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أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما يربط 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  ودولــــة  الــبــحــريــن  مملكة 
ممتد  تاريخ  إلى  تستند  راسخة  عالقات  من  الشقيقة 
من األخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتحظى 
بكل الرعاية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــفــدى وأخــيــه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس مع أخيه صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان ولـــي عهد 
بدولة  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
بمجلس  وذلــك  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
الشيخ  سمو  الــفــريــق  بحضور  الــشــاطــئ  بقصر  ســمــوه 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بــن  سيف 
وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد 
نهيان  آل  زايــد  بن  حمدان  بن  زايــد  والشيخ  نهيان  آل 
رئيس  نهيان  آل  طحنون  بن  حمد  بن  محمد  والشيخ 
المسؤولين  من  وعــدد  أبوظبي  مــطــارات  إدارة  مجلس 
ركن  أول  والفريق  المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  بدولة 
الداخلية،  وزيـــر  خليفة  آل  عــبــداهللا  بــن  راشـــد  الشيخ 
المالية  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان  والــشــيــخ 
واالقتصاد الوطني والشيخ خالد بن عبداهللا بن علي 
اإلمــارات  دولة  لدى  البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل 
األخوية  الزيارة  إطار  في  الشقيقة،  المتحدة  العربية 
التي يقوم بها سموه إلى أبو ظبي، حيث نقل صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات 
جـــاللـــة الــمــلــك الــمــفــدى إلــــى أخـــيـــه صـــاحـــب الــســمــو 
صاحب  وأخيه  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  رئيس 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  السمو 

العربية  اإلمـــارات  لدولة  جاللته  وتمنيات  المسلحة، 
المتحدة بالمزيد من التقدم والنماء.

ونـــــوه ســـمـــوه بــمــا تــشــهــده الـــعـــالقـــات الــبــحــريــنــيــة 
والتكامل  التعاون  اإلماراتية من تطوٍر يدفع بمسارات 
الــثــنــائــي بــيــن الــبــلــديــن نــحــو مــســتــويــات أكــثــر تــمــّيــًزا، 
في  المضيئة  بالمحطات  االعــتــزاز  عــن  ســمــوه  معربًا 
تاريخ البلدين للمواقف الداعمة والمشرفة على كافة 
ومتانة  األخــويــة  الــروابــط  على  تؤكد  والــتــي  األصــعــدة 

العالقات الراسخة.
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  السمو  صاحب  رحب  وقد 
الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة بـــدولـــة اإلمـــــارات 
السمو  لصاحب  األخــويــة  بــالــزيــارة  المتحدة  العربية 
بما  منوًها  الــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي 
متميزة  عــالقــات  مــن  واإلمـــــارات  البحرين  بين  يــربــط 

ومؤكًدا أهمية الدفع بها نحو أفٍق أرحب.
بشهر  التهاني  اللقاء  خــالل  سموهما  تــبــادل  كما 
رمــضــان الــكــريــم وقـــرب حــلــول عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك، 
على  المناسبتين  يعيد  أن  وجـــل  عــز  الــمــولــى  داعــيــن 
أبناء البلدين الشقيقين واألمتين العربية واإلسالمية 

بالخير واليمن.
وخالل اللقاء جرى استعراض التطورات اإلقليمية 
بينهما  التعاون  ومــســارات  البلدين  وجــهــود  والــدولــيــة، 
التحديات  مواجهة  في  والدولي  الثنائي  اإلطار  ضمن 

والتعامل مع التطورات.
وقـــد حــضــر صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء مــأدبــة اإلفـــطـــار الــتــي أقــامــهــا 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  السمو  صاحب 

للقوات المسلحة تكريمًا لسموه والوفد المرافق.
بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب  وكـــان 
الــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 

قــد وصـــل أمـــس إلـــى أبــوظــبــي فــي زيــــارة أخــويــة لــدولــة 
يلتقي  حــيــث  الشقيقة،  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات 
سموه فيها أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  المسلحة 
ويرافق سموه الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبداهللا 
آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ سلمان بن خليفة آل 

خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني.
وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

العربية  اإلمـــــارات  بــدولــة  المسلحة  لــلــقــوات  األعــلــى 
الــمــتــحــدة، والــفــريــق ســمــو الــشــيــخ ســيــف بــن زايــــد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة 
المسؤولين  كبار  من  وعدد  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
بن  خالد  والشيخ  المتحدة  العربية  اإلمــــارات  بــدولــة 
عبداهللا بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى 

دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  غـــادر  وقــد 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن 
زيــارة  بعد  الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
أخــويــة الــتــقــى ســمــوه خــاللــهــا بــأخــيــه صــاحــب السمو 

أبوظبي  عهد  ولــي  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  وداع  في  وكــان 
السمو  صــاحــب  مــغــادرتــه  لــدى  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، والفريق سمو الشيخ 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايــد  بــن  سيف 
وزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة وعدٌد 
من كبار المسؤولين بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة.
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في إطار العالقات األخوية المتجذرة والتعاون والتنسيق المشترك بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ضمن جهود المضي نحو 
التعافي من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، تم اعتماد ممر سفر آمن 
بين البلدين وذلك للحاصلين على التطعيم والذين سيتاح لهم التنقل بين 
البلدين بدًءا من أول أيام عيد الفطر المبارك من دون الحاجة إلى تطبيق 
تطبيق  مــراعــاة  مــع  الــوصــول  عند  االحـــتـــرازي  الصحي  الحجر  متطلبات 
يتم  والــتــي  الــوصــول،  وجهة  فــي  المعتمدة  األخـــرى  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 
الحالية  الظروف  السفر في ظل  دوري بما يضمن ويجعل  بشكل  تحديثها 

أكثر أماًنا وسالمة للجميع.
وعليه سيتطلب على المواطنين والمقيمين الراغبين باالستفادة من 
حصولهم  إبــراز  البلدين  كال  في  االحــتــرازي  الصحي  الحجر  من  اإلعــفــاء 
حسب  وذلك  كورونا،  لفيروس  المضاد  التطعيم  من  األخيرة  الجرعة  على 
تطبيق  مــن  كــل  وهـــي  منها  الـــصـــادرة  الــشــهــادات  أو  المعتمدة  التطبيقات 
واعــي»  «مجتمع  وتطبيق  المتحدة  العربية  اإلمــــارات  دولـــة  فــي  «الــحــصــن» 
المخبري  الفحص  نتائج  إبــراز  للمسافر  يمكن  كما  البحرين،  مملكة  في 
الوصول  عند  إليها  الحاجة  حــال  فــي  التطبيقات  هــذه  خــالل  مــن   (PCR)

وفق اإلجراءات االحترازية المعتمدة.
وتحقيق  األفــراد  حركة  تسهيل  على  البلدين  حرص  لتأكيد  ذلك  يأتي 
ما  المختلفة  المجتمع  لفئات  التطعيم  حمالت  مــن  الــمــرجــوة  األهـــداف 
أسهم في الوصول إلى معدالت متقدمة عالميا في نسبة الحاصلين على 
التطعيم بما يضمن سالمة وصحة المجتمع والحد من انتشار الفيروس. 
عالية  أهمية  ذا  الدولتين  بين  اإلستراتيجي  والتعاون  الشراكة  هذه  وتعتبر 
يدعم  كما  كورونا  فيروس  جــراء  العالم  يواجهها  التي  التحديات  ضوء  في 

هذا التعاون والتنسيق جهود البلدين للتصدي للجائحة والتغلب عليها.
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  في خطوة منها لتوفير راحة البال لمسافريها 
واالرتقاء بتجربة عمالئها في السفر؛ أعلنت طيران 
عن  البحرين-  لمملكة  الوطنية  -الناقلة  الخليج 
فــيــروس  ضـــد  الــصــحــي  الــتــأمــيــن  لتغطية  طــرحــهــا 
كوفيد-١٩ مجاًنا لجميع الحجوزات على تذاكرها، 
الحجر  ونفقات  الصحية  النفقات  ستشمل  والتي 
الصحي في حال التشخيص أو اإلصابة بكوفيد-١٩ 
التذاكر  جميع  وستكون  السفر.  أثناء  المتوقع  غير 
المحجوزة، بما في ذلك التذاكر المصدرة باألميال، 
اليوم  من  بــدًءا  الخليج  طيران  رحالت  على  للسفر 

تلقائًيا  مــغــطــاة   ٢٠٢١ نــوفــمــبــر   ١٠ حــتــى  مــايــو   ١٠
يتم  قــد  إضافية.  كلفة  أي  دون  كــوفــيــد-١٩  بتأمين 
تــطــبــيــق بــعــض الــقــيــود ويــمــكــن لــلــمــســافــريــن زيـــارة 
 gulfair.com اإللــكــتــرونــي  الــخــلــيــج  طــيــران  مــوقــع 

للحصول على المزيد من المعلومات.
وســـيـــتـــم تــغــطــيــة جـــمـــيـــع الـــمـــســـافـــريـــن وفـــًقـــا 
تأمين  سيتم  حيث  الــمــذكــورة،  التأمين  لبوليصة 
المسافرين في حال تشخيص إصابتهم بكوفيد-١٩ 
الــعــودة  فــي  لمساعدتهم  الــخــارج  فــي  السفر  أثــنــاء 
إلـــى الـــوطـــن وتــحــمــل الــتــكــالــيــف الــطــبــيــة ونــفــقــات 

تكاليف  إلــى  باإلضافة  الــخــارج،  فــي  المستشفيات 
اإلقامة في الحجر الصحي. وتنطبق هذه التغطية 
على الرحالت الجوية التي تسّيرها طيران الخليج 
والتي  الخليج،  طــيــران  تــذاكــر  أرقـــام  تحمل  والــتــي 
للناقلة  اإللكتروني  الموقع  خالل  من  شراؤها  يتم 
مبيعات  مكاتب  من  أي  أو  الدولي  اتصالها  مركز  أو 

طيران الخليج ووكالئها المعتمدين.
الــقــائــم بــأعــمــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــطــيــران 
صّرح  العلوي  عبدالحميد  وليد  القبطان  الخليج 
قـــائـــًال: «مــــع اســـتـــمـــرار الـــوضـــع الــعــالــمــي الــحــالــي، 

تجعل  التي  باألدوات  وتعزيزه  السفر  تبسيط  يجب 
التغطية  ستوفر  القلق.  من  خالية  المسافر  رحلة 
التأمينية لكوفيد-١٩ تجربة أفضل لكل من يسافر 
معنا خالل األشهر الستة المقبلة، األمر الذي يأتي 
للعطالت  للتخطيط  تــمــاًمــا  المناسب  الــوقــت  فــي 
يتمكن  أن  ذلك  سيضمن  حيث  لعمالئنا؛  الصيفية 
مسافرونا بغض النظر عن الوجهة أو درجة السفر، 
من السفر بثقة أكبر وتجنب أي متاعب غير مرغوب 
في  بكوفيد-١٩  المتعلقة  الــطــوارئ  حالة  في  فيها 

الخارج».
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نشرت السفارة السعودية لدى مملكة البحرين عبر حسابها الرسمي 
عبر  الدخول  إجــراءات  تحديث  «تويتر»  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

منافذ البحرين بداية من أول أيام عيد الفطر.
وأوضــحــت الــســفــارة فــي بــيــان لها أنــه إشـــارة إلــى الــقــرار الــصــادر من 
سفر  تعليق  رفع  بشأن  السعودية  العربية  بالمملكة  المختصة  الجهات 
السعوديين إلى الخارج يوم اإلثنين ٥ شوال ١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٥/٢٠٢١م، 
فإنها تحيط المواطنين القادمين إلى مملكة البحرين عبر كل المنافذ 
علما باإلجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مملكة 
البحرين أنه تقرر بدًءا من أول أيام عيد الفطر المبارك تحديث إجراءات 

الدخول عبر منافذ مملكة البحرين وفقًا للضوابط التالية:
إلغاء  سيتم  التعاون،  مجلس  دول  من  والمتعافون  المتطعمون   -  ١
الــفــحــص عــنــد الـــوصـــول، وال يــســري قـــرار إلــغــاء الــفــحــص عــلــى الفئات 

العمرية بين ٦-١٧ سنة وغير المتطعمين وغير المتعافين.

٢ - المتطعمون من الدول التي تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات 
اعـــتـــراف مــتــبــادل بــشــهــادات الــتــطــعــيــم الــمــعــتــمــدة، إلــغــاء الــفــحــص عند 

الوصول.
٣ - المتطعمون من المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي والواليات 
الدخول  عند  الفحص  إجــراء  في  االستمرار  وكندا،  األمريكية  المتحدة 

حسب المعلن عنه مسبًقا.
ونيبال  وسريالنكا  وبنغالديش  وباكستان  الهند  مــن  الــقــادمــون   -  ٤
شهادة  تقديم  في  االستمرار  العابرون (الترانزيت)  المسافرون  فيهم  بما 
تثبت نتيجة الفحص وذلك قبل ٤٨ ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى 
بيانها  ختام  في  السفارة  وأكــدت  الوصول.  عند  الفحص  إجــراء  استمرار 
ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون 
بما  الكرام  المواطنين  إحاطة  وسيتم  الصحية،  االشتراطات  تطبيق  في 

يستجد في هذا الشأن.
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أعلنت حكومة مملكة البحرين إرسال معدات طبية وأكسجين إلى 
الظرف  مواجهة  في  لدعمها  الشقيقة  اإلسالمية  باكستان  جمهورية 
الصحي االستثنائي جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك بناًء على قرار 
مجلس الــوزراء، حيث يأتي هذا الدعم في إطار إسناد جهود التعامل 
مع الجائحة في باكستان ضمن أطر التعاون والتنسيق المشترك بين 

البلدين الشقيقين.
باكستان  مــع  تــضــامــنــهــا  عــن  الــبــحــريــن  مملكة  حــكــومــة  وأعـــربـــت 
يأتي  والـــذي  للجائحة،  تــداعــيــاٍت  مــن  تشهده  مــا  ظــل  فــي  اإلســالمــيــة 
تجسيًدا لمستويات العالقات الثنائية المتميزة في جميع المجاالت، 
للفيروس  للتصدي  الدولية  الجهود  مختلف  دعم  مواصلتها  مؤكدًة 

والحد من انتشاره.

وتستنكر  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانت 
المدعومة  اإلرهــابــيــة  الحوثي  مليشيا  قــيــام  بــشــدة 
(مفخخة)  طيار  دون  من  طائرة  بإطالق  إيــران  من 
بــاتــجــاه مــطــار أبــهــا الـــدولـــي فــي الــمــمــلــكــة العربية 
السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي جبان يستهدف 

المنشآت المدنية والمدنيين اآلمنين، ويخالف كل 
القوانين الدولية اإلنسانية واألعراف الدولية.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين 
في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية 
تتخذها  الــتــي  اإلجـــــراءات  لكل  ودعــمــهــا  الشقيقة، 

التي  اإلجرامية  اإلرهابية  األعمال  لهذه  للتصدي 
حياة  وتــهــدد  واســتــقــرارهــا  أمــنــهــا  زعــزعــة  تستهدف 
بيقظة  تشيد  فــإنــهــا  فــيــهــا،  والمقيمين  مواطنيها 
التي  اليمن  في  الشرعية  دعم  تحالف  قوات  وكفاءة 

تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.
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**أول السطر:
على  للحاصلين  وذلـــك  واإلمـــــارات،  البحرين  بين  آمــن  سفر  ممر  اعتماد 
تطبيق  إلــى  الحاجة  دون  البلدين  بين  التنقل  لهم  سيتاح  والــذيــن  التطعيم 
تقدم  إيجابية،  خطوة  الــوصــول..  عند  االحــتــرازي  الصحي  الحجر  متطلبات 
هذه  ألصــحــاب  تحية  االقــتــصــاد..  ودعــم  السياحة  لتنشيط  مشجعة  تسهيالت 
الكثيرة  ألهدافها  بالدنا  في  منها  المزيد  ونأمل  المتميزة..  والمبادرات  األفكار 

لصالح االقتصاد الوطني.
املشرف: بالدي  موقف  هو  **هذا 

في  الشقيق  الفلسطيني  للشعب  يحصل  ما  إزاء  البحرين  مملكة  موقف 
السياسة  يؤكد  وراســـخ،  ثابت  مــشــرف،  موقف  الــكــرام،  وأهلها  الشريف  الــقــدس 
الحكيمة، الداعمة للسالم، والداعمة في الوقت ذاته لحق الشعب الفلسطيني 
ومطالباته المشروعة، ودعم الموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية.

نقول لكل المتربصين والمرجفين، ممن قفز على المشهد، وأخذ بالغمز 
والــلــمــز عــلــى الــبــحــريــن، تــابــعــوا مــوقــف بـــالدي الــمــشــرف.. اقــــرأوا بــيــان مجلس 
الوزراء.. تمعنوا في بيان وزارة الخارجية.. تصفحوا التاريخ وستجدون أن موقف 
مملكة البحرين، واحد على الدوام، داعم للقضية الفلسطينية، مهما حصل من 

تطورات ومستجدات.
على كل البحرينيين أن ال يتركوا مجاال ألي شخص، أن يحاول التشكيك 
في الموقف التاريخي لمملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية، ففلسطين 
ليست قضية للمتاجرة والمزايدة، ودعم مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا، 

على مر التاريخ، كبير وكثير، دائم ومستمر ومتواصل، ومحل فخر واعتزاز.
ال  عبداهللا  بن  راشــد  الشيخ  معالي  أول  الفريق  أكــد  الماضي  سبتمبر  في 
خليفة وزير الداخلية أن البحرين لم تتخل عن القضية الفلسطينية والحقوق 
فإن  العربية،  قضيتنا  هي  فلسطين  أن  وكما  الفلسطيني،  للشعب  المشروعة 
البحرين قضيتنا المصيرية، وبالتالي فإن البحرين متمسكة بقضيتها العربية، 

ومدافعة عن قضيتها المصيرية.
التي  العنف  أحــداث  إزاء  الشديد  قلقه  عن  الــوزراء  مجلس  أعــرب  باألمس 
إلى  تؤدي  ممارسات  أي  وقف  إلى  اإلسرائيلية  السلطات  ودعا  القدس،  شهدتها 
التاريخية  الهوية  على  الحفاظ  ضرورة  على  مؤكدا  واالحتقان،  التوتر  تصعيد 
االستقرار  عــدم  من  جديدة  مستويات  إلــى  المنطقة  انــجــراف  لتجنب  للقدس 

وتهديد السلم.. هذا هو الموقف الرسمي البحريني، الواضح والمباشر.
وقــبــلــه بـــأيـــام وفــــور انـــــدالع األحـــــداث فـــي الـــقـــدس الــشــريــف أصـــــدرت وزارة 
الخارجية بيانا حازما في االستنكار الشديد العتداء القوات اإلسرائيلية على 
المصلين في المسجد األقصى، والدعوة إلى وقف االستفزازات المرفوضة ضد 
الفضيل.  الشهر  هذا  في  للمصلين  التعرض  منع  على  والعمل  القدس،  أبناء 
لقرارات  مخالفة  باعتبارها  الــقــدس..،  مواطني  منازل  إلخــالء  اإلدانــة  بجانب 
واستقرار  أمن  لتحقيق  السالم  عملية  إحياء  فرص  وتقوض  الدولية،  الشرعية 

المنطقة.
هو  فهذا  أحــد..  من  «العروبة»  في  لــدروس  بحاجة  ليست  البحرين  مملكة 

موقف بالدي المشرف.
السطر: **آخر 

حادثة  مع  التعامل  في  والماء،  الكهرباء  وزارة  لجهود  واالمتنان  الشكر  كل 
احتراق الصندوق الخارجي للكهرباء الخاص بمنزلي.. ولألمانة فإن االستجابة 
ثم  الكهرباء،  فريق  وصــول  فــي  دقــائــق  عشر  تتجاوز  لــم  قياسي،  زمــن  فــي  كانت 
إصالح الخلل، وإعادة التيار الكهربائي.. تحية خاصة لسعادة الوزير شخصيا.  

malmahmeed7@gmail.com
محميد احملميد

خليفة  الــشــيــخ  ســمــو  رعـــايـــة  تــحــت 
محافظ  خليفة  آل  خليفة  بن  علي  بن 
الــــمــــحــــافــــظــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، اخـــتـــتـــمـــت 
حفظ  «مسابقة  الجنوبية  المحافظة 
الــثــانــيــة  نسختها  فـــي  الــكــريــم»  الـــقـــران 
بالتعاون  الجنسين،  لكال  االفــتــراضــيــة 
بـــوزارة  الــكــريــم  الــقــرآن  شـــؤون  إدارة  مــع 
الــعــدل والــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقــــاف، 
والــــتــــي أقـــيـــمـــت عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـــال 
الــمــرئــي عــن بــعــد، بــمــا يــكــفــل الــحــفــاظ 

على صحة وسالمة جميع المشاركين.
المحافظة  محافظ  سمو  واستقبل 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــمـــثـــل لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
والـــــفـــــائـــــزيـــــن بــــالــــمــــراتــــب األولــــــــــى فــي 
المسابقة من كال الجنسين لتكريمهم، 
القرآن  حفظ  مسابقة  بأن  سموه  مبينا 
الــــكــــريــــم تــــأتــــي فـــــي إطــــــــار الــــمــــبــــادرات 
االجتماعية والمسابقات الدينية تزامنا 
مع شهر رمضان المبارك، والتي شهدت 
إقـــبـــاال واســـعـــا مـــن األهــــالــــي بــمــشــاركــة 
عشرات المشاركين من مختلف مناطق 

المحافظة الجنوبية.

وأكــــــــد ســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن 
عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة مــحــافــظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، أهــمــيــة إقــامــة 
تعكس  والـــتـــي  الــمــســابــقــات  هــــذه  مــثــل 
حـــرص الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة ودورهــــا 

على  والعمل  الكريم  الــقــرآن  خدمة  في 
تــحــقــيــق مــعــانــيــه الــســامــيــة مـــن خــالل 
من  وتعزيزها  الحميدة  الصفات  غــرس 
خـــالل الــشــراكــة والــتــعــاون مــع األهــالــي 

والمواطنين.

وأشـــــاد ســمــو مــحــافــظ الــمــحــافــظــة 
المتسابقين  كــل  بــمــشــاركــة  الــجــنــوبــيــة، 
من  بذلوه  ما  على  التحكيمية  واللجان 
جهود طيبة في الحث على قراءة القرآن 
الــكــريــم وتــدبــره والــعــمــل بـــه، مــا كـــان له 

األثر الطيب في إنجاح المسابقة.
وقـــــــــــد تـــــفـــــضـــــل ســــــمــــــو مــــحــــافــــظ 
الفائزين  بتكريم  الجنوبية  المحافظة 
متمنيا  األولــــــى،  بــالــمــراكــز  والـــفـــائـــزات 

سموه للجميع التوفيق والنجاح. 
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الخيري  ســار  صــنــدوق  م  كـــرَّ
الـــــــفـــــــائـــــــزيـــــــن فـــــــــي مــــســــابــــقــــة 
«مـــــشـــــروعـــــي» األولــــــــــــى، وذلـــــك 
فـــــي حــــفــــل افـــــتـــــراضـــــي أقــــامــــه 
عـــبـــر الـــمـــنـــصـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وشـــارك فيه الــشــبــاب والــشــابــات 
المشاركون في المسابقة، وذلك 
والتدابير  بـــاإلجـــراءات  الــتــزاًمــا 

االحترازية المعتمدة.
وحصد الثنائي رضي صالح 
القطري وفاطمة حميد منصور 
مشروعهما  عــن  األول  الــمــركــز 
مشروع  حصد  فيما   ،(ibook)
«سار للعالقات العامة واإلعالم» 
الـــمـــركـــز الــــثــــانــــي، وهـــــو مـــقـــّدم 
محمد  نـــزار  السيد  الــشــاب  مــن 
مجيد. وجاء في المركز الثالث 
السيد مجيد صالح مجيد عن 

مشروعه (مغسلة المستقبل).
وتهدف مسابقة «مشروعي» 
إلـــــى حـــفـــز وتـــشـــجـــيـــع الــشــبــاب 
والــــــنــــــاشــــــئــــــة عــــــلــــــى تـــصـــمـــيـــم 
واستثمارية  تنموية  مشروعات 

قابلة للتنفيذ، ويكون لها جدوى 
وتسهم في التنمية االقتصادية 

الفردية أو المجتمعية.
أمناء  مجلس  رئــيــس  وأكـــد 
الدكتور  الــخــيــري  ســار  صــنــدوق 
مشاركة  أن  عــلــوي،  صــالح  سيد 
فـــي  ريـــــــــاديـــــــــة  مـــــــشـــــــروعـــــــات   ٨
المسابقة،  من  األولــى  النسخة 

وتحكيمها من قبل لجنة تحكيم 
عالية  درجـــة  وعــلــى  متخصصة 
من الكفاءة، ُيترجم ما يزخر به 
شبابية  كــفــاءات  مــن  المجتمع 
قادرة  متميزة،  إبداعية  وطاقات 
على االبــتــكــار وتــحــويــل األفــكــار 
قيمة  ذات  إبداعية  نتاجات  إلى 

في المجتمع.
وأوضح الدكتور سيد صالح 
أن تنظيم صندوق سار الخيري 
وإيــمــاًنــا  إدراًكــــا  جــاء  للمسابقة 
بأن القوة للفعل الحضاري، هو 
يقوم  الذي  الفكري  المال  رأس 
اإلبداعية  األفكار  صناعة  على 

وتحقيق الريادة في األعمال.
أمناء  مجلس  رئيس  وأشــاد 
بالجهود  الخيري  سار  صندوق 
التحكيم،  لــجــنــة  بــذلــتــهــا  الــتــي 
واعــــتــــمــــادهــــا مـــعـــايـــيـــر وأســـــس 
المشروعات  تقييم  في  محددة 

المشاركة.
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| د. سيد صالح علوي .

اجـــتـــمـــع الــــدكــــتــــور الــشــيــخ 
خليفة،  آل  أحــمــد  بـــن  عـــبـــداهللا 
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
وزارة  بــمــقــر  أمــــس،  الــســيــاســيــة، 
محمد  يـــاســـر  مـــع  الـــخـــارجـــيـــة، 
أحـــمـــد ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 

العربية لدى مملكة البحرين.
وخـــــــالل االجـــــتـــــمـــــاع، أشـــــاد 
الــــدكــــتــــور الـــشـــيـــخ عــــبــــداهللا بــن 
بــالــعــالقــات  خــلــيــفــة،  آل  أحـــمـــد 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــمـــتـــمـــيـــزة الــتــي 
تــجــمــع بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على  العربية  مصر  وجمهورية 
األصــــــعــــــدة كـــــافـــــة، مــــعــــرًبــــا عــن 
المشتركة  لــلــمــســاعــي  ارتــيــاحــه 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــكــامــل 
االســـتـــراتـــيـــجـــي بـــيـــن الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــيــن، وصـــــوال إلــــى آفـــاق 

أرحب وأكثر شموال.
الخارجية  وزارة  وكيل  ونــوه 
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، بــــالــــدور 
الـــــفـــــاعـــــل واإليــــــجــــــابــــــي الــــــذي 

تــضــطــلــع بـــه مــصــر فـــي تــطــويــر 
المشترك،  العربي  العمل  آليات 
التوفيق  دوام  للسفير  متمنًيا 

في مهام عمله.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب ســفــيــر 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة عن 

اعــــتــــزازه بــالــمــســتــوى الــمــتــقــدم 
الذي وصلت إليه العالقات بين 
البلدين الشقيقين في مختلف 
ــا لــمــمــلــكــة  الــــمــــجــــاالت، مــتــمــنــًي
الــبــحــريــن الـــمـــزيـــد مـــن الــرقــي 

واالزدهار. 
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مقالي يحكي عن حالة خاصة وفريدة داخل النفس 
اإلنسانية يبرهن العلم أنها حقيقة ومسندة إلى واقع، 
اظهرته الدكتورة «جيل تايلور» بتجربتها المؤلمة التي 
أنارت  التي  (الجلطة  اسمه  كتاب  في  ووثقتها  عاشتها 
وفي  المخ  في  بجلطة  إصابتها  فيه  تسجل  بصيرتي) 
الــنــصــف األيــســر تــحــديــدا وتــعــافــت منها بــعــد مــعــانــاة. 
وصفت  هــارفــارد  جامعة  في  متخصصة  كأستاذة  وهــي 
عالمة  كانت  فقد  شفائها،  حتى  بدقة  مرضها  مراحل 

متخصصة ومن قلب الحدث. 
ففي جزئية مهمة من الكتاب قالت تيلور ان مراكز 
(ثرثرة  واسمتها  دائــم  بشكل  معنا  تتحدث  تظل  اللغة 
وترتبط  ذاك  عمل  أو  هذا  بشراء  تذكرنا  التي  العقل) 
حياتنا  وتفاصيل  انفسنا  مع  نجريها  التي  بالحوارات 
النصف  يوصف  النحو  هذا  فعلى  نتذكرها،  نظل  التي 
االيــســر مــن الــمــخ بــأنــه الــمــســؤول عــن مــراكــز التفكير 
أما  االخــرى،  الوظائف  الى  باإلضافة  والــذاكــرة  باللغة 
الفص األيمن فهو معني باللحظة وممتلئ باالمتنان 

للحياة وزاخر بالعواطف.
نصف  فــي  فإصابتها  الكاتبة  حالة  إلــى  وبالنسبة 
أصبحت  ألنها  للجلطة  ممتنة  جعلتها  االيسر  المخ 
مــتــحــررة تــكــتــشــف الــعــالــم بــفــضــول األطـــفـــال، وذكـــرت 
أن تــعــطــيــل الــكــثــيــر مـــن وظـــائـــف نــصــف الــمــخ األيــســر 
الوجود  عن  ليعبر  أرحب  وجودا  االيمن  للنصف  أفسح 

الجميل في روعة الحياة.
عنها  كتب  مشابهة  قصة  بطلة  الفور  على  وتذكرت 
جلطة  اصابتها  فريدة،  حالة  انها  اساس  على  طبيبها 
في  كلها  لغتها  واخــتــزلــت  الستين  ســن  بعد  الــمــخ  فــي 
منهما  كــل  ومقدمة  وهـــذه  هــذا  اإلشـــارة  اســمــي  كلمتي 
بصفة (الحلو والحلوة) فكانت تعبر عن كل ما حولها 
الكثير  جلطتها  عطلت  فقد  فقط،  الكلمتين  بهاتين 
مـــن هــيــمــنــة الــنــصــف األيـــســـر وهـــو فـــص تــولــيــد اللغة 
وتجزئة الزمن واصدار االحكام، وظلت تستخدم لغتها 
الخاصة المستدعاة من لطائف النصف األيمن، فكأن 
مخها  نــصــف  جلطة  بسبب  الــســيــدة  حــيــاة  فــي  مــا  كــل 

األيسر أصبح حلوا، فسبحان اهللا.
قال تعالى: «وفي أنفسكم أفال تبصرون».
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حول  الماليين  منها  يعاني  إذ  شائعة،  (الــدوار)  االتــزان  مشاكل  تعد 
العالم، وتتراوح مشاكل االتزان من عدم القدرة على التركيز إلى الشعور 

بدوار شديد.
أمراض  استشاري  الساعي  عبدالكريم  الدكتور  الطبي  الخليج  حاور 
نتعرف  لكي  الطبية  البحرين  بمدينة  والحنجرة  واألنف  األذن  وجراحة 

على أسبابه وأعراضه وأحدث طرق عالجه. 
ما هو الدوار؟

الـــدوار هــو وهــم بــوجــود حــركــة. وهــو إحــســاس بــأن العالم كله يــدور، 
يتقلب ويختلط. ال يعتبر الدوار مرضا، لكنه مؤشر على وجود اضطراب 

ما في جهاز التوازن.
األحاسيس،  من  مجموعة  لوصف  ُيستخدم  مصطلح  هو  والــدوخــة 
تسمى  الــتــوازن.  اختالل  أو  الضعف  أو  الوهن  أو  باإلغماء  الشعور  مثل 
الدوخة التي تخلق الشعور الزائف بأنك أو ما يحيط بك يلف أو يتحرك 

(الدوار)
وتعتبر الدوخة واحدة من بين األسباب األكثر شيوًعا لقيام البالغين 
الدوخة  أو  المتكررة  الدوخة  نوبات  تؤثر  أن  يمكن  كما  أطبائهم.  بزيارة 
المستمرة على حياتك، لكن الدوخة نادًرا ما تشكل خطورة تهدد الحياة.

هل هناك أنواع للدوار؟
من التعريف يتضح ان الدوار عرض وليس مرضا، وهناك أنواع كثيرة 

تتعلق بأسباب الدوار
متعددة  مرضية  حــاالت  أعــراض  من  كعرض  الــدوار  يحدث  أن  يمكن 
صداع  او  دماغية  ضربة  او  الداخلية  االذن  في  اضطرابات  ذلك  في  بما 
شقيقة أو كأثر جانبي لتعاطي أنواع معينة من المضادات الحيوية. وقد 
يحدث الدوار أحيانا بسبب القيام بحركة خفيفة مثل تحريك الرأس الى 

الخلف أو إلى أحد الجانبين.
عند حدوث الدوار نتيجة تحفيزات حركية غير اعتيادية مثل دوران 
دوالب دوار، تحدث دوخة تسمى «دوخة فيزيولوجية» هذه الدوخة هي ردة 
فعل سليمة يصدرها جهاز التوازن في االذن وتختفي مع توقف التحفيز.
عن  ناتجة  تكون  فإنها  واضــح،  بيئي  تحفيز  بدون  الــدوار  ظهور  عند 

مصدر مرضي
إذا ما أسبابه؟

من أسباب الدوار األساسية هي: أمراض األذنين، أمراض في عصب 
التوازن وأمراض في الجهاز العصبي المركزي.

أكثر أنواع الدوار شيوعا هو الدوار الوضعي الحميد. الذي يحس فيه 
المصاب احيانا بالدوار الذي يدوم عادة ما بين ١٠ ـ ٢٠ ثانية

كلما تحرك من وضع الى آخر. وقد تحدث هذه الحالة عند االنتقال 
الــراس  ورفــع  بالفراش  التقلب  او  الجلوس  وضــع  الــى  التمدد  وضــع  من 
للنظر الى اعلى، وهذا الشكل من أشكال الدوار يزول تلقائيا. ولكن اذا 
ترك االمر من دون معالجة فإن تكرار النوبات الشديدة منه يمكن أن يحد 

من أنشطة المصاب أسابيع طويلة.
مؤقتا  تستقر  كلسية  تــرســبــات  تنتج  الــحــالــة  هــذه  أن  المعتقد  مــن 
فــي إحـــدى الــقــنــوات شبه الــدائــريــة فــي األذن الــداخــلــيــة، ولــيــس واضحا 
اتخاذ  وعند  السمعية.  القنوات  الى  الكلسية  الترسبات  تلك  تصل  كيف 
الشخص أوضاعا معينة، فان الكلس يالمس الخاليا العصبية المسؤولة 

عن التوازن ويعمل على تحريضها.
على  شفاؤها  يمكن  الحاالت  من   ٪٧٥ حوالي  أن  الحظ  حسن  ومن 

الطبيب  فيها  يقوم  بسيطة،  جسمانية  بمناورة  القيام  طريق  عن  الفور 
المعالج بإدارة رأس المصاب بحرص اثناء تمدد المصاب او مناوبته بين 
الترسبات  يدفع  الصورة  بهذه  الرأس  وتحريك  والجلوس  التمدد  وضعي 
الكلسية الى الخلف عبر حلقة القناة ويوصلها الى جزء من أجزاء األذن 

الداخلية ليس فيها تأثير في عملية التوازن.
وهناك اضطراب في األذن الداخلية يمكن أن يسبب نوبات من الدوار 
المصاب  فيشعر  الدهليزي»  العصب  «التهاب  يسمى  اليوم  طــوال  تــدوم 
فجأة بأن الدنيا أخذت تدور بعنف وغالبا ما يصاب ايضا بغثيان وتقيؤ. 
إن التمدد والسكون كفيالن بتخفيف هذا الشعور ولكن الدوار نفسه قد 

ال يزول تماما لمدة أيام او أسابيع.
هناك  ولــكــن  مــعــروف،  غــيــر  الــدهــلــيــزي  العصبي  االلــتــهــاب  ســبــب  ان 
وصف  الى  الطبيب  يعمد  لذلك  فيروسية،  عدوى  عن  ناشئ  بأنه  اعتقاد 
بعض مضادات الهستامين أو مهدئ االعصاب من أجل تخفيف الشعور 

بالدوار.
وإذا كان الدوار مصحوبا بغثيان وقيء وفقد متقلب للسمع وصدور 
بمرض  مصابا  يكون  قد  المريض  فإن  راعــدة،  او  رنانة  او  طنانة  أصــوات 
اسمه «مرض مينير» وهو مرض مزمن يصيب األذن الداخلية، وقد يكون 

مقعدا احيانا.

وهذا الدوار قد يستمر دقائق أو ساعات.
أي  في  الراشدين  األشخاص  يصيب  أن  يمكن  هذا  مينير  مرض  ان 
ســن. وفــي ٨٠ ـ الــى ٨٥٪ مــن حــاالت االصــابــة بــه، ال تحدث االصــابــة اال 
سبب  أن  عليه  أجــريــت  الــتــي  الـــدراســـات  كشفت  وقــد  االذنــيــن  إحـــدى  فــي 
ال  ولكن  الداخلية،  االذن  فــي  السوائل  تــراكــم  زيـــادة  حــدوث  هــو  االصــابــة 
الممكن  ومــن  بسيطة  مينير  أعــراض  تكون  وقــد  ذلــك،  سبب  يعرف  أحــد 
أو  للبول  مدرة  عقاقير  أو  طويلة  فترات  الهستامين  بمضادات  تعالج  ان 
عقار ستيرويدي، كذلك فان بعض المصابين بصداع الشقيقة، يصابون 
احيانا بدوار قد يدوم دقائق او ساعات وقد يحدث الدوار، وال يحدث اثناء 
معروفة  غير  بالدوار  وارتباطه  الشقيقة  صداع  اسباب  ان  الشقيقة  نوبة 
وتعاطي أدوية يومية وقائية مثل محصرات البيتا قد تعمل على التقليل 
من عدد نوبات االصابة بالشقيقة لدى بعض الناس وعلى التخفيف من 

شدة الدوار أحيانا.
الطوارئ  قسم  يقصد  أن  مفاجئة  إصابة  من  يعاني  إنسان  كل  وعلى 
على  دليال  ايضا  تكون  قد  االعـــراض  هــذه  الن  الــفــور،  على  بالمستشفى 

حدوث سكتة دماغية تستوجب معالجة طبية عاجلة.
بغذائه  الدماغ  يزود  دموي  وعاء  انسداد  عند  تحدث  الضربات  وهذه 
من الدم، أو بسبب تسرب الدم من أحد االوعية الى داخل الدماغ او الى 

االنسجة المحيطة به.
االورام  ايــضــا  الــــدوار  تثير  ان  يمكن  الــتــي  العصبية  المشاكل  ومــن 
الــدمــاغــيــة والــتــصــلــب الــمــتــعــدد، وكــذلــك الــمــشــاكــل الــتــي تصيب فــقــرات 
الشعور  في  سببا  تكون  قد  الفكين  ومفصل  وعضالت  الرقبة  وعضالت 

بالدوار والصداع.
وأيضا االثار الجانبية لألدوية وبعض المضادات الحيوية، وانخفاض 
في  هبوط  الــدم،  في  السكر  ونسبة  الــدم)  الهيموجلوبين (فقر  نسبة  في 

ضغط الدم وأحيانا الحمل كلها قد تؤدي الى الشعور بالدوار والدوخة.
وأخيرا عندما ال تكون هناك أسباب عضوية واضحة لحدوث الدوار 

فإن السبب قد يكون نفسيا يتعلق بالقلق والتوتر والخوف. 
الـــــدوار مــمــكــن أن يــحــدث فــي أي عــمــر ولــكــن مــا يــقــارب الــــــ٧٠٪ من 

الحاالت تحدث في كبار السن ممن تجاوزوا ٦٥ سنة.
والتوتر  واإلرهاق  السهر،  بسبب  النوم  لقلة  المصاحب  الحياة  نمط 
والقلق قد يكون سببا في حدوث الدوار والدوخة، وكذلك العادات الغذائية 
غير الصحية عندما يحرم الجسم من العناصر الغذائية المهمة وتظهر 
أعراض هذا النقص في الجسم مثل نقص الحديد وبعض الفيتامينات.

كيف يكون التشخيص؟
أغلب حاالت الدوار ممكن أن تشخص سريريا، وذلك بمعرفة التاريخ 
الـــدوار  أثــنــاء  ينتابه  الـــذي  للشعور  الــمــريــض  ووصـــف  للحالة  الــمــرضــي 

وإجراء بعض الفحوصات السريرية البسيطة
أكثر  فحوصات  إجــراء  إلى  الطبيب  يحتاج  قد  الحاالت  بعض  ولكن 
مغناطيسي  رنين  أو  مقطعية  أشعة  وعمل  الــدم  فحص  تشمل  تعقيدا 
الــى  الـــوصـــول  أجـــل  مــن  الــمــخــبــري  الــدهــلــيــز  فــحــص  أو  واألذن،  لــلــرأس 

تشخيص الدوار. 
تلقائيا  وتزول  مؤقتة  تكون  الــدوار  حاالت  معظم  أن  بالذكر  الجدير 
وفي  الطبيعية،  الحياة  نمط  الى  المصاب  الشخص  ويرجع  العالج  مع 
حاالت نادرة يكون الدوار مزمنا ويحتاج إلى عالج دوائي وتأهيلي سنوات 

طويلة من أجل الحفاظ على االتزان.

العالج باإلبر الصينية عرف منذ آالف السنين وانتشر في مجتمعاتنا العربية بعدة 
الوقت  في  البديلة  العالجات  أهــم  أحــد  يعد  وهــو  األمـــراض،  من  العديد  لعالج  أشكال 

الحالي.
ولنعرف أكثر عن أهم األمراض التي تعالجها االبر الصينية حاور «الخليج الطبي» 
العالج  واختصاصي  الباطنية  األمـــراض  استشاري  الهجن  محمد  بن  ريــاض  الدكتور 

باإلبر الصينية بعيادات الهجن للعالج باإلبر الصينية 
- ما فكرة العالج باإلبر الصينية؟

العالج باإلبر الصينية عالج شعبي قديم منذ آالف السنين ونشأ في الصين إلى أن 
وصل الى أوروبا وأمريكا ومعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية.

فكرة العالج تقوم على استخدام إبر رفيعة معقمة تستخدم مرة واحدة توخز في 
مواقع معينة في الجسم لها تأثير معين حتى يستفيد منها المريض من دون استخدام 
أي نوع من أنواع األدوية والعبرة في نجاح العالج هي اختيار المواقع الصحيحة لتعطي 

أفضل النتائج.
طريق  عن  األعضاء  وظائف  في  تتحكم  التي  االعصاب  على  الصينية  اإلبــر  تؤثر 
الجهاز العصبي المركزي، وتحث الجسم على إفراز مواد كيميائية لها وظائف أساسية 

مثل الهرمونات التي تلعب دورا مهما في القضاء على األلم.
كما تؤثر على األوعية الدموية ومن ثم التحكم في الدورة الدموية، مما يساعد في 

توفير الطاقة للخاليا وتقوية المناعة.
- هل هناك أنواع من العالجات بها؟

نعم، هناك عالج عن طريق األذن ويكون سريع المفعول وعالج عن طريق الجسم 
كما  الكاملة،  لالستفادة  بينهما  الجمع  ويفضل  استمرارية  أكثر  ولكنه  بطء،  ومفعوله 
أن هناك طرق إضافية مثل أشعة الليزر التي تستخدم لتنشيط مواقع معينة وخاصة 

لألطفال كبديل عن اإلبر ولها نفس المفعول.
- ما األمراض التي تعالجها اإلبر الصينية؟

اإلبر الصينية أثبتت نجاحها في عالج كثير من األمراض منها الصداع (الشقيقة) 
يصعب  التي  المتالزمات  مــن  وهــو  العصبي  الــقــولــون  وأيــضــا  كبيرة  استجابة  فأثبتت 
عالجها باألدوية، ولكن نجحت االبر الصينية في تخفيف االلم بقدر كبير وبعض أنواع 
كشلل  الشلل  أنــواع  وبعض  النسا  وعــرق  والظهر  الرقبة  وآالم  الروماتيزمية  األمــراض 
تخفيف  عملية  في  والمساعدة  التدخين  عن  اإلقــالع  وايضا  السابع،  الوجهي  العصب 

الوزن. 
وبالطبع هناك أمراض ال تستطيع اإلبر الصينية عالجها وعلى المرضى االكتفاء 

بالعالج الدوائي. 
- ما دور اإلبر الصينية في تخفيف الوزن واإلقالع عن التدخين؟

تعمل اإلبر الصينية كعامل مساعد في عملية تخفيف الوزن، حيث يتم االعتماد 

على النظام الغذائي الصحيح، وكذلك بالنسبة إلى االقالع عن التدخين فهي تساعد 
على تخفيف االعراض.

العامل  امــا  وجسمي  تنفسي  وضيق  توتر  مــن  التدخين  عــن  لــإلقــالع  المصاحبة   
االساسي في االقالع عن التدخين هو اإلرادة والعزيمة.

- ما الذي يميز العالج باإلبر الصينية؟ 
العالج باإلبر الصينية ليس له أي آثار جانبية ويمكن إجراؤه للمرأة الحامل 

- كيف يتم تحديد مدة العالج؟
بينهم  متقاربة  جلسات  على  العالج  يتم  عــادة  الحالة  بحسب  المدة  تحديد  يتم 
يومين أو ثالثة أيام مدة الكورس العالجي تكون عشر جلسات قابلة للتجديد، كل حالة 

تختلف من مريض إلى آخر.
- هل العالج باإلبر الصينية يعتبر بديال للطب التقليدي؟

كان يطلق عليه من قبل الطب البديل، ولكن تم تعديل المصطلح واصبح يطلق 
ويساعد  األخرى  العالجات  يكمل  العالجات  من  النوع  هذا  ألن  التكميلي،  الطب  عليه 

على الشفاء. 

نصيحة ا�سبوع من مركز الخليج الطبي والسكري

نصح الدكتور إميل حنا رئيس وحدة الروماتيزم وهشاشة العظام قراء الخليج الطبي 
بالمحافظة على النسبة الطبيعية لفيتامين (د) في الجسم والتي ترجع أهميته إلى أنه 

يقوي جهاز المناعة في ظل جائحة كورونا.
ويعتبر نقص فيتامين (د) في األطفال هو المسؤول عن مرض لين العظام، أما في 

الكبار فيؤدي إلى مرض هشاشة العظام وآالم وضعف في العضالت.
المناعة  أمــراض  مثل  األمـــراض  من  الكثير  ضد  المناعة  جهاز  يقوي  (د)  فيتامين 
الروماتيزمية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والقلب وغيرها من األمراض األخرى.  
وتعزز الدراسات الحديثة األدلة التي تشير إلى أن مرضى كورونا الذين لديهم مستويات 
طبيعية من فيتامين (د) هم من زادت نسبة نجاتهم وشفاؤهم من الفيروس ما يؤكد دعم 
وقلة  المنزل  داخــل  والتواجد  كورونا  جائحة  إلــى  ونظرا  المناعي.  للجهاز  (د)  فيتامين 
فينصح  الحرارة  درجــات  الرتفاع  الظهيرة  وقت  وخاصة  للشمس،  التعرض  وعدم  الحركة 

بتناول األطعمة الغنية بفيتامين (د) والكالسيوم وكذلك المكمالت الغذائية لهما.

أو  المنزل  داخــل  ســواء  المشي  كذلك  الرياضية،  التمارين  بممارسة  أيضا  وينصح 
خارجه مع اإلبقاء على معايير التباعد االجتماعي واإلجراءات االحترازية.

ولألسباب السابق ذكرها، فإن كبار السن والسيدات فوق الـ٤٥ سنة بعد انقطاع الدورة 
الشهرية والرجال فوق الـ٦٠ سنة ينصحون بالكشف الطبي الدوري لقياس نسبة فيتامين 

(د) وكذلك قياس نسبة كثافة العظام.
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التوقيفات �صملت اأخيه الأ�صغر

مراقبون ينتقدون �صمت حمد بن جا�صم عن ف�صاد قطر
الحظ مراقبون، �ضمًتا من رئي�س الوزراء القطري حمد بن جا�ضم 

عن ق�ضية الف�ضاد التي مت الك�ضف عنها موؤخًرا يف قطر، واأدت العتقال 

وزير املالية القطري واإعفائه من من�ضبه وتوقيف وجتميد اأموال عدد 

االأخ  جا�ضم  بن  نواف  مقدمتهم  ويف  القطري  املجتمع  �ضخ�ضيات  من 

االأ�ضغر لل�ضيخ حمد.

عام  راأي  ق�ضية  اأول  عن  جا�ضم  بن  حمد  �ضمت  مراقبون  وانتقد 

وف�ضاد ُيك�ضف عنها وَتر�ّضح تفا�ضيلها يف قطر، وهو الذي ال يرتدد عن 

اخلو�س يف ق�ضايا عربية وعاملية خمتلفة، مثرًيا يف كثري من االأحيان 

الغ�ضب.

الق�ضية رغم طابعها  التعليق على  اإن كان جتّنبه  وت�ضاءلوا عما 

اأم  االأ�ضرة،  �ضمعة  على  ا  التعتيم حر�ضً قبيل  من  واال�ضتثنائي،  املثري 

جتنًبا الإثارة اجلدل الذي قد يحّوله اإىل طرف يف الق�ضية.

التقى ال�صيخ حممد بن زايد.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

دفع م�صارات التكامل بني البحرين والإمارات

بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأكد 

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

ما يربط مملكة البحرين ودولة االإمارات العربية 

تاريخ  اإىل  ت�ضتند  را�ضخة  عالقات  من  املتحدة 

ممتد من االأخوة بني البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني، 

وحتظى بكل الرعاية من ملك البالد املفدى واأخيه 

رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة.

اأخيه  مع  اأم�س  �ضموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

امل�ضلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

الزيارة  اإطار  املتحدة، يف  العربية  االإمارات  بدولة 

االأخوية التي قام بها �ضموه اإىل اأبوظبي.

البحرينية  العالقات  ت�ضهده  مبا  �ضموه  ونّوه 

التعاون  مب�ضارات  يدفع  تطوٍر  من  االإماراتية 

والتكامل الثنائي بني البلدين نحو م�ضتويات اأكرث 

التطورات  ا�ضتعرا�س  جرى  اللقاء  وخالل  متيًزا. 

وم�ضارات  البلدين  وجهود  والدولية،  االإقليمية 

والدويل يف  الثنائي  االإطار  بينهما �ضمن  التعاون 

مواجهة التحديات والتعامل مع التطورات.

جمل�س الوزراء: دعوة اإ�صرائيل 

لوقف ت�صعيد التوتر بالقد�س

اإزاء  ال�ضديد  قلقه  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب   

املجل�س  ودعا  القد�س،  �ضهدتها  التي  العنف  اأحداث 

توؤدي  اأي ممار�ضات  اإىل وقف  االإ�ضرائيلية  ال�ضلطات 

اأكد املجل�س على  التوتر واالحتقان، كما  اإىل ت�ضعيد 

للقد�س  التاريخية  الهوية  على  احلفاظ  �ضرورة 

من  جديدة  م�ضتويات  اإىل  املنطقة  اجنراف  لتجنب 

ثانية،  ناحية  من  ال�ضلم.  وتهديد  اال�ضتقرار  عدم 

�ضّدد جمل�س الوزراء يف جل�ضته االأ�ضبوعية برئا�ضة 

�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

�ضرورة  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

االلتزام باالإجراءات االحرتازية واأخذ التطعيم ملا لهما 

من دور مهم يف تقليل حدة انت�ضار الفريو�س، وهما 

ال�ضفوف  يف  للعاملني  الوطنية  للجهود  داعم  خري 

االأمامية من الكوادر الطبية والتمري�ضية.

ويل العهد رئي�س الوزراء 

ُي�صدر تعميًما ب�صاأن عطلة العيد 

االأمري �ضلمان  امللكي  ال�ضمو  �ضدر عن �ضاحب 

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

املبارك  الفطر  عيد  عطلة  ب�ضاأن  تعميٌم  الوزراء 

مبنا�ضبة  اأنه  التعميم  يف  وجاء  1442هـ.  لعام 

عيد الفطر املبارك، ُتعّطل وزارات اململكة وهيئاتها 

التاليني  واليومني  العيد  يوم  العامة  وموؤ�ض�ضاتها 

له، واإذا �ضادف اأحد اأيام العيد يوم عطلة ر�ضمية، 

فيعّو�س عنه بتمديد العطلة يوًما اآخر.

طريان اخلليج تطرح تاأميًنا �صحًيا

 جمانًيا �صد »كوفيد-19« مل�صافريها

لتغطية  طرحها  عن  اخلليج  طريان  اأعلنت 

التاأمني ال�ضحي �ضد فريو�س )كوفيد-19( جماًنا 

�ضت�ضمل  والتي  تذاكرها،  على  احلجوزات  جلميع 

يف  ال�ضحي  احلجر  ونفقات  ال�ضحية  النفقات 

غري  بـ)كوفيد-19(  االإ�ضابة  اأو  الت�ضخي�س  حال 

املتوقع يف اأثناء ال�ضفر.

املحجوزة،  التذاكر  جميع  اإن  ال�ضركة  وقالت 

مبا يف ذلك التذاكر امل�ضّدرة باالأميال، لل�ضفر على 

مايو   10 اليوم  من  بدًءا  اخلليج  طريان  رحالت 

وحتى 10 نوفمرب 2021 �ضتكون مغطاة تلقائًيا 

بتاأمني )كوفيد-19( دون اأي تكلفة اإ�ضافية.

 للحا�صلني على لقاح »كورونا«

اعتماد ممر �صفر اآمن بني البحرين والإمارات

اأعلنت البحرين واالإمارات عن اعتماد ممر �ضفر اآمن 

والذين  التطعيم  على  للحا�ضلني  وذلك  البلدين،  بني 

عيد  اأيام  اأول  من  بدًءا  البلدين  بني  التنقل  لهم  �ضُيتاح 

الفطر املبارك دون احلاجة اإىل تطبيق متطلبات احلجر 

تطبيق  مراعاة  مع  الو�ضول،  عند  االحرتازي  ال�ضحي 

وجهة  يف  املعتمدة  االأخرى  االحرتازية  االإجراءات 

الو�ضول، والتي يتم حتديثها ب�ضكل دوري مبا ي�ضمن 

اأماًنا  اأكرث  احلالية  الظروف  ظل  يف  ال�ضفر  ويجعل 

و�ضالمة للجميع.

املواطنني  على  �ضيتطلب  فاإنه  االإعالن،  وبح�ضب 

احلجر  من  االإعفاء  من  باال�ضتفادة  الراغبني  واملقيمني 

ح�ضولهم  اإبراز  البلدين  كال  يف  االحرتازي  ال�ضحي 

لفريو�س  امل�ضاد  التطعيم  من  االأخرية  اجلرعة  على 

كورونا، وذلك ح�ضب التطبيقات املعتمدة اأو ال�ضهادات 

ال�ضادرة منها، وهي كل من تطبيق »احل�ضن« يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة وتطبيق »جمتمع واعي« يف 

مملكة البحرين. وياأتي ذلك يف اإطار العالقات االأخوية 

ت�ضهيل  على  البلدين  حر�س  على  وتاأكيًدا  املتجذرة 

حمالت  من  املرجوة  االأهداف  وحتقيق  االأفراد  حركة 

التطعيم لفئات املجتمع املختلفة.

حمد بن جا�سم
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11
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»�صوليـــــدرتي البحريــــن« حتقــــق

 843 األف دينار اأرباًحا يف الربع الأول

»اخلليجي التجاري« يعلن عن �صايف 

اأرباح بقيمة 2.106 مليون دينار

 احلواج:

�صمو ويل العهد 

و�صـــَع التعليــــم

ق  يف �صيـاق خلاَّ

�سمو ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء خالل �جتماعه مع ويل عهد �أبوظبي

03
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04
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15

»بلومربغ كوينت«: الكويت �صخّ ت

 20 مليار دولر لإنقاذ قطر ماليً ا يف 2017

15

ا�ـــصـــتـــعـــرا�ـــس الــــتــــطــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة ومـــواجـــهـــة الــتــحــديــات
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دعا اإ�صرائيل لوقف اأية ممار�صات توؤدي اإىل ت�صعيد التوتر واالحتقان.. جمل�س الوزراء:

تقومي موحد للفعاليات يف البحرين لتوحيد اجلهود التنظيمية وتوفري االحتياجات

يف م�ضتهل اجلل�ضة رفع جمل�س 

والتربيكات  التهاين  اأ�ضدق  الوزراء 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  مقام  اإىل 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل 

ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  املفدى  البالد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

حلول  مبنا�ضبة  اهلل  حفظه  الوزراء 

عيد الفطر املبارك، �ضائالً املوىل جلّت 

قدرته اأن يعيد هذه املنا�ضبة عليهما 

والأمتني  البحرين  اأبناء  وعلى 

العربية والإ�ضالمية باخلري والُيمن 

وامل�ضرات.

التعاون  باأفق   ثم نّوه املجل�س 

التنفيذية  ال�ضلطتني  بني  والتن�ضيق 

التكاملي  وعملهما  والت�ضريعية، 

م�ضارات  الإجناز يف  من  مزيد  نحو 

الوطن  ل�ضالح  والتنمية  التقدم 

واملواطن، معرًبا املجل�س عن ال�ضكر 

ي�ضطلع  الذي  للدور  والتقدير 

وال�ضورى  النواب  جمل�ضي  به 

واإ�ضهاماتهما �ضمن اجلهود الوطنية 

الوطن  م�ضلحة  ت�ضتهدف  التي 

واأبنائه، وذلك مبنا�ضبة �ضدور الأمر 

النعقاد  دور  بف�س  ال�ضامي  امللكي 

الت�ضريعي  الف�ضل  من  الثالث 

اخلام�س ملجل�ضي ال�ضورى والنواب. 

على  الوزراء  جمل�س  �ضّدد  بعدها 

بالإجراءات  اللتزام  �ضرورة 

ملا  التطعيم  واأخذ  الحرتازية 

حدة  تقليل  يف  مهم  دور  من  لهما 

خري  وهما  الفريو�س،  انت�ضار 

للعاملني  الوطنية  للجهود  داعم 

الكوادر  من  الأمامية  ال�ضفوف  يف 

يف  وذلك  والتمري�ضية،  الطبية 

الكوادر  بدور  املجل�س  اإ�ضادة  �ضوء 

مبنا�ضبة  واإ�ضهاماتها  التمري�ضية 

ذلك  بعد  للتمري�س.  العاملي  اليوم 

اأ�ضدق  عن  الوزراء  جمل�س  اأعرب 

اأ�ضرة وذوي  اإىل  تعازيه وموا�ضاته 

�ضهيد الواجب العريف عمار اإبراهيم 

قدرته  جلت  املوىل  �ضائالً  عي�ضى، 

بوا�ضع رحمته وي�ضكنه  يتغّمده  اأن 

ف�ضيح جناته مع ال�ضهداء، واأن ميّن 

بال�ضفاء العاجل على امل�ضابني، واأكد 

املجل�س اتخاذ الإجراءات التي وجه 

بها �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء ل�ضرعة تقدمي 

كل من يثبت توّرطه يف احلادث اإىل 

الوزراء  جمل�س  اأعرب  ثم  العدالة. 

عن قلقه ال�ضديد اإزاء اأحداث العنف 

التي �ضهدتها القد�س، ودعا املجل�س 

وقف  اإىل  الإ�ضرائيلية  ال�ضلطات 

ت�ضعيد  اإىل  توؤدي  ممار�ضات  اأي 

املجل�س  اأكد  كما  والحتقان،  التوتر 

الهوية  على  احلفاظ  �ضرورة  على 

اجنراف  لتجّنب  للقد�س  التاريخية 

من  جديدة  م�ضتويات  اإىل  املنطقة 

عدم ال�ضتقرار وتهديد ال�ضلم.

يف  املجل�س  نظر  بعدها 

جدول  على  املدرجة  املو�ضوعات 

اأعماله وقّرر ما يلي:

املذكرات  على  املوافقة  اأولً: 

التالية:

التن�ضيقية  اللجنة  مذكرة   -

ب�ضاأن التقومي املوحد للفعاليات يف 

مملكة البحرين لعام 2021، بهدف 

وتوفري  التنظيمية  اجلهود  توحيد 

اللوج�ضتي  والدعم  الحتياجات 

الالزم لهذه الفعاليات.

ب�ضاأن  الداخلية  وزير  مذكرة   -

هيئة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع 

الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

مبملكة البحرين والهيئة ال�ضعودية 

ال�ضطناعي  والذكاء  للبيانات 

ال�ضعودية  العربية  باململكة 

ال�ضقيقة.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   -

والت�ضريعية  القانونية  لل�ضوؤون 

 10 على  احلكومة  ردود  ب�ضاأن 

بقانون  واقرتاح  برغبة  اقرتاحات 

مقدمة جميعها من جمل�س النواب.

املجل�س  ا�ضتعر�س  ثم 

املو�ضوعني الآتيني:

املوا�ضالت  وزير  مذكرة   -

والت�ضالت ب�ضاأن اتفاقية اخلدمات 

البحرين  مملكة  بني  اجلوية 

وجمهورية البو�ضنة والهر�ضك.

ال�ضناعة  وزير  مذكرة   -

اأهم  ب�ضاأن  وال�ضياحة  والتجارة 

التجارية،  ال�ضجالت  موؤ�ضرات 

والتي اأظهرت زيادة عدد ال�ضجالت 

من  الأول  الربع  خالل  ال�ضادرة 

العام 2021.
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حمرر ال�ض�ؤون املحلية:

الطبي  ال�طني  الفريق  ع�ض�  قال 

اال�ضت�ضاري يف اأمرا�ض ال�بائية الدكت�ر مناف 

لفريو�ض  امل�ضاد  اللقاح  تاأثري  اإن  القحطاين 

انت�ضار  من  احلد  يف   »19 »ك�فيد  ك�رونا 

على  ح�ض�ل  من  اأ�ضابيع  بعد  يبداأ  الفريو�ض 

اململكة  ال�ضكان يف  عدد  اإجمايل  من  االأقل %50 

على جرعتي التطعيم ومع االلتزام باالإجراءات 

من  املعلنة  ال�قائية  والتدابري  االحرتازية 

الفريق ال�طني.

حاالت  ارتفاع  على  تعقيبه  يف  واأ�ضار 

اإىل  االأخرية  الفرتة  يف  بالفريو�ض  االإ�ضابة 

وعدم  املتح�رة  ال�ضالالت  منها  عديدة،  ع�امل 

اإىل  باالإ�ضافة  االحرتازية،  باالإجراءات  االلتزام 

عدم و�ض�ل عدد احلا�ضلني على جرعتي اللقاح 

يف اململكة اإىل 50% من اإجمايل عدد ال�ضكان.

وقال يف �ضل�ضلة تغريدات على ح�ضابه يف 

»ت�يرت« اأم�ض اإن االإح�ضاءات العاملية ت�ؤكد باأن 

االأطفال  بني  االإ�ضابات  ن�ضبة  يف  زيادة  هناك 

بال�ضابق،  مقارنة  امل�جة  هذه  يف  واملراهقني 

وذلك ب�ضبب تغريات يف طبيعة الفريو�ض وعدم 

اأ�ضبح�ا  وبالتايل  التطعيم،  اأخذ  على  قدرتهم 

غري  البالغني  بني  للفريو�ض  االأ�ضا�ضي  الناقل 

فرتة  وط�ل  االحرتازات  غياب  ويف  املتطعمني 

ح�ضانة الفريو�ض لديهم.

واأ�ضاف القحطاين: »رغم االن�ضغال بالعمل 

امل�ضتطاع  بقدر  الت�ا�ضل  باأهمية  اأوؤمن  اأين  اإال 

اأ�ض�ض  على  ومبنية  مبهنية  احلقائق  ل�ضرد 

علمية يف زمن فريو�ض ك�رونا الذي اأ�ضبح من 

ال�ضعب التفريق فيه بني ال�ضح واخلطاأ«، وذلك 

يف اإ�ضارة منه اإىل انت�ضار العديد من ال�ضائعات 

حاالت  عدد  وزيادة  اللقاحات  فعالية  ح�ل 

اأكرث  مرور  وبعد  اأنه  القحطاين  واأكد  االإ�ضابة. 

فاإن  العامل،  يف  اجلائحة  انت�ضار  على  عام  من 

احلقائق العلمية ت�ؤكد اأن انتقال العدوى يك�ن 

من خالل الرذاذ املل�ث بالفريو�ض، واله�اء يف 

باالإ�ضافة  فقط،  الته�ية  وعدم  املغلقة  االأماكن 

بالفريو�ض  املل�ثة  االأ�ضطح  مالم�ضة  اإىل 

من  هذه  وتعد  الفم،  اأو  االأنف  اإىل  وانتقالها 

الن�ضب ال�ضعيفة النتقال الفريو�ض.

اجلائحة  ا�ضتمرار  ظل  يف  اأنه  اإىل  واأ�ضار 

وا�ضتمرار حت�ر ال�ضالالت ويف ظل عدم االلتزام 

و�ض�ل  عدم  مقابل  االحرتازية،  باالإجراءات 

على  االأقل  على  ال�ضكان  عدد  ن�ضف  اإىل  اململكة 

التطعيم،  جرعتي  على  احلا�ضلني  �ضعيد  على 

فاإن النتيجة هي زيادة يف عدد احلاالت.

ودعا القحطاين يف هذا ال�ضياق اإىل �ضرورة 

اأن  االلتزام باالإجراءات االحرتازية، وقال: »اإىل 

امل�ضادة  للقاحات  االأطفال  باأخذ  الت�ضريح  يتم 

نن�ضح  زلنا  وما  كنا  فاإننا  ك�رونا،  لفريو�ض 

من  ومنًعا  الأطفالنا  حمايًة  للكبار  بالتطعيم 

قدرة الفريو�ض على االنت�ضار بني االأطفال«.

واأرخ�ض  واالأ�ضرع  اأجنح  »من  وتابع: 

انت�ضار  من  احلد  يف  فعالية  واالأكرث  ال��ضائل 

االأماكن  يف  الكمامات  لب�ض  ك�رونا  فريو�ض 

العامة، والتباعد اجل�ضدي«.

 القحطاين: تاأثري اللقاح يف احلد من انت�شار 

»كورونا« يبداأ بعد اأ�شابيع من تطعيم اأكرث من %50

د. مناف القحطاين

اأنها  للتظلمات  العامة  االأمانة  اأعلنت 

يف  وعملها  جه�دها  ا�ضتمرار  اإطار  ويف 

اإ�ضالح  مبركز  النزالء  اأو�ضاع  متابعة 

وا�ضتكماالً  »ج�«،  يف  النزالء  وتاأهيل 

التي  امل�ضاعدة  لطلبات  ال�ضتجابتها 

ا  النزالء، وحر�ضً بع�ض  ذوي  من  تلقتها 

املركز  يف  يجري  ما  حقيقة  تبيان  على 

واأ�ضحاب  املعنية  واجلهات  للجمه�ر 

مراقبة  اإدارة  من  فريق  قام  امل�ضلحة، 

مراكز االإ�ضالح والتاأهيل باالأمانة بزيارة 

غري معلنة »مفاجئة« م�ضاء اأم�ض االأحد 9 

ماي� 2021م، اإىل مركز اإ�ضالح وتاأهيل 

اأحد  اأ�ضا�ض  ب�ضكل  ا�ضتهدفت  النزالء، 

باأحداث  قام�ا  نزالء  فيه  امل�ج�د  املباين 

�ضغب بتاريخ 17 اأبريل 2021م، والتي 

تبا�ضر حتقيقاتها  العامة  النيابة  تزال  ال 

ورف�ضهم  املمرات  اإغالق  ومنها  فيها، 

للتعليمات  وخمالفتهم  العنابر  دخ�ل 

اإىل  اأدى  مما  ال�ضاأن،  هذا  يف  ال�ضادرة 

بينها  ومن  املقدمة  للخدمات  تعطيلهم 

لنزالء  ال�ضحية  والرعاية  االت�ضاالت 

اآخرين.

املبنى  اإىل  االأمانة  فريق  و�ضل  وقد 

م�ضاء  التا�ضعة  ال�ضاعة  ح�ايل  املعني 

وجت�ل فيه ب�ضكل م�ضتقل وبدون مرافقة 

حيث  االإداري،  الطاقم  اأو  االأمن  اأفراد 

والغرف،  والعنابر  املمرات  الفريق  تفقد 

واأن�ضطتهم  النزالء  حركة  على  واطلع 

لهم،  املقدمة  واخلدمات  فيه  االعتيادية 

وقام الفريق مبقابلة بع�ض النزالء، ممن 

ت�اجدوا اأمام وداخل الغرف ويف املمرات 

اخلارجية  ال�ضاحة  اإىل  خروجهم  اأثناء 

بح�ضب  وذلك  الرتي�ض،  فرتة  لق�ضاء 

النزالء  املنظم خلروج  الت�قيتات  جدول 

قام  ذلك  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضاحة،  تلك  اإىل 

الفريق بتفقد غرف االت�ضاالت وم�ضاهدة 

هاتفيا،  باأهاليهم  يت�ضل�ن  وهم  نزالء 

تن�ضيق  امل�ضئ�ل عن  النزيل  برفقة  وذلك 

االت�ضاالت داخل املبنى.

داخل  جت�اله  يف  الفريق  اتبع  وقد 

من  املقرة  املهنية  اخلط�ات  املبنى 

من  العديد  ت�ضمل  والتي  االأمانة  جانب 

االإجراءات املحددة ومنها: مقابلة النزالء، 

على  االطالع  للمكان،  املبا�ضرة  املعاينة 

االطالع  املكان،  يف  االإدارية  امل�ضتندات 

اأن  من  التحقق  املالحظات،  تدوين  على 

كامريات  ت�ضجيالت   CCTV االإجراءات 

املراقبة املتبعة، تخ�ضع ملا ورد يف قان�ن 

والئحته  والتاأهيل  االإ�ضالح  م�ؤ�ض�ضة 

التفتي�ض  اآليات  من  وغريها  التنفيذية، 

املطبقة يف مثل هذه الزيارات. 

العامة  االأمانة  لفريق  تبني  وقد 

للنزالء  املعي�ضية  االأو�ضاع  اأن  للتظلمات 

طبيعية  بالزيارة،  امل�ضتهدف  املبنى  يف 

املعي�ضية  على حق�قهم  واأنهم يح�ضل�ن 

يف  كافة  النزالء  �ضاأن  �ضاأنهم  املكان،  يف 

املباين االأخرى. 

االت�ضاالت،  مب�ضاألة  يتعلق  وفيما 

االمتناع  النزالء  فقد �ضبق لبع�ض ه�ؤالء 

اأنهم  بذويهم، غري  االت�ضال  الط�عي عن 

وتبني  تدريجي.  ب�ضكل  االت�ضال  عاودوا 

بالفعل  ميكنهم  النزالء  ه�ؤالء  جميع  اأن 

وذويهم،  اأهاليهم  مع  ات�ضاالت  اإجراء 

اأو  ادعاءات  الأي  �ضحة  فال  وبالتايل 

نزيل  الأي  ق�ضري  اخفاء  ب�ضاأن  مزاعم 

منهم  واحد  كل  وج�د  فمكان  املركز،  يف 

معل�م ووا�ضح بالن�ضبة للنزالء االآخرين 

اأنف�ضهم وبالن�ضبة الأهاليهم وذويهم. 

ويف هذه ال�ضياق، ياأتي حتقق االأمانة 

العامة للتظلمات من م�ضاألة اإجراء النزالء 

متابعة  يف  لدورها  ا�ضتكماالً  لالت�ضاالت 

ذوي  من  اإليها  ال�اردة  امل�ضاعدة  طلبات 

وعائالت بع�ض النزالء بهذا اخل�ض��ض، 

االأ�ضابيع  بلغت خالل  التي  الطلبات  تلك 

م�ضاعدة، مت  املا�ضية 222 طلب  الثالثة 

التاأكد من اال�ضتجابة لها من خالل متكن 

النزالء من اإجراء االت�ضاالت مع اأهاليهم.

تقدمي  على  احلر�ض  اإطار  ويف 

وعائالت  اأهايل  طماأنة  ر�ضائل  من  مزيد 

فريق  وثق  فقد  اأو�ضاعهم،  على  النزالء 

الزيارة  هذه  للتظلمات  العامة  االأمانة 

مقاطع  خالل  من  املرئية  بالت�ضجيالت 

تفاعلهم  ت��ضح  والتي  املراقبة  كامريات 

والتحقق  املكان  النزالء يف  مع  االإيجابي 

اإليهم  املقدمة  مبا�ضر من اخلدمات  ب�ضكل 

واالطالع على معي�ضتهم يف املكان، ومن 

ال�ضاحة  يف  خروجهم  على  االطالع  ذلك 

حق�قهم  بح�ضب  للرتي�ض  اخلارجية 

ال�اردة يف القان�ن.

العامة  االأمانة  اأكدت  اخلتام،  ويف 

اإليها  يرد  ما  مع  تتعامل  اأنها  للتظلمات 

وما  النزالء  ب�ضاأن  م�ضاعدة  طلبات  من 

جانب  من  ادعاءات  من  ب�ضاأنهم  يثار 

بع�ض املنظمات احلق�قية الدولية وعلى 

م�اقع �ضبكة املعل�مات وم�اقع الت�ا�ضل 

االجتماعي، تتعامل مع ذلك مبهنية.

ل �شحة لأي مزاعم ب�شاأن اإخفاء ق�شري.. »التظلمات« تزور مركز »جو«:

اأو�شاع النزلء طبيعية ويح�شلون على حقوقهم املعي�شية
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مريزا  علي  بن  عبداحل�ضني  الدكتور  عقد 

مرئياً  اجتماعاً  امل�ضتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س 

�ضركة  من  امل�ضتوى  رفيع  وفد  مع  بعد  عن 

 Chris العاملية برئا�ضة Auxilium Technica
ويف  لل�ضركة،  التنفيذي  الرئي�س   Williams
بداية اللقاء ا�ضاد الدكتور مريزا باخلربة العريقة 

اال�ضت�ضارية  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  لل�ضركة 

ال�ضراكات  لبناء  واالإ�ضرتاتيجيات  واحللول 

والقطاع  اخلا�س  القطاع  بني  واملحورية  املهمة 

اخلربات  تبادل  مبادئ  على  والقائمة  العام 

وتكامل اجلهود لتحقيق الروؤى التنموية ال�ضاملة 

وا�ضتدامتها.

بتعزيز  الر�ضيدة  القيادة  اهتمام  واأكد 

ال�ضراكات بني القطاع العام واخلا�س على كافة 

االأ�ضعدة لدعم خمتلف الركائز االأ�ضا�ضية والهامة 

االقت�ضاد وحتقق  تنويع م�ضادر  ت�ضهم يف  التي 

دميومته. 

ا  عر�ضً مريزا  الدكتور  قدم  اللقاء  وخالل 

قطاع  يف  حتققت  التي  االجنازات  حول  مرئًيا 

الكبري  وال�ضوط  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة 

الذي قطعته اململكة يف حتقيق االأهداف الوطنية 

ال�ضوء  و�ضلط  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  للطاقة 

على اأهم املبادرات التي تعمل الهيئة على حتقيقها 

خالل العام 2021، وذلك من خالل التعاون مع 

لتحقيق  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  اجلهات 

الوطنية  اخلطط  من  املرجوة  واالأهداف  الروؤى 

للطاقة.

اخلدمات  الوفد  ا�ضتعر�س  جانبهم  ومن 

والتي  ال�ضركة  تقدمها  التي  املتميزة  واحللول 

اخت�ضا�ضية  خربات  جممل  خالل  من  تطرحها 

يف  االإ�ضرتاتيجي  التخطيط  جماالت  يف  عاملية 

فر�س  مناق�ضة  ومت  اال�ضتدامة،  مفاهيم  اإطار 

التعاون امل�ضرتك لدعم جهود الهيئة يف النهو�س 

البحرين  مملكة  يف  امل�ضتدامة  الطاقة  بقطاع 

اململكة  تعود على  اإمكانيات  ذلك من  وما يحمله 

العام  القطاعني  �ضعيد  على  العامة  باملنفعة 

واخلا�س على حد ال�ضواء. 

متكنت  مبا  الوفد  اأ�ضاد  اللقاء  ختام  ويف 

مدة  يف  هامة  اإجنازات  من  حتقيقه  من  اململكة 

ذات  اجلهات  كافة  ودعم  جدية  ترتجم  ق�ضرية 

وبالدور  امل�ضتدامة،  الطاقة  لقطاع  العالقة 

املحوري والهام لهيئة الطاقة امل�ضتدامة برئا�ضــة 

لتحقيــق  مريزا  علي  بــن  عبداحل�ضني  الدكتور 

وتقديرهم  �ضكرهم  خال�س  عن  واأعربــوا  ذلك، 

للدكتور مريزا على هذا اللقاء املثمر.

د. مريز� ي�ستعر�ض مع »�أك�سيليوم« 

فر�ض �لتعاون للنهو�ض بقطاع �لطاقة �مل�ستد�مة

»تنفيذية �المتحانات �لوطنية«:

بحث �خلطــة �مل�ستقبلية لالمتحانــات �لوطنيــة

امل�ضرتكة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

التعليم  جودة  هيئة  بني  الوطنية  لالمتحانات 

اجتماعها  والتعليم  الرتبية  ووزارة  والتدريب 

املوافق  االإثنني  يوم  وذلك  ُبعد،  عن  ال�ضاد�س 

التنفيذي  الرئي�س  برئا�ضة   ،2021 مايو   10

امل�ضحكي،  �ضاهني  جواهر  الدكتورة  للهيئة 

وبح�ضور مدير عام �ضوؤون املدار�س يف وزارة 

الدكتور حممد مبارك جمعة؛  الرتبية والتعليم 

ملناق�ضة اآخر امل�ضتجدات ب�ضاأن تنفيذ االمتحانات 

الوطنية للعام 2023، لل�ضفني التا�ضع والثاين 

ع�ضر. 

من  عدد  مناق�ضة  متت  االجتماع،  وخالل 

امل�ضتقبلية  باخلطة  املتعلقة  املو�ضوعات 

لالمتحانات الوطنية لل�ضف الثاين ع�ضر، حيث 

مت ا�ضتعرا�س اخلطة الزمنية لتنفيذها بدًءا من 

اإذ   ،2030 العام  حتى   ،2021 احلايل  العام 

تنفيذها  وكيفية  دورًيا  اخلطة  مراجعة  �ضتتم 

فيما  خا�ضة  واملعطيات  امل�ضتجدات  بح�ضب 

وبح�ضب  كورونا،  جائحة  بتطورات  يتعلق 

املهام املوكلة للجهات املعنية بتنفيذ تلك اخلطة 

والتدريب،  والتعليم  جودة  هيئة  من  �ضواء 

العامة  االأمانة  اأو  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأو 

ملجل�س التعليم العايل.

مت  ما  على  االطالع  االجتماع  كما مت خالل 

التو�ضل اإليه من فريق طباعة اأوراق االمتحانات 

الوطنية، بهذا ال�ضاأن.

عدد  بح�ضور  االجتماع  ُعقد  وقد  هذا، 

والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  م�ضوؤويل  من 

واالأمانة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وم�ضوؤويل 

العامة ملجل�س التعليم العايل.

�عتمــــاد ممـــر �سفــــر �آمـــن بيــــن

 �لبحرين و�الإمار�ت للحا�سلني على لقاح »كورونا«

املتجذرة  االأخوية  العالقات  اإطار  يف 

دولة  بني  امل�ضرتك  والتن�ضيق  والتعاون 

البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  االإمارات 

�ضمن جهود امل�ضي نحو التعايف من تداعيات 

اعتماد  مت  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

للحا�ضلني  وذلك  البلدين،  بني  اآمن  �ضفر  ممر 

بني  التنقل  لهم  �ضيتاح  والذين  التطعيم  على 

املبارك  الفطر  عيد  اأيام  اأول  من  بدًءا  البلدين 

احلجر  متطلبات  تطبيق  اإىل  احلاجة  دون 

مراعاة  مع  الو�ضول  عند  االحرتازي  ال�ضحي 

تطبيق االإجراءات االحرتازية االأخرى املعتمدة 

يف وجهة الو�ضول، والتي يتم حتديثها ب�ضكل 

ظل  يف  ال�ضفر  ويجعل  ي�ضمن  مبا  دوري 

الظروف احلالية اأكرث اأماًنا و�ضالمة للجميع. 

واملقيمني  املواطنني  على  �ضيتطلب  وعليه 

احلجر  من  االإعفاء  من  باال�ضتفادة  الراغبني 

اإبراز  البلدين  كال  يف  االحرتازي  ال�ضحي 

التطعيم  من  االأخرية  اجلرعة  على  ح�ضولهم 

ح�ضب  وذلك  كورونا،  لفريو�س  امل�ضاد 

ال�ضادرة  ال�ضهادات  اأو  املعتمدة  التطبيقات 

منها وهي كل من تطبيق »احل�ضن« يف دولة 

»جمتمع  وتطبيق  املتحدة  العربية  االإمارات 

واعي« يف مملكة البحرين، كما وميكن للم�ضافر 

من   )PCR( املخربي  الفح�س  نتائج  اإبراز 

خالل هذه التطبيقات يف حال احلاجة لها عند 

الو�ضول وفق االإجراءات االحرتازية املعتمدة. 

ياأتي ذلك تاأكيًدا على حر�س البلدين على 

ت�ضهيل حركة االأفراد وحتقيق االأهداف املرجوة 

املختلفة  املجتمع  لفئات  التطعيم  حمالت  من 

متقدمة  معدالت  اإىل  الو�ضول  يف  �ضاهم  مما 

مبا  التطعيم  على  احلا�ضلني  ن�ضبة  يف  عاملًيا 

دون  واحلد  املجتمع  و�ضحة  �ضالمة  ي�ضمن 

انت�ضار الفريو�س.

والتعاون  ال�ضراكة  هذه  وتعترب 

عالية  اأهمية  ذات  الدولتني  بني  اال�ضرتاتيجي 

العامل  يواجهها  التي  التحديات  �ضوء  يف 

جراء فريو�س كورونا، كما يدعم هذا التعاون 

على  للت�ضدي  البلدين  جهود  والتن�ضيق 

اجلائحة والتغلب عليه.

�سرطة �ملحرق: �لقب�ض على عدد من �ملت�سولني و�إحالتهم �إىل �لنيابة 
�ضمن جهودها للت�ضدي للظواهر ذات االأثر ال�ضلبي على املجتمع، 

األقت مديرية �ضرطة حمافظة املحرق، القب�س على عدد من املت�ضولني، 

النيابة  اإىل  واإحالتهم  الالزمة،  القانونية  االإجراءات  اتخاذ  مت  حيث 

للمواطنني  االجتماعية  امل�ضوؤولية  اأن  اإىل  املديرية  واأ�ضارت  العامة. 

ال�ضلبية  الت�ضدي لهذه املمار�ضات  واملقيمني تتطلب منهم امل�ضاهمة يف 

املخالفة للقانون، حمذرة من خطورة التعامل مع املت�ضولني، العتبارات 

عدة من بينها االلتزام باالإجراءات االحرتازية ملكافحة فريو�س كورونا.

اأي  عن  االإبالغ  يف  الرتدد  عدم  اإىل  اجلميع،  املديرية،  ودعت 

واقعة يف هذا ال�ضاأن، من خالل التوا�ضل املبا�ضر باملديرية على الرقم 

.17337000

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  اجتمع 

ال�ضيا�ضية ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، 

�ضفري  مع  اخلارجية،  وزارة  مبقر  اأم�س، 

جمهورية م�ضر العربية لدى مملكة البحرين 

اأ�ضاد  االجتماع،  وخالل  اأحمد.  حممد  يا�ضر 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  الدكتور 

جتمع  التي  واملتميزة  التاريخية  بالعالقات 

بني مملكة البحرين وجمهورية م�ضر العربية 

ارتياحه  عن  معرًبا  كافة،  االأ�ضعدة  على 

للم�ضاعي امل�ضرتكة الرامية اإىل تعزيز التكامل 

و�ضوالً  ال�ضقيقني،  البلدين  بني  اال�ضرتاتيجي 

اإىل اآفاق اأرحب واأكرث �ضموالً.

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ونّوه 

الذي  واالإيجابي  الفاعل  بالدور  ال�ضيا�ضية، 

العمل  اآليات  تطوير  يف  م�ضر  به  ت�ضطلع 

دوام  لل�ضفري  متمنًيا  امل�ضرتك،  العربي 

التوفيق يف مهام عمله.

اأعرب �ضفري جمهورية م�ضر  من جانبه، 

الذي  املتقدم  بامل�ضتوى  اعتزازه  عن  العربية 

ال�ضقيقني  البلدين  بني  العالقات  اإليه  و�ضلت 

البحرين  املجاالت، متمنًيا ململكة  يف خمتلف 

املزيد من الرقي واالزدهار.

وكيل �خلارجية لل�سوؤون �ل�سيا�سية يبحث  

تعزيز �لتكامل �ال�سرت�تيجي �مل�سرتك مع �ل�سفري �مل�سري

قوة دفاع �لبحرين تقيم 

حفل تخريج دورة لالأفر�د �مل�ستجدين

اأقيم بقوة دفاع البحرين م�ضاء اأم�س، حفل تخريج دورة لالأفراد امل�ضتجدين يف مركز 

تدريب قوة الدفاع امللكي، بح�ضور اللواء الركن ال�ضيخ علي بن را�ضد اآل خليفة م�ضاعد 

رئي�س هيئة االأركان للقوى الب�ضرية.

وا�ضتهل احلفل بتالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم بعدها األقيت كلمة بهذه املنا�ضبة، 

نظرية  مواد  من  عليها  ا�ضتملت  التي  التدريب  ومراحل  الدورة  عن  اإيجاز  قّدم  ذلك  بعد 

من  وعدًدا  للم�ضاة  ميدانًيا  ع�ضكرًيا  ا  عر�ضً بعدها  اخلريجون  وقّدم  عملية،  وتطبيقات 

التطبيقات العملية، ثم اأدى اخلريجون الق�ضم القانوين.

ويف ختام احلفل قام م�ضاعد رئي�س هيئة االأركان للقوى الب�ضرية بتوزيع اجلوائز 

وجهود  واملدربني  ال�ضباط  دور  مثمًنا  بالدورة،  املتفوقني  على  التقديرية  وال�ضهادات 

اخلريجني يف حتقيق متطلبات الدورة بنجاح.

ح�ضر احلفل عدد من كبار �ضباط قوة دفاع البحرين.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�لقر�ر�ت �لتف�صيلية لفتح �ملر�فق و�ملحال بدًء� من �أّول 

�أيام �لعيد جاءت مدرو�صة ودقيقة وتتطلّب ت�صافر �جلهود 

�حلكومية  �جلهات  من  وحزًما  �جلميع  من  بها  لاللتز�م 

�ملعنية و�صر�مة يف تطبيق �لقانون �صّد �ملخالفني.

و�لدم،  بالعنف  �لأذهان  يف  »�لثورة«  مفهوم   �رتبط 

�لعارمة،  و�لفو�صى  �لع�صكر،  وتدخالت  �ل�صارع،  وهيجان 

�لثورة  تكون  �أن  بال�صرورة  لي�س  ولكن  �لعام،  و�لتخبط 

هكذ�. �لثورة �حلقيقية هي تغري جذري يف �لأو�صاع �لجتماعية 

بن  حممد  وثورة  �ليابان،  يف  »�مليجي«  كثورة  و�لثقافية،  و�لقت�صادية 

�صلمان يف �ل�صعودية.
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اأرمني  1904 - الأتراك يقتل�ن 900 

يف �شدامات عرقية.

ك�به  بني  للقطار  خط  فتح   -  1874

واأو�شاكا مب�شافة 32.7 كيل� مرت.

لت�شبح  �شيام  ا�شم  تغري   -  1949

تايالند.

1953 - رئي�ص وزراء اململكة املتحدة 

حاد  انتقاد  ي�جه  ت�شر�شل  ون�شت�ن 

لنظرية الدومين� التي كانت اإدارة الرئي�ص 

الأمريكي دوايت اأيزنهاور تروج لها لتربير 

التدخل الع�شكري الأمريكي يف دول العامل.

1955 - غرق »�شفينة اأوك�ريرناك�«، 

ا. وقد اأدت ل�فاة 168 �شخ�شً

ن�وي  بتفجري  تق�م  الهند   -  1998

احلائط  عر�ص  يف  �شاربًة  الأر�ص  حتت 

جميع الحتجاجات الدولية.

الإمارات  دولة  رئي�ص   -  2009

اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  املتحدة  العربية 

مب�جبه  مت  وزاري  تعديل  يجري  نهيان 

اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  اأخ�يه  اإعفاء 

نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان  وال�شيخ  نهيان 

من من�شب نائب رئي�ص ال�زراء وعني بدلً 

اآل  زايد  بن  من�ش�ر  ال�شيخ  اأخ�يه  منهما 

نهيان وال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان.

جمال �لليل يف منطقة �جلفري مبحافظة �لعا�صمة )ت�صوير: عبدعلي قربان(

اأم حنونة وقوية ت�شحي من اأجل ابنتها امل�شلولة

ب�اآن مبقاطعة ق�يت�ش� غرب  ديق�ا مبحافظة  بلدة  امراأة تعي�ص يف  ه� روت�شاي، 

جن�ب ال�شني، عانت ابنتها ما �شياوتينغ من ال�شلل الن�شفي الت�شنجي يف �شن اخلام�شة 

ا�شطحبت ه� روت�شاي  ابنتها،  امل�شي. وبهدف معاجلة  قادرة على  تكن  والن�شف ومل 

اإىل م�شت�شفيات كثرية يف  ف�شافرت  الطبي لأكرث من 10 �شن�ات،  العالج  ابنتها لطلب 

حمافظة ب�اآن ومدينة ك�منينغ وغريها، وبعد حماولت حثيثة ومتكررة، ف�شلت »ه� 

روت�شاي« باإيجاد عالج فعال ملر�ص ابنتها ومل تتمكن من تغيري واقع عجز ابنتها عن 

امل�شي. فبداأت الأم ه� روت�شاي بحمل ابنتها على ظهرها اإىل املدر�شة وثابرت على ذلك 

ملدة 15 عاًما، يف حني اختار زوج ه� روت�شاي العمل خارج م�شقط راأ�شه لك�شب اأم�ال 

اأكرث من اأجل ت�فري ظروف حياة اأف�شل لهما. تق�ل الأم ه� روت�شاي باأنها ت�شعر بقلبها 

اأنها �شاقا ابنتها. وهكذا دفعتهما الرغبة يف تغيري م�شريهما يف العتماد على بع�شهما 

ا، وتخرجت ابنتها ما �شياوتينغ من املدر�شة البتدائية ومن ثم الإعدادية والثان�ية. بع�شً

ويف العام 2019، مت قب�ل ما �شياوتينغ، التي حملتها اأمها على ظهرها يف ق�شم علم 

النف�ص بكلية الثقافة العرقية والعل�م املعرفية يف جامعة ق�يت�ش� للق�ميات.

تق�ل ه� روت�شاي: »�شاأحملها اإىل م�ا�شلة الدرا�شة العليا واأ�شاحبها لتطلب العالج 

.)CGTN( الطبي يف جميع اأنحاء البالد حتى الي�م الذي ل اأ�شتطيع فيه احلركة«، وفق

�شابة اإيطالية تتلقى عن طريق اخلطاأ 6 جرعات من لقاح كورونا اإنقـــــاذ حــــوت علـــــق يف نهــــــر التاميــــــز

تلقت �شابة اإيطالية �شت جرعات 

امل�شاد  فايزر/ باي�نتيك  لقاح  من 

اخلطاأ،  ك�رونا عن طريق  لفريو�ص 

يف  املراقبة  حتت  وو�شعت  الأحد، 

م�شت�شفى يف ت��شكانا ب��شط البالد، 

لكنها ب�شحة جيدة، كما اأفادت وكالة 

النباء الإيطالية )اأجي(.

التي كانت  فقد ارتكبت املمر�شة 

اللقاح خطاأ، وبدلً من حقن  تعطيها 

من  البالغة  لل�شابة  واحدة  جرعة 

القارورة  حقنت  عاًما،   23 العمر 

اأي ما يعادل �شت جرعات،  بكاملها، 

وفًقا للم�شدر نف�شه.

الإيطالية،  الأنباء  ل�كالة  ووفًقا 

فايزر/ باي�نتيك  لقاح  جتربة  فاإن 

حمتملة،  زائدة  بجرعة  يتعلق  فيما 

حمق�نة  جرعات  اأربع  عند  ت�قفت 

غري  من  وبالتايل  نف�شه،  ال�قت  يف 

�شت  تداعيات  هي  ما  املعروف 

جرعات.

ال�شابق  يف  الإبالغ  ومت 

لقاح  من  زائدة  جرعات  عن 

فايزر/ باي�نتيك يف ال�ليات املتحدة 

واأ�شرتاليا واأملانيا واإ�شرائيل.

بريطانية  اإعالم  و�شائل  ذكرت 

حملية اأن رجال الإنقاذ عمل�ا الليلة 

�شغري  ح�ت  حترير  على  املا�شية 

التاميز  نهر  يف  ال�شبل  به  تقطعت 

جن�ب غربي لندن.

 وقالت تقارير اإعالمية اإن فريق 

من  بالقرب  امل�قع  اإىل  و�شل  الإنقاذ 

ه�ي�ص يف ريت�شم�ند ح�ايل ال�شاعة 

بعد  غرينيت�ص  بت�قيت    20:00 

فرتة ق�شرية من ر�شد احل�ت   للمرة 

الأوىل م�شاء الأحد.

و�شارك يف عملية الإنقاذ كل من 

امللكية  وامل�ؤ�ش�شة  امليناء  �شلطات 

ال�طنية لق�ارب النجاة وفرقة اإطفاء 

لندن.

ح�شلت  م�ش�ر  مقطع  واأظهر 

�شغرًيا  ح�شًدا  »رويرتز«  عليه 

عمل  ملتابعة  يتجمع�ن  النا�ص  من 

الفريق خالل حترير احل�ت ال�شغري 

الذي ل يزيد ط�له على 3 اأمتار من 

�شفراء  ع�امة  و�شع  ثم  اله�ي�ص، 

الل�ن �شخمة ح�له.

وذكرت هيئة الإذاعة الربيطانية 

بعد  جنح  الفريق  اأن  »بي.بي.�شي« 

قرابة 4 �شاعات يف نقل احل�ت، وه� 

من ف�شيلة ح�ت املنك، اإىل مكان اأكرث 

اأماًنا.

اأعلى م�شعد 

كهربائي خارجي يف العامل

العامل  يف  خارجي  كهربائي  م�شعد  اأعلى  ي�جد 

ه�نان  مقاطعة  يف  ال�اقعة  »ت�شانغجياجيه«  بحديقة 

ب��شط ال�شني. يبلغ ط�ل امل�شعد 362 مرًتا، وبني على 

جرف يطل على مناظر طبيعية خالبة، وي�شل اإىل القمة 

.)CGTN( خالل 88 ثانية فقط، بح�شب

ال�شحة: 1662 م�شاًبا 

بكورونـــا وتعـــايف 1005

�أعلنت  وز�رة �ل�صحة �أن �لفحو�صات 

 10 يوم  يف   17554 عددها  بلغ  �لتي 

 1662 ت�صجيل  �أظهرت   ،2021 مايو 

حالت   609 منها  جديدة  قائمة  حالة 

ملخالطني  حالة  و1023  و�فدة،  لعمالة 

من  قادمة  حالة  و30  قائمة،  حلالت 

حالت   1005 تعافت  كما  �خلارج، 

�إ�صافية لي�صل �لعدد �لإجمايل للحالت 

�ملتعافية �إىل 176337.
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 مجلس الوزراء: الحفاظ على هوية القدس
 التاريخية تجنبًا النجراف المنطقة نحو عدم االستقرار

االلتزام باإلجراءات االحترازية وأخذ التطعيم لتقليل انتشار الفيروس

أك��د مجلس ال��وزراء أم��س ضرورة 
الحف��اظ عل��ى الهوي��ة التاريخي��ة 
للق��دس لتجنب انج��راف المنطقة 
نح��و مس��تويات جديدة م��ن عدم 
االستقرار وتهديد السلم. جاء ذلك، 
لدى ترؤس صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
األس��بوعي  االعتي��ادي  االجتم��اع 
لمجل��س ال��وزراء ال��ذي عقد أمس 
عن ُبع��د. ورف��ع المجل��س أصدق 
التهان��ي والتبري��كات إل��ى مق��ام 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
الس��مو  صاح��ب  وإل��ى  المف��دى، 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، بمناس��بة حلول عيد الفطر 
المبارك، سائاًل المولى جلت قدرته 
أن يعيد ه��ذه المناس��بة عليهما، 
واألمتي��ن  البحري��ن  أبن��اء  وعل��ى 
والُيمن  بالخير  واإلسالمية  العربية 
والمس��رات. ون��وه المجل��س بأفق 
السلطتين  بين  والتنسيق  التعاون 
التنفيذية والتش��ريعية، وعملهما 
التكامل��ي نحو مزيد من اإلنجاز في 
مس��ارات التق��دم والتنمية لصالح 
المجلس  معربًا  والمواطن،  الوطن 
ع��ن الش��كر والتقدير لل��دور الذي 
يضطلع به مجلسا النواب والشورى 
الجه��ود  ضم��ن  وإس��هاماتهما 
الوطني��ة التي تس��تهدف مصلحة 
الوط��ن وأبنائ��ه، وذلك بمناس��بة 
صدور األمر الملكي الس��امي بفض 
دور االنعق��اد الثال��ث م��ن الفصل 
لمجلس��ي  الخام��س  التش��ريعي 

الشورى والنواب.
وش��دد مجلس ال��وزراء على ضرورة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية وأخذ 
التطعي��م لما لهما م��ن دور مهم 
ف��ي تقليل حدة انتش��ار الفيروس، 
وهما خي��ر داعم للجه��ود الوطنية 
للعاملين في الصفوف األمامية من 
الكوادر الطبية والتمريضية، وذلك 

ف��ي ض��وء إش��ادة المجل��س بدور 
الك��وادر التمريضية وإس��هاماتها 
بمناسبة اليوم العالمي للتمريض. 
وأعرب مجل��س ال��وزراء عن أصدق 
تعازي��ه ومواس��اته ألس��رة وذوي 
شهيد الواجب العريف عمار إبراهيم 
عيسى، س��ائاًل المولى جلت قدرته 
أن يتغمده بواس��ع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته مع الشهداء، وأن يمن 
بالش��فاء العاجل عل��ى المصابين، 
وأكد المجلس اتخاذ اإلجراءات التي 
وجه بها صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء لسرعة 
تقدي��م كل م��ن يثب��ت تورطه في 
الحادث إلى العدالة. وأعرب مجلس 
الوزراء عن قلقه الشديد إزاء أحداث 
العنف التي شهدتها القدس، ودعا 
المجل��س الس��لطات اإلس��رائيلية 

إلى وق��ف أي ممارس��ات تؤدي إلى 
تصعيد التوتر واالحتقان.

ونظ��ر المجل��س ف��ي الموضوعات 
المدرج��ة على ج��دول أعماله وقرر 

ما يأتي:
المذك��رات  عل��ى  الموافق��ة  أواًل: 

اآلتية:
- مذكرة اللجنة التنس��يقية بشأن 
التقوي��م الموح��د للفعالي��ات في 
مملكة البحرين لعام 2021، بهدف 
توحيد الجه��ود التنظيمية وتوفير 
اللوجس��تي  والدع��م  االحتياج��ات 

الالزم لهذه الفعاليات.
- مذك��رة وزي��ر الداخلي��ة بش��أن 
توقي��ع مذك��رة تفاهم بي��ن هيئة 
المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية 
والهيئ��ة  البحري��ن  بمملك��ة 
وال��ذكاء  للبيان��ات  الس��عودية 

العربي��ة  بالمملك��ة  االصطناع��ي 
السعودية الشقيقة.

- مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية بشأن ردود 
الحكومة عل��ى 10 اقتراحات برغبة 
واقتراح بقانون مقدمة من مجلس 

النواب.
الموضوع  المجلس  اس��تعرض  ثم 

اآلتي:
المواص��الت  وزي��ر  مذك��رة   -
واالتصاالت بشأن اتفاقية الخدمات 
البحري��ن  مملك��ة  بي��ن  الجوي��ة 

وجمهورية البوسنة والهرسك.
- مذك��رة وزير الصناع��ة والتجارة 
أهم مؤش��رات  بش��أن  والس��ياحة 
الس��جالت التجارية، والتي أظهرت 
زيادة عدد الس��جالت الصادرة خالل 

الربع األول من العام 2021.

تقويم موحد لفعاليات المملكة لعام 2021 

مذكرة تفاهم بين »هيئة المعلومات« و»الهيئة السعودية للبيانات« 

اتخاذ اإلجراءات لسرعة تقديم المتورطين باستشهاد الشرطي عمار للعدالة
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»بلدي المحرق«: تخصيص منطقة 
شارع البسيتين لمشاريع إسكانية

ياسمينا صالح «

مرر مجل��س المحرق البلدي المخطط التفصيلي لمنطقة ش��ارع 
البسيتين بمنطقة ش��مال الدير بالدائرة السادسة بمجمع 231 
بصورته النهائية، حيث تم تخصيص موقعها لمشاريع إسكانية 
تخدم المنطق��ة، وعقار يخصص لمحطة الص��رف الصحي وعقار 
لمناطق ومسطحات خضراء وعقار لمحطة كهربائية فرعية وجزء 
يخص��ص ألراضي تعويض��ات ألمالك خاصة وتعدي��ل وضعيات 
لبعض منها. وتحتوي المنطقة على عقارات مس��تحدثة س��يتم 
ربطها بالش��وارع الرئيسة المحلية وس��يتم تطويرها وتعويض 
العق��ارات الخاص��ة والحكومية، وبناًء عل��ى المخطط المعد من 
قب��ل الهيئ��ة فقد أمك��ن تعدي��ل المنطقة عن طريق توس��عة 
الط��رق وتصني��ف بعض العق��ارات وتوفير بع��ض الخدمات مع 
مراعاة االلتزام بأحكام المرس��وم بقانون رقم 2 بشأن التخطيط 
العمراني والئحته التنفيذية، والمرس��وم بقانون رقم 3 بش��أن 

تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير والئحته التنفيذية.
كم��ا ت��م تحدي��د مداخل ومخ��ارج المخط��ط وتحديد الش��وارع 
الرئيسة مع الشوارع الفرعية بعروض شوارع تتراوح بين 15 مترًا 
و20 مترًا، إلى جانب توفير موقع س��يتم تسجيله باسم الحكومة 
لصالح المشاريع اإلسكانية، باإلضافة إلى توفير مواقع للخدمات 
والمراف��ق العامة، مثل محطة صرف صحي، ومناطق مس��طحات 

خضراء، ومحطة كهرباء رئيسية، ومحطة كهرباء فرعية.

 تعاون وشراكة بين »بلدي المحرق« 
و»الخليج العربي« إلنجاز البحوث

ياسمينا صالح  «

وافق مجلس المح��رق البلدي على 
مقترح جامع��ة الخليج العربي في 
البحوث والمش��اريع وتقديم  إنجاز 
األفكار واالستش��ارات العلمية في 
ش��تى المجاالت التي تس��اهم في 
المجلس  وتخ��دم  المجتمع  خدمة 
والورش  ال��دورات  وإقامة  البل��دي 
العلمي��ة المتخصص��ة الت��ي من 
ش��أنها تطوي��ر الموظفي��ن ف��ي 
المجل��س، ويكل��ف قس��م اإلعالم 
بالتنس��يق  العام��ة  والعالق��ات 
وتش��كيل لجنة مشتركة من فريق 
عم��ل الجامع��ة اللجن��ة المالي��ة 

والقانونية.
ويع��د ذل��ك م��ن مب��دأ التعاون 
والشراكة المجتمعية بين مختلف 
به��دف  الرس��مية  المؤسس��ات 
تعزيز رفاهي��ة المواطن، وتحقيق 
خدم��ات مجتمعية أفضل وتطوير 
القطاع��ات الخدمي��ة المختلف��ة، 
والمس��اهمة في تطوير الخدمات 
تطوي��ر  ودع��م  المجتمعي��ة 
القطاع��ات االقتصادية المختلفة، 
ويطل��ق علي��ه »ط��رف أول«، حيث 
إن جامعة الخليج العربي مؤسسة 

أكاديمية وبحثي��ة رائدة، وتمتلك 
نخبة م��ن األكاديميين ذوي الخبر 
إع��داد  ف��ي  وضليع��ة  العالي��ة، 
الدراس��ات وتقدي��م االستش��ارات 
ويطلق عليه��ا »طرف ثاني«، ولما 
ف��ي ذلك م��ن رغب��ة الطرفين في 
التعاون والش��راكة فيم��ا بينهما، 
وكل فيم��ا يخص��ه، وبم��ا يخ��دم 
المح��رق، ويثري  س��كان محافظة 

الدراسات ومجال البحث العلمي.
عل��ى  الطرفي��ن  اتف��اق  وكان 
التعاون فيم��ا بينهم��ا على قيام 
جامع��ة الخلي��ج العرب��ي بإنج��از 
البحوث والمشاريع وتقديم األفكار 

المتميزة استنادًا إلى مبدأ إسهام 
الجامعة في تقديم أعمال متميزة 
تساهم في خدمة المجتمع، ويلزم 
الطرف األول مجلس بلدي المحرق 
بإضاف��ة اس��م وش��عار الجماع��ة 
وتقدي��م  المش��روع،  لوح��ة  ف��ي 
التس��هيالت والبيانات التي تخص 
واألف��كار،  والمش��اريع  البح��وث 
وإضافة اسم وش��عار الجامعة في 
جمي��ع المطبوع��ات والمنش��ورات 

للمشروع المشترك بينهما.
باإلضاف��ة إلى أن��ه يل��زم الطرف 
الثان��ي جامع��ة الخلي��ج العرب��ي 
تنفي��ذ البح��وث والمش��اريع التي 
البلدي،  المح��رق  مجل��س  تخ��دم 
العلمي��ة  االستش��ارات  وتقدي��م 
بش��تى المجاالت، وإقامة الدورات 
المتخصص��ة  العلمي��ة  وال��ورش 
التي من شأنها تطوير الموظفين 
في المجالس البلدية بش��كل عام 
وموظف��ي مجلس المح��رق البلدي 

بشكل خاص.
ويب��دأ العمل عل��ى االتفاقية من 
لم��دة س��نتين،  توقيع��ه  تاري��خ 
وتج��دد بموافق��ة الطرفي��ن ف��ي 
التجدي��د وذل��ك قب��ل نهايته��ا، 
ويمك��ن تعدي��ل أو تنقي��ح ه��ذه 

االتفاقية فق��ط باتفاق الطرفين، 
ويش��كل فريق عمل م��ن الجامعة 
الط��رف الثان��ي بأم��ر إداري منها 
االتفاقي��ة،  ه��ذه  بن��ود  لتنفي��ذ 
ويرس��ل نس��خة منه إل��ى الطرف 
األول لع��رض المتابعة، وفي حال 
ع��دم تجدي��د اتفاقي��ة التع��اون 
هذه يس��تمر العمل إلنجاز البرامج 
المشتركة القائمة والناشئة وفقًا 
ألح��كام هذه االتفاقي��ة حتى يتم 

انتهاء العمل بها.
باإلضاف��ة إل��ى أنه يلت��زم الطرف 
الثاني بسرية ما ورد من معلومات 
مقدمة من الطرف األول التي أطلع 
عليه��ا في أثناء إنج��از العمل، وأي 
مراسالت أو اتصال يخص اتفاقية 
التعاون هذه يجب أن يكون كتابيًا، 
ويجب أن يرسل ش��خصيًا أو يرسل 
بالفاكس أو البري��د اإللكتروني أو 
بخدمة التوصيل السريع، أو البريد 
المسجل، ويلتزم الطرفان بمراعاة 
حقوق الملكي��ة الفكرية والعلمية 
الخاصة أو المملوكة للطرف اآلخر 
وعدم التعدي عليه��ا، حيث حررت 
أصليتين  نس��ختين  االتفاقية من 
وتم تس��يلم كل طرف نسخة منها 

للعمل بموجبها.

غازي المرباطي 

رفض تغيير تصنيف عقار بمنطقة الدير
ياسمينا صالح «

رفض مجل��س بلدي المحرق طل��ب تغيير العقار 
رق��م 02038284 الواقع بمنطق��ة الدير بمجمع 
321 من تصنيف سكني RA  إلى تصنيف مناطق 
العم��ارات ذات الثالث طواب��ق بواجهات تجارية 
.SP ومناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة B3
وت��م رفض تصنيف العقار لكونه يقع في منطقة 
س��كنية يغلب عليه��ا الطابق الس��كني حيث إن 
تغيير التصنيف س��يضر بباق��ي الفلل الموجودة 
والقائم��ة بالمنطقة، إل��ى جانب رفض إقامة أي 
مشروع بهذا الموقع لكي ال يتسبب مستقباًل بأي 
إزعاج ألهالي المنطقة، كما أن الشوارع المحيطة 
بالعقار ال تس��توعب المش��اريع لكون الش��وارع 
الموج��ودة بالموقع تمت دراس��تها لتس��توعب 
المناطق الس��كنية فقط وال تتناس��ب للمشاريع 

من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

مواعيد العمل في مراكز الرعاية 
الصحية األولية خالل العيد

أعلنت مراكز الرعاية الصحية األولية أن مواعيد العمل خالل إجازة 
عيد الفطر ستكون ساعات العمل على النحو التالي:

المحرق الصحي، مركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، مركز 
س��تره الصحي، مركز يوس��ف عبد الرحمن انجنير الصحي بمدينة 
عيسى مركز حمد كانو الصحي بالرفاع )على مدار 24 ساعة( مركز 
محمد جاس��م كانو بمدينة حمد دوار )17( من الس��اعة 7 صباحًا 
حتى الس��اعة 11 مساًء )طوال أيام األسبوع(مركز المحرق الصحي 
- مرك��ز بن��ك البحري��ن والكويت الصح��ي بالحد - مركز س��تره 
الصحي - مركز يوسف عبد الرحمن انجنير الصحي بمدينة عيسى 
- مرك��ز حمد كانو الصح��ي بالرفاع على مدار 24 س��اعة - مركز 
محمد جاس��م كانو الصحي بمدينة حمد دوار )17( من الساعة 8 

صباحًا حتى الساعة 11 مساًء)طوال أيام األسبوع (

إعالن مواعيد عمل المستشفيات 
الحكومية خالل عيد الفطر

أعلن��ت المستش��فيات الحكومية عن مواعيد العم��ل خالل إجازة 
عيد الفطر، حيث ستكون خدمات قسم الطوارئ والحوادث بمجمع 
الس��لمانية الطبي متوفرة على مدار 24 ساعة، وستكون مواعيد 
الزيارة للمرضى بمجمع الس��لمانية الطبي خ��الل عيد الفطر في 
جميع األجنحة من الساعة الخامسة مساًء وحتى الساعة السابعة 
مس��اًء، أما زيارة مرضى العناية المرّكزة والحروق ووحدة العناية 
بالقلب فسوف تكون من الس��اعة السادسة مساًء وحتى الساعة 

السابعة مساًء. 
كم��ا س��تكون صيدلي��ة العي��ادات الخارجية مغلقة ط��وال فترة 
إجازة العيد، بينما س��تعمل صيدلية الطوارئ وصيدلية المرضى 

الداخليين على مدار 24 ساعة في أيام عيد الفطر السعيد.

ميرزا يناقش مع »Auxilium Technica« العالمية 
التخطيط االستراتيجي في إطار مفاهيم االستدامة

الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س  بح��ث 
المس��تدامة عبدالحس��ين مي��رزا، 
خالل عقده اجتماعًا مرئيًا عن بعد 
مع وفد رفيع المس��توى من شركة 
العالمي��ة   Auxilium Technica
برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة 
التخطي��ط   ،Chris Williams
إط��ار مفاهيم  ف��ي  االس��تراتيجي 

استدامة موارد الطاقة.
وخ��الل اللقاء أش��اد مي��رزا بالخبرة 
العريقة للش��ركة في مجال تقديم 
والحل��ول  االستش��ارية  الخدم��ات 
واإلس��تراتيجيات لبن��اء الش��راكات 
الهام��ة والمحوري��ة بي��ن القطاع 
الخ��اص والقطاع الع��ام والقائمة 
على مبادئ تبادل الخبرات وتكامل 
التنموية  ال��رؤى  الجه��ود لتحقيق 
مؤك��دًا  واس��تدامتها،  الش��املة 
اهتم��ام القيادة الرش��يدة بتعزيز 
الع��ام  القط��اع  بي��ن  الش��راكات 
والخاص على كافة األصعدة لدعم 
مختلف الركائز األساس��ية والهامة 
الت��ي تس��هم ف��ي تنوي��ع مصادر 
االقتصاد وتحقق ديمومته، مقدمًا 

عرضًا مرئي��ًا حول اإلنج��ازات التي 
تحققت في قطاع الطاقة المتجددة 
وكف��اءة الطاق��ة والش��وط الكبير 
الذي قطعت��ه المملكة في تحقيق 
األهداف الوطنية للطاقة المتجددة 
وكف��اءة الطاق��ة، وس��لط الض��وء 
عل��ى أهم المب��ادرات الت��ي تعمل 
الهيئ��ة على تحقيقه��ا خالل العام 
2021، وذلك من خالل التعاون مع 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص 
المرجوة  الرؤى واأله��داف  لتحقيق 

من الخطط الوطنية للطاقة.

الوفد  اس��تعرض  جانبه��م  وم��ن 
الخدم��ات والحل��ول المتميزة التي 
تقدمها الش��ركة والت��ي تطرحها 
من خالل مجمل خبرات اختصاصية 
عالمي��ة ف��ي مج��االت التخطي��ط 
إط��ار مفاهيم  ف��ي  االس��تراتيجي 
االس��تدامة، وت��م مناقش��ة فرص 
التع��اون المش��ترك لدع��م جهود 
الهيئة في النهوض بقطاع الطاقة 
البحرين  المس��تدامة في مملك��ة 
وم��ا يحمل��ه ذل��ك م��ن إمكانيات 
بالمنفعة  المملك��ة  تع��ود عل��ى 

العام��ة عل��ى صعي��د القطاعي��ن 
العام والخاص على حد السواء.

كم��ا أش��اد الوف��د بم��ا تمكن��ت 
المملكة م��ن تحقيقه من إنجازات 
هامة في مدة قصيرة تترجم جدية 
ودع��م كافة الجه��ات ذات العالقة 
لقطاع الطاقة المستدامة، وبالدور 
المح��وري واله��ام لهيئ��ة الطاقة 
المس��تدامة برئاسة ميرزا لتحقيق 
ذلك، معربين عن خالص شكرهم 
وتقديرهم للدكتور ميرزا على هذا 

اللقاء المثمر.

محافظ المحرق: الشراكة 
المجتمعية تتويج للخدمات 

األمنية المقدمة من »الداخلية«

أك��د محاف��ظ المح��رق س��لمان ب��ن هن��دي، أن وزارة الداخلية 
عملت عل��ى تطوير أجهزته��ا وكوادرها البش��رية خدمة للوطن 
والمواطنين والمقيمين، وأن سياس��ة الشراكة المجتمعية تأتي 
تتويجًا لتلك الخدمات األمنية واالجتماعية التي تقدمها الوزارة. 
ج��اء ذلك خ��الل اس��تقباله مدير ع��ام مديرية ش��رطة محافظة 
المح��رق العمي��د صالح الدوس��ري، ورئي��س مركز ش��رطة الحد 
العقيد محمد الحس��يني، ورئيس مركز شرطة س��ماهيج العقيد 
عيس��ى السليطي، وبحضور نائب محافظ المحرق العميد عبداهلل 
الجيران، حي��ث تم االطالع على جهود المديري��ة بكافة مراكزها 
وأقس��امها األمنية خالل ش��هر رمض��ان المب��ارك، باإلضافة إلى 
الخط��ة األمني��ة خالل عي��د األضحى واألي��ام التي تليه، مش��يدًا 
بدورها في تطبيق اإلجراءات االحترازية وتنفيذ تعليمات الفريق 

الوطني الطبي. 
وأش��ار الدوس��ري إلى أن مديرية ش��رطة المحافظ��ة في تعاون 
دائم مع األهالي في إطار الش��راكة المجتمعية، وتسّير الدوريات 
الراجلة والمتحركة لضمان سالمة وأمن المواطنين والمقيمين، 
باإلضافة إلى التأكد بالتزام الجميع بتطبيق اإلجراءات االحترازية. 
وأش��اد المحاف��ظ بتوجيهات وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة، لكل ما من شأنه تطوير كفاءة وأداء 

األجهزة األمنية بمختلف المحافظات.

دون تطبيق متطلبات الحجر الصحي بدءًا من أول أيام عيد الفطر 

 اعتماد ممر سفر آمن بين اإلمارات 
والبحرين للحاصلين على التطعيم

في إطار العالقات األخوية المتجذرة والتعاون والتنسيق المشترك بين 
دول��ة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ضمن جهود المضي 
نح��و التعافي من تداعيات فيروس كورونا )كوفيد19(، تم اعتماد ممر 
س��فر آمن بين البلدين وذلك للحاصلين على التطعيم والذين س��يتاح 
له��م التنقل بين البلدين ب��دءًا من أول أيام عيد الفط��ر المبارك دون 
الحاج��ة إلى تطبي��ق متطلبات الحج��ر الصحي االحت��رازي عند الوصول 
م��ع مراعاة تطبيق اإلج��راءات االحترازية األخ��رى المعتمدة في وجهة 
الوصول، والتي يتم تحديثها بش��كل دوري بما يضمن ويجعل الس��فر 

في ظل الظروف الحالية أكثر أمانًا وسالمة للجميع.
وعليه س��يتطلب على المواطنين والمقيمين الراغبين باالستفادة من 
اإلعفاء من الحجر الصحي االحترازي في كال البلدين إبراز حصولهم على 
الجرع��ة األخيرة من التطعي��م المضاد لفيروس كورونا، وذلك حس��ب 
التطبيقات المعتمدة أو الش��هادات الصادرة منها وهي كل من تطبيق 

»الحصن« في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتطبيق »مجتمع واعي« 
في مملكة البحرين، كما ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري 
)PCR( من خالل هذه التطبيقات في حال الحاجة لها عند الوصول وفق 

اإلجراءات االحترازية المعتمدة.
ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص البلدين على تسهيل حركة األفراد وتحقيق 
األهداف المرجوة من حم��الت التطعيم لفئات المجتمع المختلفة مما 
س��اهم في الوصول إلى معدالت متقدمة عالميًا في نس��بة الحاصلين 
على التطعيم بما يضمن س��المة وصحة المجتمع والحد دون انتش��ار 

الفيروس.
وتعتبر هذه الشراكة والتعاون االس��تراتيجي بين الدولتين ذو أهمية 
عالي��ة في ضوء التحديات الت��ي يواجهها العالم ج��راء فيروس كورونا 
كما يدعم هذا التعاون والتنسيق جهود البلدين للتصدي على الجائحة 

والتغلب عليه.

 شرطة المحرق: إحالة عدد
 من المتسولين إلى النيابة

ألق��ت مديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق القبض عل��ى عدد من 
المتسولين، حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، وإحالتهم 
إل��ى النياب��ة العام��ة. وأش��ارت المديرية إل��ى أن المس��ؤولية 
االجتماعية للمواطنين والمقيمين، تتطلب منهم المساهمة في 
التصدي لهذه الممارسات السلبية المخالفة للقانون، محذرة من 
خطورة التعامل مع المتسولين، العتبارات عدة من بينها االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا. ودعت المديرية 
الجمي��ع إلى عدم التردد في اإلبالغ عن أي واقعة في هذا الش��أن 

من خالل التواصل المباشر بالمديرية على الرقم 17337000.
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صهيل

 خطابا خامنئي 
ونصر اهلل »الحالمان«

من اس��تمع إلى خطابي عل��ي خامنئي وحس��ن نصراهلل يوم 
الجمع��ة الماضي وهو غير متابع ألح��وال المنطقة وال يعرف 
عن توازنات القوى فيها وما يجري فيها من تطورات ال يتردد 
عن الجزم بأن أيام الواليات المتحدة في الحياة صارت قليلة، 
وأن أيام إسرائيل فيها أقل وأن المسلمين سيحتفلون بتحرير 
فلسطين والقدس وسيصلون في المسجد األقصى بعد ثالثة 

أيام أو ربما بعد يومين! 
لك��ن ألن م��ا ج��اء في ذين��ك الخطابي��ن ال يعبر ع��ن الواقع 
والحقيق��ة واعتم��د الخيال؛ لذا فإن ش��يئًا من ه��ذا ال يمكن 
أن يتم؛ فالواليات المتحدة ماضية في سياس��اتها وس��تظل 
الدولة األقوى والمس��تمرة في دعم إسرائيل التي لم تضعف 
وال تخاف من الصواريخ اليمنية »الدقيقة« التي جاء ذكرها في 
الخطابي��ن واتفق صاحباهما على أنه��ا فاعلة إلى الحد الذي 
جعل إسرائيل تتخذ كثيرًا من االحتياطات لعلها تتمكن من 

ردعها لو قرر الحوثيون إطالقها من صنعاء. 
ه��ذا النوع من الخطابات لم يع��د له قيمة وال وزن وال يمكن 
أن يؤث��ر في من يمتلك ش��يئًا م��ن المعرفة ع��ن المنطقة 
وأحواله��ا وتوازنات القوى فيها، وه��ي تظل كذلك حتى بعد 
أن تعمد الفضائيات اإليرانية وتلك التابعة لها فور االنتهاء 
م��ن إلقائها إلى تلميعه��ا وتلميع صاحبيه��ا والمبالغة في 

إعطائها ما ليس فيها من أبعاد ودالالت. 
لو كانت األمور بالسهولة التي تم الحديث عنها في الخطابين 
لم��ا احتاج صاحباهما إل��ى إلقائهما، لكن األم��ور في الواقع 
تختل��ف بل تختلف كثيرًا؛ لذا ف��إن كل ما نجحا فيه هو أنهما 
حصال على تصفيق حاد من الذين ال علم لهم بما يجري على 

األرض ويغوصون في التمنيات واألحالم. 
تقدير المتابعين للش��أن السياسي والمتخصصين في أحوال 
المنطقة ه��و أن هذا النوع من الخطاب��ات عّفى عليه الزمن 
ولم يعد نافعًا وتأثيره وقتي ومحدود، والسبب هو أن الذين 
كانت تنطل��ي عليهم تناقصوا والمتبق��ون منهم يرون على 

أرض الواقع ما ال يرونه فيها.

القدس عندما تستغلها إيران!
استغلت الزمرة اإليرانية مناسبة إحياء يوم القدس العالمي، 
لإلس��اءة لمملكة البحرين، وهذا ليس بمستغرب عليهم، فال 
تكاد تخلو مناس��باتهم من خطابات اإلساءة والتحريض على 
البحرين وقيادته��ا، ضمن أجندتهم القديم��ة/ الجديدة في 
استهداف المملكة، ولن يجد هؤالء أفضل من تلك المناسبة 
ليسلطوا ألسنتهم لتنطق بكل سوء وتحريض على البحرين!  
لم يكن تجمعهم الخبيث من أجل القدس الشريف -وإن كان 
كذلك في ظاهره- ولكنهم استغلوه وحشروه ضمن أجندتهم 
م��ن أجل كي��ل مزيد من اإلس��اءات وتحريض بع��ض المغرر 
بهم وش��حنهم ضد المملكة، لجعلهم على أهبة االس��تعداد 
للقيام بأعمال وتصرفات مرفوضة ويعاقب القانون فاعليها، 

ونتائجها واحدة دائمًا.
وبعد نج��اح المحرضين في التحري��ض والفتنة المؤدية إلى 
أعم��ال ش��غب وإرهاب، س��يختفون من الس��احة، ويبتعدون 
تمامًا عن اإلعالم، بعدما تسبب تحريضهم في جعل أمهات 
ثكال��ى بأبنائه��ن، وأبن��اء محرومي��ن من آبائه��م، وزوجات 
ُترك��ن بدون س��ندهن ومعيله��ن، فقط من أج��ل »القدس 
الشريف« الذي استغلوا مناسبته لتنفيذ أهدافهم وأجنداتهم 
ومخططاتهم، وهم جالسون آمنون، مطمئنون، بين أبنائهم 
ف��ي »ُقم« التي كانت منطلقًا للش��رارة األولى للتحريض عبر 
تل��ك الفعالية التي أرادوا من خاللها زورًا وبهتانًا الدفاع عن 

القدس الشريف.
وهناك تساؤالت أوجهها للزمرة اإليرانية التي تحرض دائمًا 
عل��ى ب��الدي، ألي��س الدفاع عن الق��دس الش��ريف هو هدف 
تجمعكم واجتماعكم في فعاليتك��م التي أقيمت في »ُقم«؟ 
ألم يكن تجمعكم بالرعاية اإليرانية التي احتضنت مدينتها 
لقاءاتكم؟ أليس��ت إيران هي نفسها التي لديها فيلق يسمى 
»الق��دس«؟ إذن لم��اذا ال تول��ون وجوهك��م ش��طر القدس 
الشريف وتحررونه؟ طالما اجتمعت كل تلك العوامل كاإلرادة 
القوية، والعزيمة واإلخالص للقدس، وحتى ما يتعلق بالمدد 
العس��كري والعت��اد الحربي ممثاًل في ذلك الفيلق المس��مى 
بالق��دس، فلماذا -مع اجتماع كل تل��ك العوامل- ال تحررون 

القدس من اإلسرائيليين؟!
الجواب ببس��اطة.. لم ولن تفعلوا، وإنم��ا تلك توجهات يزج 
فيها باس��م الق��دس زجًا، له��دف أكبر وهو تنفي��ذ »األجندة 
اإليراني��ة« الت��ي تس��تهدف إع��ادة األمبراطورية الفارس��ية 
مجددًا، فكل شيء عندهم مباح من أجل هذا الهدف، وفيلق ما 
يس��مى ب�«القدس« اإليراني مثاًل لم يحارب إسرائيل قط، بل 
حارب كل ما هو عربي في العراق وس��وريا، وذات األمر ينطبق 
على تجمع ه��ؤالء في »قم« الذي لم يك��ن من أجل القدس، 
ولكنه لإلس��اءة والتحري��ض على البحرين الت��ي أرجو أال يجد 
هذا التحريض صدًى له حتى ال يكون المس��تجيبون لدعوات 

المحرضين هم الضحايا وأكبر الخاسرين.

شهيد الواجب ضحية مخالفين بال واجب
انضم الشهيد العريف عمار إبراهيم لقافلة 
شهداء الواجب من رجال األمن البواسل في 
مختل��ف مواقعهم، الذين كان لهم ش��رف 
الش��هادة  في الدف��اع عن الوط��ن وصون 
مقدراته، وذلك في أثناء أداء الش��هيد عمار 
واجبه في مراقبة بحر الوطن وس��واحله من 
أجل الحف��اظ على س��المة الوطن وتطبيق 
القوانين التي تصدره��ا الجهات المختصة 
البح��ري  الصي��د  بتنظي��م  يتعل��ق  فيم��ا 
والحص��ول على التراخي��ص الالزمة لإلبحار 
وممارس��ة مهنة صيد األس��ماك بالش��كل 

القانوني.
لقد جاء استش��هاد العريف عمار على أيدي 
ش��رذمة ِم��ن العمال��ة المخالف��ة التي لم 
تكتِف بمخالفة قوانين صي��د الروبيان في 

فت��رة الحظر الرس��مي لصيده، ب��ل امتدت 
لمهاجمة دورية خفر الس��واحل بكل وقاحة 
ف��ي موقف ال يمك��ن وصف��ه إال باإلجرامي 
والذي أس��فر عن خسارتنا ش��ابًا في مقتبل 
العم��ر وه��و في بداي��ة خطوات��ه لتكوين 
أسرة جديدة وذهب وترك وراءه زوجة ثكلى 

وطفلة صغيرة لم تتجاوز الشهرين.
إن هذا الح��ادث اإلجرام��ي يتطلب الضرب 
بي��د من حديد على ه��ؤالء المجرمين وِمن 
ورائهم الذي س��هل لهم اإلبح��ار لمخالفة 

قوانين الصيد.
ومن المؤك��د أن مملكة البحرين هي دولة 
القانون والمؤسس��ات وس��وف يت��م إنفاذ 
القانون على ه��ؤالء المجرمين ولكن يبقى 
الس��ؤال، متى يصحو ضمير م��ن يدفعون 

بالعمالة اآلس��يوية للبحر م��ن أجل الصيد 
بش��كل غي��ر قانوني؟! ه��ؤالء األف��راد هم 
م��ن يس��تحقون العقاب ودراس��ة الحد من 
وض��ع العمالة في البحر كما ه��و الحال مع 
العمالة السائبة ولقد مر علينا من األحداث 

اإلجرامية الكثير. 
من هنا ال بد من تشديد العقوبات على من 
يش��جع هذه العمالة على مخالفة القوانين 
والق��رارات الصادرة ع��ن الجهات المختصة 
التي وضعت للمحافظة على البيئة البحرية، 
وذل��ك من خالل جش��ع ه��ؤالء ومحاولتهم 

الكسب المادي ولو كان غير مشروع.
رح��م اهلل الش��هيد عم��ار إبراهي��م والدعاء 
بالشفاء العاجل لرفاقه الجرحى وحفظ اهلل 

رجال أمننا البواسل في البر والبحر والجو.

سارقوا فرحة الوطن.. والشهيد عمار إبراهيم عيسى
كنت آمل، ونحن نقترب من وداع شهر الخير 
والبركة ونس��تعد الستقبال عيد الفطر، أن 
أكت��ب مقالة للتعبير عن الفرح واس��تذكار 
الس��عادة الت��ي يستش��عرها الجمي��ع في 
هذه األي��ام المباركة، من خ��الل نقل صور 
البحري��ن وعاداتها العريق��ة وتكافل وتآزر 

أهلها تحت راية الوطن.. ولكن!
لألس��ف الش��ديد، أبى حفنة من الخارجين 
عل��ى القانون، مس��تنزفي خي��رات الوطن، 
إال أن يدموا قلوبنا ويكس��روا فرحتنا بهذه 
األي��ام المباركة، بارت��كاب جريمتهم التي 
راح ضحيتها ش��هيد الواج��ب العريف عمار 
إبراهيم عيسى، تغمده اهلل بواسع رحمته، 
فيحرقوا قلوبنا وقلب أهله ويسرقوا الفرحة 

من عيوننا.
م��ن  فق��ط  »ليس��وا  الجريم��ة  مرتكب��و 
يستغلون العمالة ويس��تأجرون السفن أو 
يتبعون طرائق صيد غير قانونية«، بحسب 
م��ا قال س��مو ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، وإنما »من يقبلون شراء 
السلع مثل الروبيان وغيره في فترات الحظر 
ومن��ع الصيد الت��ي ُوضعت للحف��اظ على 

البيئة والثروات البحرية الطبيعية«.
نؤم��ن بق��درة رج��ال أمنن��ا عل��ى ضب��ط 
المخالفين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء 
م��ا ارتكبت أيديه��م من ج��رم، كما نؤكد  
دعوة س��مو ول��ي العه��د رئي��س مجلس 
ال��وزاء إل��ى التوقف التام ع��ن التعامل مع 
م��ن ينته��ك القان��ون ويدم��ر بيئتنا، ألن 
ذلك يعتبر تشجيعًا لهم على مواصلة هذا 

الجرم بحق وطننا الغالي.

»كورونا« إلى أعلى معدالتها..
أحزننا قبل أيام األرقام غير المسبوقة التي 
وصلت إليه��ا البحرين في أعداد المصابين 
بفيروس كورونا المس��تجد، والتي تجاوزت 
كل  رغ��م  إصاب��ة،   1700 األول��ى  للم��رة 
اإلج��راءات والتحذيرات الت��ي أطلقها فريق 
البحرين الطبي لمجابهة الفيروس، ما يضع 

على الفريق عبئًا إضافيًا وجهدًا مضاعفًا.
أقول إن ه��ذه األرقام الكبي��رة التي وصلنا 
إليه��ا رغ��م كل الجهود س��ببها الرئيس��ي 
هو اإلهمال والتس��اهل من بعض األفراد، 
الذي��ن مازالوا يص��رون على الضرب عرض 

الحائ��ط ب��كل اإلج��راءات وع��دم االلتزام 
بالتعليمات الص��ادرة عن الجهات الصحية 
الرس��مية، وعلى رأسها ضرورة التقليل من 
التجمع��ات العائلي��ة في حدوده��ا الدنيا 

وضمن األسرة الصغيرة فقط.
كم��ا س��رق المجرم��ون من��ا فرح��ة العيد 
بجريمة قتل العريف العريف عمار إبراهيم 
عيسى، فإن المس��تهترين ال يقلون إجرامًا 
عنه��م، بالمجرم��ون خطفوا روح الش��هيد 
ي��وم ف��ي  والمس��تهترون يتس��ببون كل 
خط��ف مزيد م��ن األرواح ونش��ر الفيروس، 
ويخطف��ون جهود الكوادر الطبية والصحية 
وكل الجه��ود التي يقوم بها فريق البحرين 
م��ن أجل أن يوصلنا إل��ى بر األمان ويحفظ 

صحة أبناء المجتمع. 

* إضاءة..
»تضحيات ش��هداء الواجب تسطر صفحات 
مضيئة في تاريخ الوطن وتبقى مثااًل خالدًا 
يقتدى به ف��ي ميادين الع��زة والكرامة«. 
»صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء«.

»كورونا«.. »صايدكم صايدكم«..!!
كان يزور مجالس أصحابه يوميًا غير مكترث، 
وكان يقول لهم باستهتار: »كورونا صايدكم 
صايدكم فليش وجع الراس«! لكن اهلل كتب 
بأن يصاب أبناؤه الصغار فتغير لسان حاله، 
وذهب االس��تهتار وحل محله الخوف والقلق، 
واضط��ر بأن يجلس في منزل��ه محجورًا على 
أمل أال ُيصاب هو، لكن العدوى انتقلت إليه. 
هذه قصة حقيقية تقابلها عشرات القصص 
المعني��ة باإلصابات التي طال��ت عديدًا من 
الناس في شأن فيروس كورونا، وكلها حاالت 
تكش��ف لدينا بأن االستهتار وعدم االكتراث 
والالمباالة لدى البع��ض قادهم ليس فقط 
إلصابتهم فرديًا بالوباء، بل النتشاره بشكل 
مستشٍر وبشع بين أفراد أسرهم، والمصيبة 
لو كان من ضمنهم كبار في الس��ن ولديهم 
أمراض كامن��ة، هؤالء هم م��ن يقع عليهم 

الخطر. 
هل ينك��ر بعضكم معرفت��ه بحاالت توفيت 
رحمها اهلل وكان الس��بب انتق��ال الفيروس 
له��م من خ��الل أبنائهم وأف��راد عائلتهم؟! 
بعضه��م كان يجل��س في البي��ت وال يخرج، 
وكان يتخذ كافة اإلجراءات واالحترازات، لكن 
الفيروس وصله لداخل منزله بس��بب أبنائه 

أو أقربائه. 
حتى في ش��أن التطعيم، من الذي قال لكم 

بأن التطعي��م هو عالج حتم��ي للفيروس؟! 
م��ن قال لكم ب��أن المتطع��م »خالص« لن 
يقربه كورونا وس��يكون ف��ي مأمن منه؟! ما 
قي��ل وما فهمن��اه بأن التطعي��م يخفف من 
وط��أة األع��راض حي��ن اإلصاب��ة بالمرض، 
ويصنع في الجس��م مواد مضادة مع تطورها 
يمكن اعتباره نوعًا من الوقاية النسبية عن 
اإلصاب��ة، في حين المص��اب المتعافي، من 
قال ل��ه بأن كورونا »خالص« لن يمر صوبه 

ولن يصيبه مرة أخرى؟!
أتاب��ع ارتف��اع األعداد بش��كل يوم��ي، وفي 
نف��س الوقت أتاب��ع التصريحات الرس��مية، 
وأتاب��ع حم��الت ح��ث الن��اس ألخ��ذ اللقاح 
والتطعي��م، وأيض��ًا أتابع ما يكتب��ه الناس 
على منصات التواص��ل االجتماعي باألخص 
من يهاج��م وينتقد الجهود الرس��مية التي 
تقوم بها الدول��ة، وهي جهود كلفت خزينة 
البحري��ن ماليي��ن وماليين، وأس��تغرب من 
الفئة األخيرة الت��ي »ال يعجبها العجب«، إذ 

ماذا تريدون من الدولة أن تقوم به أكثر؟!
وحينم��ا أوجه هذا الس��ؤال يم��ر أمامي عبر 
ش��ريط س��ريع كل أمر وخطوة وإجراء وجهد 
بذلت��ه الدول��ة، وكل تس��هيل وكل ع��الج 
مجان��ي ورعاية ولقاح لم يدفع الناس مقابل 
ل��ه بخالف كثير من الدول ف��ي الخارج، وهنا 

أس��تغرب من بعض البش��ر، إذ البحرين لم 
تف��رض حظ��رًا كام��اًل مثلما فعل��ت بعض 
الدول، بل سهلت للناس حياتهم »مراهنة« 
عل��ى »وعيه��م« وأنه��م بالفع��ل »مجتمع 
واعي«، لكن اتضح بأن البعض »مس��تهتر« 
لدرج��ة مخيفة، وبعدها يأت��ي ليلوم الدولة 

وإجراءاتها!
أن��ا ش��خصيًا كنت م��ع فرض حظ��ر كامل أو 
جزئي مع احترامي لآلراء الرس��مية التي رأت 
في ذلك تقييدًا لحي��اة الناس أو تأثيرًا كبيرًا 
على االقتصاد، لكن أقول ذلك ألن ما يحصل 
الي��وم أمر غي��ر مقبول، فكثير من البش��ر ال 
يكترث��ون وال كأن في البلد وب��اء، ومع ذلك 
يلوم��ون الدول��ة، ي��ا أخي أجلس ف��ي بيتك 
والتزم باإلجراءات وانظر كيف ينحسر المرض 
وتقل اإلصابات! وماذا ل��و لم توفر البحرين 
لك العالج المجاني والرعاية واللقاح وسهلت 
لك في عمل��ك ودراس��تك وأوقفت القروض 

وكل التسهيالت، ماذا كنت ستقول؟!
أن  ورغ��م  العي��د،  علين��ا  ويدخ��ل  س��اعات 
األفضلي��ة لم��ن تلق��وا اللق��اح ف��ي ارتياد 
المراف��ق، لكن عينك على »المس��تهترين« 
الذين بسببهم وصلت األعداد لما هي عليه، 
ومن ثم س��يلومون الدولة وإجراءاتها، واهلل 

عيب!

16o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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جاللة الملك يتبادل التهاني مع أمير الكويت وسلطان عمان
صاحـــب  البـــاد  ملـــك  تلقـــى 
الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة اتصـــاالً هاتفيـــًا من 
أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة 
صاحب الســـمو الشـــيخ نواف 

األحمد الجابر الصباح.
تبـــادل  االتصـــال  فـــي  وتـــم 
التهانـــي والتبريـــكات بحلـــول 
عيـــد الفطـــر المبـــارك، داعيـــن 
يعيـــد  أن  ســـبحانه  المولـــى 
هـــذه المناســـبة على الشـــعبين 
بالخيـــر  الشـــقيقين  والبلديـــن 

والرفعة والتقدم.
كمـــا تلقى ملـــك البـــاد اتصاالً 

ُعمـــان  ســـلطان  مـــن  ـــا  هاتفيًّ
الســـلطان  الجالـــة  صاحـــب 

هيثم بن طارق آل سعيد.

وتم في االتصال تبادل التهاني 
والتبريكات بحلول عيد الفطر 
تعالـــى  هللا  ســـائلين  المبـــارك، 

أن يعيـــد هـــذه المناســـبة علـــى 
األمتيـــن العربيـــة واإلســـامية 

بالخير والُيمن والبركات.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

جاللة الملك يتلقى 
شكر الرئيس المصري

الجاللة  صــاحــب  ــبــالد  ال مــلــك  تلقى 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
بــرقــيــة شــكــر جـــوابـــيـــة مـــن رئــيــس 
الشقيقة  الــعــربــيــة  مــصــر  جــمــهــوريــة 
عبدالفتاح السيسي، ردا على برقية 
بها  بعث  التي  والــمــواســاة  التعزية 
ــا حـــادث  ــتــه إلـــيـــه فـــي ضــحــاي جــالل
ــع فـــي مــحــافــظــة  ــذي وقــ ــ الــقــطــار الـ

القليوبية.

سلطان ُعمان أمير دولة الكويت جاللة الملك

المنامة - بنا

أكـــد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة أن ما يربط مملكة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن 
المتحدة الشقيقة من عاقات راسخة 
تســـتند إلـــى تاريخ ممتد مـــن األخوة 
بيـــن البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، 
وتحظـــى بكل الرعايـــة من ملك الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
اإلمـــارات  دولـــة  آل خليفـــة ورئيـــس 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة صاحـــب 
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل 

نهيان.
جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه أمس مع 
ولـــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة  للقـــوات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة صاحـــب 
بـــن زايـــد آل  الشـــيخ محمـــد  الســـمو 
نهيان، بمجلس ســـموه بقصر الشاطئ 
بحضور نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
وزيـــر الداخليـــة الفريق ســـمو الشـــيخ 
سيف بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ 
حمـــدان بـــن محمد بن زايـــد آل نهيان 
والشـــيخ زايد بن حمـــدان بن زايد آل 
نهيـــان ورئيس مجلس إدارة مطارات 
أبوظبـــي الشـــيخ محمـــد بـــن حمد بن 
طحنـــون آل نهيان وعدد من أصحاب 
السمو والمعالي والسعادة المسؤولين 
المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة 
ركـــن  أول  الفريـــق  الداخليـــة  ووزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفة  
وســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا بـــن علي آل 
خليفة، في إطار الزيارة األخوية التي 
يقـــوم بها ســـموه إلـــى أبوظبي، حيث 
نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء تحيات جالة 
الملك إلى صاحب الســـمو رئيس دولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة وصاحب 
الســـمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلـــى للقـــوات المســـلحة، وتمنيـــات 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  جالتـــه 

المتحدة مزيدا من التقدم والنماء.
ونـــوه ســـموه بمـــا تشـــهده العاقـــات 
البحرينية اإلماراتيـــة من تطوٍر يدفع 
بمســـارات التعاون والتكامـــل الثنائي 
بين البلدين نحو مستويات أكثر تمّيًزا، 
معربًا ســـموه عن االعتـــزاز بالمحطات 
المضيئة في تاريـــخ البلدين للمواقف 
الداعمة والمشـــرفة على كل األصعدة 
والتـــي تؤكد الروابط األخوية ومتانة 

العاقات الراسخة.
عهـــد  ولـــي  الســـمو  ورحـــب صاحـــب 
أبوظبـــي نائـــب القائد األعلـــى للقوات 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة 
المتحـــدة بالزيـــارة األخويـــة لصاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الـــوزراء، منوًهـــا بمـــا يربـــط 
بيـــن البحرين واإلمـــارات من عاقات 
متميـــزة ومؤكًدا أهمية الدفع بها نحو 

أفٍق أرحب.
كما تبادل ســـموهما في اللقاء التهاني 
بشـــهر رمضـــان الكريـــم وقـــرب حلول 
عيد الفطر المبارك، داعيان المولى عز 
وجل أن يعيد المناســـبتين على أبناء 
البلدين الشـــقيقين واألمتيـــن العربية 

واإلسامية بالخير واليمن.
اســـتعراض  جـــرى  اللقـــاء  وخـــال 
والدوليـــة،  اإلقليميـــة  التطـــورات 

وجهـــود البلديـــن ومســـارات التعـــاون 
بينهمـــا ضمن اإلطـــار الثنائي والدولي 
في مواجهة التحديـــات والتعامل مع 

التطورات.
هـــذا وحضـــر صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
مأدبـــة اإلفطـــار التـــي أقامهـــا صاحب 
الســـمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
تكريمـــًا  المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى 

لسموه والوفد المرافق.ِ
وغـــادر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة 
بعـــد زيـــارة أخوية التقى ســـموه فيها 
صاحـــب الســـمو ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
نائـــب القائد األعلى للقوات المســـلحة 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وكان في وداع صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى 
مغادرته ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
صاحـــب  المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى 
بـــن زايـــد آل  الشـــيخ محمـــد  الســـمو 
نهيان، ونائب رئيـــس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الفريق ســـمو الشـــيخ ســـيف 
بـــن زايـــد آل نهيـــان وعـــدٌد مـــن كبـــار 
المســـؤولين بدولـــة اإلمـــارات العربية 

المتحدة الشقيقة.
ولـــي  الملكـــي  الســـمو  وكان صاحـــب 
العهد رئيس مجلس الوزراء قد وصل 
أمس إلـــى أبوظبي في زيـــارة أخوية 
إلى دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة، التقى ســـموه فيها صاحب 
الســـمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
بدولـــة  المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة، 
ويرافق ســـموه وزير الداخلية الفريق 
أول ركـــن الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، ووزير الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 

خليفة.
وكان فـــي مقدمـــة مســـتقبلي صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الوزراء، صاحب الســـمو ولي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى 
اإلمـــارات  بدولـــة  المســـلحة  للقـــوات 
رئيـــس  ونائـــب  المتحـــدة،  العربيـــة 
مجلس الـــوزراء وزير الداخلية بدولة 
وعـــدٌد  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
من كبار المســـؤولين بدولـــة اإلمارات 
مملكـــة  وســـفير  المتحـــدة  العربيـــة 
البحريـــن لدى دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة الشـــيخ خالـــد بن 

عبدهللا بن علي آل خليفة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: محطات مضيئة في تاريخ البلدين للمواقف الداعمة والمشرفة

تطور العالقات البحرينية اإلماراتية يدفع بمسارات التعاون والتكامل

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يغادر دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصل دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة

المنامة - بنا

أعلنـــت حكومـــة مملكـــة البحريـــن عـــن 
وأكســـجين  طبيـــة  معـــدات  إرســـال 
لجمهورية باكســـتان اإلســـامية لدعمها 
في مواجهة الظرف الصحي االستثنائي 
جـــراء جائحة فيـــروس كورونـــا، وذلك 
بنـــاًء على قـــرار مجلس الـــوزراء، حيث 
يأتـــي هذا الدعم في إطار إســـناد جهود 
التعامل مع الجائحة في باكستان ضمن 
أطـــر التعاون والتنســـيق المشـــترك بين 

البلدين.
وأعربـــت حكومـــة مملكـــة البحرين عن 
تضامنها مع باكستان اإلسامية في ظل 
ما تشهده من تداعياٍت للجائحة، والذي 
العاقـــات  لمســـتويات  تجســـيًدا  يأتـــي 
الثنائيـــة المتميزة فـــي جميع المجاالت، 
مؤكـــدًة مواصلتها دعم مختلف الجهود 
الدوليـــة للتصـــدي للفيـــروس والحد من 

انتشاره.

البحرين ترسل معدات طبية وأكسجين لباكستان ال حجر على الواصلين المتطعمين إلى البحرين واإلمارات
ــترك ــاون المشـ ــا للتعـ ــراد وتكريًسـ ــة األفـ ــهيل حركـ ــى تسـ ــا علـ حرًصـ

األخويـــة  العاقـــات  إطـــار  فـــي 
المتجـــذرة والتعـــاون والتنســـيق 
اإلمـــارات  دولـــة  بيـــن  المشـــترك 
ومملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
البحريـــن ضمـــن جهـــود المضـــي 
تداعيـــات  مـــن  التعافـــي  نحـــو 
فيروس كورونـــا )كوفيد 19(، تم 
اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين 
وذلـــك للحاصلين علـــى التطعيم 
والذيـــن ســـيتاح لهـــم التنقل بين 
البلديـــن بـــدًءا مـــن أول أيام عيد 
الحاجـــة  دون  المبـــارك،  الفطـــر 
الحجـــر  متطلبـــات  تطبيـــق  إلـــى 
الصحي االحترازي عند الوصول 

مـــع مراعـــاة تطبيـــق اإلجـــراءات 
المعتمـــدة  األخـــرى  االحترازيـــة 
في وجهـــة الوصـــول، والتي يتم 
تحديثها بشـــكل دوري بما يضمن 
ويجعل الســـفر في ظل الظروف 
وســـامة  أماًنـــا  أكثـــر  الحاليـــة 

للجميع.
وعليه سيتطلب على المواطنين 
باالســـتفادة  الراغبين  والمقيمين 
مـــن اإلعفاء من الحجـــر الصحي 
البلديـــن  كا  فـــي  االحتـــرازي 
الجرعـــة  علـــى  حصولهـــم  إبـــراز 
المضـــاد  التطعيـــم  األخيـــرة مـــن 
لفيـــروس كورونـــا، وذلك حســـب 

أو  المعتمـــدة  التطبيقـــات 
الشـــهادات الصـــادرة منهـــا وهـــي 
كل مـــن تطبيـــق “الحصـــن” فـــي 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 
فـــي  واعـــي”  “مجتمـــع  وتطبيـــق 
ويمكـــن  كمـــا  البحريـــن،  مملكـــة 
الفحـــص  نتائـــج  إبـــراز  للمســـافر 
المخبـــري )PCR( مـــن خال هذه 
التطبيقـــات في حـــال الحاجة لها 
عنـــد الوصـــول وفق اإلجـــراءات 

االحترازية المعتمدة.
يأتـــي ذلـــك تأكيـــًدا علـــى حرص 
البلدين على تسهيل حركة األفراد 
وتحقيـــق األهـــداف المرجوة من 

حمـــات التطعيم لفئات المجتمع 
المختلفة، ما ســـاهم في الوصول 
إلى معدالت متقدمـــة عالمًيا في 
نسبة الحاصلين على التطعيم بما 
يضمن ســـامة وصحـــة المجتمع 

والحد دون انتشار الفيروس.
وتعتبـــر هـــذه الشـــراكة والتعاون 
اإلســـتراتيجي بيـــن الدولتين ذو 
أهمية عالية في ضوء التحديات 
جـــراء  العالـــم  يواجههـــا  التـــي 
فيـــروس كورونـــا كمـــا يدعم هذا 
التعاون والتنسيق جهود البلدين 
للتصدي علـــى الجائحة والتغلب 

عليه.

المنامة - بنا



مجلس الوزراء يدعو إسرائيل لوقف ممارساتها التصعيدية

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيـــادي 
األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد 

أمس عن ُبعد.
رفـــع مجلـــس  الجلســـة  مســـتهل  فـــي   
الـــوزراء أصـــدق التهانـــي والتبريـــكات 
إلـــى مقام عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وإلى 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
رئيـــس مجلس الوزراء بمناســـبة حلول 
عيد الفطر المبارك، ســـائال المولى جلت 
قدرتـــه أن يعيد هذه المناســـبة عليهما، 
وعلى أبناء البحريـــن واألمتين العربية 

واإلسالمية بالخير والُيمن والمسرات.
التعـــاون  بأفـــق  المجلـــس  نـــوه  ثـــم   
والتنســـيق بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة 
والتشـــريعية، وعملهمـــا التكاملـــي نحو 
مزيد مـــن اإلنجاز في مســـارات التقدم 
والمواطـــن،  الوطـــن  لصالـــح  والتنميـــة 
معربـــا المجلـــس عـــن الشـــكر والتقديـــر 
للـــدور الـــذي يضطلع به مجلســـا النواب 
والشـــورى وإســـهاماتهما ضمـــن الجهود 
الوطنية التي تستهدف مصلحة الوطن 
وأبنائـــه، بمناســـبة صدور األمـــر الملكي 

الســـامي بفض دور االنعقـــاد الثالث من 
الفصـــل التشـــريعي الخامس لمجلســـي 

الشورى والنواب.
علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  شـــدد  بعدهـــا 
ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية 
وأخذ التطعيم لما لهما من دور مهم في 
تقليل حدة انتشار الفيروس، وهما خير 
داعـــم للجهـــود الوطنيـــة للعامليـــن في 
الصفـــوف األمامية من الكـــوادر الطبية 
والتمريضية، في ضوء إشادة المجلس 
بـــدور الكـــوادر التمريضية وإســـهاماتها 

بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.
بعـــد ذلـــك أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عن 
أصـــدق تعازيـــه ومواســـاته إلـــى أســـرة 
وذوي شـــهيد الواجـــب العريـــف عمـــار 
إبراهيـــم عيســـى، ســـائال المولـــى جلت 
رحمتـــه  بواســـع  يتغمـــده  أن  قدرتـــه 
ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء، وأن 
يمـــن بالشـــفاء العاجل علـــى المصابين، 
وأكـــد المجلس اتخاذ اإلجـــراءات التي 
وجـــه بهـــا صاحب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الوزراء لســـرعة 
فـــي  تورطـــه  يثبـــت  مـــن  كل  تقديـــم 

الحادث إلى العدالة.
ثـــم أعـــرب مجلـــس الـــوزراء عـــن قلقـــه 
الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها 
الســـلطات  المجلـــس  ودعـــا  القـــدس، 

اإلســـرائيلية إلـــى وقـــف أي ممارســـات 
تـــؤدي إلـــى تصعيـــد التوتـــر واالحتقان، 
كمـــا أكد المجلس علـــى ضرورة الحفاظ 
علـــى الهوية التاريخيـــة للقدس لتجنب 
انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة 

من عدم االستقرار وتهديد السلم.
بعدهـــا، نظر المجلس فـــي الموضوعات 
المدرجـــة على جـــدول أعمالـــه وقرر ما 

يلي:
أوال: الموافقة على المذكرات التالية:

بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة  مذكـــرة   -
التقويـــم الموحد للفعاليـــات في مملكة 
البحريـــن لعـــام 2021؛ بهـــدف توحيـــد 
الجهود التنظيمية وتوفير االحتياجات 

والدعم اللوجستي الالزم للفعاليات.
- مذكـــرة وزيـــر الداخلية بشـــأن توقيع 
مذكـــرة تفاهـــم بيـــن هيئـــة المعلومـــات 
والحكومة اإللكترونية بمملكة البحرين 
والهيئـــة الســـعودية للبيانـــات والـــذكاء 
االصطناعي بالمملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   -
ردود  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومـــة علـــى 10 اقتراحـــات برغبـــة 
واقتـــراح بقانـــون مقدمـــة مـــن مجلس 

النواب.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

- مذكـــرة وزير المواصالت واالتصاالت 
بشـــأن اتفاقيـــة الخدمـــات الجوية بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة البوســـنة 

والهرسك.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  مذكـــرة   -
مؤشـــرات  أهـــم  بشـــأن  والســـياحة 

الســـجالت التجاريـــة، والتـــي أظهـــرت 
زيـــادة عدد الســـجالت الصـــادرة خالل 

الربع األول من العام 2021.

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 10 مايو 2021:

تهنئة جاللة الملك المفدى وصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء بعيد الفطر المبارك، 
والتمنيات بأن ُيعيد المولى هذه 

المناسبة على أبناء البحرين واألمتين 
العربية واإلسالمية بالخير والمسرات.

التنويه بأفق التعاون والتنسيق بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 

وعملهما التكاملي نحو المزيد من 
اإلنجاز في مسارات التقدم. 

التشديد على ضرورة االلتزام 
باإلجراءات االحترازية وأخذ التطعيم 

لما لهما من دور هام في تقليل حدة 
انتشار الفيروس، ودعم الجهود 

الوطنية للكوادر الطبية والتمريضية.

تعزية ومواساة أسرة شهيد الواجب 
عمار إبراهيم عيسى، والتأكيد على 

اتخاذ اإلجراءات التي وجه بها صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء بسرعة تقديم كل من 
يثبت تورطه في الحادث إلى العدالة.

دعوة السلطات اإلسرائيلية إلى وقف 
أي ممارسات تؤدي إلى تصعيد التوتر 
واالحتقان، والتأكيد على الحفاظ على 

الهوية التاريخية للقدس لتجنب انجراف 
المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم 

االستقرار.

التقويم الموحد للفعاليات في مملكة البحرين لعام 2021 
لتوحيد الجهود التنظيمية.

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المعلومات والحكومة 
االلكترونية بمملكة البحرين والهيئة السعودية للبيانات والذكاء 

االصطناعي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ردود الحكومة على 10 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة 
من مجلس النواب.

اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين 
وجمهورية البوسنة والهرسك.

مؤشرات السجالت التجارية، والتي أظهرت 
زيادة عدد السجالت الصادرة خالل الربع األول 

من العام 2021.

المنامة - بنا

تعزية أسرة شهيد 
الواجب وسرعة تقديم 

المتورطين في 
الحادث إلى العدالة

إسهامات المجلسين 
مقدرة ضمن الجهود 

الوطنية لالرتقاء 
بمصلحة الوطن وأبنائه

الحفاظ على هوية 
القدس لتجنب انجراف 

المنطقة لمستويات 
جديدة من االضطراب

توحيد الجهود 
التنظيمية بشأن التقويم 

الموحد للفعاليات في 
المملكة للعام الجاري

توقيع مذكرة تفاهم 
بين الحكومة اإللكترونية 

والهيئة السعودية 
للذكاء االصطناعي 

المؤشرات تظهر زيادة 
عدد السجالت الصادرة 

خالل الربع األول من 
العام 2021
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مدارس حكومية: قنوات الدعم ساعدت على أداء جميع الطلبة لتطبيقات التقييم الشاملة
تـــــوفـــــيـــــر حـــــصـــــص مــــــراجــــــعــــــة افــــتــــراضــــيــــة

أكد مديرو مدارس حكومية إعدادية أن التوعية والتعريف بآليات تنفيذ 
جميــع تطبيقــات تقويــم األداء، بمــا فيهــا التطبيقــات الشــاملة التي تنفذ 
هــذه الفتــرة، والتــي تم خاللهــا تعزيز قنوات الدعــم والمتابعة للطلبة، قد 
ساعد على أداء جميع الطلبة للتطبيقات بنسبة 100 % في جميع المواد.

وفـــي هذا الســـياق، قال مدير مدرســـة 
اإلمـــام الغزالي اإلعداديـــة للبنين علي 
حميـــدة إن االســـتعدادات وإجـــراءات 
المتابعـــة التـــي اتخذتهـــا المدرســـة قد 
إنجـــاز  نســـب  تحقيـــق  فـــي  أســـهمت 
عاليـــة فـــي التطبيقـــات الشـــاملة التي 
الفتـــرة الماضيـــة،  نفـــذت علـــى مـــدى 
حيـــث وصلنـــا إلـــى نســـبة 100 % في 
الرياضيـــات فـــي اليـــوم األول ونســـبة 
99 % في اللغـــة اإلنجليزية في اليوم 
الثانـــي، مـــع متابعـــة مـــن تخلـــف مـــن 

الطلبة إليجاد الحلول المناسبة.
وأضـــاف حميـــدة أن المدرســـة بـــدأت 
فـــي االســـتعدادات لتنفيـــذ التطبيقات 
هنـــاك  كانـــت  مبكـــرا، حيـــث  الشـــاملة 
عـــدة اجتماعات مـــع فريق التحســـين 
في المدرسة واإلشـــراف اإلداري، وتم 
االتفـــاق على عـــدة إجراءات لتســـهيل 
عمليـــة تنفيـــذ ومتابعـــة نســـب اإلنجاز 
فـــي التطبيقات الشـــاملة، ومـــن أهمها 
متابعـــة انتهـــاء المعلمين مـــن المناهج 
المقـــررة علـــى الطالب إلرســـال جدول 
الطلبـــة  علـــى  المطلـــوب  المحتـــوى 
فـــي التطبيقـــات مـــع تحديـــث بيانات 
متواصـــل،  بشـــكل  معهـــم  التواصـــل 
التطبيقـــات؛  إعـــداد  علـــى  واالطـــالع 
للتأكد من سالمة المحتوى، مع إرسال 
جـــدول التطبيقـــات الشـــاملة ألوليـــاء 

األمور لالستعداد الجيد وحث الطالب 
على المراجعة.

وأوضـــح أنـــه تـــم كذلـــك إرســـال عدة 
رسائل إرشادية توضح أهمية التطبيق 
االختبـــارات  يعـــادل  والـــذي  الشـــامل 
النهائيـــة ويمثـــل 40 % مـــن الدرجـــة 
النهائية، كما خصصت المدرســـة حصة 
اســـم  عليهـــا  أطلقنـــا  دعـــم ومراجعـــة 
)الســـاعة الذهبيـــة( عبـــر منصـــة التيمز 
وهـــي فـــي تمام الســـاعة 4 عصـــرا في 
اليـــوم الـــذي يســـبق موعـــد التطبيـــق 
الشـــامل، وقامت المدرسة باتخاذ آلية 
تواصـــل مباشـــرة مع الطـــالب وأولياء 
األمـــور في وقـــت تنفيـــذ التطبيق من 
التيمـــز  علـــى  المعلـــم  تواجـــد  خـــالل 
االتصـــال  عبـــر  اإلداري  والمشـــرف 
والرسائل للطالب إلى جانب تخصيص 
معلم الستقبال اتصاالت أولياء األمور 
إلـــى  باإلضافـــة  المـــدرس،  خـــط  عبـــر 
تقديـــم الدعم للطلبـــة الذين يواجهون 
مشـــكالت تقنية أو ليس لديهم أجهزة 
بالحضـــور  الشـــامل  التطبيـــق  لتنفيـــذ 
التـــزام  علـــى  الحـــرص  مـــع  للمدرســـة 
الجميـــع باإلجـــراءات االحترازية لحل 
المشـــكالت التقنيـــة أو تقديم التطبيق 
في المدرســـة وهم نســـبة قليلـــة جدا، 
حيـــث عملت المدرســـة علـــى حل هذه 
المشـــكالت فـــي وقـــت مبكـــر بمجـــرد 

إشـــعارها وقبل بدء التطبيق الشـــامل، 
وتقوم المدرسة بحصر أسماء الطالب 
التطبيقـــات  تنفيـــذ  عـــن  المتغيبيـــن 
ليعمـــل المعلمون على تعبئة اســـتمارة 
إجراءات المدرســـة للطلبـــة المتغيبين 
عـــن التطبيقات، والتواصـــل مع الطلبة 
المتغيبيـــن عـــن التطبيقـــات مـــن قبـــل 
المشـــرف مـــع الطلبة الذين لـــم ينفذوا 
الســـبب  لمعرفـــة  وجـــد  إن  التطبيـــق 

وتقديم العذر.
وقـــال المشـــرف اإلداري للصف الثالث 
اإلعدادي علي محمد: “نحن في قســـم 
التحصيـــل  نولـــي  اإلداري  اإلشـــراف 
الدراســـي اهتمامـــا بالغـــا، فمـــا أن يبدأ 
عمليـــة  فـــي  ننطلـــق  حتـــى  التطبيـــق 
نتأكـــد  الطـــالب، حيـــث  مـــع  المتابعـــة 
مـــع الدقائـــق األولـــى مـــن عـــدم وجود 
مشـــكالت فنية في التطبيق، بعد ذلك 
نبـــدأ فـــي متابعـــة الطـــالب وحـــل أي 
مشـــكلة تقنيـــة تعترضهـــم أثنـــاء أداء 
اختصاصـــي  مـــع  بالتعـــاون  التطبيـــق 
مضـــي  وبعـــد  التعليـــم،  تكنولوجيـــا 
نصـــف الوقـــت نشـــرع بالتواصـــل عبر 

االتصـــاالت التليفونيـــة والرســـائل عبر 
برنامـــج الواتســـاب للطلبـــة الذيـــن لـــم 
يحلـــوا التطبيـــق؛ من أجـــل العمل على 

تذليل الصعوبات لهم”.
وعلـــق المشـــرف اإلداري للصف الثاني 
اإلعـــدادي محمود محمد بقوله: “تمثل 
اإلجراءات اليومية في إرســـال رسالة 
آب  الواتـــس  برنامـــج  عبـــر  جماعيـــة 
لتذكيـــر أوليـــاء األمور بتطبيـــق اليوم 
والـــرد علـــى استفســـاراتهم إن وجدت 
التطبيـــق،  موضوعـــات  بخصـــوص 
ثـــم تنبيـــه الطلبة عبـــر برنامـــج التيمز 
المحـــدد  بالوقـــت  التقيـــد  بضـــرورة 
لتنفيـــذ التطبيـــق مـــن الســـاعة الثامنة 
إلـــى  ظهـــًرا،  الثانيـــة  وحتـــى  صباًحـــا 
جانب مراســـلة المعلمين إلرسال رابط 
متابعة االستجابات في برنامج فورمز 
 Get a( لمتابعـــة حـــل الطلبة للتطبيـــق
link for a summary(، باإلضافـــة إلـــى 
التواصـــل مـــع الطلبـــة المتأخريـــن عن 
أداء التطبيـــق قبـــل ســـاعة مـــن انتهاء 

الموعد”.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لهذه األسباب وأكثر. اجعل AMA  هي خيارك األول!

لمــاذا الــدراســــة
      في AMA؟ 

Institutionally accredited 
by HEC-Bahrain

Internationally ABET-accredited 
engineering programmes

Internationally ECBE-accredited 
business programmes
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يبدأ الفصل الدراسي
الثالث في 23 مايو2021.

سجل اآلن !

كلية العلوم
االدارية والمالية

بكالريوس العلوم في نظم
المعلومات االدارية

بكالوريوس العلوم في
الدراسات الدولية

  
ماجستير إدارة ا�عمال

كلية دراسات
الحاسوب

 بكالوريوس علوم  الحاسوب

كلية الهندسة
بكالريوس هندسة

تقنية المعلومات

 بكالوريوس علوم
هندسة الميكاترونكس

االعتماد الدولي االعتماد الدولياالعتماد المحلي 
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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء

تدريب الطلبة على الدخول على التطبيقات

https://alwatannews.net/article/868946



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1249557

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1249564

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1249640

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1249573

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1249630

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1249549

https://www.alayam.com/online/local/906802/News.html

https://www.alayam.com/online/local/906815/News.html

https://www.alayam.com/online/local/906831/News.html
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