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اإلمارات  ودولة  البحرين  سيما  وال  أوبك،  دول  إلى  الهند  اتجهت 
للحصول  والكويت،  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
«كــوفــيــد-١٩».  وبــاء  انتشار  ضد  معركتها  في  الطبي  األكسجين  على 
برادهان  دارمــنــدرا  النفط  وزيــر  لجأ  الهندي  «نــيــوز١٨»  لموقع  ووفقا 
في  نـــظـــراءه  واســتــشــار  الــهــنــد،  فــي  التقليديين  الــنــفــط  مــــوردي  إلـــى 
الهائل  العجز  لسد  والبحرين  وقطر  والكويت  واإلمــــارات  السعودية 
الفيروس  مرضى  لعالج  البالد  تواجهه  الــذي  الطبي  األكسجين  في 

التاجي المستجد. 
األولية  النية  حسن  بــادرة  بشدة  نقدر  إننا  الهندي:  الوزير  وقــال 
العربية  اإلمارات  دولة  من  وخاصة  المجانية  األكسجين  إمدادات  مع 

المتحدة والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية.
الممتد  الخليجية  الـــدول  دعــم  الــهــنــدي  النفط  وزيـــر  ثمن  كما 
حــاويــات  عــرض  خــالل  مــن  الهند  مــع  للتضامن  الــخــاصــة  ولفتاتهم 
من  التجارية  اإلمــــدادات  إن  يــقــول  ومــضــى  المقبلة،  الستة  لألشهر 

األكسجين ستأتي في األسابيع المقبلة.
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أســـهـــمـــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي تــقــيــيــم 
لتطعيم  العالمية  الصحة  منظمة  واعــتــمــاد 
مملكة  عضوية  خالل  من  الصيني  سينوفارم 
االستراتيجي  االستشاري  بالفريق  البحرين 
تمثل  الذي  المنظمة  لدى  بالتمنيع  المعني 
السيد  جليلة  الدكتورة  البحرين  مملكة  فيه 
الصحية  الرعاية  لمراكز  التنفيذي  الرئيس 
األولية عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 

لفيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وقـــــد شــــاركــــت الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة الــســيــد 
التطعيمات  بتقييم  الــمــعــنــي  االجــتــمــاع  فــي 
تطعيم  والمتضمن  كورونا  لفيروس  المضادة 
خبراء  لجنة  أوصــت  وقد  الصيني.  سينوفارم 

الـــتـــطـــعـــيـــمـــات الـــتـــابـــعـــة لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
الطارئ  االستخدام  على  بالموافقة  العالمية 

لتطعيم سينوفارم.
وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول التي 
المملكة،  في  للجميع  مجانا  التطعيم  وفرت 
إذ بلغت نسبة الحاصلين على الجرعة األولى 
اآلن  إلى  التطعيمات  مختلف  من  األقل  على 
على  للحصول  المؤهلين  مــجــمــوع  مــن   ٪٧٠

التطعيم في مملكة البحرين.
وأكـــد الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي للتصدي 
االلتزام  أهمية  (كوفيد-١٩)  كورونا  لفيروس 
بــــاإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
يشكله  لما  التطعيم  على  واإلقبال  الفيروس 

تكوين  زيـــادة  خــالل  مــن  للجميع  حماية  مــن 
يسهم  إذ  الــمــنــاعــة  لــرفــع  الــمــضــادة  األجـــســـام 
من  يحمي  وال  االنتشار  خفض  في  التطعيم 
اإلصــابــة ولــكــنــه يخفف حــدتــهــا، مــشــيــًرا إلــى 
 ١٧٠٦ من  المتطعمين  غير  نسبة  هي   ٪٧٨ أن 
األول  أمــس  يــوم  تسجيلها  تــم  قائمة  حـــاالت 
حين  فـــي   ،٢٠٢١ مــايــو   ٧ الـــمـــوافـــق  الــجــمــعــة 
العناية  فــي  المتطعمين  غــيــر  نسبة  وصــلــت 
في  قائمة  حــالــة   ١١٩ مــن   ٪٩٤ إلــى  الــقــصــوى 
حــاالت   ٤ تسجيل  تــم  كما  الــقــصــوى،  العناية 
يــأخــذوا  لـــم  جميعهم  األول  أمـــس  يـــوم  وفــــاة 

التطعيم.
( تفاصيل ص٣ )
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الــشــديــد  الــبــحــريــن  مملكة  اســتــنــكــار  عــن  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
األقــصــى،  المسجد  فــي  المصلين  عــلــى  اإلســرائــيــلــيــة  الــقــوات  العــتــداء 
ودعت الحكومة اإلسرائيلية إلى وقف هذه االستفزازات المرفوضة ضد 

أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا 
الشهر الفضيل. 

مواطني  مــنــازل  إلخـــالء  االســرائــيــلــيــة  الخطط  الــــوزارة  أدانـــت  كما 

لقرارات  مخالفة  باعتبارها  عليها،  اإلسرائيلية  السيادة  وفرض  القدس 
أمن  لتحقيق  السالم  عملية  إحياء  فــرص  وتقوض  الدولية،  الشرعية 

واستقرار المنطقة.

6:14 اإلفطار
3:30 اإلمساك

( تفاصيل أخرى ص٦ )
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أنه  واألوقــــاف  اإلســالمــيــة  والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  أعلنت 
فــي إطــــار عملية تــتــبــع الـــحـــاالت الــقــائــمــة لــفــيــروس كــورونــا 
حرًصا  الطبي؛  الوطني  الفريق  بها  يقوم  التي  ومخالطيهم 
مخالفة  تبّين  فقد  الجميع،  وســالمــة  العامة  الصحة  على 
سمح  إذ  الــمــقــررة  الصحية  االحــتــرازيــة  لـــإلجـــراءات  مسجد 
أن  واتضح  متطعمين  غير  مصلين  بدخول  عليه  القائمون 
العزل  عليها  يجب  كورونا  لفيروس  قائمة  حاالت  بينهم  من 

وعدم مخالطة اآلخرين.
 ونــظــرا إلـــى تــراخــي الــقــائــمــيــن عــلــى هـــذا الــمــســجــد في 
بفحص  المتعلقة  وخــاصــة  االحــتــرازيــة،  اإلجـــــراءات  تنفيذ 
شـــهـــادة الــتــطــعــيــم عــنــد الــــدخــــول، فــقــد قـــــررت الـــــــوزارة بعد 
لــفــيــروس  لــلــتــصــدي  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق  مــع  التنسيق 
بشكل  العاصمة  محافظة  في  الــواقــع  المسجد  غلق  كــورونــا 
من  المعنية  الــفــرق  تتمكن  حتى  واحـــد  أســبــوع  مــدة  مــؤقــت 
تتبع مدى انتشار العدوى والقيام بعملية تتبع المخالطين، 
وكذلك القيام بعملية التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
 من جانب آخر قامت الــوزارة بتحذير مسجدين آخرين 
في محافظة المحرق والمحافظة الشمالية بسبب عدم اتباع 

االجراءات االحترازية المقررة لحماية المصلين.
واألوقـــــاف  اإلســـالمـــيـــة  والــــشــــؤون  الـــعـــدل  وزارة  وتــهــيــب   
التام  االلــتــزام  المساجد  على  القائمين  وخــاصــة  بالجميع 
على  حفاظا  االحترازية  واإلجــراءات  الصحية  باالشتراطات 
سالمة صحة المواطنين والمقيمين من منطلق المسؤولية 

الدينية والوطنية. 
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والتعليم،  التربية  وزارة  مع  المستمر  التنسيق  ضوء  في 
أصدرت وزارة الصحة قراًرا يقضي بتعليق الدراسة في مدرسة 
AMA الدولية (المرحلة االبتدائية) من يوم األحد ٩ مايو 
الجاري إلى يوم اإلثنين ١٧ من الشهر ذاته، على أن يتم اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لمواصلة الدراسة لجميع الطلبة عن بعد 

خالل هذه الفترة.
ونّص القرار الصادر عن الوكيل المساعد للصحة العامة 
الــتــأكــيــد عــلــى أنـــه ال يــعــاد فــتــح الــمــدرســة إال بــعــد أن تتأكد 
جديدة  قائمة  حاالت  تسجيل  عدم  من  العامة  الصحة  إدارة 
العزل  مــدة  استكمال  مــن  والــتــأكــد  الــمــذكــورة،  الــفــتــرة  خــالل 
اإلجراءات  على  بناء  ومخالطيهم  القائمة  للحاالت  المقررة 
الفريق  قــبــل  مــن  الــصــادر  المتبع  والــبــروتــوكــول  االحــتــرازيــة 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-١٩)، إضافة 
استئناف  قبل  مرافقها  كافة  تعقيم  من  المدرسة  انتهاء  إلى 
للعدوى،  نــواقــل  أي  مــن  تماًما  خلوها  مــن  والــتــأكــد  الــدراســة 

وإصدار إذن بفتحها من اإلدارة المختصة.

مـــــــديـــــــريـــــــات  تـــــســـــتـــــمـــــر    
األمـــنـــيـــة  واإلدارات  الــــشــــرطــــة 
االلتزام  تعزيز  بجهود  المعنية 
بـــــــــــــاإلجـــــــــــــراءات االحـــــــتـــــــرازيـــــــة 
لـــلـــحـــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كــــــورونــــــا بـــحـــمـــالتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة 
فــــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الــمــمــلــكــة 
التـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
حــيــال الــمــخــالــفــيــن لـــإلجـــراءات 
االحترازية، باإلضافة إلى القيام 
بــدورهــا فــي الــجــانــب الــتــوعــوي، 
الشرطة  مــديــريــات  قــامــت  حيث 
بداية  منذ  األربــع  بالمحافظات 
مايو   ٦ تــاريــخ  ولغاية  الجائحة 
توعوية،  حملة   ٩٥٣٠ بـ  الجاري 
 ٧٤٩٦٤ بــــــرصــــــد  قــــــامــــــت  كـــــمـــــا 
مخالفة عدم لبس كمامة الوجه 
والمحالت  الــعــامــة  األمــاكــن  فــي 
إجــراء   ٩٠٩٨ واتــخــاذ  الــتــجــاريــة، 
التباعد  معايير  على  للحفاظ 

االجتماعي.
اإلدارة  تـــقـــوم  جــانــبــهــا  مــــن 
الـــعـــامـــة لـــلـــدفـــاع الـــمـــدنـــي بـــدور 
كــبــيــر ومــهــم لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
قامت  إنها  حيث  الفيروس،  هذا 
تطهير  عملية   ٢٧٥٧١١ بتنفيذ 
وتـــعـــقـــيـــم مـــخـــتـــلـــفـــة لــلــمــبــانــي 
والــشــوارع  الحكومية  والمنشآت 
والــطــرقــات وغــيــرهــا، واإلشــــراف 
على ١٨٦٣ عملية تطهير وتعقيم 
شارك فيها المتطوعون، كما تم 
تدريب ١٢٣٠ شخًصا من الكوادر 
والمتطوعين لتعقيم المساجد، 
وتــنــفــيــذ ١٠٧عـــمـــلـــيـــات تــطــهــيــر 
وتــعــقــيــم بــالــتــعــاون مـــع شــركــات 
الــتــنــظــيــف، كــمــا أنـــهـــا مــســتــمــرة 
فــــي عـــقـــد الـــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
حــــــــــول الــــــــطــــــــرق الـــصـــحـــيـــحـــة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر 
والــــتــــعــــقــــيــــم االحـــــــــتـــــــــرازي فــي 
الحكومية  والــمــنــشــآت  الــمــبــانــي 

وأمـــاكـــن الــعــمــل، وبــلــغ عـــدد من 
شــارك في الــدورات التي نظمها 
شخًصا   ١١٨٠ الــمــدنــي  الـــدفـــاع 
مـــــن الــــمــــؤســــســــات والــــشــــركــــات 
من  شــخــًصــا  و١٠٥١  الـــخـــاصـــة، 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
منذ  المتطوعين  عدد  بلغ  فيما 
شهر مارس العام الماضي ٦١٣٤ 

متطوًعا.
كــمــا تــلــقــى مــركــز اإلســعــاف 
خــاًصــا  بـــالًغـــا   ١١١٩٥ الــوطــنــي 
بأشرها  والــذي  كورونا،  بفيروس 
واستجاب لها واتخذ اإلجراءات 
الــــــــالزمــــــــة عـــــــن طــــــريــــــق فــــريــــق 
مــتــخــصــص ومــــؤهــــل لــلــتــعــامــل 
مـــع هــــذه الــــحــــاالت، بــاإلضــافــة 
بـــالـــوزارة  الــنــقــل  إدارة  قــيــام  إلـــى 
مــنــذ بــدايــة الــجــائــحــة إلـــى اآلن 
بتحريك ٣٣١٧٧ آلية شملت نقل 

٩٣٩٦٩ حالة.
وتـــؤكـــد مـــديـــريـــات الــشــرطــة 
ضــرورة  على  األمــنــيــة  واإلدارات 
عــــدم االســتــهــتــار والـــتـــهـــاون في 
االحــتــرازيــة  اإلجـــــراءات  تطبيق 
الــــصــــادرة عـــن الــفــريــق الــوطــنــي 
الطبي للحد من انتشار فيروس 
كــــــورونــــــا، ومــــواصــــلــــة االلـــــتـــــزام 
بحذر، مشيرًة إلى أهمية الوعي 
الــمــجــتــمــعــي وتـــكـــاتـــف الــجــمــيــع 

خالل المرحلة الحالية.
كـــــمـــــا تــــــنــــــوه إلـــــــــى ضـــــــــرورة 
أفـــراد  عــلــى  التجمعات  اقــتــصــار 
األســــــرة الــــواحــــدة فـــي الــمــنــزل، 
وتــطــبــيــق الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 
فــي األمـــاكـــن الــعــامــة، وااللـــتـــزام 
الخاصة  المقررة  باالشتراطات 
وااللــتــزام  والــمــآتــم،  بالمساجد 
بـــارتـــداء كــمــامــة الـــوجـــه، مــؤكــدًة 
على اتخاذ اإلجراءات القانونية 
حــيــال الــمــخــالــفــيــن لـــإلجـــراءات 

االحترازية.
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 أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي 
أهمية  على  كورونا (كوفيد-١٩)  لفيروس 
االلتزام باإلجراءات االحترازية للحد من 
التطعيم  على  واإلقبال  الفيروس  انتشار 
لما يشكله من حماية للجميع من خالل 
زيـــــادة تــكــويــن األجـــســـام الــمــضــادة لــرفــع 
المناعة حيث يسهم التطعيم في خفض 
ولكنه  اإلصــابــة  مــن  يحمي  وال  االنتشار 
هي   ٪٧٨ أن  إلــى  مشيًرا  حدتها،  يخفف 
حاالت   ١٧٠٦ من  المتطعمين  غير  نسبة 

قائمة تم تسجيلها يوم الجمعة الموافق 
٧ مايو ٢٠٢١، في حين وصلت نسبة غير 
إلــى  الــقــصــوى  الــعــنــايــة  فــي  المتطعمين 
العناية  فــي  قــائــمــة  حــالــة   ١١٩ مــن   ٪٩٤
وفاة  حاالت   ٤ تسجيل  تم  كما  القصوى، 
يوم أمس جميعهم لم يأخذوا التطعيم.

وشــــــــدد الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي الـــطـــبـــي 
خطورة  على  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
عـــدم االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة، 
خفض  فـــي  يــســهــم  الــتــطــعــيــم  أن  مـــؤكـــًدا 

االنــــتــــشــــار ويـــحـــمـــي فــــي حـــــال اإلصـــابـــة 
بـــالـــفـــيـــروس مــــن األعــــــــــراض الـــشـــديـــدة 
الجميع  داعًيا  القصوى،  العناية  ودخول 
لإلقبال على التطعيم عبر التسجيل في 
الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة 
تطبيق  أو   www.healthalert.gov.bh
بحذر  االلتزام  ومواصلة  واعي»  «مجتمع 
بــكــافــة االحــــتــــرازات والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية 

في هذا الشأن.
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تقييم  فــي  البحرين  مملكة   ساهمت 
واعتماد منظمة الصحة العالمية لتطعيم 
ســـيـــنـــوفـــارم الــصــيــنــي مــــن خـــــالل عــضــويــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــالــفــريــق االســـتـــشـــاري 
االســـتـــراتـــيـــجـــي الــمــعــنــي بــالــتــمــنــيــع لــدى 
المنظمة والذي تمثل فيه مملكة البحرين 
التنفيذي  الرئيس  السيد  جليلة  الدكتورة 
وعضو  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  لــمــراكــز 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 

كورونا (كوفيد-١٩).
السيد  جليلة  الــدكــتــورة  شــاركــت  وقـــد 
التطعيمات  بتقييم  الــمــعــنــي  بــاالجــتــمــاع 
الـــمـــضـــادة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا والــمــتــضــمــن 

تطعيم سينوفارم الصيني.
التطعيمات  خــبــراء  لجنة  أوصــت  وقــد 
الـــتـــابـــعـــة لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
بـــالـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى االســــتــــخــــدام الــــطــــارىء 
لتطعيم سينوفارم، وهو أول تطعيم صيني 

يــتــلــقــى الـــضـــوء األخـــضـــر مـــن الــمــنــظــمــة، 
عامًا   ١٨ أعمارهم  تبلغ  الذين  لألشخاص 
ومأمونيته.  فاعليته  يؤكد  مما  فــوق،  فما 
عملية  فــي  البحرين  مملكة  ساهمت  وقــد 
والمعلومات  البيانات  خــالل  مــن  التقييم 
المتعلقة بمشاركتها بالمرحلة الثالثة من 

التجارب السريرية للتطعيم.
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته بأنها 
اعتمدت توصية فريق الخبراء االستشاري 
التطعيم،  بشأن  لها  التابع  االستراتيجي 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  أوصـــت  وعــلــيــه 
بــتــلــقــي جــرعــتــيــن مـــن الــتــطــعــيــم بــعــد أن 
منحته الموافقة على االستخدام الطارئ.

وخــــالل االجــتــمــاع الــــذي شـــاركـــت فيه 
الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة الــســيــد، تـــم اســتــعــراض 
نتائج التطعيم المنتج من شركة سينوفارم 
استخدامه،  في  البحرين  مملكة  وتجربة 
باإلضافة إلى المعلومات والنتائج التي تم 

فاعلية  بينت  حيث  المملكة،  في  توثيقها 
الــتــطــعــيــم فـــي األفـــــراد فـــوق ســـن ١٨ عــامــا 
األفراد  في  النسبة  بلغت  فيما   ٪٩٠ بنسبة 

فوق سن ٦٠ عاما ٩١٪.
وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول 
في  للجميع  مجاًنا  التطعيم  وفــرت  التي 
الحاصلين  نــســبــة  بــلــغــت  حــيــث  الــمــمــلــكــة، 
عـــلـــى الـــجـــرعـــة األولــــــــى عـــلـــى األقـــــــل مــن 
من   ٪٧٠ اآلن  لــحــد  التطعيمات  مختلف 
مجموع المؤهلين للحصول على التطعيم 

في مملكة البحرين.
الــمــوافــقــة  هـــــذه  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
تــعــد الـــمـــرة األولـــــى الــتــي يــتــم فــيــهــا إدراج 
تــطــعــيــم صــيــنــي عــلــى «قــائــمــة االســتــخــدام 
الطارئ» لمنظمة الصحة العالمية التابعة 
أوسع  نشر  إلــى  وســتــؤدي  المتحدة،  لألمم 
للتطعيمات الصينية التي يتم استخدامها 

بالفعل في بعض البلدان غير الصين.
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على  الــصــحــة  وزارة  شــــــّددت 
أهــمــيــة الـــحـــذر وعـــــدم الــتــراخــي 
بـــــااللـــــتـــــزام بـــمـــعـــايـــيـــر الـــتـــبـــاعـــد 
المخالطة  وتــجــنــب  االجــتــمــاعــي 
مازال  الخطر  إن  حيث  المباشرة 
قائًما، ونوهت الوزارة بأن الخروج 
من المنزل أو التجمعات بالمنازل 
والمساكن أو المخالطة باألماكن 
اإلجـــراءات  اتباع  دون  من  العامة 
االحـــتـــرازيـــة يــســبــب ارتـــفـــاع عــدد 
سلًبا  والتأثير  القائمة  الــحــاالت 
للتصدي  الوطنية  الجهود  على 

لفيروس كورونا.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
 ١٥٫٠٠٠ مـــن  أكـــثـــر  تــســجــيــل  عـــن 
حـــالـــة قــائــمــة جـــديـــدة لــفــيــروس 
كـــــــورونـــــــا (كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩) خــــالل 
إلــى   ٢٠٢١ أبــريــل   ٢٠ مــن  الــفــتــرة 

الـــــجـــــاري (األســـبـــوعـــيـــن  مـــايـــو   ٣
أبــرز  مــن  أن  مبينًة  الــمــاضــيــيــن)، 
التراخي  الــعــدوى  انتشار  أســبــاب 
وعـــــــــدم االلـــــــتـــــــزام بـــــــاإلجـــــــراءات 
معايير  تطبيق  وعدم  االحترازية 
والمخالطة  االجتماعي  التباعد 
الــــمــــبــــاشــــرة. وأضـــــافـــــت الـــــــــوزارة 
أنـــه وفـــق تــقــاريــر فــريــق تتبع أثــر 
الـــمـــخـــالـــطـــيـــن فــــقــــد اتــــضــــح أن 
التجمعات في المنازل والمساكن 
لتسجيل  األولـــى  بالمرتبة  تــأتــي 
الـــحـــاالت الــقــائــمــة الــجــديــدة ثم 
تــلــيــهــا الــمــخــالــطــة فـــي األمـــاكـــن 

العامة ثم السفر.
وشـــــــــــــــــددت الــــــــــــــــــــــوزارة عـــلـــى 
خــطــورة الــتــراخــي وعـــدم االلــتــزام 
باإلجراءات االحترازية والتدابير 
الــوقــائــيــة والــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 

لما لــه مــن دور فــي ارتــفــاع أعــداد 
الـــــحـــــاالت والـــتـــســـبـــب بــالــضــغــط 
الــكــبــيــر عــلــى الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
والصفوف األمامية التي تستحق 
مــن الــجــمــيــع الــدعــم والــمــســانــدة 
مــن خــالل االلــتــزام بــاالحــتــرازات 
للحد  الــتــطــعــيــم  عــلــى  واإلقــــبــــال 
يحفظ  بما  الفيروس  انتشار  من 

صحة وسالمة الجميع.
وضــــــمــــــن إطـــــــــــار الـــمـــتـــابـــعـــة 
الــمــســتــمــرة مـــن قــبــل الــمــعــنــيــيــن 
بمتابعة آلية تتبع أثر المخالطين 
بــــــوزارة الــصــحــة، أوضــــح الــفــريــق 
أثــر  تتبع  عمليات  أن  المختص 
عــدد  زيــــادة  أظــهــرت  المخالطين 
الـــــحـــــاالت الـــمـــخـــالـــطـــة لـــحـــاالت 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  دون  قائمة 
الــمــعــلــن عــنــهــا، والـــتـــي فـــي حــال 

الــتــقــيــد بــهــا ســتــســهــم فـــي الــحــد 
مــــن انـــتـــقـــال الـــــعـــــدوى، كــتــقــلــيــل 
والتجمعات  المنزل  من  الخروج 
الواحدة  األســرة  على  واقتصارها 
في المنزل والمحيط االجتماعي 
الــمــبــاشــر مـــع األخـــــذ بــالــتــدابــيــر 
الــوقــائــيــة داخـــل األســـرة الــواحــدة 
السن  كبار  مخالطة  عند  خاصة 
إضافة  المزمنة،  األمــراض  وذوي 
إلـــــى ضــــــــرورة االلـــــتـــــزام بــــارتــــداء 
الــــكــــمــــامــــات وتـــطـــبـــيـــق مـــعـــايـــيـــر 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، واإلقـــبـــال 
الحماية  لتوفير  التطعيم  على 
تحصين  فــي  يسهم  بما  الــالزمــة 
المناعة  إلى  والوصول  المجتمع 

المجتمعية المنشودة.
أهمية  الصحة  وزارة  وأكـــدت 
اإلفـــصـــاح عـــن كــافــة الــمــعــلــومــات 

الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــفـــريـــق تـــتـــبـــع أثـــر 
الـــمـــخـــالـــطـــيـــن لـــحـــفـــظ ســـالمـــة 
الـــجـــمـــيـــع، إلــــــى جــــانــــب ضــــــرورة 
عـــدم الــتــهــاون بــاتــبــاع اإلجــــراءات 
االحترازية في هذه المرحلة من 

مشيرًة  الــفــيــروس،  مــع  الــتــعــامــل 
وأخــــذ  الــــجــــاد  االلـــــتـــــزام  أن  إلـــــى 
للحد  الــســبــيــالن  هــمــا  التطعيم 
من  والحد  الفيروس  انتشار  من 

أي تحورات جديدة له.
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القراء األعزاء 
اآلن  تـــــــحـــــــضـــــــرنـــــــي 
الـــــصـــــورة الـــذهـــنـــيـــة الــتــي 
تــــركــــتــــهــــا بــــعــــض األفـــــــالم 
الــمــصــريــة الــقــديــمــة حــول 
(الــحــمــاة  الـــزوجـــة  أم  دور 
كــــمــــا يـــســـمـــيـــهـــا إخــــوانــــنــــا 
الـــمـــصـــريـــون) عـــلـــى غــــرار 
(حماتي  مـــالك)  (حــمــاتــي 
و(الــحــمــوات  ذريــــة)  قنبلة 
الــفــاتــنــات) وغــيــرهــا، أفــالم 
وضــعــت عــالقــة أم الــزوجــة 
بــــــــزوج ابـــنـــتـــهـــا فـــــي إطـــــار 
الــمــشــاكــســة والــــحــــزم مــع 
بــعــض الـــشـــر، وهـــي صـــورة 
مـــغـــايـــرة لـــمـــا أعـــلـــمـــه عــن 
الــبــحــريــنــيــة  الـــــزوجـــــة  أم 
ابنتها  زوج  تحتضن  التي 
لم  وإن  لها  ابــنــا  بــاعــتــبــاره 

تلده.
ُتطرح  التي  األفكار  كل  أن  به  المسلم  ومــن 
وهذا  مختلفة،  اتجاهات  من  نظر  وجهات  هي 
هــو ســـّر تــبــايــن وجــهــات الــنــظــر، فــُكــّل ينظر من 
هنالك  فإن  وعليه  المعرفي،  ومخزونه  اتجاهه 
وال  ُتــطــرح،  الــتــي  اآلراء  مــع  غــالــًبــا  يختلف  مــن 
واحد،  رأي  على  الجميع  يتفق  أن  بحال  يمكن 
هناك دائًما آراء مخالفة وهو أمر صّحي فكرًيا 

ومجتمعًيا.
من  وصلني  رأيــا  المقال  هذا  في  وسأتناول 

أحد القراء األعزاء على بريدي وهو كاآلتي:
 )على األبناء دور كبير في استمرار العالقة 
الزوجية والمواءمة بين دورهم تجاه األم واألب 
والزوجة في نفس الوقت، وعلى الزوجة والزوج 
والــزوجــة  واألب  لــألم  مــوجــود  الحب  أن  يعيا  أن 
والــــزوج ولــكــن الــحــب لــه شــكــل مختلف فــي كل 

حالة.
لماذا ال يشتري االبن ألمه وجبة مثل التي 
اشــتــراهــا لــزوجــتــه، وهـــي الــتــي حــرمــت نفسها 
ابنها،  إلطعام  حياتها  طــوال  الوجبة  هــذه  من 
بوالديه  عالقته  في  اهللا  حــدود  االبــن  راعــى  لو 
االبن  وضح  لو  زوجته،  مع  مشاكل  ظهرت  لما 
لزوجته أنه يحبها ويحب أمه أيًضا لما حدثت 
الــمــشــاكــل، الـــزوجـــة لــيــســت بــهــذه الــــبــــراءة في 
عالقتها بحماتها، بل إنها تستفزها وتشعل نار 

الحقد في قلبها، ثم تشتكي بعد ذلك).
هشام  الــقــارئ  رأي  هــو  القوسين  بين  ومــا 
محمد الذي جاء تعقيًبا على مقالي المعنون 
المنشور  األبـــنـــاء)  زواج  مــصــيــر  فــي  األم  (دور 
العريقة،  الصحيفة  هذه  من   ١٥٦٦١ العدد  في 
وأتـــفـــق مـــع بــعــضــه، وأعـــلـــم يــقــيــًنــا بـــأنـــه ليس 
التي  والــمــواضــيــع  اآلراء  تــلــقــى  أن  بــالــضــرورة 
أوضحت  وقــد  الجميع،  وتوافق  قبول  أطرحها 
نعمم  أن  يمكن  ال  أننا  إليه  المشار  مقالي  في 
دائما  ألن  غاربها،  على  فكرة  أي  نطلق  أن  وال 
حياتنا  شـــؤون  كــل  فــي  ونقيضه  الــشــيء  هــنــاك 

وعالقاتنا ومعامالتنا.
وقبل الخوض في الموضوع، فلنضع ثوابت 
الــزوجــيــن  بــعــالقــات  يتعلق  فيما  عليها  نتفق 
ووالــــــدي الــزوجــيــن فـــي الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
القائم على ثقافة الطيبة والتسامح والمحبة 
واالحتواء، فاألصل أنه عند نشأة أسرة جديدة 
تــكــون الــعــالقــات األســـريـــة قــائــمــة عــلــى اآللــفــة 
ينضم  الجدد  الزوجين  ارتباط  وعند  والمودة، 

كال  عائلة  إلى  جديد  فرد 
فيصبح  الكبيرة  الزوجين 
طــرفــا الــعــالقــة الــزوجــيــة 
لعائلتيهما،  جـــددا  أبــنــاء 
ولــــكــــن هـــــــذا األصــــــــل قــد 
يـــــرد عــلــيــه اســـتـــثـــنـــاء هــو 
حـــاالت الـــصـــراع الــتــي قد 
وأم  الـــــزوجـــــة  بـــيـــن  تــنــشــأ 
الــــــزوج أوبـــيـــن الــــــزوج وأم 
في  سبًبا  وتــكــون  الــزوجــة، 
وقـــــــــوع الـــــطـــــالق بـــصـــرف 
النظر عن المتسبب فيها 
والــــذي قــد تــكــون الــزوجــة 
أحــد  أو  الــــزوج  أو  نفسها 
والــديــهــمــا، وفـــي رأيــــي أن 
هو  تأثيًرا  وأكثرها  أهمها 

دور أم الزوج.
وللتأكيد فإن األمهات 
الــــســــويــــات غـــيـــر مــعــنــيــات 
هنا، ألن هذه الفئة تعتبر 
ويقتصر  األكثرية،  وهــن  لها،  بنتا  ابنها  زوجــة 
السويات  غير  األمــهــات  بعض  على  الــمــوضــوع 
لهن  ا  نـــّدً ابنائهن  زوجـــات  مــن  يجعلن  الــالتــي 
العائلية  الحروب  طريق  إلى  بالعالقة  ويدفعن 

نفسيا وماديا واجتماعًيا.
انخفاض  يعني  ال  األبناء  زواج  أن  واألكيد 
درجة حّبهما لوالديهما، بل على العكس تثبت 
الــتــجــارب أنها تـــزداد بــازديــاد وعــي األبــنــاء بعد 
وإدراكــهــمــا  أســــرة  تــكــويــن  مــســؤولــيــة  تحملهما 
من  إال  والداهما،  به  قــام  الــذي  العظيم  للدور 

حاالت ال يمكن اعتبارها ظاهرة.
مرحلة  بــدايــة  هــو  األســـرة  تكوين  ُيــعــد  وإذ 
جديدة في حياة األبناء، تنطوي على تحديات 
تجاوزها  على  يتعاونا  أن  يجب  وعقبات  كثيرة 
أم  سيما  وال  الــكــبــيــرة  األســــرة  عــلــى  فــإنــه  مــًعــا، 
وتعزز  الصغيرة  الخلية  هــذه  تــدعــم  أن  الـــزوج 
والــمــســاعــدة  الــدعــم  وتــقــديــم  بالتفهم  بــقــاءهــا 
بخلق  ال  والــعــاطــفــيــة،  الــمــعــنــويــة  وبــــاألخــــّص 
سلطان  من  بها  اهللا  أنزل  ما  وصعوبات  عقبات 
تـــســـاهـــم فــــي تـــقـــويـــض أســــاســــاتــــهــــا، فــــاألســــرة 
الـــجـــديـــدة بــحــاجــة إلــــى الــنــهــوض واالنـــطـــالق 
يكون  بخالفاٍت  أنفاسها  كتم  إلى  ال  والتنفس، 
الحسد  أو  بالغيرة  شعور  مجرد  فقط  وقودها 

واالشتغال بمراقبة األبناء.
ذات  الصدد  هذا  في  االبــن  دور  أن  شك  وال 
ذكــر  كــمــا  بــه  يضطلع  أن  عليه  ويــجــب  أهــمــيــة، 
القارئ في رسالته، لكن هذا الدور يتطلب وعيا 
لألمور  ومــوازنــة  االبـــن  مــن  ودبلوماسية  كبيرا 
قد يعجز عنها الكثيرون من األبناء، إما ألنها 
اهللا  من  كهبة  فطرية  كونها  بين  تتراوح  مهارة 
وبين كونها تمرين وتدريب للنفس، وإما بسبب 
كـــون الــتــوقــيــت غــيــر مــنــاســب بــاعــتــبــار أن االبــن 
الذي طرأ  التغيير  التعامل مع  مازال في طور 
التزاماته  ومــواجــهــة  االجتماعية  حياته  على 
نفسًيا  عبًئا  ُيحدث  قد  الــذي  األمــر  الجديدة، 
وإرباكا وقتًيا لذهنه وسلوكه إلى حين استقرار 

أوضاعه األسرية. 
وخــاتــمــة الــقــول، رفــًقــا بــاألســرة الــجــديــدة، 
امــنــحــوهــا مــّتــســعــا مــن الــحــب، الـــعـــذر، الــدعــم، 
الحماية والعناية حتى نحفظ لهذا المجتمع 

أساسه، وأن يكون هذا األساس قوًيا وصلًبا.
Hanadi_aljowder@hotmail.com
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الــحــكــومــيــة  غـــيـــر  جــــي  إم  ســــي  دي  مــنــظــمــة  وزعــــــت   |
األمريكية سجائر مع الماريجوانا مجانا في وسط نيويورك 
على من تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، وقالت المنظمة 
إلى  تهدف  يونيوسكوير  ساحة  في  جــرت  التي  الفعالية  إن 
تــشــجــيــع الــســكــان عــلــى تــلــقــي الــلــقــاحــات، فـــي إطــــار حملة 
التطعيم، وقد أشارت في حديث لوكالة نوفوستي إلى أن أكثر 
النشطاء،  مــن  الماريجوانا  طلبوا  شخص  آالف  أربــعــة  مــن 
وأن البعض كانوا يحاولون الخداع، إذ قدموا شهادات وجود 

األجسام المضادة بدال من شهادات التطعيم.
في  تعمقت  المبكي،  المضحك  الخبر  هــذا  قــرأت  حين 
مع  التعامل  في  الرشيدة  قيادتها  وحكمة  البحرين،  سياسة 
جائحة كورونا منذ أن ابتلينا بها، وتذكرت ما اتخذته مؤخرا 
من قرارات وإجراءات وامتيازات تكافئ من خاللها الحاصلين 
أو  المتشككين  تــحــفــز  نــفــســه  الــوقــت  وفـــي  الــتــطــعــيــم،  عــلــى 

الممتنعين عن الحصول عليها.
هذا هو الفرق بين سياسات الدول.. الفرق الذي يجعلنا 
نقول دائما من كل قلوبنا «الحمد هللا على نعمة البحرين». 
| أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية 
في  عالية  دولية  معدالت  تحقيق  من  تمكنت  البحرين  ان 
االستثمار  مخزون  بلغ  اذ  االجنبية  االستثمارات  استقطاب 
األجنبي ٣١ مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل ٨٠٪ بالنسبة 
إلى الناتج المحلي، الفتا إلى ان هذه النسبة تعادل ضعف 
حققتها  التي  النسبة  ضعف  من  وأكثر  العالمي  المتوسط 

الدول المجاورة.
هذه اإلنجازات وتلك النجاحات إنما تحققها البحرين 
منها،  العظمي  حتى  أخــرى،  دول  فيه  تئن  الــذي  الوقت  في 
اقتصادها  أهــلــكــت  الــتــي   ،١٩ كــوفــيــد  جــائــحــة  تــداعــيــات  مــن 
التراجع  أصبح  إذ  بها،  التنمية  عمليات  من  الكثير  ودمــرت 
إلى   ٪٤ من  نسبته  وبلغت  عالمية  ظاهرة  يمثل  االقتصادي 

٥٪ جراء هذه األزمة.
مرة أخرى هذا هو الفرق الذي يجعلنا نقول دائما من 

كل قلوبنا «الحمد هللا على نعمة البحرين».
الدولية  العفو  منظمة  أن  داخــلــيــة  مــراجــعــة  كشفت   |
تــشــهــد تــفــشــي ثــقــافــة امـــتـــيـــاز الــبــيــض مـــع وقـــــوع عــــدد من 
بعض  اســتــخــدام  شملت  الــتــي  العلنية  الــعــنــصــريــة  حــــوادث 
سلوك  جانب  إلــى  العنصرية  زنجي  كلمة  الموظفين  كبار 
عدواني يتضمن لمس شعر العاملين السود، وقالت صحيفة 
بريطانية إن ثمانية موظفين حاليين وسابقين في منظمة 
الخاصة  تجاربهم  عن  تحدثوا  بريطانيا  في  الدولية  العفو 
مـــع الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، وأصـــــــدروا بــيــانــا دعـــــوا فــيــه كــبــار 

الشخصيات بالمنظمة إلى التنحي.
حقوق  عن  الدفاع  بها  منظمة يناط  داخل  ذلك  يحدث 
اإلنسان، والتصدي ألي انتهاكات لها، وفي قلب دولة تتشدق 
الوقت  في  الديمقراطية،  وبالممارسات  الحريات  بحماية 
الذي يتآمر فيه البعض من المؤسسات والمنظمات الدولية 
التقارير  وتلفيق  إليها،  االتــهــامــات  وتوجيه  مملكتنا،  على 
الكاذبة التي تظهر أوضاع شعبها في حالة مزرية، وأنها رمز 

للدكتاتورية والعدوانية في التعامل مع بعض الفئات. 
المجتمع  تقدير  هو  االدعــاءات  تلك  على  رد  أبلغ  ولعل 
الـــدولـــي إلنــــجــــازات الــمــمــلــكــة فـــي مــجــال حــقــوق االنـــســـان، 
كشف  والـــذي  ومــبــادئــهــا،  قيمها  إعـــالء  سبيل  فــي  وجــهــودهــا 
عــنــه بــيــان مــشــتــرك صـــدر عــن أكــثــر مــن ٢٤ منظمة دولــيــة، 
منها ٨ منظمات تحمل الصفة االستشارية كمراقب باألمم 

المتحدة. 
مرة أخرى، هذا هو الفرق الذي يجعلنا نقول دائما من 

كل قلوبنا «الحمد هللا على نعمة البحرين».
وسنظل نكرر ذلك!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين
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صرح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس ســيــد بـــدر عــلــوي بــأن 
طرق  تطوير  أعمال  تنفيذ  في  بدأت  الــوزارة 
االولــى،  المرحلة   – عــراد  في   ٢٤٥ المجمع 
والمدرج ضمن برنامج الوزارة لتطوير البنية 
الــتــحــتــيــة لـــالرتـــقـــاء بــالــخــدمــات الــمــقــدمــة 

للمواطنين والمقيمين. 
تطوير  عــلــى  تعمل  الـــــوزارة  أن  وأضــــاف 
شـــبـــكـــة الـــــطـــــرق فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــحـــافـــظـــات 
البحرين  رؤيـــة  ألهــــداف  تحقيقا  المملكة 
الحـــتـــيـــاجـــات  وتـــلـــبـــيـــة   ٢٠٣٠ االقـــتـــصـــاديـــة 
انسيابية  لضمان  والمقيمين  المواطنين 
الــحــركــة الــمــروريــة ورفــــع مــســتــوى الــســالمــة 

المرورية على الطريق. 
وذكــــر الــمــهــنــدس ســيــد بــــدر عــلــوي بــأن 

الطرق  تطوير  من  االولــى  المرحلة  مشروع 
عــلــى  تــشــتــمــل  عــــــراد  فــــي   ٢٤٥ مــجــمــع  فــــي 
األعمال المدنية واإلسفلتية الالزمة لرصف 
وإعادة رصف الطرق والممرات، وإنشاء شبكة 
األرصــفــة  وإنــشــاء  األمـــطـــار،  مــيــاه  لتصريف 
كــمــا يشمل الــعــمــل عــلــى مــواقــف لــلــســيــارات 
المرورية،  السالمة  متطلبات  توفير  وكذلك 
وحماية  أرضية  قنوات  إنشاء  إلى  باإلضافة 
ونــقــل الــخــدمــات الــتــي تــتــعــارض مــع أعــمــال 

المشروع.
الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع 
مــن قــبــل مجلس الــمــنــاقــصــات والــمــزايــدات 
للمقاوالت  الــجــهــرمــي  الــســادة/شــركــة  عــلــى 
بتكلفة تبلغ ٧١٤,٩٩٩ دينار (سبعمائة وأربعة 
عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون دينارا)، 
 ٤٨ الــمــشــروع  تنفيذ  مــدة  تستغرق  أن  على 

أسبوعا على أن يتم االنتهاء منه في الربع 
األول من العام ٢٠٢٢.

ممثل  قمبر  سامي  عمار  النائب  وثمن 
الدائرة السابعة بمحافظة المحرق الجهود 
وشؤون  األشغال  وزارة  تبذلها  التي  الكبيرة 
تطوير  في  العمراني  والتخطيط  البلديات 
المملكة  محافظات  كافة  في  الطرق  شبكة 
بــــهــــدف االرتــــــقــــــاء بـــالـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 

للمواطنين والمقيمين.
وبـــيـــن الــنــائــب أن تــطــويــر شــبــكــة طــرق 
مهمة  خــطــوة  يعتبر  عـــراد  فــي   ٢٤٥ مجمع 
ستسهم في تطوير المنطقة وتسهيل تنقل 
المواطنين من خالل اعمال الرصف وتوفير 
مواقف للسيارات الى جانب معالجة مشكلة 
تصريف  شبكة  بإنشاء  االمطار  مياه  تجمع 

متكاملة.

وتقدم النائب عمار قمبر بجزيل الشكر 
لوزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
على  الـــــوزارة  فــي  العاملين  وكـــل  الــعــمــرانــي 
تحقيق  في  تسهم  التي  المباركة  جهودهم 

رؤية البحرين ٢٠٣٠.
الدائرة  ممثل  البلدي  العضو  أكد  فيما 
السابعة بمحافظة المحرق أحمد المقهوي 
على أن المشروع سيعمل على تطوير طرق 
الــمــجــمــع وتــحــســيــنــهــا وســيــســهــم بـــال شك 
فـــي حـــل مــشــكــلــة تــجــمــعــات مـــيـــاه األمـــطـــار 
فـــي الــمــنــطــقــة وتــوفــيــر مـــواقـــف لــلــســيــارات، 
أقدم  ثاني  يعتبر   ٢٤٥ مجمع  أن  إلــى  الفتًا 
كثافة  ذو  عــــراد  مــنــطــقــة  فـــي  مــجــمــع  وأكـــبـــر 
الوزير  إلى  بالشكر  متقدمًا  عالية،  سكانية 
المبذولة  الــجــهــود  على  الــــوزارة  ومهندسي 

في المنطقة.
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دعــــت شــــؤون الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
المؤسسات الحكومية والخاصة بجميع القطاعات 
بمملكة البحرين إلى االستفادة من خدمة تسجيل 
لمملكة  اإللكترونية  التأشيرة  بنظام  المؤسسات 
البحرين كضامن معتمد وذلك في إطار التسهيالت 
المقدمة لهم من خالل هذه الخدمة عبر موقعها 
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واإلقــامــة  والــجــوازات  الجنسية  شــؤون  وأشـــارت 
إلى أن تسجيل الضامن على النظام يوفر إمكانية 
تقديم طلبات تأشيرات الزيارة في أي وقت من دون 
االلتزام بساعات العمل الرسمية، باإلضافة إلى أن 
المطلوبة  المستندات  من  يقلل  الضامن  تسجيل 
إلنجاز الطلبات على عكس الضامن غير المسجل 

فــي نــظــام الــتــأشــيــرة االلــكــتــرونــيــة، حــيــث خصصت 
على  يشرف  متكامال  عمل  فريق  الجنسية  شــؤون 
انجاز المعامالت المقدمة من الحسابات المسجلة 

بالسرعة والدقة المطلوبتين.
الطلبات  حــالــة  متابعة  الممكن  مــن  أنـــه  كــمــا 
من خالل الموقع اإللكتروني أو متابعة التنبيهات 
الــمــرســلــة مـــن الــنــظــام عــلــى الــبــريــد اإللــكــتــرونــي 
والــرســائــل الــتــي يــرســلــهــا فــريــق الــعــمــل المختص 

للتواصل مع الضامنين المسجلين.
واإلقامة  والجوازات  الجنسية  شؤون  وأوضحت 
أن عملية التسجيل لالستفادة من الخدمة ستكون 
عبر موقعها اإللكتروني المذكور أعاله وذلك باتباع 

اإلرشادات الموجودة والموضحة بالموقع.
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طـــــرحـــــت خــــطــــة مــــــن ثــــالث 
تبلغ  أن  الــمــحــتــمــل  مـــن  مـــراحـــل 
كلفتها ماليين الدنانير لتجديد 
مــجــمــع الـــلـــؤلـــؤ الـــتـــجـــاري، أحــد 
أقـــــــــدم الـــمـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة 
شــركــة  قـــدمـــت  فـــي الــبــحــريــن، إذ 
الــبــحــريــن لــالســتــثــمــار الــعــقــاري 
لشركة  العقارية  الـــذراع  (إدامـــة)، 

مــمــتــلــكــات الــبــحــريــن الــقــابــضــة، 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــمــــقــــتــــرحــــات 
لــتــجــديــد هـــذا الــمــعــلــم الــتــجــاري 

وإعادته إلى مجده القديم.
وتــــــــركــــــــز اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
مناقشتها  تــمــت  الــتــي  الــتــجــديــد 
مــــؤخــــرا فــــي اجــــتــــمــــاع لــمــجــلــس 
تحسين  عــلــى  الــعــاصــمــة  أمـــانـــة 

اإلشراف الداخلي وتطوير البنية 
األساسية والترويج لجذب الزوار 
إلـــــى الـــمـــجـــمـــع. وكــــــان الــمــجــمــع 
قد  المنامة  قلب  فــي  يقع  الـــذي 
افتتح في احتفالية كبيرة في عام 
غير  العاصمة،  بلدية  أيــام   ١٩٩٧
محالت  يضم  الــذي  المجمع  أن 
سوبر ماركت ومتاجر تجزئة ظل 

يراكم الديون مع تدني المبيعات 
وانـــخـــفـــاض أعـــــداد الــــــزوار خــالل 

السنوات األخيرة.
وقـــــــــــال ولــــــيــــــد عـــــــــــادل عـــلـــي 
الــمــديــر الــعــام لــشــركــة إدامــــة في 
السعد  فهد  مــع  مشترك  تقديم 
الحكومية  الــعــقــارات  إدارة  مــديــر 
يواجهون  ظلوا  المستأجرين  إن 

أدى  الـــذي  األعــمــال  مــنــاخ  ضعف 
إلـــــى تــــراجــــع الــمــبــيــعــات وتـــراكـــم 
الــــديــــون والــمــطــالــبــات الــمــالــيــة. 
سبال  ستقترح  إدامـــة  أن  وأوضـــح 
لـــتـــعـــظـــيـــم عــــمــــلــــيــــات الـــمـــجـــمـــع 
المتاحة  الــمــســاحــات  واســتــغــالل 
فــيــه وزيــــــادة نــســبــة اإلشـــغـــال إلــى 

حوالي ٩٧ في المائة.
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  أكــد األمــيــن الــعــام لالتحاد 
الـــــبـــــرلـــــمـــــانـــــي الــــــــدولــــــــي مـــــارتـــــن 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  شــونــجــنــج 
ســجــلــت الــعــديــد مـــن اإلنـــجـــازات 
البرلماني  المجال  في  المتميزة 
بــفــضــل مـــا تــحــظــى بـــه الــتــجــربــة 
البرلمانية البحرينية من اهتمام 
الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  ورعــايــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الذي أسس 
الزاهر  عهده  في  راسخة  لثوابت 
أساسا  الشعبية  المشاركة  لجعل 

في الحكم.
لالتحاد  العام  األمين  وأشــاد 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي بــمــا وصــلــت 
إلـــيـــه مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــفــضــل 
اهــتــمــام جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى 
مــــــن مــــســــتــــويــــات مــــتــــقــــدمــــة فــي 
وآلـــيـــات  أدوات  وتـــطـــويـــر  تــمــكــيــن 
الشعب  لخدمة  البرلماني  العمل 
البحريني وهو ما يجعل التجربة 
الــبــحــريــنــيــة مـــحـــل اعــــجــــاب مــن 
الــجــمــيــع لــمــا تــســجــلــه مـــن تــطــور 
كــبــيــر واســـتـــخـــدام الــدبــلــومــاســيــة 
الــــبــــرلــــمــــانــــيــــة آلــــــيــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة 

للتواصل.
السيد  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
العسومي  عبدالرحمن  بن  عــادل 
رئيس البرلمان العربي مع مارتن 
لالتحاد  الــعــام  األمــيــن  شونجنج 
السيد  وعــبــر  الــدولــي،  البرلماني 
مــارتــن خــالل الــلــقــاء عــن تقديره 
الــشــخــصــي لـــلـــدور الــكــبــيــر الـــذي 
يــلــعــبــه حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الــمــلــك الــمــفــدى ومـــا يــبــذلــه من 
جــــهــــود إلعــــــــالء قـــيـــم الـــتـــســـامـــح 
والــتــعــايــش والــمــســاواة بين أفــراد 

جهود  من  به  يقوم  وما  المجتمع 
عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات ومــنــهــا 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة وتــمــكــيــن 
حمد  الملك  مركز  وإنشاء  المرأة 
لــلــتــعــايــش الـــســـلـــمـــي مـــمـــا جــعــل 

البحرين محل اعجاب الجميع.
لالتحاد  العام  األمين  وثمن 
حضرة  جهود  الــدولــي  البرلماني 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حمد 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
التسامح  قيم  إعــالء  في  المفدى 
وهــو مــا كــان لــه األثـــر الكبير في 
لتهدئة  مهمة  إقليمية  أدوار  لعب 
الــصــراعــات والــتــواصــل مــع جميع 
األطـــــــــــــــراف بــــفــــضــــل الــــســــيــــاســــة 
والــدبــلــومــاســيــة الــحــكــيــمــة الــتــي 
المفدى  الملك  جاللة  ينتهجها 
لــحــفــظ األمـــــن واالســــتــــقــــرار في 
الــمــنــطــقــة وحـــرصـــه الـــدائـــم على 
الـــتـــوافـــق والــــتــــعــــاون بـــمـــا يــحــقــق 

مصالح الشعوب وصون مقدراتها 
جعل  ما  وهــو  عليها  والمحافظة 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مـــــن الــــــدول 

الرائدة على كافة المستويات.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه ثـــــمـــــن رئــــيــــس 
الــبــرلــمــان الــعــربــي جــهــود حضرة 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حمد 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
الــــمــــفــــدى، مـــعـــربـــا عـــــن تـــقـــديـــره 
جاللته  يــبــديــه  الــــذي  لــالهــتــمــام 
بـــالـــقـــضـــايـــا الــــعــــربــــيــــة، ومـــشـــيـــدا 
بمشروع جاللته اإلصالحي الذي 
رّسخ دور ومكانة مملكة البحرين 
على المستوى العربي واإلقليمي 

والدولي.
وأشــــاد كــذلــك بــدعــم األمــيــن 
الدولي  البرلماني  لالتحاد  العام 
مارتن شونجنج للقضايا العربية 
واهــتــمــامــه بــهــا وبــالــقــضــايــا ذات 

األهداف المشتركة.
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العدد (١٥٧٥٢) - السنة السادسة واألربعون - األحد ٢٧ رمضان ١٤٤٢هـ - ٩ مايو ٢٠٢١م6

محميد احملميد

العيد  بعد  ما  مرحلة  يترقب  جميعنا 
بــكــل لــهــفــة واشـــتـــيـــاق، مـــن أجــــل الـــعـــودة 
التدريجية للحياة الطبيعية، ورفع بعض 
والمحالت  المنشآت  من  عــدد  في  القيود 
بالتطعيم  وربــطــهــا  وغــيــرهــا،  والــمــطــاعــم 
الترحيب  بجانب  المتطعمين،  وأفضلية 
الــكــبــيــر بــالــســيــاح الــخــلــيــجــيــيــن، مـــع فتح 
والترقب  فهد،  الملك  جسر  فــي  الحركة 

بانتعاش السوق واالقتصاد الوطني.
وفي المقابل، جميعنا يالحظ ويشهد 
زيادة حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، على 
الــرغــم مــن كــل الــجــهــود والــخــدمــات التي 
العديد  يثير  مما  الطبي،  الفريق  يبذلها 
مــن الــتــســاؤالت الــمــنــطــقــيــة، والــهــواجــس 
تحقيق  إمــكــانــيــة  مــــدى  فـــي  الــطــبــيــعــيــة، 
الــحــذرة  الـــعـــودة  بــيــن  السليمة  الــمــعــادلــة 
تستوجب  مسألة  وهـــذه  الــحــاالت،  وزيـــادة 
مــســئــولــيــة وشــــراكــــة وطــنــيــة ومــجــتــمــعــيــة 

مضاعفة.
مؤتمر  عــقــد  يــتــم  أن  ونــتــوقــع  نتمنى 
صــحــفــي لــلــفــريــق الــطــبــي، يــكــون مــغــايــرا 
عــن كــل الــمــؤتــمــرات الــســابــقــة، ألن يشكل 
مرحلة فارقة ومهمة لالنتقال إلى مرحلة 
المؤتمر  يتضمن  أن  المهم  ومن  جديدة، 
استثنائية،  وارشـــــادات  وقــــرارات  إجــــراءات 
لــضــمــان نــجــاح الــمــرحــلــة الــجــديــدة التي 
نـــقـــبـــل عـــلـــيـــهـــا، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــوعـــي 

المجتمعي الالزم لها. 
عــــالج  مـــــن  يـــتـــمـــكـــن  لـــــن  طـــبـــيـــب  أي 
المناسبة،  األدويــــة  لــه  ويــصــف  الــمــريــض 
إذا رفــــض الــمــريــض تـــنـــاول الـــــــدواء، ولــم 
يــأخــذ بــتــعــلــيــمــات الــطــبــيــب، وابــتــعــد عن 
كما  تماما  كذا..  وتناول  كذا،  وتجنب  كذا، 
لن  الطبي  الفريق  وارشـــادات  إجــراءات  أن 
يكتب لها النجاح، ولن نتمكن من تقليل 
زيـــادة عــدد الــحــاالت واإلصــابــات، إذا أصر 
نحن  والتجاوز..  المخالفة  على  البعض 
مجتمعية،  شــراكــة  تستوجب  مرحلة  فــي 
يصيب  أن  يــمــكــن  واحــــد  مــريــض  وإصـــــرار 
مــجــمــوعــة أكـــبـــر، وفـــقـــا لــطــبــيــعــة انــتــقــال 

فيروس كورونا.
عــمــلــيــة  أن  يــــــرى  مـــــن  مـــــع  أتــــفــــق  ال 
«التطعيم» لم تعد مجدية، في ظل زيادة 

وقاية  شكل  التطعيم  أن  ذلــك  الــحــاالت، 
رئيسية للمتطعمين، كما ساهم التطعيم 
فـــي تــقــدم مــســتــوى الــبــحــريــن فـــي مــجــال 
الرعاية الطبية والصحية على المستوى 
الــمــحــلــي والـــدولـــي، وانــعــكــاس ذلـــك على 
الــــمــــجــــال االقــــتــــصــــادي واالســــتــــثــــمــــاري، 

والحياة الطبيعية بشكل عام.
ال شأن وال رابط بين عملية التطعيم 
اإلصابات  في  زيــادة  من  يحصل  ما  وبين 
ســـــوى عـــــدم أخـــــذ الـــتـــطـــعـــيـــم، وفـــــي عـــدم 
اتــبــاع اإلجــــــراءات وااللـــتـــزام بـــاإلرشـــادات، 
عملية  مراجعة  أو  وقف  عن  الحديث  أما 
وغير  منطقي  غير  أمــر  فذلك  التطعيم، 
عقالني، ولم يصدر من أي دولة ومجتمع، 
وال  الطبيب  فــي  ليست  والــعــلــة  فالسبب 
فـــي الــــــــدواء، وإنـــمـــا فـــي الـــمـــريـــض الـــذي 
يرفض أخذ الدواء، ويصر على المخالفة 

والتجمعات وعدم لبس الكمامة.
أهــمــيــة  عـــلـــى  شـــــــّددت  الـــصـــحـــة  وزارة 
بمعايير  بااللتزام  التراخي  وعــدم  الحذر 
المخالطة  وتجنب  االجتماعي  التباعد 
قائًما..  مازال  الخطر  أن  حيث  المباشرة، 
وكــشــفــت الـــــــوزارة عـــن تــســجــيــل أكـــثـــر من 
لــفــيــروس  جـــديـــدة  قــائــمــة  حــالــة   ١٥,٠٠٠
كورونا خالل (األسبوعين الماضيين)، وأن 
التراخي  العدوى  انتشار  أسباب  أبــرز  من 
وعــــدم االلـــتـــزام بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
وعدم تطبيق معايير التباعد االجتماعي 
والمخالطة المباشرة، وأن التجمعات في 
األولى  بالمرتبة  تأتي  والمساكن  المنازل 
ثم  الجديدة  القائمة  الــحــاالت  لتسجيل 
ثم  العامة  األمــاكــن  في  المخالطة  تليها 

السفر.
الوطني  الفريق  رئيس  أن  كما  تماما 
االستهتار  عــدم  ضــرورة  على  شــدد  الطبي 
والتهاون في تطبيق اإلجراءات االحترازية 
والتعليمات، وأكّد على أّن استمرار البعض 
فـــي الـــتـــهـــاون قـــد يـــــؤدي إلــــى نــتــائــج غير 
مــحــمــودة عــلــى صــحــة الــمــجــتــمــع.. وهــي 
الـــرســـالـــة الـــتـــي تــفــهــم بــــأن الــنــتــائــج غير 
أكثر  إجراءات  اتخاذ  ستستلزم  المحمودة 

من أجل صحة وسالمة الجميع.

malmahmeed7@gmail.com
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أعربت لجنة مناصرة الشعب 
عن  النواب  بمجلس  الفلسطيني 
رفضها  وشــديــد  اســتــنــكــارهــا  بــالــغ 
العتداء القوات اإلسرائيلية على 
األقصى،  المسجد  في  المصلين 
مــمــا يــشــكــل تــعــديــا ســـافـــرا على 
حــــقــــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
والـــتـــعـــرض لــلــمــصــلــيــن فــــي هـــذا 
الــشــهــر الـــكـــريـــم ومــــا يــمــثــلــه من 
قــــدســــيــــة ومـــــكـــــانـــــة فــــــي نـــفـــوس 

المسلمين جميعا.
وأكـــــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة رفـــضـــهـــا 
إنسانية  الال  للممارسات  القاطع 
والــخــطــط اإلســرائــيــلــيــة إلخـــالء 
مــنــازل مــواطــنــي الــقــدس وفــرض 
الــــســــيــــادة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــيــهــا، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــخـــالـــفـــة لــــقــــرارات 
فرص  وتقوض  الدولية،  الشرعية 
لتحقيق  الـــســـالم  عــمــلــيــة  إحـــيـــاء 

أمن واستقرار المنطقة.
وشددت على دعمها لمناصرة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وحــقــوقــه 
الـــمـــشـــروعـــة ورفـــــض االنــتــهــاكــات 

اإلسرائيلية المستمرة.
أعضاء  من  مجموعة  وأكــدت 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب تـــضـــامـــنـــهـــم 
ووقـــــوفـــــهـــــم الــــــتــــــام إلــــــــى جـــانـــب 
العادلة،  الفلسطينية  المطالب 
والــرافــضــة لــمــمــارســات االحــتــالل 
اإلســرائــيــلــي فــي عــمــوم األراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، وعــلــى 
مدينة  تشهده  ما  التحديد  وجــه 
الــقــدس وحـــي الــشــيــخ جــــراح من 
ممنهجة،  إســرائــيــلــيــة  اعـــتـــداءات 
يـــــقـــــوم بــــهــــا جــــيــــش االحــــــتــــــالل، 
وبمساندة وحشية من قبل حشود 

المستوطنين. 
وأشـــــــــــــــار كــــــــل مــــــــن الـــــــنـــــــواب 
هاشم،  فــالح  سلمان،  «عبدالنبي 
ممدوح  قمبر،  عمار  زينل،  يوسف 
في  البحراني»  محمود  الصالح، 
نشهده  مــا  إن  إلــى  مشترك  بــيــان 
الـــــيـــــوم ومــــــا يـــتـــعـــرض لـــــه أبـــنـــاء 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــزل من 
اضـــطـــهـــاد عــــدوانــــي مــمــنــهــج فــي 
مدينة  وفـــي  جــــراح  الــشــيــخ  بــلــدة 
الــــقــــدس الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى وجـــه 
الــتــحــديــد، وفـــي عــمــوم األراضــــي 
اعــــــتــــــداءات  الفلسطينية من 
عنيد  نــضــال  يقابلها  مــتــواصــلــة، 

أهالي  بجسارة  يسطره  ومــشــروع 
بـــــلـــــدة الــــشــــيــــخ جـــــــــــراح، ويـــلـــقـــى 
تضامًنا من جميع المدن والقرى 
سبيل  في  الفلسطينية  والبلدات 
المشروعة  حقوقهم  عــن  الــدفــاع 
فـــي أرضـــهـــم وهــويــتــهــم الــوطــنــيــة 
كافة  مــن  الــرغــم  على  وتاريخهم، 
أســـالـــيـــب الــتــنــكــيــل والــــمــــصــــادرة 
ألبـــــســـــط حــــقــــوقــــهــــم الـــوطـــنـــيـــة 
واإلنـــســـانـــيـــة، وأمـــــام ســمــع ونــظــر 
حــكــومــات وشـــعـــوب الـــعـــالـــم، وفــي 
الجانب  عــمــوم  مــن  مــريــب  صمت 
لم  ذلــك  أن  إال  الــعــربــي،  الرسمي 
الفلسطيني  شــعــبــنــا  أبـــنـــاء  يــثــن 
متضامنين  يقفون  الذين  البطل 
حقوقهم  عــن  ببسالة  ومدافعين 
الــمــشــروعــة فــي مــواجــهــة الصلف 
والعدوان والغطرسة اإلسرائيلية.
وأضافوا أننا كممثلين ألبناء 
شــعــب الــبــحــريــن، وانـــطـــالقـــا من 
مــســؤولــيــاتــنــا وضــمــيــرنــا الــوطــنــي 
والــــقــــيــــم الــــتــــي تـــربـــيـــنـــا عــلــيــهــا، 

لمنطق  الــرافــض  موقفنا  نسجل 
والغطرسة  الهيمنة  ومــمــارســات 
والـــصـــمـــت الـــعـــالـــمـــي والـــرســـمـــي 
الــعــربــي ونـــقـــف مــتــضــامــنــيــن مع 
الفلسطيني  شعبنا  أبــنــاء  نــضــال 
عــامــة وأهــالــي حــي الــشــيــخ جــراح 
والـــقـــدس خــاصــة، ونــدعــو جميع 
أخيار وأحرار العالم، ومعهم كافة 
والمجتمعية  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
البحريني  مجتمعنا  فــي  الــحــيــة 
والـــعـــربـــي، الــــذي نــحــن عــلــى ثقة 
تامة من مواقفهم المبدئية تجاه 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لــلــوقــوف 
بــــقــــوة ومــــســــؤولــــيــــة إلـــــــى جـــانـــب 
شعبنا الفلسطيني، من أجل نيل 
المستقلة  دولــتــه  وإقــامــة  حقوقه 

وعاصمتها القدس الشريف.
بــــــــدوره دعــــــا الـــنـــائـــب أحــمــد 
األنـــصـــاري رئــيــس كــتــلــة األصــالــة 
اإلســــــالمــــــيــــــة الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
العاجل  التدخل  إلى  واإلسالمية 
لـــلـــدفـــاع عـــن الــمــســجــد األقــصــى 

والمعتكفين  المصلين  وحــمــايــة 
فـــيـــه، وذلـــــك بــعــد اقـــتـــحـــام قـــوات 
االحـــــتـــــالل الـــصـــهـــيـــونـــي لــحــرمــة 
المسجد الشريف واالعتداء على 
الــمــســلــمــيــن الــمــتــعــبــديــن لــربــهــم 

فيه.
وطــــــــالــــــــب األمــــــــــــــة بــــنــــصــــرة 
بحسب  كــــلٌّ  األقـــصـــى،  الــمــســجــد 
اســـتـــطـــاعـــتـــه وقــــــدرتــــــه، وحـــمـــايـــة 
االعـــتـــداءات  مــن  الفلسطينيين 
الــــدمــــويــــة الـــمـــســـتـــمـــرة بــحــقــهــم، 
وســــرقــــة مـــنـــازلـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
وحرمانهم من حقهم في العبادة 
والصالة، خاصة في شهر رمضان 

المبارك.
مـــــن جـــهـــتـــه طــــالــــب الـــنـــائـــب 
كتلة  عــضــو  حـــّطـــاب  عـــبـــدالـــرزاق 
األصـــالـــة اإلســالمــيــة الــحــكــومــات 
العربية واإلسالمية بعدم الصمت 
عـــن اقــتــحــام الــمــســجــد األقــصــى 
الــــــمــــــبــــــارك وتـــــدنـــــيـــــس حـــرمـــتـــه 
واالعـــــــتـــــــداء عـــلـــى الــمــعــتــكــفــيــن 

والــــمــــصــــلــــيــــن وحـــــرمـــــانـــــهـــــم مــن 
حـــقـــهـــم فـــــي الــــعــــبــــادة والــــصــــالة 
في  الدينية  شعائرهم  ومــمــارســة 
وتهجير  الــمــبــارك،  رمــضــان  شــهــر 
حي  فــي  الفلسطينيين  عــائــالت 
الــــشــــيــــخ جـــــــــراح والــــســــطــــو عــلــى 
وظلًما  قــهــًرا  وإعطائها  منازلهم 

للمستوطنين الصهاينة!
وشـــــــجـــــــب حـــــــــّطـــــــــاب بـــــشـــــدة 
الممارسات  عن  العالمي  الصمت 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــنـــصـــريـــة بــحــق 
الــمــقــدســيــيــن والــفــلــســطــيــنــيــيــن 
واقـــــتـــــحـــــام الـــمـــســـجـــد األقــــصــــى 
باألسلحة والعتاد ومئات الجنود، 
واالعــــــــــتــــــــــداء عـــــلـــــى الـــمـــصـــلـــيـــن 
الــمــســالــمــيــن الــــعــــّزل فـــي الــعــشــر 
األواخر من شهر رمضان المبارك، 
وإصــــابــــة الـــمـــئـــات مــنــهــم بــجــروح 
وإصـــــابـــــات خـــطـــيـــرة، وتـــرويـــعـــهـــم 
وزجرهم والتطاول على كرامتهم، 
والعالم يشاهد ويصمت، وال حول 

وال قوة إال باهللا.
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| عمار قمبر .

| عبد الرزاق حطاب .

| يوسف زينل .

| أحمد األنصاري .

| فالح هاشم .

| محمود البحراني .

| عبد النبي سلمان .

| ممدوح الصالح .
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

حممد اأحمد الدو�سري

 من اأبناء قرية الزلق الع�ضاميني 

وجّدوا  وتعبوا  اأنف�ضهم  بنوا  الذين 

واجتهدوا رغم ظروف احلياة، اإذ �ضّق 

طريقه يف طلب العلم، فقد َعِمَل ُمدر�ًضا 

الرتبية  وزارة  وظائف  يف  وترقى 

والتعليم حتى و�ضل اإىل وظيفة مدير 

زميالً  يزال  ول  كان  وقد  مدر�ضة، 

ون�ضيًبا،  و�ضفر  درب  ورفيق  واأًخا 

عبداللطيف  اأحمد  حممد  الأ�ضتاذ  اإنه 

الدو�ضري.

ُولد الأ�ضتاذ حممد اأحمد الدو�ضري 

النعيم  م�ضت�ضفى  يف  1952م  عام 

البتدائية  املرحلة  ودر�س  ال�ضحي، 

عام 1966م  الزلق حتى  مدر�ضة  يف 

عندما كان مدير املدر�ضة الأ�ضتاذ خليل 

اإبراهيم زباري رحمه اهلل، وتاله الأ�ضتاذ 

انتقل  ثم  الذوادي،  عبدالعزيز  عبداهلل 

البتدائية  الغربي  الرفاع  مدر�ضة  اإىل 

عندما  1968م  عام  للبنني  الإعدادية 

�ضلمان  الأ�ضتاذ  املدر�ضة  مدير  كان 

انتقل  ثم  اهلل،  رحمه  اجلا�ضم  عبداهلل 

اإىل مدر�ضة احلورة الإعدادية الثانوية 

عهد  يف  الثانوية  درا�ضته  ليوا�ضل 

اإبراهيم املحري  مديرها الأ�ضتاذ ح�ضن 

الذي تاله الأ�ضتاذ عبدالرحمن بوعلي.

حممد  الأ�ضتاذ  تخّرج  وبعد 

الثانوية  املرحلة  من  الدو�ضري  اأحمد 

1971م  عام  العلمي  الق�ضم  العامة 

العايل  املعهد  يف  درا�ضته  وا�ضل 

الدبلوم  على  ح�ضل  حيث  للمعلمني، 

من املعهد العايل للمعلمني ق�ضم العلوم 

لُيعنّي  1973م  عام  والريا�ضيات 

معلًما مبدر�ضة الزلق البتدائية للبنني 

1989م.  عام  حتى  نف�ضه  العام  يف 

عا�ضر العديد من املديرين الذين توالوا 

اإدارة هذه املدر�ضة، منهم الأ�ضتاذ  على 

اأحمد �ضالح جبارة البوفالح والأ�ضتاذ 

اهلل  رحمه  العبداهلل  حممد  فالح 

رحمه  اإ�ضماعيل  عبدالواحد  والأ�ضتاذ 

والأ�ضتاذ  قا�ضم  علي  والأ�ضتاذ  اهلل 

والأ�ضتاذ  الكوهجي  �ضالح  حممد 

والأ�ضتاذ  اهلل  رحمه  ال�ضلمان  باقر 

ويف  اهلل،  رحمه  الفردان  عبدالر�ضول 

هذه الأثناء التحق الأ�ضتاذ حممد اأحمد 

العربية  بريوت  بجامعة  الدو�ضري 

عام  �ضنتني  اأنهى  التجارة، حيث  كلية 

�ضنة  مدة 13  توقف  انه  اإل  1977م، 

ثانية  يلتحق  اأن  على  الدرا�ضة  عن 

ليتخ�ض�س  العربية  بريوت  بجامعة 

عام  تخّرج  اإذ  اجلغرافيا،  ق�ضم  يف 

لالنتداب  قاده  املوؤهل  هذا  1989م، 

اخت�ضا�ضًيا يف اإدارة التعليم البتدائي 

هذه  يف  والتعليم،  الرتبية  بوزارة 

الدرا�ضات  لدرا�ضة دبلوم  ُر�ضح  الأثناء 

العليا يف الرتبية من جامعة البحرين 

دبلوم  ثم  1991م،  عام  يف  عام  ملدة 

الربين  جامعة  من  املدر�ضة  الإدارة 

لُيعنّي  اأهله  الذي  الأمر  1993م،  عام 

مديًرا م�ضاعًدا مبدر�ضة الرفاع الغربي 

1996م  عام  ويف  للبنني،  الإعدادية 

الغربي  الرفاع  مبدر�ضة  مديًرا  ُعنّي 

2000م،  عام  حتى  للبنني  الإعدادية 

حيث ُنقل لُيعنّي مديًرا مبدر�ضة �ضافرة 

الإعدادية للبنني حتى عام 2007م،

الأ�ضتاذ حممد  اأن  بالذكر  واجلدير 

لتعليم  معلًما  َعِمَل  الدو�ضري  اأحمد 

عام  حتى  1974م  عام  من  الكبار 

الغربي  الرفاع  مركز  يف  1994م 

للرجال.

الدو�ضري  اأحمد  حممد  ولالأ�ضتاذ 

متثلت  تربوية،  اأن�ضطة  يف  م�ضاركات 

للمعلمني  ال�ضت�ضارية  اللجنة  يف 

عام  حتى  1980م  عام  من  عام  ملدة 

واإعداد  درا�ضة  وجلنة  1981م، 

عام  من  اجلديدة  العلوم  مقررات 

وجلنة  1985م،  عام  حتى  1984م 

اختيار املرت�ضحني ملعلمي نظام الف�ضل 

1991م،  عام  حتى   1990 عام  من 

للمتخرجني  النمطية  الكتب  وتقومي 

الأمية من عام  اجلدد من ف�ضول حمو 

وبناء  1991م،  عام  حتى  1990م 

والعلوم  الريا�ضيات  ملادتي  الأ�ضئلة 

الكبار من عام 1984م  تعليم  ملرحلة 

وتنظيم  واإعداد  1994م،  عام  حتى 

جناح وزارة الرتبية والتعليم ملهرجان 

العيد الوطني عام 1996م حتى عام 

1997م، والإ�ضراف على مركز �ضافرة 

الإعدادية من عام  ال�ضهادة  لمتحانات 

وتنفيذ  2001م،  عام  حتى  2000م 

بحث تقييم الطلبة للكفايات الأ�ضا�ضية 

يف نهاية احللقة الثانية عام 2002م.

اأحمد  حممد  الأ�ضتاذ  �ضارك  وقد 

الدروات  من  العديد  يف  الدو�ضري 

متعددة يف  دورات  مثل  من  الق�ضرية، 

والعلوم  احلديثة  الريا�ضيات  تدري�س 

للتعليم البتدائي، دورة يف الإ�ضعافات 

تدريبية  دورة  1978م،  عام  الأولية 

بوزارة  والأ�ضنان  الفم  �ضحة  يف 

تدريبية  دورة  1988م،  عام  ال�ضحة 

يف قيادة الفرق الك�ضفية باإدارة الرتبية 

1972م،  عام  والك�ضفية  الريا�ضية 

ا�ضتخدامات  يف  متعددة  دورات 

مدير  عمل  ور�ضة  الآيل،  احلا�ضب 

املدر�ضة ومتهني التعليم عام 1992م، 

التعليمية  لالإدارة  عمل  ور�ضة 

عمل  ور�ضة  1993م،  علم  امل�ضتقبلية 

حول اإدارة الوقت عام 1995م، ور�ضة 

املوؤ�ض�ضة  اجلودة يف  اإدارة  حول  عمل 

عمل  ور�ضة  2000م،  عام  التعليمية 

الدورات  من  وغريها  املتميز،  املدير 

تناولت  التي  التعليمية  والور�س 

الإدارة والقيادة الرتبوية.

الدو�ضري  اأحمد  حممد  ولالأ�ضتاذ 

من  املجتمعية،  الأن�ضطة  من  العديد 

لالحتفال  التح�ضريية  اللجنة  مثل 

1992م،  عام  العربي  الطفل  بيوم 

والتعليم  الرتبية  وزارة  انتقال  جلنة 

جامعة  مبنى  يف  اجلديد  املقر  اإىل 

البحرين مبدينة عي�ضى عام 1992م، 

الثقايف  الزلق  نادي  يف  اإداري  ع�ضو 

1975م،  عام  �ضابًقا  والجتماعي 

من  الثقايف  الزلق  مركز  رئي�س  نائب 

اإىل عام 2008م، ع�ضو  عام 2000م 

اخلريي  الزلق  �ضندوق  موؤ�ض�س 

عام  حتى  2000م  عام  من  عام  ملدة 

الزلق  �ضندوق  رئي�س  2001م، 

عام  حتى  2001م  عام  من  اخلريي 

2002م، نائب رئي�س �ضندوق الزلق 

عام  حتى  2005م  عام  من  اخلريي 

لتاأ�ضي�س  م�ضارك  ع�ضو  2010م، 

رعاية بيوت الرحمن من عام 2000م 

موؤ�ض�س  ع�ضو  2001م،  عام  حتى 

جلمعية امليثاق العمل الوطني من عام 

2000م حتى عام 2001م، اأمني �ضر 

ميثاق  على  للت�ضويت  �ضافرة  جلنة 

اأمني  2001م،  عام  الوطني  العمل 

املجال�س  لنتخابات  �ضافرة  جلنة  �ضر 

البلدية عام 2002م.

اأحمد  حممد  الأ�ضتاذ  �ضارك  كما 

الدو�ضري يف جميع املوؤمترات الرتبوية 

التي تعدها وزارة الرتبية والتعليم من 

اإدارة التدريب من عام 1984م  خالل 

�ضملت  والتي  2003م،  عام  حتى 

جوانب مهمة يف العملية الرتبوية.

اإىل  اأدى  املتميز  الرتبوي  الكم  هذا 

ح�ضول الأ�ضتاذ حممد اأحمد الدو�ضري 

على تكرميات من جهات يف الدولة، من 

الرتبية والتعليم وجمل�س  مثل وزارة 

لل�ضباب  العامة  واملوؤ�ض�ضة  الوزراء 

التكرميات  هذه  تّوج  وقد  والريا�ضة، 

تكرميه من قبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

اآل خليفة، طيب اهلل  عي�ضى بن �ضلمان 

ثراه، يف عيد العلم بعد اإنهائه 30 عاًما 

من اخلدمة بوزارة الرتبية والتعليم.

الأ�ضتاذ  تقاعد  التميز  هذا  واأمام 

عام  العمل  عن  الدو�ضري  اأحمد  حممد 

يديه  على  تخّرج  اأن  بعد  2007م 

اجلنوبية  املنطقة  اأبناء  من  العديد 

الدولة،  الذين تبواأوا منا�ضب عليا يف 

التاريخي  الإرث  هذا  اإن  القول  وميكن 

لالأ�ضتاذ  ي�ضهد  والرتبوي  والتعليمي 

حممد اأحمد الدو�ضري كلبنة من لبنات 

املئوية الأوىل للتعليم يف البحرين.

حممد اأحمد الدو�سري

لكون املكافاأة مرتبطة بالق�سم واأداء العمل 

»مرافق ال�سورى« ترف�ض منح البلديني مكافاآت بعد الفوز مبا�سرة
غالب اأحمد: 

رف�ضت جلنة املرافق العامة والبيئة مبجل�س ال�ضورى م�ضروع بقانون 

معد يف �ضوء اقرتاح نيابي، يهدف اىل منح اأع�ضاء املجال�س البلدية املكافاأة 

املقررة لهم من تاريخ اكت�ضاب الع�ضوية اأي من تاريخ اإر�ضال �ضهادة الع�ضوية 

اإىل الع�ضو الفائز باملقعد البلدي كما هو معمول به بالن�ضبة لأع�ضاء جمل�ضي 

ل�ضنة  بقانون رقم )15(  املر�ضوم  املادة )40( من  ال�ضورى والنواب بن�س 

اأداء الق�ضم كما  2002 ب�ضاأن جمل�ضي ال�ضورى والنواب، ولي�س من تاريخ 

ما،  ل�ضبب  الق�ضم  يتاأخر موعد  قد  اإذ  البلدية.  املجال�س  اأع�ضاء  مع  هو جار 

وبالتايل ل يكون لهذا الع�ضو دخل يعوله هو واأ�ضرته خالل الفرتة ما بني 

اإعالن النتيجة وحتى تاريخ اأداء الق�ضم.

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال  وزارة  من  كال  اللجنة  واأو�ضت 

العمراين واجلهات املعنية بالنظر يف اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضرف مكافاأة 

اأع�ضاء املجال�س البلدية اأو جزء منها خالل الفرتة من تاريخ اإعالن النتيجة 

العامة لالنتخابات اإىل حني اأداء الق�ضم بالن�ضبة ملن ح�ضلوا على اإجازات بدون 

راتب من جهة عملهم وذلك لتوفري دخل لهم ولأ�ضرهم خالل الفرتة املذكورة، 

وذكرت اأن ع�ضو املجل�س البلدي ل ي�ضتحق راتبا اأو اأجرا واإمنا ي�ضتحق مكافاأة 

ب�ضريح ن�س املادة )11( من املر�ضوم بقانون رقم )35( ل�ضنة 2001 �ضالف 

الذكر، ومن ثم فاإن املكافاأة ترتبط بتاأدية العمل، وهذا ل يتاأتى اإل باأداء الق�ضم، 

وهو ما يتفق مع الن�س النافذ.

وا�ضارت اىل انه، ل حمل لقيا�س تاريخ ا�ضتحقاق ع�ضو املجل�س البلدي 

عليها  املن�ضو�س  والنواب  ال�ضورى  جمل�ضي  اأع�ضاء  مكافاأة  على  للمكافاأة، 

ب�ضاأن جمل�ضي  ل�ضنة 2002  رقم )15(  بقانون  املر�ضوم  من  باملادة )40( 

اأع�ضاء  اإن  حيث  منها،  كل  بني  القانونية  املراكز  لتغاير  والنواب  ال�ضورى 

اإحدى  هي  التي  الت�ضريعية  ال�ضلطة  ميثالن  والنواب  ال�ضورى  جمل�ضي 

ال�ضلطات يف اململكة املن�ضو�س عليها يف الف�ضل الثالث من الد�ضتور )املواد 

من 51 – 103( يف حني اأن املجل�س البلدي ل يعد �ضلطة من �ضلطات الدولة، 

بل هو فرع تابع للبلدية.

»اجلوازات« تدعو املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة 

للتـ�ســجـيـــل عـلــى نــــظـــام التاأ�سرية الإلكتـرونـيــة

ال�سحة: تعليق الدرا�سة يف مدر�سة AMA للمرحلة البتدائية

وزارة  اأ�ضدرت  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  امل�ضتمر  التن�ضيق  �ضوء  يف 

)املرحلة  الدولية   AMA مدر�ضة  يف  الدرا�ضة  بتعليق  يق�ضي  قراًرا  ال�ضحة 

البتدائية( من يوم الأحد 9 مايو اجلاري اإىل يوم الإثنني 17 من ال�ضهر ذاته، 

على اأن يتم اتخاذ الإجراءات الالزمة ملوا�ضلة الدرا�ضة جلميع الطلبة عن بعد 

خالل هذه الفرتة. 

ون�ّس القرار ال�ضادر عن الوكيل امل�ضاعد لل�ضحة العامة التاأكيد على اأنه ل 

يعاد فتح املدر�ضة اإل بعد اأن تتاأكد اإدارة ال�ضحة العامة من عدم ت�ضجيل حالت 

املقررة  العزل  ا�ضتكمال مدة  املذكورة، والتاأكد من  الفرتة  قائمة جديدة خالل 

والربوتوكول  الحرتازية  الإجراءات  على  بناء  وخمالطيهم  القائمة  للحالت 

املتبع ال�ضادر من قبل الفريق الوطني الطبي للت�ضدي لفريو�س كورونا.

دعت �ضوؤون اجلن�ضية واجلوازات والإقامة 

املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة بجميع القطاعات 

خدمة  من  ال�ضتفادة  اإىل  البحرين  مبملكة 

ت�ضجيل املوؤ�ض�ضات بنظام التاأ�ضرية الإلكرتونية 

اإطار  ململكة البحرين ك�ضامن معتمد، وذلك يف 

اخلدمة  هذه  خالل  من  لهم  املقدمة  الت�ضهيالت 
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واجلوازات  اجلن�ضية  �ضوؤون  واأ�ضارت 

النظام  على  ال�ضامن  ت�ضجيل  اأن  اإىل  والإقامة 

الزيارة  تاأ�ضريات  طلبات  تقدمي  اإمكانية  يوفر 

العمل  ب�ضاعات  اللتزام  دون  وقت  اأي  يف 

الر�ضمية، بالإ�ضافة اإىل اأن ت�ضجيل ال�ضامن يقلل 

على  الطلبات  لإجناز  املطلوبة  امل�ضتندات  من 

عك�س ال�ضامن الغري م�ضجل يف نظام التاأ�ضرية 

اجلن�ضية  �ضوؤون  خ�ض�ضت  حيث  اللكرتونية، 

فريق عمل متكامل ي�ضرف على اإجناز املعامالت 

املقدمة من احل�ضابات امل�ضجلة بال�ضرعة والدقة 

املطلوبتني.

كما اأنه من املمكن متابعة حالة الطلبات من 

التنبيهات  متابعة  اأو  الإلكرتوين  املوقع  خالل 

الإلكرتوين  الربيد  على  النظام  من  املر�ضلة 

املخت�س  العمل  فريق  ير�ضلها  التي  والر�ضائل 

للتوا�ضل مع ال�ضامنني امل�ضجلني.

واجلوازات  اجلن�ضية  �ضوؤون  وتو�ضح 

من  لال�ضتفادة  الت�ضجيل  عملية  باأن  والقامة 

اخلدمة �ضتكون عرب موقعها الإلكرتوين املذكور 

املوجودة  الإر�ضادات  باتباع  وذلك  اأعاله، 

واملو�ضحة باملوقع.

د. ال�سيد ينقل تعازي نا�سر بن حمد لأ�سرة �سهيد الواجب عمار اإبراهيم
ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  نقل 

امللكية  للموؤ�ض�ضة  العام  الأمني 

تعازي  خال�س  الإن�ضانية  لالأعمال 

�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�ضانية 

�ضهيد  اأ�ضر  اإىل  ال�ضباب  و�ضوؤون 

الواجب العريف عمار ابراهيم عي�ضى 

جوار  اىل  انتقل  والذي  اهلل  رحمه 

واأمنها  البحرين  رفعة  اأجل  من  ربه 

كانت  �ضهادته  اأن  موؤكدا  واأمانها، 

الوطن  هذا  اأمن  حماية  �ضبيل  يف 

الغايل واأبنائه ال�ضرفاء من املخالفني 

واخلارجني على القانون.

جاء ذلك خالل الت�ضال الهاتفي 

الذي اأجراه الدكتور م�ضطفى ال�ضيد 

اإىل عائلة �ضهيد الواجب عمار ابراهيم 

عي�ضى.  

كما اأكد الدكتور م�ضطفى ال�ضيد 

مملكتنا  يف  الر�ضيدة  القيادة  باأن 

الغالية وجميع اأبناء �ضعب البحرين 

ي�ضاركون اأ�ضرة ال�ضهيد هذا امل�ضاب 

ال�ضهيد  به  قام  ما  اإن  حيث  الأليم، 

وال�ضهر  البحرين  جتاه  خدمات  من 

على حمايتها من الأخطار واملخالفني 

املثل  واأرفع  اأرقى  ميثل  للقانون 

الوطنية يف اأداء الواجب املناطق به.

عائلة  اأعربت  جانبهم،  ومن 

عن  عي�ضى  ابراهيم  عمار  ال�ضهيد 

ال�ضيخ  �ضمو  لتعازي  تقديرها  بالغ 

نا�ضر بن حمد اآل خليفة، كما عرّبت 

الذي  بالت�ضال  تقديرها  عن  العائلة 

ال�ضيد،  م�ضطفى  الدكتور  به  قام 

من  الكرمية  اللفتة  هذه  اأن  م�ضريين 

�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة 

به من  الر�ضيدة وما حظوا  والقيادة 

حمبة من �ضعب البحرين الكرمي لها 

اآثار اإيجابية على نفو�س جميع اأبناء 

العائلة.

بخدمة  ت�ضرفهم  عن  واأعربوا 

القيادة  ظل  يف  الغالية  مملكتنا 

الر�ضيدة جلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

وويل  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الوزراء �ضاحب  رئي�س  الأمني  عهده 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

ابنهم  يحت�ضبون  وانهم  خليفة  اآل 

�ضهيًدا عند اهلل عز وجل �ضائلني املوىل 

البحرين واأن يدمي  اأن يحفظ  القدير 

ظل  يف  والأمان  الأمن  نعمة  علينا 

قيادتنا الر�ضيدة.

د. م�سطفى ال�سيد

»الرثوة احليوانية« تطرح 

مزايدة لبيع احليوانات اململوكة لديها

حقوقية النواب تدعو ال�سلطات القطرية 

الإفراج عن البانو�ض البحريني والبحارة

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال  وزارة  وكيل  قال 

العمراين للرثوة احليوانية الدكتور خالد اأحمد ح�ضن اإن وكالة 

اململوكة  احليوانات  لبيع  مزايدة  طرحت  احليوانية  الرثوة 

لديها من اأبقار واأغنام وماعز، والتي ُتعد من احليوانات النقية 

واملوؤ�ضلة.

واأ�ضاف وكيل الرثوة احليوانية اأن ذلك ياأتي من منطلق 

بغر�س  ودعمهم  املربني  لدى  ال�ضاللت  لتح�ضني  امل�ضوؤولية 

لبيع  مزايدة  بطرح  فقامت  لديهم،  الإنتاج  زيادة  و  حت�ضني 

ُتعد  التي  اأبقار واأغنام وماعز  لديها، من  اململوكة  احليوانات 

من احليوانات النقية واملوؤ�ضلة.

املربني  »تزويد  اإىل  يهدف  املزايدة  هذه  اأن طرح  واأو�ضح 

تت�ضمن  عالية،  اإنتاجية  �ضفات  ذات  واأ�ضول  نقية  ب�ضاللت 

الأ�ضول  من  ومنتخبة  حم�ضنة  وثريان  وتيو�ًضا  كبا�ًضا، 

احليوانية تعترب اأ�ضا�س التنمية احليوانية امل�ضتدامة«، داعًيا 

املربني اىل احلفاظ عليها مبا يحقق اأمًنا غذائًيا ململكة البحرين 

وهام�س ربح ن�ضبي لهم.

واأ�ضاف: »اإن املزايدة ت�ضتمل على 260 راأ�ًضا من املوا�ضي 

فريزين(  )الهول�ضتاين  �ضاللة  من  نقية  اأبقار  على  موزعة 

و�ضاللة )اجلري�ضي(، وهي �ضاللت حتتل مراتب متقدمة عامليا 

تلقيح مبوا�ضفات  وثريان  للحليب،  املنتجة  الأبقار  قائمة  يف 

متفردة، اإ�ضافة اإىل اأغنام نقية من �ضاللة العوا�ضي )النعيمي( 

التي تتميز بقدرة عالية على اإنتاج التوائم واإنتاج خراف ذات 

حلم ذي الطعم املرغوب واملطلوب من قبل املواطن وامل�ضتهلك 

البحريني«.

اإناث  لمتالك  »فر�ضة  املزايدة  اأن  خالد  الدكتور  بنّي  كما 

بني  ترتاوح  اإنتاجية  باأعمار  متجان�ضة  تزاوج  وجماميع 

العامني والثالثة.

عن  النواب  مبجل�س  الن�ضان  حقوق  جلنة  اأعلنت 

بدولة  واحلدود  ال�ضواحل  اأمن  لقيام  ا�ضتنكارها  بالغ 

للمياه  الدخول  بدعوى  بحريني،  بانو�س  باإيقاف  قطر، 

القت�ضادية لدولة قطر بطريقة غري م�ضروعة وممار�ضة 

البحارة  من  عدد  على  والقب�س  ت�ضريح،  بدون  ال�ضيد 

اجلهات  اإىل  واإحالتهم  البانو�س،  منت  على  كانوا  الذين 

املخت�ضة يف دولة قطر.

واأعربت اللجنة عن بالغ قلقها من ا�ضتمرار املمار�ضات 

القطرية يف انتهاك حقوق ال�ضيادين يف مملكة البحرين 

وفق الدعاوى غري ال�ضحيحة والتي تتنافى مع العراف 

والعادات واحلقائق التاريخية.

ودعت اللجنة ال�ضلطات القطرية الفراج الفوري عن 

البانو�س البحريني والبحارة و�ضمان �ضالمتهم، وم�ضيدة 

اللجنة بدورة قيادة خفر ال�ضواحل يف مملكة البحرين يف 

متابعة اإجراءاتها القانونية الالزمة يف هذا ال�ضاأن.
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د. عبداهلل املقابي

اآخرها ختام 

ومو�سوع الأخوة يف الإ�سالم

بتهذيب  تبداأ  الإ�ضالم  ر�ضمها  التي  الأخالقية  امل�ضرية 

�ضلوك  لعنوان  الفرد  �ضلوك  وتكوين  وتقويهما  النف�س 

واأن  الأر�س،  يف  وحده  يعي�س  ل  الإن�ضان  اأن  اجتماعي، 

املجتمعات خمتلفة واأفكارها متفاوتة، م�ضاربهم، مغاربهم، 

اأن�ضابهم، �ضفاتهم، لغتهم، األوانهم، وكل �ضيء يختلف عن 

الآخر وحتى على م�ضتوى التفكري.

اعتمد الإ�ضالم نظرة امل�ضاواة على اأمور فطرية واأخرى 

واقعية، فالإن�ضان كما اأنه كائن اجتماعي بطبيعته ويحتاج 

اإىل الجتماع ل�ضد حاجاته باللحاظني النف�ضي واملادي، فهو 

اأن يعي�س  عاجز عن �ضد حاجاته بنف�ضه ولوحده، فال بد 

مع الآخرين كي ي�ضعد، ول منا�س لالإن�ضان من العي�س بال 

اجتماع وحاجته للنا�س وخدمته لالآخرين ولي�س وحده.

الر�ضالة الإ�ضالمية مل تكتِف بعن�ضر احلاجة الفطرية 

لالإن�ضان بل وطدت املعرفة الروحية وجعلتها �ضمة اأخرى 

للحاجة، فكلكم لآدم واآدم من تراب كانت النظرة اجلوهرية 

اتباعه  للجميع  بد  ل  الذي  الإن�ضاين  للمنهج  الإ�ضالمية 

لنجاحهم و�ضعادتهم.

فجعل املنهج الديني الأخوة يف الدين مق�ضد، والأخوة 

اأًخا  يكون  اأن  اإل  لالإن�ضان  جمال  فال  مر�ضد،  الب�ضرية 

وم�ضاربهم  دياناتهم  واختالف  باختالفهم  النا�س  جلميع 

وتوجهاتهم، والأخوة مقدمة على كل �ضراع وخالف على 

كل راأي ومعنى، الأخوة مظهر من مظاهر الإ�ضالم وال�ضالم 

والبناء والإعمار يف الأر�س.

روح  خلق  على  الرتبوية  م�ضريته  يف  الإ�ضالم  ركز 

واملحبة  الأخوة  اآثار  وتعميق  الب�ضر  بني  بيني  امل�ضاواة 

امل�ضلمني  الإ�ضالم  ويرغب  النا�س،  بني  الإخاء  واإ�ضاعة 

وجاءت  البع�س،  بع�ضهم  مع  اأحبة  اأخوة  يكونوا  اأي  يف 

من  احلميدة  الأخالق  اأن  على  املوؤكدة  املتتالية  الروايات 

واأن اخللق واحلميد  والآخرة،  الدنيا  ال�ضعادة يف  اأ�ضباب 

وح�ضن اجلوار ومراعاة اجلار من الأعمال التي تطيل العمر 

وجتلب الرزق وت�ضفي النف�س.

تعميق حالة مكارم الأخالق ولي�ضت فقط الأخالق يف 

النف�س الإن�ضانية تولد الإنتاج امل�ضتمر من القيم واملبادئ 

حما�ضن  فما  الإن�ضان،  اأجلها  من  يعي�س  اأن  ينبغي  التي 

كل  على  كبرية  الجتماعية  واآثارها  عناوين  اإل  الأخالق 

النف�س  وتعي�س  ال�ضالم  يدب  حيث  املعمورة،  الأر�س 

بال�ضتقرار.

و�ضلم  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  يقول 

باأداء  اأمرين  كما  النا�س  مبداراة  ربي  )اأمرين  رواية:  يف 

الفرائ�س(، فالتعامل مع النا�س ومداراتهم وح�ضن التعامل 

معهم يولد الثقة وي�ضيع عنوان امل�ضاركة، ويفتح العيون 

الجتماعي  والتكافل  والعطاء  اخلري  على  دليالً  لتكون 

والعمل امل�ضرتك، وما ذلك ال�ضلوك اإل معزز للقيم واملبادئ 

الإن�ضانية.

وحني ناأتي اإىل الروايات امل�ضتفي�ضة عن �ضرية النبي 

حممد �ضلى اهلل عليه واآله و�ضحبه و�ضلم جند حمافظته 

وتاأكيده على هذه املبادئ ال�ضامية والأخوة الإن�ضانية يف 

الإ�ضالم، فيقول عليه ال�ضالة وال�ضالم: )األ ومن اأحب يف 

من  فهو  اهلل  ومنع يف  اهلل  واأعطى يف  اهلل  واأبغ�س يف  اهلل 

واملحبة  واملنع  العطاء  يف  الأكرب  العنوان  اهلل(،  اأ�ضفياء 

والبذل كله يف اهلل تعاىل.

والكرم  والعطاء  بالبذل  اأمرنا  تعاىل  اهلل  اأن  �ضك  ول 

اإخوة(  املوؤمنون  )اإمنا  تعاىل:  قوله  لهذا  ودعانا  واملحبة 

رعاية لالأخوة الإ�ضالمية وعناية بالأخوة الب�ضرية، ودعوة 

ا على  اأن يكون حري�ضً الإن�ضانية، ول بد للموؤمن  لالأخوة 

هذه ال�ضفات احلميدة، فالوعي املجتمعي بحاجة اإىل مثل 

النا�س واملحبة  الأخوة بني  القائمة يف  الأمثلة احلية  هذه 

اأكرب  م�ضاحة  وتعطي  الدائمة  العدل  اأ�ضا�س  توؤ�ض�س  التي 

حلرية الإن�ضان وح�ضن �ضريه وم�ضلكه.

اأما ومل يتبقَّ �ضوى القليل وينتهي ال�ضهر الف�ضيل، فكان 

والتوبة، وم�ضاحمة  بالإح�ضان  التذكري  الواجب علينا  من 

الإخوان واجلريان، والعفو والبذل وترك ال�ضقاق واجلدال، 

الفقراء  وم�ضاعدة  باملعروف،  والأمر  املنكر  عن  والنهي 

النا�س  بني  الإخاء  ن�ضر  يف  اجلهود  وبذل  وامل�ضاكني، 

واملحبة واإ�ضاعتها يف املوؤمنني، وكل عام واأنتم باألف خري، 

و�ضدد اهلل خطى اجلميع ملا فيه ال�ضالح والفالح.

»الأ�سغال« تطّور طرق جممع 245 

بعراد بنحو 715 األف دينار

بوزارة  الطرق  و�ضيانة  م�ضاريع  اإدارة  مدير  اأفاد 

بدر  �ضيد  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

علوي باأن الوزارة بداأت يف تنفيذ اأعمال تطوير طرق املجمع 

برنامج  �ضمن  املدرج  الوىل،  املرحلة   - عراد  يف   245

الوزارة لتطوير البنية التحتية.

يف  الطرق  �ضبكة  تطوير  على  تعمل  الوزارة  اأن  وذكر 

البحرين  روؤية  لأهداف  حتقيًقا  اململكة  حمافظات  خمتلف 

القت�ضادية 2030، وتلبيًة لحتياجات املواطنني واملقيمني 

ل�ضمان ان�ضيابية احلركة املرورية ورفع م�ضتوى ال�ضالمة 

املرورية على الطريق.

تطوير  من  الوىل  املرحلة  م�ضروع  اأن  علوي  وذكر 

الطرق يف جممع 245 يف عراد ي�ضتمل على الأعمال املدنية 

وال�ضفلتية الالزمة لر�ضف واإعادة ر�ضف الطرق واملمرات، 

واإن�ضاء �ضبكة لت�ضريف مياه الأمطار، واإن�ضاء الأر�ضفة، كما 

ي�ضمل العمل على مواقف لل�ضيارات، كذلك توفري متطلبات 

اأر�ضية  قنوات  اإن�ضاء  اإىل  بالإ�ضافة  املرورية،  ال�ضالمة 

وحماية ونقل اخلدمات التي تتعار�س مع اأعمال امل�ضروع.

15 األف حالة جديدة خالل اأ�سبوعني فقط.. »ال�سّحة«: 

اخلروج من املنازل والتجّمعات فيها يرفع حالت الإ�سابة
�ضّددت وزارة ال�ضحة على اأهمية احلذر وعدم الرتاخي 

املخالطة  وجتنب  الجتماعي  التباعد  مبعايري  باللتزام 

املبا�ضرة، اإذ اإن اخلطر مازال قائًما.

واأو�ضحت الوزارة اأن اخلروج من املنزل اأو التجمعات 

باملنازل وامل�ضاكن، اأو املخالطة بالأماكن العامة دون اتباع 

الإجراءات الحرتازية، ي�ضّبب ارتفاع عدد احلالت القائمة 

لفريو�س  للت�ضدي  الوطنية  اجلهود  على  �ضلًبا  والتاأثري 

كورونا.

وك�ضفت وزارة ال�ضحة عن ت�ضجيل اأكرث من 15000 

حالة قائمة جديدة لفريو�س كورونا )كوفيد-19( خالل 

الفرتة من 20 اأبريل 2021 اإىل 3 مايو اجلاري )الأ�ضبوعني 

العدوى  انت�ضار  اأ�ضباب  اأبرز  من  اأن  مبينًة  املا�ضيني(، 

وعدم  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  وعدم  الرتاخي 

املبا�ضرة.  واملخالطة  الجتماعي  التباعد  معايري  تطبيق 

واأ�ضافت الوزارة اأنه وفق تقارير فريق تتبع اأثر املخالطني، 

فقد ات�ضح اأن التجمعات يف املنازل وامل�ضاكن تاأتي باملرتبة 

الأوىل لت�ضجيل احلالت القائمة اجلديدة، ثم تليها املخالطة 

يف الأماكن العامة، ثم ال�ضفر.

و�ضددت الوزارة على خطورة الرتاخي وعدم اللتزام 

والتعليمات  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات 

ال�ضادرة؛ ملا له من دور يف ارتفاع اأعداد احلالت والت�ضّبب 

بال�ضغط الكبري على الطواقم الطبية وال�ضفوف الأمامية 

خالل  من  وامل�ضاندة،  الدعم  اجلميع  من  ت�ضتحق  التي 

من  للحد  التطعيم  على  والإقبال  بالحرتازات  اللتزام 

انت�ضار الفريو�س، مبا يحفظ �ضحة و�ضالمة اجلميع.

املعنّيني  قبل  من  امل�ضتمرة  املتابعة  اإطار  و�ضمن 

اأو�ضح  ال�ضحة،  اأثر املخالطني بوزارة  اآلية تتبع  مبتابعة 

اأظهرت  املخالطني  اأثر  تتبع  عمليات  اأن  املخت�س  الفريق 

اللتزام  دون  قائمة  املخالطة حلالت  احلالت  عدد  زيادة 

بالإجراءات املعلن عنها، والتي يف حال التقيد بها �ضت�ضهم 

املنزل  من  اخلروج  كتقليل  العدوى،  انتقال  من  احلد  يف 

املنزل  يف  الواحدة  الأ�ضرة  على  واقت�ضارها  والتجمعات 

الوقائية  بالتدابري  الأخذ  املبا�ضر، مع  واملحيط الجتماعي 

ال�ضن  كبار  خمالطة  عند  خا�ضة  الواحدة،  الأ�ضرة  داخل 

وذوي الأمرا�س املزمنة، اإ�ضافة اإىل �ضرورة اللتزام بارتداء 

الكمامات وتطبيق معايري التباعد الجتماعي، والإقبال على 

حت�ضني  يف  ي�ضهم  مبا  الالزمة  احلماية  لتوفري  التطعيم 

املجتمع والو�ضول اإىل املناعة املجتمعية املن�ضودة.

جميع  عن  الإف�ضاح  اأهمية  ال�ضحة  وزارة  واأكدت 

حلفظ  املخالطني  اأثر  تتبع  لفريق  املطلوبة  املعلومات 

باتباع  التهاون  اإىل جانب �ضرورة عدم  �ضالمة اجلميع، 

مع  التعامل  من  املرحلة  هذه  يف  الحرتازية  الإجراءات 

التطعيم  واأخذ  اجلاد  اللتزام  اأن  اإىل  م�ضرية  الفريو�س، 

اأي  الفريو�س واحلد من  انت�ضار  للحد من  ال�ضبيالن  هما 

حتّورات جديدة له.

غلق م�سجد بعد ال�سماح بدخول م�سّلني غري متطعمني
والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

اأنه يف اإطار عملية تتبع احلالت القائمة لفريو�س كورونا 

ا  الطبي حر�ضً الوطني  الفريق  بها  التي يقوم  وخمالطيهم 

خمالفة  تبنّي  فقد  اجلميع،  و�ضالمة  العامة  ال�ضحة  على 

�ضمح  اإذ  املقررة،  ال�ضحية  الحرتازية  لالإجراءات  م�ضجد 

القائمون عليه بدخول م�ضلني غري متطعمني، وات�ضح اأن من 

بينهم حالت قائمة لفريو�س كورونا يتوّجب عليها العزل 

وعدم خمالطة الآخرين.

تنفيذ  يف  امل�ضجد  هذا  على  القائمني  لرتاخي  ونظًرا 

�ضهادة  بفح�س  املتعلقة  خا�ضة  الحرتازية  الإجراءات 

التن�ضيق  بعد  الوزارة  قّررت  فقد  الدخول،  عند  التطعيم 

مع الفريق الوطني الطبي للت�ضدي لفريو�س كورونا غلق 

ملدة  موؤقت  ب�ضكل  العا�ضمة  حمافظة  يف  الواقع  امل�ضجد 

مدى  تتبع  من  املعنية  الفرق  تتمكن  حتى  واحد؛  اأ�ضبوع 

انت�ضار العدوى والقيام بعملية تتبع املخالطني، كذلك القيام 

الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من  والتاأكد  التعقيم  بعملية 

ب�ضكل �ضحيح وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.

من جانب اآخر، قامت الوزارة بتحذير م�ضجدين اآخرين 

يف حمافظة املحرق واملحافظة ال�ضمالية ب�ضبب عدم اتباع 

وتهيب  امل�ضلني.  حلماية  املقّررة  الحرتازية  الجراءات 

باجلميع،  والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة 

خا�ضة القائمني على امل�ضاجد، باللتزام التام بال�ضرتاطات 

ال�ضحية والإجراءات الحرتازية حفاًظا على �ضالمة �ضحة 

املواطنني واملقيمني من منطلق امل�ضوؤولية الدينية والوطنية.

»الداخلية«: ر�سد اأكرث من 74 خمالفة عدم لب�س الكمامة
ت�ضتمر مديريات ال�ضرطة والإدارات الأمنية املعنية 

للحد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  تعزيز  بجهود 

يف  اليومية  بحمالتها  كورونا  فريو�س  انت�ضار  من 

جميع مناطق اململكة لتخاذ الإجراءات القانونية حيال 

للقيام  بالإ�ضافة  الحرتازية،  لالإجراءات  املخالفني 

بدورها يف اجلانب التوعوي، اإذ قامت مديريات ال�ضرطة 

باملحافظات الأربع منذ بداية اجلائحة ولغاية تاريخ 6 

مايو اجلاري بـ9530 حملة توعوية، كما قامت بر�ضد 

الأماكن  يف  الوجه  كمامة  لب�س  عدم  خمالفة   74964

العامة واملحال التجارية، واتخاذ 9098 اإجراًء للحفاظ 

على معايري التباعد الجتماعي.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للدفاع املدين بدور 

قامت  اإذ  الفريو�س،  هذا  انت�ضار  من  للحد  ومهم  كبري 

بتنفيذ 275711 عملية تطهري وتعقيم خمتلفة للمباين 

وغريها،  والطرقات  وال�ضوارع  احلكومية  واملن�ضاآت 

والإ�ضراف على 1863 عملية تطهري وتعقيم �ضارك فيها 

ا من الكوادر  املتطوعون، كما مت تدريب 1230 �ضخ�ضً

واملتطوعني لتعقيم امل�ضاجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهري 

وتعقيم بالتعاون مع �ضركات التنظيف، كما اأنها م�ضتمرة 

ال�ضحيحة  الطرق  حول  التدريبية  الدورات  عقد  يف 

لتنفيذ عمليات التطهري والتعقيم الحرتازي يف املباين 

واملن�ضاآت احلكومية واأماكن العمل، وبلغ عدد من �ضارك 

ا من  يف الدورات التي نظمها الدفاع املدين 1180 �ضخ�ضً

من  ا  �ضخ�ضً و1051  اخلا�ضة،  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات 

خمتلف اجلهات احلكومية، بينما بلغ عدد املتطوعني منذ 

�ضهر مار�س العام املا�ضي 6134 متطوًعا.

اأكد على اللتزام بالإجراءات والتطعيم خلف�س النت�سار.. »الفريق الوطني«:

78% ن�سبة غري املتطعمني من 1706 حالت قائمة ليوم اجلمعة
للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأكد 

اأهمية  على  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

اللتزام بالإجراءات الحرتازية للحد من انت�ضار 

من  ي�ضكله  ملا  التطعيم  على  والإقبال  الفريو�س 

حماية للجميع من خالل زيادة تكوين الأج�ضام 

يف  التطعيم  ي�ضهم  حيث  املناعة  لرفع  امل�ضادة 

ولكنه  الإ�ضابة  من  يحمي  ول  النت�ضار  خف�س 

ن�ضبة  هي   %78 اأن  اإىل  م�ضرًيا  حدتها،  يخفف 

مت  قائمة  حالت   1706 من  املتطعمني  غري 

 ،2021 مايو   7 املوافق  اجلمعة  يوم  ت�ضجيلها 

يف حني و�ضلت ن�ضبة غري املتطعمني يف العناية 

يف  قائمة  حالة   119 من   %94 اإىل  الق�ضوى 

العناية الق�ضوى، كما مت ت�ضجيل 4 حالت وفاة 

يوم اأم�س جميعهم مل ياأخذوا التطعيم.

للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  و�ضدد 

اللتزام  عدم  خطورة  على  كورونا  لفريو�س 

بالإجراءات الحرتازية، موؤكًدا اأن التطعيم ي�ضهم 

الإ�ضابة  حال  يف  ويحمي  النت�ضار  خف�س  يف 

ودخول  ال�ضديدة  الأعرا�س  من  بالفريو�س 

على  لالإقبال  اجلميع  داعًيا  الق�ضوى،  العناية 

الإلكرتوين  املوقع  يف  الت�ضجيل  عرب  التطعيم 

www.healthalert. ال�ضحة  لوزارة  التابع 

وموا�ضلة  واعي«  »جمتمع  تطبيق  اأو   gov.bh
اللتزام بحذر بكل الحرتازات والتدابري الوقائية 

والتعليمات ال�ضادرة من اجلهات املعنية يف هذا 

ال�ضاأن.

70% ن�سبة احلا�سلني على اجلرعة الأوىل من كل التطعيمات 

البحرين ت�ساهم يف اعتماد »ال�سحة العاملية« لتطعيم »�سينوفارم«
واعتماد  تقييم  يف  البحرين  مملكة  �ضاهمت 

�ضينوفارم  لتطعيم  العاملية  ال�ضحة  منظمة 

ال�ضيني من خالل ع�ضوية مملكة البحرين بالفريق 

لدى  بالتمنيع  املعني  ال�ضرتاتيجي  ال�ضت�ضاري 

الدكتورة  البحرين  فيه مملكة  والذي متثل  املنظمة 

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  ال�ضيد  جليلة 

الطبي  الوطني  الفريق  وع�ضو  الأولية  ال�ضحية 

للت�ضدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(.

بالجتماع  ال�ضيد  جليلة  الدكتورة  �ضاركت  وقد 

املعني بتقييم التطعيمات امل�ضادة لفريو�س كورونا 

واملت�ضمن تطعيم �ضينوفارم ال�ضيني.

التابعة  التطعيمات  خرباء  جلنة  اأو�ضت  وقد 

ال�ضتخدام  على  باملوافقة  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة 

الطارئ لتطعيم �ضينوفارم، وهو اأول تطعيم �ضيني 

لالأ�ضخا�س  املنظمة،  من  الأخ�ضر  ال�ضوء  يتلقى 

يوؤكد  مما  فوق،  فما  عاًما   18 اأعمارهم  تبلغ  الذين 

وماأمونيته. فاعليته 

التقييم  عملية  البحرين يف  �ضاهمت مملكة  وقد 

املتعلقة مب�ضاركتها  البيانات واملعلومات  من خالل 

باملرحلة الثالثة من التجارب ال�ضريرية للتطعيم.

وذكرت املنظمة يف بيان اأ�ضدرته باأنها اعتمدت 

ال�ضرتاتيجي  ال�ضت�ضاري  اخلرباء  فريق  تو�ضية 

منظمة  اأو�ضت  وعليه  التطعيم،  ب�ضاأن  لها  التابع 

ال�ضحة العاملية بتلقي جرعتني من التطعيم بعد اأن 

منحته املوافقة على ال�ضتخدام الطارئ.

الدكتورة  فيه  �ضاركت  الذي  الجتماع  وخالل 

املنتج  التطعيم  نتائج  ا�ضتعرا�س  ال�ضيد، مت  جليلة 

يف  البحرين  مملكة  وجتربة  �ضينوفارم  �ضركة  من 

التي  والنتائج  املعلومات  اإىل  بالإ�ضافة  ا�ضتخدامه، 

التطعيم  فاعلية  بينت  اململكة، حيث  توثيقها يف  مت 

فيما   %90 بن�ضبة  عاًما   18 �ضن  فوق  الأفراد  يف 

بلغت الن�ضبة يف الأفراد فوق �ضن 60 عاًما %91.

التي  الدول  اأوائل  من  البحرين  مملكة  وتعد 

حيث  اململكة،  يف  للجميع  جماًنا  التطعيم  وفرت 

على  الأوىل  اجلرعة  على  احلا�ضلني  ن�ضبة  بلغت 

من   %70 الآن  حلد  التطعيمات  خمتلف  من  الأقل 

التطعيم يف مملكة  للح�ضول على  املوؤهلني  جمموع 

البحرين.

اجلدير بالذكر اأن هذه املوافقة تعد املرة الأوىل 

»قائمة  على  �ضيني  تطعيم  اإدراج  فيها  يتم  التي 

ال�ضتخدام الطارئ« ملنظمة ال�ضحة العاملية التابعة 

لالأمم املتحدة، و�ضتوؤدي اإىل ن�ضر اأو�ضع للتطعيمات 

بع�س  يف  بالفعل  ا�ضتخدامها  يتم  التي  ال�ضينية 

البلدان غري ال�ضني.
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باهتمام  يحظى  �أن  يجب  �جلديد  �ل�صحافة  قانون 

�لتي  �لت�صريعية  �لإجازة  يف  ا  خ�صو�صً �لنو�ب  جمل�س 

�صتبد�أ بعد �أيام ومتتّد لـ5 �أ�صهر ليكون جاهًز� للمناق�صة 

�لقادم و�أن يح�صل  �لدور  �لعامة مع بد�ية  يف �جلل�صات 

على حّقه يف �ملد�ولة.

ن�صيد بتوجيهات  ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء بفتح حتقيق 

ونطالب  كما  �بر�هيم  عمار  ��صت�صهاد  �ل�صرطي  حادث  يف 

ت�صببو�  �لذين  �لآ�صيويني  �مل�صوؤل عن  �لقارب  مبحا�صبة مالك 

هم  �لذين  �لرخ�س  ملالك  حد  و�صع  من  لبد  كما  �لو�قعة،  يف 

لي�صو� بحارة من �ل�صا�س بل �ن هم يوؤجرونها بالباطن لذلك لبد من  �لنوخذة 

�لبحريني.
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كانربا  مدينة  اإىل  اأ�شرتاليا  عا�شمة  نقل   -  1927

بدلً من ملب�رن.

بيد  تقع   »110-U« الأملانية  الغ�ا�شة   -  1941

على  الإجنليز  حل�ش�ل  ذلك  واأدى  الربيطانية،  الق�ات 

ال�شفرة  فك  من  احللفاء  مّكن  ما  الأملاين،  ال�شفرة  جهاز 

الأملانية.

اإيطاليا بعد احلرب  1945 - الإعالن عن ا�شتقالل 

العاملية الثانية.

1946 - امللك فيكت�ر عمان�يل الثالث يتنازل عن 

عر�ص اإيطاليا لإبنه اأومربت� الثاين.

1947 - الإعالن عن ا�شتقالل رومانيا.

�شمال  حلف  اإىل  تن�شم  الغربية  اأملانيا   -  1955

الأطل�شي »النات�«.

1994 - الزعيم الأفريقي نيل�ش�ن مانديال ي�شبح 

اأول رئي�ص اأفريقي جلمه�رية جن�ب اأفريقيا.

اأحمد  لرو�شيا  امل�ايل  ال�شي�شاين  الرئي�ص   -  2004

قديروف يلقى حتفه اإثر انفجار يف ملعب لكرة القدم.

الد�شت�رية  اليمني  ي�ؤدي  زوما  جاك�ب   -  2009

رئي�ًشا جلمه�رية جن�ب اأفريقيا.

بال�شجن  حكم  ت�شدر  م�شرية  حمكمة   -  2015

امل�شدد 3 �شن�ات �شد الرئي�ص امل�شري املخل�ع ح�شني 

مبارك وجنليه يف ق�شية ق�ش�ر الرئا�شة.

2016 - فرينر فاميان ي�شتقيل من من�شب م�شت�شار 

النم�شا وزعيم احلزب ال�شرتاكي الدميقراطي.

رحالة �شعودي يك�شف عن رحلته املثرية لكوريا ال�شمالية

اإىل  ال�شفر  يف  املثرية  جتربته  عن  �شرحان  اإبراهيم  الرحالة  ك�شف 

ك�ريا ال�شمالية. واأ�شار يف حديثه لقناة »العربية« اإىل اأنه مل يتمكن من 

ت�ثيق جزء كبري من رحلته، حيث منع من ت�ش�ير الكثري من الأماكن، 

مثل املتاحف الع�شكرية والأماكن البعيدة عن العا�شمة.

قاما  اإنهما  الت�ش�ير حتى  رافقاه ط�ال فرتة  اأن �شخ�شني  واأ�شاف 

مب�شح لقطات كان الرحالة قد اأخذها �شابقا، وكانا ي��شالنه اإىل الفندق 

نهاية الي�م ويغادران. واأ�شاف اأن رحلته ا�شتمرت طيلة ثمانية اأيام.

و�شمح له بالت�ش�ير يف العا�شمة والتي تعتمد كدعاية للبالد، ولكن 

املناطق  اإىل  الدخ�ل  دون  من  الرئي�شة  ال�ش�ارع  يف  الت�ش�ير  ب�شرط 

الفرعية. وقال: »ل ي�شتطيع اأي اأجنبي التج�ل مبفرده، اأي اأجنبي لبد 

اأن يك�ن معه مراقب، ويتابع كل ما ت�ش�ره«. واأو�شح اأنه ل ي�جد فيها 

اأ�شهر  وعن  ال�شكن«.  ملكان  ياأتي  الطعام  بيته،  ياأكل يف  »الكل  مطاعم: 

ممن�ع  الأديان،  عن  احلديث  »ممن�ع  �شرحان:  قال  هناك،  املمن�عات 

ت�ش�ير الرئي�ص ب�شكل منق��ص، ول يك�ن على راأ�شك �شيء، والأماكن 

امل�شم�ح فيها الت�ش�ير حمدودة«.

تواأمــان �شويديــــان يتحديــــان كورونــــا واحلــــدود الدوليــــــة

اعتاد ت�اأمان �ش�يديان يبلغان من العمر 73 عاًما اللتقاء كل �شبت على ج�شر 

يربط الرنويج وال�ش�يد، كل منهما على جانبه من احلدود بعدما وقف وباء »ك�فيد 

19« حاجًزا بني ال�شقيقني. ياأتي اأول وب�نت��ص بريغل�ند اإىل املكان حاملنَي كر�شيَّي 

تخييم واأوعية تريم��ص و�شاندوت�شات، ويجل�شان جنًبا اإىل جنب فيما يف�شل خط 

اأول فيما يرفرف وراءه علمان �شغريان للرنويج  الأر�ص بينهما. وقال  رفيع على 

وال�ش�يد ف�ق اجل�شر: »ل ُي�شمح لنا بعب�ر احلدود.. يجب اأن اأبقى على م�شافة مرت 

واحد من جانبي وعليه اأن يبقى على م�شافة مرت واحد من جانبه«، واأ�شاف وه� 

يبعد كر�شيه بعدما اأدرك فجاأة اأنه قريب جًدا: »يجب اأن يك�ن هناك مرتان بيننا«.

عند قدميه، ر�شم على الطريق خًطا اأبي�ص ب�شيًطا، وُكتبت كلمة »الرنويج« على 

الأ�شب�عية  الزيارات  ال�باء بت�قف  جانب و»ال�ش�يد« على اجلانب الآخر، وت�شبب 

للت�اأمني املتطابقني كل منهما ملنزل الآخر. ويعي�ص اأول يف هالدن يف جن�ب �شرقي 

الرنويج، اإىل حيث انتقل قبل 40 عاًما تقريًبا من اأجل احلب، بينما يعي�ص ب�نت��ص 

على م�شافة ن�شف �شاعة بال�شيارة يف بلدة �شرتوم�شتاد يف جن�ب غربي ال�ش�يد.

عرو�س تغادر حفل زفافها بعد ف�شل 

العري�س يف اختبار للريا�شيات!

بعد  زفافها  حفل  �شي�ف  هندية  عرو�ص  فاجاأت 

اأوتار  ولية  يف  الزفاف  قاعة  مغادرة  املفاجئ  قرارها 

يف  عري�شها  ف�شل  ه�  غريب،  ب�شبب  الهندية،  برادي�ص 

رف�شت  اإذ  الريا�شيات،  يف  له  اأجرته  اختبار  اجتياز 

اإجابته عليها حني  الزواج من عري�شها بعد عدم  الفتاة 

�شاألته بجدول ال�شرب.

يف البداية و�شل العري�ص اإىل قاعة الزفاف متحم�ًشا 

يف  �شككت  التي  العرو�ص  لكن  الزفاف،  م�كب  مع 

م�ؤهالته التعليمية طلبت منه ت�شميع جدول ال�شرب 2 

قبل تبادل الأكاليل، ويف مكان الزفاف، جتّمع اأفراد من 

العائلتني وعدد من القرويني، ثم �شرخت العرو�ص وهما 

اإنها ل ت�شتطيع  قائلة  الزوجية،  اإىل منزل  يف طريقهما 

الزواج ب�شخ�ص ل يعرف اأ�شا�شيات الريا�شيات، بينما 

العرو�ص  اإقناع  عن  العائلة  واأفراد  الأ�شدقاء  عجز 

وكالة  ن�شرته  ملا  وفًقا  وذلك  راأيها،  عن  بالعدول 

»�شب�تنيك« الرو�شية.

45 األف �شخ�س 
يتطوعون لقتل 12 بقرة!

تطّ�ع اأكرث من 45 األف �شخ�ص لقتل 12 من اأبقار 

البي�ش�ن يف متنزه غراند كاني�ن ال�طني يف ال�ليات 

املتحدة كجزء من برنامج جديد لإدارة العدد املتزايد من 

ال�طنية  املتنزهات  اإدارة  اأعلنت  كما  احلي�انات،  هذه 

اجلمعة.

وقالت ناطقة با�شم اإدارة املتنزهات ال�طنية كايتلني 

اإن هذه احلي�انات ميكن  ت�ما�ص ل�كالة فران�ص بر�ص 

النباتي  الغطاء  مثل  للمتنزه  البيئية  الأنظمة  تدمر  اأن 

والرتبة، اإذا ما ارتفعت اأعدادها ب�شكل كبري.

التاأثريات  ب�شاأن  مت�شاعًدا  قلًقا  هناك  اأن  واأ�شافت 

والنباتات  املياه  مثل  املتنزهات  م�ارد  على  املتزايدة 

والرتبة وامل�اقع الأثرية.

كاني�ن  غراند  متنزه  يف  امل�ش�ؤول�ن  ت��شل  لذلك، 

»الإزالة  عملية  اإطالق  فكرة  اإىل  اأريزونا  يف  ال�طني 

املميتة«، واإتاحتها ملتط�عني من العامة.

فقط،  ي�مني  خالل  طلب  األف   45 من  اأكرث  وتلق�ا 

طريق  عن  ا�شًما   25 من  اأولية  جمم�عة  واختاروا 

ال�شحب بالقرعة.

تخو�س �لنجمة دينا �ل�صربيني، مو�صم عيد �لفطر بفيلمها �جلديد �لذى يحمل ��صم »ثانية و�حدة«، وي�صاركها يف بطولته �لنجم 

م�صطفى خاطر، ويناف�صان به يف مو�صم عيد �لفطر �ملقبل، و�ملقرر طرحه يف دور عر�س �ل�صينمات. تدور �أحد�ث فيلم »ثانية 

و�حدة« بطولة دينا �ل�صربينى وم�صطفى خاطر يف �إطار رومان�صي كوميدي، حيث يتعرف �صاب على فتاة ويت�صبب لها يف 

�لكثري من �مل�صاكل، ثم يتعر�س حلادث يقلب حياته ب�صكل كبري.

»ال�شحة«: ر�شد 1502 اإ�شابة 

جديدة بـ»كورونا« وتعايف 1321 حالة

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

اأظهرت ت�شجيل 1502  اأم�ص،  عددها 15594 ي�م 

حالة قائمة جديدة، منها 560 حالة لعمالة وافدة، 

و33  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالت  و909 

حالة   1321 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة 

اإ�شافية، لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

174357. وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 

114 حالة، واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي 

تلقي العالج 219 حالة، يف حني اأن 12756 حالة 

القائمة  الإجمايل للحالت  العدد  و�شعها م�شتقر من 

الذي بلغ 12870 حالة قائمة.
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70٪ من مستحقي التطعيم حصلوا على الجرعة األولى من مختلف اللقاحات

 البحرين ساهمت في اعتماد وتقييم 
»الصحة العالمية« لتطعيم »سينوفارم«

س��اهمت البحري��ن، في تقيي��م واعتم��اد منظمة 
الصح��ة العالمية لتطعي��م »س��ينوفارم« الصيني 
من خ��ال عضوي��ة المملكة بالفريق االستش��اري 
االس��تراتيجي المعن��ي بالتمني��ع ل��دى المنظم��ة 
والذي تمثل فيه البحرين الرئيس التنفيذي لمراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة وعضو الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( 

د.جليلة السيد.
بتقيي��م  المعن��ي  باالجتم��اع  الس��يد  وش��اركت 
التطعيمات المضادة لفيروس كورونا والمتضمن 

تطعيم سينوفارم الصيني.
وأوص��ت لجنة خبراء التطعيم��ات التابعة لمنظمة 
الصح��ة العالمي��ة، بالموافق��ة عل��ى االس��تخدام 
الطارىء لتطعيم سينوفارم، وهو أول تطعيم صيني 

يتلق��ى الضوء األخض��ر من المنظمة، لألش��خاص 
الذين تبل��غ أعمارهم 18 عامًا فم��ا فوق، ما يؤكد 
فاعليته ومأمونيته. وس��اهمت البحرين في عملية 
التقييم من خال البيان��ات والمعلومات المتعلقة 
بمشاركتها بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية 

للتطعيم.
وذك��رت المنظمة في بيان، أنه��ا اعتمدت توصية 
فريق الخبراء االستش��اري االس��تراتيجي التابع لها 
بش��أن التطعي��م، وعلي��ه أوصت منظم��ة الصحة 
العالمي��ة بتلقي جرعتي��ن من التطعي��م بعد أن 

منحته الموافقة على االستخدام الطارئ.
وتم اس��تعراض نتائج التطعيم المنتج من شركة 
سينوفارم وتجربة البحرين في استخدامه، باإلضافة 
إل��ى المعلوم��ات والنتائ��ج التي ت��م توثيقها في 

المملك��ة، حيث بينت فاعلي��ة التطعيم في األفراد 
فوق سن 18 عامًا بنس��بة 90% فيما بلغت النسبة 

في األفراد فوق سن 60 عامًا %91.
وتعد البحرين من أوائل الدول التي وفرت التطعيم 
مجان��ًا للجمي��ع ف��ي المملك��ة، حيث بلغت نس��بة 
الحاصلين على الجرعة األولى على األقل من مختلف 
التطعيم��ات حتى اآلن 70% من مجموع المؤهلين 

للحصول على التطعيم في البحرين.
يذكر أن هذه الموافقة، تعد المرة األولى التي يتم 
فيه��ا إدراج تطعيم صيني على قائمة االس��تخدام 
الط��ارئ لمنظمة الصحة العالمي��ة التابعة لألمم 
المتحدة، وس��تؤدي إلى نش��ر أوس��ع للتطعيمات 
الصيني��ة التي يتم اس��تخدامها بالفعل في بعض 

البلدان غير الصين.

شددت على خطورة التراخي وعدم االلتزام باإلجراءات 

 »الصحة«: 15 ألف حالة قائمة جديدة 
لـ»كورونا« خالل األسبوعين الماضيين

ش��ّددت وزارة الصحة على أهمية الحذر وعدم التراخي في 
االلتزام بمعايي��ر التباعد االجتماع��ي وتجنب المخالطة 
المباشرة حيث أن الخطر مازال قائما، منوهة بأن الخروج 
من المنزل أو التجمعات بالمنازل والمساكن أو المخالطة 
باألماك��ن العامة دون اتباع اإلجراءات االحترازية يس��بب 
ارتف��اع عدد الحاالت القائمة والتأثير س��لبا على الجهود 

الوطنية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(.
وكش��فت ال��وزارة عن تس��جيل أكث��ر م��ن 15,000 حالة 
قائم��ة جديدة لفيروس كورون��ا )كوفيد19( خال الفترة 
م��ن 20 أبريل 2021 إلى 3 مايو الجاري )في األس��بوعين 
الماضيي��ن(، مبين��ًة أن من أبرز أس��باب انتش��ار العدوى 
التراخي وعدم االلتزام باإلجراءات االحترازية وعدم تطبيق 
معايير التباعد االجتماعي والمخالطة المباشرة، مضيفة 
أنه وف��ق تقارير فريق تتبع أثر المخالطين فقد اتضح أن 
التجمعات في المنازل والمس��اكن تأتي بالمرتبة األولى 
لتسجيل الحاالت القائمة الجديدة ثم تليها المخالطة في 
األماكن العامة ثم الس��فر. وش��ددت الوزارة على خطورة 
التراخي وعدم االلت��زام باإلج��راءات االحترازية والتدابير 
الوقائية والتعليم��ات الصادرة لما له من دور في ارتفاع 
أعداد الحاالت والتس��بب بالضغط الكبي��ر على الطواقم 
الطبي��ة والصف��وف األمامية التي تس��تحق م��ن الجميع 
الدعم والمس��اندة من خال االلتزام باالحترازات واإلقبال 

على التطعيم للحد من انتشار الفيروس بما يحفظ صحة 
وس��امة الجميع. وضمن إطار المتابعة المس��تمرة من 
قبل المعنيين بمتابعة آلي��ة تتبع أثر المخالطين بوزارة 
الصح��ة، أوضح الفري��ق المختص بأن عملي��ات تتبع أثر 
المخالطي��ن أظهرت زيادة عدد الحاالت المخالطة لحاالت 
قائمة دون االلتزام باإلج��راءات المعلن عنها، والتي في 
ح��ال التقيد بها ستس��هم في الحد م��ن انتقال العدوى، 
كتقلي��ل الخروج من المنزل والتجمع��ات واقتصارها على 
األس��رة الواحدة في المنزل والمحيط االجتماعي المباشر 
مع األخذ بالتدابير الوقائية داخل األس��رة الواحدة خاصة 
عند مخالطة كبار الس��ن وذوي األمراض المزمنة، إضافة 
إل��ى ضرورة االلت��زام بارتداء الكمام��ات وتطبيق معايير 
التباعد االجتماعي، واإلقبال على التطعيم لتوفير الحماية 
الازمة بما يس��هم في تحصين المجتم��ع والوصول إلى 

المناعة المجتمعية المنشودة.
وأك��دت الوزارة على أهمية اإلفصاح عن كافة المعلومات 
المطلوب��ة لفري��ق تتبع أث��ر المخالطين لحفظ س��امة 
الجمي��ع، إلى جانب ضرورة عدم التهاون باتباع اإلجراءات 
االحترازي��ة في هذه المرحلة م��ن التعامل مع الفيروس، 
مشيرًة إلى أن االلتزام الجاد وأخذ التطعيم هما السبيان 
للحد من انتش��ار الفيروس والحد من أية تحورات جديدة 

له.

275 ألف عملية تطهير للمباني منذ بدء الجائحة

  »الداخلية«: 75 ألف مخالفة عدم لبس كمامة 

أعلنت مديريات الش��رطة بالمحافظات األربع عن قيامها 
منذ بداي��ة الجائحة ولغاية تاريخ 6 مايو الجاري ب�9530 
حمل��ة توعوية، كما قامت برص��د 74964 مخالفة عدم 
لب��س كمام��ة الوجه ف��ي األماك��ن العام��ة والمحات 
التجاري��ة، واتخ��اذ 9098 إج��راء للحف��اظ عل��ى معايير 
التباع��د االجتماعي، وذلك اس��تمرارًا لجهود المديريات 
بجه��ود تعزيز االلت��زام باإلج��راءات االحترازية للحد من 
انتش��ار فيروس كورونا )كوفي��د�19( بحماتها اليومية 
ف��ي جميع مناط��ق المملكة التخاذ اإلج��راءات القانونية 
حيال المخالفين لإلج��راءات االحترازية، باإلضافة للقيام 

بدورها في الجانب التوعوي

من جانبها، قام��ت اإلدارة العامة للدف��اع المدني بدور 
كبي��ر ومهم للحد من انتش��ار هذا الفي��روس، حيث أنها 
قامت بتنفي��ذ 275711 عملية تطهير وتعقيم مختلفة 
للمبان��ي والمنش��آت الحكومي��ة والش��وارع والطرق��ات 
وغيرها، واإلش��راف عل��ى 1863 عملي��ة تطهير وتعقيم 
ش��ارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 ش��خصًا 
م��ن الك��وادر والمتطوعي��ن لتعقيم المس��اجد، وتنفيذ 
107عملي��ات تطهي��ر وتعقي��م بالتع��اون مع ش��ركات 
التنظيف، كما أنها مس��تمرة في عقد الدورات التدريبية 
حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم 
االحت��رازي ف��ي المباني والمنش��آت الحكومي��ة وأماكن 

العم��ل، وبلغ عدد من ش��ارك في ال��دورات التي نظمها 
الدفاع المدني 1180 شخصًا من المؤسسات والشركات 
الخاصة، و1051 ش��خصًا من مختلف الجهات الحكومية، 
فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر مارس العام الماضي 

6134 متطوعًا.
كم��ا تلقى مركز اإلس��عاف الوطن��ي 11195 باغًا خاصًا 
بفيروس كورونا )كوفيد�19(، والذي باش��رها واس��تجاب 
لها واتخذ اإلج��راءات الازمة عن طريق فريق متخصص 
ومؤهل للتعام��ل مع هذه الح��االت، باإلضافة إلى قيام 
إدارة النقل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى اآلن بتحريك 

33177 آلية شملت نقل 93969 حالة.

وأكدت مديريات الش��رطة واإلدارات األمنية على ضرورة 
عدم االستهتار والتهاون في تطبيق اإلجراءات االحترازية 
الص��ادرة ع��ن الفريق الوطن��ي الطبي للحد من انتش��ار 
في��روس كورونا )كوفي��د�19(، ومواصلة االلت��زام بحذر، 
مشيرًة إلى أهمية الوعي المجتمعي وتكاتف الجميع خال 
المرحلة الحالية، منوهة إلى ض��رورة اقتصار التجمعات 
على أفراد األس��رة الواحدة في المن��زل، وتطبيق التباعد 
االجتماعي في األماكن العامة، وااللتزام باالش��تراطات 
المقررة الخاصة بالمس��اجد والمآت��م، وااللتزام بارتداء 
كمام��ة الوجه، مؤك��دًة على اتخاذ اإلج��راءات القانونية 

حيال المخالفين لإلجراءات االحترازية.

 »الفريق الوطني«: 78٪ غير المتطعمين 
من 1706 حاالت قائمة خالل يوم واحد

الوطن��ي  الفري��ق  أك��د 
الطبي للتصدي لفيروس 
أن  )كوفي��د19(،  كورونا 
نس��بة غير المتطعمين 
من 1706 حاالت قائمة 
الجمعة  تس��جيلها  ت��م 
بلغ��ت 78%، ف��ي حي��ن 
غي��ر  نس��بة  وصل��ت 
المتطعمين في العناية 
القص��وى إل��ى 94% من 
119 حال��ة قائم��ة ف��ي 
العناي��ة القص��وى، كما 
4 ح��االت  ت��م تس��جيل 
وفاة الجمع��ة جميعهم 

لم يأخذوا التطعيم.
االلت��زام  وأك��د أهمي��ة 
االحترازي��ة  باإلج��راءات 
انتش��ار  م��ن  للح��د 
الفي��روس واإلقبال على 
التطعيم لما يشكله من 
حماية للجميع من خال 
زي��ادة تكوين األجس��ام 
المناعة  لرف��ع  المضادة 
حي��ث يس��هم التطعيم 
االنتش��ار  خف��ض  ف��ي 
وال يحم��ي م��ن اإلصابة 

ولكنه يخفف حدتها.
وشدد الفريق الوطني الطبي،على خطورة عدم االلتزام باإلجراءات االحترازية، مؤكدًا أن التطعيم 
يس��هم في خفض االنتش��ار ويحمي في حال اإلصابة بالفيروس من األعراض الش��ديدة ودخول 

العناية القصوى.
ودعا الجميع إلى اإلقبال على التطعيم عبر التس��جيل في الموقع اإللكتروني التابع لوزارة الصحة 
www.healthalert.gov.bh أو تطبي��ق »مجتمع واعي« ومواصلة االلتزام بحذر بكافة االحترازات 

والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن.

 تقليل الخروج من المنزل وااللتزام 
بارتداء الكمامات وتطبيق معايير التباعد

 التجمعات في المنازل والمساكن 
السبب األول في ارتفاع عدد الحاالت القائمة

 تعليق الدراسة 
في المرحلة االبتدائية بـ»AMA الدولية« 

أص��درت وزارة الصح��ة، قرارًا يقضي بتعليق الدراس��ة في 
مدرس��ة AMA الدولية »المرحلة االبتدائية« من األحد 9 
مايو الجاري إلى 17 من الش��هر ذات��ه، على أن يتم اتخاذ 
اإلج��راءات الازمة لمواصلة الدراس��ة لجمي��ع الطلبة عن 
ُبعد خال هذه الفترة، وذلك في ضوء التنس��يق المستمر 

مع وزارة التربية والتعليم.
ونّص القرار الصادر عن الوكيل المس��اعد للصحة العامة، 
التأكي��د على أنه ال يعاد فتح المدرس��ة إال بعد أن تتأكد 

إدارة الصحة العامة من عدم تسجيل حاالت قائمة جديدة 
خال الفترة المذكورة، والتأكد من اس��تكمال مدة العزل 
المقررة للح��االت القائمة ومخالطيهم بناء على اإلجراءات 
االحترازي��ة والبروتوكول المتبع الصادر م��ن قبل الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد-19(، 
إضافة إلى انتهاء المدرسة من تعقيم كافة مرافقها قبل 
اس��تئناف الدراسة والتأكد من خلوها تمامًا من أي نواقل 

للعدوى، وإصدار إذن بفتحها من اإلدارة المختصة.
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فلسطين وخطأ المزايدة على البحرين
بطريقة تؤكد بعد الذين اختاروا الخارج موئاًل واعتبروا أنفسهم 
»معارضة وثوارًا« عن السياسة وبحرها عمدوا أخيرًا إلى استغالل 
فرص��ة خروج البعض في مس��يرات ما صار يع��رف بيوم القدس 
العالم��ي في الجمع��ة األخيرة من ش��هر رمضان لإلس��اءة إلى 
مملكة البحري��ن والترويج لفكرة أن الدخول في عملية الس��الم 
مع دولة إس��رائيل يعني ف��ي كل األحوال الوق��وف ضد القضية 
الفلسطينية وشطب فلسطين من سجل اهتماماتها واهتمامات 
ال��دول التي اخت��ارت هذا الطريق؛ فمثل ه��ذا التفكير بعيد عن 

الواقع وغير موضوعي. 
ال أح��د يس��تطيع أن يزايد على مملكة البحرين وقول ش��يء من 
هذا القبيل؛ فالبحرين قيادة وحكومة وشعبًا كانت وال تزال تؤيد 
وتس��اند القضية الفلس��طينية وتؤمن بأنها القضية المركزية 
األول��ى وتفعل كل الممكن للمس��اهمة في توفير الظروف التي 

يؤمل أن تفضي إلى حل نهائي وعادل لهذه القضية. 
م��ن األمور التي ل��م يس��توعبها أولئك أن توقي��ع بعض الدول 
العربية اتفاقات السالم مع إسرائيل ال يعني التخلي عن فلسطين 
والقضية الفلسطينية. هذا األمر كان واضحًا منذ أول الشروع في 
هذه الخطوة، حيث الغاية هي حل القضية الفلسطينية واستقرار 
المنطقة عبر تحويل العوامل الس��البة إلى أسباب تقدم التنمية 

والحياة على الخراب والموت.   
م��ن األم��ور التي لم يس��توعبها ذل��ك البعض أيض��ًا أن تحرير 
الق��دس واألقص��ى ال يمك��ن أن يتحق��ق باالس��تمرار ف��ي رفع 
الشعارات والصراخ والخروج في مسيرات ومظاهرات يبحث أغلب 
المش��اركين فيها ع��ن أصغر عملة في جيوبه��م لو طلب منهم 

التبرع من أجل تحقيق ذلك. 
الطري��ق ال��ذي اختارته الدول الس��اعية للس��الم لي��س »طريق 
الخس��ران« كم��ا وصف��ه عيس��ى قاس��م فنهايته ح��ل القضية 
الفلس��طينية وجعل الفلسطينيين يعيش��ون كما ينبغي لهم أن 

يعيشوا، وكما يعيش اآلخرون.  
فلس��طين ال تتحرر بالش��عارات والمظاهرات وال بالمزايدة على 
البحرين والدول العربية التي اختارت توظيف ما لديها من خبرات 
وقدرات في بحر السياس��ة والدبلوماسية، فهذا هو الطريق الذي 

ينفع الفلسطينيين وينفع األمتين العربية واإلسالمية.

الشغف الوزاري!!!
أط��ل علينا ف��ي مقابلة بثتها قن��اة »العربية«، وهي أهم ش��بكات 
التلفزة العربية، قبل حوالي أسبوعين صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي العهد الس��عودي 
نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء وزي��ر الدف��اع حفظ��ه اهلل، متحدثًا 
بالتفصي��ل، ع��ن أن رؤي��ة المملك��ة 2030 س��تحقق العديد من 
أهدافها قبل حلول عام 2030، مستعرضًا منجزات الرؤية في تنويع 
مص��ادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية، كاش��فًا عن التوجه 
لإلعداد ألن يكون لدينا رؤية 2040 التي س��تكون مرحلة المنافسة 
على المس��توى العالمي، بعد تحقيق أهداف رؤية 2030. واعتبر أن 
عام 2019 ش��هد تحقيق معظم األهداف، و»سنرى ارتدادًا قويًا في 

األداء االقتصادي في العام الحالي«.
وقال ولي العهد الس��عودي: »نريد تحقيق الفرص في أس��رع وقت 
ممكن، ونقترب من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030، وقد 
حدثت خط��وات حيوية في المملكة منذ عام 2015 من خالل إعادة 
هيكل��ة وزارات وتأس��يس مجال��س جديدة، ونحن اآلن على وش��ك 

االنتهاء من تأسيس مكتب السياسات في الدولة«.
ومن هنا كش��ف ولي العهد الس��عودي األمير محمد بن س��لمان آل 
س��عود عن معايير اختيار فريقه. وقال األمير محمد بن س��لمان آل 

سعود: »إن أهم شيء الشغف عند المسؤول«.
»الكف��اءة والقدرة هذه أساس��يات وأهم ش��يء يكون الش��غف عند 
 Passion المسؤول وتكون قضيته األساسية«. وهو ما كررها بكلمة

باللغة اإلنجليزية وتعني ترجمتها باللغة العربية الشغف.
ومن هنا اس��تلهم من س��مو األمير أس��لوبه اإلداري باختيار الوزراء 
والمس��ؤولين بحس��ب ما صنفهم في القوائم الخضراء واس��تبعد 
جميع المسؤولين من ذوي التصنيف في القوائم الحمراء أو ما شابه 
وهو بالطبع لم يكن بالسهل على بحسب اعتقادي في ذلك الوقت.

النمط اإلداري الواضح لولي العهد الس��عودي، والذي أنشأه بشكل 
ش��به مركزي، معتمد على دمج سياس��ات الدولة عب��ر توحيد صنع 
القرار بدمج سياس��ات الوزراء وجعلها مثل البيت الواحد تحت مظلة 

إدارة شؤون مجلس الوزراء.
وضرب األمير محمد بن س��لمان مثااًل ألحد المسؤولين في القطاع 
الرياضي، حيث تعتبر قضيته الش��خصية، الفتًا إلى أن الش��غف هو 
أكبر دافع للمس��ؤول للتحرك بأكب��ر قدر ممكن. وأوضح ولي العهد 
الس��عودي أنه في حال غياب الشغف من الصعب أن ينجز المسؤول 
أهداف وتطلعات كبيرة جدًا. وأوضح أن الش��غف أساس��ي في الوزراء 

الحاليين.
س��ؤالي الحالي، هل من الممكن مستقباًل أن يتم تصنيف أو تقييم 
الوزراء بش��كل علني بحس��ب أداء كل وزير ومهاراته وإنجازاته، وهو 
بالتأكي��د ليس للتقليل من مكانة المس��ؤول أو حتى تحبيط عمل 
وزرائنا الكرام مع احترامنا لكل ما قدموه للمملكة الغالية وخصوصًا 
في أثناء احتواء أزمة )كوفيد19(، لكن التقييم لس��عادة الوزراء من 
قبل مجلس ش��ؤون الوزراء، م��ا هو أال مبدأ تصحيح��ي ألداء الوزراء 
الذي يجب أن يكون خارج قوسين عن أداء الموظفين والمسؤولين، 

بل هو األكثر أهمية لربما.
اليوم، ومن منطلق الش��فافية ومن نص س��ؤال أطرحه بجرأة، هل 
نج��رؤ على عمل تقييم داخل كل وزارة على حدة بأداء كل وزير وكل 
وكيل؟ وكيف يرى موظفو الوزارة وزيرهم؟.. اس��تبيان واضح وس��ري 
بين موظفي كل الوزارة على حدة، وسوف نرى ونستفيد من النتائج 

بالتأكيد.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

شركاء في المسؤولية المجتمعية
إن م��ا يميز وطني البحرين هو حب أهله جميع��ًا على البذل والعطاء، وال 
أقص��د بالبذل والعط��اء المادي فقط، بل حرص مختل��ف فئات المجتمع 
عل��ى العطاء والبذل بكافة أش��كاله، فن��رى »التطوع« س��مة غالبة على 

معظم البحرينيين، وال ترتبط بفئة عمرية، أو جندرية!! 
فالبحريني��ون يؤمنون إيمان��ًا بالغًا بدورهم في المس��اهمة في التنمية 
المجتمعية، فنرى العديد من المبادرات الشخصية التي يقوم بها الكثير 
م��ن المواطنين من أجل ترك أث��ر إيجابي في المجتم��ع البحريني، ونرى 
كذل��ك المبادرات الرس��مية تواكب هذه الس��مة الغالبة عل��ى المجتمع 
البحريني لتحجز لها مكانًا في س��باق المسؤولية المجتمعية التي يؤمن 

بها كافة األفراد والمؤسسات في البحرين. 

كفو 
دع��م ش��ركة االتصاالت STC لبرنام��ج كفو الذي تم عرضه خالل ش��هر 
رمض��ان المبارك، ه��ذا البرنامج الذي أبرز لنا ش��خصيات تتصف بالعطاء 
والب��ذل والتضحي��ة، وما ه��ذه الش��خصيات إال جزء م��ن مجموعة كبيرة 
تعيش وس��طنا وتس��تحق أن يس��لط الضوء عليها، وكم آم��ل أال نختزل 
ه��ذا البرنامج في 15 ش��خصية فقط، بل أن نواصل البحث عن أش��خاص 
يس��تحقون لقب »كفو«، ونبرزهم لكي يكونوا قدوة لنا جميعًا في جانب 

العطاء والتضحية. 

مجلس النواب في رمضان
ال يختل��ف اثن��ان على دور مجلس الن��واب في التش��ريع والمراقبة، إال أنه 
وإيمان��ًا من مجلس النواب بدوره تجاه المجتمع آثر أن يكون ش��ريكًا في 
نش��ر التوعية ليس��ت في المجال التشريعي وحس��ب عبر بث أسئلة ذات 
جوائز مجزية على حس��اباته الرس��مية خالل الش��هر الفضيل، بل تعدت 

ذلك لتش��مل دعوة المواطنين والمقيمين ممن تلقوا اللقاح ضد فيروس 
)كوفي��د19(، عبر مش��اركة أس��مائهم للف��وز بجوائز وهذا م��ا يعبر عن 
دور المجل��س النيابي في دعم اللجنة الوطني��ة لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، كما لفت انتباهي مس��اهمة المجلس النياب��ي في برنامج 
السارية والذي يعد البرنامج األول في الدورة البرامجية في رمضان إيمانًا 
م��ن المجلس بالدور الكبير الذي يلعبه هذا البرنامج في التوعية بالتاريخ 

والموروث الشعبي لمملكتنا الغالية. 

لجنة الشباب بالمجلس األعلى للمرأة 
مجموع��ة من الش��باب أخذوا عل��ى عاتقهم مس��ؤولية توعية الش��باب 
البحرين��ي عبر فعالي��ات يجرى تنفيذه��ا عبر الفضاء اإللكتروني بس��بب 
الجائحة، وتسلط مواضيعهم الش��يقة الضوء على عدد من الموضوعات 
التي تهم الشباب البحريني من أجل خلق مجتمع مستقر وواٍع، بل وتشجع 
هذه اللجنة باقي الش��باب لالنضمام لها عبر فتح باب المشاركة للتطوع 
ضمن صفوفها، كم نأمل أن ينضم باقي الش��باب إل��ى هذه اللجنة، وأن 
تواصل اللجنة اس��تضافة الش��خصيات الملهمة للش��باب لالستفادة من 

خبراتهم في مختلف التخصصات.  

* رأيي المتواضع: 
اإلحس��اس بالمس��ؤولية المجتمعية س��مة من سمات ش��عب البحرين 
الكريم، وها هي النماذج كثيرة ومتنوعة، وال غرابة في ذلك والكل يعتبر 
نفس��ه ج��زًءا من فريق البحرين ال��ذي نؤمن به وبقائده صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الذي يعمل على تحقيق رؤى قائدنا األعلى س��يدي حضرة صاحب الجاللة 

ملك مملكة البحرين المفدى.

»بندول« يقضي على كورونا..!!
وصلن��ا إلى حصيلة قياس��ية ليلة أم��س األول في ع��دد اإلصابات بفيروس 

كورونا، إذ نحن نتحدث هنا عن 1700 حالة إصابة في يوم واحد!
رقم مخيف يضاف إلى عدد اإلصابات التي س��جلت ف��ي األيام األخيرة والتي 
فاق��ت حاجز األلف كل يوم، في وقت يس��تعد فيه الناس أليام العيد، والتي 
من أجلها وضعت ضوابط واشتراطات عديدة بهدف فتح المجال أكثر أمام 
الن��اس الحاصلين عل��ى التطعيم لدخول المرافق من مطاعم ودور س��ينما 
وغيره��ا واقتصارها عليهم فقط. المش��كلة التي نراه��ا أمامنا تتمثل في 
ارتفاع نس��بة »االس��تهتار« بين الناس، إذ رغم توفير اللقاحات والتطعيم 
للجميع مجانًا من قبل الدولة، فإن نسبة الالمباالة مرتفعة بشكل توضحه 
المنحنيات المتصاعدة لإلصابات وأرقامها، ووس��ط مساعي الدولة وجميع 
األجهزة المعنية لحث الناس على أخذ التطعيم، هناك من يواصل التعامل 

مع الحياة وكأن ال شيء حاصاًل فيها اسمه فيروس كورونا سريع االنتشار. 
هن��اك قصص عديدة مرعبة لكيفية ح��دوث اإلصابات، وكيف أن فردًا واحدًا 
نقل المرض إلى عش��رات، وكيف أن أطفااًل واجهوا خطر المرض واش��تداده 
عليهم فقط بس��بب اس��تهتار فرد في العائلة، بل كي��ف يمكن أن تصاب 
عائل��ة بأكملها أفرادها يتخذون الحيطة والحذر في كل ش��يء إال الحذر من 

فرد في العائلة »مستهتر« بشكل صارخ. 
والمؤس��ف أن بعض األش��خاص الذين يش��خصون على أنهم »مخالطون« 
ومطل��وب منهم الجلوس في بيوتهم وحجر أنفس��هم بانتظ��ار التأكد من 

سالمتهم، حتى بعض هؤالء األش��خاص ال يكترث بالتعليمات واإلرشادات 
االحترازي��ة بل »يس��رح ويمرح« ويم��ارس حياته طبيعيًا ومن ثم ُتكتش��ف 
إصابته ويقع الفأس في ال��رأس و»يبتلش« كل من خالطه أو تحدث معه، 
وأع��رف حاالت مث��ل هذه الحالة أصحابه��ا ُصدموا باإلصاب��ة رغم أنهم لم 
يصدموا بأنفس��هم حينما »كابروا« في كل ش��يء ومارس��وا حياتهم، وكأن 

كورونا »أكسجين« يجب أن يتنفسوه. 
انظروا لما يحصل حولكم في بعض الدول، انظروا للهند على سبيل المثال، 
هل نريد للبحرين أن تصل إلى مثل هذا المس��توى؟! هل نريد أن نصل إلى 
قناع��ة ب��أن فيروس كورونا يج��ب أن يصيب الجميع س��واء أكان مطعمًا أو 
حريص��ًا على تطبيق اإلجراءات االحترازي��ة، وبعدها نجا من نجا وقضى من 
قضى حتى نقول بعدها إننا تغلبنا على المرض؟! يا جماعة هناك أشخاص 
مازال��وا يظنون أن هذا الفيروس مجرد »ص��داع« يزول بأخذ »حبة بندول«، 

واهلل لست أبالغ. 
م��ع هذه األرقام واهلل أيام العيد س��تكون مخيفة ج��دًا، فحتى المتطعمون 
عرض��ة للخطر طالما المس��تهترون مس��تمرون باالس��تهتار، وكلما زادت 
األع��داد فإن جهود مكافحة هذا الفيروس وكأنها تتراجع إلى الوراء بدل أن 

تتقدم إلى األمام. 
حت��ى الجلوس في المنزل ب��ات أمرًا غير آمن طالما هناك من يس��تهتر وال 

يكترث.

الملك حمد.. نصير الكلمة وحامي حرية الصحافة
وق��ف العاملون في وس��ائل اإلعالم المق��روءة والمطبوعة والمس��موعة 
والمرئية واإللكترونية طوياًل بس��عادة بالغ��ة، وبهمة عالية، وبطموح ال 
مداد له، أمام رس��الة الش��كر والتقدير التي قدمها حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
إلى حملة »مش��اعل التنوير والوعي واإلبداع الفك��ري من أصحاب الكلمة 
المسؤولة والرسالة الصادقة في وسائل اإلعالم«، وذلك في الرسالة التي 

وجهها جاللة الملك المفدى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
لق��د وفر العهد الزاهر لحضرة صاح��ب الجاللة الملك المفدى حرية الفكر 
والرأي والتعبير لكل من يعمل في وس��ائل اإلعالم المختلفة، فكان جاللة 
المل��ك المفدى عل��ى مدار أكثر من عقدين هو نصي��ر الكلمة، وهو حامي 
حرية الصحافة، والضامن الرئيس لحقوق اإلعالميين، وال سيما الصحفيين 

منهم.
لقد ش��عر اإلعالميون والصحفيون بالفخر واالعت��زاز بتأكيد جاللة الملك 
المف��دى »الحرص عل��ى توفير الضمانات الدس��تورية والقانونية لحماية 
حقوق الصحفيين واإلعالميين في التعبير عن آرائهم بأمان واس��تقاللية، 
وحرياتهم في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها 
بال قيود، باعتبارها من أهم الحقوق المصونة في مجتمعنا الديمقراطي«.
وم��ا زاد من مش��اعر االمتنان والعرف��ان من العاملين ف��ي بالط صاحبة 
الجالل��ة »الصحافة«، لجالل��ة الملك المفدى، ما ح��رص عليه جاللته من 
تجدي��د فخ��ره »بالتاريخ العري��ق لصحافتن��ا الحرة والمس��تقلة وإعالمنا 
الوطني المس��ؤول، ودورهما الحيوي على مدى أكثر من ثمانية عقود في 
نش��ر الحقائق والمعلوم��ات الصحيحة، وتغليب المصلح��ة العليا للوطن 

وجميع المواطنين على أي اعتبار بمهنية وموضوعية«.
لق��د كان لإلعالم الوطني في البحرين دور كبير ومؤثر وفاعل خالل مراحل 
مختلف��ة من تاريخ المملكة، وقد برز ذل��ك الدور جليًا خالل جائحة كورونا 
)كوفيد19(، حيث اس��تطاع أن يمارس دوره المس��ؤول في بث الطمأنينة 
ف��ي نف��وس الجمي��ع وتأكي��د الوع��ي المجتمع��ي وااللت��زام باإلجراءات 

االحترازي��ة والوقائية ومواجهة الش��ائعات المغرض��ة ودحض األكاذيب 
واألخبار المفبركة، وتأكيد توجيهات فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وااللتزام بنش��ر تعليمات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 

)كوفيد19(.
ال ش��ك ف��ي أن مضامين رس��ائل جالل��ة المل��ك المف��دى للعاملين في 
وس��ائل اإلعالم، وال سيما الصحفيين س��وف تكون دافعًا وحافزًا كبيرًا من 
أجل مواصلة الس��ير عل��ى درب الحق، بمراعاة الضمير الوطني والتمس��ك 
بأخالقيات المهنة، حيث تكون النزاهة والصدق والش��فافية هي النبراس 
ال��ذي يقتفي أث��ره اإلعالميون والصحفيون في مس��يرتهم المهنية خالل 

المرحلة المقبلة.
إن توجي��ه جالل��ة الملك المفدى خالل رس��الته الكريمة إلعداد مش��روع 
قانون جديد وش��امل لمكافحة خطاب الكراهي��ة والتطرف وازدراء األديان 
في وس��ائل التعبير عن الرأي يس��هم بش��كل مباش��ر وجل��ي وواضح في 
نش��ر قيم االعتدال والتس��امح وثقافة الس��الم والحوار بين جميع األديان 
والثقاف��ات والحض��ارات، والتصدي لألف��كار المتش��ددة المغذية للفتن 
والعنف واإلرهاب، وال س��يما أن البحرين تبق��ى أنموذجًا حقيقيًا للتعايش 
الديني والتس��امح، بم��ا تحتضنه على أرضها الطيبة م��ن أديان وطوائف 
وأعراق وأجناس تتناغم فيها بينها في نش��ر ثقافة الخير والس��الم واألمن 

واألمان في ربوع مجتمع حضاري تنعم به المملكة الفتية.
سيقف التاريخ طوياًل أمام ما تعيشه الصحافة البحرينية من حرية للكلمة 
ف��ي ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجالل��ة الملك المفدى، حفظه اهلل 
ورعاه، في ظل الدس��تور والقانون، والمشروع اإلصالحي، بمرجعية ميثاق 
العم��ل الوطني الضامن الرئيس لحماية حق��وق الصحفيين واإلعالميين، 
حي��ث تمكنوا على مدار أكثر من عقدين من التعبير عن آرائهم وأفكارهم 
باس��تقاللية وحرية وأمن وأمان، لذلك، لس��ان حالهم يردد دائمًا: »شكرًا 

جاللة الملك حمد.. نصير الكلمة وحامي حرية الصحافة«.



المقادير:

 كيلو دقيق

 100 غ سكر

 15 غ ملح

 20 غ خميرة

 5 غ محسن خبز

 75 غ لبن بودرة

 50 غ زبدة طبيعية

 150 غ سمسم أبيض

 550 مل ماء فاتر

مع الشيف
 فجر المنصوري

خبز البرجر األمريكي
الطريقة:

 اخلطي المواد الجافة مع 
بعض.

 ضعي المواد السائلة ماعدا 
الماء، ضعي نصف الكمية أوال 

ثم بقية الماء تدريجيا حتى 
يصبح العجين متماسكا وال 

يلصق بالخالط، ثم ارفعي 
للراحة مدة 15 دقيقة.

 قطعي حسب الوزن المطلوب وكّوري 
باليد ليوضع في الصواني المخصصة.

 يخمر في درجة حرارة 35 درجة مئوية حتى ينتفخ ثم يرش بالماء وينثر عليه 
السمسم.

 يخبز على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة أو حتى يصبح لونه 
ذهبيا.

94 % من الحــاالت في العنــايــة 
القصــوى لغير المتطعمـــين

أكد الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد - 19( أهمية 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
للحد من انتشـــار الفيروس واإلقبال 
على التطعيم لما يشـــكله من حماية 
للجميـــع مـــن خـــال زيـــادة تكويـــن 
المناعـــة  لرفـــع  المضـــادة  األجســـام 
حيـــث يســـهم التطعيـــم فـــي خفض 
اإلصابـــة  مـــن  االنتشـــار وال يحمـــي 
ولكنه يخفف حدتها، مشـــيًرا إلى أن 

78 % هـــي نســـبة غيـــر المتطعميـــن 
من 1706 حاالت قائمة تم تسجيلها 
أمس األول، في حين وصلت نســـبة 
غير المتطعمين في العناية القصوى 
إلى 94 % مـــن 119 حالة قائمة في 
العنايـــة القصـــوى، كمـــا تم تســـجيل 
4 حـــاالت وفـــاة أمـــس جميعهـــم لـــم 

يأخذوا التطعيم.
وشـــدد الفريق الوطنـــي الطبي على 
خطـــورة عـــدم االلتـــزام باإلجراءات 

التطعيـــم  أن  مؤكـــًدا  االحترازيـــة، 
يســـهم في خفض االنتشـــار ويحمي 
فـــي حـــال اإلصابـــة بالفيـــروس مـــن 
األعراض الشـــديدة ودخـــول العناية 
القصوى، داعًيا الجميع لإلقبال على 
التطعيـــم عبر التســـجيل في الموقع 
اإللكترونـــي التابـــع لـــوزارة الصحـــة 
أو   www.healthalert.gov.bh
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” ومواصلة 
االحتـــرازات  بـــكل  بحـــذر  االلتـــزام 

والتعليمـــات  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المعنيـــة في 

هذا الشأن.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الداخلية

عـــن  المعنيـــة،  األمنيـــة  واإلدارات  الشـــرطة  مديريـــات  أفـــادت 
اســـتمرارها بجهود تعزيز االلتزام باإلجـــراءات االحترازية للحد 
من انتشـــار فيروس كورونا بحماتها اليومية في جميع مناطق 
المملكة التخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين لإلجراءات 

االحترازية، باإلضافة للقيام بدورها في الجانب التوعوي.
ونفـــذت مديريـــات الشـــرطة بالمحافظـــات األربـــع منـــذ بدايـــة 
الجائحـــة ولغاية تاريـــخ 6 مايو الجاري بــــ 9530 حملة توعوية، 
كما رصدت 74964 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن 
العامـــة والمحات التجارية، واتخـــاذ 9098 إجراء للحفاظ على 

معايير التباعد االجتماعي.
مـــن جهتها، نفـــذت اإلدارة العامة للدفاع المدني 275711 عملية 
تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشـــآت الحكومية والشوارع 
والطرقات وغيرها، وأشـــرفت على 1863 عملية تطهير وتعقيم 
شـــارك فيهـــا المتطوعـــون، كمـــا تـــم تدريـــب 1230 شـــخصًا مـــن 
الكـــوادر والمتطوعيـــن لتعقيم المســـاجد، وتنفيـــذ 107 عمليات 
تطهير وتعقيم بالتعاون مع شـــركات التنظيف، كما أنها مستمرة 
فـــي عقـــد الـــدورات التدريبيـــة عـــن الطـــرق الصحيحـــة لتنفيـــذ 
عمليـــات التطهيـــر والتعقيـــم االحتـــرازي في المباني والمنشـــآت 
الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد من شارك في الدورات التي 
نظمها الدفاع المدني 1180 شـــخصا من المؤسســـات والشركات 
الخاصـــة، و1051 شـــخصا من مختلف الجهـــات الحكومية، فيما 
بلـــغ عـــدد المتطوعيـــن منـــذ شـــهر مـــارس العـــام الماضـــي 6134 

متطوعا. 

كما تلقى مركز اإلســـعاف الوطنـــي 11195 باغا خاصا بفيروس 
كورونا، والذي باشـــرها واستجاب لها واتخذ اإلجراءات الازمة 
عـــن طريـــق فريق متخصص ومؤهل للتعامل مـــع هذه الحاالت، 
باإلضافة إلـــى قيام إدارة النقل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى 

اآلن بتحريك 33177 آلية شملت نقل 93969 حالة.
وأكـــدت مديريـــات الشـــرطة واإلدارات األمنيـــة ضـــرورة عـــدم 
االســـتهتار والتهاون في تطبيق اإلجراءات االحترازية الصادرة 
عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبي للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا، 
ومواصلـــة االلتزام بحذر، مشـــيرًة إلى أهميـــة الوعي المجتمعي 

وتكاتف الجميع خال المرحلة الحالية.
كمـــا نوهـــت إلى ضـــرورة اقتصـــار التجمعات على أفراد األســـرة 
الواحـــدة فـــي المنزل، وتطبيـــق التباعد االجتماعـــي في األماكن 
العامـــة، وااللتـــزام باالشـــتراطات المقـــررة الخاصـــة بالمســـاجد 
اتخـــاذ  مؤكـــدًة  الوجـــه،  كمامـــة  بارتـــداء  وااللتـــزام  والمآتـــم، 

اإلجراءات القانونية حيال المخالفين لإلجراءات االحترازية.

رصد 74964 مخالفة عدم لبس كمامة في المحالت واألماكن العامة

مديريات الشرطة واإلدارات األمنية: ال تتراخوا بتطبيق اإلجراءات االحترازية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أعلنت وزارة العدل والشـــؤون اإلسامية 
واألوقـــاف أنـــه فـــي إطـــار عمليـــة تتبـــع 
كورونـــا  لفيـــروس  القائمـــة  الحـــاالت 
الفريـــق  بهـــا  يقـــوم  التـــي  ومخالطيهـــم 
الصحـــة  علـــى  حرًصـــا  الطبـــي  الوطنـــي 
تبّيـــن  فقـــد  الجميـــع،  وســـامة  العامـــة 
مخالفـــة مســـجد لإلجـــراءات االحترازية 
الصحيـــة المقـــررة حيث ســـمح القائمون 
عليـــه بدخـــول مصليـــن غيـــر متطعميـــن 
قائمـــة  حـــاالت  بينهـــم  مـــن  أن  واتضـــح 
لفيـــروس كورونـــا يتوجـــب عليهـــا العزل 

وعدم مخالطة اآلخرين.

هـــذا  علـــى  القائميـــن  لتراخـــي  ونظـــرا 
المسجد في تنفيذ اإلجراءات االحترازية 
شـــهادة  بفحـــص  المتعلقـــة  خصوصـــا 
التطعيم عند الدخول، فقد قررت الوزارة 
بعد التنســـيق مع الفريـــق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا غلق المســـجد 
الواقـــع فـــي محافظـــة العاصمـــة بشـــكل 
مؤقـــت لمدة أســـبوع واحـــد حتى تتمكن 
الفـــرق المعنيـــة مـــن تتبـــع مـــدى انتشـــار 
العدوى والقيـــام بعملية تتبع المخالطين، 
وكذلـــك القيـــام بعمليـــة التعقيـــم والتأكد 
مـــن اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشـــكل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
مـــن جانب آخـــر قامـــت الـــوزارة بتحذير 
مســـجدين آخرين فـــي محافظة المحرق 
والمحافظة الشـــمالية بســـبب عدم اتباع 
اإلجـــراءات االحترازيـــة المقـــررة لحماية 

المصلين.
وتهيب وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف بالجميع خصوصا القائمين على 
المســـاجد بااللتـــزام التـــام باالشـــتراطات 
الصحيـــة واإلجراءات االحترازية حفاظا 
على سامة صحة المواطنين والمقيمين 
من منطلق المسؤولية الدينية والوطنية.

حمايــة للمواطنيــن والمقيميــن ولتتبــع أثــر المخالطين

غلق مسجد أدخل غير متطعمين وحاالت مصابة... وتحذير مسجدين

المنامة - وزارة الصحة

ســـاهمت مملكـــة البحريـــن فـــي تقييـــم واعتماد منظمـــة الصحة 
العالميـــة لتطعيم ســـينوفارم الصيني من خـــال عضوية مملكة 
البحرين بالفريق االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع لدى 
المنظمـــة والـــذي تمثل فيـــه مملكة البحريـــن الرئيـــس التنفيذي 
لمراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية وعضو الفريـــق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( جليلة السيد.
وشـــاركت الســـيد باالجتماع المعني بتقييم التطعيمات المضادة 

لفيروس كورونا والمتضمن تطعيم سينوفارم الصيني.
وقـــد أوصـــت لجنة خبـــراء التطعيمـــات التابعـــة لمنظمة الصحة 
العالمية بالموافقة على االستخدام الطارىء لتطعيم سينوفارم، 
وهـــو أول تطعيـــم صينـــي يتلقى الضـــوء األخضر مـــن المنظمة، 
لألشـــخاص الذيـــن تبلـــغ أعمارهـــم 18 عامـــا فما فوق، مـــا يؤكد 
فاعليتـــه ومأمونيتـــه. وقد ســـاهمت مملكة البحريـــن في عملية 
التقييـــم من خـــال البيانـــات والمعلومـــات المتعلقة بمشـــاركتها 

بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتطعيم.
وذكـــرت المنظمـــة في بيان أصدرته أنهـــا اعتمدت توصية فريق 
الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي التابـــع لها بشـــأن التطعيم، 
وعليـــه أوصـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة بتلقـــي جرعتيـــن من 

التطعيم بعد أن منحته الموافقة على االستخدام الطارئ.
وخال االجتماع الذي شـــاركت فيه السيد، تم استعراض نتائج 
التطعيم المنتج من شـــركة ســـينوفارم وتجربـــة مملكة البحرين 
فـــي اســـتخدامه، باإلضافـــة إلـــى المعلومـــات والنتائـــج التي تم 
توثيقهـــا فـــي المملكة، حيـــث بينت فاعلية التطعيـــم في األفراد 
فوق ســـن 18 عاما بنســـبة 90 % فيما بلغت النســـبة في األفراد 

فوق سن 60 عاما 91 %.
وتعـــد مملكـــة البحريـــن مـــن أوائل الـــدول التي وفـــرت التطعيم 
مجاًنـــا للجميـــع في المملكـــة، حيث بلغت نســـبة الحاصلين على 

الجرعـــة األولى على األقل من مختلف التطعيمات لحد اآلن 70 
% مـــن مجمـــوع المؤهليـــن للحصول علـــى التطعيم فـــي مملكة 

البحرين.
يذكـــر أن هـــذه الموافقة تعـــد المرة األولى التي يتـــم فيها إدراج 
تطعيـــم صيني على “قائمة االســـتخدام الطارئ” لمنظمة الصحة 
العالميـــة التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، وســـتؤدي إلـــى نشـــر أوســـع 
للتطعيمـــات الصينيـــة التـــي يتم اســـتخدامها بالفعـــل في بعض 

البلدان غير الصين.

70 % نسبة الحاصلين على “الدوز” األولى من جميع التطعيمات

البحرين تساهم في اعتماد وتقييم “الصحة العالمية” لـ “سينوفارم”

المنامة - وزارة الصحة

شـــّددت وزارة الصحة على أهمية الحذر 
وعدم التراخـــي بااللتزام بمعايير التباعد 
االجتماعي وتجنب المخالطة المباشـــرة، 
إذ إن الخطـــر مازال قائًما، ولفتت الوزارة 
إلى أن الخـــروج من المنزل أو التجمعات 
بالمنازل والمساكن أو المخالطة باألماكن 
العامـــة دون اتباع اإلجراءات االحترازية 
القائمـــة  الحـــاالت  عـــدد  ارتفـــاع  يســـبب 

الوطنيـــة  الجهـــود  علـــى  ســـلًبا  والتأثيـــر 
للتصدي لفيروس كورونا.وكشفت وزارة 
الصحة عن تسجيل أكثر من 15 ألف حالة 
قائمـــة جديدة لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( خال الفترة من 20 أبريل 2021 إلى 
3 مايـــو الجاري )األســـبوعين الماضيين(، 
مبينًة أن من أبرز أســـباب انتشار العدوى 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  وعـــدم  التراخـــي 

االحترازيـــة وعدم تطبيق معايير التباعد 
المباشـــرة،  والمخالطـــة  االجتماعـــي 
وأضافـــت الوزارة أنه وفـــق تقارير فريق 
أن  اتضـــح  فقـــد  المخالطيـــن  أثـــر  تتبـــع 
التجمعـــات فـــي المنازل والمســـاكن تأتي 
بالمرتبة األولى لتسجيل الحاالت القائمة 
الجديدة ثم تليهـــا المخالطة في األماكن 

العامة ثم السفر.

أســبوعين خــالل  حالــة  ألــف   15 تســجيل 

الصحة: تجنبوا المخالطة المباشرة... خطر “كورونا” مازال محدًقا

الفريق الوطني: 
78 % لم يأخذوا 

اللقاح من 1706 
إصابات أمس
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