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حـ�صـر اأعـــداد الـبـيــوت الـمـحـمـيـة 

بالبحرين وتحديد مواقعها وم�صاحاتها
الوطنية لعلوم الفضاء من إجراء تعداد  الهيئة  تمكن فريق من 
الزراعية على مستوى مملكة البحرين وتحديد مواقعها  للمحميات 
والبيانات  الــصــور  إلــى  استنادا  وذلــك  اإلجمالية،  مساحتها  وتقدير 
الفضائية لسنة 2020، إذ تم التعاون مع عدد من الخبراء واألكاديميين 
الصناعية  األقــمــار  بصور  واالستعانة  المجال  هــذا  فــي  المختصين 
المحمية  الــبــيــوت  الـــدراســـة لحصر  هـــذه  تنفيذ  فــي  الــدقــة  الــفــائــقــة 
األربع  المملكة  الجغرافي على مستوى محافظات  توزيعها  وتحديد 

بشكل دقيق. 

�صـّور  عامـا«   18« �صـخ�ص  ا�صـتدعاء 

اإليهـم واأ�صـاء  تجـاري  مجمـع  مرتـادي 
أكدت مكافحة الجرائم اإللكترونية استدعاء شخص )18 عاما( 
مرتادي مجمع  بتصويره  وذلك  االتصاالت  أجهزة  استعمال  إلساءته 
اإلجــــراءات  اتــخــاذ  وجـــار  مسيئة،  بتعليقات  لــهــم  والــتــعــرض  تــجــاري 

القانونية تمهيدا إلحالته إلى النيابة العامة. 

مجل�س  من  جوائز   4 تحـ�صد  الـبـحـريـن 

ال�شباب العربي المتميز للتنمية المتكاملة
الشباب  مجلس  جــائــزة  مــن  فــئــات  بــأربــع  البحرين  مملكة  فـــازت 
نسختها  فــي  المتميز  الــعــربــي  للشباب  المتكاملة  للتنمية  الــعــربــي 
المتكاملة  للتنمية  الــعــربــي  الــشــبــاب  مجلس  ينظمها  والــتــي  ـــ12،  الــ
المدني  المجتمع  منظمات  إدارة  مع  المشترك  والتنسيق  بالتعاون 
وإدارة الشباب والرياضة بقطاع الشؤون االجتماعية في جامعة الدول 
التحرك  نحو  العربي  الشباب  »تمكين  شعار  تحت  وعقدت  العربية، 
اإليجابي«، وفاز بالجوائز كل من: ضحى البشر مدني إسحاق بالمركز 
آل  محمد  أحمد  علي  والــدكــتــور  التطوعي،  العمل  مجال  فــي  األول 
خرفوش ممثل جمعية الخالدية الشبابية بالمركز الثاني في مجال 
في  الشبابية  الخالدية  جمعية  مــن  كــل  ــازت  وفـ الــريــاضــيــة،  التوعية 
العلمي لصاحبات  والنادي  األول،  بالمركز  االجتماعي  العمل  مجال 
ريــادة  مجال  فــي  األول  بالمركز  البحرينية  الــحــرة  والمهن  األعــمــال 

األعمال.
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لــمــع  ب:  ف  أ   - طــــوكــــيــــو 
على  الثاني  لليوم  تونس  نجم 
التوالي في أولمبياد طوكيو مع 
خــطــف الــســبــاح الـــشـــاب أحــمــد 
أيـــوب الــحــفــنــاوي ذهــبــيــة سباق 
400 م حرة، أولى ذهبيات العرب 
أيضا  التي شهدت  األلــعــاب  في 
تحطيم سيدات أستراليا الرقم 
القياسي العالمي بإحراز ذهبية 
التتابع 4 مــرات حرة في  سباق 

السباحة. 
ويخوض منتخبنا الوطني 
األول لكرة اليد ثاني مواجهاته 
اليوم  الــبــرتــغــال  يلتقي  عندما 
ــاعــــة الــــــواحــــــدة والـــنـــصـــف  الــــســ
ــبــــحــــريــــن  ــرا بــــتــــوقــــيــــت الــ ــ ــهــ ــ ظــ
)الــــســــابــــعــــة والــــنــــصــــف مـــســـاء 
بتوقيت اليابان( وذلك في إطار 
الثانية.  المجموعة  منافسات 
المحاربين  منتخب  أظهر  وقد 
بقيادة المدرب اآليسلندي آرون 
متميزا  مستوى  كريستيانسون 
أمام  االفتتاحية  المواجهة  في 

الــبــحــريــن  وخـــســـرهـــا  السويد, 
مــــشــــرف.  أداء  بــــعــــد   31-32
ــمـــصـــري  ومــــنــــي الـــمـــنـــتـــخـــب الـ
لـــكـــرة الـــقـــدم بـــــأول خـــســـارة له 
فــي األلــعــاب األولــمــبــيــة عندما 
األرجنتين،  أمام  1-صفر  خسر 
ضمن منافسات الجولة الثانية 

لــلــمــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، وخــســر 
الــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي مــبــاراتــه 
منتخب  ــام  ــ أمـ تــوالــيــا  الــثــانــيــة 
الــمــواجــهــة  فــــي   ،2-3 ألـــمـــانـــيـــا 
التي احتضنها ملعب يوكوهاما 
الثانية  الــمــرحــلــة  فــي  الـــدولـــي، 
ضــمــن مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة 

الرابعة.
السعودي  المنتخب  وفقد 
الــمــنــافــســة عــلــى بطاقة  فــرصــة 
يتذيل  إذ  الــنــهــائــي  ربـــع  الـــــدور 

الترتيب بدون نقاط.

أعرب المدير العام منظمة 
ــتـــور  ــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــدكـ الـــصـــحـ
غيبريسوس  أدهــانــوم  تــيــدروس 
عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــصــاحــب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
ومملكة  الــوزراء  رئيس مجلس 
ــســـن وكــــرم  ــلـــى حـ ــريـــن عـ ــبـــحـ الـ
مملكة  أن  ــدًا  ــؤكــ مــ الـــضـــيـــافـــة، 
ــن الـــــــدول  ــ ــد مــ ــعــ ــن تــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الرائدة في االستجابة العالمية 
لــلــتــعــامــل مــع جــائــحــة فــيــروس 
المملكة  قــامــت  حــيــث  كـــورونـــا، 
بتطبيق العديد من اإلجراءات 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة 
الــفــيــروس مــنــذ الــبــدايــة وقــبــل 
البحرين  فــي  حالة  أول  إعــان 
وذلك بما يتماشى مع توصيات 

منظمة الصحة العالمية.
الـــمـــمـــلـــكـــة  إن  وأضــــــــــــــاف: 
واضعة  شمولي  بشكل  تعاملت 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــان الــ ــبــ ــســ ــحــ ــي الــ ــ فــ

ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة واالجـ ــاديــ ــصــ ــتــ االقــ
لــــــــلــــــــفــــــــيــــــــروس مـــــــــــع تـــــوفـــــيـــــر 
ــر والــــعــــزل  ــجــ ــحــ الـــفـــحـــص والــ
المجاني  والــتــطــعــيــم  والـــعـــاج 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، ما 
إلى تطعيم  الوصول  أسهم في 
بنحو  شخص  مليون  مــن  أكثر 
الـــســـكـــان  إجــــمــــالــــي  مـــــن   %70

بجرعتي التطعيم.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال قـــيـــام 
الصحة  لمنظمة  العام  األمين 
بـــزيـــارة لمركز  أمـــس  الــعــالــمــيــة 
الــبــحــريــن الـــدولـــي لــلــمــعــارض 
والمؤتمرات، ومستشفى الملك 
حمد الجامعي، ومستشفى قوة 
ــاع الــبــحــريــن )الــمــســتــشــفــى  ــ دفـ
ــكـــري(، ومــــركــــز الــشــامــل  ــعـــسـ الـ
في  التطعيم  ومركز  الميداني، 
ومركز  التجاري،  سترة  مجمع 
ــات فــي  ــبـ ــركـ ــمـ ــن الـ الـــفـــحـــص مــ

محافظة المحرق.
وحـــرص الــدكــتــور تــيــدروس 

ــســـوس عــلــى  ــريـ ــبـ ــيـ أدهــــــانــــــوم غـ
توثيق زيارته لمملكة البحرين 
ــمــــي عــلــى  عـــبـــر حـــســـابـــه الــــرســ
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
»تـــويـــتـــر«، حــيــث أشــــاد بــحــفــاوة 
االستقبال، كما أشاد باستجابة 
التصدي  فــي  البحرين  مملكة 
لــفــيــروس كـــورونـــا، وأثـــنـــى على 
جهود فريق البحرين، كما نشر 
التي تجمعه  الــصــور  عــددا مــن 
مــــع الــعــامــلــيــن فــــي الــصــفــوف 
المواقع  مختلف  في  األمامية 

بالمملكة.
ــر مـــنـــظـــمـــة  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــب مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وكـ
الــصــحــة الــعــالــمــيــة: »يــســعــدنــا 
الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى الــــبــــحــــريــــن 
قـــبـــل افـــتـــتـــاح مــكــتــب مــنــظــمــة 
في  الجديد  العالمية  الصحة 
تعزيز  هــي  مهمتنا  الــبــحــريــن، 
العالم  على  والحفاظ  الصحة 
المستضعفين  وخــدمــة  آمـــًنـــا، 
ــنــــي أتــطــلــع  فــــي كــــل مــــكــــان. إنــ

وجــهــودنــا«.  تعاوننا  تعزيز  إلــى 
وأضاف: شكرا للبحرين ووزيرة 
الـــصـــحـــة فـــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد 
ــوزارة ولــيــد  ــ ــ الــصــالــح ووكـــيـــل الـ

الــحــار،  ترحيبكم  على  الــمــانــع 
منظمة الصحة العالمية تقدر 
نــهــج عــلــم الــبــحــريــن الــشــامــل 
ــيـــد-19«  ــوفـ لــلــســيــطــرة عـــلـــى» كـ

مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــخــدمــات 
الصحية األساسية. 

كتبت نوال عباس:
شــهــد الــيــوم األول )أمــــس( لــقــيــام شــركــات 
التأمين بمباشرة الحوادث المرورية البسيطة 
بداية  مع  بسيطا  حادثا   150 حوالي  تسجيل 
تطبيق آلية اإلباغ عن الحوادث المرورية من 
شركة  خــال  مــن  أو   »e Traffic« تطبيق  خــال 
الــتــأمــيــن الــمــســؤولــة، بــعــد الــربــط اإللــكــتــرونــي 
التأمين  وشــركــات  للمرور  العامة  اإلدارة  بين 
المقدمة  الــخــدمــات  وتــطــويــر  تسهيل  بــهــدف 
مستخدمي  وســامــة  والمقيمين  للمواطنين 

الطرق في مملكة البحرين.
البحرينية  التأمين  جمعية  رئــيــس  وقـــال 
سيد جواد محمد إن يوم أمس شهد تسجيل 150 
حادثا عبر البرنامج ضمن الحوادث البسيطة 
الــمــتــصــالــح عــلــيــهــا وســــــارت األمــــــور بــســاســة 
الــداخــلــيــة  وزارة  بــيــن  الـــتـــعـــاون  نــتــيــجــة  ويــســر 
وشركات التأمين من خال توعية المواطنين 
إلــى  مــشــيــرا  عليها،  المتصالح  الـــحـــوادث  عــن 
عليها  المتصالح  الــحــوادث  أن  إلــى  نــظــرا  أنــه 
الموجودة في  الحوادث  تشكل حوالي 90% من 

الــمــرور  إدارة  كثيرا  البرنامج  سيخدم  الــمــرور 
والمواطنين.

الــبــحــريــن الوطنية  أمـــا مــديــر عـــام شــركــة 
الجمعية  في  السيارات  لجنة  رئيسة  للتأمين 
إيمان مجلي فأشارت إلى أنه سيتم إلغاء مبلغ 
دنانير في   6 التقرير  دنانير ومبلغ  الصلح 10 
ــاب األطــــراف لــمــبــاشــرة الــحــادث لــدى  حـــال ذهـ
أن التطبيق يمكن  إلى  التأمين، مشيرة  شركة 

استخدامه أيضا مع السيارات الخليجية.

التونسي  الرئيس  قــال  )الـــوكـــاالت(:   – تــونــس 
أمس األحد إنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق 
ــوزراء هشام  ــ حــصــانــة كــل الــنــواب وإقــالــة رئــيــس الـ
المشيشي على خلفية االحتجاجات العنيفة التي 
شهدتها عدة مدن، كما قرر الرئيس التونسي تولي 
رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات 
والـــجـــرائـــم الــتــي تــرتــكــب فـــي حـــق تـــونـــس، وتــولــي 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــمــســاعــدة حــكــومــة يــرأســهــا 

الجمهورية.  رئيس  ويعينه  جديد  حكومة  رئيس 
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية 
وعسكرية قال الرئيس التونسي: »لن نسكت على 
أي شــخــص يــتــطــاول عــلــى الــدولــة ورمـــوزهـــا ومــن 
يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابا 

من الرصاص«.
جاء ذلك في أعقاب يوم اشتبكت فيه الشرطة 
في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين 

طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان.
النهضة  حـــزب  مــقــرات  محتجون  واســتــهــدف 
اإلسامي في عدة مدن في تصعيد للغضب ضد 
لفيروس  سريع  تفش  وســط  الحاكمة  المنظومة 

كورونا وتدهور الوضع االقتصادي والسياسي. 

منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة الي�د يلتق�ي البرتغ�ال الي�وم

�س�ب��اح تون��س��ي ي�ح��رز �أول ذهب�ي��ة ل�ل�ع��رب ف��ي ط�وك�ي��و

»ال�شحة العالمية«: �ش�ك���ًرا لل�ب�ح�ري�ن

ب�صـيطا مروريـا  حادثـا   150 با�صـرت  الـتـاأمـيــن  �صـركات 

الرئي��س التون�ش�ي يقي�ل الحكوم�ة ويجم�د عم�ل البرلم�ان

مدي�ر �لمنظم�ة: �لمملك�ة ر�ئ�دة عالمي�ا ف�ي �لتعام�ل م�ع كورون�ا

} مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد مستشفيات مملكة البحرين

} الرئيس التونسي.
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} الميدالية الذهبية األولى للعرب من نصيب التونسي أحمد الحفناوي
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} المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خالل تفقده مراكز الفحص والتطعيم في البحرين.

ــور تــــــيــــــدروس  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ قــــــــــام الـ
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس الــمــديــر 
العالمية  الصحة  لمنظمة  العام 
ــور ولـــيـــد الــمــانــع  ــتـ يـــرافـــقـــه الـــدكـ
من  وعـــــدد  الــصــحــة  وزارة  وكـــيـــل 
الــــمــــســــؤولــــيــــن بـــــــزيـــــــارة لـــمـــركـــز 
ــريـــن الـــــدولـــــي لــلــمــعــارض  ــبـــحـ الـ
الملك  ومستشفى  والمؤتمرات، 
قوة  ومستشفى  الجامعي،  حمد 
ــريـــن )الــمــســتــشــفــى  ــبـــحـ دفـــــــاع الـ
الــــعــــســــكــــري(، ومـــــركـــــز الـــشـــامـــل 
في  التطعيم  الــمــيــدانــي،  ومــركــز 
مــجــمــع ســتــرة الـــتـــجـــاري، ومــركــز 
ــفــــحــــص مـــــن الــــمــــركــــبــــات فــي  الــ
ضمن  وذلــك  المحرق،  محافظة 
بها  يقوم  التي  الرسمية  الــزيــارة 
الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر 
الـــعـــالـــمـــيـــة بــمــنــاســبــة االفـــتـــتـــاح 
الــرســمــي لــمــكــتــب الــمــنــظــمــة في 

مملكة البحرين.
وخالل الزيارة؛ اطلع الدكتور 
الصحة،  وزارة  وكيل  المانع  وليد 
الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر 
على  تــيــدروس  الدكتور  العالمية 
ــة الــتــي  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ اإلجــــــــــــراءات االحـ
قامت بها مملكة البحرين ضمن 

ــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــلـ ــا لـ ــودهــ ــهــ جــ
كــــورونــــا والـــمـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة 
ــي تـــتـــمـــتـــع بــهــا  ــتــ الـــمـــتـــكـــامـــلـــة الــ
دعم  في  أسهمت  والتي  المملكة 
كل الجهود نحو تحقيق أهدافها، 
والــدعــم  وذلـــك بفضل االهــتــمــام 

المملكة  توليه  الــذي  المتواصل 
على  وحرصها  الصحي  للقطاع 
تقديم جميع الخدمات الصحية 
بجودة  والمقيمين  للمواطنين 
ــروف،  عـــالـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الــــظــ
ومواكبة أحدث التطورات الطبية 

وفــق أفــضــل الــمــمــارســات فــي ظل 
الظروف الصحية الراهنة.

أعـــرب مــديــر عام  مــن جهته، 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة عن 
السمو  لصاحب  وتــقــديــره  شــكــره 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 

رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء ومملكة البحرين 
على حسن وكرم الضيافة، مؤكدًا 
تـــعـــد مــن  الـــبـــحـــريـــن  أن مــمــلــكــة 
ــرائــــدة فـــي االســتــجــابــة  الـــــدول الــ
مـــع جائحة  لــلــتــعــامــل  الــعــالــمــيــة 

ــيـــث قــامــت  فــــيــــروس كــــــورونــــــا، حـ
الــمــمــلــكــة بــتــطــبــيــق الــعــديــد من 
اإلجــراءات االحترازية للحد من 
انــتــشــار الــفــيــروس مــنــذ  الــبــدايــة 
فــي  حـــــالـــــة  أول  إعــــــــــالن  وقـــــبـــــل 
ــــك بــمــا يــتــمــاشــى  الــبــحــريــن، وذلـ

مــــع تـــوصـــيـــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، حيث تعاملت المملكة 
ــة فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي واضـ ــولـ ــ ــمـ ــ ــل شـ ــكــ ــشــ بــ
االقتصادية  التداعيات  الحسبان 
ــيــــة لـــلـــفـــيـــروس مــع  ــاعــ ــتــــمــ واالجــ
والعزل  والحجر  الفحص  توفير 

والــــعــــالج والــتــطــعــيــم الــمــجــانــي 
للمواطنين والمقيمين، ما أسهم 
ــى تــطــعــيــم أكــثــر  فـــي الـــوصـــول إلــ
بنحو %70  مــلــيــون شــخــص  مــن 
بجرعتي  الــســكــان  إجــمــالــي  مـــن 

التطعيم.
ــع  ــانــ ــمــ وقــــــــــــّدم الــــــدكــــــتــــــور الــ
ــا مــفــصــاًل  ــرًحــ ــارة شــ ــ ــزيـ ــ ــــالل الـ خـ
عـــن اإلجـــــــــراءات الــنــوعــيــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
مـــخـــتـــلـــف الــــجــــوانــــب الــصــحــيــة 
من  والمنّظم  الــتــام  واالســتــعــداد 
خالل استحداث مراكز مخصصة 
لـــلـــفـــحـــص والـــــحـــــجـــــر والـــــعـــــزل 
والعالج تحت إشراف طاقم طبي 
متخصص، بحسب البروتوكوالت 
والتعليمات  المعتمدة  العالجية 
ــادرة مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ ــــصـ الـ
العالمية، إلى جانب زيادة الطاقة 
التطعيم،  لــمــراكــز  االســتــيــعــابــيــة 
ــة الــســريــعــة  ــابـ ــجـ ــتـ وتـــوفـــيـــر االسـ
عــبــر تسخير  الــمــســتــجــدات  لــكــل 
للتصدي  اإلمــكــانــيــات  مــخــتــلــف 
لـــلـــفـــيـــروس عـــلـــى مــــــدار الــســاعــة 
لتقديم أفضل الخدمات الوقائية 

والتشخيصية والعالجية.

مدير »ال�صحة العالمية« يزور عددا من مراكز الفح�ص والتطعيم في المملكة

اطلع على االإجراءات االحترازية �صمن جهود المملكة للت�صدي لفيرو�س »كورونا«

} وكيل وزارة ال�سحة خالل مرافقته مدير عام منظمة ال�سحة العالمية.} وزيرة ال�سحة خالل ا�ستقبالها د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

حرص الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة 
حسابه  عبر  البحرين  لمملكة  زيــارتــه  توثيق  على  العالمية  الصحة 
أشاد بحفاوة  »تويتر«، حيث  التواصل االجتماعي  الرسمي على موقع 
االستقبال، كما أشاد باستجابة مملكة البحرين في التصدي لفيروس 
الصور  من  عــددا  نشر  كما  البحرين،  فريق  جهود  على  وأثنى  كــورونــا، 

التي تجمعه مع العاملين في الصفوف األمامية في مختلف المواقع 
بالمملكة.

وكــتــب مــديــر منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة: يــســعــدنــا الـــوصـــول إلــى 
في  الــجــديــد  العالمية  الصحة  منظمة  مكتب  افــتــتــاح  قبل  البحرين 
البحرين، مهمتنا هي تعزيز الصحة والحفاظ على العالم آمًنا وخدمة 

المستضعفين في كل مكان. إنني أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وجهودنا.
وأضــاف: شكرا للبحرين ووزيــرة الصحة فائق بنت سعيد الصالح 
الصحة  منظمة  الــحــار،  ترحيبكم  عــلــى  الــمــانــع  ولــيــد  ــوزارة  ــ الـ ووكــيــل 
العالمية تقدر نهج علم البحرين الشامل للسيطرة على كوفيد-19 مع 

الحفاظ على الخدمات الصحية األساسية. 

وبعد زيارته لعدد من المستشفيات غرد الدكتور تيدروس أدهانوم 
والتطعيم  الفحص  مرافق  زيــارة بعض  للتو من  انتهيت  غيبريسوس: 
ضد كوفيد 19، كنت سعيًدا لرؤية العديد من التخصصات تعمل مًعا 
الحلول  خــالل  من  فعالة  االستجابة  وجعل  الفيروس،  هــذا  لمحاربة 

المبتكرة والرقمية. شكرا فريق البحرين.

م��دي��ر م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ع��ل��ى ت��وي��ت��ر: ���ص��ك��را ف��ري��ق ال��ب��ح��ري��ن

ا�����ص����ت����ج����اب����ة ف����ع����ال����ة م������ن خ��������ال ال�����ح�����ل�����ول ال����م����ب����ت����ك����رة وال����رق����م����ي����ة

أكـــد رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
محمد  المهندس  الــنــواب  بمجلس  الوطني  واألمـــن 
اليوم  البحرينية  التجربة  أن  البوعينين  السيسي 
ــوارث  ــكــ بـــاتـــت مـــثـــاال رائـــــــدا فــــي مـــجـــال مــكــافــحــة الــ
واضحة وشعب  رؤيــة حكومية  وجــود  الصحية بسبب 
التي كانت  الحكومية  بالقرارات  واع ومتكاتف ملتزم 
تــضــع نــصــب أعــيــنــهــا الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســالمــة 
كــل مــواطــن ومــقــيــم عــلــى هـــذه األرض الــطــيــبــة، رغــم 
الوضع االقتصادي العالمي الصعب بسبب انعكاسات 
البحرين  أن  إال  العالمي،  االقــتــصــاد  على  الجائحة 
من  السامية  الملكية  التوجيهات  بفضل  استطاعت 
والجهود  الــمــفــدى،  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة 
الــحــثــيــثــة مــن قــائــد األزمــــة صــاحــب الــســمــو الملكي 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، والــــذي عملت 
الجائحة على  انعكاسات  الجهود على تخفيف  تلك 
المالية  الــحــزم  عبر  والمقيمين  المواطنين  جميع 
أمين عام منظمة  زيــارة  أن  إلى  واالقتصادية، مشيرا 

الصحة العالمية للبحرين هي خير برهان على نجاح 
كورونا عبر  فيروس  البحرينية في مكافحة  التجربة 

العديد من البروتوكوالت الناجعة.
ولفت السيسي البوعينين إلى أنه سبق أن تقدمنا 
الشقيقة  والـــدول  العالمية  الصحة  لمنظمة  بطلب 
البحرين  لــزيــارة  العالمية  والمنظمات  والــصــديــقــة 
والتعلم من التجربة البحرينية الرائدة في التعامل 
المستمرة،  وتحوراته  شدته  رغم  الفيروس  ومكافحة 
اليوم  العالمية  الصحة  منظمة  عــام  أمين  زيــارة  وأن 
أن  كفاءة  بكل  استطاعت  البحرين  مملكة  أن  تأكيد 
تــتــصــدى وتــحــجــم أكــبــر جــائــحــة صحية تــعــرضــت له 
البحرين والعالم أجمع، وذلك بسبب تكاتف الشعب 
سفينة  قادت  التي  العالية  قيادته  وحكمة  البحريني 
ــان بــعــد أن ابــتــلــع الــوبــاء العديد  الــبــحــريــن لــبــر األمــ
مــن الــــدول حـــول الــعــالــم بسبب حــداثــة الــوبــاء وقلة 
البحرين تبتكر  المعلومات الطبية حوله، مما جعل 

بروتوكوالت صحية رائدة.

رئي��ص خارجي�ة الن�واب: التجرب�ة البحريني�ة مث�ال 

ال�صحي��ة الك��وارث  مكافح��ة  مج��ال  ف��ي  رائ��د 
أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي 
مملكة  بتجربة  العربي  البرلمان  رئــيــس 
ــدة فــي مــكــافــحــة جائحة  ــرائـ الــبــحــريــن الـ
ــا بـــفـــضـــل الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــرشـــيـــدة  ــ ــورونـ ــ كـ
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
سالمة  على  جاللته  حــرص  تعكس  التي 
الــجــمــيــع مـــن مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن على 
ــواء، والــتــي  ــ ــد ســ أرض الــمــمــلــكــة عــلــى حـ
ــن الــمــمــلــكــة نـــمـــوذجـــًا يــحــتــذي  جــعــلــت مـ
الـــدولـــيـــة فـــي مكافحة  الــمــحــافــل  بـــه فـــي 

الفيروس المستجد.
ــعـــربـــي  ــان الـ ــمــ ــرلــ ــبــ وثـــــّمـــــن رئــــيــــس الــ
بذلتها  الــتــي  والحثيثة  الكبيرة  الجهود 
مواجهة  في  وجاهزيتها  البحرين  مملكة 
نــتــائــج إيجابية  أثــمــرت  والــتــي  الــجــائــحــة 
وبـــثـــت الــطــمــأنــيــنــة فـــي نـــفـــوس الــجــمــيــع 

هذا  في  المبادرات  من  العديد  وإطالقها 
من  وســديــدة  مباشرة  بتوجيهات  الــصــدد 
لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
حثيثة  وبــمــتــابــعــة  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
ومباشرة من صاحب السمو الملكي األمير 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ودعمه  ومساندته  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
والمتواصلة  المستمرة  الوطنية  للجهود 
أسهمت  والتي  كــورونــا،  جائحة  لمكافحة 
بدورها في تخطي ومعالجة آثار الجائحة 
االقتصادية واالجتماعية فضاًل عن توفير 
للمواطنين  مجاًنا  المعتمدة  اللقاحات 
في الداخل والخارج وللمقيمين للسيطرة 
الصحية  الرعاية  وتقديم  الجائحة  على 
تعد  والــتــي  للجميع،  بالمجان  بالكامل 
تجسيدا حقيقيا للجهد المتواصل الذي 
تــقــوم بـــه الــمــمــلــكــة مــنــذ عــقــود مـــن أجــل 

تــعــزيــز صــحــة وســالمــة الــجــمــيــع كــأولــويــة 
البحرين  مملكة  اعــتــادتــه  وكنهج  قصوى 
في حماية اإلنسان باعتباره هدفا ساميا.

وأكــــد »رئـــيـــس الــبــرلــمــان الــعــربــي« أن 
تــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مــكــافــحــة 
فيروس كورونا تبرهن قدرة المملكة على 
وكفاءتها  كانت  أيــا  تحديات  أي  مواجهة 
معها  والتعامل  األزمــات  إدارة  في  العالية 
ــن أنــهــا  وااللــــتــــزام بــالــشــفــافــيــة، فـــضـــاًل عـ
ــنـــوانـــه الـــبـــذل  اســتــخــلــص مــنــهــا درســــــا عـ
والعطاء والصبر وتكاتف الجميع والعمل 
بروح الفريق الواحد للتصدي للفيروس.

كــمــا أشــــاد رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــربــي 
بــحــالــة الـــتـــالحـــم والـــتـــكـــاتـــف بــيــن شعب 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة، 
في  مــتــفــردا  نــمــوذجــا  منها  والــتــي جعلت 
ــراءات والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة التي  ــ كــل اإلجـ

اتخذتها المملكة لسالمة الجميع، مؤكدًا 
أن وعـــي الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي وتــجــاوب 
التعليمات  مــع  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 
له  كان  والوقائية  االحترازية  واإلجــراءات 
وانحسار  الجائحة  تقويض  في  كبير  دور 

انتشارها.
وأعــــرب رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــربــي عن 
البحرين  لفريق  الكبير  وتــقــديــره  شــكــره 
الــوطــنــي بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الملكي 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولــي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وألبــطــال 
الــصــفــوف األمــامــيــة مــن الـــكـــوادر الطبية 
العمل  فــرق  وكــل  والتمريضية  والصحية 
المساندة لما بذلوه من تضحيات وجهود 
مــضــنــيــة مــحــقــقــا نـــتـــائـــج مـــبـــهـــرة جــعــلــت 
في  دولــيــة  ــادة  وإشـ تقدير  محل  البحرين 
تجاوزها الجائحة والعبور إلى بر األمان.

رئ��ي�����ص ال��ب��رل��م��ان ال���ع���رب���ي: ت��ج��رب��ة ال��ب��ح��ري��ن ف���ي م��ك��اف��ح��ة

ت��ح��دي��ات اأي  م���واج���ه���ة  ع���ل���ى  ق���درت���ه���ا  ت���ب���ره���ن  ك����ورون����ا 
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الخليجية  الــجــامــعــة  نــظــمــت 
حــــفــــا بـــمـــنـــاســـبـــة خـــــتـــــام الــــعــــام 
يــــوم   ،2021-2020 األكـــــاديـــــمـــــي 
الخميس الماضي، بحضور رئيس 
الــجــامــعــة  وإدارة  ــنــــاء  أمــ مــجــلــس 
ــتــــورة  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة األســـــتـــــاذ الــــدكــ
ــيــــس  ــنــــى راشـــــــــد الـــــزيـــــانـــــي، ورئــ مــ
الجامعة الخليجية الدكتور مهند 
المشهداني ونائب رئيس الجامعة 
هشام  الدكتور  األكاديمية  للشؤون 
الـــمـــرصـــفـــاوي، وذلــــك فـــي الــقــاعــة 
الرئيسي  الجامعة  بمقر  الــكــبــرى 

بسند.
الخليجية  الجامعة  واحتفت 
بــالــمــمــيــزيــن مـــن أعـــضـــاء الــهــيــئــة 
ــة واإلداريـــــــــــة، فــقــدمــت  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ
تدريس  هيئة  عضو  أفضل  جــائــزة 
خال العام األكاديمي 2021-2020 
بالجامعة  ــــام  اإلعـ قــســم  لــرئــيــس 
ــورة نـــجـــاء  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
الجمال، وكذلك لألستاذ المساعد 
فــي كــلــيــة الــهــنــدســة الــدكــتــور عمر 
قيس  الدكتور  حصد  كما  بليبش، 
الكدش  تــامــر  والــدكــتــور  المعمري 
جــائــزة أفــضــل بــاحــث، وكــذلــك تم 
ــور فـــــــراس مــحــمــد  ــتــ ــدكــ ــم الــ ــريـ ــكـ تـ
والدكتور عبداهلل الطاهر والدكتور 
حسين خليفة كأفضل عضو هيئة 
تدريس مستخدم لتقنيات التعليم 

الرقمي. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــأفــضــل عضو 
ــلـــعـــام األكـــاديـــمـــي  هـــيـــئـــة إداريـــــــــة لـ
الــمــنــصــرم فــقــد تــم تــكــريــم مــديــرة 
مــكــتــب رئــيــس الــجــامــعــة األســتــاذة 
مــريــم عـــبـــداهلل، ومـــســـؤول اإلعـــام 
والـــعـــاقـــات بــالــجــامــعــة األســـتـــاذة 
ــى  ــة إلــ ــ ــافــ ــ ــد إضــ ــ ــاجـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــمــ ــاطــ فــ
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــقـ أخــــصــــائــــي تـ

األستاذ محمد كوالجي. 
كـــــــمـــــــا قــــــــدمــــــــت الـــــجـــــامـــــعـــــة 
الــخــلــيــجــيــة لــلــطــلــبــة الــمــمــيــزيــن 
دروعا تقديرية إضافة إلى مكافآت 
وإلى  تخرج  مشروع  ألفضل  مالية 
الـــمـــشـــاريـــع الـــثـــاثـــة الـــفـــائـــزة فــي 
مــســابــقــة أفـــضـــل مــــشــــروع أعـــمـــال 
 ،»ZOHO« بــرنــامــج  عــلــى  مصمم 
وذلك تشجيًعا لجهودهم المبذولة 
التي اسهمت في الخروج بمشاريع 
االحتفاء  تستحق  مميزة  ابتكارية 

بها، إضافة إلى ذلك فقد تم تكريم 
طــلــبــة الــجــامــعــة الــمــشــاركــيــن في 
البحرين إلبداعهم  مسابقة إنجاز 

الامحدود وشغفهم في العطاء.
ــد حــصــل الــطــالــب عــبــداهلل  وقـ
الحايكي  ــل  أمـ والــطــالــبــة  الــقــوتــي 
على أفضل مشروع تخرج في كلية 
الهندسة، كما حصل الطالب عواد 
مشروع  أفضل  على  ناجي  محمد 
تــــخــــرج فــــي بـــرنـــامـــج الــمــحــاســبــة 
والمالية، والطالب عبداهلل محمد 
ــدو كـــأفـــضـــل مــــشــــروع تـــخـــرج فــي  ــ بـ
الــبــشــريــة،  ــوارد  ــمــ الــ إدارة  بــرنــامــج 
وفـــيـــمـــا يـــخـــص أفــــضــــل مـــشـــاريـــع 
الــتــخــرج فــي بــرنــامــج اإلعـــام فقد 
حصد ذلك الطالب يوسف عبداهلل 

حسين، والطالبة سمر سمير. 
ــــرت  ــّب وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، عــ
الـــبـــروفـــيـــســـورة مــنــى الـــزيـــانـــي عن 
اعــــتــــزازهــــا بـــاحـــتـــضـــان الــجــامــعــة 
الــخــلــيــجــيــة مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــمــبــدعــيــن والـــمـــمـــيـــزيـــن فــــي كــل 
الـــمـــســـتـــويـــات، ســـــواء مـــن الــطــلــبــة 
أو مـــن أعـــضـــاء الـــكـــادر األكــاديــمــي 
شكرها  خالص  موجهة  واإلداري، 
في  بعطائهم  أسهموا  الــذيــن  لكل 
التعليمية  الــمــؤســســة  هـــذه  رفــعــة 

وتعزيز مكانتها في المجتمع. 
مهند  الدكتور  قال  من جانبه 
باهتمام  تابعنا  »قــد  المشهداني: 

ــاريـــع الـــطـــابـــيـــة خـــال  ــل الـــمـــشـ كــ
نفتخر  ــا  ــنـ وإنـ الــمــاضــيــة.  الــفــتــرة 
المشاريع  من  النخبة  بهذه  اليوم 
العالي  األداء  وبمستوى  المتميزة 

الذي شهدناه خال هذا العام«. 
ــاف الـــمـــشـــهـــدانـــي: »إنـــنـــا  ــ ــ وأضـ
ــام تــحــد كــبــيــر فـــي ســوق  ــ ــوم أمـ ــيـ الـ
العمل، وما يميز الطالب والخريج 
ــه  ــ ــداعـ ــ ــره هـــــو إبـ ــ ــيـ ــ الحـــــًقـــــا عـــــن غـ
وقـــدراتـــه، لـــذا نــعــمــل بــشــكــل دؤوب 
ــداعـــي  عــلــى تــطــويــر الــتــفــكــيــر اإلبـ
لدى طابنا ألننا نؤمن بأن الفكرة 
والتوجيه  والشغف  باإليمان  تكبر 

السليم«.
وأشار المشهداني إلى أن إدارة 
الــجــامــعــة مــســتــعــدة لــدعــم جميع 
ــع واألفـــــكـــــار اإلبـــداعـــيـــة  ــاريـ ــشـ ــمـ الـ
ســواء  األشــكــال  بمختلف  للطلبة 
لــوجــســتــًيــا،  أو  مــعــنــوًيــا  أو  ــا  ــ ــادًي مــ
الكبير  بــاألثــر  منها  إيــمــاًنــا  وذلـــك 
أن  الممكن  مــن  الـــذي  واإليــجــابــي 
في  التعليمية  المؤسسات  تخلقه 
ــي تــحــفــيــزهــم  ــ ــفـــوس الــطــلــبــة وفـ نـ
التــخــاذ ثــقــافــة االبــتــكــار والــعــطــاء 

منهًجا رصيًنا لحياتهم المقبلة.

وقفات

صرف  فــي  مــؤخــًرا،  الوطني،  واالقــتــصــاد  المالية  وزارة  شرعت   *
لمواجهة  األمامية  الصفوف  في  للمتطوعين  المخصصة  المكافآت 
جائحة فيروس كورونا، حيث تراوحت قيمة المكافآت بين أربعة آالف 

دينار و12 ألف دينار لكل فرد.
فــهــم يضحون  بكثير،  هـــؤالء  مــمــا يستحق  أقـــل  هـــذا  الــواقــع  فــي 
بوقتهم وجهدهم، وحياتهم في سبيل أن نعيش نحن، وبذلوا الغالي 
والنفيس خال هذه األزمة من دون انتظار أي مقابل، وأثبتوا بطوالت 

سوف يسجلها لهم التاريخ بحروف من ذهب عبر األجيال القادمة. 
* طلبت دولة اليابان من جمهورية مصر العربية رسميا االستعانة 
بخطة اإلجراءات الطبية التي طبقتها وقت بطولة كأس العالم لكرة 
التجربة  واصــفــة  أولــمــبــيــاد طــوكــيــو،  فــي  مــنــهــا  الــيــد، حــتــى تستفيد 
المصرية بأنها الرائدة عالميا في نجاح تنظيم أول بطولة دولية في 

ظل وجود جائحة كورونا.
الــتــي عكست صــورة  الــعــربــيــة  الــــدول  مــن  وغــيــرهــا  فهنيئا لمصر 
هذه  بمواجهة  يتعلق  فيما  المتقدم  العالم  أمــام  وحضارية  مشرفة 

الجائحة، والبحرين نموذج يقتدى به في هذا المجال.
* حافظت البحرين على موقعها ضمن الفئة األولى للعام الرابع 
الــتــوالــي فــي مــجــال مكافحة االتــجــار بــاألشــخــاص، وذلـــك وفقا  على 

للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية.
هــذا اإلنــجــاز الــحــضــاري واإلنــســانــي الـــذي يعتبر أعــلــى تصنيف 
حقوق  ترسيخ  في  السامية  الملكية  الرؤية  يعكس  المجال  هــذا  في 
اإلنسان، وحماية الحريات األساسية، وضمان المساواة أمام القانون 
إنجاز  وهو  العادلة،  اإلنصاف  سبل  وتوفير  تمييز،  أو  تفرقة  دون  من 
نوعي رفيع المستوى يضاف إلى رصيد المملكة الحافل بالعطاءات.

ونائب  العاجية  التغذية  اختصاصية  السعد  أريـــج  تحدثت   *
الصحية  الحياتية  األنــمــاط  حــول  الصحة  أصــدقــاء  جمعية  رئــيــس 
الناجحة خــال فــتــرة اإلغـــاق فــي زمــن كــورونــا، وذلـــك خــال اللقاء 
الذي نظمته لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة، مؤكدة أن أنماط 
في  أنــه  إلــى  مشيرة  الصحيحة،  التغذية  تحتها  تندرج  صحية  حياة 
زمن كورونا ال بد من العمل على طرق لتعزيز وتحسين كفاءة الجهاز 
السليم  كــالــغــذاء  كــفــاءتــه،  تعزيز  فــي  الــمــســاعــدة  والــعــوامــل  المناعي 
الغذائية والحفاظ  العناصر  الماء وتكامل  الرياضة وشرب  وممارسة 

على األوزان المثالية والحصول على قسط مناسب من النوم.
ولعل أهم ما أشارت إليه السعد أنه ال وصفات وال خلطات سحرية 
وثيقا  ارتباطا  هناك  وأن  البعض،  يتوهم  كما  اإلصــابــة  مــن  للوقاية 
واألعــراض  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  ارتفاع  واحتمالية  السمنة  بين 
الــشــديــدة، مــوضــحــة أن 72% مــن مــرضــى الــعــنــايــة الــمــركــزة الــذيــن 

يحتاجون إلى تنفس صناعي يعانون من السمنة.
فالفراغ  األهــمــيــة،  مــن  الكثير  تحمل  المعلومات  هــذه  بالطبع 
السمنة  رفعت من معدالت  عوامل  كلها  البيت  في  والجلوس  والملل 
لدى الكثيرين، بعد أن أصبح التهام الطعام هو الشغل الشاغل لهم، 
وهم ال يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للتهلكة، وفي المقابل 
نجد أن تلك الجائحة كانت دافعا للبعض لممارسة الرياضة ومن ثم 
رفع درجة المناعة لديهم وهذا ما نأمل في تعميمه من خال برامج 

التوعية الصحية عبر وسائل اإلعام والتواصل المختلفة.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

لـــم يـــدخـــل حــكــم الــمــالــي 
اإليــــــــرانــــــــي دولــــــــــة عــــربــــيــــة إال 
لمواردها  وسرقة  فسادًا  ومألها 
لمعارضيه  وقتًا  االقتصادية.. 
تآمر  بسبب  وذلــك  الوطنيين.. 
حــكــومــتــهــا عــلــى وحـــــدة الــعــرب 
أكــثــر مما تريده  ــار دولــهــا  وازدهــ
إســرائــيــل وأمــريــكــا ومــؤامــراتــهــم 

لإلضرار بالمصالح العربية. 
دولــتــهــم.. هذه  إيـــران  حتى 
شعبها  بثقافة  العريقة  الــدولــة 
لم  والفنية  الفكرية  وحيويته 
المسؤولين  ســرقــات  مــن  تسلم 
من رجال الدين للمال العام من 
أجـــل مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة.. 
وذلـــــــك مــــن خـــــال ســيــطــرتــهــم 

بــل أصبح  الــدولــة اإليــرانــيــة..  زمــام مفاصل  على 
الولي الفقيه »خامنئي« الرأس األكبر في الدولة.. 
وزمرته من كبار المسؤولين في الحكومة اإليرانية 
من كبار األثرياء.. بسبب سرقاتهم للمال العام في 
الــدول العربية  إيــران وألجل تجنيد عمائهم في 

على حساب رفاهية الشعب اإليراني.
وال ندري لماذا ال يتركون عنهم إصرارهم على 
الدولة  عن  العقوبات  لرفع  النووي  الساح  إنتاج 
ــرانـــي الــــذي ابتلي  مــن أجـــل رفــاهــيــة الــشــعــب اإليـ
بهؤالء الحكام الذين يدعون الدين والقداسة وهم 
اإليراني  الشعب  ثــروات  سرقوا  فــاســدون  لصوص 
على  العقيمة  سيطرتهم  بسبب  وزاراتها  وأفسدوا 
بوضع  اهتمامهم  وعدم  اإليرانية  الدولة  مفاصل 
الخبراء المتخصصين إلدارة وزارات الدولة.. ومع 
أنهم نهبوا ثروة العراق وفرضوا على مسؤوليه أن 
يصدروا نفطهم وثرواتهم إلى إيران ومنعوهم من 
موارد  من  وغيره  النفط  ثــروات  باستغال  القيام 
الدولة في العراق إلنتاج صناعات لنمو االقتصاد 
يستورد  أن  وزرائــهــا  رئيس  على  وفرضوا  العراقي, 
كل شيء يحتاجه العراق من إيران. . لكن الشعب 
اإليراني لم يستفد من هذه األموال الناتجة عن 
يــزداد  فنراه  العراقي  الشعب  يحتاجه  ما  تصدير 
فقرا حتى وصلت نسبة الناس الذين يعيش تحت 
التساؤل..  الفقر 52%.. وهنا أطرح هذا  مستوى 
أال يشبع هؤالء المالي من السرقة ونهب الشعب 

اإليراني.
التاريخ حكم قبيح وعقيم  لم يمر علينا في 
يكتفوا  لــم  حيث  إيــــران..  فــي  المالي  حكم  مثل 
بــتــعــذيــب شــعــبــهــم وقـــتـــلـــه بـــالـــرصـــاص وتــعــذيــب 
ــاد اإليـــرانـــي  ــتـــصـ الــمــطــالــبــيــن فــيــه بـــإصـــاح االقـ
الــــمــــســــروق.. وإنـــمـــا قـــفـــزوا إلــــى الــــــدول الــعــربــيــة 
وينشروا  شعوبها..  ويعذبوا  ليدمروها  المجاورة 
الفساد بها وينهبوا ثرواتها ويتحكموا بها بقصد 
السيطرة مثلما فعلوا في لبنان من خال الخائن 
نــصــر اهلل« لكي  رئــيــس حـــزب اهلل »حــســن  لــوطــنــه 
البلد  لبنان  فــي  وسرقاتهم  جرائمهم  تنكشف  ال 
بــلــد يعيش  إلـــى  الـــذي حــولــوه  الــحــيــوي  الجميل 
شعبه أحلك أيامه با كهرباء وال اقتصاد صحي.. 
وبـــا مـــاء نــظــيــف قــريــبــًا وإنـــمـــا عــمــلــة زهـــيـــدة 23 
أن  بعد  الواحد  الــدوالر  مقابل  لبنانية  ليرة  ألــف 
السبعينيات  وأوائــل  الستينيات  في  كانت عملتهم 
إلــى  الـــواحـــدة  لــلــيــرة  بحرينيا  فلسا   150 تــســاوي 
الــمــدقــع.. وال زال سعد  والــفــقــر  الــبــطــالــة  جــانــب 
بعد  حكومته  يشكل  أن  على  قــادر  غير  الحريري 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت الــــذي تــســبــب فــيــه بحسب 

تأكيد األغلبية »حزب نصر اهلل« 
بسبب إهمال المسؤولين به في 
السفينة  في  متفجرات  تخزين 
مما  بــيــروت  ميناء  فــي  الراسية 
تسبب في موت أكثر من مائتي 
منطقة  أفضل  وتدمير  شخص 

في بيروت.  
الــحــكــم  هــــــذا  يـــكـــتـــفـــي  وال 
لبنان  فــي  الــشــر  بــذلــك  العقيم 
وإنـــمـــا يــتــجــه إلــــى دولــــة الــيــمــن 
ــروب ليقف  ــحـ الـ الــتــي مــزقــتــهــا 
الحوثيين ليستولوا  إلى جانب 
عــلــى الــيــمــن ويـــــزداد نــفــوذهــم..  
ومضاعفة عذاب الشعب اليمني 
في  حــلــمــهــم  ليتحقق  وفـــقـــره.. 
ــة  ــلـــى الــــدولــ بـــســـط نــــفــــوذهــــم عـ

العربية الرابعة بعد العراق ولبنان وسوريا.
الــعــرب بتظاهرها  تــخــدع  أنــهــا  وأمــريــكــا تظن 
العراق  قدمت  أنها  نعلم  وكلنا  إيـــران..  ضــد  أنها 
على طبق من فضة لحكام إيران لكي يزيدوا من 
نخر قوته ويؤخروا عودته إلى قوته القديمة مثلما 
كــانــت فــي عهد صـــدام حــســيــن.. مــن أجــل حماية 

إسرائيل.
وإذا نظرنا إلى عدة سنوات ماضية فإننا نرى 
هذه  لكل  مــهــدوا  وبريطانيا  وإســرائــيــل  أمريكا  أن 

الفوضى المدمرة. 
لقد مهد هذا الضعف العربي والفوضى التي 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي الــتــي حــدثــت  ــ نــتــجــت عـــن ثـ
بــتــخــطــيــط مـــن أمــريــكــا وإســـرائـــيـــل لــكــي يــنــشــروا 
الفوضى في الدول العربية.. إلى جانب ما قامت 
هجوم  مــن  الديمقراطية  تــدعــي  الــتــي  أمريكا  بــه 
والقضاء   2003 عــام  الــعــراق  على  إجــرامــي  غاشم 
على جيش العراق القوي في العالم ورئيسه صدام 
النفطية  ثــرواتــه  ونــهــب  الــعــراق  وتحطيم  حسين 
وغيرها ونشر الفصائل المتطرفة به مثل داعش 
التي أسستها مع إسرائيل لتشوه الدين اإلسامي 
الدولة  هــذه  في  والفوضى  والــدمــار  القتل  وتنشر 

وغيرها من الدول العربية من خالهم. 
ــوء أوضــــاع الــمــعــارضــيــن  وكــلــنــا نــعــلــم مـــدى سـ
حيث  وسجنهم,  عليهم  الــقــبــض  بــعــد  إيــــران  فــي 
يتعرضون للضرب والتعذيب المستمر لكي يغلقوا 
أن  يكفي  الــفــاســد..  حكمهم  ويتحملوا  أفــواهــهــم 
المعارضين  المسجونين  تمثل  التي  الصور  نرى 
المعارض  فيها  ينام  التي  المكتظة  السجون  في 
ــام في  السجين وهــو جــالــس.. بسبب شــدة االزدحـ
هذه السجون الا إنسانية.. وكل ذلك أثناء تفشي 

فيروس كورونا. 
ــورت عـــمـــلـــة إيــــــــران كـــثـــيـــرا بــســبــب  ــ ــدهـ ــ لـــقـــد تـ
اللبناني  االقتصاد  ولحقها  المتدهور  اقتصادها 
والعراقي بسبب تدخل إيران بهما.. فبماذا يفتخر 
الساسة اإليرانيون باحتالهم ألربعة دول عربية.. 
بعد أن تدهور اقتصاد إيران وهذه الدول والسبب 
هو إنفاقهم على عصاباتهم التي تنفذ جرائمهم.. 
وسرقة باقي األموال من إيران إلى جانب العراق 
إلى  وإرسالها  العراقيين  الخونة  مع  ومناصفتها 
البنوك العالمية.. بينما شعب إيران المسكين لم 
يستفد من أي شيء.. يعيش وسط اقتصاد ضعيف 
وبطالة عالية وفقر شديد.. يخرج في مظاهرات 
احتجاجية على سوء األوضاع المعيشية ويتعرض 

للتعذيب والقتل.

حكم الماللي في اإيران والدول العربية التي احتلتها؟ 

بقلم: 
سلوى املؤيد

في درا�ضة جديدة لهيئة الف�ضاء

ح�������ص���ر اأع���������داد ال���ب���ي���وت ال��م��ح��م��ي��ة 

بال�بح�ري���ن وت�ح��دي���د م�واق���ع��ها وم��ص�اح�ات�ها
فضائية  وبيانات  صور  توفير 
ــاهـــهـــا  ــيـ ألراضـــــــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة ومـ
اإلقــلــيــمــيــة وخــــدمــــة مــعــالــجــتــهــا 

وتحليلها
ســعــيــًا مـــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــاء لـــلـــمـــســـاهـــمـــة  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ لــــعــــلــــوم الـ
ــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــ فـ
الــمــســتــدامــة عــبــر تــســخــيــر عــلــوم 
ــات الـــــفـــــضـــــاء لـــتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وتـ
فريٌق  تمّكن  الـــدراســـات،  مختلف 
مـــن الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة الــشــابــة 
ــراء  الــعــامــلــة فـــي الــهــيــئــة مـــن إجــ
ــة  ــيــ ــزراعــ تـــــعـــــداد لـــلـــمـــحـــمـــيـــات الــ
عــلــى مــســتــوى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــر  ــقــــديــ وتـــــحـــــديـــــد مــــواقــــعــــهــــا وتــ
ــة، وذلــــك  ــيــ ــالــ ــمــ مـــســـاحـــتـــهـــا اإلجــ
اســـتـــنـــادًا إلــــى الـــصـــور والــبــيــانــات 
تم  حيث   ،2020 لسنة  الفضائية 
ــدد مـــن الــخــبــراء  الـــتـــعـــاون مـــع عــ
واألكـــاديـــمـــيـــيـــن الــمــخــتــصــيــن في 
هـــذا الــمــجــال واالســتــعــانــة بصور 
الــدقــة  فــائــقــة  الصناعية  األقــمــار 
الــدراســة لحصر  هــذه  تنفيذ  فــي 
ــوت الـــمـــحـــمـــيـــة وتـــحـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
مستوى  على  الجغرافي  توزيعها 
األربع بشكٍل  المملكة  محافظات 

دقيق.
ـــق الـــمـــعـــنـــي  ــ ـــريـ ــ ــفـ ـــ وأّكــــــــــــــد الـ
ــن مــنــتــســبــي مـــخـــتـــبـــر الــهــيــئــة  ــ مـ
والُممّثل  الفضاء  لعلوم  الوطنية 
بـــالـــمـــهـــنـــدســـة مـــنـــيـــرة الـــمـــالـــكـــي 
ــات الــفــضــائــيــة  ــانـ ــيـ ــبـ وبــمــحــلــل الـ
عائشة الهاجري بأن هذه الدراسة 
ُتـــشـــّكـــل قــيــمــة مـــضـــافـــة لــقــاعــدة 
الزراعية  الجغرافية  المعلومات 
ــا مــخــتــبــر الــهــيــئــة،  ــأهـ الـــتـــي أنـــشـ
حيث تضم الكثير من المعلومات 
ــزراعـــي  ــأن الـ ــشـ ــي الـ الـــمـــحـــوريـــة فـ
وذات  متنوعة  ُمخرجاتها  وجــاءت 
قيمة عالية جدًا سُتفيد المعنيين 
بالقطاع الزراعي واألمن الغذائي 
ــــك بــتــوفــيــرهــا  فـــي الــمــمــلــكــة، وذلـ
معلومات دقيقة وقابلة للتحديث 
بشكٍل دوري بحسب الطلب. وتابع 
نت مجموع  الفريق أنَّ الدراسة بيَّ
مــســاحــة الـــبـــيـــوت الــمــحــمــيــة في 
البحرين،  مملكة  مناطق  جميع 
بما  ــارًا،  ــتـ ــكـ هـ  65 ــــقــــارب  ُي ــذي  ــ والــ
الرقعة  مساحة  إلجمالي  يضيف 
الــخــضــراء فــي الــمــمــلــكــة، مــشــيــرًا 
ــت  ُبــِنــيَّ إلـــى أّن هـــذه الــنــتــائــج قـــد 
عــلــى تــحــلــيــل الــبــيــانــات والـــصـــور 

الـــفـــضـــائـــيـــة، والــــــــذي يـــســـهـــم فــي 
وأقل  أسرع  بشكٍل  البيانات  توفير 
ُموّضحًا  القرار،  لمتخذي  تكلفة 
بــــأن الــتــحــلــيــل هـــو عــنــصــر داعـــم 
للدراسات الميدانية وليس ببديل 

عنها.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، ذكــــر 
الوطنية لعلوم  الهيئة  أنَّ  الفريق 
ــاء ُتــــوّفــــر صـــــــوًرا وبـــيـــانـــات  الـــفـــضـ
ــة ألراضــــــــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة  ــيــ ــائــ ــضــ فــ
ومــيــاهــهــا اإلقــلــيــمــيــة، حــديــثــة أو 
مـــؤرشـــفـــة، بــمــســتــويــاٍت مــتــفــاوتــة 
الدقة، في نطاقات مختلفة مثل 
 Multispectral, PANSARP,
تــمَّ  والـــتـــي   ،RGB, NIR, PAN
الـــــحـــــصـــــول عـــلـــيـــهـــا مــــــن خــــال 
الصناعية،  األقـــمـــار  مــن  الــعــديــد 
لخدمات  توفيرها  إلــى  باإلضافة 
البيانات  تــلــك  وتحليل  معالجة 
والــــصــــور الــفــضــائــيــة، وذلـــــك من 
موقعها  عبر  طلب  تقديم  خــال 
اإللــكــتــرونــي ومـــن خـــال الــرابــط 
https://www.nssa.gov.

 .bh/ar/services
ُيــشــار إلـــى أن جــهــات عــديــدة 
ــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  ــتـــواصـــل مــ تـ
لــعــلــوم الـــفـــضـــاء لــاســتــفــادة من 
ــوّفــرهــا لغرض  ُت الــخــدمــات الــتــي 
وقد  وأنشطتهم،  مشاريعهم  دعــم 
تــم مــشــاركــة نــتــائــج هـــذه الــدراســة 
عــدد من  التحديد مع  على وجــه 
الجهات الحكومية المعنية منها 
البحرية  والـــثـــروة  الـــزراعـــة  قــطــاع 
البلديات  وشــؤون  األشغال  بــوزارة 
والمبادرة  العمراني،  والتخطيط 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
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الحديث عن وجود روابط أو عالقة مصالح غير معلنة 
بــيــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة ومـــا يسمى بــالــدولــة 
»داعــش« ليس جديدا، فبين  والشام  العراق  اإلسالمية في 
فترة وأخرى يتطاير الغبار عن بعض األوراق التي تحتوي 
إشارات إلى وجود هذه العالقة، وتدعم الشكوك التي تحوم 
حول ذلك منذ أن ظهر وصعد نجم هذا التنظيم اإلرهابي 
الممثل  قاله  أيضا، وما  بصورة غير متوقعة وغير مألوفة 
كابولوف  زامير  أفغانستان  إلى  الروسي  للرئيس  الخاص 
ذكر  أصــال حيث  هو موجود  لما  إضافة جديدة  إال  هو  ما 
وقائع  حــول  معلومات  تلقت  »روسيا  إن  الروسي  المسؤول 
محددة تثبت تعاون الواليات المتحدة مع تنظيم »داعش« 
المعلومات  هــذه  على  »حصلت  بـــالده  وإن  أفغانستان  فــي 
الــبــلــد، بما فــي ذلــك من  مــن الــســكــان المحليين فــي هــذا 
المروحيات بتزويد  زعماء محليين لم يفهموا سبب قيام 

المناطق التي يحتلها تنظيم داعش بالسالح والذخيرة«.
أقل  أفغانستان  إلــى  الروسي  الرئيس  مبعوث  قاله  ما 
فــي خــطــورتــه، ووضـــوحـــه أيــضــا، وأقــــل تــأثــيــرا كــذلــك عما 
تحدث  أن  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  للرئيس  سبق 
مواجهة مرشحة  في  االنتخابية  فترة حمالته  عنه خالل 
اتهم  حيث  كلينتون  هيالري  آنــذاك  الديمقراطي  الحزب 
»بتأسيس  كلينتون،  أوباما وهيالري  باراك  الرئيس  ترامب 
تنظيم »الدولة اإلسالمية«. مثل هذا االتهام قد يفهم على 
إليه ترامب لتسهيل مهمة  انتخابي لجأ  أنه سالح دعائي 
أيا كان  هزيمة السيدة كلينتون في تلك االنتخابات، لكن 
هدف ترامب من إلقاء مثل هذه االتهامات الخطيرة، فإن 
تجاه  األمريكية  السياسة  حول  تحوم  االستفهام  عالمات 

هذا التنظيم اإلرهابي.
وتمدد  الــعــراق  في  بقوة  بــرز وصعد  »داعـــش«  التنظيم 
بنفس السرعة والــقــوة فــي ســوريــا بعد أحـــداث مــارس عام 

الحرية  أجــل  مــن  الــســوري  الشعب  »بــثــورة  المسماة   2011
وترعرع  نشأ  الــذي  التنظيم  هــذا  االجتماعية«،  والــعــدالــة 
فوق أراٍض _فعليا_ تقع تحت سيطرة القوات األمريكية 
ــعـــراق بــعــد الـــغـــزو في  والــغــربــيــة الــحــلــيــفــة لــهــا؛ أي فـــي الـ
مارس عام 2003، وباشر في تنفيذ عملياته اإلرهابية ضد 
من  عديدا  وارتكب  والسورية  العراقية  الوطنية  المصالح 
المجازر الدموية ضد السكان المحليين، ولم يوجه فوهات 
بنادقه لمواجهة قوات االحتالل وكان في مأمن شبه تام من 

استهداف هذه القوات لعناصره وبنيته التحتية.
اإلرهابي  التنظيم  فيها هذا  على مدى سنوات نشط 
اســتــطــاع أن يــبــســط ســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة من 
مدينة  في  الموعودة  دولته  عاصمة  وأقــام  وسوريا  العراق 
الــمــوصــل الــعــراقــيــة ثــانــي أهـــم مـــدن بـــالد الــرافــديــن بعد 
العاصمة بغداد، وخالل تلك السنوات تلقى هذا التنظيم 
ذلك  في  بما  الـــدول،  مختلف  من  بشريا  لوجستيا  دعما 
الدول األوربية وكان تدفق هذه العناصر والسالح يمر عبر 
الغربية  الــدول  استخبارات  أجهزة  بعلم  التركية  المنافذ 
تتدخل  أن  دون  من  أيضا  األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
لمنع تعاظم قوات هذه المنظمة اإلرهابية الخطيرة، فلم 
يكن تدخلها فعاال إال بعد أن بدأ التنظيم في استهداف 
الهجمات  مــن  عــديــد  تنفيذ  مــن خـــالل  الــداخــلــي  أمــنــهــا 
ــدول الغربية  اإلرهــابــيــة فــي عــواصــم ومـــدن عــديــد مــن الــ
وتــركــيــا أيــضــا الــتــي اكـــتـــوت بــنــيــران هـــذا الــتــنــظــيــم الـــذي 
قوي عضده بفضل التمويل البشري القادم عبر حدودها 

الطويلة مع سوريا. 
المتحدة  الــواليــات  الصعب جــدا على  مــن  يــكــون  قــد 
عالقة  تنسج  أن  الغربية،  الــدول  من  غيرها  أو  األمريكية 
مباشرة مع هذا التنظيم اإلرهابي أو غيره من التنظيمات 
التي تضعها على قوائم لوائحها لإلرهاب، لكن المؤكد أن 

هذه الدول وجدت في تنظيم إرهابي قوي كتنظيم »داعش« 
المنطقة  فــي  االستراتيجية  أهدافها  تخدم  وسيلة  خير 
التنظيم في تدمير أسس  العربية حيث تمثل هدف هذا 
وأركان الدولة العراقية والسورية وإيصال البلدين إلى حد 

الفشل والعجز عن حماية والدفاع عن السيادة الوطنية.
فـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة والـــــــدول الــغــربــيــة 
األخرى، استفادت من تنظيم »داعش« من منطلق أن »عدو 
عدوي صديقي«، فهذا التنظيم حارب الدولة السورية بكل 
التنظيمات اإلرهابية  إلى جانب عديد من  شراسة وعمل 
على إسقاط نظام الحكم بقيادة الرئيس بشار األسد، وهو 
نفس الهدف الذي من أجله وقفت الدول األوروبية تتفرج 
على تدفق العناصر اإلرهابية من مختلف دول العالم، بما 
األراضي  إلى داخل  األوروبية نفسها،  الــدول  في ذلك من 
السورية لتنخرط في القتال إلى جانب »داعش« من أجل 

تحقيق هدف إسقاط النظام وتدمير الدولة السورية.
عسكريا  الــقــوي  التنظيم  لــهــذا  الــســريــع  »االخــتــفــاء« 
عن  مشروعا  ســؤاال  يطرح  المرء  يجعل  إداريـــا،  والمنظم 
الــكــيــفــيــة أو الــقــوة الــتــي ســاعــدت وأســهــمــت فــي »ذوبـــانـــه« 
في  قتلوا  عــنــاصــره  مــن  الكثيرين  أن  صحيح  و»تــبــخــره«، 
الــعــراقــيــة، وبعضهم في  الــمــوصــل  مــعــركــة تــحــريــر مــديــنــة 
مــعــركــة مــديــنــة الـــرقـــة الـــســـوريـــة، لــكــنــهــا لــيــســت بـــاألعـــداد 
والقوة  البشري  الجسم  مــن  الكبيرة  النسبة  تشكل  التي 
تؤوي  التي  المعسكرات  أن  كما  التنظيم،  لهذا  العسكرية 
أيـــضـــا، وال تلك  أســــرى »داعــــــش« ال تــضــم أعــــــدادا كــبــيــرة 
التي  فالمعسكرات  األخــرى،  أوطانها هي  إلى  عــادت  التي 
وأطــفــاال  نــســاء  تضم  ســوريــا  فــي  الغربية  الــقــوى  أقامتها 
من  للتنظيم،  التابعين  المقاتلين  عــدد  على  محسوبين 
أن هناك حقائق ستظهر عن أسرار نشأة وصعود  المؤكد 

هذا التنظيم.

اكتسب االهتمام باألمن البحري زخما 
لزيادة  ليس  الماضية  السنوات  إبــان  كبيرا 
في  بــل  فحسب  البحار  على  الـــدول  اعتماد 
ــادة الــمــخــاطــر الـــتـــي تـــواجـــه األمـــن  ــ ظـــل زيــ
البحري سواء أكانت أمنية أو كوارث طبيعية، 
ــدى يــومــيــن  ــذا الــســيــاق وعـــلـــى مــ وضـــمـــن هــ
خالل الفترة من 23-24 يوليو 2021 شاركت 
الخليج  لدول  البحري  األمن  بعنوان  بورقة 
العربي: »التهديدات والقدرات« وذلك ضمن 
الــلــقــاء الــســنــوي لــمــركــز الــخــلــيــج لــأبــحــاث 
بجامعة كامبردج الذي انطلق للمرة األولى 
المتخصصين  الباحثين  بدعوة   2010 عــام 
إلــى  الــعــربــي  الــخــلــيــج  بــقــضــايــا  والمهتمين 

المهم،  األكاديمي  اللقاء  ذلك  في  المشاركة 
وخــــالل هــــذا الـــعـــام احـــتـــوى الــبــرنــامــج على 
بينها موضوع  من  عمل  ورشــة  إحــدى عشرة 
ــم بــاحــثــيــن مــن  ــري الــــــذي ضــ ــحـ ــبـ األمــــــن الـ

المملكة المتحدة وروسيا والهند والصين والمملكة العربية 
ورش  ورؤســاء  المشاركين  الباحثين  عدد  وتجاوز  السعودية، 

العمل الـ100 مشارك. 
 وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك االهــتــمــام الــمــتــنــامــي بقضية 
األمن البحري فقد لوحظ أنه ال يوجد إجماع على تعريف 
»الحماية  بــه  يقصد  الضيق  معناه  ففي  المصطلح،  ذلــك 
مثل  للدولة  اإلقليمية  للسالمة  المباشرة  التهديدات  مــن 
االعتماد على  زيــادة  مع  أنه  إال  الهجوم من سفينة حربية« 
للثروات  كمصدر  أو  للنقل  رخيصة  كوسيلة  ســـواء  الــبــحــار 
غــرار  الــثــروات على  تلك  الــصــراع حــول  واحــتــدام  الطبيعية 
الــراهــنــة فــي شــرق المتوسط فــإن األمــن البحري  األحـــداث 
له بعد اقتصادي يتمثل في الحفاظ على الموارد البحرية 
اتفاقية  أحــكــام  فــي  يتمثل  قانوني  وبعد  وتنميتها،  للدولة 
ــم الــمــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــار لــعــام 1982 الــتــي حـــددت  األمــ
المضائق  منها  بالبحار  صلة  ذات  مفاهيم  دقيق  نحو  على 
والــخــلــجــان، بــيــد أن الــمــشــكــلــة ال تــكــمــن فـــي الــقــوانــيــن بل 
فـــي عــــدم وجــــود ســلــطــة دولـــيـــة عــلــيــا تــلــزم الـــــدول بــاحــتــرام 
المياه  بتوسيع  قــام  الــدول  فبعض  البحرية،  القوانين  تلك 
ربما تقترب من 200  اإلقليمية لتتجاوز 12 مياًل بحريا بل 
ميل بحري، وخاصة بالنسبة إلى الدول التي لديها نزاعات 
يــبــدأ من  الــحــدود  وتـــرى أن احــتــســاب تلك  حــدوديــة بحرية 

المناطق المتنازع عليها.
وتــأســيــســًا عــلــى مـــا ســبــق، فـــإن الــمــشــكــلــة ال تــكــمــن في 
زيــادة حدة  في  بل  فحسب  االقتصادية  أو  القانونية  األبعاد 
الــبــحــريــة مــن دون غيرها،  الــــدول  الــتــي تــواجــه  الــتــهــديــدات 

خــاصــة الــتــي تــشــرف عــلــى مـــمـــرات مائية 
استراتيجية كدول الخليج العربي، صحيح 
أن البحار تمثل قيمة مضافة ألمن الدول 
بــيــد أنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــشــكــل أعــبــاء، 
فيما عرف  تاريخية  الخليج خبرة  ولــدول 
العراقية  الــحــرب  الــنــاقــالت خـــالل  بــحــرب 
اإليرانية التي شهدت اعتداءات إيران على 
بلغت  التي  الخليجية  التجارية  الناقالت 
من  هجوما   411 التقديرات  لبعض  وفقًا 
ترتب  الــذي  األمــر  نفط  ناقلة   239 بينها 
عليه إغــراق 55 سفينة وهو ما حدا بدول 
على  الغربية  الـــدول  أعــالم  لرفع  الخليج 
إلــى  بــاإلضــافــة  لــحــمــايــتــهــا،  سفنها طــلــبــا 
تهديدات األمن البحري األخرى المتمثلة 
البحرية،  المخدرات والقرصنة  في تهريب 
فــضــاًل عــن هــجــمــات جــمــاعــة الــحــوثــي ضد 
ــاب الــمــنــدب غير  ســفــن نــقــل الــنــفــط فـــي بـ
البحري،  األمــن  تــواجــه  التـــزال  وجميعها مخاطر  مــرة،  ذي 
وتتعاظم تهديدات األمن البحري في ظل وجود ثالثة أمور 
وسعي  اإلقليمية  ــات  األزمــ اســتــمــرار  األول:  مــتــوازيــة  أخـــرى 
األطراف الداعمة للجماعات من دون الدول بنقل المعارك 
إلى البحار من خالل استهداف أهداف بحرية عالية القيمة 
بزوارق قليلة الكلفة ويصعب تتبعها، وتشير التقارير إلى أن 
عدد األلغام البحرية التي زرعتها جماعة الحوثي في البحر 
اإلقليمي  التنافس  احتدام  والثاني:  لغما،   163 بلغ  األحمر 
والعالمي بالقرب من الممرات المائية االستراتيجية الذي 
القرن  فــي  العسكرية  الــقــواعــد  مــن  عــدد  تأسيس  عــن  أســفــر 
أحايين  وتتعارض  أحيانا  مصالحها  تلتقي  لدول  اإلفريقي 
القواعد يتم توظيفه لتأجيج  أخرى، بل إن بعضا من تلك 
األزمات اإلقليمية من خالل تدريب عناصر للحرس الثوري 
اإليراني وفقًا لتقارير استخباراتية غربية، والثالث: إمكانية 
التلوث  النطاق ســواء من خــالل  كــوارث بحرية واسعة  وقــوع 
البحري ومن ثم تدمير البيئة البحرية بما تمثله من مصدر 
لعيش آالف الصيادين، أو ما تمثله من تحٍد لتطوير وتنمية 
الثروة البحرية عموما، والرابع: تهديد المالحة في مضيق 
هرمز، وعلى الرغم من أنه ليس باألمر الجديد فإن حوادث 
ما  وهــو  عسكرية  مواجهة  فتيل  إشــعــال  شأنها  مــن  بسيطة 
السابق  العماني  الخارجية  وزير  حذر منه يوسف بن علوي 
أمام مؤتمر ميونخ لأمن في فبراير 2020 بالقول » إن وجود 
السفن العسكرية بشكل مكثف في مضيق هرمز ربما يؤدي 

إلى أخطاء وزيادة حدة التوتر في المنطقة«. 
دول الخليج العربي أدركت منذ وقت مبكر أهمية تعزيز 

قدراتها البحرية لمواجهة تلك التهديدات سواء من خالل 
من  استطاعت  التي  الصغيرة  السفن  شــراء  على  الــحــرص 
خاللها زيادة قدرتها على تسيير دوريات بحرية في مناطقها 
االقتصادية الخالصة، والحرص على تطوير قواتها البحرية 
عموما ضمن شراكاتها الدفاعية مع الدول الكبرى ومن ذلك 
السعودي،  البحري  لأسطول  العمودية  الطائرات  انضمام 
سريعة  زوارق  تطوير  في  تتمثل  التي  الخطوات  تلك  ولعل 
تتالءم وخطط القراصنة والجماعات من دون الدول عموما 
االنتقاد األساسي  كان  استفادت من تجارب سابقة فقد  قد 
دولــه  قـــررت  عــام 2008 عندما  فــي  الناتو  وجــه لحلف  الـــذي 
إرسال 7 قطع بحرية عالية التسليح ضمن الجهود الدولية 
عدن  وخليج  الــصــومــال  ســواحــل  قبالة  القرصنة  لمكافحة 
يستخدمها  التي  السريعة  الـــزوارق  مع  تتناسب  ال  أنها  هو 
الــجــمــاعــيــة الخليجية  إلـــى اآللـــيـــات  بــاإلضــافــة  الــقــراصــنــة، 
ابتداًء بمركز التنسيق البحري الخليجي المشترك والذي 
بتأسيس  مـــرورًا  البحرين  مملكة  ومــقــره   2013 عــام  تــأســس 
عام  فــي   »81« الــمــوحــدة  البحري  الــواجــب  قــوة  الخليج  دول 
أنها  لوحظ  التي  البحرية  المناورات  بكثافة  وانتهاء   2014
بحرية  مواجهات  تتضمن  لنماذج حقيقية  تتضمن محاكاة 
الخليج  دول  خــبــرة  إلــى  بــاإلضــافــة  خــاللــهــا،  العمل  وكيفية 
البحرية  الـــقـــوات  قــيــادة  عــلــى  الــتــنــاوب  خـــالل  مــن  العملية 
البحري  األمن  وتستهدف حماية  المشتركة»152-151-150« 
ــن خـــطـــوط الــمــواصــالت  ومــكــافــحــة الــقــرصــنــة وحــمــايــة أمــ
الــبــحــريــة. ومـــع أهــمــيــة مــا ســبــق وفـــي ظــل تــعــقــيــدات البيئة 
الــتــزام  فــرض  بإمكانها  دولــيــة  وجـــود سلطة  وعـــدم  البحرية 
العمل  تنظم  الــتــي  الــدولــيــة  االتــفــاقــيــات  بمضامين  الــــدول 
فــي الــبــحــار وســعــي الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة والــــدول الــداعــمــة 
طرق  يهدد  بما  سيئ  نحو  على  التكنولوجيا  لتوظيف  لها 
المرور البحرية االستراتيجية فإن الحل كما طرحه الفريق 
البحرية األمريكية قائد  القوات  أكويلينو قائد  بحري جون 
التحالفات  مؤتمر  أمــام  عــام2017(  )في  الخامس  األسطول 
البحرية  البيئة  »إن  بالقول  األوســط  الشرق  في  العسكرية 
والجو  والبحر  البر  من  تأتي  تهديداتها  ألن  للغاية  معقدة 
وكذلك الفضاء اإللكتروني بما يعني أن السفن معرضة لكل 
البحرية  البيئة  في  المثالي  العالم  فإن  ثم  ومن  الهجمات، 

يتمثل في تبادل المعلومات والقدرة على تنفيذ المهام«.
مــرتــكــز مواجهة  تمثل  الــكــلــمــات  تــلــك  أن  تــصــوري  وفـــي 
البحرية،  البيئة  فهم  مــن خــالل  الــبــحــري  األمـــن  تــهــديــدات 

وتحديد آليات التعاون والقدرة على العمل الجماعي. 

{ مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية بمركز

 البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«
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عبدالنا�صر اأيقونة الحلم العربي!

فوزية رشيد

»داع�ش« تبخر اأم اختفى؟

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

{ لـــن نــعــبــأ فـــي هـــذا الــمــقــال بـــاألصـــوات الــتــي 
نوجع  لن  وألســبــاب  عربي،  كزعيم  عبدالناصر  تكره 
ــرد عــلــيــهــا، ألن اإلعــــالم  ــ ــاغ الــــقــــارئ بـــســـردهـــا والــ ــ دمـ
الحاقد مليء بها وال أهمية لتكرارها هنا وال للردود 

المفحمة عليها!
كمثال في هذه  كان عبدالناصر غير موجود  لو 
الــدنــيــا ولــــم يــوجــد كــزعــيــم عــلــى أرض مــصــر، فــإنــه 
ال  التي  العربية،  الشعوب  لدى  عربي  كحلم  موجود 
تزال تتفرج على ما وصلت إليه أحوالها من مدارك 
وعــدم  العربي،  التشرذم  بسبب  العالم  فــي  مأساوية 
وجـــود مــشــروع وحــــدوي عــربــي، ونــجــاح المخططات 
الــعــربــيــة فــي تــشــويــه كــل أســـس وحــدتــه، حــتــى أصبح 
تـــنـــادي بــعــودة  فـــي األرض الــعــربــيــة أصـــــوات عــربــيــة 
غربي،  هو  ما  بكل  فرحا  وتشهق  الغربي!  االستعمار 
وتمارس الكراهية لنفسها وأوطانها، في حالة ارتداد 
سيكولوجي يستحق الدراسة لتجليات كراهية الذات!

{ عبدالناصر وما كان يحلم به، حتى إن أخطأ 
تعرقل  أو  الحلم  ذلــك  إلــى  أحيانا  ســيــره  فــي طــريــق 
مشروعه، فإنه األيقونة في هذا الصدد، وهو ال يزال 
الوحدة  اآلن يمثل بحلمه في  إلى  زمن طويل،  منذ 
وتوحد  العربي،  والنهوض  العربية  والكرامة  العربية 
الــجــهــود الــعــربــيــة حــلــم كـــل عــربــي لـــم يــرهــن نفسه 
)أدوات  تكون  أن  تخرج  ال  إقليمية  لــدول  أو  للغرب، 
وظيفية( لذلك الغرب مثل الكيان الصهيوني وإيران 
تــكــون ومــن يتبعها من  أن  الــغــرب،  أراد هــذا  وتــركــيــا، 
الحاكم  هــي  الــديــن،  اســم  اختطفت  ومليشيات  أذرع 
العربية  الـــدول  تفتيت  بعد  الــعــربــيــة،  المنطقة  فــي 
ليكونوا  وابــتــزازهــا،  وانتهاكها  وإضعافها  وتقسيمها 
هم حكام المنطقة فوق األرض، وما تحت األرض من 
ثروات نفطية وغاز وثروة بشرية وغيرها، في قبضة 

الغرب االستعماري!
فال شيء يخيف الغرب أكثر من النهوض العربي 

ووحدته ومن اإلسالم!
{ الطريف أن الشعوب العربية تعرف أين يكمن 
سر قوتها لكنها ال تملك القرار، وإن ملكت فقد نجحت 

والمتمصلحون  والمتواطئون  الغربية  المخططات 
وطائفيا  وعــرقــيــا  ديــنــيــا  قــواتــهــا  تشتيت  فــي  الــعــرب 
أنــه ال يملك  فإما  الــقــرار،  مــن يملك  أمــا  وسياسيا! 
الرؤية االستراتيجية لتنفيذ حلم الشعوب العربية، 
تنفيذها  يــســتــطــيــع  وال  الـــرؤيـــة  تــلــك  يــمــلــك  أنـــه  أو 
ألسباب كثيرة، منها التشرذم العربي وضعف الكيان 
بهذا  العربية«!  »الجامعة  والمسمى  للعرب  الممثل 
وهو  مستمرا،  العربي  الشعبي  الحلم  يبقى  ذاك،  أو 
الــحــلــم الــــذي أيــقــظــه فــي الــقــلــوب الــعــربــيــة الــزعــيــم 
عبدالناصر الذي سيبقى خالدا في الذاكرة العربية، 
ــوءه وأمـــســـك شعلته،  ــاد لــلــحــلــم الــعــربــي ضــ ألنـــه أعــ
ذلك  نحو  وعقولها  العربية  الشعوب  قــلــوب  وحـــرك 
تم  التي  العربية  الكرامة  عن  البحث  ونحو  الضوء، 
إهدارها تماما في هذا الزمن من العمر العربي حتى 

بتنا نترحم على األزمنة السابقة!
{ األطـــــرف أن كـــل إمــكــانــيــات تــحــقــيــق الــحــلــم 
ــتـــوى الــــثــــروات  ــلـــى مـــسـ ــودة ســـــــواء عـ ــ ــوجـ ــ الـــعـــربـــي مـ
األرض  امتداد  وحــدة  أو  البشرية  الكوادر  أو  العربية 
الــعــربــيــة جــغــرافــيــا ولــغــويــا وتــاريــخــيــا، وألن الــغــرب 
كرس  فإنه  الحلم،  هذا  تحقيق  يخشى  االستعماري 
واإلعالمية  واالستخباراتية  السياسية  إمكانياته  كل 
وتشويهه  العربي  الحلم  بهذا  لالستهزاء  والبحثية 
والمثقفين  الــعــرب  االســتــهــزاء بعض  لــذلــك  وصــفــق 
خــاصــة! وفــي الــوقــت ذاتــه كــرس الــغــرب االستعماري 
والدبلوماسية،  والسياسية  العسكرية  إمكانياته  كل 
مخطط  خــالل  وحـــدوي  كحلم  إفشاله  على  للعمل 
التقسيم والتفتيت وصناعة اإلرهاب، وتغويل الدول 
كالمشروع  اإلمــبــراطــوريــة  المشاريع  ذات  اإلقليمية 
العثماني،  والــتــركــي  الــفــارســي  واإليــرانــي  الصهيوني 
حتى ال يعود هناك أمل في تجسيد هذا الحلم عربيا 

على أرض الواقع!
لهذا سيبقى عبدالناصر، وذكرى ثورة 23 يوليو 
التي تحل هذه األيام، رمزا لذلك الحلم في العصر 
العربي الحديث، وسيبقى حلمه مختزنا في العقول 

والقلوب العربية حتى يأتي يوم ويتحقق!

من�صاأ المعلومات الم�صللة حول كورونا
ــي  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ أدلـــــــــــى الـــــرئـــــيـــــس األمـ
جـــو بـــايـــدن فـــي 16 يــولــيــو الـــجـــاري 
بــتــصــريــحــات شـــديـــدة الــلــهــجــة أمـــام 
ــلـــومـــات  ــعـ ــمـ الـــصـــحـــفـــيـــيـــن حـــــــول الـ
التي  الكاذبة  والشائعات  المضللة، 
بدأت تنتشر وتستفحل في منصات 
ــتــــمــــاعــــي  وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل االجــ
نفسه،  كـــورونـــا  بــفــيــروس  المتعلقة 
الــفــيــروس،  الـــذي يسببه  وبــالــمــرض 
المتعلقة  المعلومات  تلك  وخاصة 
بــفــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح ضــــد الـــفـــيـــروس 
الوباء  هــذا  استئصال  فــي  وأهميته 
العقيم من المجتمع البشري، حيث 

اتــهــم وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
وعــلــى رأســـهـــا الــفــيــســبــوك بــالــســمــاح 
المضللة  المعلومات  وتــرويــج  بنشر 
يقتلون  »هــــم  قـــائـــاًل:  الـــنـــاس،  بــقــتــل 

الـــذي نعاني منه هــو بين  الــوحــيــد  الــوبــاء  ــنـــاس....  الـ
ثم  الناس«.  يْقُتلون  وهــؤالء  اللقاح،  يتلقوا  لم  الذين 
جاءت المتحدثة باسم البيت األبيض جين ساكي في 
19 يوليو لتدافع عن اتهامات رئيسها لوسائل التواصل 
االجتماعي عندما قالت في المؤتمر الصحفي للبيت 
األبيض: »اهتمامنا األكبر، وصراحة من المفروض أن 
العالم  الوفيات حول  أعــداد  هو  اهتمامكم،  يكون هذا 
أخذ  بــعــدم  تقنعهم  مضللة  معلومات  تلقيهم  بسبب 

اللقاح«. 
عن  األول  المسؤول  التصريحات  هذه  ردد  كذلك 
قائاًل  ميرثي  فيفك  الــعــام(  )الــجــراح  العامة  الصحة 
وسائل  طريق  عن  تأتي  التي  المضللة  المعلومات  إن 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ُتــعــد »تــهــديــدا عــاجــال للصحة 
أهمية  في  والشك  التردد  قضية  في  وخاصة  العامة«، 
أخذ اللقاح، كما أكدت هذا التصريح منظمة الصحة 
ُيعد  اللقاح  أخذ  في  التردد  إن  قالت  عندما  العالمية 
من »أخطر التهديدات الصحية الدولية« ألنه من أهم 
العوائق التي تقف في طريق تحقيق دول العالم هدف 
إطالة  ثم  ومــن  كــورونــا،  فيروس  المجتمع ضد  مناعة 
وتأخر  الــبــشــري،  المجتمع  جسم  فــي  الــفــيــروس  عمر 

استئصاله والقضاء عليه كليا. 
في  المسؤولين  من  الشديدة  التصريحات  وهــذه 
اإلدارة األمريكية تعكس حالة وظاهرة عامة تعاني منها 
بعض المدن في الواليات المتحدة األمريكية، وخاصة 
بين السود من جهة واليمين المتشدد من جهٍة أخرى، 
وتتمثل في اإلقبال الضعيف في هذه المدن على أخذ 
كــورونــا، وهــذا االقبال  فــيــروس  اللقاح ضــد  جرعة مــن 
والوفيات جراء  المرضى  أعــداد  من  الضعيف ضاعف 
كورونا، ما اضطر البيت األبيض إلى تبني مدخل أكثر 
شدة وصرامة ضد الشائعات، واألخبار غير الصحيحة 

التي ُتنشر في وسائل التواصل االجتماعي. 
تثبت  مؤخرا  ُأجــريــت  للرأي  استطالعات  وهناك 
هذا التردد، والشك، والعزوف من بعض الناس، سواء 
في الواليات المتحدة األمريكية أو في الدول األخرى. 
التي  ــرأي  الـ استطالعات  ُتشير  الــمــثــال،  سبيل  فعلى 
 )Yahoo News/YouGov( نــيــوز«  »يــاهــو  وكــالــة  أجــرتــهــا 
وُنشرت في العشرين من يوليو الجاري عن وجود أزمة 
حقيقية متمثلة في عزوف بعض األمريكيين عن أخذ 
ولم  آراؤهــم  اسُتطِلعت  الذين  37% من  فقرابة  اللقاح، 
أكثر خطورة  اللقاح  بأن  اللقاح بعد يعتقدون  يأخذوا 
العزوف  وأســبــاب  نفسه،  الــفــيــروس  مــن  صحتهم  على 
الثقة  وفــقــدان  الجانبية،  األعــــراض  مــن  الــخــوف  هــي 
التي  والمضللة  الخاطئة  والمعلومات  اللقاحات،  في 

يطلعون عليها في وسائل التواصل االجتماعي.
 كذلك هناك البحث المنشور في 11 يناير 2021 
تحت   )Nature Medicine( الطبيعة«  »طــب  مجلة  فــي 
الــلــقــاح الخاص  عــنــوان: »اســتــطــالع دولـــي حــول تقبل 
للرأي  استطالعا  الدراسة  أَجــرْت  بكوفيد_19«، حيث 
فــي 19 دولـــة لــقــيــاس مـــدى قــبــول الــنــاس لــلــقــاح، وقــد 
اسُتطلعت  الذين  من   %71.5 أن  إلى  الدراسة  خلصت 
أنه  ثبت  إذا  الــلــقــاح  يتلقون  قــد  بأنهم  أفــــادوا  آراؤهــــم 
إنهم  قالوا  منهم  و%48.1  الفيروس،  ضد  وفاعل  آمــن 
ســيــأخــذون الــلــقــاح فــي حـــال وجــــود تــوصــيــة مــن جهة 

أعمالهم.
نــشــر  وراء  تــــقــــف  أســـــبـــــاب  ــدة  ــ ــ عـ هــــنــــاك  فــــربــــمــــا 
والشائعات  الخاطئة،  واألرقـــام  المضللة،  المعلومات 
الــمــغــرضــة حـــول فــيــروس كـــورونـــا، وبــكــل مــا يتعلق به 
التواصل االجتماعي، وغيرها من  في منصات وسائل 

وسائل اإلعالم والنشر.
أن  األول  فقط،  عاملين  على  التركيز  هنا  وأود   
هـــذا الــفــيــروس أخـــذ اإلنـــســـان عــلــى حــيــن غــــرة، فنزل 
يستعد  أن  دون  ومــن  إنـــذار  دون سابق  مــن  عليه فجأة 
المجتمعات  فــي  فــانــتــشــر  ــه،  لـ والــتــصــدي  لــمــواجــهــتــه 

وكبير  صغير  شبٍر  كــل  فــي  البشرية 
ــان قريبا  أكـ ــواء  الــعــالــم، سـ مــن دول 
مــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــبـــشـــريـــة، أو 
الشمالي  القطبين  في  عنها  بعيدا 
ــال األمـــــازون،  ــ والــجــنــوبــي، وفـــي أدغـ
والنائية،  القاحلة  الــصــحــاري  وفــي 
كــمــا أن هــــذا الـــفـــيـــروس بــــدأ غــريــبــا 
وغــامــضــا مــنــذ أن تـــم اكــتــشــافــه في 
تحيطه  غريبا  وعــاد   2019 ديسمبر 
األســـرار كما كــان عليه يــوم والدتــه. 
فـــمـــازال الــعــلــمــاء ال ُيــجــمــعــون على 
مكان والدته ومسقط رأسه ومنشأه، 
ــازال الــعــلــمــاء ال يــجــمــعــون على  ــ ومـ
ــــالج وخـــريـــطـــة طــريــق  بــــروتــــوكــــول عـ
واحدة ُتْعطى للمريض منذ إصابته 
ومازالت  عالجه،  من  االنتهاء  حتى 
ــلـــقـــاحـــات  ــيـــة بـــعـــض أنـــــــــواع الـ ــلـ ــاعـ فـ
ســريــة والــمــعــلــومــات شــحــيــحــة حــولــهــا وغــيــر مــنــشــورة 
العلماء  ومـــازال  المتخصصة،  العلمية  المجالت  في 
اللقاح، هــل يؤخذ  أخــذ جــرعــات  تــكــرار  فــي  يتخبطون 
مرة، أم مرتين أم مرة كل سنة؟ وهل تعطى لأطفال، 
وما نوعية اللقاح الذي يقي اإلنسان؟ كذلك المسافة 
أم  واحــدا  مترا  تكون  هل  االجتماعي،  للتباعد  اآلمنة 
مترين؟ فعدم اإلجماع على هذه المعلومات األساسية 
الشكوك  إلــى خلق  ويـــؤدي  الــنــاس،  لــدى  الــريــبــة  يثير 
العزوف  أو  التردد،  ثم  بالفيروس،  يتعلق  ما  كل  حول 
في  تسمح  كما  مــنــه،  للحماية  الــلــقــاح  أخــذ  عــن  كليا 
أن يفتي ويقدم اآلراء  الوقت نفسه لكل من هبَّ ودب 
والــمــعــتــقــدات حـــول الــفــيــروس والـــمـــرض، ويــنــشــر هــذه 

اآلراء الخاطئة والمضللة للناس. 
علمية  وجــود جهة  عــدم  فهو  الثاني  العامل  وأمــا 
دولــيــة مــوثــوقــة، ومــســتــقــلــة، ومــوضــوعــيــة تــقــوم بشكٍل 
المستندة  الموثقة  العلمية  المعلومات  بنشر  دوري 
إلـــى األبــحــاث والـــدراســـات، لــكــي تقطع الــطــريــق أمــام 
المعلومات األخرى المضللة وغير العلمية. فمنظمة 
ــن الــــمــــفــــروض أن تــلــعــب هـــذا  الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة مــ
وأهــواء  لمصالح  تخضع  دولــيــة  منظمة  لكنها  الـــدور، 
عن  االبتعاد  تستطيع  وال  المتنفذة  العظمى  الـــدول 
الــرأي  لها  التي  هــي  الكبرى  الـــدول  وتلك  سياساتها، 

األخير عند اتخاذ القرار.
أثـــارت  نفسها  المنظمة  فـــإن  ذلـــك،  عــلــى  عـــالوة   
وتزعزعت  مصداقيتها،  وفقدت  الناس،  عند  الشكوك 
ثقة الناس بها عندما كانت تغير رأيها ومواقفها بين 
العالج،  وطــرق  الفيروس،  واآلخــر حول مصدر  الحين 
الــلــقــاح، ووســـائـــل وأدوات  الــمــطــلــوبــة مـــن  والـــجـــرعـــات 
أن  أستطيع  جــدًا  بسيط  مثال  وهناك  منه.  الحماية 
ُأقدمه لكم، وهو متعلق بلبس الكمامة، وارتداء الواقي 

وغطاء الوجه. 
األول  الــــدفــــاع  اآلن خـــط  ُتـــعـــد  الـــتـــي  فــالــكــمــامــة 
ضــد الــفــيــروس، وواحـــدة مــن أهــم أدوات ووســائــل منع 
الــفــيــروس مــن الــدخــول فــي جــســم اآلن، واجــهــت عــدة 
مراحل من القبول والرفض، ومن التشكيك في دورها 
وقــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة عــامــة الـــنـــاس، وانــتــشــر الكثير 
عدم  على  مهاجٍم  بين  الكمامة،  المعلومات حول  من 
ردع  فــي  قوتها  عــن  مــدافــع  وبــيــن  وتــأثــيــرهــا،  فاعليتها 
عــي فقط اســتــخــدام الطاقم  الــفــيــروس، وبــيــن مــن يــدَّ
الطبي لهذه الكمامة واألشخاص المصابين بالمرض. 
لها  يكن  لــم  نفسها  العالمية  الصحة  فمنظمة 
الكمامة منذ  موقف محدد وواضح وثابت حول لبس 
ــاء، فــفــي الــمــرحــلــة واأليـــــام األولــــى من  ــوبـ اكــتــشــاف الـ
الناس  عــامــة  تشجع  ولــم  المنظمة،  تحث  لــم  الــوبــاء 
وأفــادت  والمغلقة،  العامة  األمــاكــن  فــي  ارتــدائــهــا  على 
حماية  فــي  فاعليتها  يــؤكــد  علمي  دلــيــل  ــود  وجـ بــعــدم 
قــرابــة سبعة أشهر  الــفــيــروس، ولكن بعد  اإلنــســان مــن 
يونيو  السادس من  الفيروس، وتحديدا في  من ظهور 
مغايرا  ومــوقــفــا  جــديــدا،  رأيـــًا  المنظمة  مــت  قــدَّ  2020
ارتــداء  على  الناس  السابق، فحثت  في  عليه  كان  عما 
للحد  بلبسها  وأوصـــت  الــعــامــة،  األمــاكــن  فــي  الكمامة 
من انتشار الفيروس، كما دعت الحكومات إلى تعميم 
رت المنظمة موقفها  لبس الكمامة على الناس. وقد برَّ
بأن  تفيد  دراســات جديدة  بنشر  الكمامة  الجديد من 
الكمامة نجحت في أن ُتشكل حاجزا منيعا أمام الرذاذ 
المنطلق من الشخص المصاب الذي يحمل العدوى؛ 

أي أن الكمامة تقي اإلنسان من الفيروس. 
بالفيروس،  المحيط  الغامض  الجو  هذا  فوسط 
وعدم وجود رأي دولي موحد حول المرض والفيروس 
البيئة  وتجد  المضللة،  المعلومات  تنشأ  له،  المسبب 
عند  وتنتشر  وتزدهر،  تنمو،  لكي  والمناسبة  الخصبة 

عامة الناس.
bncftpw@batelco.com.bh

بقلم:
 د. أشرف محمد كشك {

تراجع  بعد  كثيرة  تحوالت  الحالي  الدولي  النظام  يشهد 
دور الواليات المتحدة األمريكية في العالم، خاصة التحوالت 
من  بات  إذ  والسياسي؛  االقتصادي  الصعيد  على  ظهرت  التي 
الحالي  الــدولــي  النظام  كــان  إذا  مــا  تحديد  مــا،  نــوعــًا  الصعب 
دوال  هناك  أن  أم  المتحدة،  الــواليــات  بقيادة  القطبية  أحــادي 
الواليات  تشارك  أو  الدولي،  النظام  تجديد  في  ماضية  أخرى 
النفوذ،  معها  وتتقاسم  الــعــالــمــي،  الــقــرار  صنع  فــي  المتحدة 
األمريكية  الهيمنة  وإنــهــاء  الــدولــي،  النظام  قمة  إلــى  لتنضم 

على العالم.
العالم، لم يعد كما  المتحدة في  الواليات  أن دور  ال شك 
كان إبان انهيار االتحاد السوفيتي عام 1991، حيث إن المتحدة 
العالمي من خالل  القرار  السوفيتي تفردت بصنع  انهيار  بعد 
اإلقليمية  والمنظمات  الدولية،  االقتصادية  المؤسسات  إنشاء 
التي عملت تحت رعايتها، وباالنسجام مع مصالحها، ومن ثم 
تضمن أمريكا في ظل هذا المناخ حماية مصالحها في العالم، 

لتنفرد بقمة النظام الدولي.
تعامالتها  فـــي  تــقــلــبــات  تـــرامـــب شــهــدت  دونـــالـــد  ــة  إن واليــ
الخارجية مع الدول، باإلضافة إلى اتخاذ عديد من اإلجراءات 
ــرت عــلــى مــكــانــة أمــريــكــا، كــرفــع شــعــار »أمــريــكــا أواًل«،  الــتــي أثــ
التي  الصين  عكس  على  الناعمة؛  الــقــوة  استخدام  وتناسيها 
مع  الناعمة  دبلوماسيتها  بسبب  المصالح   من  الكثير  جنت 
المنظمات  مــن  باالنسحاب  تــرامــب  قــيــام  عــن  ناهيك  الــعــالــم. 
ــراف لتعارضها مــن وجــهــة نــظــره مع  الــدولــيــة الــمــتــعــددة األطــ
األمن القومي األمريكي، ومن ثم فإن سياسة الواليات المتحدة 
في السنوات األخيرة جذبت إليها الكراهية، ما أدى إلى محاولة 
مع  الناعمة  القوة  باستخدام  هيمنتها  كسر  الصاعدة  القوى 
دور  بــأن  الجزم  لنا  يمكن  ال  المعطيات،  تلك  في ظل  الـــدول. 
الواليات المتحدة قد انتهى في تفردها بقمة النظام الدولي، 
دولــي  نظام  بأنه  الحالي  الــدولــي  النظام  واقــع  وصــف  فيمكن 
بمصالحها،  ترتبط  التي  القضايا  على  أمريكا  بهيمنة  يتسم 
تعتبرها  أو  إليها،  بالنسبة  الحمراء  بالخطوط  ُتصنف  والتي 

التنازل عنها؛ أما باقي  مصالح استراتيجية وحيوية ال يمكن 
المصالح حول العالم فيمكن ألمريكا أن تسمح بمشاركة الدول 
األخرى الصاعدة معها، كما يحصل في بحر الصين الجنوبي 
الذي تهيمن عليه الصين والواليات المتحدة، مع األخذ بعين 

االعتبار أن الصين لها حصة األسد من البحر.
في  المصالح  أمريكا  تقاسم  روسيا  فإن  ذلــك،  إلى  إضافة 
ســوريــا، ومــا يحصل على األراضـــي الــســوريــة مــن تــدخــالت من 
قبل عدة دول لخيُر دليٍل على ذلك، كما يحصل أيضا تقاسم 
العالم،  اليمن وليبيا وغيرها من األقاليم حول  للمصالح في 
والتي باتت الواليات المتحدة في تلك األقاليم دولة من عدة 
دول تتقاسم فيها المصالح. وهنا إشارة ال يمكن التغاضي عنها 

أن النظام الدولي بات يتجه نحو النظام المتعدد األقطاب.
ربما من المبكر الحديث عن أن الواليات المتحدة ماضية 
أنــه ال  الحالي، خاصة  الــدولــي  النظام  االنــحــدار عــن قمة  فــي 
توجد دولة في العالم تنافسها عسكريا، وهذا قد يمد في عمر 
النظام الدولي الحالي أكثر؛ في الوقت ذاته، فإن أمريكا تسعى 
بكل إمكانياتها للبقاء على قمة هرم النظام الدولي، من خالل 

التفرد بقراراتها حتى وقتنا الحاضر.
بــــرزت إرهـــاصـــات تــهــدد الــنــظــام الـــدولـــي مــن خـــالل ظهور 
ــول الـــعـــالـــم، وتــســتــهــدف الــمــصــالــح  الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة حــ
جماحها  كبح  تستطع  لم  والتي  المناطق  تلك  في  األمريكية 
وعسكريا،  اقتصاديا  القوى  بعض  إلى صعود  إضافة  عسكريا؛ 
إلــى  قــواتــهــمــا  تــحــركــان  اللتين أصبحتا  والــصــيــن  روســيــا  مــثــل 
مناطق أخرى حول العالم من أجل الحفاظ على مصالحهما، 
وهنا بدأ يساور الواليات المتحدة توجس من تأثر مصالحها 

في تلك األقاليم.
ومن  متناقضة،  تــطــورات  الــحــالــي  الــدولــي  الــنــظــام  يشهد 
الصعب التنبؤ بوجود نظام دولي يتربع على قمته قطب واحد، 

أو قطبان، أو حتى تفرد الواليات المتحدة ألمد بعيد بقمته.
مناطق  بعض  تشهدها  الــتــي  الــتــطــورات  تلك  خضم   فــي 
العالم، انتهجت أمريكا سياسة القوة الخشنة من خالل إعادة 
الخارجية، وظهر ذلك جليا في عهد  توجهاتها في سياساتها 
دونالد ترامب، إذ انشغل بحل المشكالت الداخلية في بلده، بل 
الصاعدة  القوى  بمصالح  تعترف  المتحدة  الواليات  أصبحت 

وتتقاسم تلك المصالح معها كما ذكرنا آنفًا.
الــقــوى الــصــاعــدة مــثــل روســيــا والــصــيــن لــهــا مــصــالــح في 
مناطق عديدة من العالم، وال ُتخفي هذه الدول أنها تطمع في 
دول  أو ضمن  ســواء متفردة  الدولي،  النظام  قمة  إلى  الصعود 
دول  عــن  ناهيك  جــديــد،  دولــي  نظام  لقيادة  األقــطــاب  متعددة 
وغيرها،  وتركيا  إفريقيا  جنوب  مثل  اقتصاديا  صاعدة  أخــرى 
ومـــن ثــم فـــإن الـــواليـــات الــمــتــحــدة فــي نــهــايــة الــمــطــاف ستجد 
نفسها مجبرة على أن تكون جزءا من النظام الدولي الجديد، 

والتشارك في المصالح مع تلك الدول.
المتحدة  الــواليــات  سترسي  الواقعية  المعطيات  تلك  كل 
أن تــكــون واحــــدة مــن عـــدة العــبــيــن ســيــشــاركــون فــي رســـم نظام 
دولي جديد، ومن ثم قد نشهد نظاما دوليا متعدد األقطاب، 
يشمل عديدا من الدول االقتصادية كروسيا، والصين، واليابان 
وغيرها، أو نشهد نظاما دوليا ال قطبية فيه، وهذا احتمال وارد 
بسبب كثرة صعود الدول من نواٍح اقتصادية وعسكرية، وتنامي 
الــدول،  في  مناطق  تحتل  أصبحت  التي  المسلحة  الجماعات 
وُتخل بأمنها وتزعزع استقرارها، وفي كثيٍر من األحيان تطيح 
تلك  مع  والمساومة  األمريكية  المصالح  تهديد  ثم  ومن  بها، 
في  المشتركة  المصالح  تضمن  حلول  إيجاد  على  الجماعات 
بعض األحيان. إن أي نظام دولي مهيمن ال بد له أن يخضع 
للدورة التاريخية التي تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته؛ أي 
أن الدولة المهيمنة تولد وتتطور ثم تصبح في مرحلة الشباب، 
ثم تعود وتشيخ، ثم تموت. فمستقبل النظام الدولي غير واضح 
في ظل صعود الكثير من القوى، فال يمكن الجزم بأن النظام 

الدولي الجديد سيكون أحادي القطبية، أو ثنائي القطبية. 
الــدول  سيادة  في  وتدخالتها  الصاعدة،  القوى  تصارع  إن 
ُينذر  االستقرار،  التي تشهد حالة من عدم  األخــرى  الضعيفة 
بأن النظام الدولي الحالي آخٌذ في التغير، لكن هذا التغير ال 
يمكن التنبؤ بشكله أو طبيعة القوى التي ستهيمن عليه أو عدد 
األقطاب  متعدد  العالم سيكون  أن  المرجح  فمن  الــدول،  تلك 
دوليا ال  نظاما  الداخلية فسيكون  الناحية  أما من  في شكله، 
الصاعدة، وطبيعة  القوى  اشتراك مصالح  فيه، بسبب  قطبية 
التحالفات بينها، ومنها من يريد أن يزيح الهيمنة األمريكية.
{ كاتب من فلسطين

بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني

اإع������������ادة ت�������ص���ك���ي���ل ال����ن����ظ����ام ال�����دول�����ي
بقلم: بدر أبو جنم {
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زار مراكز الفح�ص والعالج وثّمن جهود »فريق البحرين«.. مدير منظمة ال�صحة العاملية: 

البحرين رائدة يف التعامل مع اجلائحة
العاملية  ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  ــد  اأك

البحرين  اأن  غيربي�صو�س  اأدهــانــوم  د.تيدرو�س 

للتعامل  العاملية  اال�صتجابة  يف  الرائدة  الدول  من 

من  العديد  بتطبيق  اململكة  قامت  اإذ  اجلائحة،  مع 

االإجراءات االحرتازية للحد من انت�صار الفريو�س منذ 

البداية وقبل االإعالن عن اأول حالة يف البحرين، وذلك 

مبا يتما�صى مع تو�صيات منظمة ال�صحة العاملية.

�صمويل  ب�صكل  تعاملت  البحرين  اأن  اإىل  واأ�صار 

االقت�صادية  التداعيات  احل�صبان  يف  وا�صعة 

واالجتماعية للفريو�س، مع توفري الفح�س واحلجر 

للمواطنني  املجاين  والتطعيم  والعالج  والعزل 

اأكرث من  اإىل تطعيم  اأ�صهم يف الو�صول  واملقيمني، ما 

مليون �صخ�س بنحو 70% من اإجمايل ال�صكان. وقام 

والعالج، �صمن  الفح�س  مراكز  بزيارة  غيربي�صو�س 

زيارته اإىل اململكة. ويف تغريدة له على »تويرت«، ثّمن 

غيربي�صو�س جهود فريق البحرين الوطني للت�صدي 

لفريو�س كورونا واال�صتجابة الفّعالة. وقال: »انتهيت 

تقدم  التي  ال�صحية  املرافق  بع�س  زيارة  من  للتو 

اللقاحات، وكذلك املرافق ال�صحية الجراء فحو�صات 

�صعيًدا  كنت  لقد  كوفيد-19.  فريو�س  عن  الك�صف 

لروؤية الكوادر الطبية من خمتلف التخ�ص�صات وهي 

تعمل مًعا ملحاربة هذا الفريو�س، ما يجعل اال�صتجابة 

والرقمية.  املبتكرة  التقنيات  خالل  من  فعالية  اأكرث 

�صكًرا لفريق البحرين«.

دون النتظار مدة معّينة.. بوعالي لـ»الأيام«:

»رّد العتبار« ملحكومي »البديلة« لأقّل من �صنة
حمرر ال�صوؤون املحلية:

امل�صت�صار  العام  النائب  م�صاعد  قال 

على  اجلديد  التعديل  اإن  بوعالي  وائل 

االأ�صبقيات،  �صحف  تنظيم  ب�صاأن  القرار 

ال�صادر عن النائب العام موؤخًرا، ا�صتثنى 

االأحكام املحكوم فيها باحلب�س مدة ال تقل 

عن 6 اأ�صهر وال جتاوز �صنة ومت ا�صتبدالها 

ال  االأحكام  هذه  اإن  اإذ  بديلة،  بعقوبات 

ُتدرج يف �صحيفة االأ�صبقيات منذ ا�صتبدال 

العقوبة، ما مل ُتلَغ هذه العقوبة يف اأثناء 

تنفيذها.

واأفاد امل�صت�صار بوعالي، يف ت�صريح 

ال�صروط  هذه  وفق  اأنه  لـ»االأيام«، 

املذكورة، فاإنه ميكن للمحكومني بعقوبات 

بديلة »�صنة فاأقل« طلب احل�صول على رد 

اعتبار دون انتظار مدة معّينة، وذلك ما 

مل تُكن من اجلنح املن�صو�س على اإدراجها 

يف �صحف االأ�صبقيات.

من  ياأتي  التعديـل  هذا  اإن  وقال 

منطلـق دعم االأهداف املن�صـودة للعقوبات 

البديلة التـي تهـدف اإىل اإتاحـة الفر�صـة 

اأمام املحكـومـني بعقوبـة بديلـة، الإعـادة 

للمجتـمع  والعـودة  اأنف�صهـم  تاأهيـل 

اأفراًدا اإيجابيني.

»الــــغــــرفــــة« تــطــلــق 

ــخــة الــثــالــثــة  ــ�ــص ــن ال

ــن  ــبــحــري جلــــائــــزة ال

لــلــمــنــتــج الـــغـــذائـــي
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قلقون من اأن�صطة طهران باملنطقة.. العاهل الأردين:

تعّر�صنا لهجوم بطائرات م�صّية اإيرانية

اأعلن العاهل االأردين امللك عبداهلل الثاين اأن بالده 

اإيرانية  اأن تعّر�صت لهجوم بطائرات م�صرًية  �صبق 

اأن هناك مباعث قلق عديدة متعلقة  ال�صنع، موؤكًدا 

باأن�صطة اإيران يف املنطقة.

وتابع امللك عبداهلل الثاين، خالل مقابلة مع �صبكة 

يطلق  ما  اأن  »كما  االأحد:  اأم�س  وُن�صرت   »CNN«

على اإ�صرائيل من �صوريا ولبنان وال ي�صيبها ي�صقط 

اأحياًنا يف االأردن، لذلك لدينا مباعث القلق هذه«.

بطائرات  لهجوم  تعّر�س  االأردن  اأن  واأكــد 

م�صرّية تبنّي اأنها حتمل تواقيع اإيرانية، وكان علينا 

التعامل معها.

خالد الأمني

ا�صتبعادهم من املنا�صب الوزارية يف احلكومة

اإق�صاء �صيا�صي وا�صتهداف ممنهج ل�صيعة قطر

ال�صيا�صي لــلــتــمــويــه  �صكلية  مــنــا�ــصــب  يف  �صيعية  �صخ�صيات  تــعــيــن 

قـــدم �ــصــيــعــة قــطــر مــطــالــبــهــم الــ�ــصــيــا�ــصــيــة فــتــجــاهــلــهــم اأمــــي قطر

الــ�ــصــيــا�ــصــي الــنــبــذ  ــيــا�ــصــة  �ــص وتــبــنــي  ــة  اأوقـــــــاف جــعــفــري اأو  ل حمـــاكـــم 

مدير منظمة ال�صحة العاملية خالل زياراته ملراكز الفح�ص والعالج

حرمان ال�صيعة من تاأ�صي�ص منظماتهم ال�صيا�صية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين

وائل بوعالي

امللك عبداهلل الثاين
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بعد تظاهرات مناه�صة حلركة النه�صة

رئي�ص تون�ص يقيل رئي�ص الوزراء ويجّمد الربملان

تون�س - وكاالت:

قال الرئي�س التون�صي قي�س �صعيد، اأم�س االأحد، 

يف  الربملان،  عمل  وجمد  الوزراء  رئي�س  اأقال  اإنه 

الدميقراطي  بالبلد  ال�صيا�صي  للنزاع  كبري  ت�صعيد 

عقب احتجاجات يف عدة مدن. 

ال�صلطة  رئا�صة  �صيتوىل  اأنه  الرئي�س  واأ�صاف 

التنفيذية مب�صاعدة رئي�س وزراء جديد.

ويف وقت �صابق، اأم�س، تظاهر اآالف التون�صيني 

ا �صد حركة النه�صة االإ�صالمية،  �صد قادتهم، خ�صو�صً

فيما تواجه البالد اأزمة �صحية غري م�صبوقة ب�صبب 

تف�صي فريو�س كورونا.
تظاهرة مناه�صة للحكومة يف تون�ص العا�صمة



�آل  حممد  بنت  مي  �ل�شيخة  هن�أت 

خليفة رئي�س جمل�س �إد�رة �ملركز �لإقليمي 

�لعربية  �ململكة  �لع�ملي  للرت�ث  �لعربي 

�ل�شعودية؛ مبن��شبة ت�شجيل موقع »�لفن 

�ل�شخري �لثق�يف يف منطقة حمى �لثق�فية 

بنجر�ن« على ق�ئمة �لرت�ث �لع�ملي ملنظمة 

�ليوني�شكو، �أم�س �لأحد �ملو�فق 25 يوليو 

�ل�شعودية  �أن جن�ح  �إىل  م�شرية   ،2021

يف ت�شجيل �ملوقع يعد جن�ًح� لكل �لدول 

�لعربية �لتي حتت�ج تعزيز ح�شور تر�ثه� 

�لثق�يف و�لطبيعي يف �لق�ئمة. 

خالل  �لع�ملي  �لرت�ث  جلنة  وك�نت 

�ل�شني  يف  يعقد  �لذي  �حل�يل  �جتم�عه� 

على  جنر�ن  حمى  موقع  �إدر�ج  �أقرت  قد 

موقًع�  ب�عتب�ره  �لع�ملي  �لرت�ث  ق�ئمة 

�لإن�ش�ين.  للرت�ث  ��شتثن�ئية  بقيمة  ثق�فًي� 

وحت�شر �لبحرين عرب وفد ر�شمي و�ملركز 

�لذي  �لع�ملي  للرت�ث  �لعربي  �لإقليمي 

�لثق�يف  �لع�ملي  �لرت�ث  مو�قع  بكل  يعنى 

و�لطبيعي يف �لع�مل �لعربي، يف �جتم�ع 

و�لأربعني،  �لر�بع  �لع�ملي  �لرت�ث  جلنة 

و�لذي ي�شتمر حتى 30 يوليو 2021. 

موقع  ت�شجيل  جن�ح  �إن  وق�لت 

على  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة  �ش�د�س 

من  �ل�شعودية  متتلكه  م�  يعك�س  �لق�ئمة 

�إرث �إن�ش�ين عريق ي�شهم يف �إثر�ء �مل�شهد 

�أن  و�أو�شحت  �ملنطقة.  يف  �حل�ش�ري 

مملكة �لبحرين، بو�شفه� ع�شًو� يف جلنة 

موقع  ملف  �إدر�ج  دعمت  �لع�ملي،  �لرت�ث 

�أن  موؤكدة  �لجتم�ع،  خالل  جنر�ن  حمى 

�لبحرين و�ملركز �لإقليمي �لعربي للرت�ث 

جهود  تعزيز  على  �لعمل  تو��شل  �لع�ملي 

�لت�ريخية و�لرت�ثية  �ملو�قع  �حلف�ظ على 

يف كل �أنح�ء �لوطن �لعربي. 

وي�أتي ت�شجيل موقع حمى جنر�ن على 

ق�ئمة �لرت�ث �لع�ملي من بعد ت�شجيل موقع 

�لأح�ش�ء ع�م 2018، و�لنقو�س �ل�شخرية 

�لت�ريخية  وجدة   ،2015 ع�م  ح�ئل  يف 

ع�م 2014، و�لدرعية �لت�ريخية 2010، 

ومد�ئن �ش�لح ع�م 2008. 

�ل�شخري  �لفن  ومتتد م�ش�حة منطقة 

كم   500 تفوق  م�ش�حة  على  حمى  يف 

�لفنية  �للوح�ت  مئ�ت  وت�شم  مربع، 

�ل�شخرية �لتي حتتوي على مئ�ت �لآلف 

مب�  �ل�شخرية،  و�لر�شوم  �لنقو�س  من 

�لفن  جممع�ت  �أكرب  من  و�حدة  يجعله� 

�لفنون  وتتنوع  �لع�مل.  حول  �ل�شخري 

�لقلم  �ل�شخرية يف �ملوقع م� بني خطوط 

و�لنبطي،  �جلنوبي  و�مل�شند  �لثمودي، 

كذلك كت�ب�ت �شري�نية ويون�نية وعربية 

مبكرة.
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امللك يهنئ 

رئي�س ليبرييا بذكرى اال�ستقالل

عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ش�حب  ح�شرة  بعث 

برقية  ورع�ه،  �هلل  حفظه  �ملفدى،  �لبالد  ع�هل  خليفة  �آل 

�لرئي�س جورج وي�ه رئي�س جمهورية ليبريي�،  �إىل  تهنئة 

عن  فيه�  جاللته  �أعرب  بالده،  ��شتقالل  ذكرى  مبن��شبة 

�أطيب ته�نيه ومتني�ته له مبوفور �ل�شحة و�ل�شع�دة بهذه 

�ملن��شبة �لوطنية.

امللك يهنئ رئي�س

 املالديف بذكرى اال�ستقالل

عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ش�حب  ح�شرة  بعث 

برقية  ورع�ه،  �هلل  حفظه  �ملفدى،  �لبالد  ع�هل  خليفة  �آل 

�إبر�هيم حممد �ش�لح رئي�س جمهورية  �لرئي�س  �إىل  تهنئة 

�مل�لديف، مبن��شبة ذكرى ��شتقالل بالده، �أعرب جاللته فيه� 

�أطيب ته�نيه ومتني�ته له مبوفور �ل�شحة و�ل�شع�دة  عن 

بهذه �ملن��شبة �لوطنية.

ويل العهد رئي�س الوزراء يهنئ 

رئي�س املالديف بذكرى اال�ستقالل

»خفر ال�سواحل«: �سبط 630 

كيلوجراًما من الروبيان املحظور �سيده

�آل  حمد  بن  �شلم�ن  �لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �ش�حب  بعث 

خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حفظه �هلل، برقية 

�إبر�هيم حممد �ش�لح رئي�س جمهورية  �لرئي�س  �إىل  تهنئة 

�أعرب  بالده،  ��شتقالل  ذكرى  مبن��شبة  وذلك  �مل�لديف، 

�شموه فيه� عن خ�ل�س ته�نيه ومتني�ته له مبوفور �ل�شحة 

و�ل�شع�دة بهذه �ملن��شبة �لوطنية.

�إط�ر جهوده� يف تنفيذ �لق�نون و�شبط �ملخ�لفني،  يف 

خفر  لقي�دة  �لت�بعة  �لربي  �لإ�شن�د  دوري�ت  متّكنت 

من  كر�نة،  ب�ش�حل  منف�شلتني  و�قعتني  يف  �ل�شو�حل، 

يف  �شيده  �ملحظور  �لروبي�ن  من  كيلوجر�ًم�   630 �شبط 

�ل�ش�در يف  �لوز�ري  �لقر�ر  �لع�م مبوجب  �لفرتة من  هذه 

�لق�عية  �ل�ش�أن، و�لذي مت �شيده بو��شطة �شب�ك �جلر  هذ� 

»�لكوفة« �ملمنوع ��شتخد�مه�.

و�إح�لة  �لالزمة،  �لق�نونية  �لإجر�ء�ت  �تخ�ذ  مت  وقد 

�لق�شيتني �إىل �لني�بة �لع�مة.

الزياين ينّوه بالثقة 

االأممية يف املنظمات البحرينية 

حميدان: ال�سباب البحريني قادر على اإثبات كفاءته يف العديد من املجاالت

البحرين تفوز باأربع فئات من جائزة ال�سباب العربي املتمّيز

نقل لهم حتّيات وتقدير امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

وزير اخلارجية ي�سيد بجهود ال�سفارات يف توفري التطعيم للمواطنني باخلارج

�أ�ش�د وزير �لعمل و�لتنمية �لجتم�عية 

جميل بن حممد علي حميد�ن بفوز مملكة 

جمل�س  ج�ئزة  من  فئ�ت  ب�أربع  �لبحرين 

�ل�شب�ب �لعربي للتنمية �ملتك�ملة لل�شب�ب 

�لعربي �ملتميز يف ن�شخته� �لـ12، و�لتي 

للتنمية  �لعربي  �ل�شب�ب  جمل�س  ينظمه� 

�مل�شرتك  و�لتن�شيق  ب�لتع�ون  �ملتك�ملة 

و�إد�رة  �ملدين  �ملجتمع  منظم�ت  �إد�رة  مع 

�ل�شوؤون  بقط�ع  و�لري��شة  �ل�شب�ب 

�لعربية،  �لدول  ج�معة  يف  �لجتم�عية 

و�لتي عقدت حتت �شع�ر »متكني �ل�شب�ب 

موؤكًد�  �لإيج�بي«،  �لتحرك  نحو  �لعربي 

متيز  على  ت�أكيًد�  ي�أتي  �لفوز  هذ�  �أن 

�إثب�ت  على  وقدرته  �لبحريني  �ل�شب�ب 

وجوده وكف�ءته يف �لعديد من �ملج�لت، 

ف�شالً عن متكن �لقط�ع �لأهلي يف �ململكة 

�ملجتمع  �حتي�ج�ت  و�إدر�ك  بلوغ  من 

�ل�شب�ب  �حتي�ج�ت  وحت�ش�س  �لبحريني 

و�لقدرة على تقدمي �ملب�در�ت �ملتميزة يف 

خمتلف �ملج�لت.

�شحى  من  كل  ب�جلو�ئز  وف�ز 

يف  �لأول  ب�ملركز  �إ�شح�ق  مدين  �لب�شر 

علي  و�لدكتور  �لتطوعي،  �لعمل  جم�ل 

جمعية  ممثل  خرفو�س  �آل  حممد  �أحمد 

يف  �لث�ين  ب�ملركز  �ل�شب�بية  �خل�لدية 

كل  ف�زت  كم�  �لري��شية،  �لتوعية  جم�ل 

�ل�شب�بية يف جم�ل  �خل�لدية  من جمعية 

�لعمل �لجتم�عي ب�ملركز �لأول، و�لن�دي 

�حلرة  و�ملهن  �لأعم�ل  ل�ش�حب�ت  �لعلمي 

�لأول يف جم�ل ري�دة  ب�ملركز  �لبحرينية 

�لأعم�ل.

�لعمل  وزير  هن�أ  �ملن��شبة،  وبهذه 

و�لتنمية �لجتم�عية جميل بن حممد علي 

و�ملنظم�ت  �لف�ئزين  �ل�شب�ب  حميد�ن، 

�لأهلية �لف�ئزة بهذ� �لفوز و�لتميز �لب�رز، 

مملكة  �هتم�م  على  دليالً  ُيعد  و�لذي 

ظل  يف  وذلك  �ل�شب�ب،  بفئة  �لبحرين 

يوليه  �لذي  �لالحمدود  و�لدعم  �لهتم�م 

�آل  بن عي�شى  �مللك حمد  �ش�حب �جلاللة 

خليفة ع�هل �لبالد �ملفدى لقط�ع �ل�شب�ب 

�ململكة،  يف  �لأكرب  �لقط�ع  ب�عتب�ره 

�ل�شريحة  لهذه  �لفر�شة  �إت�حة  و�شرورة 

�ملهمة ب�مل�ش�ركة �لإيج�بية يف �لعديد من 

جو�نب �حلي�ة، منوًه� يف هذ� �ل�شي�ق مب� 

يوليه �ش�حب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلم�ن 

رئي�س  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن 

جمل�س �لوزر�ء، من دعم وم�ش�ندة لقط�ع 

لبلوغ  �أم�مهم  �ملج�ل  وفتح  �ل�شب�ب، 

�آم�لهم وطموح�تهم و�شغل مو�قع تنموية 

ب�عتب�رهم  ب�ململكة،  �ملج�لت  يف خمتلف 

�لركيزة �لأ�ش��شية للتنمية �مل�شتد�مة و�أحد 

�لع�ملية،  و�لتن�ف�شية  �لنج�ح  مقوم�ت 

م�شيًد� يف �لوقت ذ�ته بجهود �شمو �ل�شيخ 

جاللة  ممثل  خليفة  �آل  حمد  بن  ن��شر 

�مللك لالأعم�ل �لإن�ش�نية و�شوؤون �ل�شب�ب، 

و�قتد�ر  كف�ءة  بكل  �ل�شب�ب  يقود  و�لذي 

نحو �لإبد�ع و�لتميز.

جمل�س  �إىل  ب�ل�شكر  حميد�ن  وتقدم 

�ملتك�ملة  للتنمية  �لعربي  �ل�شب�ب 

لرع�يتهم�  �لعربية  �لدول  وج�معة 

ومت�بعتهم� �حلثيثة للحر�ك �ل�شب�بي يف 

�لوطن �لعربي، معرًب� عن �شع�دته ب�لثقة 

�لبحريني  لل�شب�ب  �ملجل�س  �أوله�  �لتي 

للمب�در�ت  �لتحكيم  جلنة  و�ختي�ر 

�ملتميزة يف مملكة �لبحرين للمر�كز �لأوىل 

وري�دة  �لتطوعي  �لعمل  جم�لت  يف 

�شعيد  على  �ملوؤ�ش�شي،  و�لعمل  �لأعم�ل 

�لوطن �لعربي.

�حلفل  خالل  �جل�ئزة  ت�شليم  و�شيتم 

�خلت�مي لفع�لي�ت �حتف�ل �ل�شب�ب �لعربي 

ب�لق�هرة  لل�شب�ب 2021  �لع�ملي  ب�ليوم 

�ملقبل،  �أغ�شط�س   14-12 �لفرتة  خالل 

علًم� ب�أن عدد �لف�ئزين بلغ 30 ف�ئًز� من 

و�ل�شعودية  م�شر  هي  عربية،  دول   9

عم�ن  و�شلطنة  و�لكويت  و�لبحرين 

و�جلز�ئر،  وفل�شطني  و�لعر�ق  و�لأردن 

�ملتميز  �لعربي  �إذ متنح �جل�ئزة لل�شب�ب 

بفروعه�،  �لثق�فة  �لإعالم،  جم�لت:  يف 

�لخرت�ع و�لبتك�ر، ري�دة �لأعم�ل، �لعمل 

�لعلمي،  �لبحث  و�خلدمي،  �لتطوعي 

و�لغ�ثية  �لإن�ش�نية  �لأعم�ل  �لري��شة، 

تكرمي  بهدف  وذلك  �ملوؤ�ش�شي،  و�لعمل 

�لع�مل  �شب�ب  من  و�ملبدعني  �ملتميزين 

يف  �ملتميزة  جلهودهم  تقديًر�  �لعربي 

خدمة �أوط�نهم.

وتهدف ج�ئزة �ل�شب�ب �لعربي �ملتميز 

�لعربي  �ل�شب�ب  جمل�س  �أطلقه�  -�لتي 

�لدول  ج�معة  رع�ية  حتت   2006 ع�م 

�لعربية- �إىل تر�شيخ قيم �لعمل �لتطوعي 

وتعظيم  �لعربي،  �ل�شب�ب  لدي  و�لعمل 

�مل�شرتك،  و�لعمل  و�لنتم�ء  �لوطن  حب 

�ملتميز  �لعربي  �ل�شب�ب  جهود  و�إبر�ز 

ليكون منوذًج� يحتذى لدى ب�قي �ل�شب�ب، 

يف  حقه  �ملتميز  �لعربي  �ل�شب�ب  و�إعط�ء 

�لتقدير مل� يقوم به من �إجن�ز�ت. وركزت 

�ل�شب�ب  �أعم�ل  على  �لع�م  هذ�  �جل�ئزة 

يف  �لو�ردة  �لثالثة  �ملج�لت  يف  �لعربي 

نحو  �لعربي  �ل�شب�ب  »متكني  مب�درة 
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�شالم«، �إذ مت �لرتكيز على �أعم�ل �ل�شب�ب 

�لعربي �ملتميز �لتي دعمت هذه �ملح�ور.

ر��شد  بن  عبد�للطيف  �لدكتور  عقد 

�لأحد،  �أم�س  �خل�رجية،  وزير  �لزي�ين 

�للكرتوين  �لت�ش�ل  عرب  ع�ًم�  لق�ًء 

�ملرئي مع منت�شبي وز�رة �خل�رجية من 

مبن��شبة  وذلك  و�إد�ريني،  دبلوم��شيني 

عيد �لأ�شحى �ملب�رك.

خالل  �خل�رجية  وزير  نقل  وقد 

�ش�حب  ح�شرة  وتقدير  حتي�ت  �للق�ء 

خليفة  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة 

�ل�شمو  و�ش�حب  �ملفدى،  �لبالد  ع�هل 

خليفة  �آل  حمد  بن  �شلم�ن  �لأمري  �مللكي 

ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء جلميع 

على  ب�لوز�رة؛  و�لإد�ريني  �لدبلوم��شيني 

م�ش�لح  رع�ية  يف  �ملبذولة  �جلهود 

مملكة �لبحرين وتعزيز مك�نته� �لدولية، 

هذه  يعيد  �أن  �لقدير  �لعلي  �ملوىل  د�عًي� 

و�شعبه�  �لبحرين  مملكة  على  �ملن��شبة 

�لكرمي وعلى �لأمتني �لعربية و�لإ�شالمية 

ب�خلري و�ليمن و�لربك�ت.

ب�لغ  عن  �خل�رجية  وزير  و�أعرب 

�ش�حب  حل�شرة  و�لعرف�ن  �لمتن�ن 

�لعهد  ول�شمو ويل  �ملفدى،  �مللك  �جلاللة 

�لدعم  على  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س 

�لالحمدود و�لرع�ية �لكرمية �لتي حتظى 

به� وز�رة �خل�رجية من مق�مهم �لكرمي.

ب�جلهود  �خل�رجية  وزير  �أ�ش�د  كم� 

مملكة  �شف�ر�ت  به�  ق�مت  �لتي  �لطيبة 

�لتوجيه  لتنفيذ  �خل�رج  يف  �لبحرين 

�مللك  جاللة  لدن  من  �ل�ش�مي  �مللكي 

�لتطعيم  توفري  مبب��شرة  �ملفدى، 

وم�  �خل�رج،  يف  �لبحرينيني  للمو�طنني 

�تخذته �ل�شف�ر�ت من �إجر�ء�ت للتن�شيق 

منوًه�  �ملخت�شة،  �ملعنية  �جله�ت  مع 

كل  يف  �لبحرين  مملكة  �شف�ر�ت  بجهود 

م�شر  وجمهورية  �ملتحدة،  �ململكة  من 

�له��شمية،  �لأردنية  و�ململكة  �لعربية، 

وجمهورية ب�ك�شت�ن �لإ�شالمية.

عن  �خل�رجية  وزير  و�أعرب 

وز�رة  موظفي  وتقديره جلهود  �عتز�زه 

لتحقيق  �لدوؤوب  و�شعيهم  �خل�رجية، 

�لنمو و�لرتق�ء يف عمل وز�رة �خل�رجية، 

�لتح�شني  على  د�ئًم�  يعتمد  و�لذي 

و�لتطوير �مل�شتمر و�لعمل بروح �لفريق 

و�لروؤى  �لتوجه�ت  مو�شًح�  �لو�حد، 

تطبيقه�  �لوز�رة  تنوي  �لتي  �مل�شتقبلية 

مبخرج�ته،  و�لرتق�ء  �لعمل  لتطوير 

�لقدر�ت  تطوير  �أهمية  �إىل  م�شرًي� 

من  �ملوظفني  لدى  ب��شتمر�ر  و�مله�ر�ت 

دبلوم��شيني و�إد�ريني و�شولً �إىل حتقيق 

ملو�كبة  وذلك  �ل�ش�ملة،  �لدبلوم��شية 

عن  معرًب�  �لع�شر،  وحتدي�ت  متطلب�ت 

�آل  مب�رك  بن  حممد  لأك�دميية  �شكره 

م�  على  �لدبلوم��شية  للدر��ش�ت  خليفة 

يتم طرحه وتنظيمه من دور�ت وبر�مج 

يف  ت�شب  متنوعة،  وتدريبية  تطويرية 

�ش�لح �لعمل و�ملوظفني.

وزير العمل

ال�سيخة مي ت�سيد بت�سجيل موقع الفن ال�سخري بنجران على قائمة الرتاث العاملي

وزير  �لزي�ين  ر��شد  بن  عبد�للطيف  �لدكتور  ��شتقبل 

�خل�رجية، يف مكتبه مبقر �لوز�رة �أم�س �لأحد، كالً من مرمي 

�لرويعي مدير مركز تفوق �ل�شت�ش�ري للتنمية، و�لدكتور 

�لبحرينية،  �حلقوقيني  جمعية  رئي�س  �لطيب  عبد�جلب�ر 

�لع�مة  �لعالق�ت  جمعية  رئي�س  �ل�شه�بي  فهد  و�لدكتور 

�لقت�ش�دي  �ملجل�س  م�ش�دقة  مبن��شبة  وذلك  �لبحرينية، 

و�لجتم�عي لالأمم �ملتحدة يف جل�شته �ملنعقدة يف نيويورك 

�ملعنية  �للجنة  تو�شية  على   ،2021 يوليو   21 بت�ريخ 

�ل�شفة  منظم�تهم  مبنح  �حلكومية  غري  �ملنظم�ت  ب�شوؤون 

�ل�شت�ش�رية �خل��شة ب�ملجل�س.

ته�نيه  عن  �خل�رجية  وزير  �أعرب  �للق�ء،  وخالل 

جمعية  ورئي�س  للتنمية،  �ل�شت�ش�ري  تفوق  مركز  ملدير 

�لع�مة  �لعالق�ت  جمعية  ورئي�س  �لبحرينية،  �حلقوقيني 

�لبحرينية، على هذه �لثقة �لأممية يف منظم�تهم وم� تتمتع 

به من كف�ءة ع�لية للقي�م ب�مله�م و�مل�شوؤولي�ت �ل�شي��شية 

�ملنظمة  هذه  عمل  يتطلبه�  �لتي  �لعديدة  و�لدبلوم��شية 

�لدولية و�ملك�تب �لت�بعة له� على خمتلف �لأ�شعدة.

وعرب وزير �خل�رجية عن �لتقدير �لكبري للدور �لب�رز 

�مل�شرية  لتعزيز  �ملدين  �ملجتمع  منظم�ت  به  تقوم  �لذي 

�لتنموية �ل�ش�ملة يف �ململكة، وم� تبذله من جهود خلدمة 

�ملجتمع �لبحريني وحتقيق �لعديد من �لإجن�ز�ت �مل�شرفة 

على �ل�شعيد �لدويل.

�لوز�رة بوجود  �عتز�ز   كم� عرب وزير �خل�رجية عن 

يف  �لف�عل  و�إ�شه�مه�  �لبحرينية  �ملدين  �ملجتمع  منظم�ت 

�لعمل �لدويل �لذي تقوم به �لأمم �ملتحدة، موؤكًد� ��شتعد�د 

جلهودهم  و�مل�ش�ندة  �لدعم  �أ�شك�ل  جميع  لتقدمي  �لوز�رة 

يف  �لبحرين  مملكة  ملك�نة  تعزيًز�  �لع�ملي  �مل�شتوى  على 

�ل�ش�حة �لدولية، متمنًي� لهم دو�م �لتوفيق و�ل�شد�د.
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ل حاجة لنتظار مدة معّينة.. م�ساعد النائب العام لـ»الأيام«:

»رّد العتبار« مبا�سرة ملحكومي العقوبات البديلة باأقّل من �سنة

ثّمن اجلهود احلثيثة التي بذلتها اململكة.. رئي�س الربملان العربي:

جتربة مكافحة كورونا تربهن قدرة البحرين على اإدارة الأزمات 

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

العام  النائب  م�شاعد  قال 

امل�شت�شار وائل ب�عالي اإن التعديل 

تنظيم  ب�شاأن  القرار  على  اجلديد 

عن  ال�شادر  االأ�شبقيات،  �شحف 

ا�شتثنى  م�ؤخًرا،  العام  النائب 

االأحكام املحك�م فيها باحلب�س مدة 

ال تقل عن 6 اأ�شهر وال جتاوز �شنة 

بديلة،  بعق�بات  ا�شتبدالها  ومت 

يف  ُتدرج  ال  االحكام  هذه  اإن  اإذ 

ا�شتبدال  منذ  االأ�شبقيات  �شحيفة 

العق�بة  هذه  ُتلَغ  مل  ما  العق�بة، 

يف اأثناء تنفيذها.

يف  ب�عالي،  امل�شت�شار  واأفاد 

هذه  وفق  اأنه  لـ»االأيام«،  ت�شريح 

ميكن  فاإنه  املذك�رة،  ال�شروط 

»�شنة  بديلة  بعق�بات  للمحك�مني 

رد  على  احل�ش�ل  طلب  فاأقل« 

معّينة،  مدة  انتظار  دون  اعتبار 

اجلنح  من  تُكن  مل  ما  وذلك 

املن�ش��س على اإدراجها يف �شحف 

االأ�شبقيات.

ياأتي  التعديل  هذا  اإن  وقال 

من منطلق دعم االأهداف املن�ش�دة 

اإىل  تهدف  التي  البديلة  للعق�بات 

املحك�مني  اأمام  الفر�شة  اإتاحة 

تاأهيل  الإعادة  بديلة،  بعق�بة 

اأفراًدا  للمجتمع  والع�دة  اأنف�شهم 

اإيجابيني.

وكان   النائب   العام   الدكت�ر  

 على   بن   ف�شل   الب�عينني   قد اأ�شدر 

قراًرا   بتعديل   بع�س   االأحكام  

 اخلا�شة   ب�شاأن   تنظيم   �شحف  

 االأ�شبقيات   واالأحكام،   وحتديد  

 اجلرائم   التي   ت�شملها   وحاالت  

 ت�شجيلها   و�شحبها،   اإذ   ن�س   القرار  

 على   اإ�شافة   10   بن�د   ما   بني  

 اجلرائم   واجلنح   ت�شاف   اإىل   �شحف  

 االأ�شبقيات   عند   االإدانة   بها،   وبذلك  

 ي�شمل   القرار   37   جرمية   وجنحة  

 عند   ارتكابها   ت�شاف   عق�بة   اإىل  

 �شحيفة   اأ�شبقيات   مرتكبها . 

ومب�جب   القرار ،  ت�شاف  

 اجلرائم   التي   مت�س   الدين   وجنح  

 مزاولة   غري   االأطباء   وال�شيادلة  

 املهن   من   دون   ترخي�س،   وجنح  

 مزاولة   مهنة   الطب   الب�شري  

 وطب   االأ�شنان،   وبع�س   اجلنح  

 اخلا�شة   بقان�ن   اجلمارك   لدول  

 جمل�س   التعاون   اخلليجي   واجلنح  

 املعاقب   عليها   ب�شاأن   حماية  

 امل�شتهلك،   وحيازة   اأدوات   وم�اد  

 بق�شد   ا�شتعمالها   يف   التزوير  

 والتقليد،   وجنح   جترمي   ومكافحة  

 م�شتقات   النفط   املدع�مة   وجرائم  

 تقنية   املعل�مات   واجلنح   املعاقب  

 عليها   من   قان�ن   ال�شحة   العامة  

 واجلنح   املحكــ�م   فيها   بالغرامة  

 متى   كان   املتــهم   مــعاقًبا   على  

 الع�د   بعق�بة   احلب�س.

عبدالرحمن  بن  عادل  اأ�شاد 

الع�ش�مي رئي�س الربملان العربي 

الرائدة  البحرين  مملكة  بتجربة 

ك�رونا،  جائحة  مكافحة  يف 

الر�شيدة  الت�جيهات  بف�شل 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

تعك�س  والتي  املفدى،  البالد 

�شالمة  على  جاللته  حر�س 

واملقيمني  م�اطنني  من  اجلميع 

على اأر�س اململكة على حد �ش�اء، 

والتي جعلت من اململكة من�ذجا 

يحتذى به يف املحافل الدولية يف 

مكافحة الفريو�س امل�شتجد.

وثمن رئي�س الربملان العربي 

واحلثيثة  الكبرية  اجله�د 

البحرين  مملكة  بذلتها  التي 

وجاهزيتها يف م�اجهة اجلائحة، 

اإيجابية  نتائج  اأثمرت  والتي 

نف��س  يف  الطماأنينة  وبثت 

العديد  واإطالقها  اجلميع، 

ال�شدد،  هذا  يف  املبادرات  من 

من  و�شديدة  مبا�شرة  بت�جيهات 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  لدن 

ومبتابعة  خليفة،  اآل  عي�شى  بن 

�شاحب  من  ومبا�شرة  حثيثة 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شم� 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  حمد 

وم�شاندته  ال�زراء،  جمل�س 

ودعمه للجه�د ال�طنية امل�شتمرة 

جائحة  ملكافحة  واملت�ا�شلة 

بدورها  اأ�شهمت  والتي  ك�رونا، 

يف تخطي ومعاجلة اآثار اجلائحة 

ف�شال  واالجتماعية،  االقت�شادية 

املعتمدة  اللقاحات  ت�فري  عن 

الداخل  يف  للم�اطنني  جمانا 

لل�شيطرة  وللمقيمني  واخلارج 

الرعاية  وتقدمي  اجلائحة  على 

ال�شحية بالكامل باملجان للجميع، 

حقيقيا  جت�شيدا  تعد  والتي 

به  تق�م  الذي  املت�ا�شل  للجهد 

اأجل تعزيز  اململكة منذ عق�د من 

كاأول�ية  اجلميع  و�شالمة  �شحة 

مملكة  اعتادته  وكنهج  ق�ش�ى، 

االإن�شان  حماية  يف  البحرين 

باعتباره هدفا �شاميا.

واأكد رئي�س الربملان العربي اأن 

جتربة مملكة البحرين يف مكافحة 

فريو�س ك�رونا تربهن على قدرة 

اأي حتديات  م�اجهة  على  اململكة 

يف  العالية  وكفاءتها  كانت،  اأيا 

معها  والتعامل  االأزمات  اإدارة 

عن  ف�شال  بال�شفافية،  وااللتزام 

اأنها ا�شتخل�س منها در�شا عن�انه 

وتكاتف  وال�شرب  والعطاء  البذل 

الفريق  بروح  والعمل  اجلميع 

ال�احد للت�شدي للفريو�س.

الربملان  رئي�س  اأ�شاد  كما 

والتكاتف  التالحم  بحالة  العربي 

بني �شعب مملكة البحرين والقيادة 

منها  جعلت  والتي  احلكيمة، 

االإجراءات  من�ذجا متفردا يف كل 

اتخذتها  التي  ال�قائية  والتدابري 

اململكة ل�شالمة اجلميع، م�ؤكدا اأن 

وعي املجتمع البحريني وجتاوب 

امل�اطنني واملقيمني مع التعليمات 

واالإجراءات االحرتازية وال�قائية 

تق�ي�س  يف  كبري  دور  له  كان 

اجلائحة وانح�شار انت�شارها.

وائل بوعالي

عادل الع�سومي

تد�سني برنامج تدريب وتطوير منت�سبي جممع ال�سلمانية 

االأن�شاري  حممد  اأحمد  الدكت�ر  د�شن 

احلك�مية  للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س 

جممع  منت�شبي  وتط�ير  )تدريب  برنامج 

ن�عية  اإ�شافة  يعد  الذي  الطبي(،  ال�شلمانية 

للربامج التدريبية امل�جهة ملنت�شبي امل�شت�شفيات 

واالإنتاجية  االأداء  رفع  اإىل  وي�شعى  احلك�مية، 

متكاملة  �شحية  خدمات  تقدمي  من  يعزز  مبا 

وم�شتدامة وذات ج�دة عالية للم�شتفيدين.

اأنه مت ت�شميم   واأو�شح الرئي�س التنفيذي 

امل�ظفني  تط�ير  ق�شم  قبل  من  الربنامج 

بامل�شت�شفيات احلك�مية وفق منهجيات حديثة 

اأ�شا�شية  ركائز  ثالث  على  باالرتكاز  ومبتكرة، 

متمثلة يف الذكاء العاطفي، وال�شل�ك التنظيمي، 

وااللتزام التنظيمي.

 وقال اإن الربنامج ي�شم جمم�عة من ال�ر�س 

من  جمم�عة  تتناول  التي  التفاعلية  واللقاءات 

املحاور الهامة كمهارات االأداء الفعال واالإنتاجية 

امل�شكالت،  وحل  االأزمات  واإدارة  العالية، 

القيادة  اإىل  باالإ�شافة  التخطيط،  ومهارات 

وتط�ير الذات، التي تهدف اإىل تدريب امل�ظفني 

على االرتقاء والتط�ر امل�شتدام، وتنمية مهاراتهم 

تعزيز  مع  والتقنية،  والعملية  ال�شخ�شية 

ي�شهم  مبا  لديهم  الفعال  والت�ا�شل  االت�شال 

اال�شرتاتيجية،  التط�ير  اإدماجهم يف خطط  يف 

م�شرًيا اإىل اأنه مت اعتماد جمم�عة من منهجيات 

كالتدريب  الربنامج  يف  احلديثة  التدريب 

و)الك�ت�شنج(  بالت�جيه،  والتدريب  التفاعلي، 

امل�ؤ�ش�شي، والتدريب باللعب، وذلك بهدف زيادة 

فاعلية ال�ر�س املقدمة وحتقيق اأق�شى ا�شتفادة 

ممكنة.

تطبيق  بدء  مت  اأنه  االأن�شاري  د.  واأو�شح   

الربنامج على ق�شم عالقات املر�شى ك�نه ال�اجهة 

االأوىل ملجمع ال�شلمانية الطبي وحلقة ال��شل مع 

امل�شتفيدين، وما للدور الذي ي�ؤديه هذا الق�شم من 

اأهمية بالغة، على اأن ي�شمل الربنامج كل االأق�شام 

االأخرى باملجمع الطبي وفق اآلية زمنية حمددة، 

وامل�شاريع  اخلطط  تنفيذ  يف  اال�شتمرار  م�ؤكًدا 

امل�شت�شفيات  منت�شبي  كفاءة  رفع  اإىل  الرامية 

احلك�مية كافة، مبا ي�شهم يف االرتقاء باخلدمات 

ال�شحية وفق اأف�شل املعايري الدولية املعتمدة.

اأهدته ن�سخة من اأطروحتها لنيل درجة املاج�ستري

مدير عام املدار�س ي�ستقبل الفنانة هدى عبدالـله

حمافظ العا�سمة يت�سلم كتاب 

»النهج الوطني يف خطابات حمد بن عي�سى«

رئي�س »الوطنية للحقوق« يبحث تعزيز التعاون مع ال�سفرية الرتكية

الدرازي  اأحمد  علي  املهند�س  ا�شتقبل 

رئي�س امل�ؤ�ش�شة ال�طنية حلق�ق االإن�شان، 

الرتكية  اجلمه�رية  �شفرية  ت�شاكيل  اي�شن 

مبقر  وذلك  البحرين،  مملكة  لدى  املعتمدة 

امل�ؤ�ش�شة ب�شاحية ال�شيف.

بال�شفرية  امل�ؤ�ش�شة  رئي�س  ورحب 

التي  املتميزة  بالعالقات  م�شيًدا  الرتكية، 

واجلمه�رية  البحرين  مملكة  بني  جتمع 

تط�ر  من  ت�شهده  وما  ال�شديقة،  الرتكية 

عن  معرًبا  كافة،  االأ�شعدة  على  ومناء 

الثنائي مبا يحقق  التعاون  تطلعه لتعزيز 

التطلعات ذات االهتمام امل�شرتك وامل�ا�شيع 

املتعلقة بحق�ق االإن�شان.

من جهتها، اأعربت ال�شفرية ت�شاكيل عن 

انتخابه  خال�س تهانيها للدرازي مبنا�شبة 

ال�طنية  امل�ؤ�ش�شة  مف��شي  ملجل�س  رئي�ًشا 

والأع�شاء  له  متمنية  االإن�شان،  حلق�ق 

مهام  يف  والنجاح  الت�فيق  دوام  املجل�س 

التعاون  تعزيز  اأهمية  م�ؤكدة  عملهم، 

والتن�شيق امل�شرتك بني اجلانبني.

حممد  الدكت�ر  ا�شتقبل 

مبارك بن اأحمد املدير العام 

بــ�زارة  املدار�س  ل�ش�ؤون 

الفنانة  والتعليم،  الرتبية 

البحرينية  والــبــاحــثــة 

عبداهلل  ــدى  ه ــاذة  ــت ــش االأ�

مهدي.

ن�شخة  مهدي  واأهدته 

لدرجة  اأطــروحــتــهــا  مــن 

الرتبية  يف  املاج�شتري 

جامعة  مــن  امل��شيقية 

م�شر  بجمه�رية  حل�ان 

العربية، والتي بحثت فيها 

ال�شعبية  االأغنية  تاريخ 

للطفل يف البحرين. 

العام  املدير  اأثنى  وقد 

على  ــس  ــدار� امل لــ�ــشــ�ؤون 

الفنانة  بذلته  الذي  اجلهد 

عبداهلل  ــدى  ه والباحثة 

الإجناز هذه االأطروحة التي 

فلكل�ر  ت�ثيق  يف  ت�شهم 

من  يتجزاأ  ال  كجزء  الطفل 

الثقافة واله�ية البحرينية، 

م�شيًدا يف ال�قت نف�شه مبا 

متميزة  منجزات  من  قدمته 

الثقايف  ال�شعيدين  على 

كل  لها  متمنًيا  والتعليمي، 

الت�فيق والنجاح.

ه�شام  ال�شيخ  ت�شلم 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن 

كتاب  العا�شمة  حمافظ 

»النهج ال�طني يف خطابات 

حمد بن عي�شى«، من تاأليف 

الكاتبة البحرينية الدكت�رة 

ل�ل�ة ب�دالمة.

على  املحافظ  واطلع 

يت�شمن  الذي  الكتاب 

امللكية  للخطابات  حتليالت 

�شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عي�شى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين، يف اإطار مرتكزات 

البحريني،  ال�طني  النهج 

النهج  هذا  انعكا�س  ومدى 

امل�شرفة  ال�ش�رة  على 

املتمثل  البحرين  ململكة 

وبنات  اأبناء  اإجنازات  يف 

بالكتاب  م�شيًدا  اململكة، 

متمنًيا  ب�دالمة،  والكاتبة 

لها دوام الت�فيق والنجاح.

ي�سمن �سهولة الو�سول للم�سروع الإ�سكاين ورفع الطاقة ال�ستيعابية.. »الأ�سغال«:

27% ن�سبة الإجناز مب�سروع �سرق احلد الإ�سكاين
ك�شفت ال�كيل امل�شاعد للطرق 

ب�زارة االأ�شغال و�ش�ؤون البلديات 

املهند�شة  العمراين  والتخطيط 

ن�شبة  اأن  فخرو  عبداهلل  هدى 

االأوىل  املرحلة  تط�ير  يف  االإجناز 

احلد  �شرق  مدخل  م�شروع  من 

يقع  والذي  بلغت %27،  االإ�شكاين 

�شمن اأعمال م�شروع تط�ير �شارع 

47 يف عراد، ومن املت�قع االنتهاء 

العام  من  االأخري  الربع  يف  منه 

اجلاري.

يهدف  امل�شروع  اأن  واأ�شافت 

اإىل ت��شعة املدخل الرئي�س ملنطقة 

ل�شمان  اال�شكانية؛  احلد  �شرق 

اإىل  القاطنني  و�ش�ل  �شه�لة 

الطاقة  ورفع  االإ�شكاين  امل�شروع 

اال�شتيعابية له.

امل�شروع  اأن  فخرو  وذكرت 

مدخل  ت��شعة  على  ي�شتمل 

كل  يف  م�شارين  اإىل  امل�شروع 

اجتاه، وتط�ير تقاطع �شارع حامت 

الطائي مع �شارع احل��س اجلاف 

لل�شماح بانعطاف م�شارين ي�شاًرا 

اال�شكاين  امل�شروع  اإىل  للقادمني 

املحرق  �شمال  ومناطق  اأم�اج  من 

بن  خليفة  ال�شيخ  ج�شر  باجتاه 

�شلمان.

مت  اأنه  فخرو  واأو�شحت 

االإنارة  اأعمدة  اإزاحة  يف  البدء 

وتط�ير  القدمية  االأر�شفة  واإزالة 

ي�ؤدي  حر  م�شار  لت�فري  ال�شارع 

للقادمني  احلد،  �شرق  اإ�شكان  اإىل 

�شلمان  بن  خليفة  ج�شر  من 

احلد،  �شرق  اإ�شكان  اإىل  ومتجهني 

باملنطقة  املقابلة  اجلهة  يف  اأما 

الفا�شلة بني ال�شارعني، فتم حماية 

اخلدمات املذك�رة واإزالة االأ�شجار 

واحل�شائ�س.

يف  قامت  ال�زارة  اأن  يذكر 

منت�شف �شهر اأبريل املا�شي بالبدء 

يف اأعمال امل�شروع مبرحلته االأوىل، 

امل�ج�دة  اخلدمات  حماية  وهي 

التابعة لعدة اأق�شام، منها خط�ط 

والكابالت  بابك�  ل�شركة  االأنابيب 

لهيئة  املياه  وخط�ط  الكهربائية 

الكهرباء واملاء وكابالت االت�شاالت 

ل�شركة بتلك�.

تنفيذ  يتم  اأنه  بالذكر  اجلدير 

�شيد  �شركة  قبل  من  امل�شروع 

للمقاوالت، بتكلفة تبلغ 781195 

ديناًرا.

هدى فخرو
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اأّكدوا �سرورة ا�ست�سعار امل�س�ؤولية الفردية واملحافظة على ما مّت اإجنازه.. اأطّباء لـ»الأيام«:

امل�ست�ى »الأخ�سر« ل يعني التهاون يف الإجراءات والتدابري الحرتازية

خديجة العرادي:

باالإجراءات  االلتزام  اأهمية  االأطباء  من  كبري  عدد  اأكد 

الطبي،  الوطني  الفريق  من  ال�صادرة  والتعليمات  االحرتازية 

االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  موا�صلة  باأهمية  املتعلقة 

والتعليمات ال�صادرة، مبا ي�صمن احلفاظ على �صحة و�صالمة 

فريو�س  على  والق�صاء  املرجوة  االأهداف  وحتقيق  اجلميع، 

كورونا )كوفيد-19(.

و�صّدد االأطباء على �صرورة التزام اجلميع مبعايري التباعد 

وااللتزام  الداخلية،  املناطق  يف  الكمامات  ولب�س  االجتماعي 

بجميع االإجراءات التي تندرج حتت امل�صتوى االخ�صر مع بدء 

تفعيله، كما اأو�صوا باأهمية تطبيق معايري التباعد االجتماعي 

والتاأكد من حتققها يف مواقع العمل، مبا يحفظ �صحة و�صالمة 

اجلميع.

وركز االأطباء خالل حديثهم لـ»االأيام« على اأهمية تعزيز 

اأ�صطح  كتعقيم  العمل،  اأماكن  املتخذة يف  باالإجراءات  االلتزام 

من  وغريها  احلا�صوب،  اأجهزة  ولوحات  والهواتف  املكاتب 

ال�صخ�صي  لال�صتخدام  تتعر�س  التي  واالأجهزة  امل�صتلزمات 

املبا�صر، والتي يجب اأن يتم تعقيمها وتنظيفها با�صتمرار؛ وذلك 

لكونها و�صائل لنقل العدوى وانت�صارها، كما اأ�صاروا اإىل �صرورة 

العمل  مبواقع  املوظفني  جميع  قبل  من  اليدين  غ�صل  تعزيز 

املختلفة وبالطرق ال�صحيحة وال�صليمة، مع احلر�س على لب�س 

الكمامات، والتاأكيد على املوظفني على عدم احل�صور اإىل مواقع 

العمل يف حال ال�صعور باأي اأعرا�س حمتملة للفريو�س.

بدورها، قالت ا�صت�صارية طب العائلة رئي�س مركز مدينة 

حمد ال�صحي، من�صق املركز الطبي باملعار�س، دكتورة �صفية 

ال�صمو  �صاحب  �صيدي  ودعم  تعاىل،  اهلل  من  »بف�صل  نعمة: 

ويل  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االمري  امللكي 

العهد االأمني، حفظه اهلل، وجهود فريق البحرين، ووعي �صعب 

البحرين، تدخل البحرين امل�صتوى االأخ�صر وفق اآلية االإ�صارة 

ال�صوئية مل�صتوى انت�صار فريو�س كورونا«.

واأ�صافت: »هنا نعّول على االلتزام بكافة معايري التباعد 

التي  اليدين، والتعليمات  الكمامات وغ�صل  االجتماعي ولب�س 

و�صعها فريق البحرين واللجنة العليا ملكافحة فريو�س كورونا 

»كوفيد-19« بخ�صو�س امل�صتوى االأخ�صر، وكذلك امل�صارعة 

اإىل الت�صجيل للتطعيم وبالذات الفئة العمرية من 12 اإىل 17 

عاًما، لكي ن�صل اإىل وطن خاٍل من هذا الفريو�س وتعود احلياة 

كما كانت، وينعم اجلميع بال�صحة واالأمان حتت رعاية مليكنا 

املفدى«.

من جانبها، قالت رئي�س ق�صم الربامج باإدارة تعزيز ال�صحة 

ن�صهده  ما  اإن  حبيل  فاطمة  الدكتورة  عائلة  طب  ا�صت�صاري 

اليوم من نزول يف اأعداد االإ�صابات اليومية اجلديدة، ما اأدى 

اإىل نزول احلاالت القائمة، هو نتيجة التزام اأفراد املجتمع يف 

الفرتة ال�صابقة باالإجراءات والتو�صيات االحرتازية، وبالتايل 

ال�صوئية  االإ�صارة  اآلية  االأخ�صر من  امل�صتوى  اإىل  الو�صول  مت 

مل�صتوى انت�صار فريو�س كورونا يف مملكة البحرين.

االلتزام  موا�صلة  ال�صروري  من  »لذلك  واأ�صافت، 

باالإجراءات االحرتازية كافة من قبل املواطنني واملقيمني، وذلك 

ودعًما جلهود  م�صاندة  وي�صكل  م�صوؤولية جمتمعية ووطنية 

الفريق الوطني الطبي للت�صدي جلائحة كورونا، باالإ�صافة اإىل 

العمل على بقاء امل�صتوى االأخ�صر النت�صار فريو�س كورونا«.

االإجراءات  اأهم  من  »اأن  لـ»االأيام«،  ت�صريحها  يف  واأكدت 

االحرتازية املو�صى بها لب�س الكمامات خارج املنزل، وااللتزام 

واالأماكن  التجمعات  وتفادي  االجتماعي،  التباعد  مبعايري 

اليدين  وتعقيم  غ�صل  اأن  كما  االأوقات،  جميع  يف  املزدحمة 

ب�صورة م�صتمرة ي�صهم يف خف�س انت�صار العدوى. وعليه اأحث 

اجلميع على موا�صلة االلتزام اجلاد وعدم التهاون باالإجراءات 

االحرتازية؛ ملا لها من اأهمية ق�صوى يف الت�صدي للجائحة«.

بدوره، اأكد طبيب العائلة مبركز الزالق ال�صحي الدكتور 

علي حممود احل�صني اأنه مع انخفا�س ن�صبة احلاالت امل�صابة 

بفريو�س كورونا من اإجمايل الفحو�صات اليومية، اأعلن الفريق 

الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا االنتقال اإىل امل�صتوى 

االأخ�صر وفق اآلية االإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى انت�صار فريو�س 

كورونا، وهو امل�صتوى االأقرب اىل احلياة الطبيعية كما نعهدها.

واأو�صح اأن امل�صتوى االأخ�صر يت�صمن اإمكانية التخلي عن 

الكمامات يف االأماكن اخلارجية، وااللتزام التام بها يف االأماكن 

الداخلية واملغلقة، مع املحافظة على معايري التباعداالجتماعي 

املوؤ�ص�صات  االحرتازية يف جميع  االإجراءات  بجميع  وااللتزام 

واملن�صاآت؛ ملا لهذه االإجراءات من اأثر كبري على احلد من انت�صار 

الفريو�س كما اأثبتت الدرا�صات.

»اإن املطلوب يف هذة املرحلة من  الدكتور احل�صني:  وقال 

اجلميع املوا�صلة يف االلتزام بجميع تعليمات الفريق الوطني، 

وعدم التهاون ظًنا باأنه مت الق�صاء على الوباء؛ لتفادي ارتفاع 

احلاالت والوفيات، وللحفاظ على �صحة و�صالمة اجلميع«.

واملفا�صل  العظام  جراحة  ا�صت�صاري  تقّدم  جهته،  من 

بعظيم  العرادي  علي جعفر  الدكتور  النفي�س  ابن  مب�صت�صفى 

ال�صكر واالمتنان اىل جميع الطواقم الطبية التي حتّملت العناء 

يف مكافحة هذه اجلائحة، متوجًها بالدعوة اىل عموم املواطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين ملوا�صلة االلتزام مبعايري التباعد 

االجتماعي، واتباع االإر�صادات الالزمة الإنهاء املعاناة من هذه 

اجلائحة.

ويف ال�صاأن ذاته، قالت الدكتورة اإميان ال�صلمان اأخ�صائية 

طب العائلة مبركز مدينة حمد ال�صحي: »من ال�صروري احلفاظ 

االإجراءات  يف  التهاون  وعدم  العامة  ال�صحة  مكت�صبات  على 

انتهاء  يعني  ال  االإ�صابات  عدد  هبوط  اأن  م�صيفًة  الوقائية«، 

بالتدابري  االلتزام  اجلميع  من  »نرجو  وقالت:  العدوى.  خطر 

الوقائية اإىل اأن ن�صل اإىل بّر االأمان«.

من جهتها، اأكدت ا�صت�صارية ال�صحة العامة رئي�س جمعية 

االأغلبية  مازال  اأنه  العيد  كوثر  الدكتورة  ال�صحة  اأ�صدقاء 

االإجراءات  باتباع  وم�صتمر  حمافظ  البحريني  املجتمع  يف 

ح�صب  وذلك  كورونا،  فريو�س  انت�صار  من  للحد  االحرتازية 

اال�صتفتاءات يف و�صائل التوا�صل االجتماعي اخلا�صة باجلمعية 

واأع�صائها، فالغالبية جتمع على البقاء بالبيت وعدم اخلروج 

وخارج  داخل  الكمام  بلب�س  واال�صتمرار  ال�صرورة،  وقت  اإال 

امل�صتوى  اىل  و�صولنا  من  بالرغم  يرتادونها  التي  االأماكن 

وتعقيم  االجتماعي  بالتباعد  االلتزام  اىل  باالإ�صافة  االأخ�صر، 

االأيدي واالأ�صطح با�صتمرار.

وتابعت الدكتورة كوثر: »يف هذه املرحلة اإننا نعّول على 

وعي جمتمعنا الذي اأثبت بالفعل انه قول وفعل، واأنه جمتمع 

هم  وها  باأكمله،  العامل  ويبهر  واالإجنازات  املعجزات  ي�صنع 

يف  عملهم  يوا�صلون  االأمامية  ال�صفوف  يف  الوطنية  الكوادر 

حماربة هذا الفريو�س يف ميدان املعركة بال كلل وال ملل، وها 

يف  م�صتمرون  واملوؤهلون  الوطني  الفريق  من  املخت�صون  هم 

ن�صر الوعي املجتمعي والرد على االإ�صاعات املغر�صة و�صدها 

اأوالً باأول«.

من جانبه، قال الدكتور ح�صني املري رئي�س جمعية اأ�صحاب 

املوؤ�ص�صات ال�صحية اخلا�صة: »اأنا من املوؤيدين لال�صتمرار يف 

احلايل،  الوقت  يف  بحذافريها  االحرتازية  االإجراءات  تطبيق 

االإجراءات  من  خّففت  بلدان  على  اأمثلة  هناك  واأن  ا  خ�صو�صً

من  ال�صفر  نقطة  اىل  ورجعت  االإ�صابات،  ن�صبة  فيها  وزادت 

اأن هناك بلدان تطالب مواطنيها مبغادرة هذا  جديد، ون�صمع 

البلد اأو ذاك ب�صبب ارتفاع حاالت االإ�صابة فيها من جديد«.

د. ح�سني املريد. فاطمة حبيل د. كوثر العيد د. اإميان ال�سلمان د. علي العرادي د. علي احل�سني د. �سفية نعمة

خالل زيارته عدًدا من مراكز الفح�ص والتطعيم يف اململكة.. مدير »ال�سحة العاملية«:

 البحرين من الدول الرائدة يف التعامل مع جائحة ك�رونا
قام املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية الدكتور تيدرو�س 

وكيل  املانع  وليد  الدكتور  يرافقه  غيربي�صو�س،  اأدهانوم 

البحرين  مركز  بزيارة  امل�صوؤولني،  من  وعدد  ال�صحة  وزارة 

حمد  امللك  وم�صتت�صفى  واملوؤمترات،  للمعار�س  الدويل 

اجلامعي، ومركز ال�صامل امليداين، ومركز التطعيم يف جممع 

حمافظة  يف  املركبات  من  الفح�س  ومركز  التجاري،  �صرتة 

املدير  بها  يقوم  التي  الر�صمية  الزيارة  �صمن  وذلك  املحرق، 

الر�صمي  االفتتاح  مبنا�صبة  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  العام 

ملكتب املنظمة يف مملكة البحرين.

وخالل الزيارة، اأطلع وكيل وزارة ال�صحة الدكتور وليد 

املانع، املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية الدكتور تيدرو�س 

البحرين  مملكة  بها  قامت  التي  االحرتازية  االإجراءات  على 

�صمن جهودها للت�صدي لفريو�س كورونا واملنظومة ال�صحية 

املتكاملة التي تتمتع بها اململكة والتي اأ�صهمت يف دعم كافة 

والدعم  االهتمام  بف�صل  وذلك  اأهدافها،  نحو حتقيق  اجلهود 

املتوا�صل الذي توليه اململكة للقطاع ال�صحي وحر�صها على 

بجودة  واملقيمني  للمواطنني  ال�صحية  اخلدمات  كل  تقدمي 

عالية يف خمتلف الظروف، ومواكبة اأحدث التطورات الطبية 

وفق اأف�صل املمار�صات يف ظل الظروف ال�صحية الراهنة.

العاملية عن  ال�صحة  منظمة  عام  مدير  اأعرب  من جهته، 

�صكره وتقديره ل�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ومملكة البحرين 

تعد  البحرين  مملكة  اأن  موؤكًدا  ال�صيافة،  وكرم  ح�صن  على 

من الدول الرائدة يف اال�صتجابة العاملية للتعامل مع جائحة 

من  العديد  بتطبيق  اململكة  قامت  حيث  كورونا،  فريو�س 

االإجراءات االحرتازية للحد من انت�صار الفريو�س منذ البداية 

وقبل االإعالن عن اأول حالة يف البحرين، وذلك مبا يتما�صى 

اململكة  تعاملت  العاملية، حيث  ال�صحة  منظمة  تو�صيات  مع 

االقت�صادية  التداعيات  احل�صبان  يف  وا�صعة  �صمويل  ب�صكل 

الفح�س واحلجر والعزل  للفريو�س مع توفري  واالجتماعية 

والعالج والتطعيم املجاين للمواطنني واملقيمني، ما اأ�صهم يف 

من   %70 بنحو  �صخ�س  مليون  من  اأكرث  لتطعيم  الو�صول 

اإجمايل ال�صكان بجرعتي التطعيم.

عن  مف�صالً  �صرًحا  الزيارة  خالل  املانع  الدكتور  وقّدم 

االإجراءات النوعية التي اتخذتها مملكة البحرين يف خمتلف 

خالل  من  واملنظم  التام  واال�صتعداد  ال�صحية  اجلوانب 

ا�صتحداث مراكز خم�ص�صة للفح�س واحلجر والعزل والعالج 

الربوتوكوالت  ح�صب  متخ�ص�س  طبي  طاقم  اإ�صراف  حتت 

ال�صحة  ال�صادرة من منظمة  املعتمدة والتعليمات  العالجية 

العاملية، اإىل جانب زيادة الطاقة اال�صتيعابية ملراكز التطعيم، 

ت�صخري  عرب  امل�صتجدات  لكل  ال�صريعة  اال�صتجابة  وتوفري 

ال�صاعة  مدار  على  للفريو�س  للت�صدي  االإمكانات  خمتلف 

لتقدمي اأف�صل اخلدمات الوقائية والت�صخي�صية والعالجية.
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من خالل تعاونها املتوا�صل والوثيق مع منظمة ال�صحة

مملكة البحرين تنال العديد من اجلوائز العاملية والإ�صادات العربية والدولية يف املجال ال�صحي

نالت مملكة البحرين العديد من اجلوائز العاملية واالإ�شادات 

العربية والدولية يف املجال ال�شحي من خالل تعاونها املتوا�شل 

املتحدة  االأمم  وبرنامج  العاملية  ال�شحة  منظمة  مع  والوثيق 

وبرنامج  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  بتنفيذ  والتزامها  االإمنائي 

احلكومة، اإذ �شعت اململكة اإىل تطوير وحت�شني جودة ونوعية 

ثمارامل�شرية  من  ثمرة  هو  والذي  ال�شحية؛  الرعاية  خدمات 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنموية 

امل�شتمرة  واملتابعة  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

من �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، الهادف لرفع معدالت العمل اإىل 

واملعرفة،  وال�شفافية  والتعلم  االإبداع  من  تناف�شية  م�شتويات 

واملتطلع اإىل تطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني على 

حٍدّ �شواء.

وتعتز مملكة البحرين بتعاونها امل�شتمر القائم مع منظمة 

ال�شحة العاملية يف كل ما من �شاأنه دعم خطط وبرامج املنظمة 

ال�شحية،  والرعاية  امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف 

مبختلف  وعملت  �شاركت  التي  الوطنية  بكوادرها  تفخر  كما 

امل�شاريع التي حققت فوًزا وتكرمًيا باهًرا على امل�شتوى املحلي 

والدويل بالتعاون والتن�شيق امل�شرتك مع املنظمة مبا يتما�شى 

منظمة  من  ال�شادرة  والتو�شيات  والتعليمات  االإر�شادات  مع 

ال�شحة العاملية، حيث تعمل مملكة البحرين على ال�شعي الدائم 

واحلثيث لتطوير وحت�شني خدماتها ال�شحية وبذل املزيد من 

اجلهد واال�شتمرار يف ال�شعي نحو املزيد من العطاء واالإجناز 

املقدمة  ال�شحية  اخلدمات  جودة  وحت�شني  وتطوير  والتمّيز 

حتى تكون اململكة يف م�شاف الدول املتقدمة.

ال�شحة يف مملكة  وزارة  التي حققتها  اجلوائز  اأهم  ومن 

الالفت من احلكومة،  الكبري واالهتمام  الدعم  بف�شل  البحرين 

والتعاون امل�شتمر مع االأمم املتحدة ومنظمة ال�شحة العاملية:

الب�شرية  للم�شتوطنات  املتحدة  االأمم  برنامج  ومنح 

)هابيتات( جائزة تقديرية �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة 

بن �شلمان اآل خليفة رحمه اهلل، جلهوده يف م�شاعدة الفقراء يف 

املناطق احل�شرية واملدن.

يف  بذلها  التي  الكبرية  للجهود  تقديًرا  اجلائزة  وُتعترب 

رفع م�شتوى معي�شة جميع البحرينيني عرب تركيز ن�شط على 

التخفيف من الفقر وتطوير البالد مع املحافظة على اإرث البالد 

الثقايف.

واأ�شاد برنامج االأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�شرية بجهود 

قلب  يف  املدن  يف  يعي�شون  الذين  الفقراء  و�شع  يف  �شموه 

بناء  زيادة  البحرين، وجهوده يف  تطوير مملكة  ا�شرتاتيجية 

الوحدات ال�شكنية للمواطنني ذوي الدخل املنخف�س، والتزامه 

وم�شاركة  البلدية  للمجال�س  يتبع  عمراين  جمل�س  اإن�شاء  يف 

املواطنني يف �شنع القرار املتعلق بالتخطيط والتطوير العمراين.

وح�شدت مملكة البحرين يف عام 2009م جائزة �شا�شاكاوا 

لل�شحة، وذلك يف حفل نّظمته منظمة ال�شحة العاملية بجنيف 

يوم اخلمي�س املوافق 21 مايو 2009م مت خالله تقدمي جائزتي 

املنظمة لكل من الدكتورة اأمل عبدالرحمن اجلودر، والدكتورة 

للمنظمة  التنفيذي  املجل�س  منحهما  اللتني  العري�س  �شيخة 

وتعزيز  ال�شحية  التنمية  يف  جلهودهما  تقديًرا  اجلائزتني 

ال�شحة.

عام  خالل  البحرين  مملكة  ح�شدت  عاملي،  اإجناز  ويف 

اخلدمة  جمال  يف  املتحدة  االأمم  جوائز  من  جائزتني   2014

العامة، وذلك خالل منتدى وحفل توزيع جوائز االأمم املتحدة 

مركز  ت�شّدر  بعد  اجلنوبية،  بكوريا   2014 العامة  للخدمة 

املركز  يف  اخلليج  �شلة  �شركة  تديره  الذي  الوطني  االت�شال 

االأول عن فئة )تطوير اإدارة املعرفة يف احلكومة(، وفوز النظام 

الوطني للمعلومات ال�شحية )iSeha( يف فئة )حت�شني عملية 

تقدمي اخلدمات العامة( على م�شتوى غرب اآ�شيا.

العاملية  ال�شحة  منظمة  بجائرة  البحرين  مملكة  وفازت 

للجهود املبذولة ملكافحة التبغ للعام 2014م، اإذ متكّنت اإدارة 

ال�شحة العامة مبملكة البحرين من ح�شد هذه اجلائزة العاملية 

االأع�شاء  الدول  جميع  من  املت�شابقني  على  متفوقني  امل�شرفة 

البحرين  ململكة  �شرًفا  ُيعد  مما  العاملية،  ال�شحة  مبنظمة 

ولوزارة ال�شحة هذا االإجناز الذي رفع ا�شم البحرين عالًيا يف 

املحافل الدولية.

ونالت مملكة البحرين جائزة رفيعة امل�شتوى من منظمة 

االأمم املتحدة، اإذ مت اختيار وزارة ال�شحة جلائزة فريق العمل 

امل�شرتك بني الوكاالت التابعة لالأمم املتحدة؛ تقديًرا الإ�شهاماتها 

البارزة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة املتعلقة مبكافحة 

االأمرا�س غري ال�شارية، وجهودها الكبرية واالإجنازات املتتالية 

ملكافحة االأمرا�س غري ال�شارية، �شعًيا لتحقيق اأف�شل معايري 

ال�شحة والوقاية من االأمرا�س واحلفاظ على �شحة املواطنني 

واملقيمني مبملكة البحرين.

عن  عام 2019م  خالل  العاملية  ال�شحة  منظمة  واأعلنت 

تكرمي �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

رحمه اهلل، كقائد عاملي يف املجال ال�شحي، وذلك خالل اجتماعات 

جمعية ال�شحة العاملية الثانية وال�شبعون املنعقدة يف ق�شر 

اأدهانوم  »تيدرو�س  الدكتور  بح�شور  بجنيف،  املتحدة  االأمم 

غيربي�شو�س« املدير العام للمنظمة، وروؤ�شاء دول وحكومات 

ووزراء ال�شحة من الدول االأع�شاء يف املنظمة والبالغ عددها 

194 دولة.

وقد جاء هذا التكرمي تقديًرا لدور �شموه الرائد يف النهو�س 

بقطاع ال�شحة العامة يف مملكة البحرين، وتكرمًيا الإ�شهامات 

�شموه ومبادراته وما حققه من جناحات واإجنازات يف جمال 

قائد  اأول   - اهلل  رحمه   - �شموه  كان  التكرمي  وبهذا  ال�شحة. 

عاملي يتم تكرميه من ِقبل منظمة ال�شحة العاملية يف �شابقة هي 

االأوىل من نوعها وحدًثا فريًدا يف تاريخ املنظمة منذ ان�شائها 

م�شتوى  مرة والأول �شخ�شية على  الأول  التكرمي  هذا  مبنحها 

العامل، وهو ما اأكد على ما يحظى به �شموه من تقدير دويل كبري 

على اجنازاته يف جمال التنمية امل�شتدامة ب�شفة عامة والقطاع 

ال�شحي ب�شفة خا�شة.

كما حققت مملكة البحرين خالل االأعوام املا�شية العديد من 

اجلوائز يف املجال ال�شحي نتيجة االأر�س اخل�شبة التي وفرتها 

احلكومة الر�شيدة للمزيد من العطاء واالإجناز، اإذ يحظى القطاع 

والتي  املوقرة؛  احلكومة  اهتمام  من  كبري  بن�شيب  ال�شحي 

واالرتقاء  ومتطورة،  ع�شرية  بنية �شحية  توفري  على  عملت 

باأحدث  وتزويدها  والعالجية  ال�شحية  باملن�شاآت  وكيًفا  كًما 

الب�شرية  الكوادر  لتطوير  اإغفال  التكنولوجية دومنا  الو�شائل 

وتاأهيلها وفق ا�شرتاتيجيات وخطط وطنية ممتدة ومتجددة 

عرب ال�شنوات. ومن اأبرز اجلوائز التي ح�شدتها وزارة ال�شحة 

خالل االأعوام املا�شية:

مب�شروع  املتميز  االأداء  جائزة  ال�شحة  وزارة  وح�شدت 

اال�شتخدام االأمثل للم�شادات احليوية يف العام 2016م، حيث 

الرائد تقليل  امل�شروع  ال�شحة من خالل هذا  ا�شتطاعت وزارة 

اإجراءات  خالل  من  املناعة  ورفع  والعدوى  املرا�شة  معدالت 

و�شوابط ومتابعة دقيقة ال�شتخدام امل�شادات احليوية حفاًظا 

على مناعة املري�س.

ململكة  ال�شحية  لال�شرتاتيجية  الرئي�شية  املهمة  وكانت 

البحرين تتمثل يف اإتاحة املجال للح�شول على اأف�شل اخلدمات 

ال�شحية جلميع املواطنني يف حياتهم، ويتاأّتى ذلك عن طريق 

ال�شحي،  القطاع  املهنية يف  للممار�شة  التدريبية  الكفاءة  رفع 

لذا ترّكزت اال�شرتاتيجية نحو التقليل من ا�شتخدام امل�شادات 

املقدمة. وقد  الطبية  امل�س بجودة اخلدمات  احليوية من دون 

متثلت اأهم املخرجات لهذا امل�شروع احليوي يف تقليل اال�شتهالك 

العام يف امل�شادات احليوية، وتقليل تكلفة ا�شتخدام امل�شادات 

االأمرا�س  فريق  تو�شيات  تطبيق  ن�شبة  وزيادة  احليوية، 

املعدية من قبل االأطباء )من 5% اإىل 90%(، وتقليل مدة املكوث 

يف امل�شت�شفى، كما مت اإن�شاء م�شروع ا�شتخدام امل�شادات خارج 

لدخول  امل�شاحبة  االلتهابات  وتقليل  منه،  كجزء  امل�شت�شفى 

امل�شت�شفى.

وفازت وزارة ال�شحة بجائزة ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل 

الطبية  البحرين  جملة  يف  املن�شورة  العلمية  لالأوراق  خليفة 

قدمته  الذي  الطبي  البحث  خالل  من  وذلك  2016م،  لعام 

حول معدالت االإ�شابة بال�شرطان ومعدالت الوفيات يف مملكة 

البحرين لعام 1998-2011م.

وُي�شهم هذا البحث الطبي يف اإثراء املعرفة وتزويد �شانعي 

معدالت  لتقييم  موثوقة  مبعلومات  ال�شحية  ال�شيا�شات 

ال�شرطان ومن ثم و�شع اال�شرتاتيجيات ملكافحته؛ والتي ت�شّدر 

فيها �شرطان الثدي قائمة ال�شرطانات بني الن�شاء البحرينيات، 

بينما ت�شّدر �شرطان الرئة القائمة بني الرجال البحرينيني.

وقد هدفت الدرا�شة اإىل توثيق معدالت ال�شرطان يف مملكة 

البحرين، وحت�شني �شحة مر�شى ال�شرطان، وتقدمي التو�شيات 

البناءة من اأجل مكافحة ال�شرطان. وُتعد هذه الدرا�شة فريدة 

و�شاملة،  دقيقة  معلومات  على  باحتوائها  نوعها، متيزت  من 

حيث مت درا�شة اجتاهات مر�س ال�شرطان على مدى 13 عاًما، 

كما اأنها ُتقارن معدالت ال�شرطان يف مملكة البحرين مع العامل 

ب�شكل علمي وت�شتقي املعلومات من ال�شجل الوطني لل�شرطان 

منظمات  ِقبل  من  املعلومات  جودة  حيث  من  به  ُيعتد  الذي 

دولية، ويعترب هذا البحث الطبي مبثابة لبنة اأ�شا�شية لدرا�شات 

م�شتقبلية الأكرث ال�شرطانات �شيوًعا يف مملكة البحرين.

لالإجنازات  التمّيز  جائزة  ال�شحة  وزارة  وح�شدت 

بالرعاية  املتكامل  ال�شحي  النظام  بخدمة  العربية  احلكومية 

والتي  2017م،  لعام  ال�شحية(  )املراكز  االأولية  ال�شحية 

بالقاهرة،  العربية  املنطقة  التميز يف  اأكادميية جوائز  نظمتها 

الوطني  النظام  م�شاريع  �شمن  من  ُيعترب  امل�شروع  وهذا 

.)I-Seha( للمعلومات ال�شحية

وفازت وزارة ال�شحة بجائزة اأف�شل املمار�شات احلكومية 

عن م�شروع تطبيق الك�شف املبكر لالأمرا�س غري ال�شارية يف 

امللتقى احلكومي الثاين 2017م، وهو م�شروع �شعت الوزارة 

من خالله الإك�شاب املجتمع اأمناط حياة �شحية، والتدّرب على 

امل�شاعفات،  باملر�س وجتنب  للتحكم  الذاتية  العناية  مهارات 

حيث مت غر�س اأهم مبادئ احلفاظ على ال�شحة من خالل حّث 

املجتمع على املعرفة بعوامل اخلطر والوعي بدوره يف الوقاية، 

معرفة  على  وقادر  ذاته  على  معتمد  اإىل  املجتمع  وحتويل 

االأ�شخا�س  تقليل  اأجل  من  امل�شاعدة،  لطلب  املنا�شب  الوقت 

امل�شابني باالأمرا�س املزمنة والتقليل من م�شاعفاتها، والوقاية 

اإىل  من احتمالية االإ�شابة بها، والتقليل من احلاجة للتحويل 

الطوارئ، ومن ثم التقليل من احلاجة لالإدخال اإىل امل�شت�شفى.

ونال موقع وزارة ال�شحة يف عام 2017م جائزة التمّيز 

اإلكرتوين  اأف�شل موقع حكومي  للحكومة االلكرتونية عن فئة 

بجدارة لتوافر عدد من املقومات التي يجب اأن تتوافر باأي نظام 

الكرتوين متقدم، حيث تتوافر باملوقع �شهولة الو�شول وتعدد 

و�شهولة  املالئم،  وت�شميمه  املوقع  جتاوب  و�شرعة  القنوات، 

اآليات التوا�شل مع  اإىل توفري  اإ�شافة  ا�شتخدامه والتنقل فيه، 

اجلمهور وحمتوى متغري وحمدث واالإبداع واالبتكاري بطريقة 

العر�س، اإىل جانب ماأمونية املوقع من كافة النواحي وحتقيق 

االلتزام باملعايري الدولية.

وفاز فريق العناية بكبار ال�شن يف وزارة ال�شحة بجائزة 

امل�شابقة العاملية الأف�شل املمار�شات لعام 2017م عن خدمات 

كبار ال�شن، وذلك �شمن 30 برناجًما على م�شتوى العامل يف 

التي  املمار�شات احلكومية  اأف�شل  للتمّيز يف  العاملية  امل�شابقة 

اأقيمت يف العا�شمة الهندية بومبي خالل �شهر اأبريل من العام 

2017م.

ثانوية �صار للبنات حتقق املركز الأول

فــي مــعــر�ض الإنـتـــاج الـــزراعــي الـمـــدر�صي

للبنات  الثانوية  �شار  مدر�شة  حققت 

زراعي  فيلم  اأف�شل  وجائزة  االأول  املركز 

الزراعي  االإنتاج  معر�س  �شمن  تعليمي 
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والتعليم،  الرتبية  وزارة  نظمته  والذي 

مدر�شة  ن�شيب  من  الثاين  املركز  كان  فيما 

ملدر�شة  والثالث  الدولية اخلا�شة،  احلكمة 

والثالث  للبنني،  االبتدائية  الطربي  االإمام 

مكرر ملدر�شة هاجر االبتدائية للبنات.

خالل  الفائزين  عن  االإعالن  ومت 

بح�شور  الوزارة  اأقامته  افرتا�شي  حفل 

امل�شاعد  الوكيل  البونوظة  لطيفة  االأ�شتاذة 

التعليم  تطوير  جلنة  واأع�شاء  للتعليم، 

الفني واملهني، اإذ مت عر�س مناذج م�شرفة 

جميع  من  امل�شاركني  للطلبة  ومتميزة 

املراحل الدرا�شية.

للتعليم،  امل�شاعد  للوكيل  كلمة  وبعد 

قدمت د. نيلوفر جهرمي م�شت�شار البحوث 

ا  عر�شً بالوزارة  الزراعي  واالإر�شاد 

 - امل�شاركة  )املدار�س  املعر�س  ملحتويات 

اآلية التحكيم - ال�شروط واملعايري(، وتبع 

املر�شحة  للمدار�س  خمت�شر  عر�س  ذلك 

 11 تكرمي  مت  ثم  ق�شري(،  )فيلم  للفوز 

جلنة  جانب  اإىل  ومتميزة،  فائزة  مدر�شة 

التحكيم واملنظمني للمعر�س.

هذا  مبعر�س  امل�شاركات  بلغت  وقد 

امل�شتويات  جميع  من  م�شاركة   82 العام 

بح�شب  وتنوعت  التعليمية،  واالإدارات 

و�شع  مت  والتي  الزراعي،  االإنتاج  فئات 

من  وحتكيمها  فيها  امل�شاركة  معايري 

عرب  الوزارة  وتهدف  متخ�ش�شني.  قبل 

باإمكانات  الطلبة  تزويد  اإىل  املعر�س  هذا 

االإنتاج الزراعي با�شتخدام اأحدث التقنيات 

واالبتكارات املتاحة يف هذا املجال.

حتت رعاية الرئي�ض التنفيذي لل�صركة وبدعم من موؤ�ص�صة الكوهجي لل�صالمة

نـــقــابــة عـّمــال تـطــويـــر تـــكــّرم قـــدامــى العاملــيـــن

للبرتول  تطوير  �شركة  عمال  نقابة  اأقامت 

املوظفني  قدامى  تكرمي  مبنا�شبة  احتفاالً 

جيم�س  التنفيذي  الرئي�س  برعاية  بال�شركة، 

الكوهجي  اإي�شتالك، ودعم من موؤ�ش�شة  كينيث 

لل�شالمة ال�شناعية، وذلك يف مقر �شركة تطوير 

للبرتول بال�شخري بالتعاون مع اإدارة ال�شركة، 

احرتازية  اإجراءات  و�شط  احلفل  تنظيم  مت  اإذ 

ملكافحة  الطبي  الفريق  تعليمات  مع  متا�شًيا 

انت�شار فريو�س كورونا.

وبهذه املنا�شبة، �شرح رئي�س النقابة علي 

لدور  تقديًرا  جاءت  املبادرة  هذه  اأن  �شاملني 

واإخال�س  بجد  عملوا  الذين  املوظفني،  قدامى 

يف ال�شركة، ومن منطلق اأن املوظفني هم عماد 

وحمرك العمل يف اأي موؤ�ش�شة، ولهم دور كبري 

تفخر  اإذ  وجناحها،  املوؤ�ش�شة  ومنو  تطور  يف 

العديد من املوظفني  نقابة عمال تطوير بروؤية 

ي�شهمون يف حتقيق االإجنازات، لت�شبح ال�شركة 

االآن من كربى ال�شركات يف مملكة البحرين التي 

يطمح الكثري من البحرينيني واالأجانب بالعمل 

الكثرية  والتدريب  التنمية  فر�س  اإذ  لديها، 

داخل  �شواء  لهم،  رغيدة  حياة  وتاأمني  املتاحة 

اأو خارج ال�شركة، والنقابة حتر�س على وجود 

بيئة عمل عالية املهنية اأمنة و�شحية ومنتجة، 

بالتعاون اإدارة ال�شركة.

�شكره  جزيل  عن  النقابة  رئي�س  عرب  كما 

وتقديره ملوؤ�ش�شة الكوهجي لل�شالمة ال�شناعية 

ال�شحة  جمال  يف  الرائدة  ال�شركات  -اإحدى 

التنفيذي  ورئي�شها  البحرين-  يف  وال�شالمة 

يف  للنقابة  امل�شتمر  لدعمها  الكوهجي،  اأحمد 

العديد من املنا�شبات والفعاليات.

من جانبه، عرب عبداهلل الب�شتكي مدير عام 

عمليات احلقل الذي ح�شر بالنيابة عن الرئي�س 

احلفل  يف  بامل�شاركة  �شروره  عن  التنفيذي 

وتكرمي املوظفني، موؤكًدا اأن الفعالية هي من اأهم 

الفعاليات التي تنظم بال�شركة، مبيًنا اأن ال�شركة 

�شنوات  اأكملوا  الذين  موظفيها  بتكرمي  تفخر 

طويلة من اخلدمة، فبف�شل جهودهم املخل�شة 

ال�شركة  العمل متكنت  وتفانيهم يف  والتزامهم 

من حتقيق العديد من اأهدافها. 

واأ�شاف اأن هذا احلفل هو تعبري عن االمتنان 

والتقدير املوظفني واإخال�شهم، والتميز يف اأداء 

مهماتهم واأعمالهم، خا�شة خالل االأزمة احلالية 

انت�شار فريو�س كورونا بحفاظهم على  ب�شبب 

االإجراءات  اتباع  مع  ال�شركة  يف  العمل  �شري 

الوقائية كافية، معرًبا عن �شكره وتقديره لنقابة 

االإدارة  مع  الدائم  تعاونها  على  ال�شركة  عمال 

التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد، متمنًيا 

لل�شركة والنقابة مزيًدا من النجاحات والتميز.

جزيل  �شاملني  قدم  الت�شريح،  ختام  ويف 

اأعطت  التي  ال�شركة  الإدارة  والتقدير  ال�شكر 

خالل جائحة كورونا اأروع االأمثلة يف تقديرها 

الرثوة  واأنهم  بال�شركة،  ومكانتهم  للعاملني 

والتميز،  للنجاح  الفعلي  ووقودها  احلقيقة 

بتوفريها جميع �شبل االأمن ال�شالمة للموظفني 

كانت  كما  اال�شتثنائية،  الظروف  هذه  ظل  يف 

اآل  خليفة  بن  حممد  لل�شيخ  احلثيثة  املتابعة 

خليفة وزير النفط رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة 

من  الالحمدود  والدعم  بال�شركة،  العمل  ل�شري 

جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية يف بث روح 

على  وت�شجيعهم  املوظفني  بني  الطماأنيــنة 

التفاين يف العمل، مثمًنا هذه اجلهود املباركة، 

ملًكا  البحرين  يحفظ  اأن  القدير  العلي  داعًيا 

وحكومة و�شعًبا.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الثنني 16 ذو احلجة  1442 ـ العدد 11797

16 صفحة 210 فلس

@ghathami

تقّدم جمّدًدا جتربًة ومنوذًجا  البحرين  هي  وها 

منظومة �صحيٍة  كورونا  الت�صّدي جلائحة  رائًدا يف 

ومبدع  متميّز  وطني  فريق  عليها  ُي�صرف  متكاملة 

وجاّد وجمتهد وميلك اإرادة فوالدية ل�صنع امل�صتحيل.

واأعجب من اأنا�ٍس ملا يزالون يرف�صون التطعيم �صد 

الوباء!

م�صاعر  عليهم  تهون  فهل  اأنف�صهم،  عليهم  هانت  فاإن 

اأهاليهم الذين يتمنّون لهم ال�صالمة؟!
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اختتمت دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي حفالت العيد احلية واملبا�صرة باأم�صية ثانية اأحيّاها الفنانان تامر ح�صني ومرييام 

ا اأنها ُتعد  فار�س يف االحتاد اأرينا. تاألق النجمان يف هذه االأم�صية التي تفاعل معها احل�صور مرددين كلمات االأغاين، وخ�صو�صً

ثاين حفلة ُتقام منذ 15 �صهًرا. وبعد االأم�صية الغنائية االأوىل الناجحة التي اأبهر فيها ح�صني اجل�صمي واأ�صالة اجلمهور، حيث كان 

من الوا�صح مدى حما�صة اجلمهور لال�صتمتاع باأداٍء حي مرة اأخرى. 

نهر  �شفاف  على  �شفني،  معركة  وق�ع   -  657

الفرات العراق، بني جي�ص خليفة امل�شلمني علي بن اأبي 

�شفيان،  اأبي  بن  معاوية  ال�شام  وايل  وجي�ص  طالب، 

دون  وانتهت  اأيام  ثالثة  بينهم  ال�شتباكات  ا�شتمرت 

ح�شم.

1555 - البابا الإيطايل ب�ل�ص الرابع ياأمر بح�شر 

يه�د روما يف جيت� ومنعهم من العي�ص بني غريهم، 

ب�شبب اتهامهم بالف�شاد.

الأول  فاروق  وال�ش�دان  م�شر  ملك   -  1952

ويعني  ف�ؤاد  اأحمد  الأمري  لبنه  العر�ص  عن  يتنازل 

حممد  الأمري  برئا�شة  العر�ص  على  و�شاية  جمل�ص 

عبداملنعم ويغادر بعد ذلك م�شر ومعه زوجته امللكة 

نارميان وبقية اأفراد اأ�شرته مبا فيها امللك اجلديد اأحمد 

ف�ؤاد، وياأتي ذلك بعد اأيام من قيام ث�رة 23 ي�لي�.

1956 - الرئي�ص امل�شري جمال عبدالنا�شر ي�ؤمم 

قناة ال�ش�ي�ص.

ال�شم�شَيّة  بالطاقة  العاملة  الطائرة   -  2016

ُمكملًة رحلتها ح�ل  اأب�ظبي  اإمپل�ص حتط يف  �ش�لر 

ِلتك�ن  انطالقها،  من  �شهًرا   16 من  اأكرث  بعد  الأر�ص 

ل طائرة من ن�عها حُتقق هذا الإجناز. اأَوّ

واإ�شابة  الأقل  على  ا  �شخ�شً  80 وفاة   -  2018

ق�ّية  حّر  م�جة  جّراء  اآخرين   22.000 من  اأزيد 

َتتاُح اليابان.

تاألقتا بت�صميم روبوت للخدمات الطبية

طالبتان بحرينيتان حت�صدان املركز الثاين عربًيا يف »ابتكار الكويت«

جديًدا،  تعليمًيا  اإجناًزا  البحرين  مملكة  حققت 

من  اأ�شامة  ورتاج  خالد  زين  الطالبتان  فازت  حيث 

الثاين  باملركز  للبنات  الإعدادية  زن�بيا  مدر�شة 

يف  املت��شطة  للمرحلة  العربي  امل�شت�ى  على 

»ابتكار  ال�شباح  ال�شعد  فادية  ال�شيخة  م�شابقة 

الدرا�شي  للعام  ــرية  الأخ دورتها  يف  الك�يت« 

.2021-2020

بعن�ان  مــ�ــشــروع  عــن  ــ�ز  ــف ال هــذا  وجـــاء 

عن  عــبــارة  وهــ�   Medical helper robot
مثل  الطبي  الطاقم  خدمات  بتقدمي  يق�م  روب�ت 

القلب  �شربات  ومعدل  ــرارة  احل درجــة  قيا�ص 

وميار�ص  اليدين،  وتعقيم  الأوك�شجني،  ومعدل 

وم�شاعدة  وامل�اطنني  ال�طن  خلدمة  املتط�ع  دور 

كما  ك�رونا،  جائحة  مل�اجهة  الأوىل  ال�شف�ف 

لغات. بعدة  التحدث  الروب�ت  هذا  ي�شتطيع 

وزارة  جه�د  ثمار  من  كثمرة  ذلــك  وياأتي 

التعليمية  امل�شتجدات  مل�اكبة  والتعليم  الرتبية 

الذكاء  وتقنيات  التكن�ل�جيا  ت�ظيف  وت�شجيع 

املناهج  اإنتاج  عن  ف�شالً  املدار�ص،  يف  ال�شطناعي 

املختلفة. الدرا�شية  املراحل  يف  بالروب�ت  اخلا�شة 

الكويت ُتبعد الفنان

 الباك�صتاين فرحان العلي

�صرطي يقتل طالًبا لعدم 

و�صعه كمامة

اإبعاد  الك�يتية  الداخلية  وزارة  قررت 

البالد،  عن  العلي  فرحان  الباك�شتاين  الفنان 

وذلك بالرغم من �شدور حكم حمكمة التمييز 

النطق بعقابه واإلغاء  القا�شي بالمتناع عن 

حب�شه �شنتني.

عن  الك�يتية،  القب�ص  �شحيفة  وك�شفت 

اأن قرار الإبعاد نافذ بالرغم من حكم حمكمة 

التمييز الذي ق�شى باإلغاء حب�شه ملدة �شنتني، 

�شتحدد  الإبعاد  �شجن  اإدارة  اأن  اإىل  م�شرية 

م�عد ترحيله اإىل م�طنه خالل 48 �شاعة.

وكانت حمكمة اجلنايات قد ق�شت بحب�ص 

العلي، �شنتني مع ال�شغل والنفاذ وغرامة األف 

دينار والإبعاد عن البالد، بعد تنفيذ العق�بة 

بعد اأن وّجهت اإليه تهمة ن�شر فيدي� خاد�ص 

للحياء على تطبيق »�شناب �شات«.

الك�نغ�  جمه�رية  يف  �شرطي  اأردى 

كمامة  ي�شع  يكن  مل  طالًبا  الدمي�قراطية 

�ش�ارع  يف  فيدي�  مقطع  ت�ش�يره  اأثناء 

العا�شمة، كما قال �شه�د الأحد.

وروى با�شيان اأوديا الذي كان حا�شًرا 

بر�ص: »كان  فران�ص  ل�كالة  خالل احلادث 

يف  طالب  وه�  �شاما  اأون�ري  �شديقنا 

ي�ش�ر  كين�شا�شا،  جامعة  يف  الآداب  كلية 

الأعمال  متطلبات  من  كجزء  فيدي�  مقطع 

التطبيقية يف التمثيل«.

و�شع  �شرطي  منه  »طلب  واأ�شاف، 

تف�شرياته  ورغم  الت�ش�ير.  اأثناء  كمامة 

غ�شب  الكمامة،  اأراه  اأن  وبعد  )�شاما( 

ال�شرطي الذي كان يت�قع اأن يعر�ص عليه 

املال واتهمه باملقاومة واأطلق عليه النار من 

م�شافة قريبة«.

ال�صرطة الأملانية تطارُد

 ثعباًنا هارًبا طوله 3 اأمتار

اأملانيا  تبحث ال�شرطة يف بلدة هالدين�شلينب �شرقي 

اأمتار  ثالثة  ط�له  الأ�شلة  �شاللة  من  كبري  ثعبان  عن 

�شار طليًقا بعد هروبه من مالكه.

الثعبان  اإن  الأحد  اأم�ص  �شباح  م�ش�ؤول�ن  وقال 

مفق�د منذ ال�شبت ويفرت�ص اأنه ل يزال طليًقا يف املدينة.

ويجب  الل�ن.  اأخ�شر  الثعبان  فاإن  ورد،  ملا  ووفًقا 

على اأي �شخ�ص يرى الثعبان اأن يبتعد بالتاأكيد ويت�شل 

بال�شلطات امل�ش�ؤولة.

كان مالك الثعبان يتلقى العالج الطبي عندما هرب 

احلي�ان على الأرجح. ورمبا ل يزال الثعبان يف منطقة 

املدينة اأو يف املناطق املجاورة.

من  مبكرة  �شاعة  حتى  ال�ا�شح  غري  من  يزال  ول 

ل�شتعادة  ال�شرطة  تخطط  التي  الطريقة  الأحد  �شباح 

احلي�ان بها على وجه التحديد.

اإنقاذ  خدمة  اقرتحت  اأخرى،  اأفكار  بني  ومن 

حريق  طفاية  با�شتخدام  الثعبان  تربيد  احلي�انات 

حتت�ي على ثاين اأك�شيد الكرب�ن، ح�شبما قال متحدث 

اأفريقيا  يف  عادة  الأ�شلة  ثعابني  تعي�ص  املدينة.  با�شم 

اللتفاف  عرب  بفرائ�شها  وتفتك  واأ�شرتاليا،  واآ�شيا 

بج�شمها ح�لها واعت�شارها.

واحد يتم ن�صره بعد وفاة امللكة اليزابيث

الأميـــر هـــاري اأبــرم �صفقــة لن�صـــر 4 كـتــب

ك�شفت �شحيفة ديلى ميل الربيطانية، عن اأن الأمري هاري اأبرم �شفقة مربحة 

ملكة  اليزابيث  امللكة  وفاة  بعد  فقط  منها  واحًدا  ين�شر  اأن  على  كتب،  اأربعة  من 

بريطانيا. يف الأخبار التي من امل�ؤكد اأنها �شتثري قلق ق�شر باكنجهام، قالت ديلي 

ميل اإن الكتاب الذي ي�شم مذكرات دوق �شا�شك�ص، والذي ك�شف عنه هاري يف وقت 

�شابق من هذا الأ�شب�ع لي�ص �ش�ى »قمة جبل اجلليد«.

دور  واأخرب  التفاق  على  اأ�شرف  �شا�شك�ص  دوق  اأن  مطلعة  م�شادر  وك�شفت 

الن�شر اأن تبداأ عر�شها من 18 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني، مع احتمال و�ش�ل الرقم 

النهائي اإىل 29 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني.

ُي�شادف  عندما  املقبل،  العام  هاري  الأمري  مذكرات  اإ�شدار  ال�شفقة  و�شت�شهد 

ما بعد  اإىل  الثاين  الكتاب  تاأجيل  يتم  اأن  اليزابيث، على  للملكة  البالتيني  الي�بيل 

وفاتها. وقالت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية، اأن الأمري هاري قاد املفاو�شات يف 

ق�شره يف كاليف�رنيا، على خلفية �شفقاته املربحة مع »�شب�تيفاي ونتفليك�ص«.

طار اثنان من النا�شرين من لندن لروؤيته و�شارك اآخرون يف »املزاد« للح�ش�ل 

على حق ن�شر الكتب عرب مكاملة فيدي�، بح�شب م�شادر.

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

عددها 14878، ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 128 حالة 

قائمة جديدة؛ منها 39 حالة لعمالة وافدة، و62 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و27 حالة قادمة من اخلارج، 

كما تعافت 108 حالت اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل 

وزارة  �شجلت  كما   ،266321 اإىل  املتعافية  للحالت 

ال�شحة وفاة واحدة م�شابة بك�رونا.

ال�صّحة: 128 حالة م�صابة

 بكورونا وحالة وفاة واحدة
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خالل زيارته عددًا من مراكز الفحص والتطعيم في المملكة

 مدير »الصحة العالمية«: البحرين من الدول 
الرائدة في التعامل مع جائحة »كورونا«

أك��د المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصحة 
العالمي��ة الدكت��ور تي��دروس أدهانوم 
م��ن  تع��د  البحري��ن  أن  غيبريس��وس 
الدول الرائدة في االس��تجابة العالمية 
للتعام��ل مع جائح��ة في��روس كورونا، 
حيث قام��ت المملكة بتطبي��ق العديد 
م��ن اإلج��راءات االحترازي��ة للح��د م��ن 
انتش��ار الفي��روس من��ذ البداي��ة وقبل 
اإلع��ان ع��ن أول حال��ة ف��ي البحري��ن 
وذلك بما يتماشى مع توصيات منظمة 
الصحة العالمية، كما تعاملت المملكة 
بش��كل ش��مولي واضعة في الحس��بان 
التداعي��ات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة 
للفي��روس مع توفي��ر الفح��ص والحجر 
والع��زل والع��اج والتطعي��م المجاني 
للمواطني��ن والمقيمين، ما أس��هم في 
الوص��ول لتطعي��م أكث��ر م��ن ملي��ون 
ش��خص بنحو 70% من إجمالي السكان 

بجرعتي التطعيم.
جاء ذل��ك خ��ال زيارته، يرافق��ه وكيل 
وزارة الصح��ة الدكتور وليد المانع وعدد 
من المسؤولين، لمركز البحرين الدولي 
للمع��ارض والمؤتم��رات، ومستش��فى 
الملك حم��د الجامعي، ومركز الش��امل 
الميدان��ي، ومركز التطعي��م في مجمع 
س��ترة التج��اري، ومرك��ز الفح��ص من 
المركب��ات في محافظ��ة المحرق، وذلك 
ضم��ن الزيارة الرس��مية التي يقوم بها 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
بمناس��بة االفتت��اح الرس��مي لمكت��ب 
المنظمة في المملكة، معربًا عن شكره 
وتقديره لصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء والبحرين على 

حسن وكرم الضيافة.
وخال الزي��ارة؛ أطلع المان��ع، تيدروس 
على اإلج��راءات االحترازي��ة التي قامت 
به��ا البحرين ضم��ن جهودها للتصدي 
لفي��روس كورونا والمنظوم��ة الصحية 
المتكامل��ة الت��ي تتمتع به��ا المملكة 
والتي أسهمت في دعم كافة الجهود نحو 
تحقيق أهدافها، وذلك بفضل االهتمام 
والدعم المتواصل الذي توليه المملكة 
للقط��اع الصحي وحرصه��ا على تقديم 
كاف��ة الخدم��ات الصحي��ة للمواطني��ن 
والمقيمي��ن بج��ودة عالية ف��ي مختلف 
الظ��روف، ومواكب��ة أح��دث التط��ورات 
الطبية وفق أفضل الممارس��ات في ظل 

الظروف الصحية الراهنة.
كم��ا ق��ّدم المانع خ��ال الزيارة ش��رحًا 
مفص��ًا ع��ن اإلج��راءات النوعي��ة التي 
اتخذته��ا البحرين ف��ي مختلف الجوانب 
الصحي��ة واالس��تعداد الت��ام والمنّظم 
من خ��ال اس��تحداث مراك��ز مخصصة 
للفح��ص والحجر والع��زل والعاج تحت 
إش��راف طاق��م طبي متخصص حس��ب 
المعتم��دة  العاجي��ة  البروتوك��والت 
والتعليمات الصادرة من منظمة الصحة 
العالمي��ة، إل��ى جان��ب زي��ادة الطاقة 
التطعيم، وتوفير  االس��تيعابية لمراكز 
المستجدات  لكافة  السريعة  االستجابة 
عبر تسخير مختلف اإلمكانيات للتصدي 
للفي��روس على م��دار الس��اعة لتقديم 
أفضل الخدمات الوقائية والتش��خيصية 

والعاجية.

المانع أطلعه على إجراءات البحرين االحترازية 
ضمن جهودها لمواجهة »كورونا«

تدشين برنامج تدريب وتطوير منتسبي »السلمانية«
دش��ن الرئيس التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومية 
الدكتور أحم��د األنص��اري، برنامج تدري��ب وتطوير 
منتس��بي مجم��ع الس��لمانية الطب��ي وال��ذي ُيع��د 
إضافًة نوعية للبرامج التدريبية الموجهة لمنتس��بي 
المستش��فيات الحكومي��ة، ويس��عى إلى رف��ع األداء 
واإلنتاجي��ة بم��ا يع��زز م��ن تقديم خدم��ات صحية 
متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية للمستفيدين.
وأوض��ح األنصاري أنه تم تصمي��م البرنامج من قبل 
قس��م تطوير الموظفين بالمستش��فيات الحكومية 

وفق منهجيات حديثة ومبتكرة، وباالرتكاز على ثاث 
ركائز أساسية متمثلة في الذكاء العاطفي، والسلوك 
التنظيم��ي، وااللت��زام التنظيم��ي، ويض��م البرنامج 
مجموعة من الورش واللقاءات التفاعلية التي تتناول 
مجموعة من المحاور الهامة كمهارات األداء الفّعال 
واإلنتاجية العالية، وإدارة األزمات وحل المش��كات، 
ومه��ارات التخطيط، باإلضافة إل��ى القيادة وتطوير 
ال��ذات، والت��ي تهدف إل��ى تدري��ب الموظفين على 
االرتق��اء والتط��ور المس��تدام، وتنمي��ة مهاراتهم 

الش��خصية والعملي��ة والتقنية، م��ع تعزيز االتصال 
والتواص��ل الفّعال لديهم بما يس��اهم في إدماجهم 
في خطط التطوير االس��تراتيجية، منوهًا إلى أنه تم 
اعتماد مجموعة من منهجيات التدريب الحديثة في 
البرنام��ج كالتدريب التفاعل��ي، والتدريب بالتوجيه، 
و»الكوتشنج« المؤسس��ي، والتدريب باللعب، وذلك 
بهدف زيادة فاعلية الورش الُمقدمة وتحقيق أقصى 

استفادة ممكنة.
وأشار األنصاري إلى أنه تم بدء تطبيق البرنامج على 

قس��م عاقات المرضى كونه الواجهة األولى لمجمع 
السلمانية الطبي وحلقة الوصل مع المستفيدين، وما 
للدور الذي يؤديه هذا القسم من أهمية بالغة، على 
أن يش��مل البرنامج كافة األقس��ام األخرى بالمجمع 
الطبي وفق آلية زمنية محددة، مؤكدًا على االستمرار 
في تنفيذ الخطط والمش��اريع الرامية إلى رفع كفاءة 
منتس��بي كافة المستشفيات الحكومية، بما يساهم 
في االرتقاء بالخدم��ات الصحية وفق أفضل المعايير 

الدولية المعتمدة.
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تعاون متواصل وثيق مع »الصحة العالمية« واألمم المتحدة

 البحرين تنال جوائز عالمية 
وإشادات عربية ودولية في المجال الصحي

نالت البحرين، العديد من الجوائز العالمية واإلش��ادات 
العربي��ة والدولية في المجال الصحي من خالل تعاونها 
المتواصل والوثيق مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج 
األم��م المتح��دة اإلنمائ��ي والتزامه��ا بتنفي��ذ أهداف 

التنمية المستدامة وبرنامج الحكومة.
وس��عت المملكة إلى تطوير وتحس��ين ج��ودة ونوعية 
وال��ذي ه��و ثم��رة م��ن  الرعاي��ة الصحي��ة؛  خدم��ات 
ثمارالمس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المف��دى، والمتابع��ة المس��تمرة م��ن صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، اله��ادف لرفع مع��دالت العمل 
إلى مستويات تنافس��ية من اإلبداع والتعلم والشفافية 
والمعرف��ة، والمتطلع إل��ى تطوير الخدم��ات المقدمة 

للمواطنين والمقيمين على حٍد سواء.
وتعت��ز البحرين بتعاونها المس��تمر القائم مع منظمة 
الصح��ة العالمي��ة ف��ي كل ما من ش��أنه دع��م خطط 
وبرامج المنظمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
والرعاي��ة الصحية، كم��ا تفخر بكوادره��ا الوطنية التي 
ش��اركت وعمل��ت بمختلف المش��اريع التي حقق��ت فوزًا 
وتكريمًا باهرًا على المستوى المحلي والدولي بالتعاون 
والتنس��يق المش��ترك م��ع المنظم��ة بما يتماش��ى مع 
اإلرشادات والتعليمات والتوصيات الصادرة من منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، حيث تعم��ل البحرين على الس��عي 
الدائ��م والحثيث لتطوير وتحس��ين خدماته��ا الصحية 
وب��ذل المزي��د من الجهد واالس��تمرار في الس��عي نحو 
المزيد م��ن العطاء واإلنجاز والتميز وتطوير وتحس��ين 
جودة الخدمات الصحية المقدم��ة حتى تكون المملكة 

في مصاف الدول المتقدمة.
ومن أهم الجوائز التي حققتها وزارة الصحة في البحرين 
بفضل الدع��م الكبير واالهتمام الالف��ت من الحكومة، 
والتعاون المس��تمر مع األمم المتحدة ومنظمة الصحة 

العالمية:
- جائ��زة تقدير لصاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة لجهوده في مس��اعدة الفقراء في 

المناطق الحضرية والمدن 2007:
من��ح برنام��ج األم��م المتحدة للمس��توطنات البش��رية 
»هابيتات« جائزة تقديرية صاحب السمو الملكي األمير 
خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة رحم��ه اهلل، لجهوده في 

مساعدة الفقراء في المناطق الحضرية والمدن.
وتعتبر الجائزة تقدي��ًرا للجهود الكبيرة التي بذلها في 
رفع مستوى معيشة جميع البحرينيين عبر تركيز نشيط 
عل��ى التخفيف م��ن الفقر وتطوير البالد م��ع المحافظة 

على إرث البالد الثقافي.
وأش��اد برنامج األمم المتحدة للمس��توطنات البش��رية 
بجهود س��موه ف��ي وضع الفق��راء الذين يعيش��ون في 
الم��دن في قلب اس��تراتيجية تطوير مملك��ة البحرين، 
وجه��وده في زيادة بن��اء الوحدات الس��كنية للمواطنين 
ذوي الدخ��ل المنخف��ض، والتزام��ه في إنش��اء مجلس 
عمراني يتبع للمجالس البلدية ومشاركة المواطنين في 

صنع القرار المتعلق بالتخطيط والتطوير العمراني.
- جائزة ساس��اكاوا للصحة د. أم��ل عبدالرحمن الجودر 
ود. شيخة العريض، تقديرًا لعملها االبتكاري في مجال 

التنمية الصحية 2009:
حص��دت مملك��ة البحري��ن ف��ي ع��ام 2009م جائ��زة 
ساس��اكاوا للصح��ة، في حف��ل نظمته منظم��ة الصحة 
العالمية بجنيف يوم الخميس 21 مايو 2009، تم خالله 
تقديم جائزتي المنظمة لكل من الدكتورة أمل الجودر، 
والدكتورة ش��يخة العري��ض اللتين منحهم��ا المجلس 
التنفيذي للمنظم��ة الجائزتين تقدي��ًرا لجهودهما في 

التنمية الصحية وتعزيز الصحة.
- جائزة األمم المتحدة للخدمة العامة 2014:

ف��ي إنجاز عالم��ي، حص��دت البحرين خالل ع��ام 2014 
جائزتي��ن من جوائ��ز األمم المتحدة ف��ي مجال الخدمة 
العام��ة، خالل منتدى وحفل توزيع جوائز األمم المتحدة 
للخدم��ة العام��ة 2014 بكوري��ا الجنوبي��ة، بعد تصدر 
مركز االتص��ال الوطني الذي تديره ش��ركة صلة الخليج 
في المرك��ز األول عن فئ��ة )تطوي��ر إدارة المعرفة في 
الحكوم��ة( وف��وز النظ��ام الوطني للمعلوم��ات الصحية 
)iSeha( ف��ي فئ��ة )تحس��ين عملي��ة تقدي��م الخدمات 

العامة( على مستوى غرب آسيا.
- جائزة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ 2014:

فازت مملكة البحرين بجائ��رة منظمة الصحة العالمية 
للجه��ود المبذول��ة لمكافح��ة التبغ للع��ام 2014م، إذ 
تمكن��ت إدارة الصح��ة العام��ة بمملك��ة البحري��ن من 
حصد هذه الجائ��زة العالمية المش��رفة متفوقين على 
المتس��ابقين من جميع الدول األعضاء بمنظمة الصحة 
العالمي��ة، مم��ا يعد ش��رفا لمملك��ة البحري��ن ولوزارة 
الصح��ة هذا اإلنج��از الذي رفع اس��م البحري��ن عاليًا في 

المحافل الدولية.
- جائزة رفيعة المس��توى م��ن األمم المتحدة في مجال 

الصحة 2018:
نال��ت مملك��ة البحري��ن جائ��زة رفيعة المس��توى من 
منظم��ة األم��م المتح��دة، إذ ت��م اختي��ار وزارة الصحة 
لجائ��زة فريق العمل المش��ترك بين ال��وكاالت التابعة 
لألمم المتحدة، تقديرا إلس��هاماتها البارزة في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة األمراض 
غير الس��ارية، وجهوده��ا الكبيرة واإلنج��ازات المتتالية 
لمكافحة األمراض غير الس��ارية، س��عيا لتحقيق أفضل 
معايي��ر الصحة والوقاي��ة من األم��راض والحفاظ على 

صحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
- تكريم صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة كقائ��د عالمي ف��ي المجال الصح��ي من قبل 

منظمة الصحة العالمية 2019:
أعلن��ت منظمة الصحة العالمية خ��الل عام 2019م عن 
تكريم صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان 
آل خليفة رحم��ه اهلل، كقائد عالمي في المجال الصحي، 
وذلك خالل اجتماع��ات جمعية الصحة العالمية الثانية 
والس��بعين المنعقدة في قصر األم��م المتحدة بجنيف، 
بحض��ور الدكت��ور »تي��دروس أدهان��وم غيبريس��وس« 
المدي��ر العام للمنظمة، ورؤس��اء دول وحكومات ووزراء 
الصحة من الدول األعضاء ف��ي المنظمة والبالغ عددها 

194 دولة.
وجاء هذا التكريم تقديًرا لدور سموه الرائد في النهوض 
بقط��اع الصحة العامة ف��ي مملكة البحري��ن، وتكريما 
إلس��هامات س��موه ومبادرات��ه وما حققه م��ن نجاحات 
وإنج��ازات في مجال الصحة. وبهذا التكريم كان س��موه  
- رحم��ه اهلل - أول قائ��د عالمي يت��م تكريمه من قبل 
منظم��ة الصح��ة العالمية في س��ابقة ه��ي األولى من 
نوعها وكان ذل��ك حدثا فريًدا في تاري��خ المنظمة منذ 
إنش��ائها بمنحها هذا التكريم ألول مرة وألول شخصية 
على مستوى العالم، وهو ما أكد على ما يحظى به سموه 
من تقدي��ر دولي كبير على إنجازاته ف��ي مجال التنمية 
المستدامة بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة.

كما حققت مملكة البحرين خالل األعوام الماضية العديد 
م��ن الجوائز في المجال الصحي نتيج��ة األرض الخصبة 
الت��ي وفرته��ا الحكومة للمزيد م��ن العط��اء واإلنجاز، 
إذ يحظ��ى القط��اع الصحي بنصي��ب كبير م��ن اهتمام 
الحكومة؛ والتي عملت عل��ى توفير بنية صحية عصرية 
ومتط��ورة، واالرتق��اء كما وكيف��ا بالمنش��آت الصحية 
والعالجي��ة وتزويده��ا بأح��دث الوس��ائل التكنولوجية 
دونم��ا إغفال لتطوي��ر الكوادر البش��رية وتأهيلها وفق 
اس��تراتيجيات وخط��ط وطني��ة ممتدة ومتج��ددة عبر 

السنوات. 
وم��ن أب��رز الجوائز الت��ي حصدته��ا وزارة الصحة خالل 

األعوام الماضية:
- جائ��زة األداء المتمي��ز لمش��روع االس��تخدام األمث��ل 

للمضادات الحيوية للعام 2016: 
حص��دت وزارة الصح��ة جائ��زة األداء المتميز بمش��روع 
االس��تخدام األمثل للمضادات الحيوية في العام 2016، 
حي��ث اس��تطاعت وزارة الصحة من خالل هذا المش��روع 
الرائد تقلي��ل معدالت المرض والع��دوى ورفع المناعة 
من خالل إجراءات وضوابط ومتابعة دقيقة الس��تخدام 

المضادات الحيوية حفاظًا على مناعة المريض.
وكانت المهمة الرئيسة لالستراتيجية الصحية لمملكة 
البحرين تتمثل في إتاح��ة المجال للحصول على أفضل 
الخدم��ات الصحي��ة لجمي��ع المواطني��ن ف��ي حياتهم، 
ويتأتى ذلك عن طريق رفع الكفاءة التدريبية للممارسة 
المهني��ة في القطاع الصحي، لذا تركزت االس��تراتيجية 
نحو التقليل من اس��تخدام المضادات الحيوية من دون 

المس بجودة الخدمات الطبية المقدمة. 
وتمثلت أهم المخرجات لهذا المشروع الحيوي في تقليل 
االستهالك العام في المضادات الحيوية، وتقليل تكلفة 
اس��تخدام المض��ادات الحيوي��ة، وزيادة نس��بة تطبيق 

توصي��ات فريق األمراض المعدية من قبل األطباء ) من 
5% إل��ى 90%(، وتقلي��ل مدة المكوث في المستش��فى، 
كم��ا ت��م إنش��اء مش��روع اس��تخدام المض��ادات خارج 
المستش��فى كجزء منه، وتقلي��ل االلتهابات المصاحبة 

لدخول المستشفى.
- جائزة البحث لمعدالت اإلصابة بالس��رطان ومعدالت 

الوفيات في مملكة البحرين لعام 1998- 2011:
ف��ازت وزارة الصحة بجائزة الش��يخ محمد بن عبد اهلل آل 
خليفة ل��ألوراق العلمية المنش��ورة في مجل��ة البحرين 
الطبية لعام 2016، من خالل البحث الطبي الذي قدمته 
حول معدالت اإلصابة بالسرطان ومعدالت الوفيات في 

مملكة البحرين لعام 2011-1998.
ويس��هم هذا البحث الطب��ي في إث��راء المعرفة وتزويد 
صانعي السياس��ات الصحية بمعلومات موثوقة لتقييم 
مع��دالت الس��رطان وم��ن ث��م وض��ع االس��تراتيجيات 
لمكافحت��ه؛ والت��ي تصّدر فيها س��رطان الث��دي قائمة 
السرطانات بين النساء البحرينيات، بينما تصّدر سرطان 

الرئة القائمة بين الرجال البحرينيين.
وهدف��ت الدراس��ة إلى توثي��ق معدالت الس��رطان في 
مملك��ة البحرين، وتحس��ين صح��ة مرضى الس��رطان، 
وتقدي��م التوصيات البناءة من أجل مكافحة الس��رطان. 
وتعد هذه الدراسة فريدة من نوعها، تميزت باحتوائها 
على معلومات دقيقة وشاملة، حيث تم دراسة اتجاهات 
مرض الس��رطان على م��دى 13 عاما، كم��ا أنها تقارن 
معدالت الس��رطان في البحرين مع العالم بشكل علمي 
وتستقي المعلومات من السجل الوطني للسرطان الذي 
يعت��د به من حيث ج��ودة المعلومات من قبل منظمات 
دولي��ة، ويعتبر هذا البحث الطبي بمثابة لبنة أساس��ية 
لدراسات مستقبلية ألكثر السرطانات شيوعًا في مملكة 

البحرين.
- جائ��زة التميز لإلنج��ازات الحكومي��ة العربية 2017م 
بخدم��ة النظ��ام الصحي المتكام��ل بالرعاي��ة الصحية 

األولية »المراكز الصحية«:
حص��دت وزارة الصحة جائزة التميز لإلنجازات الحكومية 
العربي��ة بخدم��ة النظام الصح��ي المتكام��ل بالرعاية 
الصحية األولية »المراكز الصحية« لعام 2017م، والتي 
نظمته��ا أكاديمية جوائز التميز ف��ي المنطقة العربية 
بالقاه��رة، وه��ذا المش��روع يعتبر من ضمن مش��اريع 

.)I-Seha( النظام الوطني للمعلومات الصحية
ويعد هذا المش��روع أحد أهم المشاريع الوطنية الصحية 
التي يجري العمل فيها ويتم تطبيقها في الوقت الحالي 
بمملك��ة البحرين، حيث س��يوفر هذا المش��روع الوطني 
خدمات صحية ذات كفاءة عالية من خالل تطبيق أفضل 
نظ��م تقني��ة المعلوم��ات بالمجال الصح��ي، ويتضمن 
توفي��ر كل ما يس��هم في رق��ي الخدم��ات الصحية التي 
تقدمها وزارة الصحة بمستشفياتها ومراكزها الصحية 

للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
كم��ا يعمل هذا النظام على إنش��اء ملف طبي إلكتروني 
لكل مريض يض��م جميع بياناته م��ع تاريخه المرضي، 
ورب��ط المل��ف الطب��ي اإللكترون��ي بالنظ��ام الوطن��ي 
للمعلوم��ات الصحي��ة بكامل األنظم��ة الصحية األخرى 
من خالل نظام الطلبات اإللكترونية لألش��عة والمختبر 
والصيدلية والتمريض بما فيها التحويالت اإللكترونية 
للمرضى، مما أس��هم في س��رعة تقديم هذه الخدمات 
والطلب��ات داخل المراكز الصحية بم��ا فيها تقليل فترة 
انتظار المرضى، ورفع كفاءة التشخيص والعالج وتقليل 
المخاط��ر الطبية، خصوصًا في ظ��ل وجود تطبيق يحوي 
أفض��ل الممارس��ات الطبية بكونها قائم��ة على األدلة 

ومحّدثة باستمرار. 
- جائ��زة أفضل الممارس��ات الحكومية للكش��ف المبكر 

لألمراض غير السارية بالملتقى الحكومي 2017:
فازت وزارة الصحة بجائزة أفضل الممارس��ات الحكومية 
عن مشروع تطبيق الكشف المبكر لألمراض غير السارية 

في الملتقى الحكومي الثاني 2017، وهو مشروع سعت 
الوزارة من خالله إلكس��اب المجتمع أنماط حياة صحية، 
والت��دّرب على مهارات العناية الذاتية للتحكم بالمرض 
وتجنب المضاعفات، حيث تم غرس أهم مبادئ الحفاظ 
على الصحة من خالل حث المجتمع على المعرفة بعوامل 
الخط��ر والوعي بدوره في الوقاية، وتحويل المجتمع إلى 
معتمد على ذات��ه وقادر على معرفة الوقت المناس��ب 
لطلب المس��اعدة، من أجل تقليل األشخاص المصابين 
باألم��راض المزمنة والتقليل من مضاعفاتها، والوقاية 
من احتمالية اإلصابة بها، والتقليل من الحاجة للتحويل 
إلى الطوارئ، ومن ثم التقلي��ل من الحاجة لإلدخال إلى 

المستشفى.
وهدف المش��روع إلى التقليل من األش��خاص المصابين 
باألمراض المزمنة من خالل االكتشاف المبكر لألمراض، 
والتركي��ز عل��ى الوقاية وثقاف��ة األف��راد األكثر عرضة 
لإلصابة باألمراض غير س��ارية، والتقليل من األشخاص 
المصابي��ن بالمضاعفات م��ن األمراض غير الس��ارية، 
ووقاية المرضى من اإلصابة بأمراض القلب والشرايين، 
والتقلي��ل من الحاج��ة للتحوي��ل إلى الط��وارئ وكذلك 
الحاج��ة لإلدخ��ال إل��ى المستش��فى، لزي��ادة اإلنتاجية 
لألفراد، وأخيرًا تعزيز الش��راكة الفعالة مع إدارة الصحة 
العام��ة وإدارة تعزيز الصحة وقس��م الط��وارئ بمجمع 
الس��لمانية لجذب المرض��ى المصابي��ن واألكثر عرضة 
لألمراض المزمنة، مما ساهم ذلك في تسجيل انخفاض 
في معدل ضغط الدم ومعدالت الس��كر ونسبة الدهون 

بأنواعها في الدم، وانخفاض عامل السمنة.
- جائ��زة التمي��ز للحكومة اإللكترونية ع��ن فئة أفضل 

موقع حكومي إلكتروني عام 2017:
تس��عى وزارة الصح��ة إل��ى تقدي��م خدم��ات متط��ورة 
وذات كف��اءة عالي��ة للنهوض بالمنظوم��ة اإللكترونية 
ف��ي البحرين، وفي س��بيل االرتقاء بالخدم��ات المقدمة 
للمواطني��ن والمقيمي��ن والت��ي أصبحت الي��وم تواكب 
أح��دث وأفض��ل األس��اليب التقني��ة بال��دول المتقدمة 
وأكثره��ا تطورًا وجاهزية، تم تجديد موقع وزارة الصحة 
ليعك��س جزءا م��ن الخط��وات التنفيذية الس��تراتيجية 
مملكة البحرين لتطبيق الحكومة اإللكترونية، مع األخذ 
بعين االعتبار معايير تقرير األمم المتحدة حول جاهزية 

الحكومة اإللكترونية.
ونال موق��ع وزارة الصحة في ع��ام 2017، جائزة التميز 
للحكوم��ة اإللكتروني��ة ع��ن فئة أفضل موق��ع حكومي 
إلكتروني بج��دارة لتوافر عددًا من المقومات التي يجب 
أن تتواف��ر ب��أي نظ��ام الكتروني متقدم، حي��ث تتوافر 
بالموق��ع س��هولة الوص��ول وتع��دد القنوات، وس��رعة 
تجاوب الموقع وتصميمه المالئم، وس��هولة استخدامه 
والتنق��ل في��ه، إضافة إل��ى توفي��ر آلي��ات التواصل مع 
الجمهور ومحت��وى متغير ومحدث واإلب��داع واالبتكاري 
بطريقة العرض، إلى جان��ب مأمونية الموقع من كافة 

النواحي وتحقيق االلتزام بالمعايير الدولية.
وحقق موقع وزارة الصحة زيادة ملحوظة في عدد الزوار، 
حيث يجد المتصفح خدمات متعددة لجميع الفئات سواء 
موظف��ي الوزارة وفئ��ات المجتمع من مملك��ة البحرين 
والخ��ارج، وتتوافر خدمات تفاعلية تتي��ح الحصول على 
خدمات المواعيد والنتائج المختبرية واألش��عة، وكذلك 
معلوم��ات أخ��رى تتعل��ق باألنظم��ة الصحي��ة ومرافق 
ال��وزارة وخدماتها، وأهم الوثائ��ق الصحية واإلحصاءات 
والدارسات والبحوث للمهتمين بالمجال الصحي، إضافة 
إل��ى توافر خدم��ات االستفس��ار والرد من قب��ل األطباء 

والمختصين بالوزارة باللغتين العربية واإلنجليزية.
- جائزة المس��ابقة العالمية ألفضل الممارس��ات لعام 

2017م عن خدمات كبار السن:
فاز فريق العناية بكبار الس��ن ف��ي وزارة الصحة بجائزة 
المس��ابقة العالمية ألفضل الممارس��ات لعام 2017م 
عن خدمات كبار الس��ن، وذلك ضم��ن 30 برنامجا على 
مستوى العالم في المسابقة العالمية للتميز في أفضل 
الممارسات الحكومية التي أقيمت في العاصمة الهندية 

بومبي خالل شهر أبريل من العام 2017.
ويهدف فري��ق العناية بكبار الس��ن إل��ى تقديم أفضل 
أن��واع الرعاية الصحية لفئة كبار الس��ن ف��ي البحرين؛ 
والتي تش��مل الخدمات الوقائي��ة والعالجية والتأهيلية 
في الجوانب الصحية والنفس��ية واالجتماعية، يقوم بها 
فريق متع��دد التخصص��ات يضم ممثلين م��ن األطباء 
والممرضين والباحثي��ن االجتماعيين والعالج الطبيعي 
والتأهيل��ي والتغذي��ة، إذ تمكنت هذه الف��رق من رفع 
مس��توى الوعي برعاي��ة هذه فئة كبار الس��ن من خالل 
تقديم العديد من ورش العم��ل والمحاضرات للطواقم 
الصحية، وإجراء البحوث العلمية ونش��رها، وتقليل مدة 
مك��وث المرضى كبار الس��ن في المستش��فى، ونقلهم 
إلى المن��ازل أو إلى مراكز الرعاي��ة الدائمة أو المؤقتة، 
وتقليل مضاعفات التقدم في الس��ن كتقرحات الس��رير 
والسقوط، ورفع مستوى تلقي التطعيمات الالزمة لكبار 

السن.
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لماذا غابت أهم الخدمات عن مدينة سلمان؟
س��لَّطت صحيفة الوطن مش��كورة الضوء على أهم 
وأبرز ما تعانيه مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية 
من نقص في الخدمات األساسية، وذهبت بنفسها 
هناك لتلقي نظ��رات واقعية على هذا النقص، كما 
التقت ببعض أهالي المنطقة الذين عبروا بدورهم 
ع��ن احتياجاته��م الرئيس��ية لكثير م��ن الخدمات 

»المفقودة«.
أجم��ل األهالي نقص الخدمات األساس��ية في عدم 
وجود مركز صح��ي للمدينة، وكذلك افتقار المدينة 
الكبيرة الجديدة لرياض أطفال ومدارس ومس��اجد 
ومخابز وب��رادات ومطاعم، إضافة إل��ى عدم وجود 
أب��راج االتص��االت فيه��ا، ما ش��كل انقط��اع أهالي 
المدين��ة عن العالم، وتأثر الطلبة بش��كل مباش��ر 
وبطريق��ة س��لبية خالل الدراس��ة عن بع��د، وذلك 
لعدم وجود ش��بكة اتص��ال تربطهم بمدارس��هم 

وتعليمهم!

ه��ذه النواقص ف��ي المدين��ة كان يجب أن ُتش��يد 
قبل بناء المنازل فيها، ف��ال ينفع أن نبني منزاًل فيه 
مجموعة من المواطنين، ث��م نجبرهم على الخروج 
بش��كل يومي لتوفير أبسط مقومات الحياة، كشراء 
الخبز والم��اء. كما يجب أن تحتوي على مركز صحي 
لتف��ادي تعرض بعض أصحاب األم��راض المزمنة 
والح��االت الطارئ��ة والحرج��ة لمخاط��ر إصابته��م 
بنوبات قاتلة لو لم يتم إس��عافهم وتقديم العالج 
لهم بش��كل مباش��ر. وهذا ال يكون إال بوجود مركز 

صحي في المدينة.
نع��ود لنقول ونكرر إن بناء أي مدينة س��كنية، ال بد 
أن يس��بقه إنش��اء بنية تحتية وخدماتية قوية، وأال 
تأتي تلك��م الخدمات في وقت ضائ��ع أو ُمتأخر، أو 
بعد أن يق��وم أهال��ي المدينة الس��كنية بمطالبة 
الجه��ات المعنية بتوفير كل ه��ذه االمتيازات التي 
من المفترض أن تكون قائمة قبل ُسْكناهم فيها.

نعم، ق��د تكون هناك مش��اريع مس��تقبلية مهمة 
ُمدرجة على ج��دول مخططات تل��ك الجهات، لكننا 
نتح��دث اليوم هن��ا عن فقدان الخدمات الرئيس��ية 
م��ن  كان  كم��ا  المس��تقبلية.  المش��اريع  ولي��س 
أو بع��ض  اإلس��كان  وزارة  أن توض��ح  المفت��رض 
الوزارات الخدمية هذا األمر بشكل مريح وصريح قبل 
أن يلجأ المواطن إلى اإلعالم ليوضح لنا الواضحات، 

ونقص الخدمات.
إن أهال��ي مدينة س��لمان الكرام ينتظ��رون الردود 
الرس��مية من الجه��ات المعنية م��ن أجل إعالمهم 
متى س��وف تتواف��ر الخدم��ات التي يطالب��ون بها 
ف��ي مدينتهم، بل إننا توقعنا أن تس��تفيد الجهات 
الرسمية من واقع تجاربها الممتدة أكثر من نصف 
قرن من تفادي سلبيات ونواقص المدن اإلسكانية 
السابقة حتى ال تتكرر في المشاريع الحاضرة، لكنها 

لم تفعل، إذ كررت ذات األخطاء الواضحة.

حرامية اإلنترنت
ال ش��ك أن التج��ارة اإللكتروني��ة باتت اليوم ف��ي حاجة أكبر لمزي��د من البحث 
والدراس��ة في البحرين بش��كل خاص وال��دول األخرى عمومًا، بع��د أن أصبحت 
تكنولوجيا إلزامي��ة أفرزتها التطورات المعاصرة وفي مقدمتها جائحة كورونا، 
لكن إش��كاليات تلك التجارة كثيرة وتس��توجب العمل على حماية المس��تهلك 
وضمان حقوقه قبل التوس��ع فيها، وإرس��ال المزيد من رسائل التوعية بعد أن 

وقع العشرات بل المئات ضحية للشراء الوهمي ولصوص اإلنترنت.
ويمك��ن للمس��تهلك أن يجد ضمان��ات محلي��ة للمنتجات التي يش��تريها عبر 
اإلنترن��ت، لك��ن تبقى حقوقه في علم الغي��ب طالما لجأ إلى الش��راء من خارج 
البحري��ن، وعل��ى الرغم مما تقدم��ه منصات كبيرة مثل أم��ازون وعلي بابا من 
ضمانات وتوصيات واعتمادية للش��ركات، إال أن تسلل شركات وهمية في تلك 
األس��واق، لم يتم الس��يطرة عليه تمام��ًا، وال يمكن حتى ضم��ان عودة حقوق 

المستهلك في حال النصب واالحتيال عليه.
هذه اإلش��كالية تعرض لها أصدقاء أعرفهم، أحدهم اش��ترى نظارة بمبلغ 200 
دوالر من موقع اإلنترنت، ثم تس��لم بعد أيام نظارة أطفال ال تس��اوي دوالرين، 
وبحرينية أخرى قامت بش��راء حقائب نسائية عن طريق اإلنترنت معتمدة على 
فارق الس��عر الكبير وجمال الصور، وياليتها تسلمت حتى حقائب رديئة، لكنها 
انتظرت وانتظرت ولم يصلها ش��يء، وال استطاعت أن تستعيد أموالها بعد أن 

اختفت الشركة من الموقع.
وتعتمد تلك الش��ركات الوهمية على أمور لتحقيق مآربها من المس��تهلكين، 
فأول فخ هو س��عر المنتج الذي يظهر أقل من سعره في سوق المحلي بأضعاف 

مضاعف��ة، والفخ الثاني هو موقع تلك الش��ركة، حيث يظهر للمس��تهلك أنها 
ش��ركة أمريكي��ة أو ألماني��ة أو بريطانية وعنوانه��ا في المقاطع��ة أو الوالية 
الفالني��ة – ش��ارع – مبنى – تلف��ون، وفي حال عدت إليهم بع��د عملية النصب 

واالحتيال ستكتشف أنها غير موجودة.
وهناك طرق احتيالية معكوس��ة من حرامية اإلنترنت فمثاًل تأتيك رسالة بأنك 
قد فزت بمبلغ وقدره مليون دوالر، أو رس��الة من أناس يزعمون أنهم كانوا في 
مناصب حكومية عالية ولديهم مبلغ كبير يريدون تحويله باسمك، وهم يقولون 
أعطنا رقم حس��ابك لنحول لك المبلغ، فما عليك إال أن تمأل هذه االستمارة وأن 
تدفع الرس��وم لتتس��لم المبلغ، وعندم��ا تقول لهم خذوا الرس��وم من جائزتي 
وحول��وا الباق��ي فيهرب الحرامية. ولكن في كل يوم يقع ضحية وإال لما اس��تمر 
اللص��وص في العمل. وال أريد إظهار مس��اوئ التج��ارة اإللكترونية فقط، فهي 
تحمل الكثير من فرص العمل واالستثمار، وهناك الكثير من التجارب الناجحة، 
لكنه��ا تحتاج لمزيد م��ن التثبت والتحقق، وكذلك تحت��اج إلى حماية »دولية« 
توف��ر للمس��تهلك ضمانات لحقوقه، وهو أمر لم يتم مناقش��ته على مس��توى 
الدول حتى اليوم، بينما تحاول تلك األسواق إثبات جودتها بفرض رقابة ذاتية 
على التج��ار. أعتقد أن كثيرين تعرضوا لقصص نص��ب واحتيال عبر اإلنترنت، 
ول��و فتح المجال للحديث عن التجربة لن يغلق بس��هولة، لذلك البد من إيجاد 

حلول، إلى جانب التوعية.

قبطان ورئيس تحرير جريدة الديلي تربيون اإلنجليزية.

األخونج الصعاليك وتقسيم البحرين بين »مسلم« و»متصهين«
األخونجي��ة الصعالي��ك في مملك��ة البحرين بدؤوا 
في تقس��يم البالد إلى قس��مين وهما »مس��لم« و 
»متصهي��ن«، فالمؤي��د التفاقي��ة الس��الم والذي 
جاءت بمنطلق��ات مملكة البحري��ن بقائدها حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل ورع��اه وأدام عزه 
والقائم��ة عل��ى التعاي��ش والتآخ��ي بي��ن جميع 
الطوائف واألع��راق يوصف بأن��ه »متصهين«، أما 
من يقف مع رأيهم ويساندهم فيما يقولونه فيقال 

عنه »مسلم«.
إذًا م��ن الذي يقس��م المجتم��ع البحرين��ي ويصنع 
الفتنة بين الش��عب الواحد، أليس تلك المنطلقات 
نفس��ها التي تسببت بأزمة ألشقائنا في جمهورية 
مص��ر وبالتحديد بعد ث��ورة ٢٣ يوليو؟ أليس هذا 
التقسيم نفسه الذي روج إليه »األخوان المسلمين« 
في مص��ر و»القاع��دة« و »داعش« ب��أن حكومات 

العالم العربي وصفوهم بأنهم ليس��وا مس��لمين 
وصهاينة وطغاة وغيرها من التصانيف التي جعلت 
شبابنا العربي يتسارع لالنتماء إلى تلك الجماعات 

المتطرفة.
هذا واقع اليوم نعيشه في البحرين، وال نلقى جهة 
رقابية تحاس��ب قي��ادات األخون��ج الصعاليك على 
نش��رهم لتل��ك المفاهي��م الخاطئة والتي تقس��م 
ش��عب مملكة البحرين، أيعقل ب��أن يقال ذلك في 
حس��ابات قي��ادات أخونجية ف��ي بالدن��ا والجهات 
المعني��ة والتي يجب بأن تتخ��ذ إجراءاتها ضد من 
يروج لهذا التقس��يم في وض��ع »الصامت«!، وهذا 
يعارض تمامًا رؤية س��يدي جالل��ة الملك المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه ف��ي التصدي للفك��ر المتطرف 

والذي ال يعبر عن البحرين وشعبها.
فالبحرين ومنذ تأسيس��ها قبل ٥ آالف س��نة وهي 

تض��م الجمي��ع وتحتضن كافة الديان��ات من دون 
المساس بأي عرق أو طائفة ويمارس بها الشعائر 
الدينية بحرية، وأننا كمسلمين موحدين هلل نؤدي 
ف��روض الص��الة ونزك��ي ونص��وم ون��ؤدي أركان 
اإلسالم، تأتي جماعة إرهابية متطرفة في البحرين 
وتتهم الكتاب والمؤيدين التفاقية السالم بأنهم 
متصهين��ون، ه��ذه جريم��ة ترتك��ب أم��ام أعين 
الجهات ذات العالقة، وهي من أبش��ع الجرائم التي 
جندوا به��ا إرهابيين ومتطرفين في دول ش��قيقة 
وتس��ببت بتفجيرات واستهداف لرؤساء دول ومصر 
خير ش��اهد على ذلك، فالرسالة من اآلخر »احكموا 
قبضتك��م عليهم قبل أن يصنعوا الفوضى ويجندوا 
جيش��ًا وعتادًا يصعب بعد ذلك الس��يطرة عليهم، 
فأح��داث ٢٠١١ كانت درس��ًا مؤلم��ًا وعلينا اليوم 

تطبيق ما تعلمناه«.

السبب في عدم العودة للخلف
لعلها نقطة أو مالحظة قالها الكثير من اإلعالميين 
وأصحاب القرار بعد انتش��ار الجائح��ة وتحول كثير 
م��ن أمور الحي��اة في بالدن��ا والعال��م قاطبة، بأن 
وتيرة التحول إلى العالم الرقمي تسارعت وأصبحت 

واقعًا في ليلة وضحاها.
كم��ا أك��د الكثير م��ن المس��ؤولين أن النقلة التي 
حدثت ورغ��م عدم التخطيط المس��بق له��ا فإنها 
نقطة ال عودة فيها. بل هي منعطف للتحول الكلي 

نحو سياسة جديدة للعمل وقضاء المهام.
ووج��ود بني��ة تحتي��ة متقدم��ة وس��باقة لش��بكة 
االتص��االت في مملكة البحرين س��هل تحويل كثير 
م��ن المه��ام الروتينية إل��ى مهام عن ُبع��د، منها 
أداء المه��ام الوظيفية للوظائف  س��واء في القطاع 
الخ��اص أو العام، كما قدم حلواًل وتس��هياًل لتحول 
التعلي��م إلى تعلي��م عص��ري يواك��ب دول العالم 

المتقدمة من ناحية اإلمكانيات.

كما ال ننس��ى الدور الكبير والمح��وري الذي قدمته 
الحكومة اإللكترونية ف��ي فترة الجائحة وما قبلها، 
فق��رار الدولة بإنش��اء هيئة الحكوم��ة اإللكترونية 
في أغس��طس 2007 بموجب مرس��وم ملكي أسهم 
بش��كل كبير ف��ي تجهيز التصور لمس��تقبل العمل 
وإنج��ازات المعام��الت، حي��ث ضمت ه��ذه الهيئة 
وتح��ت مظلتها أغل��ب الخدم��ات والمعامالت التي 
تقدمها الوزارات والمؤسسات في الدولة األمر الذي 
أعطى صورة أكثر من إيجابية في إنجاز المعامالت.

وكل ه��ذه األمور تعطينا الس��بب ف��ي عدم العودة 
للخل��ف، وع��دم التراجع. فاإلنجاز ال��ذي تحقق خالل 
هذه الفترة والقصي��رة، كان مجرد فكرة، والمضي 
قدمًا في تفعيله كان عماًل شجاعًا وخطوة حكيمة.

وهو نفسه السبب الذي يدفعنا للتساؤل عن بعض 
الجه��ات التي تصر على انتهاج نفس النهج القديم 
ف��ي تقديم الخدم��ات وإنجاز المعام��الت، وهو أمر 

واق��ع في عدة جهات خدمية والتي تلزم المراجعين 
بالحض��ور وإنج��از معامالتهم بالط��رق التقليدية 
القديمة )نس��خة من كل ش��ي(، رغم أن كل بيانات 
المواطني��ن والمقيمين تتوفر لدى هذه الجهات إال 

أنها أصبحت عادة لدى بعض الجهات.
فمن غير المقبول أن يذهب المراجع ألي جهة حاماًل 
كمًا م��ن األوراق إلجراء معاملة بس��يطة يمكن أن 
تنف��ذ حتى عن طريق البري��د اإللكتروني، ومن غير 
المقبول أن يك��ون حضور هذا المراج��ع فعليًا لدى 
مق��رات هذه الجهات بينما كل األمور يمكن أن تتم 

عبر االتصال المرئي أو السمعي.
فق��ط م��ا نريده م��ن قيادتنا السياس��ية أن تعجل 
م��ن التح��ول اإللكترون��ي والرقمي أم��رًا مفروضًا 
على جميع مؤسس��ات الدولة، وأن يكون الش��خص 
المراجع س��ببًا في إجبار هذه  الجهات على التطوير 

عن طريق اعتماد آلية تقييم المعامالت.

تحامل
ل��م يعجبن��ي التحامل الذي ظه��ر في تغريدات بع��ض المغردين 
المحليين ردًا على تغريدة كتبها أحد األخوة من دولة ش��قيقة كان 
يم��دح فيه��ا بطريقة غير مباش��رة نجاح البحرين ف��ي خفض عدد 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وكما ذكر على الرغم من إمكانياتنا 
)المتواضعة(. وأعتقد أن��ه كان عليهم التريث في الرد والنظر إلى 

تغريدته بشكل إيجابي.
والس��بب أن الرج��ل م��ن المقربي��ن للبحري��ن وعالقت��ه جيدة مع 
قيادتها وأهلها منذ زمن طويل باإلضافة إلى إقامة عدد من أفراد 
عائلت��ه في البحرين إقامة دائمة وانخراطه��م في العمل التجاري 
فيه��ا. لذلك ال يمك��ن أن يقصد هذا الرجل التقليل من ش��أن بلد 
أحبه��ا واس��تثمر فيها تجاريًا واس��تقرت في��ه عائلت��ه. وقد كان 
مضم��ون التغريدة واضح��ًا وهو تذكير المعنيين ف��ي بلده بنجاح 
البحري��ن في الحد من انتش��ار الوب��اء والتي ال تق��ارن إمكانياتها 
المالي��ة )أي البحري��ن( باإلمكاني��ات المالية المتوف��رة لدى بلده 
ملمحًا أن مكافحة الجائحة ليس مرتبطًا بالمال فقط بل بالتنظيم 

والتخطيط والتنفيذ المحكم.
ومما الشك فيه أننا في البحرين لدينا القدرة على التنظيم والتنفيذ 
بمس��تويات عالية وجودة ممت��ازة في كثير م��ن المجاالت. فنحن 
بل��د س��باق الفورموال )١( مثاًل، الس��باق العالمي ال��ذي يحتاج إلى 
قدرة فائق��ة على التنظيم ونحن من ينظم مؤتمرًا عالميًا س��نويًا 
بنجاح تام يعرف باس��م )حوار المنامة( ويستضيف أهم السياسيين 
والعس��كريين أيض��ًا. باختصار، نحن أصحاب إنج��ازات كبيرة أخرى 

قياسًا بحجم اإلمكانيات.
وال أرى األمر مزعجًا عندما نوصف بأن إمكانياتنا المالية )متواضعة( 
مقارن��ة ببعض الجي��ران فهذا هو الواقع والحقيق��ة. والواقع أيضًا 
يقول إنن��ا كثيرًا ما نتخطى حاجز اإلمكاني��ات وننجح بفضل وجود 
رؤية ثاقبة تتمتع بها الجهات التنفيذية وبفضل حسن التخطيط 
واإلدارة. ببس��اطة نحن ومنذ عقود نتعامل مع واقعنا بثقة وبدون 
خج��ل وننجح في تحقيق بع��ض األمور التي ال يس��تطيع تحقيقها 
م��ن يملك المال الوفي��ر. ومازلت أذكر حديثًا مص��ورًا لولي عهدنا 
رئيس وزرائنا األمير س��لمان أطال اهلل ف��ي عمره يذكر فيه باللغة 

Punching above our weight اإلنجليزية أننا أحيانًا كبلد
أي أننا في البحرين نقوم بأدوار أكبر من حجمنا نظرًا لوجود طموح 

كبير وعزيمة وإصرار.
ولذل��ك أتمن��ى م��ن المغردي��ن المحليي��ن الك��رام االبتعاد عن 
)الحساس��ية( المفرط��ة ف��ي النظ��ر لألم��ور واالنتباه إل��ى مصدر 
التغريدات ف��ي كل وقت. فإن جاءت من مص��در خبيث فالحق لكل 
مغ��رد أن يرد بم��ا أؤتي من حج��ج وقدرات وإن ج��اءت من مصدر 
نعرفه ويعرفنا، فعدم الرد هو األفضل حفاظًا على عالقتنا الطيبة 

مع الجميع.
عمومًا، نب��ارك للفريق الوطني البحرين��ي النجاح في خفض حاالت 
اإلصابة بس��بب فعالية اإلجراءات الت��ي طبقها مؤخرًا ونبارك لهم 
كذلك اإلقب��ال الكبير عل��ى التطعيم وبإذن اهلل يأت��ي اليوم الذي 
نهنىء فيه أنفسنا جميعًا على  السيطرة التامة على الوباء الفتاك. 

المشوار مازال يحتاج إلى وقت وصبر والتزام.

بخطى ثابتة سننتصر
أثبت��ت البحري��ن بأنها تمش��ي بخط��ى ثابتة في جمي��ع المراحل 
القاس��ية التي فرضتها جائح��ة كورونا عالمي��ًا، وكانت توجيهات 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين حفظه اهلل ورعاه دائمًا س��باقة به��دف حماية المواطنين 
والمقيمي��ن والمحافظ��ة على صحته��م وس��المتهم، فمنذ بداية 
عام 2020 وبلدان العال��م تواجه تهديدات كورونا وتطوراتها في 
كل مرحلة، والتي انعكس��ت بشكل مباش��ر على صناع القرار لوضع 
الق��رارات واألنظمة اإلدارية التي تتناس��ب وإدارة األزمة من خالل 
تط��ورات الجائحة في مختلف بلدان العال��م، فضاًل عن الدور الذي 

تقوم به منظمة الصحة العالمية في صياغة القرارات عالميًا.
وكعادته��ا كان لمملك��ة البحري��ن وقيادته��ا دوٌر س��باق وريادي 
عل��ى أكثر من صعيد من��ذ بدء الجائحة، وعم��ل الحكومة والفريق 
الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، والذي أطلق منذ البدايات ُحزمة م��ن القرارات التي تصب 
ف��ي مصلحة المواط��ن والمقي��م بالدرجة األول��ى وتحمي صحته 
وس��المته، وعليه بذل��ت الدولة الغالي والنفي��س من أجل تحقيق 

األمن الصحي وحماية كل من يعيش على أرضها.
وما زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس 
غيبريس��وس لمملكة البحري��ن بمرافقة الدكتور أحم��د المنظري 
المدير اإلقليمي للمنظمة لش��رق المتوس��ط الفتتاح مقر منظمة 
الصح��ة العالمية في البحرين، وتعيي��ن أول ممثل دائم للمنظمة 
إلقليم ش��رق المتوس��ط ف��ي مملكة البحري��ن الدكتورة تس��نيم 
عطاط��رة، اال تتويج��ًا لمس��يرة اإلنج��ازات الصحية الت��ي حققتها 
مملك��ة البحرين، وخط��وة جديدة لترس��يخ التع��اون الوثيق بين 
الجانبي��ن في المجاالت الصحية، والت��ي تهدف بالدرجة األولى إلى 
تعزيز س��بل التكامل لمواصلة تطوير المش��اريع الصحية، لتحقيق 
األه��داف التنموية المش��تركة في القطاع الصحي. وش��هد ضيفا 
المملك��ة الكرام وعن قرب إنج��ازات كوادرنا الصحية المتميزة في 
الخطوط األمامية، ودورهم في هذه المرحلة في تطبيق توجيهات 
الحكومة والفري��ق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا للخروج من 
هذه األزم��ة، وذلك بتطبيق اإلجراءات االحترازية للتصدي للجائحة 
والحد من انتش��ارها مما س��اهم في الحفاظ على صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.
ختامًا.. ليس بالغريب على البحرين هذا اإلنجاز الصحي الكبير الذي 
حققته بتكات��ف جميع الجهات وفق خطة وطنية صحية مدروس��ة 
وثابت��ة.. ليس بالغري��ب على البحرين أن تبقى ف��ي الصدارة وأن 
تك��ون مثااًل للبل��د الصحي ال��ذي يتمت��ع بجميع معايي��ر الصحة 
والسالمة العالمية، ما كان لكل هذه النجاحات واإلنجازات المتميزة 
أن تتحق��ق لوال دعم قائدها جالل��ة الملك المفدى وحكمة صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء وقيادته لفريق 

البحرين الذي يسعى للوصول بسفينة الوطن لبر األمان.



قــام المديــر العــام لمنظمــة الصحة العالمية تيــدروس أدهانوم غيبريســوس، يرافقه وكيل وزارة الصحــة وليد المانع 
وعــدد مــن المســؤولين، بزيــارة مركــز البحريــن الدولــي للمعــارض والمؤتمــرات، ومستتشــفى الملــك حمــد الجامعــي، 
ومستشــفى قوة دفاع البحرين )المستشــفى العســكري(، ومركز الشــامل الميداني، ومركز التطعيم في مجمع ســترة 
التجــاري، ومركــز الفحــص مــن المركبــات فــي محافظــة المحــرق، وذلك ضمــن الزيارة الرســمية التي يقــوم بها معالي 

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة االفتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة.

وزارة  وكيـــل  أطلـــع  الزيـــارة؛  وفـــي 
الصحـــة، المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية على اإلجـــراءات االحترازية 
التـــي قامت بها مملكة البحرين ضمن 
جهودهـــا للتصـــدي لفيـــروس كورونا 
والمنظومـــة الصحيـــة المتكاملة التي 
تتمتـــع بهـــا المملكـــة والتـــي أســـهمت 
فـــي دعم كافـــة الجهود نحـــو تحقيق 
االهتمـــام  بفضـــل  وذلـــك  أهدافهـــا، 
والدعم المتواصل الذي توليه المملكة 
للقطاع الصحي وحرصها على تقديم 
كافـــة الخدمات الصحيـــة للمواطنين 
والمقيميـــن بجودة عالية في مختلف 
الظـــروف، ومواكبة أحدث التطورات 

الطبيـــة وفـــق أفضل الممارســـات في 
ظل الظروف الصحية الراهنة.

مـــن جهته، أعـــرب مدير عـــام منظمة 
الصحـــة العالمية عن شـــكره وتقديره 
لولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، ومملكـــة البحريـــن 
علـــى حســـن وكـــرم الضيافـــة، مؤكدًا 
أن مملكـــة البحريـــن تعـــد مـــن الدول 
العالميـــة  االســـتجابة  فـــي  الرائـــدة 
للتعامل مع جائحـــة فيروس كورونا، 
حيث قامت المملكـــة بتطبيق العديد 
للحـــد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــن 
مـــن انتشـــار الفيـــروس منـــذ البدايـــة 

وقبـــل اإلعـــان عـــن أول حالـــة فـــي 
مـــع  يتماشـــى  بمـــا  وذلـــك  البحريـــن 
توصيـــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
حيث تعاملت المملكة بشكل شمولي 
التداعيـــات  الحســـبان  فـــي  واضعـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة للفيروس 
مـــع توفيـــر الفحص والحجـــر والعزل 
المجانـــي  والتطعيـــم  والعـــاج 
للمواطنيـــن والمقيمين، ما أســـهم في 
الوصـــول لتطعيـــم أكثـــر مـــن مليـــون 
مـــن إجمالـــي   % 70 بنحـــو  شـــخص 

السكان بجرعتي التطعيم.
وقـــّدم المانـــع خـــال الزيـــارة شـــرًحا 
مفصاً عن اإلجـــراءات النوعية التي 

اتخذتهـــا مملكة البحرين في مختلف 
الجوانـــب الصحية واالســـتعداد التام 
والمنّظم من خال اســـتحداث مراكز 
مخصصـــة للفحـــص والحجـــر والعزل 
والعـــاج تحت إشـــراف طاقـــم طبي 

البروتوكـــوالت  حســـب  متخصـــص 
والتعليمـــات  المعتمـــدة  العاجيـــة 
الصـــادرة من منظمة الصحة العالمية، 
إلى جانب زيادة الطاقة االســـتيعابية 
لمراكـــز التطعيم، وتوفير االســـتجابة 

عبـــر  المســـتجدات  لكافـــة  الســـريعة 
تســـخير مختلف اإلمكانيات للتصدي 
الســـاعة  مـــدار  علـــى  للفيـــروس 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات الوقائيـــة 

والتشخيصية والعاجية 

المنامة- وزارة الصحة

مدير “الصحة العالمية”: البحرين من الدول الرائدة في التعامل مع “كورونا”
ــن ــذوا الجرعتيـ ــكان أخـ ــن السـ ــا” و70 % مـ ــم “مجانـ ــاج والتطعيـ ــر العـ ــص وتوفيـ الفحـ

البحرين تفوز بـ 4 فئات من جائزة “الشباب العربي المتميز للتنمية المتكاملة”
ـــاالت ـــن المج ـــد م ـــي العدي ـــه ف ـــات كفاءت ـــى إثب ـــادر عل ـــي ق ـــباب البحرين ـــدان: الش حمي

أشـــاد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان بفـــوز مملكـــة البحريـــن 
بــــ 4 فئـــات مـــن جائـــزة مجلـــس الشـــباب 
العربـــي للتنمية المتكاملة للشـــباب العربي 
المتميز في نســـختها الـ 12، والتي ينظمها 
مجلس الشـــباب العربي للتنمية المتكاملة 
بالتعـــاون والتنســـيق المشـــترك مـــع إدارة 
منظمات المجتمع المدني وإدارة الشـــباب 
والرياضة بقطاع الشؤون االجتماعية في 
جامعة الدول العربية، والتي عقدت تحت 
شعار “تمكين الشباب العربي نحو التحرك 

اإليجابي”.
وأكـــد أن هـــذا الفـــوز يأتـــي تأكيـــًدا علـــى 
تميـــز الشـــباب البحرينـــي وقدرتـــه علـــى 
إثبـــات وجـــوده وكفاءتـــه فـــي العديد من 
المجاالت، فضًا عن تمكن القطاع األهلي 
فـــي المملكة من بلـــوغ وإدراك احتياجات 

المجتمع البحريني وتحســـس احتياجات 
الشـــباب والقـــدرة علـــى تقديـــم المبادرات 

المتميزة في كافة المجاالت.
البشـــر  مـــن: ضحـــى  كل  بالجوائـــز  وفـــاز 
فـــي  األول  بالمركـــز  إســـحاق  مدنـــي 
مجـــال العمـــل التطوعـــي، وممثـــل جمعية 
محمـــد  أحمـــد  علـــي  الشـــبابية  الخالديـــة 
آل خرفـــوش بالمركـــز الثانـــي فـــي مجـــال 
التوعيـــة الرياضيـــة، كمـــا فـــازت كل مـــن 
جمعيـــة الخالديـــة الشـــبابية فـــي مجـــال 
العمل االجتماعي بالمركـــز األول، والنادي 
العلمـــي لصاحبات األعمـــال والمهن الحرة 
البحرينيـــة بالمركز األول في مجال ريادة 

األعمال.
وبهذه المناســـبة، هنأ وزير العمل الشـــباب 
الفائـــزة  األهليـــة  والمنظمـــات  الفائزيـــن 
بهـــذا الفـــوز والتميـــز البـــارز، الـــذي يعتبـــر 
دليـــًا علـــى اهتمـــام مملكة البحريـــن بفئة 

الشـــباب، وذلك في ظـــل االهتمام والدعم 
البـــاد  عاهـــل  يوليـــه  الـــذي  الامحـــدود 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، لقطاع الشـــباب باعتبـــاره القطاع 
إتاحـــة  وضـــرورة  المملكـــة،  فـــي  األكبـــر 
الفرصة لهذه الشـــريحة المهمة بالمشاركة 
اإليجابية في العديـــد من جوانب الحياة، 
منوًهـــا فـــي هذا الســـياق بمـــا يوليـــه ولي 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
من دعم ومســـاندة لقطاع الشباب، وفتح 
المجال أمامهم لبلوغ آمالهم وطموحاتهم 
مختلـــف  فـــي  تنمويـــة  مواقـــع  وشـــغل 
المجـــاالت بالمملكـــة، باعتبارهـــم الركيـــزة 
وأحـــد  المســـتدامة  للتنميـــة  األساســـية 
مقومـــات النجـــاح والتنافســـية العالميـــة، 
مشـــيًدا فـــي الوقـــت ذاتـــه بجهـــود ممثـــل 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 

الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفـــة، والذي يقود الشـــباب بـــكل كفاءة 
واقتـــدار نحـــو اإلبـــداع والتميـــز. وتقـــدم 
الشـــباب  إلـــى مجلـــس  بالشـــكر  حميـــدان 
العربي للتنميـــة المتكاملة وجامعة الدول 
العربيـــة لرعايتهمـــا ومتابعتهمـــا الحثيثـــة 
العربـــي،  الوطـــن  فـــي  الشـــبابي  للحـــراك 
معربـــا عـــن ســـعادته بالثقـــة التـــي أوالهـــا 
المجلس للشباب البحريني واختيار لجنة 
التحكيـــم للمبـــادرات المتميـــزة في مملكة 
فـــي مجـــاالت  األولـــى  للمراكـــز  البحريـــن 
العمـــل التطوعي وريادة األعمـــال والعمل 

المؤسسي، على صعيد الوطن العربي.
هذا وســـيتم تســـليم الجائزة أثناء الحفل 
الختامي لفعاليات احتفال الشباب العربي 
باليوم العالمي للشباب 2021 بالقاهرة في 
الفترة من 12 - 14 أغسطس المقبل، علًما 
أن عـــدد الفائزين بلـــغ 30 فائًزا من 9 دول 

عربيـــة، هي: مصـــر، الســـعودية، البحرين، 
الكويـــت، ســـلطنة عمـــان، األردن، العـــراق، 

فلسطين والجزائر.
وتمنـــح الجائـــزة للشـــباب العربـــي المتميز 
في مجـــاالت، اإلعـــام، الثقافـــة بفروعها، 
االختـــراع واالبتكار، ريادة األعمال، العمل 
العلمـــي،  البحـــث  والخدمـــي،  التطوعـــي 
الرياضـــة، األعمـــال اإلنســـانية واإلغاثيـــة 
والعمـــل المؤسســـي، وذلك بهـــدف تكريم 
المتميزيـــن والمبدعيـــن من شـــباب العالم 
العربـــي تقديـــرا لجهودهـــم المتميـــزة في 

خدمة أوطانهم.
وتهـــدف جائـــزة الشـــباب العربـــي المتميز 
التي أطلقها مجلس الشـــباب العربي العام 
2006 تحت رعاية جامعة الدول العربية، 
إلى ترســـيخ قيم العمل التطوعي والعمل 
لدي الشباب العربي، وتعظيم حب الوطن 
واالنتماء والعمل المشـــترك، وإبراز جهود 

الشـــباب العربـــي المتميـــز ليكـــون نموذًجا 
وإعطـــاء  الشـــباب،  باقـــي  لـــدى  يحتـــذى 
الشـــباب العربي المتميز حقـــه في التقدير 
لما يقوم به من إنجازات. وركزت الجائزة 
هـــذا العـــام علـــى أعمـــال الشـــباب العربـــي 
فـــي المجاالت الثاثة الـــواردة في مبادرة 
التحـــرك  نحـــو  العربـــي  الشـــباب  “تمكيـــن 
اإليجابـــي “ مواطنـــة – تنميـــة – ســـام “، 
إذ تم التركيز على أعمال الشـــباب العربي 

المتميز التي دعمت هذه المحاور.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جميل حميدان

local@albiladpress.com03

“العمل” تعلن عن خدمات التدريب وتطوير القوى العاملة
أعلنــت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة عــن خدمــات التدريــب وتطويــر القــوى العاملــة والتــي شــملت العديد 
مــن الخدمــات منهــا خدمة التقييم الشــخصي االلكتروني والتســجيل بالبرامــج التدريبة االساســية واالحترافية 
والتسجيل ببرنامج التدريب على رأس العمل “ فرص” ، والتسجيل لبرنامج التدريب مع ضمان التوظيف “ضمان”.

ودعت الوزارة الراغبين على بالحصول 
على خدمـــات التدريب وتطوير القوى 
وزراة  موقـــع  الـــى  بالدخـــول  العاملـــة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعية للحصول 

على روابط التواصل المطلوبة.
واشارت الوزارة إلى أن خدمة التقييم 
الشـــخصي اإللكترونـــي  للباحثيـــن عن 
عمـــل تتضمـــن التقييـــم الذي هـــو احد 
االدوات المهمـــة التـــي تمكـــن الباحـــث 
عـــن عمل مـــن تحديـــد مســـاره المهني 
الصحيـــح ويعتمد على معايير محددة 
قـــام بوضعها خبـــراء ومختصـــون في 
مجاالت التحليل النفســـي والســـلوكي 

والمهني ويتضمن التعرف على الميول 
والرغبـــات والقـــدرات الذاتية والمهنية 
للباحـــث عن العمـــل ،واطـــاع المرصد 
المهنـــي على رغبات وقـــدرات الباحث 
عن عمل بصورة صحيحة تساعده في 
اختيار المهنة المناســـبة وتحديد نقاط 
القـــوة التي يتمتع بها الباحث عن عمل 
مـــن اجل ابرازها واالســـتفادة منها في 
عمليـــة البحـــث عـــن وظيفـــة باإلضافة 
الـــى مســـاعدة الباحـــث علـــى تحديـــد 
المهـــارات التـــي تحتـــاج الـــى مزيد من 
الـــوزارة  ، ودعـــت  التطويـــر والتعزيـــز 
الراغبين للحصول على خدمة التقييم 

العمـــل  وزارة  موقـــع  الـــى  بالدخـــول 
والتنمية االجتماعية .

واوضحت الوزارة ان القبول للتسجيل 
فـــي البرامـــج التدريبيـــة التـــي تنفذها 
الـــوزارة بالتعاون مع صنـــدوق العمل “ 
تمكيـــن “ يتطلب شـــروطا معينة تحدد 
حســـب كل برنامـــج تدريبـــي وحســـب 
وأن   ، عمـــل  عـــن  الباحـــث  مؤهـــات 
هناك متطلبات مشـــتركة لـــكل البرامج 
المتقـــدم  يكـــون  ان  منهـــا:  التدريبيـــة 
بحريني الجنســـية ، ان يكون مســـجا 
لـــدى الـــوزارة كباحث عمـــل ، اال يكون 
عمـــر المتقـــدم اقـــل مـــن ١٨ عامـــا ، ان 

يكـــون المتقـــدم للبرنامـــج حاصا على 
المؤهـــل المطلـــوب الـــذي تـــم تحديده 

لهذا البرنامج .
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  ودعـــت 
بالتســـجيل  المهتميـــن  االجتماعيـــة 
فـــي البرامـــج التدريبيـــة الـــى الدخول 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  موقـــع  الـــى 
علـــى جـــدول  االجتماعيـــة واالطـــاع 
او  االساســـية  التدريبيـــة  البرامـــج 
البرنامـــج  واختيـــار  االحترافيـــة 
المطلـــوب وتعبئـــة اســـتمارة االلتحـــاق 
بدورة تدريبية وارســـالها مع المرفقات 

المطلوبة على البريد االلكتروني .
التســـجيل  العمـــل  وزارة  وطرحـــت 
ببرنامـــج التدريـــب علـــى رأس العمـــل 
“ فـــرص “ وهـــو برنامج تدريـــب مهني 
على رأس العمـــل متعلق بمهنة او عدد 
مـــن المهـــن المحـــددة فـــي مؤسســـات 

القطـــاع الخـــاص والعـــام ، وذلـــك مـــن 
العمـــل  بيـــن صاحـــب  التعاقـــد  خـــال 
والباحثيـــن عن عمل لفتـــرات تدريبية 
قـــد تصل كحـــد اقصى ثاث ســـنوات، 
وحول متطلبـــات االلتحاق بالبرنامج ؛ 
دعـــت الوزارة الى الدخـــول عن طريق 
حســـاب الباحـــث عـــن عمل فـــي موقع 
الفـــرص  علـــى  واالطـــاع   ، الـــوزارة 
التدريبيـــة الموجـــودة لبرنامـــج فرص 

وترشيح الباحث نفسه .
ببرنامـــج  التســـجيل  ان  وأوضحـــت 
 “ التوظيـــف  ضمـــان  مـــع  التدريـــب 
ضمـــان “ يهـــدف لتوظيـــف عـــدد مـــن 
الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي مؤسســـات 
القطـــاع الخاص بحيث تتكفل المعاهد 
والمراكز التدريبية بتوفير وظائف لهم 
بأشـــراف الوزارة وتدريبهم في برامج 
 ، الوظائـــف  بتلـــك  متعلقـــة  تدريبيـــة 

ويشمل التدريب على الجانب النظري 
والجانـــب العملي والتدريب على رأس 
العمل في بعـــض البرامج التي تتطلب 
ذلـــك ويحصـــل الباحـــث عن عمـــل بعد 
االنتهـــاء مـــن التدريـــب علـــى شـــهادة 

احترافية او مهنية .
بالبرنامـــج  االلتحـــاق  وحـــول شـــروط 
مســـجا  المتقـــدم  يكـــون  ان  فيجـــب 
لـــدى الـــوزارة كباحـــث عـــن عمـــل و ان 
يجتـــاز امتحـــان القبـــول والمقابلة في 
المتعاقـــد  التدريبـــي  المركـــز  المعهـــد 
معـــه لتنفيـــذ البرنامـــج المذكـــور، وعن 
خطـــوات التســـجيل للبرنامج ، فيجب 
علـــى المقدميـــن تحميـــل االســـتمارات 
المطلوبـــة لتســـجيل للبرنامـــج ، وملئ 
المرفقـــات  مـــع  وارســـالها  االســـتمارة 
االلكترونـــي  البريـــد  علـــى  المطلوبـــة 

الموجود للوزارة.
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تيدروس غيبريسوس يطلع على اإلجراءات االحترازية التي قامت بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا     )تصوير: أيمن يعقوب(

المانمة -بنا

دشن الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكوميـــة، أحمد األنصـــاري، برنامج 
مجمـــع  منتســـبي  وتطويـــر  )تدريـــب 
الســـلمانية الطبي( والـــذي ُيعد إضافًة 
نوعيـــة للبرامـــج التدريبيـــة الموجهة 
لمنتســـبي المستشـــفيات الحكوميـــة، 
ويســـعى إلـــى رفـــع األداء واإلنتاجية 

بما يعـــزز من تقديـــم خدمات صحية 
جـــودة  وذات  ومســـتدامة  متكاملـــة 

عالية للمستفيدين.
 وأوضـــح الرئيـــس التنفيـــذي أنـــه تم 
تصميم البرنامج من قبل قسم تطوير 
الحكومية  بالمستشـــفيات  الموظفين 
وفـــق منهجيـــات حديثـــة ومبتكـــرة، 
باالرتـــكاز على ثـــاث ركائز أساســـية 
متمثلة في الذكاء العاطفي، والسلوك 

التنظيمي، وااللتزام التنظيمي.
 وقـــال إن البرنامـــج يضـــم مجموعـــة 
من الورش واللقاءات التفاعلية التي 
تتناول مجموعة مـــن المحاور الهامة 
كمهـــارات األداء الفّعـــال واإلنتاجيـــة 
وحـــل  األزمـــات  وإدارة  العاليـــة، 
التخطيـــط،  ومهـــارات  المشـــكات، 
باإلضافة إلى القيادة وتطوير الذات، 
التـــي تهدف إلـــى تدريـــب الموظفين 

المســـتدام،  علـــى االرتقـــاء والتطـــور 
الشـــخصية  مهاراتهـــم  وتنميـــة 
والعملية والتقنية، مع تعزيز االتصال 
والتواصـــل الفّعال لديهم بما يســـاهم 
فـــي إدماجهـــم فـــي خطـــط التطويـــر 
اإلســـتراتيجية، مشـــيرا إلـــى أنـــه تـــم 
منهجيـــات  مـــن  مجموعـــة  اعتمـــاد 
البرنامـــج  فـــي  الحديثـــة  التدريـــب 
والتدريـــب  التفاعلـــي،  كالتدريـــب 

بالتوجيه، و)الكوتشـــنج( المؤسســـي، 
والتدريب باللعب، وذلك بهدف زيادة 
الُمقدمـــة وتحقيـــق  الـــورش  فاعليـــة 

أقصى استفادة ممكنة.
بـــدء  تـــم  أنـــه  األنصـــاري  وأوضـــح   
تطبيـــق البرنامج على قســـم عاقات 
المرضى كونه الواجهة األولى لمجمع 
الســـلمانية الطبي وحلقـــة الوصل مع 
المســـتفيدين، وما للـــدور الذي يؤديه 

هذا القســـم من أهميـــة بالغة، على أن 
يشمل البرنامج كافة األقسام األخرى 
آليـــة زمنيـــة  الطبـــي وفـــق  بالمجمـــع 
محـــددة، مؤكدًا االســـتمرار في تنفيذ 
الخطط والمشـــاريع الراميـــة إلى رفع 
كفـــاءة منتســـبي كافة المستشـــفيات 
الحكوميـــة، بما يســـاهم فـــي االرتقاء 
أفضـــل  وفـــق  الصحيـــة  بالخدمـــات 

المعايير الدولية المعتمدة.

تدشين برنامج تدريب وتطوير منتسبي “السلمانية الطبي”

بدور المالكي
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رسالة لمدير منظمة الصحة العالمية
تيـــدروس  الدكتـــور  العالميـــة  المؤكـــد أن مديـــر منظمـــة الصحـــة  مـــن 
غيبريســـوس الموجـــود حاليـــا فـــي مملكـــة البحريـــن بمناســـبة االفتتاح 
الرســـمي لمكتب منظمة الصحة العالمية بالمملكة، وكذلك إطالعه على 
تجربـــة المملكـــة المتميـــزة واإلجـــراءات االحترازية والتدابيـــر الوقائية 
التـــي تـــم اتخاذها للتصـــدي لكورونا، ســـيذهل من براعة الـــكادر الطبي 
وتوحيد الجهود وقـــوة التنظيم والتدبير والخدمات المثمرة والناجحة 
التي قدمتها مملكة البحرين للمواطن والمقيم لحفظ وسالمة المجتمع، 
ففي مثل هذه الظروف التي يعيشـــها العالم اســـتطاعت مملكة البحرين 
بســـواعد أبنائهـــا مواصلـــة عوامـــل الدفـــع نحو الهـــدف المنشـــود وعدم 
تأثـــر عجلة التقـــدم والتطور والرخاء، وليس هناك أي شـــك بأن وصول 
البحرين إلى هذا المســـتوى جعل الواقفين خارج اإلطار من دول العالم 
قاطبـــة يتفرجون ويراقبون الطاقات واإلمكانيات المســـتمرة والدؤوبة 
وإرادة التحـــدي لفريـــق البحرين بقيادة ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
حفظـــه هللا ورعـــاه الذي يحتل مكانـــة مهمة في علم القيـــادة بمفهومها 

الكامل.
ســـعادة مديـــر منظمة الصحـــة العالمية الدكتور تيدروس غيبريســـوس، 
ثـــق تماما أن الدروس والمفاهيـــم والخطط التي وضعها فريق البحرين 
الطبـــي للتصـــدي لكورونـــا والتـــي أوصلتنـــا إلـــى طريق النصـــر تقتضي 
كتابـــة وتحبيـــر مجلدات عديدة، إذ من المهم إلقـــاء الضوء على الركائز 
األساســـية التـــي بني عليهـــا هذا الفريق بقيادة ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه لمختلف الدول لتنهـــل من “تنظيمه 
وتفكيره وثقافته وخططه الواضحة وتحليله الذي تماشى مع متطلبات 
الوضع”، وســـترى بنفســـك اليوم مقدرة المواطـــن البحريني على الخلق 
واالبتـــكار واإلنتـــاج وروح التحـــدي التي يتســـلح بها التـــي أوصلته إلى 

أرفع مدارج العلم والمعرفة.
سعادة مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس، كما  «

شاهدت وعرفت خالل زيارتك، نحن بلد صغير في المساحة، ولكننا عظماء 
وكبار في الطاقات والمواهب والقدرات، وعلى مر التاريخ أثبت البحرينيون 

مهارتهم وقوة تحملهم وإرادتهم الصلبة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ذات مســـاء، تعـــّرض طفل إلصابـــات متفرقة في أنحاء جســـده بعد هجـــوٍم ُمباغت 
من كلب شـــرس تعوُد ملكيته لبحريني من أصحاب الحظائر القريبة من ســـكن ذلك 
الطفل الذي لم يتجاوز عمره عشـــرة أعوام بإحدى المحافظات عندما كان يلعب مع 
مجموعة من أصدقاء الحّي الذين تفاجأوا بكلب هائج يلحقهم بنباحه مسرعًا حتى 
اســـتطاع أْن يمســـكه مـــن ثيابه وبعدها من يده وبدأ بجره بضعـــة أمتار؛ ما نتج عنه 
جرح غائر وانتفاخ فيها اضطره أْن يبقى تحت المالحظة الطبية أليام! فيما انقّضت 
مجموعـــة كالب حراســـة من إحدى المجمعات الســـكنية القريبة علـــى فتاة بحرينية 
بعـــد أْن هجمـــوا عليهـــا أثناء جلوســـها فترة ما بعـــد الظهيرة مع قريبـــة لها على أحد 
الســـواحل؛ نتج عنه عاهة مســـتديمة! وفي حادثة مغايرة ُأصيب صبي بجرٍح نازف 
في أحد كتفي يديه بإحدى المتنزهات العامة من كلٍب ُيعتبر من الســـالالت الشرسة 

التي تعرف بحجمها الكبير! هذا والحوادث من هذا النوع تتكرر لما ال نهاية.
األســـد والفهد والضبع والذئب والتمساح والثعبان وبعض أنواع الشمبانزي والوشق 
والعقـــرب والكنكاجوس والببغاوات القرمزية والـــكالب وغيرها، تعّد من الحيوانات 
المفترســـة التي تعتاش على مطـــاردة الحيوانات الضعيفة التي تتغذى بدورها على 
األعشـــاب حيـــث تقـــوم األولـــى باالنقضاض عليهـــا، خصوصـــًا أّن أغلبهـــا يعيش في 
جماعـــات وتتعـــاون مع بعضهـــا البعض على افتـــراس الحيوانات الثديـــة والزواحف 
واإلنســـان على حّد ســـواء. وعليه يكون من الُمستهجن – على وجه اإلطالق - رؤية 

مشـــهد إنســـان يلهو ويلعب مع أحد هذه الحيوانات بحرية وأمان من أجل الفرجة، 
بـــل ويتباهـــى بعضهم أمام أصدقائه ومتابعيه عندما ُيوّثـــق تجربته عبر فيديوهات 
بهلوانيـــة ُمضحكـــة ينشـــرها علـــى منّصات التواصـــل االجتماعي رغم مـــا يضّج به – 
بيـــن الفينـــة واألخرى – بعـــض األهالي في متنوع بقاع األرض بعد موت شـــباب في 
مقتبل العمر متأثرين بإصابات تعّرضوا لها إثَر هجوم حيوان مفترس كانوا يقومون 
بتربيتـــه فـــي بيوتهـــم أو مزارعهم! وهو مـــا يعّد – في المقـــام األول - تجاوزًا لقانون 
الطبيعـــة التي تعتـــاز فيها مثل هذه الحيوانات العيش في البـــراري والغابات وحّقها 

التواجد في بيئاتها الطبيعية.
نافلة: «

تتضاعـــف خطـــورة اقتناء الحيوانات المفترســـة فـــي البيوت، ليس فـــي انقضاضها 
على أصحابها فحســـب، بل عندما تهرب من المنـــازل معرضة حياة الجيران والمارة 
للخطر، وفي المقابل تأتي مساعي بعض المجالس البلدية المحلية كالمجلس البلدي 
بمحافظة المحرق والجنوبية في منع اقتناء الحيوانات المفترسة، خطوة رائدة من 
أجل تأمين المجتمع من انتشـــار هذه الظاهرة وتقليل معدالت الحوادث واإلصابات 
واألمـــراض الناتجـــة مـــن اقتناء مثل هـــذه الحيوانـــات الُمضرة، عـــالوة على توعية 
األفـــراد والجماعات من خطر حيازتها في المنـــازل أو المزارع تفاديًا إليذاء الغير أو 

ترويعهم.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

حيواناٌت ُمفترسٌة في البيوت!

المحنـــة الحاليـــة التـــي تمـــر بها دولة تونـــس الشـــقيقة تحت وطأة جائحـــة فيروس 
كورونـــا اللعيـــن يجـــب أن تكون درســـا مهما لكل الـــدول العربية الشـــقيقة، خصوصا 

الدول التي لم يحصل العدد األكبر من مواطنيها على اللقاح.
لـــو جاز لنا أن نصف الفيروســـات بالغدر والمكر لـــكان فيروس كورونا أحق من غيره 
بهذا الوصف، ألن ما حدث في الحالة التونسية يجعله جديرا بهذا الوصف، خصوصا 
أن تونـــس خـــالل الموجـــة األولى لهـــذا الوباء فـــي العـــام الماضي حققـــت نجاحات 
واضحة في مواجهة هذا الفيروس اللعين، واســـتطاع التونسيون السيطرة إلى حد 

كبير على هذا الفيروس باتباع قواعد التباعد االجتماعي.
لكـــن يبدو أن هـــذا الفيروس مثل عدو مختبئ ينتظـــر الفرصة لكي يجهز من جديد 
ويفتـــك بالمئـــات أو اآلالف من البشـــر، وهـــذه الفرصة تأتيه في اللحظة التي يشـــعر 
فيهـــا الناس باألمان وأن المعركة معه انتهت وال ضرورة للتباعد، ويبدأون ممارســـة 
حياتهم بالشكل الذي كان مألوفا قبل زمن الفيروس، وعند أول مناسبة يتجمع فيها 
النـــاس بأعداد كبيرة يبدأ ذلك اللعين الهجوم من جديد وتكون الســـيطرة عليه أمرا 

صعبا ألن اآلالف يمكن أن يصابوا خالل مناسبة واحدة، واألخطر من ذلك أنهم قبل 
أن يكتشـــفوا أنهـــم مصابـــون يكونون قد أصابـــوا آالفا غيرهم بالفعـــل، ويبدأ النظام 

الصحي في الدولة رحلة معاناة وحربا جديدة تحتاج إلى إمكانيات غير عادية.
الـــدول العربيـــة وقفـــت إلـــى جوار تونـــس الشـــقيقة في هـــذه المحنة الصعبـــة التي 
اتضحت خطورتها أكثر وأكثر عندما أعلن الرئيس قيس ســـعيد أن تونس في حالة 
حـــرب وكلـــف القوات المســـلحة التونســـية مواجهة الفيـــروس بكل ما تملـــك، وزبدة 
القـــول إن البشـــر فـــي كل أنحاء العالم ال يجـــب أن يأمنوا مكر الفيـــروس ما لم يأت 
اليـــوم الـــذي تعلن فيه منظمة الصحة العالمية بوضوح أن تلك البلية أصبحت شـــيئا 

من الماضي.
إن األمر قابل للتكرار في أي مكان ما لم يمض الناس في اتباع إجراءات التباعد  «

وارتداء الكمامات وغيرها من طرق الوقاية ألن القصة لم تنته بعد، وكورونا ال 
يزال متربصا بالجميع، فبريطانيا بعد مباريات يورو 2020 التي نظمت مؤخرا 

لديها وحضرها 60 ألف متفرج باتت تسجل ما يقرب من 50 ألف إصابة يوميا.

B7747 
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

ال تأمنوا مكر كورونا

عزيمة القيادة وقدرة فريق البحرين
أكـــد صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء في جميع لقاءاته مـــع أعضاء الهيئات التنفيذية والتشـــريعية 
والمســـؤولين ومـــدراء إدارات الدولـــة على انتهـــاج مبدأ “فريق العمـــل الواحد”، 
وهـــو أحد مبادئ التطوير اإلداري والمجتمعي واإلنتاجي الذي يســـعى المجتمع 
البحرينـــي بأفراده ومؤسســـاته لتحقيقه آنًيا ومســـتقباًل لنمـــاء البحرين ورخاء 

شعبها وتحقيًقا لتطلعاته ودعًما لمسيرة التنمية الشاملة.
فالتطـــور اإلداري والمؤسســـي للمجتمـــع ال يتحقق إال بالعمـــل الوطني المتعاون 
الوثاب والقادر على مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق األهداف المنشـــودة، 
وهـــذا االتجـــاه ال يتحقق بالعمـــل الفردي بل ضمن فريق عمـــل وطني قائم على 

التعاون وإذكاء روح المبادرة والقدرة على االبتكار واإلنجاز.
وقـــد تمتـــع فريـــق البحريـــن منـــُذ إنشـــائه بقيـــادة ناجحـــة تمتلـــك حًســـا وطنًيا 
بضـــرورات المرحلة الراهنة والتطلعات المســـتقبلية، وتعمل على تعزيز التعاون 
الخـــالق بيـــن الدولـــة ومؤسســـاتها والعاملين فيهـــا لتحقيق األهـــداف التنموية 
بـــروح وطنية ديدنهـــا البذل والعطاء، وذلـــك بفضل هللا وعزيمة قيـــادة الفريق 
وبتكاتـــف المواطنيـــن وبثبـــات الصفـــوف األماميـــة والمتطوعين، وبهـــذا الجهد 

المشترك يستمر العطاء الوطني الُمستدام وبال حدود.
واستطاعت البحرين بفضل هللا وبنهج فريق البحرين أن تتجاوز مرحلة دقيقة 
من حياتها، فقد تضافرت الجهود من أجل مكافحة “كوفيد 19” فتحملت الدولة 
مســـؤوليتها الوطنيـــة الطبية وتحمل المواطنون والمقيمون مســـؤولية االلتزام 
باإلجـــراءات الصحيـــة واالحترازية والوقائية التي ســـاهمت بالحد من معدالت 
انتشـــار الوباء، والبدء التدريجي بعودة الحيـــاة لطبيعتها إلى المجتمع وأفراده 
ومؤسساته، وهذا سيتحقق بإذن هللا. لقد نجح فريق البحرين في أداء مهماته 
الوطنية وحياكة نســـيج متماســـك للفريق، وأوجد المناخ المناســـب ألداء دوره 

وتوفير كل مستلزمات ومتطلبات عمله.
في هذا الفريق تناغمت خبرة القيادة مع قدرات األعضاء، واتحدت مًعا  «

لتحقيق أهدافه وتطلعاته، ساندها اتسام القيادة وفريقها بروح العمل 
الجماعي الذي انعكس إيجاًبا على سير العمل وديمومة جودته، وما أدى 

إلى تحقيق أهداف هذا الفريق هو اإليمان بفريق البحرين ومبادئه واإلصرار 
على تحقيق أهدافه التنموية.

عبدعلي الغسرة

البحرين في ظل زيارة مدير منظمة الصحة العالمية
تأتي الزيارة التي قام بها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس والمدير اإلقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الدكتور أحمد 
المنظري لمملكة البحرين بمناســـبة االفتتاح الرسمي لمكتب المنظمة في مملكة 
البحريـــن، في إطار تعزيز وجودها وتعاونهـــا مع حكومة البحرين لدعم الجهود 
والنهـــوض بالمجـــال الصحـــي إلى أعلى مســـتوى، وأن تشـــهد هذه الزيـــارة بعدًا 

وأهمية خاصة كونها تتعلق بالدرجة األولى بسالمة وصحة اإلنسان.
ويمكـــن القول إن من مهمات هذا المكتب تعزيز التعاون المشـــترك ومد جســـور 
التواصـــل بيـــن مملكة البحريـــن والدول األعضـــاء في منظمة الصحـــة العالمية، 
باإلضافـــة إلـــى العمل المباشـــر مع مختلـــف وكاالت األمم المتحـــدة المتخصصة 
في مجال الصحة، والمســـاهمة في تنمية القطاعات األخرى لتحقيق مستويات 

متقدمة تدعم جميع المؤسسات الوطنية.
إن البحريـــن حريصة كل الحرص على تدعيم وتعميق الشـــراكة االســـتراتيجية 
مع منظمة الصحة العالمية المتمثلة في الجانب الصحي، والذي يمثل أحد أهم 
الركائز للمحافظة على صحة وســـالمة اإلنســـان ســـواء كان على أرض المملكة 
أو علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والدولي لتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة في 
المجـــال الصحـــي، فإننا نعتبر هذه الزيارة إيجابية لما لها من أبعاد ستســـهم في 
تعزيز الصحة العامة على مســـتوى البحرين، ووضع رؤية استراتيجية مشتركة 
بيـــن الطرفين ذات تنســـيق عال لمواجهة التحديـــات الصحية بمختلف أنواعها، 
خصوصـــًا أن العالـــم يمر خالل هذه الفترة االســـتثنائية بجائحـــة كورونا، والتي 
تعتبـــر مـــن التحديات الصحية الصعبة على مســـتوى العالـــم أجمع، إال أن مملكة 
البحريـــن وبفضـــل مـــن هللا أثبتـــت للعالـــم قدرتها علـــى مواجهة هـــذه الجائحة 
الصحيـــة مـــن خالل فريق البحرين الذي حقق إنجـــازات في هذا الملف الصحي 

وكانت محل إشادة محلية وإقليمية ودولية. 
لذا نتمنى من منظمة الصحة العالمية نشر الدراسات والبحوث التي  «

توصل إليها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد - 19” 
والمتعلقة بالمجال الصحي في مملكة البحرين على موقع المنظمة 

للمساهمة في خدمة المجال الصحي، أيضًا التوسع في مذكرات التفاهم 
بين الطرفين وتعزيز استراتيجية إدارة المخاطر واألزمات الصحية، 

وإنشاء مركز إقليمي للتداوي من األوبئة من خالل إشراف منظمة الصحة 
العالمية ويكون مقره مملكة البحرين لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير 

الصحة لإلنسان على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

د. خالد زايد
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