها  الظه�ر 

منا�شبات ح�ل املهنة الفنية لبن ج� بايدن، وه� حماٍم 

ورجل اأعمال حت�ل اإىل ر�شام.

النجمة  اح��ت��ف��ل��ت 

جينيفر  ال��ع��امل��ي��ة 

اأم�ض  ي��وم  لوبيز، 

بعيد  ي��ول��ي��و   24
ال�52،  م��ي��اده��ا 

تك�صفه  م��ا  ورغ��م 

تقدمها  من  الأرقام 

اأنها  اإل  ال�صن،  يف 

لزال������ت واح����دة 

م����ن اأي���ق���ون���ات 

واجلمال  املو�صة 

حيث  ال��ع��امل،  يف 

تتمتع بقوام ر�صيق 

�صحية  وب�����ص��رة 

بالإ�صافة  مت��اًم��ا، 

م�صدر  كونها  اإىل 

للمايني  اإل���ه���ام 

م����ن م��ع��ج��ب��ي��ه��ا 

حيث  العامل،  حول 

باأزيائها  ت�صتهر 

على  �صواء  املتميزة 

احلمراء  ال�صجادة 

اأو خارجها.

باندا  �شبل  ولدة  عن  هندية  اأعلنت حديقة حي�ان 

اأحمر �شمن برنامج خم�ش�ص لزيادة اأعداد احلي�انات 

ني�ز«،  لـ»ي�رو  ووفًقا  الهند،  يف  بالنقرا�ص  املهددة 

تتعر�ص دبب الباندا الأحمر لل�شيد يف م�طنها الأ�شلي 

يف جبال الهيماليا ال�شرقية وال�شني ب�شبب فرائها الذي 

يتميز بل�نه النحا�شي وذي�لها الكثيفة والتي ت�شتخدم 

عادة يف �شناعة القبعات والأزياء.

ويقدر عدد الباندا الأحمر يف الربية بنح� 10 اآلف 

الدويل  الحتاد  قائمة  �شمن  اإدراجه  مت  لذا  فقط،  باندا 

هذا  وياأتي  بالنقرا�ص،  مهدد  كن�ع  الطبيعة  حلماية 

ت�ش�جنت�شينغ،  بلدية  حي�ان  حديقة  �شهدت  بعدما 

جن�ب غربي ال�شني - يف وقت �شابق - ولدة ت�اأمني 

باندا عمالقة من الف�شائل النادرة.

ولدة �شبل باندا اأحمر مهدد بالنقرا�ض

75 اإ�شابة جديدة بفريو�ض 
كورونا وتعايف 90.. ووفاة واحدة

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

اأظهرت   ،2021 ي�لي�   24 ي�م  يف   13494 عددها 

حالة   25 منها  جديدة  قائمة  حالة   75 ت�شجيل 

قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و38  وافدة،  لعمالة 

حالة   90 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة  و12 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

266213

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 7 حالت، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

من  م�شتقر  و�شعها  حالة   811 اأن  حني  يف  حالت   6

حالة   818 بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد 

ئمة. قا
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 ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئ الرئيس التونسي بذكرى 

عيد الجمهورية
بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء برقية تهنئ��ة إلى أخيه 
الرئيس قيس س��عيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، 
وذلك بمناس��بة ذكرى عيد الجمهورية، أعرب سموه فيها عن 
خالص تهانيه وتمنياته له بوفور الصحة والسعادة، ولشعب 

جمهورية تونس الشقيق مزيدًا من التقدم واالزدهار. 
كم��ا بعث صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء برقية تهنئ��ة مماثلة إلى أخيه هش��ام المشيش��ي، 

رئيس الحكومة التونسية.

 ولي العهد رئيس الوزراء يعّزي الرئيس 
الصيني في ضحايا فيضانات مقاطعة خنان

بع��ث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس شي جين بينغ 
رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك 
ف��ي ضحاي��ا الفيضانات التي اجتاح��ت مقاطعة 
خنان الصينية، والتي أسفرت عن سقوط العديد 

من الضحايا والمصابين والمفقودين.
وأع��رب س��موه ف��ي البرقية ع��ن بال��غ التعازي 
والمواس��اة للرئيس ولش��عب جمهورية الصين 
الش��عبية وألس��ر الضحاي��ا، متمني��ًا للمصابين 
الشفاء العاجل، وأن تسفر عمليات البحث واإلنقاذ 
ع��ن العثور على مزيد من الناجين وعودتهم إلى 

مناطقهم س��المين، وأن يتمك��ن البلد الصديق 
من تخطي هذه الكارثة الطبيعية.

كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء برقي��ة تعزية مماثلة إلى 
لي كه تش��يانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية 

الصين الشعبية.

 الملك يعزي الرئيس الصيني 
في ضحايا فيضانات مقاطعة خنان

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس شي 
جين بينغ رئيس جمهورية الصين الش��عبية الصديقة، وذلك في ضحايا 
الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خن��ان الصينية، جراء هطول األمطار 
الغزيرة، والتي أس��فرت عن س��قوط العديد من الضحاي��ا والمصابين 

والمفقودين وتدمير العديد من الممتلكات العامة.

وق��د أع��رب جاللته رع��اه اهلل في البرقية ع��ن خالص تعازي��ه وصادق 
مواساته لفخامته ولش��عب جمهورية الصين الشعبية وألسر الضحايا، 
متمني��ًا جاللته للمصابين الش��فاء العاجل، وأن تس��فر عمليات البحث 
واإلنق��اذ ع��ن العثور على مزيد م��ن الناجين وعودته��م إلى مناطقهم 
س��المين، وأن يتمك��ن القائمون ف��ي البلد الصديق م��ن تخطي هذه 

الكارثة الطبيعية.

الملك يهنئ الرئيس التونسي 
بذكرى عيد الجمهورية

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه 
فخام��ة الرئيس قيس س��عيد رئي��س الجمهورية التونس��ية 
الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية، أعرب جاللته 
فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له موفور الصحة  والسعادة 
ولشعب جمهورية تونس الشقيق مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 حميدان يبحث والعامر 
برامج توظيف المواطنين

بحث وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة 
تنظيم س��وق العمل، جميل حميدان، خ��الل لقائه عضو مجلس 
الن��واب أحمد العام��ر خطط وبرام��ج الوزارة ف��ي توظيف ودمج 
المواطنين وتطوير برامج وخدمات الرعاية االجتماعية للش��رائح 

المستفيدة منها.
وأكد حميدان اس��تمرار جهود الوزارة في تس��ريع وتيرة التوظيف 
للمواطنين الباحثين عن عمل، بفضل التس��هيالت التي تقدمها 
 الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد
 آل خليف��ة، ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، إلنجاح مش��اريع 
ال��وزارة، وخاص��ة فيما يتعلق بسياس��ة دعم األج��ور في القطاع 
الخ��اص وتوفي��ر التدريب المهن��ي للباحثين ع��ن عمل لمدهم 
بالمه��ارات الوظيفية الالزمة، حيث أس��همت ه��ذه الجهود في 
استمرار التوظيف رغم الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم.
فيما نوه العامر بالبرامج والمش��اريع الت��ي تنفذها وزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة الهادف��ة إل��ى توفي��ر العي��ش الكري��م 
للمواطني��ن، مؤكدًا دعم مجلس النواب كافة الجهود الرامية إلى 
توفير أفضل الخدمات وتس��هيل سبل اس��تفادة المواطنين من 

تلك الخدمات.

»العمل«:إطالق منصة مهارات التوظيف
بحث وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حمي��دان خ��الل اجتماع عق��ده عب��ر تقنية 
االتصال المرئي مع الرئيس التنفيذي لهيئة 
اإللكترونية محمد  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
القائد آخر مس��تجدات إطالق منصة مهارات 
التوظيف، التي سيسهم توفيرها في تطوير 
البرامج التعليمية والتدريبية وصقل مهارات 
الطلبة، بما يلبي احتياجات سوق العمل في 

المستقبل.
آخ��ر  اس��تعراض  االجتم��اع  خ��الل  وت��م 
مستجدات منصة مهارات التوظيف، وخاصة 
م��ا يتعلق بقيام ال��وزارة بتزويد الهيئة بما 
يل��زم من بيانات، باعتبارها ش��ريكًا أساس��ًا 
في إط��الق المنصة وتغذيتها بالمؤش��رات 
المطلوبة لتعزيز قاعدة بياناتها كمنظومة 
إلكتروني��ة متكامل��ة تعم��ل عل��ى تقديم 
بيانات ش��املة أله��م المه��ارات والوظائف 
التي يتطلبها س��وق العمل؛ لتس��هم بذلك 
في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسات 
العال��ي،  التعلي��م  الحكومي��ة ومؤسس��ات 
وكذلك تطوير مخرج��ات التعليم بما يخدم 

احتياجات سوق العمل.
وأك��د الجانبان أهمية تضاف��ر كافة الجهود 
لس��رعة إنجاز هذا المش��روع الوطني الرائد، 
الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات س��مو الش��يخ 
محمد ب��ن مب��ارك آل خليف��ة، نائب رئيس 
مجل��س ال��وزراء، رئي��س المجل��س األعل��ى 
للتعلي��م والتدري��ب، نح��و تش��جيع التحول 
الرقمي وتحقيق التوظيف األمثل للتكنولوجيا 
الحديثة في توفير قاعدة بيانات وفق أسس 
ومعايير س��ليمة لرس��م معالم سوق العمل 

المستقبلية في مملكة البحرين. 
وأكد حميدان ح��رص الوزارة عل��ى التعاون 
م��ع الهيئة في إنجاز هذا المش��روع الوطني 
المهم، مش��يرًا إلى أن إطالق منصة مهارات 
التوظي��ف س��يكون ل��ه انعكاس��ات إيجابية 
كبيرة على صعيد سوق العمل، حيث ستوفر 
المنص��ة ألول م��رة على المس��توى الوطني 
بيانات تفصيلية ومعلوم��ات دقيقة منقحة 

مرتبطة بسوق العمل.
الت��ي  والمعطي��ات  المؤش��رات  وس��تقدم 

يت��م م��ن خاللها ق��راءة واقع س��وق العمل 
واحتياجاته الفعلية والمستقبلية من األيدي 
العامل��ة المؤهل��ة، ورب��ط ذلك بتحس��ين 
مخرج��ات التوظي��ف والتدريب ف��ي مختلف 

المراحل التعليمية.
كما س��تعكس المنصة حجم القوى العاملة 
المس��تجدات  وآخ��ر  نموه��ا  ومس��تويات 
المتعلقة بالوظائف التقليدية والمستحدثة 
والذكاء  التكنولوج��ي  بالتط��ور  المرتبط��ة 
االصطناعي  والمتغيرات المتالحقة في عالم 
األعمال وتطور أنماط اإلنتاج، مؤكدًا أن هذه 
المنصة ستتيح للطالب المدرسي وولي أمره 
وكذلك ألط��راف اإلنتاج متابع��ة التغييرات 
والتحديث��ات ف��ي س��وق العمل، ما يس��هل 
عليهم وعل��ى مختلف األفراد والمؤسس��ات 
ذات العالقة عملية اتخاذ القرارات المناسبة 
لتحدي��د التوجه��ات العلمي��ة والعملية، ما 
يس��هل على كل جهة تحديد أولوياتها وفق 
المؤش��رات والق��راءات العلمي��ة والواقعية 

التي تقدمها المنصة.
بينم��ا أش��اد القائ��د بالتع��اون والتنس��يق 
المش��ترك والقائم بين الوزارة والهيئة من 
أج��ل إطالق هذا المش��روع الوطن��ي المهم، 
مؤكدًا أن الهيئة بالش��راكة مع الجهات ذات 
العالقة ستعمل على تطوير منصة مهارات 
التوظيف في مختلف مراحل إعدادها وتحقيق 
األه��داف الحكومية المش��تركة ف��ي تقديم 
نظ��ام إلكترون��ي مبتكر عالي الج��ودة قادر 
عل��ى توفير المعلومات الموح��دة والدقيقة 

حول واقع سوق العمل في مملكة البحرين.
وأك��د القائ��د أن المنص��ة س��تعتمد عل��ى 
توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي والحوسبة 
الس��حابية، بما يس��هم في تحقيق مجموعة 
من األه��داف، ومنها حفظ الوق��ت والجهد، 
وترش��يد النفقات، وتوفير طاقة استيعابية 
تتيح لكافة الجهات المستفيدة االطالع على 
المعلوم��ات المتاحة عب��ر المنصة في وقت 

زمني واحد.

مدير الصحة العالمية يصل إلى البحرين اليوم 
لالطالع على تجربتها في التصدي للجائحة

يص��ل إل��ى البحرين الي��وم المدير 
الع��ام لمنظمة الصح��ة العالمية 
الدكتور تيدروس غيبريس��وس في 
زيارة رسمية لمدة يومين بمناسبة 
االفتتاح الرس��مي لمكتب منظمة 
الصح��ة العالمي��ة بالمملك��ة في 
العالمية  الظروف االستثنائية  ظل 
لفي��روس كورونا )كوفيد19(، حيث 
م��ن المق��رر أن يطلع عل��ى تجربة 
واإلج��راءات  المتمي��زة  المملك��ة 
االحترازية والتدابير الوقائية التي 
ت��م اتخاذه��ا للتص��دي للجائح��ة 
والحد من انتش��ارها بما أسهم في 
حفظ صح��ة وس��المة المواطنين 

والمقيمين.
 وتجس��د الزيارة وافتت��اح المكتب 
اإلقليمي للمنظم��ة خطوة جديدة 
على صعيد تطوير عالقات التعاون 
الوثيقة بي��ن الجانبين في العديد 
م��ن المجاالت الصحية التي تهدف 
بالدرج��ة األول��ى إلى تعزيز س��بل 
التكامل من أج��ل مواصلة تطوير 
المش��اريع الصحي��ة، بم��ا يص��ب 
ف��ي تحقي��ق األه��داف التنموي��ة 

المشتركة لصالح القطاع الصحي.

ومن المق��رر أن يتضم��ن برنامج 
زي��ارة التي سيش��ارك فيها المدير 
لش��رق  للمنظم��ة  اإلقليم��ي 
المنظري  الدكتور أحمد  المتوسط 

جول��ة في عدد من المستش��فيات 
الفحص والع��الج ومراكز  ومراك��ز 
التطعي��م وزيارة غرف��ة العمليات 
التي يقوم باإلشراف عليها الفريق 

الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا.

 كما سيش��ارك خ��الل الزي��ارة في 
افتت��اح مكت��ب منظم��ة الصح��ة 
فيم��ا  البحري��ن،  ف��ي  العالمي��ة 
س��يعقد أيضًا مؤتمرًا صحفيًا غدًا 
فائقة  الصح��ة  وزي��رة  بمش��اركة 
الصال��ح، والمدير الع��ام لمنظمة 
الصحة العالمية الدكتور تيدروس 

غيبريسوس.
ُيذكر أن منظم��ة الصحة العالمية 
أعلن��ت مؤخ��رًا »المنام��ة مدين��ة 
صحي��ة« كأول عاصمة ف��ي إقليم 
ج��ودة  نظي��ر  المتوس��ط  ش��رق 
خدمات الرعاية األولية في المراكز 
س��هولة  م��ع  الموزع��ة  الصحي��ة 
الت��ي  والبرام��ج  إليه��ا،  الوص��ول 
ته��دف إل��ى تعزيز الصحة ونش��ر 
الوع��ي الصحي، وبرنام��ج التمنيع 
الموس��ع، ومختل��ف برامج س��المة 
المدرسية وصحة  األغذية والصحة 
البيئ��ة، عل��ى جانب البرام��ج التي 
األم��راض  إل��ى مكافح��ة  ته��دف 
المزمن��ة والمعدي��ة وغيره��ا من 

البرامج.

محافظ المحرق: الخطابات 
الملكية السامية تحمل نهجًا 

ورؤية حكيمة

أك��د محافظ المحرق س��لمان ب��ن هندي أن الخطاب��ات الملكية 
السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، تحمل فكرًا ورؤية مس��تقبلية تمثل 
النهج الذي تس��ير علي��ه مملكة البحرين بقي��ادة حضرة صاحب 
الجاللة عاهل البالد المفدى، وبدعم ومساندة من صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء. 
 جاء ذلك خالل اس��تقباله الدكتورة لول��وة بودالمة التي أهدته 
كتابها بعنوان »النهج الوطني في خطابات حمد بن عيسى« وهو 
يعد ضمن سلس��لة تحلي��ل الخطابات الملكية الس��امية لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك مملكة 

البحرين. 
وأثن��ى المحافظ على الجهد المبذول في الكتاب، مؤكدًا أنه يعد 
مرجعًا علميًا للدارس��ين والباحثين وألجيال المس��تقبل للتعرف 
على النهج البحريني في بناء الدولة وتقدمها ونجاحها على جميع 
األصعدة، مؤكدًا أهمية توزيع هذا اإلصدار القّيم في مختلف دول 

العالم عبر سفارات المملكة. 
 فيما أش��ارت بودالم��ة إلى أن الكتاب اس��تغرق تأليفه نحو عام 
كام��ل، واس��تلهمت فكرته م��ن الخطاب الملكي الس��امي الذي 
وجه��ه حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى، من خ��الل البرنام��ج التلفزيوني »مجتمع 
واعي« الذي وجه من خالله جاللة الملك المفدى كلمة سامية إلى 
أبنائه وبناته الطلبة خالل هذه الجائحة العالمية لبث الطمأنينة 
للمواطني��ن وللمقيمين، وحث جاللته أبناءه الطلبة على مواصلة 

التحصيل الدراسي والتحول إلى التعليم اإللكتروني«. 
وأكدت أن الكتاب يعد دراس��ة علمية الس��تنباط مرتكزات النهج 
الوطن��ي البحريني م��ن خالل تحليل الخطابات الملكية الس��امية 
لجالل��ة المل��ك المفدى منذ ع��ام 1999 حتى ع��ام 2020، حيث 
يحتوي الكت��اب على 7 فص��ول تتناول مرتك��زات النهج الوطني 

البحريني.

يفتتح مكتب المنظمة في المملكة

  توفير بيانات تفصيلية عن سوق العمل



 شركات التأمين تباشر 
اليوم الحوادث المرورية البسيطة

التأمي��ن  جمعي��ة  رئي��س  أعل��ن 
البحريني��ة ج��واد محم��د ع��ن ب��دء 
شركات التأمين مباشرتها للحوادث 
عليها  المتصالح  البسيطة  المرورية 
ابتداًء من الي��وم األحد، حيث يمكن 
المروري��ة  الح��وادث  ع��ن  اإلب��اغ 
البسيطة من خال خدمات الحوادث 
المرورية عبر تطبيق »e Traffic« أو 
من خال شركة التأمين المسؤولة، 
إذ توف��ر اإلج��راءات الجدي��دة ربطًا 
إلكترونيًا بين اإلدارة العامة للمرور 

وشركات التأمين.
وذك��ر أن مش��روع إس��ناد الحوادث 
إل��ى  عليه��ا  المتصال��ح  المروري��ة 
ش��ركات التأمين هو المشروع األول 
م��ن نوعه ف��ي المنطق��ة وتطبيقه 
يعد خط��وة رائ��دة للمملك��ة، كما 
أن هذا المش��روع هو ثمرة التعاون 
بين اإلدارة العام��ة للمرور ومصرف 

البحري��ن المركزي وجمعية التأمين 
البحرينية.

وأش��ار إلى أن اله��دف الرئيس لهذا 
وتطوي��ر  تس��هيل  ه��و  المش��روع 
المواطني��ن  لجمي��ع  الخدم��ات 
والمقيمي��ن، وس��امة مس��تخدمي 
الط��رق في المملك��ة، كما يأتي في 
إط��ار توج��ه وزارة الداخلية ومصرف 
البحري��ن المركزي ف��ي دعم التحول 
الخدمات  الرقم��ي وتطوي��ر جمي��ع 
بش��كل ع��ام وف��ق رؤي��ة البحري��ن 

.2030
وأكد أن ش��ركات التأمي��ن على أتم 
االس��تعداد لتطبي��ق ه��ذا الق��رار، 
وأن اآللي��ة الجدي��دة س��توجد حلواًل 
كفيل��ة وفعال��ة لمباش��رة الحوادث 
المروري��ة المتصال��ح عليها بخطوة 
واح��دة وس��رعة اإلنجاز فيه��ا دون 
تأخير، وخصوصًا ف��ي الحوادث التي 

لم تتس��بب في أي حال��ة وفاة أو أي 
إصاب��ات جس��دية أو جريم��ة ينص 
عليه��ا قانون العقوبات أو أي قانون 

آخر.
وفي ضوء القرار الجديد، ينبغي على 
كل أط��راف الحادث الم��روري إخراج 

الطري��ق لضم��ان  المركب��ات م��ن 
انسيابية الحركة المرورية، وذلك إلى 
حين إنهاء إجراءات التبليغ، وفي حالة 
تعذر تحري��ك المركب��ة أو إخراجها 
من الطري��ق، يمكن ألطراف الحادث 
طلب خدمة رف��ع المركبة باالتصال 
عل��ى 65001318/17218700، مع 
تصوير األض��رار الناتجة عن الحادث 
ألعم��ال تقيي��م األض��رار م��ن قبل 

شركة التأمين المختصة.
وتقدم محم��د بالش��كر الجزيل إلى 
ب��اإلدارة  ممثل��ًة  الداخلي��ة  وزارة 
العامة للمرور وإلى مصرف البحرين 
الفع��ال  دوره��م  عل��ى  المرك��زي 
وجهودهم الحثيثة في البدء بتنفيذ 
إس��ناد الحوادث المرورية البس��يطة 
ش��ركات  إل��ى  عليه��ا  المتصال��ح 

التأمين.

جواد محمد
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 »البحرين بخير بعزمكم« يسلط الضوء 
على جهود المفتشات في مواجهة الجائحة

نظم المجلس األعل��ى للمرأة حوارًا 
ح��ول الجهود النوعي��ة التي تبذلها 
المرأة البحرينية العاملة في إدارات 
التفتيش بعدد م��ن وزارات الدولة 
ضمن الصف��وف األمامية لمواجهة 
جائح��ة كوفي��د-19، واإلس��هامات 
مراقب��ة  ف��ي  للمفتش��ات  الب��ارزة 
تنفيذ الق��رارات واإلجراءات الخاصة 
الواج��ب  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
تطبيقه��ا ف��ي المنش��آت التجارية 
والس��ياحية والصحي��ة والصناعي��ة 
والخدمية وغيرها، إضافة إلى ضبط 
األس��واق ورص��د أي ح��االت غش أو 
تاعب باألس��عار واتخ��اذ اإلجراءات 
القانونية الازم��ة، في إطار برنامج 

»البحرين بخير بعزمكم«.
أدار الح��وار ال��ذي جرى عبر حس��اب 
المجل��س في تطبيق »إنس��تغرام« 
التميم��ي،  إبراهي��م  اإلعام��ي 
إدارة  مدي��رة  خال��ه  واس��تضاف 
الصناع��ة  وزارة  ف��ي  التفتي��ش 
والتج��ارة والس��ياحة من��ى العلوي، 
واختصاصية س��امة األغذية بوزارة 
الصحة زينب الح��داق، واختصاصية 
تفتي��ش عمالي أول ب��وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية آيات جناحي.
وأش��ار التميم��ي إل��ى أن الحض��ور 
النوعي والكمي للمرأة البحرينية في 
الصفوف األمامية س��واء في القطاع 
الصحي أو في القطاعات المس��اندة 

إنم��ا يدعو للفخر واالعت��زاز، ويأتي 
ثم��رًة لجه��ود دع��م الم��رأة التي 
يبذله��ا المجل��س األعل��ى للم��رأة 
برئاس��ة صاحب��ة الس��مو الملك��ي 
األمي��رة س��بيكة بن��ت ابراهي��م آل 

خليفة قرينة عاهل الباد المفدى.
ولف��ت إل��ى أن الم��رأة البحريني��ة 
أظهرت ش��جاعة كبي��رة في مختلف 
مراح��ل مواجه��ة الجائح��ة، وكانت 
الس��يطرة  ف��ي  األس��اس  العنص��ر 
عليه��ا، وخاصة في اآلون��ة األخيرة 
عندما تمكن��ت البحرين من خفض 
ع��دد اإلصاب��ات والوفي��ات محققة 

بذلك نجاحًا باهرًا بتعاون الجميع.
البحريني��ة  الم��رأة  أن  وأوض��ح 
بداي��ة  من��ذ  تمكن��ت  الموظف��ة 

بس��رعة  التأقل��م  م��ن  الجائح��ة 
ومرونة مع متطلبات الوضع الجديد 
ال��ذي فرضت��ه الجائح��ة، بمن في 
ذل��ك المفتش��ات اللوات��ي نهضن 
بمسؤولية كبيرة في مراقبة تطبيق 
اإلج��راءات االحترازية دون تهاون أو 
تراٍخ، وف��رض هيبة القان��ون ونيل 
االحترام من خال قوة ش��خصيتهن 
باإلج��راءات  الكامل��ة  ومعرفته��ن 
الدقي��ق  الفه��م  عل��ى  وقدرته��ن 
والشامل لمختلف تفاصيل عملهن.

فيم��ا قال��ت العل��وي: »إن الم��رأة 
البحريني��ة تق��وم ب��دور كبي��ر في 
التفتي��ش  إدارة  أه��داف  تحقي��ق 
بال��وزارة، وتنفي��ذ المه��ام الكبيرة 
الملق��اة على عات��ق اإلدارة في ظل 

الظروف االس��تثنائية التي فرضتها 
جائحة كورونا«، موضحًة أن إدارتها 
نفذت حت��ى اآلن قرابة 9 آالف زيارة 
تفتيش��ية على األس��واق والمنشآت 
الحاق��ة  وصالون��ات  التجاري��ة 

والتجميل والمطاعم وغيرها.
وأوضح��ت أن ع��دد المفتش��ات في 
اإلدارة حالي��ًا وصل إلى 8 مفتش��ات 
م��ن   %22 نس��بته  م��ا  يش��كلن 
إجمال��ي عدد الموظفي��ن، ويعملن 
في األعم��ال المكتبي��ة إضافة إلى 
جوالت التفتيش الميدانية، مشيرًة 
إل��ى أن نج��اح البحرين ف��ي تعميم 
مب��دأ تكافؤ الف��رص والتوازن بين 
��ن الم��رأة البحرينية  الجنس��ين مكَّ
التحدي��ات  لجمي��ع  التص��دي  م��ن 

والمساهمة في مختلف المجاالت.
المفتش��ات  اس��تيعاب  إلى  ولفتت 
الكبير أله��داف إدارة التفتيش التي 
تدور حول تش��جيع الش��ارع التجاري 
على االلتزام، وليس رصد المخالفات 
فق��ط، وتوفي��ر بيئ��ة ذات منتجات 
إلى  للمس��تهلكين، مش��يرًة  آمن��ة 
أن الم��رأة أثبت��ت دورها، وخصوصًا 
في أي��ام الجائح��ة بالتفتيش على 
األسواق والمحات دون تردد وخوف.
إل��ى ذلك أوضح��ت الح��داق أن دور 
بوزارة  األغذية  اختصاصيات سامة 
الصح��ة تضاع��ف بس��بب الجائحة، 
ولك��ن الم��رأة قام��ت ب��أداء دورها 
بتف��اٍن وب��ا كل��ل. وتحدث��ت عن 
قصص نج��اح أنجزتها المفتش��ات 

ف��ي الوزارة م��ن خال الكش��ف عن 
مخازن أغذية مخالفة وغيرها.

وقالت: »إن الم��رأة البحرينية باتت 
الي��وم تق��ف على ق��دم المس��اواة 
إلى ج��وار أخيها الرج��ل في مختلف 
مواطن العمل بما في ذلك األعمال 
التي تتطل��ب الحس��م والعزم مثل 
التفتي��ش والمخالف��ات، وإن هناك 
450 مح��ًا تجاري��ًا يتم تفتيش��ها 
م��ن  ع��ددًا  أن  مبين��ًة  ش��هريًا، 
العديد  بتطوي��ر  المفتش��ات قمن 
م��ن البرامج التي تصب في س��رعة 
العم��ل وجودته وأيض��ًا في خدمة 

الزبون«.
فيم��ا أكدت آيات جناح��ي أن المرأة 
ف��ي  نفس��ها  أثبت��ت  البحريني��ة 
التفتي��ش العمالي عل��ى الرغم من 
ظ��روف الجائح��ة أو التعام��ل م��ع 
عمال رج��ال للتفتي��ش عليهم في 
جمي��ع أماك��ن العمل مهم��ا كانت 
بعي��دة. وكانت المفتش��ات يتخذن 
جميع اإلجراءات االحترازية في أثناء 

التفتيش.
وقالت: »إن المفتش��ات يزرن مواقع 
والكراج��ات  كال��ورش  متع��ددة 
وأثبت��ن قدرتهن على  والمصان��ع، 
إدارة العم��ل والتكي��ف مع ضغوط 
العمل«، مبينًة أن نسبة المفتشات 
اللواتي يحمل��ن صفة مأمور ضبط 

قضائي يصل إلى %30.

آيات جناحيمنى العلوي زينب الحداقإ براهيم التميمي

»الصحة«: 30٪ من إجمالي الموظفين يحملن صفة مأمور ضبط قضائي

 المحافظة الشمالية تدشن 
النسخة الخامسة من برنامج الرابح األكبر

دش��ن محاف��ظ الش��مالية عل��ي العصفور 
النس��خة الخامس��ة من برنامج الرابح األكبر 
تح��ت عن��وان »الراب��ح األكب��ر ف��ي صي��ف 
البحري��ن« وذلك بحض��ور نائ��ب المحافظ  
العمي��د خالد الدوس��ري، وممثل��ي الجهات 
ورئيس  للبرنام��ج  الداعم��ة  والمؤسس��ات 
جمعي��ة أصدق��اء الصح��ة، باإلضاف��ة إلى 
رئيس جمعية التوحديين البحرينية وممثل 
مكتب منظمة الصحة العالمية في البحرين 
والمش��اركين في هذه النسخة من البرنامج 
البال��غ عددهم 46 مش��اركًا من الجنس��ين 

ومختلف األعمار.
وثمن المحافظ الدعم الذي يتلقاه البرنامج 
م��ن قب��ل جمعية أصدق��اء الصح��ة ومركز 
جنان الطبي وأسواق األسرة ومجمع سار في 
النسختين السابقتين، مبينًا أن هذه النسخة 

ستتميز بمشاركة 10 من المصابين بطيف 
التوح��د بالتع��اون مع جمعي��ة التوحديين 
إع��داد اش��تراطات  البحريني��ة، حي��ث ت��م 
ومواصفات خاصة بهذه الش��ريحة تتناسب 
مع وضعه��م الصحي والنفس��ي وتركز على 
كيفية تخفيف الوزن في المقام األول، بهدف 
مس��اندة ذويه��م في التخفي��ف عنهم ورفع 

جزء من جانب المسؤولية عن كاهلهم.
وأكد أن الجميع رابحون في هذه المسابقة، 
م��ن خ��ال اكتس��ابهم األنم��اط الصحي��ة 
والغذائي��ة الت��ي ستس��اهم ف��ي تخفي��ف 
أوزانهم مع جميع أفراد أس��رهم وتعويدهم 
على جعل الرياضة وحرق الدهون والسعرات 
الحراري��ة ج��زءًا م��ن روتينهم اليوم��ي، ما 

سينعكس على واقعهم الصحي والبدني.
فيما عبر رئيس مجمع جنان الطبي الدكتور 

محم��د س��لمان، ورئي��س جمعي��ة أصدقاء 
الصحة الدكتورة كوثر العيد عن سعادتهما 
لما لقي��ه البرنام��ج من أص��داء كبيرة بين 
المواطني��ن جعل اإلقبال في هذه النس��خة 
أكث��ر م��ن النس��خ الس��ابقة، وخاص��ة لما 
ش��اهدوه في النسخ الس��ابقة من الحماسة 
ل��دى المش��اركين ف��ي مثابرته��م لتغيير 
واقعه��م الصحي من حي��ث األوزان وأنماط 
الحياة اليومية والغذائية واالستغال األمثل 
في ظل جائحة كورونا من خال اتباع أنماط 

غذائية صحية.
بينما أكد رئيس جمعي��ة التوحديين زكريا 
هاش��م أن البرنامج يكرس جانب��ًا كبيرًا من 
أه��داف الجمعي��ة والذي نس��عى من خاله 
لتغيير التحدي إلى انجاز مع فئة التوحديين، 
وف��ي الوق��ت ذاته أك��دت مندوب��ة مكتب 

ممثل منظمة الصحة العالمية في البحرين 
بش��رى الهن��دي أن البرنام��ج حق��ق كاف��ة 
أه��داف المنظمة للحد من أمراض الس��منة 

وما تس��ببه من أمراض مزمن��ة، بحيث إنها 
قامت بالمشاركة في هذا البرنامج من خال 

الشبكة العالمية للمنظمة.

 بدر الدوسري 
يشيد بجهود بالد الحرمين 

في تنظيم الحج

أشاد النائب بدر الدوسري، بجهود القيادة السعودية 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  بعاه��ل  ممثل��ة 
الش��قيقة خادم الحرمين الش��ريفين الملك سلمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود في توجي��ه كافة طاقات 
وإمكان��ات باد الحرمي��ن، لتنظيم الحج واس��تقبال 
ضي��وف الرحمن، مثمنًا الجه��ود الكبيرة التي تقوم 
بها الحكومة الس��عودية في رعاي��ة حجاج بيت اهلل 

الحرام والتسهيل عليهم في تأدية مناسك الحج.
وثم��ن الدوس��ري، النج��اح الكبي��ر ال��ذي حققت��ه 
الس��عودية ف��ي خدم��ة ورعاي��ة ضي��وف الرحم��ن 
وتس��هيل تأدية المناس��ك والعبادات والتقرب إلى 

اهلل وإقامة ركن اإلسام الخامس.
وأكد أن المملكة العربية الس��عودية اعتادت ومنذ 
نش��أتها، عل��ى تس��خير إمكاناتها لخدمة اإلس��ام 
وأهله في ش��تى بقاع المعم��ورة، وال تألو جهدًا أن 
تمكن المس��لمين م��ن تأدية فريضة الح��ج وزيارة 
األراضي المقدسة ونشر عقيدة التوحيد بشتى بقاع 

المعمورة.

 سوسن كمال: نجاح كبير آللية اإلشارة 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا

أك��دت عضو مجل��س النواب سوس��ن كمال 
النجاح الكبير الذي حققته البحرين وعكسته 
األرق��ام م��ن خ��ال تطبي��ق آلي��ة اإلش��ارة 
الضوئية لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا 
المحددة إلمكانية فتح القطاعات المختلفة.

 وقالت: س��اهمت آلية اإلشارة الضوئية في 
تبس��يط اإلرش��ادات الص��ادرة ع��ن الفريق 
الوطن��ي الطّبي، وتس��هيل اتباعها من قبل 
جميع أف��راد مجتمعنا البحريني الواعي الذي 
س��ّجل أروع مواقف االلت��زام، حيث إن قرارات 

الفت��ح واإلغ��اق ُربط��ت بمعادل��ة واضحة 
لنس��بة ع��دد اإلصاب��ات، وه��و أم��ٌر يق��رره 

المجتمع.
البحرين��ي  المجتم��ع  اس��تطاع  وأضاف��ت: 
بتكاتف��ه العظيم صناعة الف��ارق الملحوظ 
كورون��ا  بفي��روس  اإلصاب��ات  أرق��ام  ف��ي 
كوفي��د-19، والفوز بأيام خضراء في س��بق 
مش��هود لمملك��ة البحرين على ش��قيقاتها 
م��ن دول المنطقة، ما جعل أف��رادًا كثيرين 
من دول أخرى يس��جلون إعجابهم باألنموذج 

البحرين��ي، والتس��اؤل ع��ن الس��ر ف��ي ذلك 
النجاح.

وختم��ت: إن الس��ر في النجاح ال��ذي حققته 
مملك��ة البحرين يكمن ف��ي امتاكنا لقيادٍة 
ذات رؤية إس��تراتيجية، ت��درك أن النتائج ال 
تتأتى إال باألسباب، ومجتمٍع واٍع لم ينشغل 
بالس��جاالت الجانبي��ة ليّتح��د عل��ى الوع��ي 
وااللتزام، حتى إنه ل��م يكتِف بالثقة بفريق 
البحرين بل انتمى إليه وعمل معه، فش��كرًا 

للقيادة وشكرًا للمجتمع.
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 التطور القضائي 
البحريني واإلنتربول الدولي..

من خالل مطالعاتي للصحف اليومية ووسائل التواصل االجتماعي، 
ش��د انتباهي موضوع يحمل عنوان: »بحريني يلج��أ إلى اإلنتربول 
للحص��ول على ابنه م��ن زوجته الهاربة«، األمر الذي حمس��ني جدًا 
لرصد القضايا الدولية أو المحلية وخصوصًا ذات الطابع االقتصادي 
وتلك الت��ي تتعلق بصفقات نص��ب واحتيال ويلج��أ أصحابها إلى 
اس��تغالل المسافات أو اختالف الجنسيات أو الدول، ومحاولة بعض 
األط��راف الخروج هربًا من المالحقات القضائية أو تس��ديد تبعات 
األعمال المذكورة خصوصًا وأنها قد تقود البعض إلى الدخول في 

قنوات إرهابية لمحاولة التستر، لكن الحكومة لهم بالمرصاد!!
بال ش��ك، التطور القانوني والقضائي في البحرين، أصبح جزءًا من 
المنظومة العالمية ويعطي المملكة الشفافية والتطور القضائي 
العالم��ي ف��ي المالحقة المالية ألي مش��تبه ف��ي عمليات النصب 
واالحتيال أو غس��يل األموال، وكثيرًا ما كتبت ف��ي هذه المواضيع، 
خصوص��ًا وأنها باتت تؤرق أي ش��خص يحاول العمل واالس��تثمار 
الدولي أو الخليجي، حيث يخشى من محدودية الوصول إلى استرداد 
جميع حقوقه المالية في حال��ة التالعب المالي أو النصب أو الفرار 

خارجًا مع ترك مديونيات عالية وراء أسوار المحاكم.
ومن ضم��ن المعلومات المؤك��دة أن وزارة الخارجية بدأت تعاونًا 
دولي��ًا وخليجي��ًا، م��ع نظرائه��ا م��ن وزارات دول مجل��س التعاون 
الخليجي في حالة تطبيق األحكام القضائية بدول الخليج وتنفيذها 
م��ن خالل وزارة الخارجية بالتعاون مع س��فارات البحرين في جميع 
دول الخلي��ج ودول العالم واإلنتربول الدول��ي أيضًا وصواًل ألقصى 

درجات التنفيذ في حالة الفرار.
وزارة الخارجي��ة تب��دي تعاونًا فع��ااًل بقيادة وزيره��ا الدكتور عبد 
اللطيف الزياني، الذي ترأس أمانة مجلس التعاون الخليجي لدورتين 
متتاليتين متميزتين في تاريخه المهني المش��رف، باإلضافة إلى 
نش��اطه الحالي في وزارة الخارجية والحقل الدبلوماس��ي، حيث تم 
تنفي��ذ أحكام قضائية بمهنية عالية م��ع تحفظنا على ذكر بعض 
من هذه القصص، إال أنه وجب التنويه عن مدى فعالية وش��فافية 
البحري��ن في حل مثل ه��ذه القضايا المعقدة ف��ي بعض األحيان 
حيث قد تعجز أكثر الدول تطورًا في حل مثل هذه القضايا المالية 
الدولية والتي تس��تغرق أحيانًا سنين طويلة حتى استصدار أحكام 
نهائي��ة مث��ل المحاك��م األوروبي��ة واألمريكية أو محكم��ة العدل 

الدولية.
هذا األمر، لم يعد مس��تغربًا على البحرين، حيث إن التطور المالي 
والرب��ط المالي لرص��د العملي��ات المالية المش��بوهة، باإلضافة 
إل��ى التط��ور القضائ��ي ال��ذي ش��هدناه مؤخ��رًا يع��ززان مكانة 
البحري��ن المرموقة في جعلها المكان األمثل واآلمن لش��تى أنواع 
االس��تثمارات المحلية والخليجي��ة والدولية أيض��ًا، وهو ما نتطلع 
إليه جميعًا من أجل االس��تفادة من استقرار االستثمارات الخارجية 

وجعل البحرين مالذًا آمنًا الستقرار رؤوس األموال.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

نجاح ساحق للحج رغم »كورونا«
للس��نة الثانية على التوال��ي تواصل المملكة 
العربي��ة الس��عودية نجاحه��ا ف��ي اس��تقبال 
وتنظيم موس��م الحج بنجاح ساحق رغم انتشار 
جائحة كورون��ا )كوفيد19(. ه��ذا النجاح يجب 
أن يوثق كأح��د أبرز قصص النج��اح في مجال 
إدارة الحش��ود في وقت األزمات عالميًا، ويجب 
توثيق الجه��ود المبذولة وآليات التعامل، وأن 
تكتب الدروس المس��تفادة من هذه التجربة 
االستثنائية وتحقيق النجاح في ظل وجود أزمة 
صحي��ة عالمي��ة، لكي يكون مرجع��ًا ألي دولة 

تود استضافة أي حدث عالمي.
العالمي��ة  األح��داث  م��ن  الكثي��ر  توقف��ت 
والفعالي��ات الكبي��رة ف��ي ظل ه��ذه الجائحة 
التي ألمت بالعالم أجمع وإصابته بش��لل شبه 
تام، وعل��ى الرغم م��ن اجتهاد بع��ض الدول 
ف��ي اس��تضافة بع��ض األح��داث والفعاليات 
خ��الل هذه الجائحة، إال أن »كورونا« اس��تطاع 

أن يتس��لل إل��ى ه��ذه الفعاليات ويت��رك أثره 
على المش��اركين في هذه األحداث، رغم جميع 

االحتياطات المتخذة.
فلق��د  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  أم��ا 
احتراف��ي،  بأس��لوب  الح��ج  إدارة  اس��تطاعت 
يجعله��ا في مقدم��ة الدول عالمي��ًا في مجال 
إدارة الحش��ود، واس��تطاعت ف��ي ذات الوق��ت 
حفظ سالمة حجاج بيت اهلل الحرام من اإلصابة 

بالفيروس وتفشيه بين صفوف الحجيج.
موسم الحج الذي تشرف عليه المملكة العربية 
الس��عودية هو أكبر حدث عالمي يقام بش��كل 
س��نوي دون انقطاع وتس��تقبل في��ه المملكة 
العربية السعودية ماليين الحجاج من مختلف 
دول العال��م، ف��ي فت��رة زمنية معين��ة، وحيز 
جغرافي معين، وتدير مناسك الحج بكل اقتدار 
وتمكن يجعالن منها نموذجًا عالميًا في مجال 

إدارة الحشود الكبيرة بنسبة نجاح %100.

* رأيي المتواضع:
نبارك للملكة العربية الس��عودية نجاح موس��م 
الحج رغ��م وجود الجائح��ة العالمي��ة، ليس هذا 
وحس��ب بل إضافة العديد من األمور التطويرية 
التي تسهل المناس��ك على الحجيج بما يتناسب 

ويتوافق مع الشريعة اإلسالمية الغراء.
وكم نتمنى أن تكون هناك دراسات علمية توثق 
آليات التعامل األمثل إلدارة الحش��ود في موسم 
الحج، لتكون بمثابة مرجع لجميع الدول في إدارة 
الفعاليات الكبيرة، ال س��يما ف��ي أوقات األزمات، 
وكم نتمنى أن ينبثق من إدارة الحج قس��م معني 
ف��ي نقل تجرب��ة المملك��ة العربية الس��عودية 
ف��ي التعامل مع إدارة الحش��ود في كل ما يتعلق 
بموس��م الحج والقدرة على تنظيم هذه الفعالية 
الديني��ة الت��ي تس��تقطب الماليين س��نويًا من 

مختلف أنحاء العالم.

التجسس الحالل!

سعي أي دولة إلى الحصول على معلومات عن »اآلخر« حق ال يمكن 
ألح��د أن ينك��ره عليها. يكفي الق��ول بأنها به��ذه العملية تحمي 
نفس��ها. وال بأس أن يكون اآلخر هذا دولة أو منظمة أو مؤسس��ة 
أو حزب��ًا أو فردًا، ف��كل معلومة تحصل عليها الدول��ة عن »اآلخر« 

تفيدها وتشعرها باالطمئنان.
افتق��ار أي دول��ة للمعلومات عن اآلخر يعرضه��ا للخطر. تصور أن 
الدول��ة التي تنتمي إليها ال تتوفر لديه��ا معلومات عن مجموعة 
إرهابية تعمل في الداخل أو من الخارج، كيف تكون أحوالها؟ وكيف 
تك��ون أحوالك أنت ال��ذي تطالبها بتوفير األم��ن واألمان لعيالك؟ 
هنا ال يهم االس��م ال��ذي يطلق على عملية الس��عي للحصول على 

المعلومات عن اآلخر.
مه��م كذلك مالحظ��ة أن اآلخ��ر هو أيضًا يس��عى للحص��ول على 
المعلوم��ات عن بالدك، فم��ن دون المعلوم��ات ال يمكنه التحرك 
وال التخطيط. وهذا س��بب آخر يؤكد ح��ق الدولة في الحصول على 

المعلومات عن اآلخر، فمن دونها ال تستطيع اتخاذ المواقف.
عملية التجس��س ليس��ت جديدة، ومن يقرأ التاريخ يتبين كيف أن 
ال��دول والجيوش كان��ت تعتمد ف��ي تفوقها وانتصاره��ا على ما 
تحصل علي��ه من معلومات ع��ن اآلخر، وإال كان مصيرها الفش��ل 

والهزيمة.
الفارق بي��ن الماضي والحاضر هو أن الدول اليوم صارت تس��تفيد 
م��ن التط��ور التقن��ي ف��ي كل المجاالت وتس��تطيع الوص��ول إلى 
المعلومة بطريقة أس��هل، وصارت أكثر تمكن��ًا من رصد تحركات 
اآلخر، ولعلها من أجل هذا تشتري البرامج المتخصصة وتتابع كل 
تطور يحصل ف��ي هذا المجال. وهذا أيضًا م��ن حقها ومن واجبها 
تج��اه ش��عبها، فمن دون توفر المعلومة عن اآلخ��ر - أيًا كان هذا 
اآلخر – ال تس��تطيع أن تحمي نفسها وشعبها وتاريخها وحاضرها 

ومستقبلها.
للمعلومة ف��إن إيران التي يعتبرها البعض مثااًل ونموذجًا للبراءة 
ال تس��تطيع البقاء لو لم تتمكن من الحصول على المعلومات عن 

»اآلخر« الذي منه أيضًا أولئك الذين يطبلون لها. وليد صبري

waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

اء الَمشَّ

سلمان بن حمد.. فخر العرب
م��ن ح��ق البحري��ن أن تفتخ��ر بأبنائه��ا، وفي 
مقدمتهم، فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، 
ول��ي العه��د رئي��س ال��وزراء، »فخ��ر الع��رب«، 
والفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس 
كورون��ا )كوفيد19(، والطواق��م الطبية والكوادر 
التمريضي��ة والمه��ن المس��اندة، التي تتصدر 
الصف��وف األمامية ف��ي مواجه��ة الفيروس، بل 
تعت��ز أيضًا بم��ا يقدمون��ه من أف��كار وخطط 
وبرام��ج برزت خ��الل التصدي للجائح��ة، فكانت 
البحرين خير مثال وقدوة على المستوى الخليجي 
واإلقليم��ي والدول��ي ف��ي كيفي��ة التعام��ل مع 

الفيروس.
إن الوص��ول إل��ى المس��توى األخضر ه��و ثمرة 
جه��ود كبي��رة وقيمة ومتميزة يق��وم بها فريق 
البحري��ن، والفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفي��روس كورون��ا، بتوجيه��ات وقي��ادة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس ال��وزراء، وقد 
ظهرت تلك الجهود المباركة بش��كل واضح على 
أرض الواق��ع مع االنخف��اض الكبي��ر والملحوظ 
ف��ي أعداد اإلصاب��ات والوفيات وم��ن يخضعون 
للعناية، ومن يتلق��ون العالج، وفي الوقت ذاته 

االرتفاع الملحوظ في أعداد المتعافين.
ووفق��ًا لرصد أعدته »الوط��ن« خالل الفترة من 
ي��وم الجمعة 28 مايو الماض��ي حتى يوم أمس 
األول الجمع��ة، 23 يولي��و الج��اري، »57 يومًا«، 
أي خ��الل 8 أس��ابيع، أو م��ا يق��ارب الش��هرين، 
اس��تند إلى اإلحصائيات الرس��مية الصادرة عن 
وزارة الصح��ة، فق��د انخفضت أع��داد اإلصابات 
اليومي��ة بالفي��روس من 3274 حال��ة إلى 113 
حال��ة فقط، بنحو 3161 حالة، بنس��بة 96.5 %، 
حيث انخفضت نس��بة أع��داد الح��االت القائمة 
الجديدة م��ن الفحوصات اليومي��ة من %17.55 

إلى 0.82%، ف��ي حين انخفضت أع��داد الحاالت 
القائم��ة الكلية من 28798 حالة إلى 834 حالة 
فقط، بواقع انخفاض 27964 حالة بنسبة بلغت 
97.1%، كم��ا انخفضت أعداد الح��االت القائمة 
المس��تقرة م��ن 28507 حاالت إل��ى 825 حالة 
مس��تقرة، بواقع انخفاض 27682 حالة بنس��بة 
بلغ��ت 97.1%، كم��ا انخفض��ت أع��داد الحاالت 
القائم��ة التي تتلقى العالج م��ن 412 حالة إلى 
4 حاالت فقط، أي نحو 408 حاالت بنس��بة %99، 
بينما انخفضت أعداد الحاالت الخاضعة للعناية 
من 291 حالة إلى 9 حاالت فقط بواقع انخفاض 
284 حال��ة بنس��بة 96.9%، وف��ي المقابل زادت 
أع��داد الح��االت المتعافية م��ن 205962 حالة 
إل��ى 266123 حالة بواقع 60161 حالة بنس��بة 
22.6 %، ف��ي حين انخفضت أع��داد الوفيات إلى 
نح��و وفاة واحدة فقط يوميًا أو لم يتم تس��جيل 

أي وفيات في بعض األيام.
وخ��الل نفس الفت��رة الزمني��ة اس��تقرت أعداد 
الفحوص��ات اليومية م��ا بين 13 ألف��ًا و18 ألف 
فح��ص يومي��ًا، ف��ي حي��ن زادت الفحوصات من 
4607670 فحصًا إل��ى 5335735 فحصًا بزيادة 

728065 فحصًا بنسبة زيادة %13.6.
وزادت أعداد الحاصلين عل��ى الجرعة األولى من 
التطعي��م من 911847 ش��خصًا إلى 1100267 
ش��خصًا بزيادة 188420 ش��خصًا بنس��بة زيادة 
17.1 %، ف��ي حي��ن زادت أع��داد الحاصلين على 
الجرع��ة الثاني��ة م��ن التطعيم م��ن 773002 
ش��خص إلى 1039944 شخصًا بزيادة 266942 
ش��خصًا بنس��بة زيادة 25.6 %، في حين بلغ عدد 
الحاصلي��ن عل��ى الجرع��ة المنش��طة 122487 

شخصًا.
واإلحصائي��ات  األرق��ام  كل  تثب��ت  وبالتال��ي 
الرس��مية الص��ادرة عن وزارة الصح��ة على مدار 

ش��هرين التقدم الحاصل في مكافحة الفيروس، 
وكي��ف تكاتفت جهود »مجتم��ع واعي« من أجل 
الس��يطرة عل��ى الفي��روس ومكافحت��ه تمهيدًا 
للقض��اء علي��ه نهائي��ًا، لذل��ك فإن ما يس��طره 
فري��ق البحرين بقي��ادة صاحب الس��مو الملكي 
ول��ي العه��د رئيس ال��وزراء م��ن نجاح��ات وما 
يحققه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورون��ا من إنجازات، يكون مدعاة لفخر البحرين 

واعتزازها بأبنائها البررة.
ومن هذا المنطلق ليس غريبًا أن يشيد إعالميون 
خليجيون وع��رب بتجربة البحري��ن في التصدي 
للجائح��ة متمنين أن تتخ��ذ بالدهم من صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س الوزراء قدوة 
ومثااًل وأنموذجًا في القيادة ال بد أن يحتذى  في 
كيفية التعام��ل مع األزمات وتحقي��ق النجاحات 
وتخط��ي التحديات والعقبات في طريق التصدي 
للجائحة التي أرهق��ت العالم وعجزت دول كبرى 
وعظمى عن التعامل األمثل مع الفيروس مثلما 

تفعل المملكة الفتية.
طموح أبن��اء البحرين لن يتوقف عند المس��توى 
األخضر، بل يتعداه إلى مرحلة التصفير، تصفير 
الح��االت القائم��ة س��واء الجدي��دة أو الكلية أو 
الخاضعة للعناية أو الت��ي تتلقى العالج، لنصل 
إلى مرحلة الش��فاء الكامل والقضاء نهائيًا على 
الجائح��ة بجه��ود أبن��اء البحرين الب��ررة ليثبتوا 

للعالم أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.
هنيئًا للبحرين بقيادة رشيدة حكيمة على رأسها 
حضرة صاح��ب الجالل��ة عاهل الب��الد المفدى، 
وبصاح��ب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
ال��وزراء، وبفري��ق البحري��ن، وبالفري��ق الوطني 
الطب��ي، وبالطواقم الطبية والكوادر التمريضية 
والمه��ن المس��اندة، الت��ي تتص��در الصف��وف 

األمامية، وب�»مجتمع واعي«.

هل تقدرون »ِنعَم« هذا الوطن؟!
هناك نمط س��ائد خاطئ معني بالنظرة الشعبوية تجاه األوطان، نمط أرى 
تناميه بحد ذاته يمثل خطورة على أي وطن، بل قد يكون س��ببًا رئيسيًا في 
ضياعه أو جعله عرضة لألطماع واالستهداف، ولألسف هو نمط قد يرتكبه 
كل منا بال دراية ودون تقصد، وكأننا نس��هم في إضعاف أوطاننا بظن منا 

أننا نقوم بدور إيجابي تحت مسمى الحرية والتعبير عن الرأي. 
أتح��دث هنا عن وصول اإلنس��ان إلى مرحلة ال يمكن��ه فيها »تقدير« النعم 
الت��ي يحظى به��ا في وطنه، حينما يعتبر كل ش��يء موج��ود في وطنه من 
»المسلمات«، وأن الدولة »عليها وعليها وعليها فعل كل ذلك« وطبعًا دون 

أن تنتظر من الناس رد فعل إيجابي أو تقديرًا لما تقوم به. 
نعم هذا واقع يحصل لألس��ف؛ إذ هناك ش��رائح من البش��ر ولن أقول فقط 
متقصدي��ن بل أناس يقوم��ون بذلك بال وع��ي ودون إدراك، هذه النوعيات 
تعتبر كل ش��يء تقوم ب��ه الدولة »واجبًا« عليها بل ه��ي »ملزمة«، ويخرج 
عليك ش��خص هنا وهناك ليقول إن ما تفعله »غصبًا عليها« القيام به، في 

خطاب مخجل ال يمكن وصف أصحابه إال ب�»الجحود« و»النكران«. 
من يحس بقيمة الش��يء هو من كان يملكه ثم فقده، من كان متنعمًا ثم 
فجأة ينقلب حاله، فيكون ديدنه الدائم التحس��ر على ما كان لديه ولس��انه 
يردد »ليت الزمان يعود يومًا«، ولذلك كانت دعوة اهلل عز وجل لعباده دائما 

أن »يحمدوه« على نعمه، وحثهم له أن يتعوذوا به من »زوال نعمته«. 
األوطان المستقرة »نعمة« ال يعرف قيمتها إال من فقد وطنًا، إال من عانى 
وطنه من الويالت والمصائب، وأجزم أن كثيرًا منا صادف أفرادًا من ش��عوب 
أخرى حديثهم معه جعله يس��توعب »تقديرهم« لما يملكه هو في وطنه، 
لربما جعله يفت��ح عينيه على ما يملكه في بالده، وما يوفره له وطنه وفي 

المقابل هناك شعوب تود لو أن لديها ربع ما لديك في وطنك. 

البحري��ن كدول��ة ووطن ما تقوم به تجاه ش��عبها ومن يقيم فيها ليس��ت 
أفعااًل ه��ي مغصوبة عليها حت��ى يأتي في النهاية أصحاب أفواه مش��رعة 
ليتفلس��فوا عليها بالقول، بل ما تقوم به بالدنا منذ األزل تجاه شعب هذه 
األرض أفع��ال من منطلق مس��ؤولية وحرص عليهم، م��ن مبعث ما ينص 

عليه ديننا »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«. 
أنصحك��م يوميُا بأن تنظروا في أحوال دول وش��عب هي أدنى منا معيش��ة 
واس��تقرارًا، انظروا إل��ى دول غاب عنها األمن، وضاع��ت هويتها، ال خدمات 
مس��تقرة فيها، وال أعمال وال أموال وال تأمين لمستقبل جيل حالي أو قادم، 
س��تجدون أمثل��ة يندى لها الجبين، ف��ي مقابل ذلك قارن��وا بما نملكه في 
البحري��ن، قارنوا بنعمة األم��ن، بنعمة الدولة ذات المؤسس��ات والتنظيم 
اإلداري، بنعمة وجود الوظائف وتأمين الحياة وسير عجلة االقتصاد، بنعمة 
الخدمات التي تقدم للناس، فقط أبس��ط مثال فكروا فيه كعمليات تنظيف 
البلد يوميًا من المخلفات وتخيلوا لو يوما أو اثنين توقفت هذه الخدمات ما 
حالن��ا. فكروا لو توقفت رواتب الناس نتيج��ة غياب أمن أو انهيار اقتصادي 
ال سمح اهلل، فكروا بكل شيء تملكونه مهما صغر، ستجدون أننا في نعمة 

العيش في وطن ندعو له دائمًا باألمن واالستقرار. 
حت��ى في موضوع كورونا الذي نمر ب��ه، كل تفصيل صغير حصل، كل جهد 
ب��ذل، وكل ما قدمه الوط��ن لنا هي »نعم« كتبها اهلل لن��ا ووفق لها ملكنا 

الغالي وولي عهده األمين حفظهما اهلل. 
وطن��ي منذ فتح��ت عينّي ويوميًا يق��دم لنا »النعم« ويقدم لنا س��بل الحياة 
اآلمن��ة الكريمة، ولكل هذا ال بد أن نكون ممتنين، وال بد من تذكير الناس 
بأال يستصغروا وينسوا النعم، فأما بنعمة ربك فحدث، وحفظ اهلل لنا بالدنا 

الطيبة.
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 سؤال »الجار اهلل« 
ماذا فعل »سلمان بن حمد«؟

تغريدة األس��تاذ أحمد الجار اهلل التي طلب فيها من رئيس وزرائهم االتصال 
برئيس وزراء البحرين وس��ؤاله عن م��اذا فعل كي تنجح البحرين في مواجهة 
»كورونا«؟ تغريدة أثارت جداًل واس��عًا في البحرين، ولست بصدد إعادة محور 
الجدل فيها، ولكن سأقف عند ما لفتت له انتباهنا بأننا حتى نحن كبحرينيين 
لم نعرف بعد تفاصيل الدور الذي قام به س��مو رئيس الوزراء الش��يخ سلمان 

بن حمد تحديدًا كقائد ومدير لألزمة في الحرب على »الكورونا«؟.
فمن��ذ بداية الجائحة إلى يومنا عرفنا عن »فريق البحرين الوطني« التفاصيل 
الكثي��رة، عرفن��ا تفاصيل الكادر الطب��ي أو الصحي، والخدم��ات المرافقة من 
المختب��رات إلى اإلس��عاف إلى دور األم��ن ورجاله.. عرفنا أداء المستش��فيات 
البحريني��ة س��واء العس��كري أو الس��لمانية أو المل��ك حمد أو حت��ى تفاصيل 

المستشفيات الخاصة التي تم تسخيرها للمواجهة... إلخ.
إنم��ا لم نعرف تفاصيل االجتماع األول الذي اتخذ فيه س��مو ولي العهد أهم 

القرارات لمواجهة أخطر حرب واجهت البشرية في العصر الحالي.
ما هو القرار رقم واحد الذي اتخذ في اللحظة األولى؟ من حضر االجتماع؟ كيف 
تش��كلت غرفة الحرب؟ وتفاصيل أخ��رى تحكي أهم قصة نجاح في فترة تولي 

سموه مهمة مواجهة هذا العدو الذي هز عروش العالم وأنظمتها.
فقد حرص الخطاب اإلعالمي الصادر من مكتب س��موه ومنذ اليوم األول على 
أن يعي��د الفض��ل للفريق الوطني ال لش��خصه، وعدا عن بع��ض الصور التي 
نشرت تحمل عناوين تدور حول الثقة في سموه، فقط ال غير، لم يتحدث أحد 
عنه بالتفصيل، وقد يكون ذلك بتوجيه منه، أن يكون التركيز على الفريق ال 

عليه فلم نعرف تفاصيل كيفية إدارته لألزمة.
جاءت تغريدة األستاذ أحمد الجار اهلل رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية 
لتنبهنا إلى فقرنا في توثي��ق قصص نجاحاتنا الخاصة جدًا، وفي إبراز مصدر 
م��ن أهم مصادر قوتنا، أال وهو ق��درة »القيادة البحرينية« على إدارة األزمات، 
المس��ألة ال عالقة له��ا باالس��تعراض أو بالمديح اإلعالم��ي الممجوج، نحن 
نتح��دث عن س��معة دولة ودور قائ��د أدار حربًا حقيقية وخ��رج منتصرًا فيها 
بالرغ��م من كبوتنا حين دخ��ل المتحور الهندي للبحرين، وخس��ائرنا الكبيرة 
الت��ي منينا به��ا، إال أن البحرين ل��م تخرج من تلك الكب��وة فقط، بل خرجت 
أفضل من قبل وس��بقت الجميع بنتائجها وهلل الحمد، وأيًا كان ما قلنا عن كل 
العناصر التي أدت لهذا النجاح من وعي للشعب البحريني، والتزامه بالقانون، 
وم��ن تطوعه للعمل، ومن مهارة الفريق الوطن��ي البحريني األصيل ووو.. إال 
أن دور س��مو ولي العهد ورئيس الوزراء كقائد للفريق لم يأخذ حقه إلى اآلن 
إعالميًا، كي تكون تلك القصة درس��ًا من دروس فن إدارة األزمات، نستخدمه 

للتعلم واالقتداء، وللترويج للبحرين كقيادة ودولة.
فتعامل س��موه مع الجائحة »كحرب« كان القرار رق��م واحد، وهنا تنقلب كل 

المعايير وتسخر لهذا الواقع الجديد كل اإلمكانيات.
ثم تعامل��ه مع الكبوة التي حصلت تعامل قائد عس��كري حصل التفاف على 
جيش��ه وخس��ر فيها مواقع ثم أدار تلك الكبوة باقتدار، وعل��ى فكرة المتحور 
الهندي دخ��ل دول أخرى أكبر وأكثر قدرة ماديًا من البحرين، ولم تتمكن من 
تجاوز خطورته بالس��رعة واالقتدار اللذين فعلتهما البحرين، لقد تجاوزناها 
خ��الل أربعين يوم��ًا بنتائج أفضل مم��ا كنا عليه، المس��ألة تتعلق بمهارات 

قيادية وبعناصر أخرى غير المادة.
تغريدة »الجار اهلل« نبهتنا إلى أهمية توثيق وحفظ وتدوين دور سمو رئيس 

الوزراء منذ اليوم األول.
الصم��ت ال يجدي ف��ي كل حالة، وفي البحرين تحدي��دًا دفعنا غاليًا ثمن هذه 

السياسة، بالنظرة لنا على أننا الحلقة األضعف، وهذا غير صحيح.
البحرين تحديدًا تحتاج إلى أن تبرز نفسها كدولة ونظام وإدارة إعالميًا، فهذا 
يقود إل��ى مزيد من الثقة ومزيد من القناعة بنا وبقدراتنا، وقياداتنا مطالبة 
بأن تساهم في تعريف العالم بها من منظور إعالمي رصين بحرفية عالية ال 

بمنظور احتفائي.
مواجه��ة الجائحة درس جدي��د آخر يدرس ف��ي الكليات والجامع��ات ومراكز 
األبحاث، المس��ألة لها عالق��ة بتوثيق وبتثبيت الرواي��ة للتاريخ عن الكيفية 
التي باإلم��كان أن تدير بها دولة صغيرة في مواجه��ة حرب عالمية مع عدو 
مجهول وبإمكانيات مادية أقل من محيطنا، وبظرف خرجت فيه البحرين للتو 
لتتعافى اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا من بعد أزمة شديدة مرت بها البالد، 

هل هناك أحد يستهين بحجم هذه التحديات؟ 
إن جئت��م للح��ق فتج��ارب القي��ادة البحرينية ف��ي إدارة العديد م��ن األزمات 
التاريخية تجارب تدرس قياسًا بحجم التحديات والتهديدات وحجم اإلمكانيات 
وآن أوان إبرازه��ا لألجي��ال الحالية وللتاريخ، دعونا نرِو تاريخنا بلس��اننا ال أن 

يروى بلسان غيرنا.

دّبة الباندا في حديقة بوفال الفرنسية تنتظر توأمًا
تنتظ��ر دّب��ة البان��دا األنثى ه��وان ه��وان التي 
أعارته��ا الصين لحديقة حيوان��ات »زوبارك« في 

بوفال بوسط فرنسا توأمًا.
وقالت لوس��ي بريس��ون الطبيبة البيطرية التي 
أج��رت تخطيط الص��دى الثاني الجمع��ة: »رأينا 

الدّب الثاني في قرن الرحم«.
وكان تخطيط أّول بالص��دى أجري الثالثاء أظهر 

وجود جنين باندا حجمه 1.74 سنتيمتر.
وق��د ارتفع حجمه راهن��ًا إلى 3.36 س��نتمترات، 
و»ل��م يتس��ّن قياس الجني��ن الثان��ي؛ ألن هوان 
ه��وان تحّركت« خالل الفح��ص، على ما أوضحت 
الطبيبة البيطرية، مش��يرًة إلى أن الوالدة ال تزال 

مرتقبة في نهاية يوليو أو بداية أغسطس.
وف��ي أواخر مارس ح��اول دّبا البان��دا العمالقان، 
هوان ه��وان )التي يعني اس��مها الفٍرحة( ويوان 
زي )المكت��رش( وهما من أبرز عناصر الجذب إلى 
الموقع، التناس��ل أمام أعين األطب��اء البيطريين 
والمعالجين. وُأجرى على س��بيل االحتياط تلقيح 
األنثى اصطناعيًا؛ ألنها ال تكون خصبة سوى 24 

إلى 48 ساعة في السنة.
وبفض��ل ه��ذه التقني��ة كان��ت هوان ه��وان قد 
أنجب��ت يوان من��غ »إنجاز حلم« في 4 أغس��طس 
2017، وبات أول باندا مولود في فرنس��ا والبالغ 
من العم��ر اليوم 4 س��نوات يزن أكث��ر من 100 

كيلوغرام. وهي أنجبت أيض��ًا توأمًا، لكن لم ينُج 
منهما سوى يوان منغ.

وتّمت إعارة الدّبين إلى فرنسا في سياق ما ُيعرف 

بدبلوماس��ية الباندا التي تنتهجها بكين مانحة 
عش��رات من ه��ذه الحيوانات لبلدان ع��ّدة، منها 

اليابان والواليات المتحدة.

علماء يتوصلون إلى تقنية 
جديدة للقضاء على مرض السل

مّه��د الباحثون ف��ي جامعة »كورني��ل« بنيويورك خالل دراس��ة 
حديثة الطريق إلس��تراتيجية جديدة ف��ي تصنيع لقاحات مضادة 
لمرض الس��ل، وذل��ك من خ��الل تحلي��ل كيفية تفاع��ل الخاليا 
المناعية للمريض مع البكتيريا التي تسبب هذا المرض المميت، 

وفقًا للوكالة اآلسيوية الدولية لألخبار »إيه إن آي«. 
وقال��ت الوكال��ة في تقري��ر نش��رته الجمعة: »إن ه��ذه النتائج 
الجدي��دة ت��م التوصل إليه��ا في مختب��ر الدكتور ديفيد راس��ل، 
األس��تاذ في قس��م علم األحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب 
ب�»كورني��ل«، وُنش��رت ف��ي مجلة الط��ب التجريب��ي األمريكية. 
وأش��ارت الوكالة إلى أنه على مدى س��نوات، س��عى مختبر راسل 
إلى الكشف عن الكيفية التي تصيب بها المتفطرة السلية، وهي 

البكتيريا المسببة لمرض السل.

كبسوالت قهوة على الطريق.. 
وفيديو لتهافت سائقين على »الكنز«

تهافت سائقون على حمولة من كبسوالت القهوة من ماركة »نسبريسو« 
س��قطت من ش��احنة تعرضت لحادث مروري على طريق في ش��مال شرق 
فرنس��ا. وحّمل بعض الس��ائقين علب��ًا عدة من كبس��والت القهوة، وفق 

الشرطة الفرنسية.
ونقلت »فرانس برس« عن الضابط في ش��رطة المرور بمدينة ريكسايم 
إيريك ش��وفالييه قوله: »إن ش��احنة تفادت االصط��دام باثنتين أخريين 
أمامها لم تالحظ وجودهما من قبل، لكن جانبها األيمن تهّشم فسقطت 
منها كبس��والت نسبريس��و على امتداد 400 إلى 500 متر«. وأضاف: »راح 
الناس يجمعون الكبسوالت، لكن األمر لم يدم طوياًل؛ ألن الدرك وصل إلى 
الموق��ع. ونظرًا إلى الكلفة الباهظة له��ذه الماركة، فهم قرروا أال يحرموا 
أنفس��هم منها«. وأظهر تس��جيل مصّور نشر على حس��اب »إنفو ترافيك 
أل��زاس« في »تويتر« الس��ائقين وق��د توقفوا على قارع��ة الطريق لجمع 
الكبس��والت، وقد عاد البعض منعهم متأبطًا أكثر من علبة. وعلى الرغم 

من تهّور السائقين، فإنه لم تسجل أي إصابة ولم توقف الشرطة أحدًا.

 جهاز غاالكسي الجديد.. 
مفاجأة تصدم المستخدمين

يعد الشحن السريع للهواتف الذكية من أهم وأبرز المميزات 
الت��ي ته��م المس��تخدمين، م��ا يخلق تنافس��ًا كبي��رًا بين 
الش��ركات المصنعة إلعطاء مزيد من االهتمام لتطويرها. 
وكش��ف حس��اب »آيس يونيفرس« المعروف بتسريبه أنباًء 
تخص المواضيع التكنولوجية عن أن ش��ركة »سامس��ونغ« 
تخل��ت عن هذه الميزة واكتفت بس��رعات ش��حن تصل إلى 

أقل من 25 واط في هواتفها.
 Galaxy Z Flipكما أضاف في تغريدة عبر حس��ابه أن جهاز
3 المقبل والقابل للطي، يدعم س��رعات شحن ال تتجاوز 15 
واط، ما يعد مفاجأة لمس��تخدمي »سامسونغ« المنتظرين 
 iPhone للجهاز. وقال في منشور س��اخر »تستخدم سلسلة
13 شاحنًا س��ريعًا بقوة 25 واط، وال تزال سامسونغ تطلق 
Z Flip 3 بش��احن 15 واط«. ومن المقرر الكشف عن الجهاز 
الجديد في 11 أغس��طس المقبل، فيما كشفت التقارير عن 

.IP أن الشركة ستمد الهاتف بأفضل تقنيات تصنيف
كما قامت الش��ركة بتحسين تصميمات مجموعتها التالية 
م��ن الهوات��ف الذكية القابل��ة للطي من خ��الل جعلها أرق 
 Galaxy Z Flip وأكث��ر إحكامًا وأكثر متانة. ويتميز كل من
3 وGalaxy Z Fold 3 أيضًا بحماية شاشة UTG، وهو زجاج 
رفيع جدًا يتميز بوجود فجوة أقل بين الجانبين عند طيهما.



األحد 25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 - العدد 4667

البحرين تهنئ تونس 
بعيد الجمهورية

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
رئيس  الــعــهــد  وولـــي  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
الملكي األمير سلمان  الوزراء صاحب السمو 
بن حمد آل خليفة، برقيتي تهنئة إلى أخيهم 
قيس  الشقيقة  التونسية  الجمهورية  رئيس 
سعيد، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية، 
أعرب جاللته وسموه فيها عن أطيب تهانيهم 
ــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة  وتــمــنــيــاتــهــم ل
ولشعب جمهورية تونس الشقيق بالمزيد من 

التقدم واالزدهار.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
مماثلة  تهنئة  برقية  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
هشام  التونسية  الحكومة  رئيس  أخيه  إلــى 

المشيشي.

البحرين تعزي الرئيس الصيني 
بضحايا الفيضانات في خنان

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
رئيـــس  العهـــد  آل خليفـــة، وولـــي  بـــن عيســـى 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة، برقيتـــي تعزية ومواســـاة إلى 
رئيس جمهورية الصين الشـــعبية الصديقة شي 
جيـــن بينغ، وذلـــك في ضحايـــا الفيضانات التي 
اجتاحـــت مقاطعة خنان الصينية، جراء هطول 
األمطـــار الغزيـــرة، والتـــي أســـفرت عن ســـقوط 
العديـــد مـــن الضحايـــا والمصابيـــن والمفقودين 

وتدمير العديد من الممتلكات العامة.
وقـــد أعرب جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن 
خالـــص تعازيهـــم وصـــادق مواســـاتهم للرئيـــس 
بينغ ولشـــعب جمهورية الصين الشـــعبية وألسر 
للمصابيـــن  وســـموه  متمنياجاللتـــه  الضحايـــا، 
الشـــفاء العاجـــل ، وأن تســـفر عمليـــات البحـــث 
واإلنقـــاذ عـــن العثـــور علـــى المزيد مـــن الناجين 
وعودتهـــم الـــى مناطقهم ســـالمين، و أن يتمكن 

القائمـــون فـــي البلـــد الصديـــق من تخطـــي هذه 
الكارثة الطبيعية.

كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تعزيـــة مماثلة 
إلـــى  رئيـــس مجلـــس الدولة بجمهوريـــة الصين 

الشعبية لي كه تشيانغ.

المنامة -بنا

أواصر الدم ووشائج القربى تربط البحرين مع الكويت
سمو الشيخ عيسى بن علي وفهد الصباح يستعرضان المشاركة باأللعاب األولمبية

اســـتقبل نائـــب رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة رئيـــس وفـــد مملكـــة البحرين 
بأولمبيـــاد طوكيـــو 2020، ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفة، 
رئيس اللجنة األولمبية الكويتية الشـــيخ 
فهـــد ناصـــر صبـــاح األحمد الصبـــاح  بمقر 
بفنـــدق  الرســـمي  البحرينـــي  المجلـــس 
اليابانيـــة  )جرانـــد حيـــاة( فـــي العاصمـــة 
مملكـــة  ســـفير  بحضـــور  وذلـــك  طوكيـــو 
البحريـــن لـــدى اليابـــان أحمـــد الدوســـري 
واألميـــن العام للجنة األولمبية البحرينية 
ونائب رئيس الوفد محمد حســـن النصف 
البحرينيـــة  البعثـــة  أعضـــاء  مـــن  وعـــدد 

والكويتية.
ورحب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن 
خليفة آل خليفة برئيس اللجنة األولمبية 
الكويتية مشيدا بُعمق العالقات األخوية 
بيـــن  والمتناميـــة  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
البلدين الشقيقين، والتي تستمد مقومات 
تميزهـــا وتطورهـــا مـــن عوامـــل  التقـــارب 
الجغرافـــي والحضاري ومـــا يجمعهما من 

أواصر الدم والنسب ووشائج القربى.
ونقـــل ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة إلى الشـــيخ فهد ناصر 

صبـــاح األحمـــد الصبـــاح تحيـــات ممثـــل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــئون 
الشـــباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفـــة ، والنائـــب األول لرئيس المجلس 
األعلى للشـــباب والرياضـــة، رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة، رئيـــس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســـمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة .
فهـــد  الشـــيخ  مـــع  ســـموه  واســـتعرض 
ناصـــر صبـــاح األحمـــد الصباح المشـــاركة 

األولمبيـــة  األلعـــاب  بـــدورة  البحرينيـــة 
الحاليـــة والمنافســـات التـــي ســـتخوضها 
األيـــام  خـــالل  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
القادمـــة، منوهـــا بالجهـــود التـــي تبذلهـــا 
اللجنـــة األولمبيـــة الكويتيـــة فـــي ســـبيل 
تعزيـــز حضورهـــا الرياضي علـــى الصعيد 
اإلقليمـــي والقاري والدولي متمنيا للبعثة 

الكويتية دوام التوفيق والنجاح.
وبدوره، أعرب الشـــيخ فهـــد ناصر صباح 
األحمـــد الصباح عن بالغ شـــكره واعتزازه 
بكرم الضيافة وحفاوة االســـتقبال مؤكدا 

التـــي  األخويـــة  العالقـــات  عمـــق  علـــى 
تربـــط مملكـــة البحريـــن ودولـــة الكويـــت 
الشقيقة، مشيدا بالمكانة البارزة للرياضة 
البحرينيـــة فـــي ظـــل الرعايـــة واالهتمام 
الذي تحظى بها من قبل القيادة الرشيدة، 
متمنيا للبعثـــة البحرينيـــة تحقيق أفضل 

النتائج والمستويات.
وفـــي ختـــام اللقـــاء تبادل ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
والشيخ فهد ناصر صباح األحمد الصباح 

الهدايا التذكارية.

مدينة عيسى - وزارة العمل

والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  عقـــد 
حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  اجتماعـــا 
المرئي مـــع الرئيس التنفيذي لهيئة 
المعلومـــات والحكومة اإللكترونية 
آخـــر  لبحـــث  القائـــد،  محمـــد 
مســـتجدات إطالق منصة مهارات 

التوظيف.
وقـــد تـــم خـــالل االجتمـــاع، الـــذي 
ُعقـــد بحضور عدد من المســـؤولين 
والهيئـــة،  بالـــوزارة  المعنييـــن 
مســـتجدات  آخـــر  اســـتعراض 
منصـــة مهارات التوظيـــف،  خاصة 
العمـــل  وزارة  بقيـــام  يتعلـــق  مـــا 
والتنميـــة االجتماعية بتزويد هيئة 
المعلومـــات والحكومة االلكترونية 
بمـــا يلـــزم مـــن بيانـــات، باعتبارهـــا 
شريكًا أساسيًا في إطالق المنصة.

وقـــد أكـــد الجانبـــان أهميـــة تضافر 
كافـــة الجهـــود لســـرعة إنجـــاز هذا 
المشـــروع الوطنـــي الرائـــد، والـــذي 
يأتي تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، رئيـــس المجلس 
األعلـــى للتعليـــم والتدريـــب، ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة. 

إطـــالق  أن  إلـــى  حميـــدان  واشـــار 
انعكاســـات  لـــه  ســـتكون  المنصـــة 
إيجابيـــة كبيـــرة على صعيد ســـوق 
العمل، حيث ستوفر المنصة وألول 
مرة على المستوى الوطني بيانات 
تفصيلية ومعلومات دقيقة منقحة 

مرتبطة بسوق العمل.

بحث مستجدات إطالق منصة مهارات التوظيف

إنجاز العيد.. عيد
مــا حققتــه مملكة البحرين في عيد األضحى المبارك من ســيطرة 
شبه متكاملة على فيروس كورونا يستحق التوقف طويال، وليس 
اإلشــادة ورفــع القبعات فقط، وعــي وإدراك وخبرة وعلوم اللجنة 
التنســيقية برئاســة ولــي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه هللا 
ورعاه وفريقه الوطني يستحق التوقف طويال، الدراسة والبحث 
فــي علــوم بروتوكوالت الجوائــح واألوبئة، الكيفيــة التي أدار بها 
الفريق الوطني مفترق الطرق عندما كنا نعاني مما يطلق عليه ب 
“شبه التفشي”،، وشبه التمادي وشبه واالنتشار، هنا قالت اللجنة 
التنســيقية كلمتهــا، وهنــا قــررت تطبيــق فلســفة الصرامــة مثلمــا 

يقول كتاب إدارة األزمات.
الشــعبي،  والتجــاوب  المجتمعــي،  الوعــي  كان  الطالــع  ولحســن 
التمــادي، فــي  الســيطرة علــى شــبه  الوطنــي بضــرورة  واإلدراك 
مقدمــة األســباب التي أخرجتنا من الدائرة الحمراء للتفشــي إلى 
البرتقاليــة ثــم الخضــراء، وهــا نحــن اليــوم نقضي عيــد األضحى 
المبارك وأرقام اإلصابات هي األقل عالمًيا نظًرا لدقة الفحوصات 
ومجانيــة التعاطــي الشــعبي لــكل مــن يعيــش علــى هــذه األرض 
الطيبــة، وســهولة الوصول إلى مواقع الفحــص والتطعيم، وتوفر 
مختلــف أنــواع التطعيمــات لــكل مــن يطلبهــا ووفًقــا للتعليمــات 

الصحية والطبية المرعية.
إنني لفخور ببالدي التي تقدمت األمم، ورســخت األمن واألمان، 
وتمكنــت فــي كل المفترقــات أنها على مســتوى التحــدي، أًيا كان 

مصدره، ومهما بلغت درجة خطورته.
لجنتنــا  يــا  عفــارم  وشــعبا،  وحكومــة  قيــادة  بالبحريــن  عفــارم 
التنســيقية وفريقنا الوطني، وعفارم على بطوالت كل من ســاهم 
في وضع بالدنا على منصات الترقي العالمية، ولكل من لعب دوًرا 
وطنًيا في ازكاء الروح الوطنية، وتعميق اإلحســاس بالمسئولية، 
شــكرا لك يا وطني، شــكرا لك يا بالدي، نحن اليوم في مأمن من 
كل شر، رغم ذلك فإن انتقالنا للون األخضر يحملنا مسئولية اكبر، 
حمال ثقيال بأال نعود أبدا الى الوراء، وأال نتراجع عن اإلنجاز، وان 
نواصل عطاءنا وبذلنا وإصرارنا أن نكون دائما في المقدمة، وان 
يكــون االحتراز أســلوب حيــاة، والتأنــي طريقا للنجــاة، والتعاون 
مــع بعضنــا البعض منهجــا وطنيا يضرب به المثــل. األيام القادمة 
خير اختبار لنا، بل أصعب اختبار إلرادتنا في الصمود والتصدي، 
في مواصلة التعاطي مع التحدي، فالجائحة مازالت جاثمة على 
الصدور، وال احد يستطيع التكهن عن الكيفية الدامغة التي يمكن 
بها درء الخطر وإقصاء التداعي، وضرب المثل، ال أحد يســتطيع 
التنبــؤ بالقــادم حيــث الكون كلــه والمعمورة بأســرها أمــام الخطر 
األخطر في تاريخها، جائحة تداهم البشرية جمعاء، ال تفرق بين 
هــذا وذاك، بيــن كبير وصغير أو غني وفقير، فيروس يتحور كلما 
حاصرنــاه، وتهــرب كلمــا واجهنــاه، وأفلت مــن اللقاح كلمــا ضيقنا 
عليــه الخنــاق، لكــن ماذا نقول ليس أمامنا ســوى الصبــر والدعاء، 
سوى االلتزام والتعاون واالنضباط، وأن نواصل مشوار المواجهة 

شاء من شاء وأبى من أبى.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

حسن علي | تصوير - علي الحلواجي

المنامة - بنا

عقد  وزير شـــئون الكهرباء والماء  وائل المبارك اجتماعا عن طريق تقنية االتصال 
المرئي مع أمين عام مجلس الطاقة العالمي انجيال ويلكنسون وسارة وينكلر وهي  
مديرة إدارة العالقات المؤسســـية والمشـــاريع في المجلس بمشـــاركة نائب الرئيس 

التنفيذي لنقل الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماءهبة حرارة.
وتم مناقشـــة مجاالت التعاون بين الهيئة والمجلس، حيث استعرض الوزير جهود 
هيئـــة الكهربـــاء والماء في تطوير خدمتـــي الكهرباء والماء فـــي المملكة ووصولها 
بجـــودة وموثوقيـــة عاليتيـــن، كمـــا تـــم اســـتعراض عـــدد مـــن المبـــادرات والبرامج  
التـــي يتـــم تنفيذها من قبل الهيئة بما يســـهم في رفع رضا المســـتفيدين والتطوير 

المستدام لخدمات الهيئة.

تعاون مشترك بين “الكهرباء” و“الطاقة العالمي”

المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  دانـــت 
وتســـتنكر بشـــدة قيـــام ميليشـــيا الحوثي 
الطائـــرات  مـــن  عـــدد  بإطـــالق  اإلرهابيـــة 
المنطقـــة  باتجـــاه  المفخخـــة  المســـيرة 
الجنوبية فـــي المملكة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة، في عمـــل إرهابي جبان يشـــكل 
المملكـــة  ســـيادة  علـــى  ســـافرا  اعتـــداء 
وســـالمة  أمـــن  ويعـــرض  واســـتقرارها، 
المدنيين للخطر. وأكدت وزارة الخارجية 
وقـــوف مملكـــة البحريـــن في صـــف واحد 
إلـــى جانـــب المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
أمنهـــا  يســـتهدف  مـــا  الشـــقيقة، ضـــد كل 
واستقرارها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات 
الدفاع الجوي لتحالف دعم الشـــرعية في 
اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات 
وتدميرها، مشـــددة على ضرورة اضطالع 
المجتمـــع الدولـــي بمســـؤولياته فـــي إدانة 

االعتداءات الحوثية اآلثمة.

البحرين تدين االعتداءات 
الحوثية اآلثمة



كشـــف وزير األشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف  عن 
الدائـــرة  فـــي  المشـــاريع  آخـــر تطـــورات 
الخامسة في المحافظة الجنوبية والتي 
تتضمـــن تطوير عيـــن الحنينيـــة وإعادة 
تأهيـــل حديقـــة محمد بن فـــارس حيث 
من المؤمل االنتهاء هذا العام من أعمال 
التطويـــر فـــي المشـــروعين، مشـــيرًا أن 
كلفـــة تطوير الحديقتين تفـــوق المليون 

دينار.
يأتـــي ذلك تنفيـــذا لتوجيهات ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة   آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
بتنفيذ حزمـــة من المشـــاريع التطويرية 
ذات الطابـــع الخدمي من أجل تحســـين 
الخدمات المقدمـــة للمواطنين في إطار 
المشـــاريع البلديـــة المشـــتركة بمختلـــف 
مناطـــق مملكـــة البحرين بما يســـهم في 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  تحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد صاحـــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الجنوبيـــة  المحافظـــة  بجهـــود  وأشـــاد 
البلـــدي  والمجلـــس  الجنوبيـــة  وبلديـــة 

وتعاونهـــم  الجميـــع  وســـعي  للجنوبيـــة، 
المتميز في خدمة الوطن والمواطن.

وتابع” أن المشـــروع يقوم على مســـاحة 
طـــرح  تـــم  وقـــد  مربـــع،  متـــر   10240.3
مناقصة المشروع وترسيتها بكلفة تصل 
إلـــى 483,948 دينار حيث بدأ العمل في 
المشـــروع بنقـــل األلعـــاب مـــن الحديقـــة 
منهـــا،  لاســـتفادة  أخـــرى  مواقـــع  إلـــى 
وهـــدم المبانـــي القديمة، وإزالة أشـــجار 
الكونكاربـــس الضـــارة، وتســـوية أرضية 
الموقـــع. وشـــرع المقـــاول فـــي األعمـــال 
الخدمـــات  ولمبانـــي  للســـور  االنشـــائية 

بالحديقة”.
المشـــروع  مـــن  االنتهـــاء  المزمـــع  ومـــن 
فـــي الربـــع األخير مـــن هذا العـــام، حيث 
ستســـتغرق أعمـــال تطويـــر الحديقـــة 8 

أشهر.
وكشـــف الوزيـــر خلـــف أيضا عن ترســـية 
مشـــروع تطوير حديقـــة الحنينية حيث 
انتهـــت الـــوزارة مـــن إعـــداد التصاميـــم 

النهائية للمشروع.
وبيـــن الوزيـــر خلـــف أن مشـــروع تطوير 
الحنينيـــة ســـيقام علـــى مســـاحة  عيـــن 
7000 متـــر مربع وبكلفـــة تبلغ 521,789 
دينار، مشيرًا إلى أن المشروع سيتضمن 
ممشـــى يمر بأرجاء الحديقة مســـاحات 
عائلية خاصـــة ومدرج للجلوس ومنصة 
علويـــة تطل علـــى كافة مكونـــات العين 
ومسطحات خضراء بمساحة 2800 متر 
مربـــع تتخللهـــا بعـــض الهضاب واشـــجار 
مثمـــرة وأشـــجار الزينـــة وهنـــاك أقواس 

ذات طابع مميز.
ومن المزمـــع االنتهاء من المشـــروع في 
القـــادم، حيـــث  العـــام  مـــن  األول  الربـــع 
مـــن المؤمل أن تســـتغرق أعمـــال تطوير 

الحديقة 8 أشهر.

عصام خلف

local@albiladpress.com
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شركات التأمين تتولى مباشرة الحوادث البسيطة

“كارنتر”: الحفاظ على األمن القومي العربي مسؤولية مشتركة

ــر ــي ــأخ ت ودون  واحــــــــدة  وبـــخـــطـــوة  الــــيــــوم  مــــن  ــارا  ــ ــب ــ ــت ــ اع

العربية لــلــســوق  االقــتــصــادي  الــتــكــامــل  ــام  ــ أم ــعــراقــيــل  ال إزاحــــة 

أعلـــن رئيـــس جمعيـــة التأميـــن البحرينية  
جـــواد محمـــد عـــن بـــدء شـــركات التأمين 
مباشـــرتها للحـــوادث المروريـــة البســـيطة 
المتصالـــح عليهـــا ابتداًء مـــن اليوم األحد 
25 يوليو الجاري، حيث يمكن اإلباغ عن 
الحـــوادث المروريـــة البســـيطة مـــن خال 
خدمـــات الحـــوادث المرورية عبـــر تطبيق 
“e Traffic” أو مـــن خـــال شـــركة التأميـــن 
المســـؤولة، إذ توفـــر اإلجـــراءات الجديدة 
ربطـــًا إلكترونيًا بيـــن اإلدارة العامة للمرور 
مشـــروع  أن  وذكـــر  التأميـــن.  وشـــركات 
إسناد الحوادث المرورية المتصالح عليها 
إلى شـــركات التأمين هو المشـــروع األول 
مـــن نوعـــه فـــي المنطقـــة و تطبيقـــه يعـــد 
خطـــوة رائدة لمملكة البحرين، كما أن هذا 

المشـــروع هـــو ثمـــرة التعاون بيـــن اإلدارة 
العامة للمـــرور ومصرف البحرين المركزي 

وجمعية التأمين البحرينية.
لهـــذا  الرئيســـي  الهـــدف  أن  إلـــى  وأشـــار 
المشـــروع هو تســـهيل وتطويـــر الخدمات 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن، وســـامة 
مســـتخدمي الطـــرق في مملكـــة البحرين، 
كمـــا يأتي في إطـــار توجه وزارة الداخلية 
دعـــم  فـــي  المركـــزي  البحريـــن  ومصـــرف 
التحول الرقمـــي وتطوير جميع الخدمات 

بشكل عام وفق رؤية البحرين 2030 .
وأكـــد رئيس جمعيـــة التأميـــن البحرينية، 
بأن شـــركات التأمين على أتم االســـتعداد 
لتطبيـــق هذا القـــرار ، وإن اآللية الجديدة 
ســـتوجد حلـــوالً كفيلـــة وفعالـــة لمباشـــرة 
عليهـــا  المتصالـــح  المروريـــة  الحـــوادث 
بخطوة واحدة وســـرعة اإلنجاز فيها دون 

تأخيـــر، خصوًصـــا فـــي الحـــوادث التي لم 
تتســـبب بـــأي حالـــة وفـــاة أو أي إصابـــات 
جســـدية أو جريمـــة ينـــص عليهـــا قانـــون 

العقوبات أو أي قانون آخر.
وعلى ضـــوء القـــرار الجديـــد، ينبغي على 

إخـــراج  المـــروري  الحـــادث  أطـــراف  كل 
المركبـــات مـــن الطريـــق لضمان انســـيابية 
إنهـــاء  لحيـــن  وذلـــك  المروريـــة،  الحركـــة 
إجراءات التبليغ ، وفي حالة تعذر تحريك 
المركبـــة أو إخراجهـــا من الطريـــق ، يمكن 
ألطراف الحادث طلب خدمة رفع المركبة 
باالتصال علـــى 17218700/65001318 ، 
مع تصويـــر األضرار الناتجـــة عن الحادث 
ألعمـــال تقييـــم األضـــرار مـــن قبل شـــركة 
التأميـــن المختصة. وتقـــدم رئيس جمعية 
التأميـــن البحرينيـــة بالشـــكر الجزيـــل إلى 
العامـــة  بـــاإلدارة  الداخليـــة ممثلـــًة  وزارة 
للمـــرور و إلى مصـــرف البحريـــن المركزي 
علـــى دورهم الفعـــال وجهودهـــم الحثيثة 
الحـــوادث  إســـناد  بتنفيـــذ  البـــدء  فـــي 
المروريـــة البســـيطة المتصالـــح عليها إلى 

شركات التأمين.

شـــدد مجلس العاقات العربية الدولية 
)كارنتـــر( علـــى “وجـــوب تكاتـــف كل من 
الحكومات العربية وكل شرائح المجتمع 
العربـــي في الحفاظ علـــى مفهوم األمن 
العربـــي القومي”، مضيفـــا أن “ما تعرض 
لـــه المجتمـــع العربـــي مـــن مـــآٍس وقتـــل 
وتشـــريد كان نتيجـــة تآمر مـــن قبل كل 
من الشـــعوبيين الجدد في بعض الدول 
اإلســـامية وبعـــض السياســـات الغربية 

الســـتمرار ســـقوط المنطقة العربية في 
مستنقع الدمار والتخلف واإلرهاب”.

 مـــن جهتهـــا، قالـــت الغاليـــة أعمرشـــين، 
لألمـــن  )كارنتـــر(  وهـــي مديـــرة مؤتمـــر 
والوحـــدة العربيـــة 2021 إن “توصيـــات 
المشـــاركين بمؤتمـــر )كارنتـــر( أكدت أن 
ال ســـبيل أمام األمة العربية، كحكومات 
ومجتمع، إال بالتصـــدي للمؤامرات التي 
اإلعامـــي  األمـــن  مفهـــوم  لغيـــاب  أدت 
والسياســـي واالقتصـــادي والمجتمعـــي 

العربـــي، والعمـــل علـــى تعزيـــز وتعميـــق 
العربيـــة،  والوحـــدة  األمـــن  مفهـــوم 
واالعتـــزاز بالهويـــة العربيـــة اإلســـامية 
على حســـاب الهويات الشعوبية، وعدم 
وتاريخـــه  العربـــي  المجتمـــع  تســـخير 
وحضارتـــه ومســـتقبله لصالـــح أجندات 
خارجيـــة، والعمل علـــى إزاحة العراقيل 
االقتصـــادي  التكامـــل  تعتـــرض  التـــي 
العربي وتحقيق مشروع السوق العربية 

المشتركة”.

جواد محمد

الغالية أعمرشين

المنامة - جمعية التأمين البحرينية

المنامة - مجلس العالقات العربية الدولية

مدير “الصحة العالمية” يصل إلى البحرين في زيارة رسمية
ـــا” ـــا المتميـــزة فـــي الحـــد مـــن انتشـــار “كورون يطلـــع خاللهـــا علـــى تجربتن

يصـــل إلى مملكـــة البحرين اليوم األحد  
المديـــر العـــام لمنظمة الصحـــة العالمية  
تيدروس غيبريسوســـفي زيارة رسمية 
لمدة يومين بمناسبة االفتتاح الرسمي 
لمكتب منظمة الصحة العالمية بالمملكة 
فـــي ظل الظـــروف االســـثنائية العالمية 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، حيـــث 
مـــن المقـــرر أن يطلـــع مديـــر المنظمـــة، 
للمنظمـــة  اإلقليمـــي  المديـــر  يرافقـــه 
لشـــرق المتوســـط، أحمد المنظري على 
تجربـــة المملكة المتميـــزة واإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابير الوقائية التي تم 
اتخاذهـــا للتصدي للجائحـــة والحد من 
انتشـــارها بمـــا أســـهم في حفـــظ صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين.
منظمـــة  عـــام  مديـــر  زيـــارة  وتجســـد 
الصحـــة العالميـــة إلـــى مملكـــة البحرين 
وافتتـــاح المكتـــب اإلقليمـــي للمنظمـــة 
خطـــوة جديـــدة علـــى صعيـــد تطويـــر 
عاقـــات التعاون الوثيقة بين الجانبين 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت الصحيـــة 

إلـــى  األولـــى  بالدرجـــة  تهـــدف  والتـــي 
تعزيز ســـبل التكامل مـــن أجل مواصلة 
تطوير المشاريع الصحية بما يصب في 
تحقيـــق األهـــداف التنموية المشـــتركة 

لصالح القطاع الصحي.
ومـــن المقـــرر أن يتضمـــن برنامج زيارة 
مـــن  عـــدد  فـــي  جولـــة  غيبريســـوس 
المستشـــفيات ومراكز الفحص والعاج 
ومراكز التطعيم وزيارة غرفة العمليات 
التـــي يقـــوم باإلشـــراف عليهـــا الفريـــق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 

كورونا.
كما سيشـــارك خال الزيارة في افتتاح 
مكتب منظمة الصحـــة العالمية بمملكة 
البحريـــن، فيمـــا ســـيعقد أيضـــًا مؤتمرًا 
بمشـــاركة  االثنيـــن  غـــد  يـــوم  صحفيـــًا 
وزيرة الصحة فائقـــة الصالح ، والمدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 

غيبريسوس .
ممـــا ُيذكـــر أن منظمة الصحـــة العالمية 
أعلنـــت مؤخًرا “المنامـــة مدينة صحية” 
شـــرق  إقليـــم  فـــي  عاصمـــة  كأول 

المتوســـط نظير جودة خدمات الرعاية 
األوليـــة فـــي المراكز الصحيـــة الموزعة 
مع ســـهولة الوصول لها، والبرامج التي 
تهدف إلى تعزيز الصحة ونشـــر الوعي 
الموســـع،  التمنيـــع  وبرنامـــج  الصحـــي، 

األغذيـــة  ســـامة  برامـــج  ومختلـــف 
والصحة المدرسية وصحة البيئة، على 
جانـــب البرامـــج التي تهـــدف لمكافحة 
األمراض المزمنة والمعدية وغيرها من 

البرامج.

 المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

بكلفة تفوق المليون دينار وإنجاز المشــروعين في 2022
بدء تطوير حديقة محمد بن فارس وعين الحنينية

البحرين تواصل تألقها.. واألصوات 
المفلسة “تتخبط”!

Û  ال شــأن لنا كمواطنين بحرينيين مخلصين نتابع بشــغف
وحــب واعتــزاز مــا تحققه بادنا مملكــة البحرين الغالية 
فــي ظــل قيادة عاهل الباد صاحــب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ال شأن لنا 
بالمعكــرات والترهــات واألصوات المفلســة التي تتخبط 
وتترنــح تــارة يمنــى وتارة شــمااًل، مما يصــدر هنا وهناك 
فــي بعــض الفضائيــات ووســائل التواصــل االجتماعــي 
والقنوات التي ما عادت، أي األصوات المفلسة، تغري أو 
تجــذب حتــى من كانوا يصفقون لها، فبضاعتهم كاســدة 

والحق أحق باالتباع.
Û  وقــد يســأل ســائل :”فلمــاذا إذن تتابعــون تلــك األصوات

وتكتبون عنها وفي هذا معنى للتأثر؟”، والجواب له شكل 
آخر.. فا مانع من أن نتابع ونقرأ ونســمع ونشــاهد، ليس 
ككتاب فقط، بل كعامة المواطنين، فعالم اليوم بإعامه 
الرقمــي مفتــوح ومتاح با حدود زمنيــة أو مكانية، إنما 
في حقيقة األمر، فأنت حين تقرأ وتفهم وتحلل مستوى 
الهجمات التي تشنها فضائية هنا أو موقع هنا أو شخص 
عدة أشخاص يعيشون في أكثر من عاصمة، يتجلى لك 
مــدى الخــواء واألهــم، أن بعــض تلــك العقليــات ال تــزال 
تعيش في ظروف صنعوها ألنفســهم، وشــعارات كتبوها 
واد،  فــي  وحــوارات  ومــداوالت  ومناقشــات  بأنفســهم، 
ومــا يجــري فــي البحرين فــي واد آخر مختلــف.. وأقوى 
صــورة فــي بادنا هي أن حالة الوئام واالتفاق واإلصرار 
علــى النجــاح بيــن القيــادة الشــعب، والعمل علــى تجاوز 
الظــروف والمراحل الصعبة، أكبر بكثير مما تطرحه تلك 
األصــوات المفلســة، لذلك، تفرق عنهــا من كان يصدقها.. 
باإلمكان في الســابق رؤية آالف المتابعين لتغريدة على 
تويتــر أو مقطــع فيديــو علــى انســتغرام، ولكــن اليوم، ال 
تجــد إال “همــل النعــم”.. أعــداد ضئيلــة هي ذاتهــا “جوقة 
التأييــد”، فمــا عاد الناس اليوم يريدون الوقع في أجواء 
عكــرة ال طائل من ورائها، فيما المجتمع البحريني يعمل 
بجد واجتهاد ألن يكون على قدر المسؤولية في خدمة 
الوطن واالبتعاد عن األصوات المفلســة أًيا كان اتجاهها 

وانتماؤها وأيديولوجياتها.
Û  وفــي الواقــع، أحتــرم كثيــًرا نماذج مــن الشــجعان الذين

عبــروا عــن مواقفهــم وآرائهــم بصراحة، ومنهــم من كان 
فــي موقــف معــارض للدولــة، بــل ونجــد أن بعضهــم آثــر 
علــى الدخــول فــي نقاش وحــوار عبــر وســائل التواصل 
االجتماعي ليشــرح موقفه ويعيد قراءة المشــهد ويعلن 
عــن ضــرورة عــدم تكــرار أخطــاء أو ممارســات ال نتيجة 
لها ســوى الفشــل، ولو تســاءلنا :”لماذا يستمر البعض في 
اإلســاءة إلــى البحريــن رغــم إفاســه؟ حتــى لــو وجهت 
كلمــات  وكأنــه  الجــواب  فســتجد  مباشــرة،  لــه  الســؤال 
متقاطعة تضرب بعضها بعًضا، ثم يضعونها تحت عنوان 
“مصلحــة الوطــن”.. إن أعلــى مصلحــة للوطــن، إن كانــوا 
يدركــون ويؤمنــون معناهــا، أال تســيء إلــى وطــن يضم 
الجميــع تحــت جناحيــه، وتصبــح ســلعة تســتغلها هــذه 
القنــاة أو تلــك الفضائية لتكرر بشــكل واضح.. إفاًســا ال 

طائل من ورائه.

عادل المرزوق

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

للتواصل: 17111483

شعب األحواز... والصورة السلبية للمجتمع الدولي
مـــا يفعله النظام اإليراني اإلرهابي في قرى ومناطق األحواز العربية 
من قتل وتشريد ونهب وتغيير ديموغرافي هي جرائم ضد اإلنسانية 
مســـتمرة من حقب عديدة، حيث بدأت تظهر برامج تهجير الســـكان 
العـــرب “من أهل الســـنة” في األحواز واضحـــة ومحددة وذات صيغة 
جماعية وأهداف مرسومة منبثقة من العقيدة الصفوية، فالمواطنون 
األحواز وجدوا أنفســـهم فجأة تحـــت رحمة نظام إرهابي ديكتاتوري 
وقوى متطرفة شرســـة دون مبرر خلقي أو قانوني أو إنساني دفعت 
بهم خارج مناطقهم وشـــردتهم ليصبحوا الجئين ينالون إغاثة هزيلة 
ويناشـــدون العالـــم التضامـــن معهـــم وتخليصهـــم مـــن نظـــام الماللي 

اإلرهابي.
مـــا يحصـــل اليوم لشـــعب األحواز مأســـاة ضخمة ال يضمـــد جروحها 
ويمسح آالمها إال التصميم الدولي على وقف جرائم النظام اإليراني 
وسياســـته العنصريـــة اإلقصائية، ولن تنفع الحيـــل التي تتبعها بعض 
المنظمات والمؤسســـات الحقوقيـــة كمنظمة “هيومن رايتس ووتش” 
فـــي بيانها عـــن اســـتخدام النظام اإليرانـــي اإلرهابي القـــوة المفرطة 

فـــي حـــق المحتجيـــن مـــن أبنـــاء األحـــواز، حيـــث ورد فـــي بيانها أن 
الســـلطات اإليرانية اســـتخدمت – على ما يبدو – القوة المفرطة ضد 
المتظاهريـــن، وكلمـــة على ما يبـــدو تدل في جـــالء أن المنظمة تقدر 
النظام اإليراني اإلرهابي وال تريد اتهامه بطريقة مباشـــرة، مع علمها 
بقمعـــه وقتله المحتجين والمتظاهريـــن بكل ما لديه من قوة البطش 

واإلرهاب.
عندما طال انتظار الزنوج في الواليات المتحدة األميركية حتى نفد 
صبرهـــم، كانـــت الثورة التي اندلعت فـــي 1963 ووصفت بأنها تدمير 
للواقـــع العنصري القديم وطموح خـــالق لبناء عالم جديد له مثاليات 
جديدة، بل وقيل عنها إنها مســـيرة سلمية تستهدف قوانين الحقوق 
المدنية وحينها وقف العالم بأســـره مع الزنوج وتعاطف مع قضيتهم 
العادلـــة، ومنطقيا فإن شـــعب األحـــواز العربي يطالـــب أيضا بحقوقه 
المشـــروعة وتخليصه من المخطط الرجعي الطائفي الصفوي، وعلى 
المجتمـــع الدولـــي واألمم والمتحـــدة خصوصا أن تبعـــد عنها الصورة 
السلبية ألن الرؤية واضحة والعالم على علم بمأساة شعب األحواز.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

احذروا هذه الثعابين
بالرغم من المســـاعي الصادقة لبعض النواب والبلديين في خدمة 
دوائرهـــم، نرى بين الحين واآلخر بعض “النطاطه” الذين يحاولون 
فرملـــة هـــذه الجهود، وتمريغها بالوحل، ألســـباب ونوايا شـــخصية 

بحتة.
وقد ســـاعدت المنصـــات اإلعالميـــة الحديثة هـــؤالء “اإلمعة” على 
تصـــدر المشـــهد ببعض األحيـــان، عبـــر تطرقهم الخبيـــث لمواضيع 
مثيرة، ثم تســـميمها وحرف مســـارها الحقيقي، وتقديمها للمجتمع 
بخالف ما هي عليه، لمنافعهم، ومصالحهم، وأهوائهم هم، فلماذا ال 
يتركون المواطن وشأنه؟ لقد أصبحت احتياجات الناس - وأقولها 
آســـفا - أداة وشماعة، ووسيلة للتكســـب الشخصي، وإلفساد عمل 
هـــذا النائـــب المجتهـــد وذاك البلدي األميـــن، مهما بذلـــوا من جهود 

مرضية وصادقة لخدمة الناس.
إن تجميع بعض أهالي الدائرة والزج بهم – على غفلة منهم - بهذه 
القضيـــة وتلك، لهو أمـــر مرفوض وغير مقبـــول، ويتطلب المتابعة 
مـــن الدولـــة ومن أجهزتهـــا المختصة ألن بذلك فتنة، والفتنة أشـــد 

من القتل.
وعلـــى المواطـــن – بالمقابـــل - الوعـــي جيـــدا لمـــا يحـــاك حوله من 
تمثيليـــات وأفـــالم رخيصـــة، والتأكـــد مـــن صحـــة المعلومـــات من 
مصادرها الرســـمية، والموثوقة، والحذر من هذه الثعابين الرقطاء 

التي تزحف بحماس لكي تنثر سمومها بربوع الوطن.
ويفتـــرض، بـــل هو واجـــب، أن يســـاند الناخبون ممثليهـــم متى ما 
تلمســـوا منهـــم الوفاء والصـــدق بالعمـــل، وأن يشـــيحوا بوجوههم 
عـــن متصدري المشـــهد من أصحـــاب المنافع الشـــخصية المريضة، 

فالوطن يسمو دائمًا فوق أية اعتبارات أو مصالح خاصة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الكل يعمل على تشـــجيع السياحة الداخلية في البالد إثر ما يتعرض 
لـــه العالـــم حاليا من موجـــات مختلفة من جائحـــة كورونا تقلل رواج 
الســـفر والســـياحة العالميـــة، وهـــو األمـــر المطلـــوب حقيقـــة في مثل 
هـــذه األوضـــاع، خصوصا أن الســـياحة تلعب دورا مهمـــا في اقتصاد 
األوطـــان، وهـــي فرصـــة حقيقيـــة فـــي مملكتنـــا الحبيبـــة للعمل على 
تشجيع السياحة الداخلية وخلق برامج يومية للسائحين والمقيمين 
والتعريـــف أكثـــر بالمرافـــق العامـــة والخاصـــة، وخلق أجـــواء جديدة 
ومختلفـــة لالســـتمتاع بمـــا نمتلك مـــن حدائق وشـــواطئ ومتنزهات 

وفنادق وقس على ذلك الكثير.
الحقيقـــة أن عددا كبيرا مـــن المنتجعات والمطاعـــم واألماكن بادرت 
بجذب الزوار عن طريق إطالق بكجات أو عروض تساهم في زيادة 
الطلـــب، لكننـــا في الجانب اآلخـــر فوجئنا بأماكن أخرى تشـــتعل نارا، 
وكأنما المواطن أو المقيم مسؤول عن تعويضهم ما تكبدوا من خسائر 

خـــالل الجائحة، وهو أمر مرفوض تماما، فـــال حيلة للجميع فيما نمر 
به حاليا واألولى أن يعمل الكل بتكاتف إلنعاش حركة السياحة بكل 
الســـبل، فالكل يسعى للترفيه عن نفســـه وبحدود المعقول، خصوصا 
أن الصيـــف طويل جـــدا ونزهة واحدة أو يوميـــن ال يكفيان، بل ظمأ 
عطشـــنا للســـفر والتنزه والسياحة هو ما يجعل األغلبية تحاول دوما 

أن تجد متنفسا بين الحين واآلخر للترفيه عن النفس والعائلة.
ومضة: أطلق أحد الزمالء “تويتة” يتهكم فيها على أسعار أحد الفنادق،  «

مقارنا ليلة واحدة في ذاك الفندق بسعر تذكرة سفر شاملة إقامة أربع 
ليال في بلد سياحي مع وجبة اإلفطار! وهو أمر غريب جدا في ظل 

تخوف الكثيرين من السفر في مثل هذه الظروف العالمية الحرجة، التي 
من المفترض أن تسهل علينا االستمتاع داخليا بكل ما يتاح وبثمن 

معقول وبكل رضا، وإن تفاوتت الطبقات المجتمعية فال ضرر في ذلك، 
لكن المعقول دوما مرغوب والدليل هو اإلقبال الالمتناهي على بعض 

األماكن دون األخرى وذلك يعود للسبب نفسه.

سمر األبيوكي

صيفك بالبحرين

الحجـــاج  بخدمـــة  الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تتشـــرف 
والمعتمريـــن طـــوال العـــام، وهـــو شـــرف ال ُيضاهيه شـــرف، وفي كل 
عـــام تؤكد المملكـــة قدرتها على إدارة شـــؤون الحـــج وتقديم أفضل 
الخدمات في كل موســـم جديد، وقد تالشـــت مظاهر الشقاء والعناء 
وأصبـــح أداء الحـــج آمًنا ويســـيًرا بفضل التطور المســـتمر في عملية 

تنظيم الحج واستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنية. 
وبســـبب ظـــروف العالم الصحيـــة اقتصر حج 1442هـ على مشـــاركة 
)60( ألـــف حـــاج وحاجة من المقيمين داخل الســـعودية ومســـتكملي 
اللقـــاح، وتـــم تســـليمهم “بطاقة الحـــج” التي تعمل عـــن طريق “تقنية 
اتصال المجال القريب NFC” التي ســـاهمت في الحد من الحج غير 
النظامـــي، وُقـــدم لهم “ســـوار الحـــاج الذكي ــ نســـك” الـــذي ُيتيح لهم 
عدة خدمـــات كتوفير كامل المعلومات حول الحاج وحالته الصحية 
وخدمـــات المســـاعدة األمنية أو الطبية الطارئـــة، وتم إطالق تطبيق 
“تنقـــل” لتســـهيل حجز العربـــات إلكترونًيا في المســـجد الحرام لكبار 
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة من الحجاج، وكذلك تطبيق “المقصد” 
الذي ُيتيح للحجاج البحث عن أي موقع داخل المســـجد الحرام عبر 
 ،)GPS( نظـــام المالحـــة اإللكترونـــي وربطه بنظـــام التحديد العالمـــي
وتطبيق “مناسكنا” بسبع لغات لتقديم ما يحتاجونه أثناء رحلة أداء 

الفريضـــة، وغيرهـــا مـــن التطبيقات التي أدت إلى رقمنة موســـم حج 
1442هـ وتسهيل رحلة الحج السنوية.

وفـــي الوقـــت الذي ال يـــزال فيه العالـــم ُيعاني من تداعيـــات كورونا، 
اســـتطاعت المملكة أن تنظم موســـم حج 1442هـ بشـــروط تتفق مع 
هـــذه الظروف وبأعـــداد تحفظ صحة مواطنيهـــا والمقيمين وتحفظ 
ســـالمة الحجـــاج، وحققت الســـعودية بذلـــك نجاًحا متميـــًزا ومذهاًل 
لحـــج 1442هــــ دون تســـجيل أيـــة إصابة بفيـــروس كورونـــا واألوبئة 
األخرى، وذلك بفضٍل من هللا وبفضل ما وفرته المملكة من منظومة 
متكاملـــة مـــن المرافق الصحيـــة واألجهـــزة الطبية والكـــوادر الطبية 

والفنية واإلدارية المؤهلة والمدربة على العمل في موسم الحج. 
لقـــد كان حـــرص الســـعودية فـــي المقـــام األول لتنظيم موســـم الحج 
فـــي هذه الظـــروف العصيبة هو راحة الحجاج وســـالمتهم وســـالمة 
مواطنيهـــا، وقـــد حظيـــت الطواقـــم المشـــاركة في تنظيـــم الحج من 
طبيـــة وأمنيـــة ولوجســـتية باحتـــرام وتقديـــر الحجاج لمـــا يتمتعون 
بـــه من أخالق رفيعة وإحســـاس رفيـــع بالمســـؤولية وروحهم العالية 
المليئـــة بالُحـــب لتقديـــم كل ما يحتاجـــه الحجاج مـــن الخدمات من 
بداية دخولهم األراضي الســـعودية مطمئنيـــن آمنين حتى مغادرتهم 

إلى بلدانهم سالمين غانمين.

عبدعلي الغسرة

نجاح موسم الحج

بين التكنولوجيا والعمالة البشرية
ربمـــا تكون كلمـــة البعد بمشـــتقاتها األكثر اســـتخداًما منذ أن ظهرت 
جائحـــة كورونـــا، فكان التعليـــم عن بعـــد والزيارات عـــن بعد وحتى 
الصـــالة باتت عن بعد، لتجنب االختالط والزحام وكإجراء احترازي 

من الفيروس.
أما العمل عن بعد ورغم أنه من بين هذه اإلجراءات االحترازية التي 
صاحبـــت أزمـــة كورونا إال أنه بدا وكأنه هدف لها ضمن توجه عالمي 
لالعتماد على التكنولوجيا واالبتعاد أكثر وأكثر عن العمالة البشـــرية 
لتقليـــل التكلفـــة وضمـــان الجودة والدقـــة في العمل مـــن وجهة نظر 

أصحاب هذا االتجاه.
آدم ماكهيل، نائب الرئيس األوروبي لشـــركة سيســـكو )وهي شـــركة 
تبني تكنولوجيا تمكن األشـــخاص من العمل عن بعد(، أكد أن حركة 
اإلنترنت زادت بمعدل كبير، حيث دفع وباء كورونا ألن تكون البنية 
التحتيـــة التصاالت النطاق العريض الالســـلكية بنيـــة تحتية وطنية 
مهمة. والشـــك أن الكثير من الشـــركات - وكذلك األفراد - قد حققت 
أرباًحـــا خياليـــة من هـــذا التوجه الرقمـــي، لكن ال يمكن إنـــكار وجود 
ضحايـــا كثـــر أيًضا، وهـــو أمر ال يهم زعمـــاء هذا التوجـــه الخالي من 
البعد اإلنســـاني تماًما، وبعيدا عن العواطف اإلنســـانية فإن االعتماد 
فقـــط علـــى التكنولوجيـــا رغم أنه يبـــدو غير مكلف أو أقـــل كلفة، إال 
أنـــه محفـــوف بمخاطر كبرى تجعل من هذا الخيـــار خيارا خاطًئا بل 

وكارثًيا.
فقـــد تزامنت قراءتي لموضوع عن مســـتقبل العمـــل عن بعد وآفاقه 
بفضـــل االبتـــكار الرقمي، مـــع موضوع آخر يفيد بتعـــرض العديد من 
المواقـــع اإللكترونية لشـــركات طيـــران وبنوك وشـــركات تكنولوجيا، 
من بينها دلتا إيرالينز وكوســـتكو هول ســـايل وأميركان إكســـبريس، 
النقطاعـــات كبـــرى فـــي الخدمة، فـــي واقعة هـــي الثالثة مـــن نوعها 
خالل شـــهرين، بعد أن شـــهدت مواقع للتواصـــل االجتماعي ومواقع 
حكومية وإخبارية على اإلنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة 
فـــي يونيو، وأشـــارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شـــركة 
“فاســـتلي” المزودة لخدمات خوادم سحابية في الواليات المتحدة، 
إضافـــة إلى مئات األخبار عن التجســـس وغيرها التي تؤكد إمكانية 
تعرض هذه الشركات والمؤسسات لخسائر طائلة في دقائق معدودة 

تفوق كثيرا تكلفة االعتماد على العمالة البشرية.

Ata2928@gmail.com
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