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والتنمية  العمل  وزيـــر  أعــلــن 
االجــتــمــاعــيــة، الــســيــد جــمــيــل بن 
الــوزارة  أن  حميدان،  علي  محمد 
انظمتها  جميع  نقل  مــن  انتهت 
الحوسبة  شبكة  إلــى  اإللكترونية 
أمــازون  بيانات  لمركز  السحابية 
بمملكة   )AWS( سيرفيسز  ويب 
تنفيذ  إطــار  في  وذلــك  البحرين، 
في  بالتوسع  الحكومة  توجيهات 
والتقنية  التكنولوجيا  استخدام 
اللجنة  عـــن  ــادرة  الــــصــ الــحــديــثــة 
العليا لتقنية المعلومات برئاسة 
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة،  آل 
ــوزراء، بــحــســب مـــا تــنــص عليه  ــ ــ الـ

استراتيجية »السحابة أوال«.
ــذه الــنــقــلــة فــي  ــ وبـــمـــوجـــب هـ
األنظمة  تقنيات  أحـــدث  مــواكــبــة 
وزارة  أنـــظـــمـــة  ــإن  ــ فـ الـــحـــاســـوبـــيـــة 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
لـــشـــبـــكـــة الـــحـــوســـبـــة الــســحــابــيــة 
سوف تعمل بكفاءة أعلى لتقديم 
بطريقة  للمستفيدين  خدماتها 
ميسرة، حيث أن البيئة السحابية 
ــيــــح مــــــرونــــــة أكـــــبـــــر لـــتـــقـــديـــم  ــتــ تــ
ــورة  ــصــ ــد، وبــ ــعــ ــن بــ ــ الــــخــــدمــــات عـ
من  وذلــك  عالية،  وكــفــاءة  سريعة 
خالل سهولة الوصول للمعلومات 
من أي مكان تتوافر فيه الشبكة، 
فضاًل عن زيادة القدرة على تنفيذ 
والتقييم  األداء  رقــابــة  عــمــلــيــات 
والــتــطــويــر لــلــخــدمــات، مــن خالل 

لــأداء  الكترونية  مــؤشــرات  وجــود 
تــــســــاعــــد عــــلــــى تــــحــــديــــد فــــرص 
الحالي  الــوضــع  وقـــراءة  التطوير 
القطاعات  لجميع  والمستقبلي 
العمل  وزارة  عليها  تــشــرف  الــتــي 

والتنمية االجتماعية.
أن عملية  حــمــيــدان  وأوضـــح 
الـــــنـــــقـــــل تـــــمـــــت تـــــحـــــت اشـــــــــراف 
هــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة 
ــــدف ضـــمـــان  ــهـ ــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، بـ
األمــن  لــضــوابــط  وفــقــًا  تطبيقها 
الالزمتين،  والتقنية  السيبراني 
وجـــــــود جــمــيــع  أن  إلــــــى  ــًا  ــوهــ ــنــ مــ
المتعلقة  واألنظمة  المعلومات 
بــــمــــجــــال عــــمــــل الــــــــــــــــوزارة عــلــى 
ــم فــي  ــاهــ ــســ ــة ســـــــوف يــ ــابــ ــحــ ــســ الــ
ضــمــان ســريــة الــمــعــلــومــات وعــدم 
فــقــدانــهــا، وذلـــك مــن خــالل توفر 
الـــحـــمـــايـــة الــــالزمــــة والــتــحــديــث 
ــن تــوفــيــر  ــ ــاًل عـ ــضــ ــر، فــ ــمـ ــتـ ــمـــسـ الـ
الـــتـــكـــالـــيـــف الــمــتــعــلــقــة بــأجــهــزة 
والتشغيل،  والــتــخــزيــن  الـــخـــوادم 
لتقديم  البشري  الجهد  وتوفير 
والعمل  أخـــرى،  إضافية  خــدمــات 
الحالية  الــخــدمــات  تطوير  على 

وتقديمها على مدار الساعة.
والتنمية  العمل  وزيـــر  وأكـــد 
معلومات  وجـــود  أن  االجتماعية 
ــام  ــظــ ــنــ ــى هـــــــــذا الــ ــ ــلـ ــ الـــــــــــــــــوزارة عـ
الــحــاســوبــي الــمــتــطــور مـــن شــأنــه 
تــعــزيــز الــعــالقــة الــتــكــامــلــيــة بين 
مصدر  فهو  الحكومية،  االجــهــزة 

رئيسي وموثوق لعدد من الجهات 
العالقة  ذات  والدولية  الحكومية 
وبالتي  الــــــوزارة،  عــمــل  بــمــجــاالت 
ــقـــل الـــمـــعـــلـــومـــات  ــتـــم عــمــلــيــة نـ تـ
بصورة أسرع، وبدقة أمنية عالية.
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الجاللة  صاحب  حضرة  استقبل 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  حــمــد  الــمــلــك 
مــلــك الــبــالد الــمــفــدى الــقــائــد األعــلــى 
أمـــس فـــي قــصــر الــصــخــيــر، مــارغــريــت 
الواليات  بأعمال سفارة  القائم  ناردي 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة لــدى 
مملكة البحرين التي قدمت لجاللته 
الــــفــــريــــق بــــحــــري تــــشــــارلــــز بـــــرادفـــــورد 
بالقيادة  البحرية  الــقــوات  قائد  كوبر 
الــمــركــزيــة األمــريــكــيــة قــائــد األســطــول 

الخامس الجديد.
بالقائم  الــجــاللــة  ورحـــب صــاحــب 
والفريق  األمريكية  الــســفــارة  بأعمال 
بمناسبة  وهــنــأه  كــوبــر،  تشارلز  بــحــري 
تسلمه مهام منصبه الجديد، متمنًيا 
له كل التوفيق والسداد، معرًبا جاللته 
ــبـــحـــريـــن بــمــا  ــزاز مــمــلــكــة الـ ــ ــتـ ــ عــــن اعـ
يجمعها بالواليات المتحدة األمريكية 

مـــن عـــالقـــات تــاريــخــيــة قــويــة وشــراكــة 
وحليفين  صــديــقــيــن  كــبــلــديــن  وثــيــقــة 
ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على 

االحترام والتنسيق المشترك.
ــاد بــالــتــقــدم الــمــســتــمــر الـــذي  ــ وأشـ
ــعـــاون الــثــنــائــي وبــخــاصــة  ــتـ يــشــهــده الـ
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــري 
والــدفــاعــي، مــنــوهــا بـــالـــدور الــمــحــوري 
الذي تضطلع به اإلدارة األمريكية في 
واالستقرار  األمــن  لحفظ  المساهمة 

في المنطقة.
ومـــن جــانــبــه، أعـــرب قــائــد الــقــوات 
البحرية بالقيادة المركزية األمريكية 
قـــائـــد األســــطــــول الـــخـــامـــس عـــن بــالــغ 
تقديره لجهود جاللة الملك المفدى 
في توطيد عالقات الصداقة التاريخية 
الصديقين  الــبــلــديــن  بــيــن  الــمــتــمــيــزة 

خاصة في المجاالت الدفاعية.

خالل ا�ستقبال جاللته القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية وقائد الأ�سطول الخام�س الجديد

و�أمريكا �لبحرين  بين  و�لدفاعي  �لع�سكري  بالتن�سيق  ي�سيد  �لملك 
المملك��ة والولي��ات المتح��دة تجمعهم��ا عالق��ات تاريخي��ة قوي��ة و�س��راكة وثيق��ة كبلدي��ن �سديقي��ن وحليفي��ن

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
عبداهلل  الملك  الجاللة  صاحب  أخيه  إلى  تهنئة  برقية  المفدى  البالد 
وذلك  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية  المملكة  ملك  الحسين  ابن  الثاني 

بمناسبة ذكرى عيد االستقالل لبالده.
الصحة  موفور  له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن  فيها  جاللته   أعــرب 
والسعادة ولشعب المملكة األردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار.
البلدين  بين  تربط  التي  األخوية  العالقات  بعمق  جاللته   مشيدًا 

والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجاللة 
الهاشمية  األردنــيــة  المملكة  ملك  الحسين  ابــن  الثاني  عبداهلل  الملك 
الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد االستقالل لبالده، أعرب سموه فيها 
عن أطيب تهانيه وتمنياته له موفور الصحة والسعادة، ولشعب المملكة 
واالزدهــار، مشيدًا سموه  التقدم  المزيد من  الشقيق  الهاشمية  األردنية 
بمتانة العالقات األخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما 

تشهده من تطور ونماء مستمر على األصعدة كافة.
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو  بعث صاحب  كما 
برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن 

عبداهلل الثاني ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.

ج��ال��ة �ل��م��ل��ك و ول���ي �ل��ع��ه��د رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 

�ال�س�تق����ال ب��ع�ي����د  �الأردن  م����لك  ي��ه�ن�ئ�����ان 

الــشــيــخ محمد  تــســلــم ســمــو 
رئيس  نائب  آل خليفة  مبارك  بن 
مــجــلــس الــــــــوزراء رســـالـــة الـــدعـــوة 
الـــمـــوجـــهـــة إلـــــى حـــضـــرة صــاحــب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل 
وأخرى موجهة إلى صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة 
البحرين  الــوزراء لمشاركة مملكة 
ــان التابع  فــي مــنــتــدى حـــوار األديــ
  )G20(لمؤتمر مجموعة العشرين
الــمــزمــع عــقــده خــالل الــفــتــرة من 
على  2021م،  سبتمبر   14 إلــى   12
مستوى رؤساء الدول والحكومات 

ببولونيا بجمهورية إيطاليا.
جــــرى ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل 
القضيبية،  بقصر  بمكتبه  خليفة 
الـــدكـــتـــور الــبــيــرتــومــيــلــونــي مــديــر 
والعشرين  الــثــالــث  جــون  مؤسسة 

كرسي  مسؤول  الدينية  للدراسات 
الـــيـــونـــســـكـــو لـــلـــتـــعـــدديـــة الــديــنــيــة 
والـــســـالم مــرحــبــا بــزيــارتــه والــوفــد 
ــن،  ــريـ ــحـ ــبـ ــــق لـــمـــمـــلـــكـــة الـ ــرافـ ــ ــمـ ــ الـ
ومشيدًا بالعالقات الودية القائمة 

بينها وجمهورية إيطاليا.
مملكة  إيـــمـــان  ســـمـــوه  وأكـــــد 
الحريات  تعزيز  بمبادئ  البحرين 
الدينية وقيم التسامح واالحترام 

ــيــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  الــــمــــتــــبــــادل بــ
والــتــعــايــش فــيــمــا بــيــنــهــا فـــي ظل 
الحكيمة لحضرة صاحب  الرؤية 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

آل خليفة ملك البالد المفدى.
مـــن جــانــبــه أعـــــرب الــدكــتــور 
ــن ســـعـــادتـــه  ــ ــلـــونـــي عـ ــيـ ــيـــرتـــومـ ــبـ الـ
مشيدا  الــبــحــريــن  مملكة  بـــزيـــارة 
ــة  ــمـ ــداعـ ــدة الـ ــؤيــ ــمــ بـــمـــواقـــفـــهـــا الــ

لـــمـــبـــادئ الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــدديـــة 
ــالم بــيــن  ــســ ــة الــ ــ ــاعـ ــ الـــديـــنـــيـــة وإشـ
لمملكة  متمنيا  والشعوب  الــدول 
الـــبـــحـــريـــن الـــمـــزيـــد مــــن الــتــقــدم 
واالزدهار والنماء في ظل قيادتها 

الحكيمة.
حضرت اللقاء السفيرة باوال 
إيطاليا  جمهورية  سفيرة  امــادي 

لدى مملكة البحرين. 

محمد بن مبارك ت�سلم ر�سالتي الدعوة

دع���وة �ل��م��ل��ك وول���ي �ل��ع��ه��د رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �إل��ى 

م��ن��ت��دى ح�����و�ر �الأدي�������ان ل��م��ج��م��وع��ة �ل��ع�����س��ري��ن

»�ل���ع���م���ل« ت�����س��ت��ك��م��ل ن���ق���ل �أن��ظ��م��ت��ه��ا

�ل��سح����ابية �ل��سبك����ة  �إل����ى  �الإلك�ت����رونية 

} وزير العمل.

الملك  الجاللة  استقبل حضرة صاحب   
ــل الـــبـــالد  ــاهـ حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـ
المفدى، في قصر الصخير أمس الشيخ ناصر 
الشيخ أحمد العصفور وكيل محكمة التمييز 

الشرعية.
وقد رحب جاللة الملك المفدى بالشيخ 
ناصر العصفور مقدرًا جهوده القيمة، ومثمنًا 
قضايا  خدمة  في  األفاضل  الدين  علماء  دور 

ــالم والــمــســلــمــيــن والــتــوعــيــة بــالــمــوعــظــة  ــ اإلسـ
الحسنة والكلمة الطيبة البناءة والدعوة إلى 
األخــوة  أواصـــر  يعزز  بما  والمحبة،  التسامح 

والتكافل بين الجميع.

خالل ا�ستقبال جاللته وكيل محكمة التمييز ال�سرعية

�لعاهل يثمن دور علماء �لدين في خدمة ق�سايا �الإ�سام و�لم�سلمين

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني 
مايو   24 الموافق  االثنين  أمــس  الخارجية،  وزيــر 
الــمــرئــي، مع  اإللــكــتــرونــي  االتـــصـــال  عــبــر  2021م، 
لدى  ألبانيا  جمهورية  سفير  شيبه  سامي  السيد 
بمشاركة  الــريــاض،  فــي  المقيم  البحرين  مملكة 
آل خليفة  أحـــمـــد  بـــن  عـــبـــداهلل  الــشــيــخ  الـــدكـــتـــور 
أحمد  والــســيــد  السياسية،  لــلــشــؤون  الــــوزارة  وكــيــل 

القرينيس رئيس قطاع الشؤون األوروبية.
تــم خـــالل االجــتــمــاع بــحــث عــالقــات الــصــداقــة 
الـــتـــي تــجــمــع بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
ــاون الـــثـــنـــائـــي بــمــا  ــعــ ــتــ ــا، وســـبـــل تـــعـــزيـــز الــ ــيـ ــانـ ألـــبـ
والشعبين  للبلدين  المشتركة  الــمــصــالــح  يــخــدم 
االهتمام  ذات  القضايا  إلى  باالضافة  الصديقين، 

المشترك.

وزير �لخارجية يبحث مع �ل�سفير �الألباني تعزيز �لتعاون �لثنائي

الصالح  صالح  بن  علي  بعث 
برقيتي  ــورى  ــشـ الـ مــجــلــس  رئــيــس 
الــفــايــز  عــاكــف  فــيــصــل  إلـــى  تهنئة 
رئـــيـــس مــجــلــس األعـــــيـــــان، وعــبــد 
الـــعـــودات رئــيــس مجلس  الــمــنــعــم 
الـــــــنـــــــواب بـــالـــمـــمـــلـــكـــة األردنــــــيــــــة 
ــك  ــ ــيــــقــــة، وذلــ ــقــ ــيــــة الــــشــ الــــهــــاشــــمــ

ــرى عـــيـــد اســتــقــالل  ــ بــمــنــاســبــة ذكــ
ــًدا بــالــمــســتــوى  ــيــ ــشــ بــــالدهــــمــــا، مــ
ــذي بــلــغــتــه الـــعـــالقـــات  ــ الـــرفـــيـــع الــ
األخــــويــــة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
ــــا  ــًي والـــشـــعـــبـــيـــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن، داعــ
الــمــولــى عـــز وجــــل أن يــعــيــد هــذه 
األردنــيــة  المملكة  على  المناسبة 

الهاشمية قيادًة وشعًبا بمزيد من 
التقدم واالزدهــار في ظل قيادتها 

الرشيدة.
كما بعث برقية تهنئة إلى رامي 
صــالــح الــوريــكــات الـــعـــدوان سفير 
لدى  الهاشمية  األردنــيــة  المملكة 
مملكة البحرين، تقدم من خاللها 

التبريكات  وأطيب  بالتهاني  اليه 
مشيًدا  الوطنية،  المناسبة  بهذه 
التي  التاريخية  الــعــالقــات  بعمق 
تــــربــــط الــمــمــلــكــتــيــن والــشــعــبــيــن 
األمــن  دوام  ومتمنًيا  الشقيقين، 
والتقدم والنماء للمملكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة. 

رئي�س �ل�سورى يهنئ �لمملكة �الأردنية �لها�سمية بذكرى عيد �ال�ستقال

بنت  فائقة  األســتــاذة  رحبت 
ســعــيــد الــصــالــح وزيـــــرة الــصــحــة 
ــد يـــــوســـــف الـــبـــنـــخـــلـــيـــل  ــيــ ــســ ــالــ بــ
ــنــــفــــيــــذي لـــمـــركـــز  ــتــ الــــرئــــيــــس الــ
ــنـــوهـــة  االتـــــــصـــــــال الـــــوطـــــنـــــي، مـ
ــادة مـــركـــز  ــيــ ــقــ ــر بــ ــيـ ــبـ ــكـ بـــــــــدوره الـ
االتــصــال الــوطــنــي ومـــا يــقــوم به 
التعاون  تعزيز  أجــل  من  المركز 
والــــتــــنــــســــيــــق اإلعــــــــالمــــــــي بـــيـــن 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، ومـــا يدعم 
الوطني  االتصال  استراتيجيات 
ويـــســـهـــم فــــي تـــطـــويـــر الـــخـــطـــاب 

اإلعالمي الحكومي.
ــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال  جــ
ــاح أمــــس  ــ ــبـ ــ ــة صـ وزيــــــــــرة الــــصــــحــ
ــايـــو  مـ  24 االثــــنــــيــــن  الـــــمـــــوافـــــق 
ــوزارة  الـ بــديــوان  بمكتبها  2021م 
بأبراج الخير بمنطقة السنابس 
ــنــــفــــيــــذي لـــمـــركـــز  ــتــ الــــرئــــيــــس الــ
االتصال الوطني، لبحث التعاون 
وزارة  بين  المشترك  والتنسيق 
الصحة ومركز االتصال الوطني 
اإلعالمية  السياسات  يخدم  بما 

الحكومية في مملكة البحرين.

ــاء تـــــم بــحــث  ــقــ ــلــ وخــــــــالل الــ
الــوزارة  بين  المشترك  التنسيق 
السياسات  يــخــدم  بما  والــمــركــز، 
اإلعــــــالمــــــيــــــة الــــحــــكــــومــــيــــة فـــي 
ــبـــحـــريـــن وتـــطـــويـــرهـــا  مــمــلــكــة الـ
ــاء بــمــنــظــومــة الــتــواصــل  ــقــ واالرتــ
ــلـــف  ــتـ ــــن ومـــخـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ ــع الـ ــ ــ مـ
محليًا  سواء  اإلعالمية  الجهات 
وخــــارجــــيــــًا، إلبــــــــراز الـــمـــنـــجـــزات 
ــا  ــة الـــمـــتـــحـــقـــقـــة ومــ ــاريــ ــضــ ــحــ الــ

تطور  من  البحرين  إليه  وصلت 
ونـــمـــاء فـــي هـــذا الــعــهــد الـــزاهـــر. 
وتم التركيز على ابراز المشاريع 
الــتــي تلبي  والـــبـــرامـــج الــصــحــيــة 
البحريني  المجتمع  احتياجات 
والتسيير  الصحي  الضمان  مثل 
الذاتي، إلى جانب برامج الصحة 
الــعــامــة بــمــا فــيــهــا تــوعــيــة ورفـــع 
تعزيز الصحة لدى المواطنين.

إلــــــــى ذلــــــــك أعـــــــــرب الـــســـيـــد 

»الــبــنــخــلــيــل« عـــن بـــالـــغ تــقــديــره 
ــداد  ــعــ ــتــ ــة واالســ لـــــوزيـــــرة الـــصـــحـ
بالمنظومة  لــالرتــقــاء  لــلــتــعــاون 
البحرين.  مملكة  في  اإلعالمية 
واســــــــتــــــــعــــــــرض خــــــلــــــل الـــــلـــــقـــــاء 
في  ودوره  الــمــركــز  اســتــراتــيــجــيــة 
مع  التواصل  بمنظومة  االرتقاء 
الــمــواطــنــيــن ومــخــتــلــف الــجــهــات 
اإلعـــالمـــيـــة مــحــلــيــًا وخـــارجـــيـــًا، 
الحقيقية  الـــصـــورة  يــعــكــس  بــمــا 
ــنـــجـــزات الــحــضــاريــة  ــرز الـــمـ ــبــ ويــ
ــنـــيـــة الــتــي  والـــمـــكـــتـــســـبـــات الـــوطـ

حققتها مملكة البحرين.
ــاع تــم  ــمــ ــتــ ــام االجــ ــتــ وفــــــي خــ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
التعاون المشترك بين الجانبين، 
ــيــــدًا لـــلـــرســـالـــة اإلعـــالمـــيـــة  تــــوحــ
الموجهة للقطاعات المستفيدة 
من خدمات وزارة الصحة خاصة 
المستمرة  المبادرات  ضوء  على 
الــوزارة  تنفذها  التي  والمتنوعة 
وبــحــســب الـــمـــؤشـــرات الــصــحــيــة 
والـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــصـــدر وتــبــيــن 

مالمح تطور القطاع الصحي.

وزيرة �ل�سحة ت�سيد بدور »�الت�سال �لوطني« لتعزيز �لتعاون �الإعامي

} وزيرة ال�صحة تلتقي رئي�س مركز االت�صال الوطني.

} لقاء وزير الخارجية مع ال�صفير االألباني عبر االت�صال المرئي.

} جاللة الملك ي�صتقبل وكيل محكمة التمييز ال�صرعية.

} �صمو ال�صيخ محمد بن مبارك ي�صتقبل مسؤول كرسي اليونسكو للتعددية الدينية.

} جاللة الملك يستقبل القائم بأعمال السفارة األمريكية وقائد األسطول الخامس الجديد.
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مــحــمــد  الـــشـــيـــخ  ســـمـــو  رأس 
نـــائـــب  خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
االجتماع  الــوزراء  رئيس مجلس 
لمجلس  األســبــوعــي  االعــتــيــادي 
الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
 فــــي بــــدايــــة االجـــتـــمـــاع أكـــد 
وســــامــــة  أمــــــــن  أن  ــلــــس  ــجــ ــمــ الــ
ــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي  ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
المملكة هــي األولــويــة وفــوق كل 
ــى الـــحـــرص  ــ ــرًا إلـ ــيـ اعـــتـــبـــار، مـــشـ
ــر االســـــــتـــــــعـــــــدادات  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
وفقًا  والــحــلــول  الخطط  ووضـــع 
يضمن  بما  المرحلة  لمتطلبات 
ــاح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وخــطــط  نـــجـ
ــارات  ــ ــسـ ــ ــة مـ ــ ــافـ ــ ــامــــل مـــــع كـ ــعــ ــتــ الــ
ــيـــد-19(،  ــيـــروس كـــورونـــا ) كـــوفـ فـ
األمــن  تحقيق  مــواصــلــة  ويــكــفــل 
الصحي للمملكة، وحفظ سامة 
المواطنين والمقيمين. وفي هذا 
بالجهود  المجلس  أشــاد  الصدد 
الــتــي يــوالــيــهــا الــفــريــق الــوطــنــي 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
الذي  بالدور  واالعتزاز  والتقدير 

تضطلع به الصفوف االمامية.
 وفــــــــي ضــــــــوء ذلــــــــك اطـــلـــع 
الـــمـــجـــلـــس عـــلـــى تـــقـــريـــر بـــشـــأن 
فيروس  مع  التعامل  مستجدات 
كــــورونــــا، وأكـــــد عــلــى االســـتـــمـــرار 
الوطنية  الــحــمــلــة  فــي  والــتــوســع 
ــدف تـــحـــصـــيـــن  ــ ـــهــ ـــ لـــلـــتـــطـــعـــيـــم ب
الــمــجــتــمــع، وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة 
القرارات  مراجعة  في  االستمرار 
ــا يــلــزم  ــاذ مــ ــ ــــخـ واإلجــــــــــــراءات واتـ
مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى صحة 

وسامة المواطنين والمقيمين. 
داعـــيـــًا كــل أفــــراد الــمــجــتــمــع الــى 
ــزام الــتــام  ــتـ أهــمــيــة اســتــمــرار االلـ
بــكــافــة الــتــعــلــيــمــات واإلجـــــــراءات 
ــدر عــن  ــي تــــصــ ــتــ االحـــــتـــــرازيـــــة الــ
العاقة  ذات  الــرســمــيــة  الــجــهــات 
المجتمع  حماية  في  يسهم  بما 
الــفــيــروس ويحقق األهـــداف  مــن 
هذه  مــع  التعامل  مــن  المنشودة 

الجائحة.
 ثـــم نــــوه الــمــجــلــس بــنــتــائــج 

االجــــــتــــــمــــــاع الــــــــطــــــــارئ لـــلـــجـــنـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
اإلسامي لبحث الوضع في غزة، 
والذي تم بناء على دعوة المملكة 
في  الشقيقة،  السعودية  العربية 
التصعيد  لوقف  مبادراتها  إطــار 
الــخــطــيــر فـــي قــطــاع غـــزة وبــاقــي 
والوصول  الفلسطينية  األراضــي 
الحقوق  يضمن  سلمي  حل  إلــى 
الفلسطيني  للشعب  المشروعة 

الشقيق.

ــد مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــا أكــ ــمـ كـ
الثابت  البحرين  مملكة  مــوقــف 
الفلسطينية  القضية  دعـــم  فــي 
ــقــــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  وحــ
ــه  ــ ــتـ ــ ــة دولـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــي إقـ ــ ــ ــق فـ ــيــ ــقــ ــشــ الــ
الــمــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرعية  لقرارات  وفقا  الشريف 
ومبادرة  الدولتين  وحــل  الدولية 
السام العربية ، ورحب المجلس 
النار  إلــى وقــف إطــاق  بالتوصل 
بــيــن دولــــة إســـرائـــيـــل والــفــصــائــل 

ــزة،  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــطـــاع غــ
مــعــتــبــرًا الــمــجــلــس أنـــهـــا خــطــوة 
تـــدعـــم مـــســـاعـــي تـــعـــزيـــز الـــســـام 
ــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــ ــل فـ ــامــ ــشــ الــ
األوسط، مشيدًا في هذا الصدد 
العربية  مصر  جمهورية  بجهود 
الـــشـــقـــيـــقـــة والــــجــــهــــود الـــعـــربـــيـــة 
والدولية الفاعلة في المفاوضات 
ــيـــن لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــرفـ ــيـــن الـــطـ بـ
إنهاء  تكفل  األمــد  طويلة  هدنة 

العمليات العسكرية في غزة.

بــعــدهــا نــظــر الــمــجــلــس في 
ــة عــلــى  ــدرجــ ــمــ ــات الــ ــوعــ ــمــــوضــ الــ

جدول أعماله وقرر ما يلي:
الـــمـــوافـــقـــة عــلــى الـــمـــذكـــرات 

التالية:
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   -1
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
ــتــــفــــاهــــم بــيــن  بــــشــــأن مـــــذكـــــرة الــ
مــــصــــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي 
في  البرازيلي  الــمــركــزي  والبنك 
المجال المالي، والتي تستهدف 

تعزيز التعاون وتبادل المعلومات 
بين الجانبين.

ــر الــخــارجــيــة  2- مـــذكـــرة وزيــ
بــشــأن الــتــقــريــر الـــرابـــع الــــدوري 
والــذي   ،2021 البحرين  لمملكة 
المادة  بموجب  المملكة  تقدمه 
ــة  ــاهـــضـ ــنـ مـ ــة  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ مـــــــن   19
مناهضة  لــجــنــة  إلـــى  الــتــعــذيــب، 
ــم  ــأمــ الـــــتـــــعـــــذيـــــب الـــــتـــــابـــــعـــــة لــ

المتحدة.
األشـــغـــال  وزيــــــر  مــــذكــــرة   -3

وشـــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط 
الـــعـــمـــرانـــي بــــشــــأن اســـتـــمـــاكـــات 
ألغــراض  لعقارات  وكلية  جزئية 
والتنمية  الــطــرق  شبكة  تــطــويــر 
الحضرية والتخطيط العمراني.

الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   -4
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
 6 عـــلـــى  الـــحـــكـــومـــة  ردود  بـــشـــأن 
اقـــتـــراحـــات بــرغــبــة واقــتــراحــيــن 
ــن مــجــلــس  ــ ــون مـــقـــدمـــة مـ ــانــ ــقــ بــ

النواب.

دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين 
ــذ الــجــرعــة  ــ ــادرة بــالــتــســجــيــل وأخـ ــبـ ــمـ ــى الـ إلــ
المنشطة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، 
وذلك لأثر الكبير في الحماية التي يكّونها 
التطعيم وإسهامه في خفض نسبة اإلصابة 
وتـــقـــلـــيـــل حــــــدة األعــــــــــراض والـــمـــضـــاعـــفـــات 
وهذا  الوفاة،  إلى  تؤدي  قد  التي  المصاحبة 
ما أكدته اإلحصائيات المرصودة والتي بينت 
مملكة  فــي  الكلي  الوفيات  عــدد  مــن   %95 أن 
كانوا  الــفــيــروس  مضاعفات  جـــراء  البحرين 
فقط   %5 بينما  التطعيم،  يــأخــذوا  لــم  ممن 
من حاالت الوفاة كانوا ممن أخذوا التطعيم، 
وهو ما يؤكد دور التطعيم في رفع مستويات 

المناعة والتحصين.
وأعربت وزارة الصحة عن صادق تعازيها 
ــيـــن أمــــــس مــن  ــتـــوفـ ــا ألســــــر الـــمـ ــهــ ــاتــ ــواســ ومــ

تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( التي 
الصحة  وزارة  وأشـــارت  وفـــاة،  حالة   28 بلغت 
إلى أن 24 حالة من المتوفين أمس من غير 
فقط  حــــاالت   4 أن  حــيــن  فــي  المتطعمين، 
أكــمــلــت جــرعــات الــتــطــعــيــم، كــمــا أعــربــت عن 

تمنياتها للحاالت القائمة بالشفاء.
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  الـــــوزارة  ودعـــت 
ــراءات  ــاإلجــ ــتــــزام الــجــمــيــع بــ ــى ضــــــرورة الــ إلــ
ــادرة بــــأخــــذ الــتــطــعــيــم  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة والـ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
والـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة لــرفــع مــســتــوى مــســار 
جــددت  كــمــا  المجتمع،  ومــنــاعــة  التحصين 
بمعايير  التقيد  أهمية  التأكيد على  الــوزارة 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي والــبــقــاء فـــي الــمــنــزل 
وعدم الخروج إال للضرورة وقصر التجمعات 
في  تقيم  التي  الــواحــدة  األســـرة  نطاق  على 

المسكن نفسه. 

ــر رئــيــس  ــاد ســـلـــمـــان نـــاصـ ــ أشــ
مستقلون«  »حقوقيون  مجموعة 
عاليًا بالجهود الوطنية التي يقوم 
لمكافحة  الــوطــنــي  الــفــريــق  بــهــا 
الــتــي جعلت من  كــورونــا  فــيــروس 
حــمــايــة الــمــواطــن والــمــقــيــم على 

أرض البحرين نصب عينها.
حقوقيون  مــجــمــوعــة  ــدت  وأكــ
الــبــحــريــن  مــســتــقــلــون أن مــمــلــكــة 
مسؤولية  بكل  الجائحة  واجــهــت 
إذ بدأت االستعدادات  واحترافية، 
ـــدد الــــحــــاالت لـــديـــهـــا يـــســـاوي  ــ وعـ
بمهنية  تعاملت  إنها  كما  صفرا، 
ــة تـــتـــمـــاشـــى واإلرشـــــــــــــادات  ــيــ ــالــ عــ
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــنـــظـ ــمـ ــة لـ ــيــ الــــصــــحــ
العالمية، منذ اكتشاف أول حالة 
 2020 فــبــرايــر   24 بــتــاريــخ  مصابة 

قادمة من إيران.
عاليًا  المجموعة  ثمنت  كما 

النجاحات التي حققتها المملكة 
فــي مــواجــهــة الــجــائــحــة الــتــي لم 
الــتــوجــيــهــات  لـــوال  لتتحقق  تــكــن 
الملك  جالة  لــدن  مــن  السامية 
عــاهــل الـــبـــاد، والــتــي أكـــدت على 
ــدل  ــعــ األمـــــــن والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة، والــ
ــان،  ــســ ــوق اإلنــ ــقــ ــاواة، وحــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ والـ
وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة عــــمــــل الـــحـــكـــومـــة  
برئاسة صاحب السمو ولي العهد 
ــيـــس الــــــــــوزراء، وكــــذلــــك جــهــود  رئـ
اللجنة التنسيقية برئاسة سموه، 
ــطــــوات االســـتـــبـــاقـــيـــة الــتــي  ــخــ والــ
اإلجــــراءات  منظومة  فــي  تمثلت 
والــتــدابــيــر لــمــواجــهــة الــجــائــحــة، 
مـــن خــــال تــشــكــيــل فــريــق وطــنــي 
ــع  ووضــ ــتــــصــــاص،  االخــ ذوي  ــن  مــ
تفشي  لمنع  احتواء  إستراتيجية 
الــمــرض، واســتــعــدادات احــتــرازيــة 
ــات الـــتـــشـــخـــيـــص  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرة، وآلـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ مـ

والرصد والمراقبة.
وشـــــــجـــــــبـــــــت الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ــاء على  واســتــنــكــرت جــمــيــع مــا جـ
ــات وأفـــــــــــراد أخــــــذوا  ــانــ ــيــ لــــســــان كــ
ــهـــداف فــريــق  ــتـ عــلــى عــاتــقــهــم اسـ
بالتقليل  تــارة  الوطني،  البحرين 
وتــارة  الوطني  الفريق  جهود  من 
والتأويات  الشائعات  ببث  أخرى 
وتــفــصــيــًا، كل  الــمــرفــوضــة جملة 
أو  ذلك لتحقيق أهداف سياسية 

فردية أو مناطقية ضيقة.
ورفضت المجموعة كمؤسسة 
ــاس أو  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ ــدنـ ــ ــع مـ ــمـ ــتـ مـــجـ
التشكيك بجهود الفريق الوطني 
مؤكدة  كــورونــا،  فيروس  لمكافحة 
أنه يجب بذل كل الجهود لحفظ 
ســـــامـــــة وصـــــحـــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن 
والمقيمين في ظل هذه الظروف 
التوجيهات  باتباع  االستثنائية، 

ــادرة مـــن الــفــريــق الــوطــنــي،  الــــصــ
جنود  كــلــنــا  منطلق  مــن  والــعــمــل 
فـــي ســاحــة مــواجــهــة واحـــــدة وان 
عــدونــا الــيــوم هــو فــيــروس كــورونــا 
المصابين  عـــدد  ال  ــدـ19(  ــيـ ــوفـ )كـ
الذي نستطيع مواجهته بااللتزام 

واتباع التوجيهات الصحية.
الــبــحــريــن  أن  عــلــى  وشــــــددت 
بــعــون مــن اهلل والــمــخــلــصــيــن من 
قــادرة، على مواجهة  أبناء شعبها 
هذه المرحلة التي ستنتهي بإذن 
اهلل، وستبقى وحدتنا وتضحياتنا 
مـــــــــن أجــــــــــــل ســــــــامــــــــة الــــــوطــــــن 
والمواطنين والمقيمين، انطاقًا 
البحرين  أبــنــاء  بـــأن  إيــمــانــنــا  مــن 
ــاد الــــوطــــن فــــي مــواجــهــة  ــتـ هــــم عـ
أنه  إلــى  مشيرة  التحديات،  كافة 
الوطنية  مسؤوليتنا  من  انطاقا 
ســنــقــوم بــالــتــصــدي لــلــمــوتــوريــن 

أخــذوا  الذين  واألفـــراد  والكيانات 
مـــن اســتــهــداف الــفــريــق الــوطــنــي 
جهود  مــن  للنيل  وذلـــك  منهجًا، 
الـــبـــحـــريـــن، لــلــتــكــســب الــســيــاســي 
ــردي الــضــيــق، عــلــى حــســاب  ــفــ والــ
أمن واستقرار المجتمع والوطن.

�ل�����س��ح��ة ت��دع��و �إل����ى �ل��ت�����س��ج��ي��ل و�أخ���ذ 

�ل��ت��ط��ع��ي��م و�ل����ج����رع����ة �ل��م��ن�����س��ط��ة

دعــــا الـــمـــقـــدم طــبــيــب مــنــاف 
األمـــراض  اســتــشــاري  القحطاني 
العسكري  بالمستشفى  المعدية 
للتصدي  الوطني  الفريق  عضو 
لــــــفــــــيــــــروس كـــــــــورونـــــــــا )كــــوفــــيــــد 
الـــمـــســـارعـــة  ــى  ــ إلــ الـــجـــمـــيـــع   )19
ــيـــم  ــعـ ــتـــطـ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــول عـ ــ ــصـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
وكخطوة  سامتهم  على  حفاظا 
ــــن انـــتـــشـــار  ــبـــاقـــيـــة لـــلـــحـــد مـ اســـتـ
الفيروس وتحوره، كما طالب بأن 
يكون صوت أهل االختصاص هو 

المسموع أكثر من غيرهم.
الرسمي  حسابه  على  ونــشــر 
بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
»تـــويـــتـــر» نــتــائــج دراســـــة أمــريــكــيــة 
بـــشـــأن اعـــتـــمـــاد وتـــرخـــيـــص لــقــاح 

ــايــــزر بــيــونــتــيــك« لــاســتــخــدام  »فــ
مــن 12  الــعــمــريــة  للفئة  الـــطـــارئ 

سنة إلى 17 سنة.
الــــقــــحــــطــــانــــي:  د.  وكــــــتــــــب 
بـــخـــصـــوص اعـــتـــمـــاد وتـــرخـــيـــص 
لقاح فايزر بيونتيك لاستخدام 
سنة   17 إلــــى   12 لــعــمــر  الـــطـــارئ 
مناقشة  بعد  صــدر  البحرين  فــي 
نــتــائــج الـــدراســـة األمــريــكــيــة أمــام 
والمختصين  التطعيمات  لجنة 
ــد اعـــتـــمـــاد  ــعــ ــبــــحــــريــــن، وبــ ــي الــ ــ فـ
النتائج من قبل منظمة الصحة 
ــة ومـــوافـــقـــة  ــيـ ــكـ ــريـ والـــــغـــــذاء األمـ
لممارسات  االســتــشــاريــة  اللجنة 

التحصين في أمريكا.
وترجمة  ملخص  واستعرض 

الــدراســة الــتــي تشير إلــى أنــه تم 
عمر  مــن  الــدراســة  نتائج  تحليل 
النتائج  ضــوء  وعلى   ،15 إلــى   12
الــــتــــي قــــدمــــت أثـــــنـــــاء الـــــدراســـــة 
وكانت  و17   16 بين  ما  السريرية 
باأللف، كما أكدت أن اللقاح كان 
أكثر  متابعتهم  وتــم  وآمــنــا  فعاال 
من 3 أشهر للفئة ما بين 12 و15 
ســنــة، كــمــا أن مــعــظــم األعــــراض 
أشهر   3 أول  في  تظهر  الجانبية 
من  ألكثر  واستنادا  الــدراســة  من 
بــيــن 16 و17  الــفــئــة  مـــن  األلـــــف 
ــر مــــن 6 شــهــور  ــثـ ومــتــابــعــتــهــم أكـ

وتبين أن اللقاح آمن وفعال.
أن  تبين  الدراسة  أن  وأضــاف 
الفئة  هــذه  بين  االصــابــات  نسبة 

الــعــمــريــة فـــي ازديــــــاد ويــمــكــن أن 
أنها  وخــصــوصــا  الــفــيــروس  تنقل 
أشــارت  أعـــراض، كما  بــدون  تكون 
إلى أن غالبية االصابات بين هذه 
الفئة تكون بسيطة إلى متوسطة، 
ولكن تم رصد حاالت شديدة في 

عدة دول أوروبية وأمريكا.
ــانـــي  ــطـ ــقـــحـ الـ د.  ــم  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ واخـ
تـــغـــريـــداتـــه قـــائـــا: حــفــاظــا على 
ســامــتــهــم وســامــتــكــم وكــخــطــوة 
ــــن انـــتـــشـــار  ــبـــاقـــيـــة لـــلـــحـــد مـ اســـتـ
ــيــــروس وتــــحــــوره  ــفــ واســــتــــمــــرار الــ
نـــنـــصـــح بـــالـــتـــطـــعـــيـــم. وأتـــمـــنـــى 
ــل  ــ وأهـ الـــعـــقـــل  ــون صــــــوت  ــكــ يــ ان 
أكثر  مسموعا  اآلن  االختصاص 
ــال لــلــعــتــب  ــجـ ــيـــرهـــم، ال مـ مــــن غـ

هـــذه  ــي  ــ فـ الـــعـــقـــيـــم  ــقــــاش  ــنــ الــ أو 
أنفسنا،  المرحلة. لنحافظ على 

أهلنا، مجتمعنا ووطننا.

»حقوقيون م�ستقلون« ت�ستنكر �لتقليل من جهود �لفريق �لطبي �لوطني للت�سدي لكورونا

بعد �عتماد لقاح »فايزر بيونتيك« للفئة �لعمرية من 12 �إلى 17 �سنة في البحرين..

و�آم���ن فع���ال  �للق���اح  �أن  توؤك���د  �أمريكي���ة  در��س���ة  �لقحطان���ي:  من���اف  د. 
�أتمن��ى �أن يك��ون �س��وت �لعق��ل و�أه��ل �لخت�سا���ص �لآن م�س��موعا �أكث��ر م��ن غيره��م

خالل �جتماعه برئا�سة �سمو نائب رئي�ص مجل�ص �لوزر�ء

مجل����س �ل���وزر�ء: �أم���ن و�س���امة �لمو�طني���ن و�لمقيمي���ن ف���ي �لمملك���ة �أولوي���ة وف���وق كل �عتبار
�لإ���������س��������ادة ب����ج����ه����ود �ل����ف����ري����ق �ل����وط����ن����ي �ل����ط����ب����ي ل���ل���ت�������س���دي ل����ف����ي����رو�����ص ك�����ورون�����ا 

�ل�س���تمر�ر ف���ي مر�جع���ة �لق���ر�ر�ت و�لإج���ر�ء�ت و�تخ���اذ م���ا يل���زم م���ن �أج���ل �لحف���اظ عل���ى �سح���ة �لجمي���ع

دع�����وة �أف�������ر�د �ل��م��ج��ت��م��ع �إل�����ى �لل����ت����ز�م �ل���ت���ام ب��ك��ل �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات و�لإج����������ر�ء�ت �لح���ت���ر�زي���ة

} القائد العام يستقبل د. ريسان البدارن .

} د. مناف القحطاني.

} جانب من جلسة مجلس الوزراء .} سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس جلسة مجلس الوزراء .

} سلمان ناصر.

�ل�����ب�����در�ن ري���������س����ان  د.  ي�������س���ت���ق���ب���ل  �ل�����ع�����ام  �ل����ق����ائ����د 
استقبل المشير الركن الشيخ 
خــلــيــفــة  آل  أحــــمــــد  ـــن  بــ خـــلـــيـــفـــة 
البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد 
أمس،  العامة  بالقيادة  مكتبه  في 
ــبـــدران  الـــدكـــتـــور ريـــســـان حـــمـــود الـ
للصحة  األعــلــى  المجلس  عــضــو 
خليفة  بن  محمد  مركز  مستشار 
بن سلمان آل خليفة التخصصي 

للقلب.
ورحب القائد العام لقوة دفاع 
األعلى  المجلس  بعضو  البحرين 
لــلــصــحــة مــســتــشــار مـــركـــز محمد 
خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  بــن 

بما  مــشــيــدا  للقلب،  التخصصي 
للصحة  األعلى  المجلس  يقدمه 
من جهود طيبة في إدارة الخدمات 
الــطــبــيــة والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
مملكة البحرين، منوها باالهتمام 
المجلس  يــولــيــه  الـــذي  المستمر 
فـــي اســـتـــدامـــة تــطــور الــمــؤســســات 
ــة الـــطـــبـــيـــة وتــحــســيــن  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ واألنـ
جــودتــهــا، لــمــواكــبــة الــتــحــديــث في 
يخدم  بما  الحيوي  المجال  هــذا 
دوام  متمنيا  والمقيم،  الــمــواطــن 
التوفيق والسداد لعضو المجلس 

األعلى للصحة في مهام عمله.

 95% من عدد �لوفيات لم ياأخذو� �لتطعيم
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مؤسس  حفيدة  الــمــردي  محمود  رائـــد  نيلة  الطالبة   تخرجت 
»أخبار الخليج« المرحوم محمود المردي في مدرسة بيان البحرين، 
الذي حققته  االنجاز  بهذا  وسعادتها  فرحتها  بالغ  نيلة عن  وعبرت 

وأهدته إلى أسرتها الكريمة.
وقد تلقت نيلة العديد من رسائل التهنئة والتبريكات من أسرتها 

وأصدقائها بهذه المناسبة السعيدة.

} نيلة المردي خالل حفل التخرج في مدرسة البيان.

ن��ي��ل��ة ال���م���ردي ت��ت��خ��رج ف���ي م��در���س��ة ب��ي��ان ال��ب��ح��ري��ن

الــمــانــع عــن عميق شــكــره وتقديره  بــن خليفة  ولــيــد  الــدكــتــور  أعـــرب 
في  يسهم  والـــذي  كانو  أحمد  فــوزي  للوجيه  المتواصل  السخي  للدعم 
الخدمات  مستوى  وتطوير  لتحسين  الــالزم  والــدعــم  االستفادة  تحقيق 
والمسؤولية  الشراكة  مبدأ  من  انطالقا  يأتي  والــذي  المقدمة،  الصحية 
ــاء بــالــخــدمــات الصحية  ــقــ الــمــجــتــمــعــيــة لــدعــم خــطــط الــتــطــويــر واالرتــ

المقدمة للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
جاء ذلك لدى استقبال وكيل وزارة الصحة الوجيه فوزي بن أحمد 
كانو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، حيث 
لوحدات  المياه،  في  البكتيرية  السموم  ومراقبة  تسليم جهاز فحص  تم 
الــحــديــثــة ذات الحساسية  يــعــد أحـــد األجـــهـــزة  الــكــلــوي. حــيــث  الــغــســيــل 
غسيل  وحـــدات  فــي  المستخدمة  المياه  وســالمــة  جــودة  لتقييم  العالية 
الكلى لتفادي نفاذ السموم البكتيرية عبر المرشحات الخاصة في أجهزة 

غسيل الكلى.
وقال وكيل وزراة الصحة أنه من المهم توافر أجهزة فحص السموم 
الــبــكــتــيــريــة فــي الــمــنــشــآت الــصــحــيــة خــصــوصــا فــي وحــــدة غــســيــل الكلى 
الــمــيــاه  وســالمــة  ــودة  جــ لــمــراقــبــة  والــخــاصــة  الــحــكــومــيــة  بالمستشفيات 
ــت بـــه الــمــنــظــمــات الــعــالــمــيــة )مــنــظــمــة الصحة  الــمــســتــخــدمــة كــمــا أوصــ
المهن  لتنظيم  الوطنية  )الهيئة  الوطنية  الرقابية  والهيئات  العالمية( 
المياه  لجودة  اإللزامية  المعايير  كأحد   NHRA الصحية(  والخدمات 

في تلك المنشآت.
لصحة حيث  لمرافق  قيمة  إضــافــة  يعد  الجهاز  هــذا  أن  إلــى  وأشـــار 
ســيــتــم اســتــخــدامــه بــصــورة دوريــــة فــي مــراكــز الــغــســيــل الــكــلــوي بمجمع 
السلمانية الطبي ومركز عبدالرحمن كانو ومركز الشيخ عبداهلل لضمان 
كانو  أحمد  بن  فــوزي  الوجيه  أكد  ومن جانبه؛  المرضى.  سالمة وصحة 
هذا  أن  والهندسة  السفن  لتصليح  البحرين  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
وكفاءة  االرتقاء بجودة  ما سيسهم في تحقيق  المرضى  التبرع سيخدم 
مواصلة  الشركة  استعداد  إلى  وأشــار  لهم،  المقدمة  الصحية  الخدمات 
كل  لتقديم  الــدؤوبــة  مــن مساعيها  انــطــالقــا  يــأتــي  الـــذي  الــدعــم  تقديم 
الصحية  الخدمات  من  للمستفيدين  الممكنة  والمساندة  الدعم  سبل 
واإلمكانيات الطبية عالية الكفاءة وبما يخدم صالح المجتمع البحريني 
والقطاع الصحي بالمملكة بشكل عام. وفي ختام اللقاء أكد وكيل الصحة 
بتطبيق  المستمر  االلــتــزام  مــدى  تجسد  الكريمة  الشركة  إسهامات  أن 
يــؤدي  والـــذي  والــخــاص  الــعــام  القطاع  بين  االجتماعية  الشراكة  مــبــادئ 
على  أثنى  كما  الصحة،  بـــوزارة  المقدمة  الخدمات  مختلف  تعزيز  إلــى 
الدور اإلنساني النبيل الذي يبذله الوجيه فوزي بن أحمد كانو بمتابعته 
يستفيد  والتي  الصحية  للخدمات  التطويرية  المشاريع  شتى  دعم  في 
شكر  عميق  نقل  كما  الصحة.  وزارة  بمرافق  المرضى  من  العديد  منها 
وامتنان وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح للدعم المقدم 
واإلنسانية  الخيرة  والمبادرات  الجهود  الشركة، مقدرين هذه  من جانب 

المقدمة لصالح خدمة وطننا الغالي.

ك�ان���و ف��وزي  الوج�ي���ه  بدع��م  ي�سي���د  ال�س�ح���ة  وك���يل 
الكل�ى غ�س�يل  لمي�اه  البكتيري�ة  ال�س�موم  اختب�ار  جه�از  تت�س�لم  ال�وزارة 

فـــي إطـــــار الـــحـــرص عــلــى تــفــعــيــل الــشــراكــة 
الخاصة  الــمــؤســســات  مختلف  مــع  المجتمعية 
والــمــدنــيــة والــخــيــريــة بـــهـــدف تــحــقــيــق مــصــالــح 
االستقرار  وتحقيق  للدعم  المستحقة  الفئات 
كانو  مؤسسة  قامت  لها،  والصحي  االجتماعي 
بتوزيع  اإلنــســانــيــة  كــاف  مــع  بــالــتــعــاون  الخيرية 
بــرايــل  بلغة  الــشــريــف  المصحف  مــن  مجموعة 
عــلــى عــــدد مـــن الــطــلــبــة مـــن ذوي االحــتــيــاجــات 
ليساعدهم  البصر  نعمة  فقدوا  الذين  الخاصة 
على تالوة وحفظ كتاب اهلل. حضر حفل التوزيع 
ُأقيم في برج شركة يوسف بن أحمد كانو  الذي 
كٌل من األستاذ نبيل خالد كانو واألستاذ محمد 

سيار والشيخ طارق طه الشيخ.
الرئيس  بــذلــك األســتــاذ محمد ســيــار  صــرح 
التنفيذي لكاف اإلنسانية، مشيًدا بمبادرة إدارة 
شــركــة يــوســف بــن أحــمــد كــانــو الــطــيــبــة بطباعة 
سيار  وأضـــاف  بــرايــل،  بلغة  الــشــريــف  المصحف 
أن هــــذا الـــتـــعـــاون يـــأتـــي فـــي إطـــــار حــــرص كــاف 
االجتماعي  االســتــقــرار  تحقيق  على  اإلنسانية 
من  تمكنهم  إذ  المجتمع  مــن  مهمة  لشريحة 
وميسرة  بطريقة سهلة  اهلل وحفظه  كتاب  تالوة 
إلى  للوصول  االجتماعي  التكافل  أهمية  ويؤكد 
األمان واالستقرار كإحدى ركائز العمل اإلنساني 

بكاف اإلنسانية بجمعية اإلصالح.

موؤ�س�سة كانو الخيرية بالتعاون مع كاف الإن�سانية.. 

ت���������وزع م���������س����اح����ف ب���ل���غ���ة ب����راي����ل 

ع�����ل�����ى ال����ط����ل����ب����ة ال���م���ك���ف���وف���ي���ن  الطلبة  شــؤون  عمادة  نظمت 
بجامعة AMA الدولية برنامجًا 
تـــعـــريـــفـــيـــًا لـــلـــتـــرحـــيـــب بــالــطــلــبــة 
ــفـــصـــل الــــدراســــي  الــــجــــدد فــــي الـ
الحالي  األكاديمي  للعام  الثالث 
ــد  األحـ ــوم  يــ ــك  ــ وذلـ  2021/2020
الــمــوافــق 23 مــايــو الــجــاري، وقد 
اشــتــمــل الــبــرنــامــج عــلــى عـــدد من 
بتحصيل  تهتم  التي  المواضيع 
ــة الــمــخــتــلــفــة  الــطــلــبــة واألنـــشـــطـ
الــفــصــلــيــة وغــيــر الــفــصــلــيــة الــتــي 
تــوفــرهــا الــجــامــعــة لــلــطــلــبــة، كما 
البرنامج على متحدثين  اشتمل 
مــتــمــيــزيــن مـــن خـــــارج الــجــامــعــة 
العالمي  المؤتمر  مــن  وتــحــديــدًا 
بهدف  وتمكين،  األعــمــال  لــريــادة 
وعلمية  تقنية  معلومات  تقديم 
للطلبة تساعدهم في تحصيلهم 
ــــم بــالــمــعــارف  ــــزودهـ ــــي وتـ ــــدراسـ الـ
بقطاعات  المتعلقة  والــمــهــارات 
ــة وعــــلــــوم  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ األعـــــــمـــــــال والـ
تعزز  التي  والــخــبــرات  الكمبيوتر 
تــجــاربــهــم الــطــالبــيــة مـــن خــالل 
حــصــولــهــم عــلــى تــعــلــيــم جــامــعــي 
 AMA الجودة من جامعة  عالي 

الدولية. 
ــتــــور حـــســـن الــمــال  قـــــام الــــدكــ
رئـــــيـــــس الــــجــــامــــعــــة فــــــي بــــدايــــة 
ــبـــرنـــامـــج بــالــتــرحــيــب بــجــمــيــع  الـ
الــطــلــبــة واألســـــاتـــــذة والـــضـــيـــوف 
ــًا بــعــض  ــنــ ــيــ ــبــ ــن، مــ ــيــ ــدثــ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
تعمل  التي  والخطط  التطورات 
الــجــديــدة،  الجامعة  إدارة  عليها 
ــودة الــتــعــلــيــم في  ــ ــع جـ أهــمــهــا رفــ
ــة وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات  ــعـ ــامـ الـــجـ
بمستويات  ــاء  ــقـ واالرتـ الــطــالبــيــة 
الطلبة علميًا واحترافيًا للتوائم 
مع متطلبات سوق العمل، إضافة 
ــتـــمـــام الــجــامــعــة  ــى تـــطـــويـــر اهـ ــ الـ
بــالــبــحــث الــعــلــمــي والــمــســؤولــيــة 
ـــة  ــع رؤيـ الــمــجــتــمــعــيــة تـــمـــاشـــًا مــ
ــا يــعــمــل  ــمـ ورســــالــــة الـــجـــامـــعـــة وبـ
ــع قــــــــدرات الـــطـــلـــبـــة فــي  ــ ــلـــى رفــ عـ
هـــذه الــمــجــاالت، كــمــا تــحــدث في 
هـــذا الــبــرنــامــج كـــل مـــن الــدكــتــور 
جيرالدو تاليسيك نائب الرئيس 
لـــلـــشـــؤون األكـــاديـــمـــيـــة والـــدكـــتـــور 
ــؤون  أمـــيـــن الــمــلــيــجــي عــمــيــد شــ

الطلبة.
ــذا الــبــرنــامــج  وشـــاركـــت فــي هـ

ــــن أمـــريـــكـــا  ضـــيـــفـــة الـــجـــامـــعـــة مـ
ــاء اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي  ــ ــضــ ــ ــفــ ــ عـــــبـــــر الــ
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة ســــــــــــــــــوزان أمـــــيـــــت 
 Globalلـ التنفيذية  الــمــديــرة 
 E n t r e p r e n e u r s h i p
 ،Congress Accelerates
وهـــي أيـــضـــًا الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
Venture Hive- ــؤســــس  ومــ
ــي عــرضــهــا  فـ أكـــــدت  الـــتـــي   USA
الطلبة  تعلم  أهــمــيــة  التقديمي 
وتحديد  المشاكل  حــل  لتقنيات 
األهـــــــداف والـــعـــمـــل ضــمــن فــريــق 
عمل ناجح، كما حثت الطلبة على 
الدخول في مجال ريادة األعمال 
لــيــس فــقــط بـــهـــدف الــبــحــث عن 
وظــيــفــة وانــمــا خــلــق فـــرص عمل 
لــآخــريــن، وأشـــادت بــالــدور الــذي 
البحرين  مملكة  حــكــومــة  تلعبه 
في مجال التجارة وريادة األعمال 
وفرص االستثمارات الكبيرة التي 

توفرها لرجال األعمال.
وتحدثت بعدها اآلنسة مروة 
عــبــدالــرحــيــم كــبــيــرة الــمــحــلــلــيــن 
ــة عــن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــيـــن والـ ــكـ ــي تـــمـ ــ فــ
 Training & Human
 ،Capital Partnerships
تمكين  من  االستفادة  كيفية  عن 
لـــتـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات الــشــخــصــيــة 
والــمــهــنــيــة لــلــطــلــبــة، مــــؤكــــدة أن 
الــطــلــبــة هــــم الــلــبــنــة األســـاســـيـــة 
للمستقبل ودعتهم إلى االنضمام 
للحصول  تمكين  من  لالستفادة 
ــــب فـــي  ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
التي  المهنية  الــشــهــادات  اقــتــنــاء 
الجيد  االســتــعــداد  مــن  تمكنهم 
وكذلك  العملية  الحياة  لخوض 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــمـ ــن الـ ــادة مــ ــفــ ــتــ االســ
والــدورات  المختلفة  المسابقات 

الوظيفة  بــأخــالقــيــات  المتعلقة 
ومشاريع  ومبادرات  العمل  وسوق 

ريادة األعمال.

ت��ن��ظ��م  ال����دول����ي����ة   AMA ج���ام���ع���ة 

ب��رن��ام��ج��ًا ت��ع��ري��ف��ي��ًا ل��ل��ط��ل��ب��ة ال��ج��دد

} خالل اللقاء التعريفي.

} د. محمد مبارك لدى استقبال الباحثة د. نعيمة الكعبي.

اســتــقــبــل الــدكــتــور مــحــمــد مـــبـــارك جــمــعــة بـــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
والتعليم بمدينة عيسى  التربية  وزارة  المدارس في مكتبه بمقر  لشؤون 
الباحثة الدكتورة نعيمة عبداهلل صلهام الكعبي االختصاصي األول بإدارة 
على  حصولها  بمناسبة  وذلـــك  الــخــاصــة،  الــمــدارس  ومتابعة  تــراخــيــص 
وقد  العربي.  الخليج  جامعة  من  الموهوبين  تربية  في  الدكتوراه  درجــة 
أهدت الدكتورة نعيمة الكعبي إلى المدير العام لشؤون المدارس نسخة 
من أطروحتها التي بحثت تقييم تطبيق استراتيجيات التعليم المتمايز 
الباحثة بتحقيقها هذه  العام  المدير  المدارس االبتدائية. وقد هنأ  في 
الدرجة العلمية، وأشاد بما بذلته من جهد في إعداد األطروحة، متمنيًا 

لها كل التوفيق والنجاح في حياتها العملية.

المدي�ر الع�ام ل�س�وؤون المدار��س ي�س�تقبل

الكعب���ي نعيم���ة  الدكت���ورة  الباحث���ة 

طالبًا بمختلف   40 ــارك  شـ
الــمــراحــل الــدراســيــة بــالــمــدارس 
لقاء  فــي  والــخــاصــة  الحكومية 
افـــتـــراضـــي تــفــاعــلــي فـــي مــجــال 
عـــلـــوم الــــفــــضــــاء، تـــحـــت عـــنـــوان 
ــواكــــب  ــكــ »عـــــالـــــم الـــــفـــــضـــــاء.. الــ
والــمــجــرات«، والــذي نفذه مركز 
رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، بــمــشــاركــة 
شــيــمــاء الــمــيــر مــحــلــل بــيــانــات 
الفضاء بالهيئة الوطنية لعلوم 

الفضاء.
ــاء عـــرض  ــقـ ــلـ ـــالل الـ ـــم خــ وتــ
عــــدد مـــن الـــشـــرائـــح الــتــفــاعــلــيــة 
التي تحتوي على معلومات ذات 
عالقة بمجال النجوم والكواكب، 
ــرح مــجــمــوعــة مـــن األســئــلــة  ــ وطـ
على  الــفــضــاء  بــعــلــوم  المتصلة 
الطلبة المشاركين، وشرح بعض 
بالفضاء  المرتبطة  المعلومات 
فــي  ــان  ــ ــسـ ــ اإلنـ ودور  الــــخــــارجــــي 
اكتشافه، وذلك وسط أجواء من 

الحماس والتفاعل.

ــا تـــــم عـــــــرض عـــــــدد مــن  كــــمــ
ــالم الــقــصــيــرة لــلــطــالــب آدم  األفــ
ــو يــشــرح  ــ ــادي وهـ ــهـ ــدالـ ــبـ عـــلـــي عـ
ــاب وشـــــغـــــف عــــــن عـــالـــم  ــ ــهـ ــ ــإسـ ــ بـ
قام  ثم  ومــن  والنجوم،  الكواكب 
آدم بطرح عدد من األسئلة ذات 
العالقة على الطلبة المشاركين 
الذين تفاعلوا معه بشكل كبير.

وخــــــــــــــــــــــالل الـــــــــــــــحـــــــــــــــوارات 
آدم  الــطــالــب  والــمــنــاقــشــات، عبر 
عن شغفه الكبير ألن يكون رائد 
ورغبته  المستقبل،  فــي  فــضــاء 
فـــي زيـــــارة عــــدد مـــن الــمــحــطــات 
والــــجــــهــــات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الــفــضــاء، وتطلعه  مــجــال عــلــوم 
لزيارة كوكب المريخ، كما عرض 
ناصر  الشيخ  سمو  مــع  صــورتــه 
مــمــثــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  حــــمــــد  بـــــن 
جاللة الملك المفدى لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، حيث 
بــهــذا  ــه  ــادتـ ــعـ سـ ــن  عــ آدم  أعــــــرب 
تشجيعًا  تــضــمــن  الــــذي  الــلــقــاء 

كبيرًا من قبل سموه. 

40 طالب�ا ي�س�اركون ف�ي لق�اء افترا�س�ي ع�ن عال�م الف�س�اء 

} جانب من اللقاء االفتراضي للطلبة بشأن علوم الفضاء.

}  وكيل وزارة الصحة خالل استقبال الوجيه فوزي بن أحمد كانو.



} هالة األنصاري خالل المقابلة التلفزيونية.

} فائقة ال�سالح خالل تروؤ�سها وفد المملكة ألعمال الجمعية العالمية الرابعة والسبعين.

} ال�سفير الم�سري ي�ستقبل النائب اإبراهيم النفيعي.

} هالة األنصاري.
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أكـــــــــــــدت األســـــــــــتـــــــــــاذة هــــالــــة 
األنصاري األمين العام للمجلس 
األعـــلـــى لــلــمــرأة أن دعـــم حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
من  البحرينية  لــلــمــرأة  الــمــفــدى 
خـــالل مــؤســســة الــمــجــلــس أسهم 
في جعل البحرين مركزًا ومرجعًا 
فـــي مختلف  الــنــوعــيــة  لــلــخــبــرة 
قضايا المرأة، وعزز من مكانتها 
وملتزمة  تنمويًا  متقدمة  كدولة 
الجهود  في  الفاعلة  بالمساهمة 
الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
لـــدعـــم تــمــكــيــن الـــمـــرأة ومــتــابــعــة 
اســـتـــدامـــة مــســيــرة تــقــدمــهــا، بل 
والجهود  المبادرات  تلك  وقيادة 
ــقـــت مــن  ــلـ الـــنـــوعـــيـــة الــــتــــي انـــطـ
مع  بــالــتــعــاون  الــبــحــريــن  مملكة 
وأممية  دولية  ومنظمات  هيئات 
جائزة  المبادرات  تلك  أهــم  ومــن 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
خليفة العالمية لتمكين المرأة.

وقالت األنصاري في مقابلة 
»أبــو  قناة  بها  ت  خصَّ تلفزيونية 
الـــدولـــة  رأس  اعــتــمــاد  إن  ظـــبـــي« 
ــة الــمــلــك  ــاللــ ــي جــ ــ الـــمـــتـــمـــثـــل فـ
لــخــطــة وطــنــيــة نوعية  الــمــفــدى 

لنهوض  ومــبــاشــرة  ومــتــخــصــصــة 
بـــادرة هي  فــي  البحرينية  الــمــرأة 
مستوى  على  نوعها  مــن  ــى  األولـ
الــوطــن الــعــربــي وعــالــمــيــًا، جعل 
ــن هـــــذه الـــخـــطـــة إطـــــــارا عــامــا  مــ
تعمل كل مؤسسات الدولة ضمنه 
لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية 
لذاتها  منافسة  وطــنــيــة  كــكــفــاءة 
ولــلــرجــل فـــي مــخــتــلــف مــجــاالت 
الــمــجــلــس  أن  وأكــــــدت  الــتــنــمــيــة، 
بتوجيهات  يعمل  للمرأة  األعلى 
قبل  من  حثيثة  ومتابعة  سديدة 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
ــبــــالد الــمــفــدى  قـــريـــنـــة عـــاهـــل الــ
للمرأة  األعــلــى  المجلس  رئيسة 
عــــلــــى تــــحــــديــــث هــــــــذه الـــخـــطـــة 
باستمرار وضمان فعالية آلياتها 
الــتــنــفــيــذيــة، وهـــو مــا ظــهــر جليا 
ــرة جـــائـــحـــة )كـــوفـــيـــد- ــتـ ــــالل فـ خـ

المجلس  يــكــتــِف  لــم  حــيــث   ،)19
بــمــواصــلــة وضـــمـــان اســتــمــراريــة 
الــدعــم الــمــقــدم فــقــط، بــل أسهم 
آليات  تطوير  فــي  كبير  حــد  إلــى 
التعامل مع الجائحة والحد من 
آثارها السلبية وتعزيز مستويات 
ــلـــم  االســـــتـــــقـــــرار األســــــــــري والـــسـ

المجتمعي في مملكة البحرين.
أكــدت  صلة  ذي  صعيد  على 
األنــصــاري ضـــرورة إعـــادة صياغة 
تـــوجـــهـــه دول  الــــــــذي  ــاب  الــــخــــطــ
الـــخـــلـــيـــج والـــمـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 
لـــلـــعـــالـــم الـــغـــربـــي والـــمـــنـــظـــمـــات 
المعايير  مــن  انــطــالقــا  الــدولــيــة 
الــوطــنــيــة فـــي الــتــقــدم واالنـــجـــاز 
على مختلف األصعدة التنموية 
الـــمـــرأة، وخلق  قــضــايــا  فيها  بــمــا 
مع  التعامل  في  الندية  من  نــوع 
الغرب الذي يرفض رصد وتقدير 
ــازات بــدعــوى  ــجــ الــكــثــيــر مـــن اإلنــ
أنها ال تواكب قناعاته وتوجهاته.
ــــت األنــــــصــــــاري خـــالل  ــوهـ ــ ونـ
الـــلـــقـــاء بــالــتــقــدم الـــــذي تــحــرزه 
الـــمـــرأة الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل عـــام، 
الوطنية  الجهات  أن  إلى  مشيرة 
والرسمية المعنية بشؤون المرأة 
ــد فـــي دول  ــ واألســــــرة كــكــيــان واحـ
قــادرة على  باتت  العربي  الخليج 
ذات  الغربية  المنظمات  مقارعة 
تحققه  مــا  على  اســتــنــادا  الصلة 
ــرأة الــخــلــيــجــيــة مــــن تــقــدم  ــ ــمـ ــ الـ
وإنــــجــــاز فــــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت 
ــارزة فــي نهضة  ــبـ الـ ومــســاهــمــتــهــا 

وطنها وإقليمها.

آخــر استعرضت  وفــي ســيــاق 
ــلـــة  ــابـ األنــــــــصــــــــاري خــــــــالل الـــمـــقـ
التلفزيونية؛ والتي جاءت ضمن 
االجتماعي  الــحــواري  الــبــرنــامــج 
ــا« وتـــقـــدمـــه اإلعـــالمـــيـــة  ــ ــذا أنــ ــ »هــ
ــانـــي؛ جــــوانــــب مــن  ــبـ ــيـ ــشـ ــدى الـ ــ نــ
ــاتـــهـــا األســـــريـــــة والـــمـــهـــنـــيـــة،  ــيـ حـ
مــدارس  فــي  التعليمية  ورحلتها 
مملكة  وداخــــــل  خـــــارج  مــتــنــوعــة 
ــي هـــذا  ــدثـــت فــ ــحـ ــريـــن. وتـ ــبـــحـ الـ
اإلطـــــــار عــــن عــالقــتــهــا بـــوالـــدهـــا 
الــكــاتــب والــمــفــكــر مــحــمــد جــابــر 
أظفارها  نعومة  منذ  األنــصــاري 
ــه كـــان  ــ ــتـــى الــــيــــوم، مــــؤكــــدة أنـ وحـ
والــدتــهــا على غرس  مــع  يحرص 
ــم الـــبـــحـــريـــنـــيـــة والـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــقـ الـ
األصـــيـــلـــة وحـــــب الـــبـــحـــريـــن فــي 
تبدلت  مهما  أطفالهما  نــفــوس 
الدول والثقافات والمدارس التي 
خارج  عمله  خالل  فيها  تسجلوا 

البحرين.
وفـــي ردهـــا عــلــى أحـــد أسئلة 
المقابلة، وصفت الدكتور محمد 
جابر األنصاري أنه »رجل اجتهد 
في وضع مشروع فكري كبير على 
أمل أن تعود الروح إلى حضارتنا 
يعرف  ولــم  واإلسالمية،  العربية 

ــان رجــال  الــراحــة مــنــذ صــغــره، وكـ
بالفكر  انشغل  مكافحا  عصاميا 
ــتـــاريـــخ والــفــلــســفــة  والــثــقــافــة والـ
والـــحـــضـــارة، وعــمــل عــلــى الــدفــع 
حــدودهــا،  خـــارج  البحرين  بــاســم 
لها  مــرمــوقــة  مــكــانــة  تــرســخ  وأن 

على الخارطة العربية«.
كما تطرقت في هذا السياق 
الذي  المحوري  الــدور  إلى  أيضا 
توليها  فـــي  والـــدتـــهـــا  بـــه  نــهــضــت 
وتنشئتها،  األســـرة  رعــايــة  شـــؤون 
وقـــالـــت »كـــانـــت والــــدتــــي الــعــمــود 
لنا،  وصــديــقــة  للعائلة،  الــفــقــري 
ــــت تــعــتــنــي بــــوالــــدي بــكــل  ــازالـ ــ ومـ

مسؤولية«.
ــنـــت األنــــــصــــــاري عــالــيــا  ــمـ وثـ
حــرص حــضــرة صــاحــب الجاللة 
ــد بـــــن عـــيـــســـى آل  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــفــدى 
الدكتور  الــســؤال عن صحة  على 
االنــــصــــاري واالطـــمـــئـــنـــان عــلــيــه، 
وقالت إن العالقة بينهما اتصفت 
ــة إنـــســـانـــيـــة  ــا بـــأنـــهـــا عــــالقــ ــ ــمـ ــ دائـ
مؤخرا  جت  توِّ متناغمة،  جميلة 
بـــرعـــايـــة جــاللــتــه لــحــفــل تــكــريــم 
ــــي عــيــد  الــــدكــــتــــور األنــــــصــــــاري فـ

ميالده الثمانين.

في لقاء مو�صع مع تلفزيون اأبوظبي.. الأن�صاري:

دعم جاللة �لملك جعل �لبحرين مركز� للخبرة �لنوعية في ق�ضايا �لمر�أة

فائقة  ــاذة  ــتـ األسـ تــرأســت    
ــالــــح وزيــــــرة  بـــنـــت ســـعـــيـــد الــــصــ
االثنين  الموافق  الصحة أمس 
مملكة  وفــــد  2021م  مـــايـــو   24
أعمال  في  المشارك  البحرين 
الــجــمــعــيــة الــعــالــمــيــة الــرابــعــة 
تعقد  التي  للصحة  والسبعين 
على  الثانية  للسنة  افتراضيا 
الــتــوالــي مــن مــقــر قــصــر األمــم 
ــيــــف، حــيــث  ــنــ ــجــ الــــمــــتــــحــــدة بــ
مايو   24 مــن  األعـــمـــال  تستمر 
بحضور  2021م،  يونيو   1 حتى 
المنظمة  فــي  الـــدول األعــضــاء 
 194 عــددهــا  والبالغ  افتراضيا 

دولة. 
وقد عقدت جلسة افتتاحية 
الــمــســتــوى شــــارك فيها  رفــيــعــة 
رؤســـــــــاء الـــــــــدول والـــحـــكـــومـــات 
ــيـــوف بـــــــارزون، حــيــث الــقــى  وضـ
غيبريسوس  ادهــانــوم  تــيــدروس 
الصحة  لمنظمة  العام  المدير 
الـــعـــالـــمـــيـــة كـــلـــمـــة أكـــــد أهــمــيــة 
الــعــمــل مــًعــا إلنـــهـــاء الــجــائــحــة 
جائحة  حــــدوث  ودرء  الــحــالــيــة 
مــمــاثــلــة فـــي الــمــســتــقــبــل، من 
خــــالل بــنــاء عــالــم أوفــــر صحة 
وأكثر أمانا وعدال في ظل هذا 
العالم  دول  يشهد  الــذي  الــعــام 
ــراء تفشي  مــتــغــيــرات كــثــيــرة جــ
سعي  مؤكًدا  كوفيد19،  جائحة 
الـــجـــهـــات ذات  الــمــنــظــمــة مــــع 

العالقة للتصدي للفيروس.
ويــتــضــمــن جــــــدول أعـــمـــال 
الـــجـــمـــعـــيـــة أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 
بالصحة  المتعلقة  المستدامة 
ــلــــيــــارات الـــثـــالثـــة  ــات الــــمــ ــ ــايـ ــ وغـ
اســتــفــادة  فيها  بــمــا  للمنظمة، 

مليار شخص آخر من التغطية 
الــصــحــيــة الـــشـــامـــلـــة، وحــمــايــة 
مليار شخص آخر من الطوارئ 
الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو أفـــضـــل، 
ــع مـــلـــيـــار شـــخـــص آخـــر  ــ ــتُّ ــمــ وتــ

بمزيد من الصحة والعافية.
ــيــــقــــدم خــــــالل جــمــعــيــة  وســ
ــة تـــقـــريـــر  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــــصــــحــــة الــ
الــمــنــظــمــة عـــن الــنــتــائــج حيث 
ســـتـــنـــظـــر لـــجـــنـــتـــا الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــاول بــشــكــل رئــيــســي  ــنـ ــتـ الـــتـــي تـ
بالبرنامج  المتعلقة  المسائل 
ــة  والــمــيــزانــيــة والـــشـــؤون اإلداريــ
أبرز  ومن  والقانونية.  والمالية 
الميزانية  األعمال  بنود جدول 
للثنائية  المقترحة  البرمجية 
المنظمة  وعــمــل   ،2023-2022
الــطــوارئ الصحية،  فــي مــجــال 
كوفيد- لجائحة  واالســتــجــابــة 
ــأهـــب  ــتـ الـ ذلـــــــك  فـــــي  ــا  بــــمــ  ،19
واالســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة فــــــــي مــــجــــال 
الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة فــــي ســيــاق 
جـــائـــحـــة كـــــوفـــــيـــــد-19، كـــذلـــك 
العمل  وخــطــة  االســتــراتــيــجــيــة 
ــأن الــصــحــة  ــشــ ــتـــان بــ ــيـ ــالـــمـ ــعـ الـ
ــار والــمــلــكــيــة  ــكــ ــتــ ــامـــة واالبــ ــعـ الـ
الفكرية، والعمل العالمي بشأن 

سالمة المرضى.
كــــــــــــــــذلــــــــــــــــك تـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن 
ــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـ
للمنظمة بشأن الصحة والبيئة 
غير  ــراض  واألمـ المناخ،  وتغير 
الـــســـاريـــة، إلـــى جــانــب مــقــاومــة 
الــمــيــكــروبــات، وخطة  مــضــادات 
والصحة   ،2030 لعام  التمنيع 
المستدامة  التنمية  خطة  في 
جــــانــــب  إلــــــــــى   ،2030 ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ لـ

ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــات االسـ ــهــ ــوجــ ــتــ الــ
العالمية في مجالي التمريض 
ــوع شــلــل  ــ ــ ــوضـ ــ ــ والـــــِقـــــبـــــالـــــة، ومـ
في  التحّول  وعملية  األطــفــال، 

منظمة الصحة العالمية.
ــدم فـــــي الــجــمــعــيــة  ــقــ ــتــ وســ
ثــالثــة تــقــاريــر عــن االســتــجــابــة 
لجائحة كوفيد-19، وهي تقرير 
ــتـــشـــاريـــة  ــة االسـ ــابــ ــرقــ لـــجـــنـــة الــ
الــمــســتــقــلــة الــمــعــنــيــة بــبــرنــامــج 
الصحية،  لــلــطــوارئ  المنظمة 
ــق الــمــســتــقــل  ــريــ ــفــ ــر الــ ــريــ ــقــ وتــ
واالستجابة  بالتأهب  المعني 
ــة وتـــــقـــــريـــــر لـــجـــنـــة  ــائــــحــ ــلــــجــ لــ
ــة بـــــــأداء  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ ــة الـ ــعــ ــراجــ ــمــ الــ
ــة  ــيـ ــدولـ الــــلــــوائــــح الـــصـــحـــيـــة الـ
االســـتـــجـــابـــة  أثـــــنـــــاء   )2005(

لجائحة كوفيد-19.
مـــمـــلـــكـــة  وفـــــــــد  أن  ــر  ــ ــذكــ ــ يــ
ــريــــن قـــــد ضـــــم كـــــال مــن  ــبــــحــ الــ
الصالح  سعيد  فائقة  األستاذة 
ــرة الــصــحــة رئـــيـــس الـــوفـــد،  ــ وزيــ
ــر الـــــدكـــــتـــــور يـــوســـف  ــيــ ــفــ ــســ والــ
ــم  ــدائــ ــيــــري الــــمــــنــــدوب الــ بــــوجــ
األمــم  لـــدى  الــبــحــريــن  لمملكة 
الــمــتــحــدة بــجــنــيــف، والــدكــتــور 
ــانــــع وكــيــل  ــد خــلــيــفــة الــــمــ ــيــ ولــ
مريم  والدكتورة  الصحة،  وزارة 
إبــــراهــــيــــم الــــهــــاجــــري الـــوكـــيـــل 
ــة،  ــامـ ــعـ ــاعـــد لــلــصــحــة الـ ــمـــسـ الـ
واألســـــتـــــاذة انـــتـــصـــار الــرمــيــثــي 
الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  إدارة  مــديــر 
االتــصــال  إدارة  ومــن  والــمــالــيــة، 
بوزارة الصحة كل من األستاذة 
ــاذة  ــتــ مـــريـــم الــمــنــاصــيــر، واألســ
أمـــيـــرة نـــــوح، واألســـــتـــــاذة هــنــاء 

الشكر.

النواب رئيس لجنة مناصرة  زار عضو مجلس 
الشعب الفلسطيني إبراهيم خالد النفيعي السفير 
المصرية،  السفارة  ياسر شعبان في مقر  المصري 
ــدم شـــكـــره لــفــخــامــة الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح  حــيــث قــ
السيسي وللحكومة وللشعب المصري على وقفتهم 
عنه  أثمرت  ومــا  الفلسطيني،  الشعب  مع  األخيرة 

المبادرة المصرية من وقف إلطالق النار.
ــة  ــارة اهـــتـــمـــام الـــدولـ ــ ــزيـ ــ ــامـــش الـ ــد عـــلـــى هـ ــ وأكــ
الـــمـــصـــريـــة بـــالـــقـــضـــايـــا الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة 

ــاف أن  ــ ــات، وأضـ ــويــ واعــتــبــارهــا فـــي رأس ســلــم األولــ
ولمكانتها  لمصر  إكــبــار  بكل  الــيــوم  يتطلع  العالم 
القرارات  وتأثيرها في صنع  والعالم،  المنطقة  في 

والنتائج السياسية.
وتـــطـــرق الــنــقــاش مـــع الــســفــيــر الــمــصــري إلــى 
التعاون البرلماني ما بين البلدين الشقيقين وسبل 
اهتمامه  المقبلة، مثمنا  المرحلة  تطويرها خالل 
في تطوير العالقات والدفع بها قدما بما فيه خير 

وصالح للجميع.

�لمملكة  وف���د  ت��ت��ر�أ���س  �ل�����ض��ح��ة  وزي�����رة 

لل�ضحة �ل��ع��ال��م��ي��ة  �ل��ج��م��ع��ي��ة  لأع����م����ال 

�ل����ن����ائ����ب �ل���ن���ف���ي���ع���ي ي���ث���م���ن م���وق���ف 

م�����ض��ر ف����ي ح���ق���ن �ل����دم����اء ب��ف��ل�����ض��ط��ي��ن

اســتــقــبــل مــركــز الــمــلــك حمد 
الـــعـــالـــمـــي لـــلـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي، 
أستاذ  ميلوني  ألبرتو  البروفيسور 
لــشــؤون  اليونسكو  كــرســي  ورئــيــس 
الــتــعــدديــة الــديــنــيــة والـــســـالم في 
ــا بــالــجــمــهــوريــة  ــيـ ــونـ ــولـ ــة بـ ــعـ ــامـ جـ
ــرافــــق  ــمــ اإليــــطــــالــــيــــة والــــــوفــــــد الــ
ــة زيــــــارتــــــهــــــم لــمــمــلــكــة  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
الــبــحــريــن، حــيــث تــم بــحــث فــرص 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــمــشــتــرك لدعم 
ــرام  ــتــ ــادئ احــ ــ ــبـ ــ مــــــبــــــادرات نـــشـــر مـ
ــة والـــتـــعـــايـــش  ــيـ ــنـ ــديـ ــات الـ ــريــ ــحــ الــ
الــســلــمــي عـــلـــى مـــســـتـــوى إقــلــيــمــي 

ودولي.
وقد تخلل اللقاء عرض فيلم 
منجزات  أبـــرز  يستعرض  وثــائــقــي 
تعزيز  البحرين في مجال  مملكة 
والتعايش  الديني  التسامح  قيم 
الــســلــمــي، ومـــا تــقــدمــه مــن نــمــوذج 
ــمــــي فـــــي انــــســــجــــام وتــــالحــــم  ــالــ عــ
ودور  والــمــذاهــب  األديـــان  مختلف 
معتقداتها  اختالف  على  العبادة 
فـــي مـــكـــان واحـــــد وضـــمـــان حــريــة 
الــتــعــبــد والــمــعــتــقــد لــجــمــيــع من 
يعيش في المملكة. كما استعرض 
ــبــــادرات  ــج ومــ ــرامـ الــفــيــديــو أبـــــرز بـ
ــلــــك حــــمــــد الـــعـــالـــمـــي  مــــركــــز الــــمــ
تأسيسه  مــنــذ  السلمي  للتعايش 

في عام 2018 حتى اليوم.
ــد رئــيــس  ــ ــلــــقــــاء أكــ وخـــــــالل الــ
ــز الـــمـــلـــك  ــ ــركـ ــ ــاء مـ ــ ــنــ ــ مـــجـــلـــس أمــ
السلمي  للتعايش  العالمي  حمد 
خليفة  بــن  خالد  الشيخ  الــدكــتــور 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  ان  خــلــيــفــة  آل 
البالد  لعاهل  المستنيرة  بالرؤية 
ــفـــدى وتـــوجـــيـــهـــاتـــه الــســامــيــة  ــمـ الـ
النبيلة  اإلنسانية  القيم  لتعزيز 
في التسامح الديني وتقبل اآلخر 
ثابتة  بخطى  ماضية  المختلف، 
السلمي  التعايش  مفاهيم  لنشر 
واحـــتـــرام الــحــريــات الــديــنــيــة على 
كونها  مــن  انــطــالًقــا  نــطــاق عالمي 

أرض السالم والوئام لقرون خلت.
وبــّيــن الــشــيــخ خــالــد ان زيـــارة 
المستوى  الرفيع  اإليطالي  الوفد 
ــة  ــاســ ــرئــ ــن بــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لـــمـــمـــلـــكـــة الـ
الــبــروفــيــســور ألــبــرتــو مــيــلــونــي لها 
رمزيتها المهمة في تعزيز وشائج 
الـــتـــواصـــل الــمــتــجــذرة والــعــالقــات 
البحرين  مملكة  بين  التاريخية 
والــــجــــمــــهــــوريــــة اإليــــطــــالــــيــــة فــي 
مــخــتــلــف الــمــجــاالت وخـــاصـــة في 
مــجــال الــتــنــوع الــثــقــافــي والــقــطــاع 
ــة الــــطــــاقــــات  ــيـ ــمـ ــنـ األكـــــاديـــــمـــــي وتـ
ــن تــقــديــره  الـــشـــبـــابـــيـــة، مـــعـــرًبـــا عــ
اإليطالية  بولونيا  جامعة  لجهود 
في دعم دراسات التعددية الدينية 
والتعايش السلمي، بما يخدم نشر 
الدينية  والحريات  التسامح  قيم 

واالحترام المتبادل.
بـــدورهـــا، ألــقــت األمــيــن الــعــام 
للمركز السيدة سمية المير كلمة 
أكــدت  اإليــطــالــي  لــلــوفــد  ترحيبية 
فــيــهــا ان مــمــلــكــة الــبــحــريــن كــانــت 
ــارة إقــلــيــمــيــة فــريــدة  ــنـ ــزال مـ ــ تـ وال 
الــتــســامــح الديني  مــن نــوعــهــا فــي 
ببوتقة  أشبه  السلمي،  والتعايش 
تــنــصــهــر فــيــهــا مــخــتــلــف األديــــــان 
فيها  ويتعبد  واألعــراق  والمذاهب 

الــمــســيــحــي والـــيـــهـــودي والـــبـــوذي 
والــهــنــدوســي جــنــًبــا إلـــى جــنــب مع 
ــم الــمــســلــمــيــن بــانــســجــام  ــهـ ــوانـ اخـ
نظيرها على  قــل  وحــريــة  وتــوافــق 
العبادة  دور  حيث  العالم،  مستوى 
عــلــى اخــتــالف أديــانــهــا الــســمــاويــة 
قلب  فــي  تتالحم  السماوية  وغير 
تحفة  لتشكل  المنامة  العاصمة 

معمارية ذات جمالية استثنائية.
وأوضحت المير انه انسجاًما 
السامية  الملكية  التوجيهات  مع 
ــنـــي  ــنـــشـــر قـــيـــم الـــتـــســـامـــح الـــديـ بـ
المركز  دأب  الــســلــمــي،  والــتــعــايــش 
ــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ عـــــلـــــى إطــــــــــــالق مـ
إطالق  أبرزها  النوعية،  المبادرات 
ــد لـــلـــحـــوار  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ ــي الــ ــ ــرسـ ــ كـ
السلمي  والــتــعــايــش  ــان  ــ االديـ بــيــن 
فـــي جــامــعــة ســابــيــنــزا بــالــعــاصــمــة 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــة رومـــــــــا، إضـ ــيــ ــالــ اإليــــطــ
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــيـــن بــــرنــــامــــج الـ تـــدشـ
ــادة بــالــتــعــاون  ــيـ ــقـ لـــإيـــمـــان فـــي الـ
وكــامــبــردج  اكــســفــورد  مــع جامعتي 
لتأهيل  العريقتين  البريطانيتين 
جــيــل جــديــد مـــن الـــقـــادة الــشــبــاب 
الطامحين لنشر السالم والمحبة 
بــيــن جــمــيــع بــنــي الــبــشــر، إضــافــة 
الملك حمد  اكاديمية  إلى إطالق 

للسالم السيبراني.
وذكرت المير للوفد اإليطالي 
مـــــؤخـــــًرا  خــــطــــت  ــكــــة  ــلــ ــمــ ــمــ الــ ان 
ــي تــعــزيــز  ــ خــــطــــوة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ
الــريــادي في تطبيق أفضل  دورهــا 
الـــمـــمـــارســـات لــحــمــايــة الــتــعــدديــة 
الـــديـــنـــيـــة، مـــع الــتــوجــيــه الــمــلــكــي 
ــروع قـــانـــون  ــشــ ــر بــــإعــــداد مــ ــيــ األخــ
خطاب  لمكافحة  وشــامــل  جــديــد 
وازدراء  ــــرف  ــطـ ــ ــتـ ــ والـ ــة  ــيــ ــراهــ ــكــ الــ
ــم الـــجـــهـــود  ــ ــدعـ ــ ــا يـ ــمــ األديــــــــــــــان، بــ
الــوطــنــيــة فــي نــشــر قــيــم االعــتــدال 
والتسامح وثقافة السالم والحوار 
بــيــن جــمــيــع األديـــــــان والــثــقــافــات 
لألفكار  والــتــصــدي  والـــحـــضـــارات، 
المتشددة المغذية للفتن والعنف 
واإلرهاب. ودعوة المجتمع الدولي 
ــتـــعـــاون الــتــشــريــعــي  إلــــى تــعــزيــز الـ
ــرار اتــفــاقــيــة دولــيــة  والــفــنــي فــي إقــ
لـــتـــجـــريـــم خــــطــــابــــات الـــكـــراهـــيـــة 
والعنصرية  والــطــائــفــيــة  الــديــنــيــة 

بجميع صورها وأشكالها.
البروفيسور  أشــاد  جهته،  مــن 
ألبرتو ميلوني بالنموذج البحريني 
ــد فــــي تــغــلــيــب لـــغـــة الـــحـــوار  ــرائــ الــ
والــتــســامــح والـــســـالم عــلــى حساب 
والتعصب  والــعــنــصــريــة  الــكــراهــيــة 

الديني، والذي يجب على كثير من 
وانتهاج  تبنيه  العالم  الــدول حول 
في  مثمنا  اإلنسانية،  أركــانــه  أبــرز 
الوقت ذاته دور المركز الالفت في 
ترجمة رؤية عاهل البالد المفدى 
بتفّرده بإطالق  واقع ملموس  إلى 
تعزيز  مــجــال  فــي  نوعية  مــبــادرات 
بفضل  النبيلة،  اإلنسانية  القيم 
ــوار  ــحـ ــادئ الـ ــبــ اســـتـــنـــادهـــا عـــلـــى مــ
بــيــن جــمــيــع الـــثـــقـــافـــات واألديــــــان 
التفاهم  أســس  على  والــحــضــارات 
لغة  وتغليب  المتبادل،  واالحــتــرام 
الــتــســامــح والــعــفــو وتــقــبــل اآلخـــر 

المختلف.
وأعــــــرب الــبــروفــيــســور ألــبــرتــو 
مـــيـــلـــونـــي عـــــن اهــــتــــمــــام جـــامـــعـــة 
بولونيا بتعزيز التعاون مع المركز 
التسامح  قــيــم  تعميم  يــخــدم  بــمــا 
والتعايش السلمي بين الشباب من 
مختلف دول العالم، موجها دعوة 
رســمــيــة لــرئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 
أمناء المركز للمشاركة في منتدى 
إقامته في  الدينية المنوي  القيم 
مـــديـــنـــة بـــولـــونـــيـــا اإليـــطـــالـــيـــة فــي 
أكتوبر المقبل على هامش رئاسة 
لمجموعة  اإليطالية  الجمهورية 

العشرين G20 هذه السنة.
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آل  دعيج  بن  عيسى  بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة  استقبلت 
رئيس  نــائــب  الــعــالــي  التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة 
العامة  األمانة  بمقر  بمكتبها  العالي  التعليم  أمناء  مجلس 
ــون الــثــالــث  الــبــروفــيــســور ألــبــرتــو مــيــلــونــي مـــديـــر مــؤســســة جــ
والــعــشــريــن لــلــدراســات الــديــنــيــة أســتــاذ كــرســي الــيــونــســكــو عن 
بالجمهورية  بــولــونــيــا  بــجــامــعــة  والـــســـالم  الــديــنــيــة  الــتــعــدديــة 
اإليطالية، واألستاذة الدكتورة سوزانا مانسيتي رئيسة القانون 

الدستوري المقارن في جامعة بولونيا.
وقـــد رحــبــت األمــيــن الــعــام بــالــبــروفــيــســور ألــبــرتــو ميلوني 
لمملكة  وبــزيــارتــهــمــا  مانسيتي  ســـوزانـــا  الــدكــتــورة  واألســـتـــاذة 
صاحب  حضرة  بقيادة  المملكة  نهج  تعكس  والتي  البحرين، 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
المفدى في االنفتاح على العالم، وحرصها الدائم على تعزيز 
البشرية  خير  فيه  لما  والهادف  البناء  والحوار  التسامح  قيم 

جمعاء، وتؤكد التقدير العالمي لمملكة البحرين كنموذج رائد 
وملهم في التسامح والتعايش والتعددية.

المتقدم  المستوى  العام  األمين  أوضحت  اللقاء،  وخالل 
البحرين،  مملكة  فــي  الــعــالــي  التعليم  لمؤسسات  والمتميز 
ومستمر،  كبير  اهتمام  من  الحكيمة  القيادة  توليه  ما  بفضل 
وما تتسم به المملكة من مناخ تشريعي محفز على االستثمار 
في التعليم وعلى جودة العمل، وفي ظل ما تقدمه الجامعات 
من برامج أكاديمية متنوعة وثرية تتناسب مع احتياجات سوق 
العمل، وتسهم في تخريج أجيال قادرة ومتمكنة من مختلف 
التعاون  الــحــرص على  الــعــام  األمــيــن  مــؤكــدًة  العصر،  مــهــارات 
بالنفع على أعضاء هيئة  مع جامعة بولونيا في كل ما يعود 
التدريس والطلبة، ويثري البحث العلمي والبرامج األكاديمية.

ونوهت األمين العام بالدور المهم الذي تقوم به مؤسسة 
جون الثالث والعشرين للدراسات الدينية وجامعة بولونيا في 

الثقافات  مختلف  بين  والــتــقــارب  األديـــان  بين  الــحــوار  تعزيز 
والشعوب، متمنية لهما التوفيق والنجاح.

ميلوني  ألبرتو  البروفيسور  مــن  كــل  أعــرب  جانبهما،  مــن 
بلقاء  اعــتــزازهــمــا  الــدكــتــورة ســوزانــا مانسيتي عــن  واألســـتـــاذة 
ــام، مــشــيــديــن بــمــا تــشــهــده مــمــلــكــة الــبــحــريــن من  ــعـ األمـــيـــن الـ
تعليمية  منجزات  من  تحققه  وما  المجاالت،  شتى  في  تقدم 
والدولي، معربين عن عميق  كبيرة على الصعيدين اإلقليمي 
لنشر  الرفيعة  ومبادراتها  البحرين  مملكة  لجهود  تقديرهما 
وتــعــزيــز قــيــم الــحــوار والــتــســامــح والــتــعــدديــة بــيــن جميع دول 
العالم، مؤكدين حرصهما على تنمية سبل التعاون األكاديمي 
العالي في مملكة  التعليم  بين مؤسسات  المشترك  والبحثي 

البحرين وجامعة بولونيا.
ــن الــعــام  ــيـ ــورة مــنــى الــبــلــوشــي األمـ ــتـ ــدكـ حــضــر الـــلـــقـــاء الـ

المساعد للتقييم واالعتمادية.

�لإيطالي��ة بولوني��ا  جامع��ة  م��ع  �لتع��اون  تبح��ث  �لعال��ي  �لتعلي��م  �أمي��ن 

} د.  الشيخة رنا آل خليفة خالل استقبالها مدير مؤسسة جون الثالث والعشرين للدراسات الدينية.



أصـــــدر الـــكـــاتـــب الــصــحــفــي 
الــيــاقــوت كتابا  الــزمــيــل جــمــال 
جـــديـــدا حــمــل عـــنـــوان »جــمــال 
الــكــلــمــة جـــمـــال«. يــقــع الــكــتــاب 
الــحــجــم  فـــي 292 صــفــحــة مـــن 
المتوسط باإلضافة إلى ملحق 
صور للكاتب مع ملوك ورؤساء 
ــار الـــشـــخـــصـــيـــات،  ــ ــبـ ــ الـــــــــدول وكـ
ــاب عـــــبـــــارة عـــــن أجـــمـــل  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـ
الـــعـــبـــارات الـــتـــي تــحــمــل أعــمــق 
ــور الـــمـــؤثـــرة  ــ ــصــ ــ الـــمـــعـــانـــي والــ
مرفقة برسومات معبرة وضعها 
الـــكـــاتـــب كــفــصــول مـــن الــحــيــاة 
ــة وقــلــم  ــويـ بـــعـــبـــارات مـــشـــرقـــة قـ
ــان حــــي. عـــبـــارات  ــمــ عــفــيــف وإيــ
الحاجة؛  وقــت  اإلنــســان  يــرجــع 
ليقطف منها زاد الصبر والقوة 
الكتاب  كتب مقدمة  والعزيمة. 
ــداهلل بن  ــبـ ــن عـ الــشــيــخ راشـــــد بـ

حمد بن عيسى آل خليفة.
ــاء فــيــهــا: يطيب لــي أن  وجـ
أكـــتـــب مـــقـــدمـــة كـــتـــاب »جـــمـــال 
الكلمة جمال« للمتميز المبدع 
الــرجــل اإلنــســان جــمــال محمد 
موضوع  في  اهلل  وفقه  الياقوت 
الـــمـــؤثـــرة. ولـــقـــد دون  الــكــلــمــة 
ــرب الـــكـــتـــب بــفــصــاحــتــهــم  ــ ــعـ ــ الـ
ــان  ــ ــ وبـــاغـــتـــهـــم عـــلـــى مــــر األزمـ
مـــتـــأثـــريـــن ومـــؤثـــريـــن بــكــلــمــات 
أدباؤهم  وقــال  المؤثرة.  لغتهم 
الــكــل مــقــام مــقــال، وهي  قديما 
قاعدة في التواصل بين الناس، 
وكــــم مـــن كــلــمــة أبـــعـــدت وقــربــت 
ورفــــعــــت شـــخـــصـــا وحــــطــــت مــن 
الكلمة حية  وتبقى  آخر.  قيمة 
ــا بـــيـــن الـــنـــاس  ــرهــ ال يـــمـــوت أثــ
ــوف  ــوصــ ــمــ ــل والــ ــائــ ــقــ ــلـــد الــ تـــخـ
واللغة،  الشعر  أنـــواع  شتى  فــي 
وعلى مدى التاريخ كانت باغة 
تتفوق  ربــمــا  أو  تــعــادل  الــكــلــمــة 
ــوة أخـــــــرى عــرفــهــا  ــ ــة قــ ــ ــلـــى أيــ عـ
ــروح  ــ ــا تـــمـــس الـ ــهـ ــان، ألنـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
وتـــداوي  القلب  وتــأســر  والــعــقــل 
الكتاب  هـــذا  إن  الــزمــن.  جـــروح 
يــعــتــبــر إضـــافـــة ثــمــيــنــة لــثــقــافــة 

وتاريخ التراث واللغة.
الــيــاقــوت  أن جـــمـــال  يـــذكـــر 
شــغــل الــعــديــد مـــن الــمــنــاصــب، 

مــــــثــــــل مـــــســـــتـــــشـــــار الـــــرئـــــيـــــس 
فهد،  الملك  بجسر  التنفيذي 
وســـبـــق لـــه الــعــمــل فـــي الــســلــك 
ــوات،  ــنــ ــع ســ ــبـ الـــدبـــلـــومـــاســـي سـ
ويعمل مدير صحيفة الجزيرة 
السعودية في مملكة البحرين، 
ــاد الــــدولــــي  ــ ــحـ ــ وهـــــو عـــضـــو االتـ

لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن وعـــــضـــــو هــيــئــة 
وعضو  السعوديين  الصحفيين 
البحرينية  الصحفيين  جمعية 
وعـــــضـــــو فــــــي عــــــــدة جـــمـــعـــيـــات 
وهـــيـــئـــات صـــحـــافـــيـــة وثــقــافــيــة 
ــه إســهــامــات أدبــيــة  وخــيــريــة، ولـ

كثيرة في مختلف المحافل. 
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أكـــد عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس 
أعادت  كورونا  جائحة  أن  الشورى  مجلس 
وأصبح  الــعــالــم،  دول  مــن  الكثير  أولــويــات 
متشعبة،  تحديات  أمــام  الصحي  القطاع 
ــود  ــهـ ــجـ ــر الـ ــافــ وتـــــجـــــاوزهـــــا يـــتـــطـــلـــب تــــضــ
الــرســمــيــة واألهـــلـــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة، رغــم 
في  العالم  شــهــده  الـــذي  والــتــقــدم  التطور 
والــثــورة  الــمــجــاالت والــقــطــاعــات،  مختلف 

التكنولوجية والصناعية الهائلة.
ــاء ذلــــك فـــي الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا  جــ
الصحي  المؤتمر  جلسات  افتتاحه  لــدى 
اإلقليمي لعام 2021 الذي تنظمه جمعية 
منه،  فخرية  برعاية  الشبابية  الخالدية 
آمــن«  »نــحــو مستقبل  تــحــت شــعــار  وذلــــك 
االفــتــراضــيــة على تطبيق  الــبــث  قــنــاة  عبر 
والتقدم  االبتكار  أن  بين  حيث   ،Zoom
فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــطــبــيــة هــــو الــعــمــود 
الــفــقــري لــلــطــب الــحــديــث، إذ تــــؤدي إلــى 
تــغــيــيــر ســـبـــل الــــعــــاج، فـــضـــا عــــن تــغــيــيــر 
ــول مـــن خــالــهــا  الـــطـــرق الــتــي يــتــم الـــوصـ
إلى معلومات الرعاية الصحية ومتابعتها، 
أمـــًرا  آمـــن  ويــعــد ضــمــان مستقبٍل صــحــٍي 

حيوًيا جًدا لكافة المجتمعات.
وأعرب عن الفخر بما حققته مملكة 
ــزات عـــلـــى صــعــيــد  ــجــ ــنــ ــن مــ ــ الـــبـــحـــريـــن مـ
المميزة  الجهود  للوباء مثمنا  مكافحتها 
كــورونــا،  جائحة  ألزمـــة  الحكيمة  واإلدارة 

حضرة  وتوجيهات  ومــســانــدة  دعــم  بفضل 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، والمتابعة 
مــن صاحب  الكبير  واالهــتــمــام  الــمــبــاشــرة 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
الــوزراء،  العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الــوطــنــيــة للتصدي  الــحــمــلــة  يــقــود  الــــذي 
وتوجيهات  وإصــرار،  للجائحة بكل عزيمة 
ســـمـــّوه تــلــقــى تــنــفــيــًذا مـــســـؤًوال مـــن فــريــق 

البحرين المميز.
ــاف: أن الــعــالــم بــأكــمــلــه يــواجــهــه  ــ وأضـ
تهديًدا صحًيا لم يسبق له مثيل بتفشي 
ــيـــد-19(، وشـــهـــدت مختلف  ــوفـ )كـ جــائــحــة 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــة واجـ ــيـ الــــــــــدول تــــغــــيــــرات صـــحـ
لت هذه  واقتصادية وبيئية متسارعة، وشكَّ
الــجــائــحــة غــيــر الــمــســبــوقــة خـــطـــًرا كــبــيــًرا 
ــم عــلــى الجميع  يــهــدد الــبــشــريــة، مــمــا حــتَّ
والوسائل  التدابير  العمل بحزم بعدد من 
اســتــمــراريــة  متطلبات  لــتــوفــيــر  الــمــبــتــكــرة 

الحياة الطبيعية ألفراد المجتمع.
يأتي في  المؤتمر  أن هذا  وشــدد على 
إليه،  للمجتمعات  حاجة  األشــد  هو  وقــت 
إلى  والــحــكــومــات  الـــدول  كــل  اتجهت  فقد 
فــــرض ســيــاســات صــحــيــة جـــديـــدة رســمــت 
مــســتــقــبــًا أكــثــر تـــطـــوًرا لــصــحــة اإلنـــســـان، 
التي  الصحية  المتغيرات  عليها  فرضته 
تجتاح العالم، الفًتا إلى أنَّ تعزيز الصحة 

عـــبـــر جــمــيــع قـــطـــاعـــات الــمــجــتــمــع هـــدف 
المستدامة  التنمية  ــداف  أهـ مــن  أســاســي 

لعام 2030.
ــذه األوضــــــاع  ــ وأضـــــــاف أن فــــي ظــــل هـ
المستقبل  لـــدراســـة  الــحــاجــة  تــتــضــاعــف 
ــي كـــافـــة الــــــدول،  الـــصـــحـــي لـــإنـــســـانـــيـــة فــ
ــة فــــي تــحــســيــن الــمــســتــقــبــل  ــمـ ــاهـ ــمـــسـ والـ
الــصــحــي، ورســـم الــطــريــق اآلمـــن بتعظيم 
االستفادة من الخبرات والتجارب الطبية 
المتقدمة. وأصبح من الضرورة أن تحظى 

لعلوم  المواكبة  الصحية  العلوم  مجاالت 
الـــبـــرمـــجـــيـــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــحــديــثــة 
صحية  حــيــاة  لتوفير  الــبــالــغ،  بــاالهــتــمــام 
ــا نعيشه  تــقــنــيــة مــتــقــدمــة، ومــ بـــتـــطـــورات 
التركيز  إلــى  الملّحة  الــحــاجــة  أكــد  الــيــوم 
والهندسة  االصطناعي،  الذكاء  على  أكثر 
البيولوجية، وعلوم األوبئة، والتخصصات 
ذات الصلة باألمن الصحي وإدارة األزمات.
المؤتمر  تمنياته من هذا  وأعــرب عن 
متميزة  خطوة  يكون  أن  الاحقة  ونسخه 
نحو تأسيس فاعل لمستقبل صحي آمن، 
النظم  )كــوفــيــد-19(  أزمــة  أن وضعت  بعد 
التقييم،  تحت  العالم  دول  فــي  الصحية 
الــتــي واجــهــت  الــــدول  وجــعــلــت الكثير مــن 
تعيد  الجائحة  مع  التعامل  في  صعوبات 
الـــنـــظـــر فــــي ســيــاســاتــهــا وخـــطـــطـــهـــا، كــمــا 
أتمنى أن يجد المشاركون في المؤتمر كل 
في  عليه  القائمون  التي سطرها  الفوائد 
محاوره العلمية والجلسات المتخصصة.

ــيــــس جــمــعــيــة  ــى رئــ ــقــ ــبــــه، ألــ ــانــ ــــن جــ مـ
النايم  راشــد  إبراهيم  الشبابية  الخالدية 
كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يقوم على 
الصحي  المستقبل  تحسين  ســبــل  بــحــث 
اإلقــلــيــمــي ورســــم الــطــريــق اآلمــــن لـــه من 
خــــال تــعــظــيــم االســـتـــفـــادة مـــن الــخــبــرات 
التي مازالت البشرية تخوضها  والتجارب 

مع جائحة »كوفيد-19«.  

رئي�س مجل�س ال�ص�رى لدى افتتاحه الم�ؤتمر ال�صحي الإقليمي لعام 2021 :

جائحة كورونا �أعادت �لأولويات وو�شعت �لقطاع �ل�شحي �أمام تحديات مت�شعبة

} رئيس مجلس الشورى .

كتاب )جمال الكلمة جمال( لم�ؤلفه الكاتب ال�صحفي جمال الياق�ت

ر��ش��د ب��ن عب��د�هلل �آل خليف��ة يكت��ب مقدم��ة �أول 

2021 ع��ام  �لعرب��ي  �لعال��م  ف��ي  ي�ش��در  كت��اب 

} جمال الياقوت.} الشيخ راشد آل خليفة .

ــبـــحـــريـــن  الـ كـــلـــيـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــد  ــقــ عــ
الدكتور  برئاسة  الـــدوري  اجتماعه  للمعلمين 
مــحــمــد مــبــارك جــمــعــة الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
المجلس  أعــضــاء  وبــحــضــور جميع  الـــمـــدارس 
من  وعـــدد  للمعلمين  الــبــحــريــن  كلية  وعــمــيــد 
المدعوين إلى االجتماع. وفي بداية االجتماع، 
إلى  والتقدير  الشكر  بجزيل  المجلس  تقدم 
آل خليفة  ــارك  ــبـ مـ ــن  بـ مــحــمــد  الــشــيــخ  ســمــو 
رئــيــس المجلس  ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  نــائــب 
ما  على  والــتــدريــب،  التعليم  لتطوير  األعــلــى 
من  ومتابعة  ومــســانــدة  دعــم  مــن  الكلية  تلقاه 
قبل سموه والمجلس األعلى. كما شكر مجلس 
واالقـــتـــصـــاد  الــمــالــيــة  وزارة  مـــســـانـــدة  اإلدارة 
الرامية إلى مضاعفة  الكلية  الوطني لخطط 
الـــمـــدخـــات والـــمـــخـــرجـــات، وتـــعـــزيـــز الــعــمــلــيــة 
الــفــرص  أفــضــل  تــوفــيــر  خـــال  مــن  التعليمية 

التدريبية للمعلمين.

 وقد تم تخصيص هذا االجتماع لمناقشة 
سير العمل في تنفيذ الخطة التوسعية للكلية، 
حيث قدم عميد الكلية الدكتور تيد بورينتون 
عرًضا حول ما تم إنجازه، وما هو قيد اإلنجاز 
إلى  باإلضافة  التوسعية،  الخطة  عناصر  من 

سبل معالجة التحديات. وفي ذات سياق تنفيذ 
الخطة التوسعية للكلية وتحقيق متطلباتها، 
ناقش مجلس اإلدارة تقرير الهيكل التنظيمي 
المقترح للكلية، حيث تمت الموافقة المبدئية 
عـــلـــى الـــمـــقـــتـــرح، ووجــــــه الــمــجــلــس بـــمـــواءمـــة 

مـــع متطلبات  الــتــنــظــيــمــي  الــهــيــكــل  تــخــطــيــط 
جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة ومــعــايــيــره، عــلــى أن 
الــمــحــدثــة مـــن الهيكل  الــنــســخ  تــتــم مــراجــعــة 
القادمة.  المقترح في االجتماعات  التنظيمي 
كما استعرض المجلس المسودة المحدثة من 
الائحة التنفيذية لكلية البحرين للمعلمين، 
واعتمد التعديات المقترحة من قبل أعضاء 
إلصــدارهــا  تمهيدا  الكلية،  وعميد  المجلس 
قدرا  الكلية  يمنح  بما  الجديدة،  صيغتها  في 
أكــبــر مــن الــمــرونــة واالســتــقــالــيــة فــي متابعة 
الصدد  هــذا  وفــي  والــبــشــريــة،  المالية  شــؤونــهــا 
والتعاون  بالتنسيق  اإلدارة  مجلس  رئيس  نوه 
لتحقيق  المدنية  الــخــدمــة  جــهــاز  مــع  الــقــائــم 
أهداف الكلية، واطلع المجلس على مخرجات 
االجتماعات التي تمت مع المسؤولين بجهاز 
الخدمة المدنية في سبيل استحداث الوحدات 

التنظيمية الداعمة لعمل الكلية.

اجتماع مجل�س اإدارة كلية البحرين للمعلمين

للكلية �لتنظيمي  �لهيكل  تطوير  في  و�لبدء  �لجديدة  �لتنفيذية  �لالئحة  �عتماد 

} جانب من االجتماع باالتصال المرئي.



ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ نــظــمــت األمـ
ــرًا  ــمــ ــؤتــ لـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب مــ
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــة الـ ــنـ ــجـ ــلـ ــًا لـ ــيــ صــــحــــفــ
ــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ الــ
بالمجلس، الستعراض أهم ما 
االنعقاد  دور  خالل  إنجازه  تم 
التشريعي  الفصل  الثالث من 
الخامس، صباح أمس اإلثنين 

الموافق 24 مايو 2021 .
وخالل المؤتمر الصحفي 
البحراني  النائب محمود  ذكر 
المالية  الــشــؤون  لجنة  رئيس 
الـــلـــجـــنـــة  أن  واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
االنـــعـــقـــاد  دور  خـــــالل  عـــقـــدت 
منها  اجــتــمــاعــًا   36 الــمــنــصــرم 
تــنــســيــقــيــة، و7  اجـــتـــمـــاعـــات   5
ــة مــع  ــركــ ــتــ ــشــ ــات مــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الــحــكــومــة لــمــنــاقــشــة مــشــروع 
ــامـــة  ــعـ قـــــانـــــون الــــمــــيــــزانــــيــــة الـ
بعضها   2022-2021 لــلــدولــة 
ــور أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس  ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ

النواب، وأعضاء لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية بمجلس 

الشورى.
ــار الــبــحــرانــي إلــى   كــمــا أشــ
المحالة  الموضوعات  أن عدد 
ــًا،  ــوعــ مــــوضــ  50 بـــلـــغ  لـــلـــجـــنـــة 
أنـــــجـــــزت مـــنـــهـــا الـــلـــجـــنـــة 28 
مـــوضـــوعـــًا، فــيــمــا ورفـــعـــت  32 
ــرًا بـــشـــأن الــمــوضــوعــات  ــريـ ــقـ تـ
بينها 5  مــن  إلــيــهــا،  الــمــحــالــة 
مشروعات   9 بقانون،  مراسيم 
قانون  مــشــروع  تشمل  بــقــانــون 
اعـــتـــمـــاد الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة 
للدولة 2021-2022، مشروعين 
ــع تــقــريــر مــدمــج  قـــانـــون تـــم رفـ
بشأنهما في الدور السابق، وتم 
اقتراحات   4 للجنة،  إعادتهما 
اقتراحات برغبة،   9 و  بقانون، 
ــانـــب تـــقـــريـــريـــن بــشــأن  ــى جـ ــ إلـ
الــحــســاب الــخــتــامــي لــلــدولــة، 
وكذلك تقرير بشأن احتياطي 

ــة، وتــقــريــر  ــادمــ ــقــ األجــــيــــال الــ
الميزانية العامة للدولة.

ــال 336  ــإرسـ كــمــا قـــامـــت  بـ
ــعـــدد مــــن الــجــهــات  مـــراســـلـــة لـ
أهـــــم  أن  ــن  ــ ــيـ ــ ــة.وبـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

ناقشتها  الــتــي  الــمــوضــوعــات 
اللجنة مشروع قانون باعتماد 
الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة 
 -  2021 الماليتين  للسنتين 
رقم  للمرسوم  الــمــرافــق   2022
الــحــســاب   ،2020 لــســنــة،   )70(
ــد لــلــدولــة  ــوحـ ــمـ الـــخـــتـــامـــي الـ
في  المنتهية  المالية  للسنة 
وتـــقـــريـــر   2016 ديـــســـمـــبـــر   31
العامة  الميزانية  تنفيذ  أداء 
 ،2016 المالية  للسنة  للدولة 
حساب  من  المناقالت  وكشف 
الــتــقــديــرات األخـــرى لــلــوزارات 
للسنة  الــحــكــومــيــة  والــجــهــات 
والـــحـــســـاب  2016م،  الـــمـــالـــيـــة 
ــد لــلــدولــة  ــوحـ ــمـ الـــخـــتـــامـــي الـ
في  المنتهية  المالية  للسنة 
وتـــقـــريـــر   2019 ديـــســـمـــبـــر   31
العامة  الميزانية  تنفيذ  أداء 
 ،2019 المالية  للسنة  للدولة 
حساب  من  المناقالت  وكشف 

الــتــقــديــرات األخـــرى لــلــوزارات 
للسنة  الــحــكــومــيــة  والــجــهــات 
جــانــب   ــى  إلــ 2019م،  الــمــالــيــة 
الحساب الختامي الحتياطي 
ــة لــلــســنــة  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ األجــــــيــــــال الـ
ــة الــمــنــتــهــيــة فــــي 31  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
تدقيقه  بعد  2016م،  ديسمبر 
من قبل ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية.
وأضــاف أن اللجنة  قامت 
ــوم  ــرســ ــمــ ــة الــ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــك بـ ــ ــذلـ ــ كـ
 2020 لسنة   )23( رقــم  بقانون 
ــزء  ــي جــ ــ ــــرف فــ ــــصـ ــتـ ــ ــأن الـ ــ ــشـ ــ بـ
احتياطي  حــســاب  أمــــوال  مــن 
األجــيــال الــقــادمــة، والــمــرســوم 
 2020 لسنة   )22( رقــم  بقانون 
بإدراج مصروفات طارئة ضمن 
الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة 

للسنة المالية 2020.
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محميد احملميد

أول السطر:
مشروع  فــي  السكنية  الشقق  مــالك  مــن  عــدد 
ــؤون الــكــهــربــاء  ــر شــ عـــقـــاري، يــنــاشــدون ســعــادة وزيــ
وخاصة  إلــيــهــم،  الكهربائي  الــتــيــار  إلعـــادة  والــمــاء 
الحكومة  اتخذتها  التي  الحكيمة  بعد اإلجــراءات 
الـــوزاريـــة للمشاريع  الــلــجــنــة  مــن خـــالل  الــمــوقــرة 
مشاريع  تسوية  في  الكريمة  وجهودها  التنموية، 
الــتــطــويــر الــعــقــاريــة الــمــتــعــثــرة، حــفــظــًا لــحــقــوق 
المشترين والمستثمرين في ظل دولة المؤسسات 

والقانون.
للعلم فقط:

تبذلها  الــتــي  المضاعفة  الــجــهــود  خــضــم  فــي 
للتصدي  الطبي  الوطني  والفريق  الصحة  وزارة 
الجميع،  وسالمة  صحة  لضمان  كورونا،  لجائحة 
يجب أن ندرك كذلك أن وزارة الصحة والمنظومة 
في  قــدمــا  تمضي  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  الصحية 
تقديم كل أوجه الرعاية الطبية في المستشفيات 
أكثر  على  تعمل  وزارة  فهي  والــعــيــادات..  والمراكز 
الناس،  أجــل حياة  واحــد، من  وقــت  من جبهة في 
فشكرا  المتميزة..  والرعاية  الخدمات  واستمرار 

لهم جميعا. 
 للعلم كذلك:

كل  تقديم  فــي  والتعليم  التربية  وزارة  نجاح 
أوجه الدعم والتسهيالت لعدد 147 طالبا وطالبة 
من مرضى السرطان بمختلف المراحل التعليمية 
بـــالـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، خــــالل الـــعـــام الـــدراســـي 
لـ7  امتدت  بعد تجربة متميزة ومدروسة  الجاري، 
تبرز  أن  رائدة تستحق  أعوام دراسية.. قصة نجاح 

ويتم تسويقها للمجال التعليمي والحقوقي. 
  تقرير مركز »دراسات«.. وأقساط 

البنوك:
عــنــدي إحـــســـاس أن أكــثــر ورقــــة عــمــل وجـــدت 
ــرأي الــعــام حــالــيــا هــي ورقـــة العمل  تــفــاعــال مــن الــ
اآلثــار  بشأن  ــات«  »دراسـ مركز  ونشرها  أعدها  التي 
اإليـــجـــابـــيـــة، األســـريـــة والــمــجــتــمــعــيــة، بــخــصــوص 

تأجيل سداد القروض البنكية.
تأجيل ســداد  »أن  إلــى:  أشــار  ــات«  »دراســ تقرير 
البحرينية  األســــر  ُمــســاعــدة  فــي  أســهــم  الـــقـــروض 

عن  الناجمة  المالية  التحديات  على  التغلب  في 
وزيــادة  المدخول  تراجع  فيها  بما  كورونا،  جائحة 
الطمأنينة في  بث  الــذي  األمــر  وهــو  المصروفات، 
أوساطها، وأنه لوال إقرار تأجيل السداد الضطرت 
أسر بحرينية كثيرة إلى اعتماد توليفة من تقليل 
شؤونها  إلدارة  الُمدخرات  واستنزاف  المصروفات 
تعتزم  كــانــت  نــســبــة صــغــيــرة  بينها  ومـــن  الــمــالــيــة، 

التخلف عن السداد لوال قرار التأجيل«.
ربما كان توقيت نشر ورقة العمل، رسم تفاؤال 
فــي صــدور  الــنــاس  مــن  كبيرة  لــدى شريحة  كبيرا 
البنوك  رأي  فما  االختياري..  للتمديد  آخــر  قــرار 

والمصارف..؟؟ 
مالحظة واجبة:

منظمة  نالت عضوية  جناحي  سونيا  السيدة 
فــازت  سلمان  جميلة  الــدكــتــورة  الــدولــيــة..  العمل 
الطب..  العربية في مجال  للمرأة  التميز  بجائزة 
البتروكيماويات  شركة  من  شريف  نجاة  األســتــاذة 
جاءت ضمن قائمة النساء األكثر تأثيرا في الوطن 
العربي والشرق األوسط.. نجاح المرأة البحرينية 
تحققه  الذي  والمشرف،  المتواصل  التقدم  يؤكد 

مملكة البحرين.
مالحظة واجبة أخرى:

مــن  والـــطـــلـــبـــة  الـــطـــالـــبـــات  ــدد  ــ عـ كــــم  أدري  ال 
الدارسين في جامعات مملكة  الشقيقة  فلسطين 
الــبــحــريــن؟ كــم أتــمــنــى لــو قــامــت تــلــك الــجــامــعــات 
عنهم..  تخفيضها  أو  الــدراســيــة  الـــرســـوم  بــإلــغــاء 
وإنساني،  الدعم بشكل حضاري  ألنهم يستحقون 
الــظــروف..  هــذه  مثل  في  وخاصة  ومعلن،  قانوني 
ومملكة البحرين رائدة دائما بالمبادرات الخيرية 

في المجاالت التنموية.
آخر السطر:

منصور  »لميس  البحرينية  الشابة  اهلل  رحــم 
عــبــداهلل« الــتــي ظــهــرت فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي، وهــي 
مـــن أصـــحـــاب الــهــمــم، وتــمــنــت أن تــعــمــل فـــي أحــد 
مشكورا  الوطني  البحرين  بنك  فتجاوب  البنوك، 
راقية،  مجتمعية  مــبــادرة  كانت  بتوظيفها..  وقــام 
تحسب لبنك البحرين الوطني.. فخالص التعازي 

ألهل وزمالء المرحومة »لميس منصور«.

malmahmeed7@gmail.com

تقرير مركز »درا�سات«.. 

واأق�ساط البنوك 

ــزت لــجــنــة الـــشـــؤون  أنــــجــ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ الـــــمـــــالـــــيـــــة واالقــ
ــــورى بــرئــاســة  ــــشـ بــمــجــلــس الـ
خــــالــــد حـــســـيـــن الــمــســقــطــي 
ــًرا  تــــقــــريــ  19 ــه  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ مـــــا 
ــيـــن  ــوانـ ــقـ ــن الــــمــــراســــيــــم بـ ــ عــ
فضاًل  القوانين،  ومشروعات 
ــابـــات الــخــتــامــيــة  ــن الـــحـــسـ عــ
الـــمـــوحـــدة لــلــدولــة وحــســابــي 
واآلراء  األجـــيـــال  احــتــيــاطــي 
للجان  واالقتصادية  المالية 
األخـــــرى والـــتـــي أحــيــلــت إلــى 
الــلــجــنــة خـــالل دور االنــعــقــاد 
الــثــالــث مــن الفصل  الـــعـــادي 

التشريعي الخامس.
وجاء إنجاز اللجنة لهذه 
اجتماًعا   28 خــالل  التقارير 
عــقــدتــهــا الــلــجــنــة ضــمــن دور 
االنعقاد، فيما حظي مشروع 
ــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــمـ قــــانــــون الـ
 2022-2021 للعامين  للدولة 
االجتماعات،  من  عــدد  بأكبر 
خـــــــــاصـــــــــة مـــــــــــع احــــــتــــــســــــاب 
االجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي شــاركــت 
فيها اللجنة إلى جانب لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية 
والحكومة،  الــنــواب  بمجلس 
فــــيــــمــــا شــــمــــلــــت الــــتــــقــــاريــــر 
اللجنة  قــبــل  مــن  الــمــرفــوعــة 
مراسيم   5 المجلس  لمكتب 
ــات  ــروعــ ــشــ مــ و6  بــــقــــوانــــيــــن، 
قوانين، فضاًل عن 8 حسابات 
آراء   5 إلـــى جــانــب  خــتــامــيــة، 
مالية واقتصادية تم إحالتها 

إلى اللجان األخرى.
ــيــــن  ــامــ ــت مــــضــ ــ ــنــ ــ ــايــ ــ ــبــ ــ ــ وت
ــيـــن الــتــي  الـــمـــراســـيـــم بـــقـــوانـ
بحثتها اللجنة بين التصرف 
ــوال حــســاب  ــ فـــي جـــزء مـــن أمـ
القادمة،  األجــيــال  احتياطي 
ــة  ــارئـ طـ ــات  ــروفــ ــصــ مــ وإدراج 
ضـــمـــن الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة 
المالية 2020،  للسنة  للدولة 
إلــــــى تـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام 
الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم )15( 
سندات  بــإصــدار   1977 لسنة 
التنمية، وتعديل بعض أحكام 
قـــانـــون الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة، 
قانون  أحــكــام  بعض  وتعديل 

إعادة التنظيم واإلفالس.
ــا تـــضـــمـــنـــت قـــائـــمـــة  ــمـ ــيـ فـ
ــات الـــقـــوانـــيـــن الــتــي  ــروعـ ــشـ مـ
ــنــــة خــــالل  ــلــــجــ نـــاقـــشـــتـــهـــا الــ
قــانــون  دور االنــعــقــاد مــشــروع 
بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بــــــقــــــانــــــون بــــــشــــــأن الــــســــجــــل 
الــتــجــاري )الــمــعــد بــنــاء على 

من  المقدم  بقانون  االقتراح 
مــجــلــس الــــشــــورى(، ومــشــروع 
قـــانـــون بــاعــتــمــاد الــمــيــزانــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــلــســنــتــيــن 
و2022،   2021 الـــمـــالـــيـــتـــيـــن 
ــون  ــانـ ــاًل عــــن مــــشــــروع قـ فــــضــ
بتعديل المادة )1( من قانون 
التجارية  الــعــالمــات  )نــظــام( 
لدول  التعاون  مجلس  لــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، ومـــشـــروع 
الـــبـــنـــد )د(  بــتــعــديــل  ــون  ــانــ قــ
قــانــون  الـــمـــادة )23( مــن  مــن 
ــامــــالت  ــعــ ــمــ الــــخــــطــــابــــات والــ
اإللكترونية )المعد في ضوء 
من  المقدم  بقانون  االقتراح 

مجلس الشورى(.
كــــمــــا نــــاقــــشــــت الـــلـــجـــنـــة 
مــــشــــروع  الــــســــيــــاق  ذات  فـــــي 
ــانـــون بــتــعــديــل الـــمـــادة )1(  قـ
مــن الــمــرســوم بــقــانــون بشأن 
الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري )الــمــعــد 
ــراح بــقــانــون  ــتــ ــوء االقــ فـــي ضــ
المقدم من مجلس الشورى(، 
ومشروع قانون بتعديل بعض 
أحــــــكــــــام الـــــقـــــانـــــون بـــإنـــشـــاء 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــئـ ــيـ وتـــنـــظـــيـــم هـ

للسياحة والمعارض.
الختامية  الحسابات  أما 
التي بحثتها اللجنة خالل دور 
الفصل  من  الثالث  االنعقاد 
ــامـــس فــقــد  ــخـ الـــتـــشـــريـــعـــي الـ
الختامية  الحسابات  ضمت 
الــمــوحــدة لــلــدولــة لــلــســنــوات 
 ،2019  ،2018  ،2017  ،2016

وتقارير أداء تنفيذ الميزانية 
ــانـــب  ــا، إلـــــــى جـ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
حساب  من  المناقالت  كشف 
تــــقــــديــــرات أخــــــرى لــــلــــوزارات 
فيما  الــحــكــومــيــة،  والــجــهــات 
الختامية  الحسابات  شملت 
القادمة  األجيال  الحتياطي 
نفس  اللجنة  ناقشتها  التي 

السنوات المالية.
وفيما يتعلق باالقتراحات 
ــدم بــهــا  ــقــ ــي تــ ــتــ بـــقـــوانـــيـــن الــ
ــورى  ــ ــشـ ــ ــاء مـــجـــلـــس الـ ــ ــضــ ــ أعــ
خالل  اللجنة  بحثتها  والتي 
شــمــلــت  فـــقـــد  ــاد  ــقــ ــعــ االنــ دور 
ــون بــتــعــديــل  ــانـ ــقـ االقـــــتـــــراح بـ
المادة )42( من قانون تنظيم 
ســـــــوق الــــعــــمــــل، واالقــــــتــــــراح 
أحكام  بتعديل بعض  بقانون 
ــانــــون حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك  قــ
وتــــــعــــــديــــــالتــــــه، واالقــــــــتــــــــراح 
تسوية  مركز  بإنشاء  بقانون 
الرياضية  الــمــنــازعــات  وفــض 
البحرين، فضاًل عن  بمملكة 
البيع  بشأن  بقانون  االقتراح 
بالتقسيط، واالقتراح بقانون 
لألمن  العامة  الهيئة  بإنشاء 
بقانون  واالقـــتـــراح  الــغــذائــي، 
ــادة جـــديـــدة بــرقــم  بــإضــافــة مــ
الهيئة  قانون  إلى  مكرًرا(   6(
االجتماعي،  للتأمين  العامة 
إلــى جــانــب االقــتــراح بقانون 
بإضافة مادة جديدة برقم )9 
بقانون  المرسوم  إلى  مكرًرا( 

بشأن التأمين ضد التعطل.

خالل دور االنعقاد الثالث

�سملت  تقريرا   19 تنجز  ال�سورى«  »مالية 

الميزانية العامة للدولة و5 مرا�سيم بقوانين

} لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورى.

} محمود البحراني.

} د. وليد المانع.

الثالث 36 اجتماعا في دور االنعقاد  راأيا خالل  32 تقريرا و73  تنجز  النواب  مالية 

كتب وليد دياب:

وكيل  الــمــانــع  ولــيــد  د.  كشف 
وزارة الصحة عن توظيف الوزارة 
لعدد 1484 كادرا تمريضيا وطبيا 
خـــالل الــفــتــرة مـــن يــنــايــر وحــتــى 
 600 حــوالــي  منهم   ،2020 مـــارس 
بحريني في تخصصات مختلفة.
ــار خـــالل لــقــاء مـــع عــدد  ــ وأشـ
مــن الــنــواب أمــس بحضور وزيــرة 
الصحة فائقة الصالح إلى أنه تم 
 838 منهم  أجنبيا   885 توظيف 
في تخصص التمريض، موضحا 

أن تلك الوظائف تم اإلعالن عنها 
ولكنهم  مــرة،  مــن  أكثر   2020 فــي 
التي  الكافية  األعـــداد  يتلقوا  لم 
الداخل، مضيفا  يحتاجونها من 
ــول عـــلـــى جــمــيــع  ــم الـــحـــصـ أنـــــه تــ
الــخــدمــة  فــي  الــمــوجــودة  األوراق 
لتوظيفهم  للمرضين  الــمــدنــيــة 
وأن وزارة الصحة ليس لديها أي 
الممرضين  توظيف  فــي  مشكلة 
لحاجتها الكبيرة إليهم، وخاصة 
تــخــصــص الـــتـــمـــريـــض فــــي قــســم 

العناية القصوى. 
الــوزارة أن جميع  وأكــد وكيل 

هي  األجــانــب  الممرضين  عــقــود 
عقود مؤقتة ومرتبطة بالجائحة، 
خاصة وأنه بعد انتهاء األزمة قد 
لبقائهم،  هــنــاك حــاجــة  يــكــون  ال 
الــمــتــطــوعــيــن  ــدد  ــ عـ أن  مــضــيــفــا 
منذ بداية الجائحة من مختلف 
متطوعا   1550 بلغ  التخصصات 
منهم 481 من األطباء، مبينا أن 
أكــثــر مــن نــصــف هـــؤالء األطــبــاء 
غــيــر مــســتــوفــيــن الـــشـــروط وغــيــر 
حــاصــلــيــن عــلــى رخـــصـــة مـــزاولـــة 
تمت  أو  االمتياز  سنة  أو  المهنة 

معادلة شهاداتهم.

ــــي  ــاقـ ــ بـ أن  إلــــــــــــى  ولـــــــفـــــــت   
مهن  أصــحــاب  مــن  المتطوعين 
بالمساعدة  يقومون  طبية  غير 
ــي أمـــــــــور أخـــــــــرى كـــالـــهـــنـــدســـة  ــ فــ
المعلومات،  وتقنية  والحسابات 
فــي  األولــــــويــــــة  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرا 
للمتطوعين  مكافآت  تخصيص 
الــمــتــعــاونــيــن مــنــذ بــدايــة األزمـــة 
أنـــه  عـــــن  كـــاشـــفـــا  اآلن،  وحــــتــــى 
ــديـــم  ــقـ ــة عــــلــــى تـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ تــــــم الـ
ــؤالء  ــن هـ مـ لـــعـــدد 561  مـــكـــافـــآت 
المتطوعين، مقسمة على حسب 

تخصصاتهم.

وظفن�ا 600 بحرين�ي العام الما�سي.. وعقود االأجان�ب مرتبطة بالجائحة

فائقة  الصحة  وزيـــرة  أعلنت 
حاليا  تعمل  الــــوزارة  أن  الــصــالــح 
ــــف جـــمـــيـــع  ــيـ ــ ــوظـ ــ ــث تـ ــ ــحـ ــ ــى بـ ــ ــلـ ــ عـ
المتطوعين من الكادر التمريضي 
والـــطـــبـــي، صـــــرح بـــذلـــك كــــل مــن 
الــنــواب سيد فــالح هــاشــم وخالد 
وزينب  النفيعي  وإبراهيم  بوعنق 
مع  اجتماعهم  عقب  عبداألمير، 
وزيرة الصحة ووكيل وزارة الصحة 

أمس.
وأشـــــــــــار الـــــــنـــــــواب فــــــي بـــيـــان 
ملف  طــرحــوا  قــد  بأنهم  مشترك 
تـــوظـــيـــف جـــمـــيـــع الــمــتــطــوعــيــن 
الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم 
بــالــعــمــل فــي الــصــفــوف األمــامــيــة 
ــا،  ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيــ ــفــ ــة لــ ــهــ ــواجــ ــمــ الــ
بــأنــهــا بصدد  ــادت  أفــ الـــوزيـــرة  وأن 
الممرضين  مــن  بـــدءًا  توظيفهم 
ــت جــمــيــع الــمــمــرضــيــن  حــيــث دعــ
إلنـــــهـــــاء إجــــــــــــراءات ومـــتـــطـــلـــبـــات 
ــوان الــخــدمــة  ــ الــتــوظــيــف لـــدى ديـ
في  الــصــحــة  وزارة  وأن  الــمــدنــيــة، 
ــى الــمــمــرضــيــن  ــ ــة إلـ ــاسـ ــة مـ ــاجـ حـ
ــدد من  ــع تــشــغــيــل عــ خـــصـــوصـــًا مـ

المراكز الصحية 24 ساعة.
ولــفــت الـــنـــواب إلـــى أن وكــيــل 
إلى  لفت  المانع  وليد  د.  ــوزارة  الـ
البدائل  حاليا  تبحث  الــــوزارة  أن 
األطــبــاء  لتوظيف  والــمــقــتــرحــات 
يحصلوا  لــم  الــذيــن  المتطوعين 
ــة الــمــهــنــة  ــ ــزاولــ ــ عـــلـــى رخــــصــــة مــ
ــئــــك الـــذيـــن لـــم يــتــمــوا سنة  وأولــ

االمتياز.
وطـــرح الــنــواب األربــعــة ملف 
توظيف األجانب مطالبين الوزارة 
بسياسة اإلحالل، حيث أكد رئيس 
األطـــبـــاء بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة د. 

أحمد األنصاري بأنه تم استقدام 
العربية  الــدول  إحــدى  أطباء من 
متوفرة  غير  تخصصات  أصحاب 

في البحرين.
استعداد  الــوزيــرة  أبــدت  فيما 
الـــــــــــــــــوزارة لــــتــــوظــــيــــف خـــريـــجـــي 
ــيـــن أصـــحـــاب  ــتـــشـــاريـ الـــطـــب االسـ
الــتــخــصــصــات الـــشـــاغـــرة، ووعـــدت 
ــع األطـــــــبـــــــاء  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــف جـ ــيـ ــ ــوظـ ــ ــتـ ــ بـ
ــيــــن  ــتــــوفــ الــــمــــتــــطــــوعــــيــــن الــــمــــســ

للشروط.
وقالت الوزيرة إنه تم توظيف 
و41  ومـــــمـــــرضـــــة  ــا  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ مـ  87
التخصصات  قطاع  من  متطوعا 
الصيدلية  مثل  األخـــرى  الُطبية 

والُمختبرات.
وأشاد النواب في هذا الصدد 
بالتجاوب السريع لوزيرة الصحة 
ــــن ضـــحـــوا  واهـــتـــمـــامـــهـــا بـــضـــم مـ
في  بالعمل  وأنفسهم  بــأرواحــهــم 
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة الــُمــواجــهــة 
ــد-19،  ــيــ ــوفــ ــيـــروس كــــورونــــا )كــ ــفـ لـ
بضرورة  المتخرجين  كــل  داعــيــن 
ــن أجــل  ــع الــــــــوزارة مـ الـــتـــواصـــل مـ
ــوري، مــشــيــريــن  ــ ــفــ ــ ــيـــف الــ ــوظـ ــتـ الـ
إلـــى أن هــنــالــك اتــفــاقــا مــع جهاز 
الخدمة المدنية في هذا الصدد.
بقية  أن  األربعة  النواب  وأكد 
ــن الــتــخــصــصــات  الــُمــتــطــوعــيــن مـ
األخرى )غير الطبية( سيتم رفع 
تــوصــيــة لــلــحــكــومــة بــتــوظــيــفــهــم، 
ــدت  أبــ ــد  قــ الــــــــــوزارة  أن  ــن  ــديـ ــؤكـ مـ
بذلتها  التي  بالجهود  اهتمامها 
ــفــــرق الــطــبــيــة مــــن ُمــمــرضــيــن  الــ
الجائحة  فــتــرة  فــي  وُمــتــطــوعــيــن 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســالمــة ورفــاهــيــة 
الُمواطنين والٌمقيمين من خالل 

التضحية بأرواحهم.
وأشاروا إلى أن الوزارة ستقوم 
ــأة لــلــمــتــطــوعــيــن  ــافــ ــكــ ــ بــــصــــرف ُم
تقديرا على ما بذلوه من جهود، 
موضحين أنهم قاموا برفع قوائم 
وتخصصات  أسماء  على  تحتوي 
ــــى ســمــو  جــمــيــع الــمــتــطــوعــيــن إلـ
ولي العهد رئيس الــوزراء صاحب 

الملكي األمير سلمان بن  السمو 
النظر  لــغــرض  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
باهتمام  ُمنوهين  توظيفهم،  في 
ســـمـــوه الــشــخــصــي بـــهـــذا الــمــلــف 

المهم.
وكـــشـــف الــــنــــواب األربــــعــــة أن 
الوزارة أكدت لهم السعي الحثيث 
مكان  البحرينية  الكوادر  إلحالل 

األجانب العاملة في التخصصات 
الـــدقـــيـــقـــة والـــــــنـــــــادرة كـــالـــعـــنـــايـــة 
الــمــركــزة مــن خـــالل الــتــعــاون مع 
كلية العلوم الصحية والجامعات 
الــطــبــيــة فـــي الــبــحــريــن لــتــقــديــم 
برامج ُمتخصصة في التمريض.

ــاء،  ــ ــبـ ــ ــاألطـ ــ ــا يـــعـــنـــى بـ ــمــ ــيــ وفــ
يتم  أن  ــعــــة  األربــ ــنــــواب  الــ طـــالـــب 
شمولهم بعملية التوظيف أيًضا، 
ُمشيرين  الُمتطوعين،  خصوًصا 
إال أن الــوزارة لفتت إلى اختالف 
عملية توظيفهم عن الممرضين 
يـــخـــوضـــوا  أن  ــجـــب  يـ إنــــــه  ــث  ــيـ حـ
لــعــمــلــيــات تـــدريـــب وامـــتـــيـــاز ومــن 
ثـــم تـــجـــرى عــمــلــيــات الــتــوظــيــف، 
منهم  الُمتطوعين  أن  ُمضيفين 
ستقوم الوزارة بتوفير برامج لهم 
عملية  يــتــمــوا  لــم  أغلبيتهم  ألن 
الذين  ولكن  والتدريب،  االمتياز 
لتوظيفهم  بــرامــج  هنالك  أتــمــوا 
المدفوع  للتدريب  أخرى  وبرامج 

األجر.

برامج خا�صة لتدريب االأطباء الُمتطوعين لتاأهيلهم بهدف توظيفهم

نواب: وزيرة ال�سحة توؤكد توظيف جميع الُمتطوعين من الممر�سين

} اإبراهيم النفيعي.
} �صيد فالح ها�صم.} وزيرة ال�صحة.

} زينب عبدالأمير. } خالد بوعنق.

ع���لى  اإي�ج��اب�ي���ا  اأث���رت  »ك����ورون���ا« 

ال��سك���وك م��ست���وى  ورف�ع���ت  البح�ريني���ات 
كتبت زينب إسماعيل: 

ــة  ــريــ ــت الـــمـــســـتـــشـــارة األســ ــالــ قــ
والــتــربــويــة عــالــيــة جــاســم الــهــمــالن 
بــشــكــل  أثــــــرت  ــا  ــ ــورونـ ــ كـ إن جـــائـــحـــة 
البحرينيات،  النساء  على  إيجابي 
تـــداول تقارير دولــيــة بأنها  فــي ظــل 
بالوحدة  اإلحساس  مستوى  رفعت 
والعزلة االجتماعية في مجتمعات 

أخرى.
على  )حاصلة  الهمالن  وذكـــرت 
ــــي الـــتـــدريـــب  مـــاجـــســـتـــيـــر مـــهـــنـــي فـ
الــجــائــحــة  أن  الــنــفــســي(  واإلرشـــــــاد 
رفعت مستوى الشكوك بين األفراد 
إثر التباعد االجتماعي الحقيقي. 
الــجــائــحــة فـــي األشــهــر  وقـــالـــت إن 
األولى النتشارها رفعت من مستوى 
تأقلم  مــع  لكن  األســريــة،  المشاكل 
المنزل  البقاء في  األســر مع وضع 
الفترة  خــالل  المشاكل  انخفضت 

األخيرة.

إلـــــــــى أن  ــالن  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ الــ ولـــــفـــــتـــــت 
ــيــــاة الـــنـــســـاء  ــائـــحـــة حــــولــــت حــ الـــجـ
البحرينيات إلى أكثر راحة وسالسة 
جديدة  إلكترونية  سبل  تــوافــر  مــع 
ــل وخـــارج  فـــي تــســهــيــل عــمــلــهــن داخــ
المنزل، وتوزيع األدوار داخل البيت 

ما بين كافة أفراد األسرة الواحدة. 
أكثر  بــاتــوا  األســـرة  أفـــراد  أن  وبينت 
أطول  وقتا  بقائهم  ظل  في  تقاربا 

داخل المنزل.
وأكدت الهمالن أن بعض األسر 
الــبــحــريــنــيــة تــأقــلــمــت بــشــكــل أكــبــر 
االجتماعي  التباعد  ـــراءات  إجـ مــع 
ــاة أكــثــر  ــيـ ــــى أســــلــــوب حـ وحـــولـــتـــه إلـ
أخــرى  أســر  اتجهت  فيما  إيجابية، 
تعاني مشاكل أسرية قبل األزمة إلى 
أفرادها،  بين  ما  التباعد  مزيد من 
عبر خلق محيط اجتماعي جديد.

أفراد  جميع  الهمالن  ونصحت 
الــذات عبر عدم  بتطوير  المجتمع 
النفسية  المشاكل  بين  ما  الخلط 
والــتــعــامــل مــع اآلخــريــن فضال عن 
في  المنخفضة  النبرات  استخدام 
لغة العتاب، مبينة أن كافة المشاكل 
بمجرد  الــوقــت  مـــرور  مــع  ستنتهي 
التفاهم ما بين الطرف اآلخر من 

دون الحديث عنه.

وكيل ال�صحة: 

} عالية الهمالن.

البحرين تدين محاولة الحوثي 

زورق  با�ستخدام  ال��ه��ج��وم 

االأحمر البحر  بجنوب  مفخخ 

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانــت 
واستنكرت بشدة محاولة ميليشيا الحوثي 
المدعومة من إيران القيام بهجوم عدائي 
البحر  بــجــنــوب  مــفــخــخ  زورق  بــاســتــخــدام 
اســتــمــرار الحوثي في  أن  األحــمــر، مــؤكــدة 
يعكس  الممنهجة  العدائية  األعمال  هذه 
ــا عــلــى تــهــديــد الــمــالحــة  ــًحــ إصــــــــراًرا واضــ
الــبــحــريــة وزعــزعــة األمـــن واالســتــقــرار في 

المنطقة.
بـــقـــوات  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  تــشــيــد  وإذ 
دعـــم الــتــحــالــف فـــي الــيــمــن الــتــي تمكنت 
الزورق وتدميره، فإنها تؤكد  من اعتراض 
أجل  من  الدولية  الجهود  تكثيف  ضــرورة 
ووضــع  اإلرهــابــيــة،  الميليشيات  هـــذه  ردع 
حـــد النــتــهــاكــاتــهــا الــمــســتــمــرة لــلــقــوانــيــن 
الــدولــيــة والــتــي تــهــدف إلـــى عــرقــلــة حركة 

المالحة البحرية.
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كــشــف قــســم مــراقــبــة األغــذيــة 
بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
عن إغالق مطعم غلًقا إداريًا لمدة 
أسبوع ومخالفة 11 مطعما، وذلك 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــع  مــ بــالــتــنــســيــق 
وهــــيــــئــــة الــــبــــحــــريــــن لـــلـــمـــعـــارض 
ــاذ اإلجــــــراءات  والـــمـــؤتـــمـــرات التـــخـ
الى  الالزمة إلحالة هذه المطاعم 
الجهات القانونية، وذلك إثر رصد 
االحــتــرازيــة  لــإجــراءات  مخالفات 
ــة لــلــحــد مــن  ــيـ ــائـ ــوقـ والـــتـــدابـــيـــر الـ
ذلك  يأتي  حيث  الفيروس  انتشار 
اســــتــــمــــراًرا لــمــتــابــعــة اإلجـــــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
للحد مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
وزارة  مـــن  ــادرة  ــصــ والــ  »19 »كــوفــيــد 

الصحة.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل الــــــزيــــــارة 
مفتشو  بــهــا  قـــام  الــتــي  التفتيشية 
قــســم  مــــن  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  إدارة 
مراقبة األغذية بالوزارة وبالتعاون 
مايو   23 يــوم  الــداخــلــيــة،  وزارة  مــع 
الــزيــارات  تكثيف  ــار  إطـ فــي  2021م 
والتي تهدف إلى التأكد من التزام 
الصحية  بــاالشــتــراطــات  المنشآت 
ــرة الــمــنــصــوص  ــيــ والـــــقـــــرارات األخــ
مــطــعــًمــا في  عــلــيــهــا، وشــمــلــت 95 

مختلف المحافظات.
ــًرا  ــنــــت الـــــــــــــوزارة أنـــــــه نــــظــ ــيــ وبــ
ــلــــك الـــمـــطـــاعـــم  الـــــــى مـــخـــالـــفـــة تــ
اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات واالشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
ــوزاري رقـــم 51 لسنة  ــ فــي الــقــرار الـ

الصحية  االشتراطات  بشأن   2020
الــمــطــاعــم  فـــي  تطبيقها  ــواجـــب  الـ
انتشار  والــمــقــاهــي الحــتــواء ومــنــع 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، ورصد 
مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا 
حيال  القوانين  تطبيق  تم  الشأن، 
المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة 
القضائي  الضبط  مأموري  أن  إلى 
ــأمــــوري  قــــامــــوا بــالــتــنــســيــق مــــع مــ
الداخلية  بوزارة  القضائي  الضبط 
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بضبط  التفتيش،  ــإدارة  بــ متمثلة 
وغلقها  الــمــطــاعــم  هــــذه  مــخــالــفــة 
إدارًيا لمدة أسبوع، تمهيًدا التخاذ 
اإلجراءات اإلدارية والقانونية بهذا 

الشأن.
ومن جانب آخر قام قسم صحة 
البيئة بعدد من الزيارات التفتيشية 
 3 بـــــزيـــــارة   2021/5/21 ــوم  ــ يــ فــــي 
واحد،  ومخالفة  نسائية  صالونات 
وزيارة 5 صالونات رجالية ومخالفة 
 ،2021/5/22 بــتــاريــخ  أمـــا  مــنــهــا،   4
نسائية  صالونات   3 زيـــارة  تــم  فقد 
وزيارة  للمتابعة،  منها   2 ومخالفة 
8 صــالــونــات رجــالــيــة ومــخــالــفــة 7 
ــلــــق صـــالـــة  ــا، إلـــــــى جــــانــــب غــ ــهــ ــنــ مــ
أسبوع.  لمدة  إداريـــا  غلقا  رياضية 
 8 زيــــارة  تــم   2021/5/23 يـــوم  وفـــي 
صــالــونــات نــســائــيــة مــع مــخــالــفــة 3 
رجالية  صــالــونــات   8 ــارة  وزيــ منها. 

ومخالفة 3 مع غلق صالون رجالي 
واحد، وزيارة صالة رياضية واحدة، 
التي  الصحي  للصرف  ومحطتين 
ــراءات. أمــا  ــاإلجــ تــبــيــن تــقــيــدهــمــا بــ
بـــشـــأن بــقــيــة الـــمـــحـــال الـــتـــي تمت 
الرقابة عليها في كل المحافظات، 
فـــقـــد تــــم تــنــبــيــه بـــعـــض الــمــحــالت 
ــا قــــصــــور فــي  ــهـ مـــمـــن لــــوحــــظ لـــديـ
آلــــيــــة تــطــبــيــق بـــعـــض اإلجـــــــــراءات 
فتم  للتصحيح،  قابلة  هــي  والــتــي 
تــصــحــيــحــهــا فـــي الـــحـــال مـــن قبل 
أصــحــاب تلك الــمــحــال. وتــم دعــوة 
ــــى مـــواصـــلـــة االلــــتــــزام  الــجــمــيــع إلـ
والتحلي بروح المسؤولية العالية، 
أي مخالفات  الفوري عن  واإلبــالغ 

موضحة  رصدها،  يتم  تجاوزات  أو 
أن هـــذه الــخــطــوات الــمــهــمــة تــأتــي 
وللتحقق  العامة  الصحة  لتأمين 
مـــــن الــــــتــــــزام األفــــــــــــراد وأصــــحــــاب 
ــيـــة  ــي وبـــقـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الــــمــــطــــاعــــم والـ
بالصحة  الــعــالقــة  ذات  الــمــحــالت 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة  ــ ــاإلجـ ــ الـــعـــامـــة بـ
ــات الــصــحــيــة الــواجــب  ــراطـ ــتـ واالشـ
تــطــبــيــقــهــا، وهــــو األمــــر الــــذي يعد 
ــًا لــلــحــد مـــن انــتــشــار  ــامـ مـــرتـــكـــزا هـ
ــا، حـــيـــث تــتــواصــل  ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ فــ
ــتـــم بـــذل  الـــــزيـــــارات الـــمـــيـــدانـــيـــة ويـ
اإلجـــراءات  واتــخــاذ  الجهود  أقصى 
ــة لــضــمــان صــحــة وســالمــة  الــــالزمــ

الجميع.

�إغالق مطعم ومقهى ومخالفة 11 مطعما و19 �سالونا ن�سائيا ورجاليا

ــــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــرائـ ــ ــــجـ ــة الـ ــافـــحـ ــكـ ــت مـ ــ ــ دعـ
إلــــى تجنب  ــرام  ــكــ الــ الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
ومعلومات  بــيــانــات  أي  تــــداول  ــدم  وعـ الــشــائــعــات 
ــن شـــأنـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر ســلــبــا عــلــى  غـــيـــر دقـــيـــقـــة مــ
األمر  الوطنية،  بالمصلحة  واإلضــرار  المجتمع 

المعلومات من مصادرها  استقاء  يتطلب  الذي 
الــرســمــيــة، مــشــدديــن فــي الــوقــت ذاتـــه على قيام 
الجهات المختصة باتخاذ اإلجراءات القانونية 
الــمــقــررة حــيــال كــل مــن يــثــبــت تــورطــه فــي نشر 

الشائعات المغرضة.

�لجر�ئم �الإلكترونية تحذر من �الن�شياق ور�ء �ل�شائعات

استمر  جحيم  مــن  التخلص  ثالثينية  فــتــاة  تمكنت 
أســبــوعــا عــقــب وصــولــهــا الـــى الــبــحــريــن للعمل فــي مجال 
الــتــدلــيــك، حــيــث وقــعــت ضــحــيــة لــعــصــابــة أجــبــرتــهــا على 
مــمــارســة الــدعــارة، إال أنــهــا تمكنت فــي الــيــوم الــســابــع من 
وصــولــهــا مــن الــتــواصــل مــع ســفــارة بــلــدهــا الــتــي تواصلت 
اآلداب  وحماية  بالبشر  االتجار  مكافحة  إدارة  مع  بدورها 
العامة وتم تخليصها والقبض على المتهمين، حيث تلقت 
اإلدارة بالغا من سفارة دولة آسيوية يفيد بتلقي بالغ من 
فتاة تدعي احتجازها في إحدى الشقق بمنطقة الجفير 
توجهت  الفور  وعلى  الدعارة  ممارسة  على  إجبارها  ويتم 
قـــوة أمــنــيــة الـــى مــكــان الــبــالغ إال أن الــشــقــة كــانــت خــاويــة 
فتم التواصل مع مقدم البالغ الذي أخبر أفراد األمن أن 
المبلغة تفيد انها تم نقلها إلى سطح المبنى، وتم التوجه 

إلى المكان وتحريرها والقبض على المتهمين.
وقالت المجني عليها انه تربطها عالقة قرابة بإحدى 

البحرين  في  عمل  فرصة  توفير  منها  وطلبت  المتهمات 
كون ظروفها المادية صعبة جدا في بلدها فعرضت عليها 
المجني  فــوافــقــت  الــتــدلــيــك  مــجــال  فــي  الــعــمــل  المتهمة 
استقبالها  فــي  وكــانــت  مـــارس   7 بــتــاريــخ  وحــضــرت  عليها 
الشقق  احـــدى  إلــى  نقلها  وتــم  والثانية  ــى  األولـ المتهمة 
بمنطقة الجفير وطلبا منها الخلود للنوم والراحة لبدء 
العمل في اليوم التالي وكان بالشقة عدة فتيات من نفس 

جنسيتها.
ــافـــت أنــهــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي تـــم إخــبــارهــا بأنها  وأضـ
تهديدها  تــم  رفــضــهــا  وعــنــد  الـــدعـــارة  مــجــال  فــي  ستعمل 
بتعرضها للمشاكل وصعوبة عودتها إلى بلدها مجددا إال 
في حالة دفع 1500 دينار، مضيفة انها أجبرت على لقاء 8 
زبائن خالل ستة أيام مقابل مبالغ مالية ما بين 10 دنانير 
اليوم  فــي  أنها  إال  المتهمتان،  عليها  تحصل  ديــنــارا  و20 
وأخبرتهم  بلدها  سفارة  مع  التواصل  استطاعت  السابع 

بالواقعة وحضرت الشرطة وتم تخليصها.
وأنكرت المتهمتان الواقعة وزعمتا أن المجني عليها 
هي من طلبت العمل في مجال الدعارة ولم يتم إجبارها، 
وتبين  ادعائهما  كذب  كشفت  أسبقياتهما  صحيفة  ان  إال 
بحقها  صــادر  واحداهما  أحكام  تنفيذ  من  هاربين  أنهما 
اليهما  النيابة  فأسندت  سنة،   15 بعقوبة  بالسجن  حكم 
أنهما أتجرا في شخص المجني عليها بأن قامتا بنقلها 
استغاللها  إســاءة  بغرض  غير مشروع  وإيوائها عن طريق 
 1500 دفــع  على  إجبارها  عن طريق  الــدعــارة  ممارسة  في 

دينار كونها في حالة ظرفية ال يمكن االعتداد بها.
عن  الــدعــارة  ارتــكــاب  على  عليها  المجني  كما حملتا 
حياتهما  في  واعتمدتا  والحيلة  والتهديد  االكــراه  طريق 
ممارس  مــن  عليها  المجني  تكسبه  مــا  على  كلية  بصفة 
الدعارة واعتمدا في حياتهما بصفة كلية على ما يكسبانه 

من ممارسة الدعارة على النحو المبين باألوراق.

بعد ��ستغاللها في �أعمال �لدعارة مدة �أ�سبوع 

�آ���ش��ي��وي��ة ت�����ش��رد ك��ي��ف خ��ل�����ش��ت ن��ف�����ش��ه��ا م���ن ع�����ش��اب��ة �ل��رذي��ل��ة

ــبــــرى الــمــدنــيــة  ــكــ ألــــزمــــت الـــمـــحـــكـــمـــة الــ
ــة  ــعـ مـــحـــكـــومـــا بـــالـــســـجـــن 3 ســــنــــوات فــــي واقـ
ديــنــار مــن مقر عمله برد  ألــف  اخــتــالس 200 
المبلغ المختلس إلى الشركة المجني عليها، 
وأشـــــــارت الــمــحــكــمــة إلــــى أنــــه طــالــمــا أصــبــح 
الحكم الجنائي باتا وغير قابل الطعن فيكون 
ويمتنع  المدنية  المحكمة  أمــام  الحجية  له 
تحققه  أو  بحثه  تعيد  أو  تخالفه  أن  عليها 
حتى ال تخالف الحكم الجنائي لذلك تقضي 
بـــإلـــزام الــمــدعــي بـــرد الــمــبــلــغ الــمــخــتــلــس مع 

فائدة قانونية %3.
غضون  فــي  إنــه  المدعية  الشركة  وقــالــت 
كــونــه  ــال  ــ عــلــيــه حـ الـــمـــدعـــى  ــام  ــ قـ ــام 2015  ــ عـ
يــعــمــل لـــدى إحــــدى فــــروع الــشــركــة بــاخــتــالس 
الشركة  فــروع  دينار من  ألــف   200 مبلغ مالي 
الــكــائــن بــأحــد الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة بسبب 
عمله حيث كان يقوم بغلق جهاز الدفع اآللي 
السريع واختالس المبلغ من دون إيداعه في 
أن  الـــى  وأشــــارت  للمدعية،  البنكي  الــحــســاب 
وبات  نهائي  حكم  بحقه  صــدر  عليه  المدعى 

ثالث  مــدة  حبسه  يقر  التمييز  محكمة  مــن 
سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة 
المحكمة  الـــى  فــلــجــأت  المختصة،  الــمــدنــيــة 
يرد  بأن  المدعى عليه  إلــزام  المدنية وطلبت 
مائة   ( دينارا   199.089 قدره  مبلغا  للمدعية 
وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانون دينارا 
القانونية  الــفــائــدة  إلــى  بــاإلضــافــة  بحرينيا( 
ــاريـــخ االســتــحــقــاق  ــن تـ ــواقـــع 5% ســنــويــا مـ بـ

الحاصل في 2015 وحتى السداد التام.
قضاء  فــي  الــمــقــرر  ان  المحكمة  وقــالــت 
التمييز أن الحكم الصادر في المواد الجنائية 
تكون له حجية في الدعوى المدنية، كلما كان 
قد فصل فصال الزما في وقوع الفعل المكون 
الجنائية  الدعوتين  بين  المشترك  لألساس 
الفعل  لهذا  القانوني  الوصف  وفي  والمدنية 
فــــإذا فــصــلــت المحكمة  إلـــى فــاعــلــه،  ونــســبــتــه 
على  يمتنع  فــإنــه  األمــــور  هـــذه  فــي  الجنائية 
ويتعين  بحثها  تعيد  أن  المدنية  المحكمة 
عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق 
حكمها  يكون  ال  لكي  بها  المتصلة  المدنية 

مــخــالــفــا لــلــحــكــم الــجــنــائــي الــســابــق لـــه كما 
أن الــحــكــم الــجــنــائــي ال تــكــون لــه قـــوة الــشــيء 
إذا  إال  المدنية  المحاكم  أمـــام  بــه  المحكوم 
إمــا الستنفاد طرق  الطعن  يقبل  باتا ال  كــان 

الطعن الجائزة فيه وإما لفوات مواعيدها.
ــه هـــديـــا عــلــى ذلــــك لما  ــى أنــ ــــارت إلــ ــ وأشـ
المحكمة  مــن  الــصــادر  الــحــكــم  حيثيات  كـــان 
ــبـــوت جــريــمــة  ــى ثـ ــ الــجــنــائــيــة قــــد خــلــصــت إلـ
بعد  المعاقب  عليه  المدعى  االختالس بحق 
كونه  2015 حال  عام  في غضون  قيامه  ثبوت 
مالي  مبلغ  بــاخــتــالس  الــمــدعــيــة  لـــدى  يعمل 
ولما  الشركة  فــروع  من  دينارا   199.089 قــدره 
تشكل  المطالبة  مبلغ  اخــتــالس  واقــعــة  كانت 
الجنائية  الـــدعـــوى  بــيــن  الــمــشــتــرك  األســــاس 
والدعوى المدنية وبهذا يكون الحكم الجنائي 
السالف البيان قد فصل بقضائه فصاًل الزمًا 
المشترك  لــألســاس  المكون  الفعل  وقــوع  فــي 
وصحة  والــمــدنــيــة  الجنائية  الــدعــويــيــن  بــيــن 

الدين المثبت به.
وأكدت انه لما كان ذلك الحكم قد أصبح 

نهائي وبات، ومن ثم يحوز معه في شأن هذه 
الــواقــعــة حــجــيــة الــشــيء الــمــحــكــوم فــيــه أمــام 
المحكمة  به هذه  المدنية فتتقيد  المحكمة 
أو  بحثه  تعيد  أو  تخالفه  أن  عليها  ويمتنع 
تــحــقــقــه حــتــى ال تــخــالــف الــحــكــم الــجــنــائــي، 
ــر الـــذي تقضي مــعــه بــإلــزامــه بـــأن يــؤدي  األمـ
)مائة  ديــنــارا   199.089 قــدره  مبلغا  للمدعية 
وتــســعــة وتــســعــون ألـــفـــا وتــســعــمــائــة وثــمــانــون 
دينارا بحرينيا(، وحيث انه عن طلب الفائدة 
فالحكمة تلزم المدعى عليها بها بواقع 3 % 
من تاريخ رفع الدعوى في تاريخ 2017/4/24 

لتجارية الدين
فلهذه األســباب حكمت المحكمة: بإلزام 
قدره  مبلغا  للمدعية  يؤدي  أن  عليه  المدعى 
ألف  وتسعون  وتسعة  )مــائــة  ديــنــارا   199.089
وتــســعــمــائــة وثـــمـــانـــون ديــــنــــارا بــحــريــنــيــا( مع 
رفع  تاريخ  من   %3 بواقع  القانونية  الفائدة 
وألــزمــتــه   ،2017/4/24 ــاريـــخ  تـ فـــي  الــــدعــــوى 
بـــرســـوم ومـــصـــروفـــات الـــدعـــوى ومــبــلــغــا قـــدره 

عشرون دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

} مأمور الضبط خالل غلق احد المطاعم المخالفة.

الكبرى  المحكمة  حــجــزت 
يــونــيــو   15 جـــلـــســـة  ــنـــائـــيـــة  الـــجـ
لــلــحــكــم فــــي قــضــيــة آســيــويــيــن 
واستوليا  آســيــويــة  على  احــتــاال 
حسابها  مــن  ديــنــار   2000 عــلــى 
ــراق  ــتـ الــبــنــكــي بـــعـــد عــمــلــيــة اخـ
عــــن طـــريـــق مــكــالــمــة هــاتــفــيــة، 
الجرائم  مكافحة  إدارة  وكــانــت 
االقـــتـــصـــاديـــة تــلــقــت بـــالغـــا من 
المجني عليها يفيد بأنها تلقت 
المتصل  يدعي  هاتفيا  اتصاال 
المعامالت  بشركة  مــوظــف  أنــه 
الــمــالــيــة وطـــلـــب مــنــهــا بــيــانــات 
ــل  ــــن أجـ بـــطـــاقـــتـــهـــا الـــبـــنـــكـــيـــة مـ
تحديثها وفى حال عدم تزويده 
بـــأنـــه سيتم  ــره  ــبـ أخـ بــالــبــيــانــات 
إيــــقــــاف الـــبـــطـــاقـــة، وخــــوفــــا مــن 
المجني  أمـــدت  الــبــطــاقــة  وقـــف 
إال  بــالــبــيــانــات  الــمــتــصــل  عليها 
هاتفية  بــرســالــة  تــفــاجــأت  انــهــا 
ديـــنـــار من  بــســحــب 2000  تــفــيــد 

حسابها البنكي.
الالزمة  التحريات  وبإجراء 
تم التوصل إلى احد المتهمين 
هـــو مـــن يــشــتــرك ويـــســـاعـــد في 
االستيالء على أموال الضحايا 
دولة  في  آلخــر  بإرسالها  ويقوم 

تم  اخر حيث  ويساعده  آسيوية 
والقبض  مكانهما  إلى  التوصل 
عــلــيــهــمــا، حــيــث أنـــكـــر احــدهــمــا 
ــار إلـــى أنـــه يعمل  ــ الــواقــعــة وأشـ
فـــي جــــراج لــتــصــلــيــح الــســيــارات 
صــديــقــه  الـــثـــانـــي  الــمــتــهــم  وأن 
حــضــر إلــيــه قــبــل الــقــبــض عليه 
ــلـــب مـــنـــه تــحــمــيــل  بــيــومــيــن وطـ
للصرافة  المالية  البرامج  احد 
رسالتين  ستصله  ــه  أنـ وأخـــبـــره 
بمبالغ مالية كل ما عليه فعله 
هو تسجيل بيانات تلك الرسالة 
وإعــــادة إرســــال األمــــوال مــجــددا 
ألحــــد األشـــخـــاص فـــي الــخــارج 
ديــنــار حيث  وذلـــك مــقــابــل 100 
نــفــذ مــا طــلــب مــنــه إال أنـــه بعد 

الواقعة بيوم تم استدعاؤه. 
فيما ادعى اآلخر أنه تلقى 
ــن شـــخـــص مــجــهــول  ــاال مــ اتــــصــ
أخـــبـــره بـــإرســـالـــه مـــا يــقــرب من 
وطــلــب  بــالــخــطــأ  ــار  ــنــ ديــ  2000
ــة  ــي دولــ تــحــويــلــهــا إلـــــى آخـــــر فــ
فقام  دينار   100 مقابل  آسيوية 
بـــتـــحـــويـــل األمــــــــــوال لــلــشــخــص 
ديـــنـــار   100 وتـــلـــقـــى  الـــمـــطـــلـــوب 
فعرض هو اآلخــر على صديقه 
األمر كونه يعلم أنه محتاج إلى 

الشخص  مع  فتواصل  األمـــوال 
ــال  الــمــجــهــول وطـــلـــب مــنــه إرســ
رسالة لصديقه مقابل حصوله 
على 100 دينار هو اآلخر ونفذا 

الواقعة. 
فـــــأســـــنـــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
الــمــتــهــمــيــن أنـــه فـــي 28 فــبــرايــر 
مــحــافــظــة  ــن  ــ أمـ بــــدائــــرة   2021
ــمــــال وآخــــــر  ــعــ ــتــ الــــعــــاصــــمــــة اســ
مــجــهــوال الــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي 
الخاص بالمجني عليها لغرض 
المبين  الــنــحــو  عــلــى  احــتــيــالــي 
باألوراق بأن قام المتهم الثاني 
بتحميل تطبيق بناء على طلب 
الجريمة  وتــمــت  االول  المتهم 
ــاق، كما  ــفــ بـــنـــاء عــلــى ذلــــك االتــ
تــوصــال وآخـــر مجهوال مــن دون 
ــى االســتــيــالء  مــســوغ قــانــونــي إلـ
ــلـــوك لــلــمــجــنــي  ــمـ ــال مـ ــ ــلـــى مــ عـ
عــلــيــهــا بـــاالســـتـــعـــانـــة بــطــريــقــة 
حساب  إلــى  وتحويله  احتيالية 
النيابة  احالتهما  حيث  كـــردت، 
إلى المحكمة الكبرى الجنائية 
الـــتـــي قــــــررت تـــأجـــيـــل الــقــضــيــة 
للمرافعة  مــايــو   19 جلسة  إلـــى 
ــاع الــمــتــهــمــيــن مع  ــ مـــن قــبــل دفـ

استمرار حبسهما.

حج��ز ق�شي��ة محتالي��ن �آ�ش��يويين �إل��ى 15 يوني��و

�لهاتفي��ة �لمكالم��ات  عب��ر  �سحاياهم��ا  ي�س��تدرجان 

كتب: عبداألمير السالطنة
ــي بـــحـــريـــنـــي مـــصـــرعـــه  ــقــ لــ
صباح أمس )االثنين( إثر حادث 
وكــان  الهملة،  بمنطقة  مـــروري 
بــحــريــنــي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 58 
الساعة  فــي  سيارته  يقود  عاما 
أمـــس وبسبب  الــســادســة صــبــاح 
ــدم الــتــقــيــد بــأنــظــمــة الـــمـــرور  عــ
فـــقـــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عــجــلــة 
الـــقـــيـــادة واصــــطــــدم بــنــخــلــتــيــن 
أدى  واقتلعهم مما  إنارة  وعمود 
إلـــى تـــدهـــور الــســيــارة وانــحــشــار 
ــلـــب  ــق بــــداخــــلــــهــــا وتـــطـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ الـ
ــانــــة بـــرجـــال  ــعــ ــتــ الـــــحـــــادث االســ
وقد  المدني إلخــراجــه،  الــدفــاع 
لقي مصرعه في موقع الحادث، 
ــيــــارة بــتــلــفــيــات  وتـــــضـــــررت الــــســ

كبيرة.
وفــــور وقــــوع الـــحـــادث حضر 
عدد من سيارات شرطة النجدة 
وقــــــام أفـــــرادهـــــا بــتــســهــيــل ســيــر 

شرطة  وصــول  لحين  المركبات 
المرور والدفاع المدني حيث تم 
إلى مشرحة  الجثة ونقلها  رفع 
مـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة الـــطـــبـــي، 
وبعدها فتحت الجهات الرسمية 
وقد  أسبابه،  لمعرفة  التحقيق 

ذكرت وزارة الداخلية على موقع 
تويتر:   - االجتماعي  التواصل 
 وفاة سائق مركبة )58 عاًما( إثر 
الهملة،  مــروري بمنطقة  حــادث 
ــهــــات الــمــخــتــصــة تــبــاشــر  والــــجــ

إجراءاتها في الموقع.

وف�اة بحرين�ي �إث�ر ح�ادث م�روري بمنطق�ة �لهملة

} وفاة بحريني في حادث تصادم.

بكرزكان زر�عية  بمخلفات  حريقا  يخمد  �لمدني  �لدفاع 
ــاد حــريــق  ــمــ ــن إخــ ــدنـــي مــ ــمـ تــمــكــن الــــدفــــاع الـ
أمــس  كـــرزكـــان عــصــر  زراعـــيـــة بمنطقة  بــمــخــلــفــات 
)االثنين( من دون وقوع إصابات. وتشير التفاصيل 
انــدلــع فــي عــصــر أمـــس بمخلفات  إلـــى أن حــريــقــا 
زراعــيــة وبــنــاء بمنطقة كـــرزكـــان، وعــلــى الــفــور قــام 
المدني  بــالــدفــاع  بــاالتــصــال  بالمكان  الــمــوجــودون 
الـــذيـــن حـــضـــروا عــلــى وجـــه الــســرعــة فـــور تلقيهم 

يتمكنوا  حتى  مجموعات،  إلــى  وانقسموا  الــبــالغ 
انتشاره في  دون  والحيلولة  الحريق  من محاصرة 
المزارع المجاورة، ولم تسجل أي إصابات بشرية. 
ــراد شــرطــة النجدة  وقـــد شـــارك أيــضــا عـــدد مــن أفــ
الــذيــن قــامــوا بــإبــعــاد الــمــوجــوديــن فــي الــمــوقــع كي 
تم  الحريق  إخــمــاد  وبعد  بـــأذى،  أحــدهــم  ال يصاب 

التأّكد من خلو المزرعة من األشخاص.

} الدفاع المدني يخمد حريقًا في مخلفات زراعية.

ت�����ش��رر ���ش��ي��ارت��ي��ن ف��ي ح��ادث 

في�شل �لملك  �شارع  على  مروري 

تضررت سيارتان وسياج حديدي على شارع الملك فيصل من دون 
وقوع إصابات تذكر، اثر حادث مروري وقع مساء أمس.

يقود  كـــان  بحرينيا  أن  إلـــى  لــلــحــادث  االولــيــة  التفاصيل  وتــشــيــر 
ــدم االنــتــبــاه اصــطــدم  ــارع الــمــلــك فــيــصــل، وبــســبــب عـ ســيــارتــه عــلــى شــ
االتــجــاه،  نفس  فــي  أمــامــه  تسير  بسيارة  ثــم  ومــن  الحديدي  بالسياج 
دون  من  كبيرة  بتلفيات  إحداهما  السيارتين  تضرر  الحادث  عن  نتج 
النجدة وقام  الحادث حضرت دورية شرطة  وقوع إصابات. وفور وقوع 
أفرادها بتسهيل سير المركبات لحين وصول شرطة المرور حيث تم 
إزاحة المركبتين من موقع الحادث، وبعدها فتحت الجهات الرسمية 

التحقيق لمعرفة أسبابه.
} ت�صرر �صيارتين على �صارع المللك في�صل.

بعد ثبوت و�قعة �الختال�س وحب�سه 3 �سنو�ت..

200 �ألف دينار �ختل�شها من مقر عمله �إلز�م موظف �شابق ب�شركة خا�شة برد 



من بينها خدمات التاأمني ال�صحي والتاأمني على احلياة..

ا����س���ت���ح���واذ »ال���ب���ح���ري���ن ال���وط���ن���ي« ع��ل��ى »ال��ب��ح��ري��ن 

ر م����زاي����ا م���وظ���ف���ي ال��م��ج��م��وع��ة الإ������س�����ام�����ي« ط�������وَّ
ــة  بــنــك  ــوعــ ــمــ ــجــ ــت مــ ــنــ ــلــ أعــ
 )NBB( ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ الــــبــــحــــريــــن 
ــيـــة اســـــتـــــحـــــواذ بــنــك  ــلـ بـــــــأن عـــمـ
ــنـــي عـــلـــى بــنــك  الـــبـــحـــريـــن الـــوطـ
 )BisB( اإلســـــامـــــي  ــن  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
البحرين  بنك  مجموعة  ضمن 
مزايا  توفير  في  أسهم  الوطني، 
لــكــل منتسبي  ُمـــطـــورة  وظــيــفــيــة 
الـــمـــجـــمـــوعـــة، وقـــــد شـــمـــل ذلـــك 
التأمين  حصولهم على خدمات 

الصحي والتأمين على الحياة.
إطار  في  الخطوة  تأتي هذه 
االســـتـــحـــواذ الـــــذي يــجــمــع بين 
و»البحرين  الوطني«  »البحرين 
اإلســـــــامـــــــي«، حـــيـــث أتــــــــاح لــكــل 
أفــــــراد فـــريـــق عــمــل الــمــجــمــوعــة 
بمختلف المناصب والمستويات 
ــتـــفـــادة مـــن حـــزمـــة مـــوّحـــدة  االسـ
الوظيفية  الــمــزايــا  أفــضــل  تضم 
الــمــتــاحــة فـــي قـــطـــاع الــتــأمــيــن. 
وتتوافق هذه المبادرة مع جهود 
مجموعة بنك البحرين الوطني 
التي  الممارسات  أرقــى  لتطبيق 
الموظفين  ــا  ورضـ ــة  راحـ تضمن 
ــهــــم مــــســــتــــوى صــحــيــا  ــنــــحــ وتــــمــ
مــســتــدامــا، ويــشــمــل ذلـــك توفير 
أفضل خدمات التأمين الصحي 

والتأمين على الحياة.
ــر  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ وكــــــــجــــــــزء مــــــــن الـ
ــتـــخـــذة لـــمـــكـــافـــحـــة جــائــحــة  ــمـ الـ
مجموعة  حرصت  »كــوفــيــد-19«، 
ــنـــي عــلــى  بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الـــوطـ
المقدمة  الــتــأمــيــن  بــاقــة  تــرقــيــة 
لــلــمــوظــفــيــن لــتــغــّطــي تــكــالــيــف 
العزل الصحي، إضافة إلى إدراج 

ــدة تــشــمــل تــغــطــيــة  ــديــ ــا جــ ــزايــ مــ
ــايـــة األمـــومـــة وطــب  خـــدمـــات رعـ
تهدف  والــعــيــون. حيث  األســنــان 
اإلضافات  هــذه  عبر  المجموعة 
ــتــــويــــات  ــى مــــســ ــ ــلــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق أعــ
وأســرهــم  للموظفين  الــرفــاهــيــة 

مًعا.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، صــرحــت 
دانة بوحجي، الرئيس التنفيذي 
لــلــمــوارد الــبــشــريــة واالســتــدامــة 
لـــدى مــجــمــوعــة بــنــك الــبــحــريــن 
الوطني: »نولي في مجموعة بنك 
بالغة  أهمية  الوطني  البحرين 
ورفاهية  صحة  لضمان  بالسعي 
كل أعضاء فريق العمل، ونتطلع 
عــبــر ذلــــك لــنــصــبــح مـــن وجــهــات 
مستوى  عــلــى  المفضلة  الــعــمــل 
جًدا  مــســرورون  ونحن  المملكة. 
بالنتائج اإليجابية المترتبة من 
أسهمت  االستحواذ، فقد  عملية 

بتكثيف التعاون الثنائي بين كا 
تعزيز  إلـــى  بــاإلضــافــة  البنكين، 
الــــمــــوارد والـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة، 
ــن تــوحــيــد وتــطــويــر  ــا أســـفـــر عـ مـ
المزايا الوظيفية لتشمل حلول 
على  والتأمين  الطبي  التأمين 
ــاة لـــجـــمـــيـــع الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــيــ ــحــ الــ

وأسرهم الكريمة«.
ومن جهته، قال سامي عزيز، 
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذى والـــشـــريـــك 
بــروتــكــشــن  شـــركـــة  ــي  فــ اإلداري 
لخدمات التأمين: »نحن نفتخر 
بــنــجــاحــنــا فـــى تــحــقــيــق أهــدافــنــا 
ــن خـــــال تــقــديــم  الـــمـــشـــتـــركـــة مــ
ــة مــــوحــــدة مــــن الـــمـــمـــيـــزات  ــاقــ بــ
من  أي  بــيــن  الــتــفــرقــة  دون  مـــن 
الموظفين  مــن  عليهم  المؤمن 
في  المشمولين  أســرهــم  ــراد  وأفــ
التأمين، مع تأكيد عدم المساس 
التأمينية  التغطيات  بمستوى 

بمستواها  االرتقاء  بل  السابقة، 
وتـــحـــســـيـــنـــهـــا. ونـــــــــود الـــتـــعـــبـــيـــر 
عـــن شــكــرنــا لـــشـــركـــات الــتــأمــيــن 
في  مساعدتنا  على  البحرينية 
شركة  وبخاصة  أهدافنا  تحقيق 
البحرين الوطنية للتأمين على 
التكافل  وشــركــة   ،)BNI( الحياة 

.»)TIC( الدولية
كــمــا عــلــقــت إيــنــاس أســيــري، 
البحرين  لــشــركــة  الــعــام  الــمــديــر 
الحياة  على  للتأمين  الوطنية 
فـــخـــورون  »نـــحـــن  قـــائـــلـــة:   )BNl(
بـــهـــذه الـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة 
ويشرفنا أن نكون جزًءا من هذه 
لمجموعة  االنتقالية  المرحلة 
بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي، حيث 
نــقــدم أفــضــل خـــدمـــات الــتــأمــيــن 
ــاة، ونـــتـــطـــلـــع إلــــى  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــلــــى الـ عــ
بــالــتــمــّيــز فــي تقديم  االســتــمــرار 
المصممة  وخدماتنا  منتجاتنا 

خـــصـــيـــًصـــا لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
بنك  مجموعة  منتسبي  جميع 
الـــبـــحـــريـــن الــــوطــــنــــي، ونــتــعــهــد 
بدورنا أن نعمل دائما على توفير 
والجودة  الكفاءة  عالية  خدمات 

وذات طابع متميز«.
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت ريــمــا 
نــــوروز، رئــيــس االكــتــتــاب – دائـــرة 
الـــتـــكـــافـــل الـــعـــائـــلـــي والـــصـــحـــي 
ــة:  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ لــــشــــركــــة الــــتــــكــــافــــل الـ
»يسعدنا أن نقوم بتزويد وتوفير 
برنامج خدمات التأمين الصحي 
ــم، إذ  ــهــ لــمــوظــفــي الـــبـــنـــوك وذويــ
ــبـــرنـــامـــج لــيــكــون  تــــم تــصــمــيــم الـ
التأمينية  الــحــلــول  أفــضــل  أحـــد 
الــمــقــدمــة فـــي الــمــمــلــكــة، ونــحــن 
مــمــتــنــون إلتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لنا 
الرائد  التأمين  برنامج  لتقديم 
لموظفي بنك البحرين الوطني 

وبنك البحرين اإلسامي«.

} ريما نوروز.} إيناس أسيري.} سامي عزيز.} دانة بوحجي.
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 يحق لنا في مملكة البحرين أن 
نفخر بأن معظم الشركات الوطنية 
وأغلب  التجارية،  والبنوك  الكبرى، 
مستويات  بمختلف  األعــمــال  رجــال 
تــجــارتــهــم وتــنــوعــهــا يــؤمــنــون إيــمــانــًا 
مطلق بالمسؤولية المجتمعية تجاه 
إلــى تخصيص  ويــبــادرون  المجتمع، 

ميزانية سنوية لهذا البرنامج.
الــتــي أصبحت  الــمــشــاركــة  هـــذه 
فـــي دســـتـــور مــعــظــم الـــشـــركـــات عند 
التأسيس تقدم عطاء جميا هادفا 
بناء  فــي  الحقيقية  الــشــراكــة  نــحــو 
ــي الــتــســهــيــات  ــن، وتـــســـهـــم فــ ــ ــوطـ ــ الـ
اجتماعية  بــرامــج  لتنفيذ  الـــازمـــة 
ــن خــــــال الــــتــــجــــاوب مــع  ــ ــة مـ ــ ــادفـ ــ هـ
ــدنــــي  ــمــ ــتــــمــــع الــ مـــــؤســـــســـــات الــــمــــجــ
مجتمعية  تنموية  أهــداف  لتحقيق 

استقرار  في  والمساهمة  مستدامة، 
الــمــجــتــمــعــات مــحــقــقــة الــعــديــد من 
التجارب الناجحة هنا أو هناك بما 

ال يتعارض مع سياسة عملها.
ــات تــــجــــاريــــة يــخــط  ــهــ ــنــــاك جــ هــ
اســـمـــهـــا بــــمــــاء الــــذهــــب عـــلـــى كــريــم 
عند  مبادراتها  وعظيم  مساهماتها، 
انطاق أي نداء إنساني، وكان آخرها 
»فينا  دعم حملة  في  الماضي  العام 
ــتـــي تـــســـابـــق الــجــمــيــع فــي  ــيــــر«، الـ خــ
السامية  أهدافها  لتحقيق  تلبيتها 
المجتمعية  الــشــراكــة  أن  مــؤكــديــن 
الــواقــع  أرض  عــلــى  بــرنــامــج حقيقي 
بــه بعض  تتغنى  كــمــا  ولــيــس شــعــارا 
نــــــرى مـــنـــهـــا إال  ــتــــي ال  الــ ــهــــات  الــــجــ
الضجيج اإلعامي والغياب المادي.
لــكــل هــذه  ــوة  الـــدعـ نــجــدد  اآلن، 

في  السمراء  السواعد  ذات  الجهات 
البناء االقتصادي لمد اليد البيضاء 
وتفعيل دورها في 2021، وتكملة ذات 
الهدف الذي لم تتأخر عنه في 2020 
عطاء  مــن  مناسبًا  تـــراه  مــا  وتقديم 
إلى المتطوعين مع فريق البحرين، 
ــفــــوف  وخــــــاصــــــة الــــــذيــــــن فــــــي الــــصــ
األمامية الذين لم يتأخروا في تلبية 
للجائحة  للتصدي  الوطني  النداء 
أجل  من  للخطر  حياتهم  معرضين 

أن تنقضي هذه األزمة على خير.
بعض المتطوعين رغم ظروفهم 
الــمــالــيــة الــصــعــبــة، -ال يــمــلــك ولــو 
ــم بــحــرقــة  ــدهـ ــارا -كـــمـــا عــبــر أحـ ــنــ ديــ
البترول لسيارته ليصل  قلب- قيمة 
إلــــى الــمــحــجــر الـــــذي يــتــطــوع فــيــه، 
كـــان الــحــس الــوطــنــي لــديــهــم أقـــوى، 

والــدافــع اإلنــســانــي أصـــدق، وطبيعة 
اإلنسان البحريني النبيل لم تتأخر 
أو تــتــراجــع عــن الــمــســانــدة بــكــل جد 

واجتهاد يجعاننا نفخر بهم. 
ــل الــمــحــاجــر  ــ الـــصـــوت مـــن داخـ
قـــد ارتـــفـــع عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، ورغــــم غــصــة الــطــلــب 
وبحة صوة المناجاة فإنهم يؤكدون 
مقاومتهم للبقاء من أجل أن تنعم 
جميعًا  أرضها  على  ومــن  البحرين 
الــصــحــة  بــنــعــيــم  تـــفـــريـــق  دون  مــــن 
واألمان، مطالبين بدعمهم بأبسط 
ما  إذا  عبئا  تشكل  لــن  التي  األمـــور 
الصحة  وزارة  مــع  الــجــهــود  اتــحــدت 
ــر ودعـــــــم هــــــذه الـــجـــنـــود  ــديـ ــقـ ــــي تـ فـ
الــعــامــلــة بــجــد واجــتــهــاد بــعــيــدا عن 
معاناة  لتخفيف  الــســاهــرة  أســرهــم 

طبعًا  ينطبق  واألمـــر  المصابين.. 
في  المتطوعة  الكوادر  جميع  على 

مختلف التخصصات.
سوف  المجتمعية  المسؤولية 
ــل صــــورهــــا عــنــدمــا  ــمـ ــأجـ تـــســـطـــع بـ
ــة مــتــطــوعــي  ــركــ تـــتـــبـــنـــى هــــــذه الــــشــ
هــــذا الــمــحــجــر، ويــســابــقــهــا الــبــنــك 
بينما شركة  الفاني بمحجر آخر، 
توفير  تتبنى  المرموقة  االتصاالت 
حاجة أخرى، كذلك يشترك معهم 
العائلية  والشركة  الكبير،  الفندق 
الـــمـــتـــمـــيـــزة مــــع الــــوجــــيــــه صــاحــب 
في  وهناك  هنا  الخيرية  البصمات 
تــقــاســم تــوفــيــر مــخــصــصــات رمــزيــة 

تشجيعية بشكل شهري.
ــة فــي  ــيـ ــانـ ــسـ ــذه الــــمــــبــــادرة إنـ ــ هــ
عــدد  تــزيــد  وســــوف  األول،  الــمــقــام 

عن  الــعــبء  وتــخــفــف  المتطوعين، 
الموجودين لتقديم خدمات بجودة 
من  وتـــســـرع  اآلن،  الــمــتــمــيــز  تـــفـــوق 
من  وتقلل  الخدمات  تقديم  وتيرة 
ســاعــات االنــتــظــار وتــســكــت األلــســن 
الــذبــاب  أصــابــع  وتــكــســر  المحبطة 
ــكـــك فــي  ــشـ اإللــــكــــتــــرونــــي الــــــــذي يـ
كــل هـــذه اإلنـــجـــازات الــكــبــيــرة التي 
والتقدير  الــثــنــاء  كــل  مــنــا  تستحق 
عــلــى مـــا يــبــذلــونــه مـــن عـــطـــاء با 

حدود فاق التصور.
على  العالمين  رب  الــحــمــداهلل 
الــنــعــمــة الــتــي لــديــنــا، وعــلــى الـــروح 
العالية التي يتمتع بها كل مشارك 
فـــــي تــــأمــــيــــن الــــصــــحــــة والــــســــامــــة 
والخدمات الطبية صغيرًا أو كبيرا 
في مختلف المواقع والتخصصات، 

الحقيقي  بالتكاتف  اهلل  شــاء  وإن 
مع برنامج المسؤولية المجتمعية 
من قبل الجهات االقتصادية سوف 
نــتــجــاوز هـــذه الــمــحــنــة وتــكــون لهم 
بــصــمــات إنــســانــيــة خــيــرة نــاصــعــة ال 

ينكرها إال جحود. 

بقلم: محمود النشيط
 إعامي متخصص في العاقات العامة

»طيران الخلي�ج« تلتزم بق�رار تعليق دخ�ول 

الم�س�افرين م��ن دول »الق��ائم�ة الحم��راء«

الم�سوؤولية المجتمعية لل�سركات.. المتطوعون اأولى

تع�اون بي�ن »ممتلكات« والج�امعة الأم�ريكية 

لتع��زي��ز المه���ارات ال��وظيفي��ة للط���اب 
 

أكــــــدت شـــركـــة »طــــيــــران الـــخـــلـــيـــج« الــنــاقــلــة 
الوطنية لمملكة البحرين التزامها بقرار شؤون 
الــطــيــران الــمــدنــي بــنــاًء عــلــى تــوصــيــات الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بشأن 
الــدول  من  القادمين  المسافرين  دخــول  تعليق 
الهند  )وهـــي  الــحــمــراء  القائمة  على  الــمــدرجــة 
وبــاكــســتــان وســيــريــانــكــا وبــنــغــاديــش ونــيــبــال( 
عــلــى جــمــيــع الـــرحـــات الــجــويــة بـــــدًءا مـــن يــوم 
اإلثنين 24 مايو 2021، بمن فيهم القادمون إلى 
المملكة بشكل مؤقت والذين لن تكون البحرين 
ستقتصر  الـــرحـــات  إن  إذ  الــنــهــائــيــة،  وجــهــتــهــم 
على المواطنين وأصحاب تأشيرات اإلقامة في 
مملكة البحرين حيث يتطلب منهم إبراز شهادة 
 48 خــال  ــراؤه  إجــ تــم  لفحص  معتمدة   )PCR(

ساعة من موعد المغادرة.
ــادت »طــيــران الــخــلــيــج« بـــأن عــلــى جميع  وأفــ
إلى  يصلون  الــذيــن  المطعمين  غير  مسافريها 
البحرين كوجهتهم النهائية إبراز ما يثبت محل 
الــطــائــرة  قــبــل صــعــودهــم  إقــامــتــهــم فــي المملكة 
فرد  قبل  مــن  مستأجر  أو  مــمــلــوك،  ســـواًء سكن 
مــبــاشــر مـــن الــعــائــلــة، أو حــجــز فــنــدقــي مــدفــوع 
مسبًقا في الفنادق المخصصة للحجر الصحي 

االحـــتـــرازيـــة الــمــرخــصــة مـــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، حيث 
الصحي  للحجر  الــمــســافــرون  هـــؤالء  سيخضع 
فــي حــيــن أن جميع  أيــــام.  ــدة 10  االحـــتـــرازي مـ
من  البحرين  مملكة  إلــى  القادمين  مسافريها 
شـــهـــادات تطعيم  يــقــدمــون  والـــذيـــن  أخــــرى  دول 
لديها  الــتــي  الـــدول  مــن  والــمــســافــريــن  معتمدة، 
اعتراف متبادل بشهادات التطعيم، لن يخضعوا 

للحجر الصحي االحترازي.
المسافرين  أن  الوطنية  الناقلة  وأوضــحــت 
الـــذيـــن تـــم تــطــعــيــمــهــم فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
األمريكية والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي 
الجنوبية  وكــوريــا  ونيوزيلندا  وأســتــرالــيــا  وكــنــدا 
واليابان وسنغافورة بشهادات التطعيم المعتمدة 
التي  التطعيم  شــهــادة  بطاقة  على  سيحصلون 
ولن  بهم،  الخاصة  التطعيم  حالة  قبول  تثبت 
 10 مــدة  االحــتــرازي  الصحي  للحجر  يخضعوا 
 )PCR( إجــراء فحص  أيام ولكن يتوجب عليهم 
يتم  حتى  الذاتي  العزل  وتطبيق  الوصول  عند 
يتوجب  كــمــا  الــفــحــص،  نتيجة  عــلــى  الــحــصــول 
الــيــوم  ثــــاٍن فـــي    )PCR( ــراء فــحــص ــ عــلــيــهــم إجـ

العاشر من الوصول.

ــة  ــيــ ــكــ ــريــ وقـــــعـــــت الــــجــــامــــعــــة األمــ
البحرين  ممتلكات  وشركة  بالبحرين 
الــقــابــضــة )مــمــتــلــكــات( مــذكــرة تفاهم 
لـــتـــعـــزيـــز جــــاهــــزيــــة طــــــاب الــجــامــعــة 
لدخول سوق العمل من خال مبادرات 
مــشــتــركــة مـــن شــأنــهــا تـــزويـــد الــطــاب 
بالمهارات والمعرفة والخبرات العملية 
الضرورية.  ومن خال هذه االتفاقية 
طابها  تزويد  من  الجامعة  ستتمكن 
مع  تتماشى  شاملة  تعليمية  بتجربة 
الفلسفة التعليمية للجامعة، كما أنها 
ســتــزود خــريــجــي الــجــامــعــة بــالــمــهــارات 
سوق  في  والمنافسة  للدخول  الازمة 
ــتـــورة  الـــعـــمـــل الـــحـــالـــي. وعـــلـــقـــت الـــدكـ
الــرئــيــس المؤسس  ســـوزان ســاكــســتــون، 
ــة األمــــريــــكــــيــــة بـــالـــبـــحـــريـــن  ــعـ ــامـ ــلـــجـ لـ
فــخــورون جـــًدا بالتقدم  »نــحــن  قــائــلــة: 
تزويد طابنا  في مجال  نحرزه  الــذي 
يحتاجونها  الــتــي  والـــمـــوارد  بــالــفــرص 
ــل الـــحـــصـــول عـــلـــى فـــهـــم أكــبــر  ــ مــــن أجـ
اهتمامهم،  مجال  فــي  العمل  لكيفية 
وذلك خارج األوساط األكاديمية وإلى 
العالم الحقيقي. إن تأسيس الجامعة 
يــدعــم مــســاعــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
والنهوض  األكــاديــمــي،  التميز  تحقيق 
به  يحتذى  تعليمي  كنموذج  بمكانتها 

في المنطقة العربية«.
ومن جانبه، قال رائد فخري، مدير 
عام - االستثمارات لدى ممتلكات: »إن 
هــــذه الـــشـــراكـــة مـــا هـــي إال دلــيــل على 
اهتمامنا البالغ بقطاع التعليم والذي 
يعد من أساسيات بناء اقتصاد مستدام 
الــتــعــاون  إلـــى  أنــنــا نتطلع  ــرن. كــمــا  ومــ
مـــع الــجــامــعــة األمــريــكــيــة بــالــبــحــريــن 
وطلبتها من خال تزويدهم بالتجارب 
لدخول  لتهيأتهم  المصممة خصيًصا 
ــمـــل وتــــزويــــدهــــم بــــــــاألدوات  ــعـ ــوق الـ ــ ســ

والمهارات الازمة للمستقبل«.

حتت رعاية جامعة الدول العربية... 

ن�ا�س يعل�ن انط�اق م�سابقة »رالي الع�رب« لري�ادة الأعمال يناير القادم
ــد ســـمـــيـــر بــــن عــــبــــداهلل نـــاس  ــ أكــ
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
أن مــســابــقــة »رالـــــي الـــعـــرب« لـــريـــادة 
األعمال تهدف إلى فتح آفاق واسعة 
من التعاون والشراكات مع مؤسسات 
إقليمية ودولية الطاعهم وتعريفهم 
بالنموذج البحريني لريادة األعمال، 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــ ــبـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـ
واالســـتـــفـــادة مـــن الـــرؤيـــة الــعــالــمــيــة 
دعم  مجال  فــي  الممارسات  وأفــضــل 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خال المؤتمر الصحفي 
ــدول  ــ الــــــذي عـــقـــد بــمــقــر جـــامـــعـــة الـ
ــــان تــدشــيــن الــنــســخــة  الــعــربــيــة إلعـ
األعــمــال  رواد  مسابقة  مــن  الــثــانــيــة 
بمقر  األعمال  لريادة  العرب«  »رالــي 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة خـــال شهر 
الـــدول  يــنــايــر 2022 بــرعــايــة جــامــعــة 
ــتـــرك مــن  ــشـ ــة وبـــتـــنـــظـــيـــم مـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
قــبــل األكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة لــلــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، 
واتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة 
منظمة  ومكتب  البحرين  وصــنــاعــة 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمــم 
الــبــحــريــن(، على هامش   – )يــونــيــدو 
)إكــســبــو دبــــي( الــمــقــرر عــقــده خــال 
 31 إلــى   2021 أكتوبر   11 من  الفترة 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن   ،2022 ــارس  مــ
ــافـــت الـــنـــســـخـــة األولــــــــى مــن  ــتـــضـ اسـ
العرب لريادة األعمال  رالي  مسابقة 

المستثمرين  مــؤتــمــر  هــامــش  عــلــى 
العام 2019 والتي تعلقت  العرب في 
المستقبل، حيث  استشراف  بأهمية 
ــة عــلــى  ــقـ ــابـ ــسـ ــمـ ــاالت الـ ــ ــجـ ــ ركــــــــزت مـ
ــة، وتــكــنــولــوجــيــا  ــزراعــ تــكــنــولــوجــيــا الــ
والبرمجة  الصناعية،  الرابع  الجيل 
ــات، ومـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة  ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ والـ
الــذكــيــة،  والتكنولوجيا  الــمــتــجــددة، 
ــانــــت الــنــســخــة األولـــــــى مــــن هـــذه  وكــ
ــة اســــتــــشــــراف  ــابــ ــثــ ــمــ ــة بــ ــقــ ــابــ ــســ ــمــ الــ

للمستقبل.
نــــاس أن غـــرفـــة تــجــارة  وأوضــــــح 
وصـــنـــاعـــة الـــبـــحـــريـــن تــســعــى بــشــكــل 
الراسخة  قناعتها  واقــع  من  مستمر 
إلـــــى تــبــنــي الــــمــــبــــادرات اإليــجــابــيــة 

المتعلقة باالستثمار بشكل مستمر 
فــي دعـــم ريــــادة األعـــمـــال واالبــتــكــار، 
ــًا لـــهـــم، وتــســهــم  ــتـــي تــخــلــق فـــرصـ والـ
ــات الـــصـــغـــيـــرة  ــســ ــؤســ ــمــ فـــــي دعـــــــم الــ
والــمــتــوســطــة والــمــتــنــاهــيــة الــصــغــر، 
مــنــوهــًا الـــى أن ذلـــك مـــن مــرتــكــزات 
عمل الغرفة، وخاصة في ظل جائحة 
كــورونــا، مما يتطلب خــروج  فــيــروس 
العالمية  الصحية  ــة  األزمـ هــذه  مــن 
اإلبــداع  الــى  االقتصادية  وتداعيتها 

والتنافسية.
هــــــــــذا وقــــــــــد عـــــقـــــد الــــمــــؤتــــمــــر 
العربية  الــجــامــعــة  بمقر  الصحفي 
بــمــشــاركــة كــل مــن الــســفــيــر الــدكــتــور 
ــام  ــعـ ــلـــي األمــــيــــن الـ ــال حـــســـن عـ ــمــ كــ

ــاع الــــشــــؤون  ــيــــس قــــطــ ــاعـــد رئــ ــمـــسـ الـ
االقـــتـــصـــاديـــة بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
ــيـــل عــبــدالــغــفــار  والــــدكــــتــــور إســـمـــاعـ
للعلوم  الــعــربــيــة  االكــاديــمــيــة  رئــيــس 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، 
والدكتور خالد حنفي، األمين العام 
التحاد الغرف العربية، والسيد خالد 
غرفة  لرئيس  االول  النائب  نجيبي 
والدكتور  البحرين  وصناعة  تــجــارة 
ترويج  مكتب  رئــيــس  حسين،  هــاشــم 
بمنظمة  والتكنولوجيا  االســتــثــمــار 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمــم 

)اليونـيدو( بالبحرين.
ــادت الــجــامــعــة الــعــربــيــة -فــي  وأفــ
ــان- بــــأن مــســابــقــة »رالــــــي الــعــرب  ــيـ بـ

ــال« تــكــتــســب أهــمــيــة  ــ ــمـ ــ لــــريــــادة األعـ
كــبــرى كــونــهــا مـــبـــادرة لــتــعــاون عربي 
وإقــلــيــمــي مــتــمــيــز تـــهـــدف إلــــى دعــم 
الــشــبــاب الــعــربــي بــاعــتــبــارهــم عنصر 
الـــعـــربـــي  الـــتـــغـــيـــيـــر  وأن  ــر،  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
المنشود يحتاج إلى سواعد شبابية، 
كبرى  أهمية  المسابقة  تكتسب  كما 
رواد  شباب  مشاركة  تستهدف  كونها 
مــن طلبة  العربية  بــالــدول  األعــمــال 
الجامعات وخريجيها بهدف ربطهم 
بـــاحـــتـــيـــاجـــات ســـــوق الـــعـــمـــل وخــلــق 
ــفــــرص لــلــمــســاهــمــة  ــن الــ ــد مــ ــزيـ ــمـ الـ
بالمنطقة  المستدامة  التنمية  في 

العربية.
ــارات الــمــســابــقــة  ــســ وتــتــضــمــن مــ
تطبيقات  التكنولوجيا،  في  االبتكار 
الطاقة  الــرابــعــة،  الصناعية  الــثــورة 
والتكنولوجيا  والمتجددة،  الجديدة 
لتأهيل  وبرنامجا متكاما  الزراعية 
ــداد  الــمــتــقــدمــيــن والــمــشــاركــيــن إلعــ
ــاذج الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة  ــ ــمـ ــ خـــطـــط ونـ
نماذج  تطوير  بــهــدف  بمشروعاتهم 

أولية.
ــور هــاشــم  ــتــ ــدكــ فـــيـــمـــا أوضـــــــح الــ
ــيـــدو  ــونـ ــيـ حـــســـيـــن رئــــيــــس مـــكـــتـــب الـ
لـــاســـتـــثـــمـــار والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
البحرين أن مسابقة رالي العرب تأتى 
ــدؤوب لتحقيق  ــ الـ الــســعــي  فــي إطـــار 
أهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة من 
للشباب  االقتصادي  التمكين  خال 

عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي واإلفــريــقــي 
المنتدى  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  والـــدولـــي، 
واالستثمار  األعمال  لريادة  الدولي 
الوحيد  المتخصص  الــمــنــتــدى  هــو 
حـــول ريــــادة األعـــمـــال الــــذي يحظى 
برعاية أممية كما هو الحال بنسخه 
و2019،  و2017   2015 األعــــــوام  فـــي 
وأقـــيـــم لــلــمــرة األولـــــى بــتــنــظــيــم من 
اتحاد الغرف العربية و غرفة تجارة 
الــبــحــريــن تــحــت رعـــايـــة ســامــيــة من 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
مملكة  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن 

البحرين.
مظلة  يشكل  المنتدى  إن  وقــال 
لــعــدد مــن الــفــعــالــيــات و الــمــؤتــمــرات 
والـــــــورش والـــمـــســـابـــقـــات، ومــــن أبـــرز 
التي ستنظم ضمن  الفعاليات  تلك 
فــعــالــيــات الــمــنــتــدى الـــدولـــي الــرابــع 
مسابقة وبرنامج رالي العرب لريادة 
األعــــمــــال واالبـــتـــكـــار الـــثـــانـــي والــتــي 
الــدول  جامعة  رعــايــة  تحت  ستنظم 
الغرف  اتحاد  مع  بالتعاون  العربية 
الــعــربــيــة ومــكــتــب تــرويــج االســتــثــمــار 
والتكنولوجيا التابع لمنظمة األمم 
الــمــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة في 
الــعــربــي  والــمــركــز  الــبــحــريــن  مملكة 
واالستثمار  األعمال  لريادة  الدولي 
ــن واألكـــاديـــمـــيـــة  ــريـ ــحـ ــبـ بــمــمــلــكــة الـ
العربية للعلوم والتكنولوجيا وغرفة 

تجارة البحرين.



ويمكن  الــنــســاء،  بين  األورام شيوعا  أكــثــر  الــثــدي  ســرطــان 
عالج سرطان الثدي في معظم الحاالت خاصة إذا تم اكتشافه 

في وقت مبكر. 
استشاري  السعد  سهير  الدكتورة  الطبي«  »الخليج  حــاور 
الجراحة العامة والثدي واألورام بمركز الدكتورة سهير لمعرفة 
الثدي وأبرز أعراضه وأحدث طرق  أكثر عن سرطان  معلومات 

عالجه. 
ما نسبة سرطان الثدي في البحرين؟

البحرين  فــي  أعــلــى نسبة ســرطــان  الــثــدي  يشكل ســرطــان 
نسبته  تشكل  النساء  فــي  والمستقيم.  القولون  ســرطــان  يليه 
لدراسة  الصحة  وزارة  إحصائيات  نشرتها  النتائج  وهــذه   .%38

من فترة 2017-1998.
ما أسباب انتشار سرطان الثدي؟

هذا السؤال صعب اإلجابة عليه ألنه ال يوجد سبب واحد 
ولــكــن عــوامــل مــســاعــدة. أولــهــا الــعــوامــل الــوراثــيــة والــتــقــدم في 
يمكننا  ال  عوامل  وهــذه  بالسرطان.  السابقة  واإلصــابــة  العمر 

تغيرها أو تعديلها.
الصحي،  الغذاء  مثل  تغييرها  إمكاننا  في  عوامل  وهناك 
المحافظة على الوزن وتجنب السمنة، الزواج المبكر، واإلنجاب 
الــهــرمــونــات،  اســتــخــدام  تجنب  الطبيعية،  الــرضــاعــة  الــمــبــكــر، 

التعرض لإلشعاع.
هل هناك وسيلة للوقاية؟

حمالت الفحص المبكر من أهم الوسائل.
1- بتعلم الفحص الشخصي المنتظم.

طبيب  عند  أعـــراض  أي  ظهور  قبل  المبكر  بالفحص   -2
جراح ثدي بدءا من سن 40.

بالمرض  لــإلصــابــة  مــعــرضــة  تعتبر  الــتــي  الــعــوائــل  فــي   -3
الفحص  دون  مــن  أو  مــع  بــروتــوكــول  لهم  يــوضــع  عالية  بنسبة 

الجيني.
تقلل  لــم  المبكر  والفحص  بالتوعية  الخاصة  الحمالت 
مراحله  في  المرض  اكتشاف  في  ولكنها ساعدت  اإلصابة  من 
األولى قبل ظهور أعراض، ادى ذلك إلى نتائج ممتازة في نقص 

الوفيات وعدم رجوع المرض.
على المستوى الشخصي بماذا ننصح النساء؟

1( أغير العوامل التي يمكن التحكم فيها:
- التحكم في الوزن.

- أمارس الرياضة بانتظام.
* التوقف عن الكحول والتدخين.

وإرضــاع األطفال  الحمل قبل سن 30  المبكر،  الــزواج   -  *
فترة كافية.

انقطاع  بعد  التعويضية  الهرمونات  أخذ  عن  -االمتناع   *
الدورة الشهرية.

* 2( ممارسة الفحص الشخصي للثدي بانتظام.
* 3( الفحص الدوري بالمامو بعد سن 40.

ما هي عيادة المحطة واحدة لتشخيص أورام الثدي؟
يــوم واحـــد وهي  الــثــدي خــالل  أورام  هــي عــيــادة تشخيص 
تحضر  وهــنــا  بــالــيــد  المحسوسة  غــيــر  أو  المحسوسة  ــأورام  لــ
الــجــراح  بــذلــك فــحــص  ونــقــصــد  الــثــالثــي  الــمــريــضــة للتقييم 
الثدي  أشعة  بأخصائي  باألشعة  التقييم  وثانيا  أوال،  اليدوي 
باإلبرة  والعينة  المغناطيسية(  أو  االلتراساوند،  )الماموغرام، 
أخصائي  أو  الــجــراح  بها  يــقــوم  قــد  الــتــي  الــخــزعــة  أو  الدقيقة 
منه  العينة  تؤخذ  غير محسوس حيث  الـــورم  كــان  إذا  األشــعــة 

ويعطينا  )الباثولوجي(  المختبر  طبيب  وثالثا  األشعة،  أثناء 
نتيجة العينة إن كانت حميدة أو خبيثة. تجمع نتيجة التقييم 

الثالثي وعليها تحدد الخطوة القادمة.
ويتم تشخيص 75% من الحاالت بهذه الطريقة. 

ما هي أنواع العمليات التي تجرى الستئصال الورم؟
الــورم  الــورم وحــده مع منطقة نظيفة حــول  1- استئصال 
 lumpectomy with free( بأكمله  الــثــدي  اســتــئــصــال  مــن  بـــدال 

.)margin
الليمفاوية فــي اإلبــط بــدال من  الــغــدد  2- أخــذ عينة مــن 
استئصال عدد كبير من الغدد الليمفاوية كالسابق حيث كانت 

المريضة تتعرض لمضاعفات أكثر.
ما هي األسباب التي ساعدت في هذا التطور إلى األحسن؟

1- وعي المرأة وفحصها الدوري لثدييها.
2-حمالت الحكومة متمثلة في وزارة الصحة في الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي عن طريق توفير فحص الماموجرام 
الصحية  الــمــراكــز  معظم  فــي  عاما   40 عمر  فــوق  النساء  لكل 

والمستشفيات. 
الخاصة  المستشفيات  معظم  في  الماموجرام  توافر   -3
وهذا سهل التشخيص المبكر عن طريق تقليل فترة االنتظار 

للمواعيد.
4- توافر العالج الكيميائي المتطور سمح بأخذ العالج في 
الموجود وبالتالي  الورم  العملية لتصغير  بعض الحاالت قبل 
ــورم فــقــط بـــدال من  إعــطــاء فــرصــة أكــثــر لعملية اســتــئــصــال الــ

استئصال الثدي بأكمله.
هل من الممكن إعطاء جميع المريضات خيار استئصال 
 LUMPECTOMY WITH محيطة-  نظيفة  منطقة  مــع  الـــورم 

FREE MARGIN؟ 

نعم ممكن وذلك اعتمادا على: 
1- رغبة المريضة وإمكانية تحقيقها.

الــثــدي  لــحــجــم  بالنسبة  الــــورم  يــكــون حــجــم  أن  يــجــب   -2
يسمح بإزالة الورم كما سبق وقلنا مع منطقة نظيفة وبالتالي 
ترك ثدي مقبول تجميليا من دون تشوه. وهذا يصبح الخيار 

المثالي مع األورام الصغيرة والثدي الكبير الحجم.
ما هي الحاالت التي ال يمكنها إجراء هذه العملية؟

في الحاالت التي ال يوجد ورم واحد فقط بل أكثر من ورم 
في نفس الثدي وهذا ال ينفع إال االستئصال الكامل، والحالة 
األخرى هي عند رجوع المرض في نفس الثدي مرة أخرى في 
فترة أقل من 5 سنوات ال يوجد من خيار إال استئصال الثدي 

بالكامل.
هل عمليات استئصال الثدي بالكامل تطورت عن ذي قبل؟ 

أكيد تطورت كما تطور عالج أورام الثدي بصفة عامة. لم 
يعد فيها استئصال للجلد كالسابق فظهرت عملية استئصال 
والحلمة  لــلــثــدي  المغلف  الــجــلــد  وتـــرك  الــداخــل  مــن  لــلــثــدي 

 nipple sparing mastectomy(
 skin sparing( الــحــلــمــة  اســتــئــصــال  مـــع  الــجــلــد  تــــرك  أو 
الــثــدي  مـــكـــان  فـــي  الــســلــيــكــون  حـــشـــوة  ووضـــــع   )mastectomy

المستأصل.
كيف يتم إصالح شكل الثدي بعد عمليات إزالة الورم؟

جراحات أورام الثدي في وقتنا الحالي تطورت جدا وخاصة 
مع تطور التشخيص واكتشاف المرض في مراحله األولى. وقد 
الورم  الستئصال  خطه  وضع  تشمل  الجراحات  هذه  أصبحت 
بالكامل مع استئصال منطقة نظيفة محيطة مع عدم إهمال 
أن يكون الجرح تجميليا إلصالح بقية الثدي وتركه جميال وإن 
أمكن معادلة حجم الثدي اآلخر بحجم الثدي المصاب وهذا 

التصليح يتم بعدة طرق منها: 
1- يــكــون بــتــحــريــك أنــســجــة الـــثـــدي نــفــســهــا لــتــمــأ فـــراغ 
المنطقة التي استؤصل منها الورم وهذه الطريقة مناسبة إذا 

كان حجم الثدي كبيرا.
شحم  وطبقة  جلد  على  تحتوي  )ســديــلــه(  رقــعــة  نقل   -2

وأحيانا عضلة من منطقة قريبة أو منطقة بعيدة. 
3- وضع حشوة سيليكون كاستبدال كامل أو جزئي للثدي.
ــون مــن نــفــس الــمــريــضــة، تــؤخــذ مــن منطقة  4- حــقــن دهـ
أخرى كالبطن بعملية سحب أو شفط وبعد معالجتها تحقن 
تكون  أن  لمرحلة  قريبا  وقد نصل  الثدي  في  الوقت  في نفس 

هذه الطريقة هي األولى مع التطورات في استخدامها.
وهذه العمليات يمكن القيام بها: 

1-حاال أثناء العملية األولى عند استئصال الورم. 
2- أو بعد ذلك خالل أسبوعين من العملية األولى إذا تم 

التأكد من تحليل الورم وأنه استؤصل كامال.
3- أو متأخر بعد االنتهاء من العالج الكيماوي واإلشعاعي.
لــهــا مميزاتها  الــعــيــوب وكـــل مــرحــلــة  4- والحــقــا إلصـــالح 
وعيوبها وتعتمد على مرحلة المرض وحالة المريضة نفسها. 

هل أثرت هذه العمليات نفسيا على المريضة؟
يعتبر الثدي عضو مهم للمرأة وصدمة استئصاله تعتبر 
رئيسيا  المرأة عنصرا  تعني فقدان  أنها  كبيرة وخاصة  صدمة 
من صفات األنوثة فكان يسبب ذلك للمريضة استسالما وحزنا 
لمرضى  التجميل  وعمليات  التطورات  هذه  وجــود  ومع  وكآبة، 
وتقبلها  النفسية  المرأة  صحة  على  إيجابيا  ذلــك  أثــر  األورام 

للصورة المقبولة أو األكثر جماال للثدي بعد العملية.

أصبحت عمليات التجميل تجتذب الكثير من الناس، 
ولم يعد األمر مقتصرا على النساء فقط، فقد أصبحت 
ثقافة التجميل منتشرة، ما تسبب في تشجيع عدد كبير 
تــزال هناك نسبة  أنه ال  إال  من األشخاص على إجرائها 
السكري،  بمرض  إصابتهم  بسبب  البعض  تصيب  تخوف 
مع  الطبي  الخليج  تواصل  الموضوع  بجوانب  نلم  ولكي 
الدكتورة نادية مطر استشاري جراحة التجميل والترميم 
الملكية  الكلية  عضو  النفيس  ابــن  بمستشفى  والــحــروق 

االيرلندية، الزمالة الفرنسية في جراحة التجميل.
هل هناك ما يدعو إلى القلق إذا أراد مريض السكري 

أن يقوم بأي إجراء جراحي تجميلي؟
األشخاص الذين يعانون من أمراض أو حاالت معينة 
في صحتهم ال يعتبر عائقا إلجراء الجراحات التجميلية، 
بعض  ومنهم  المرشحين  من  يكون  ال  قد  بعضهم  ولكن 

مرضي السكري.
لذلك من الضروري استشارة جراح التجميل وإبالغه 
ــيـــة األدويــــــــة الــمــســتــخــدمــة وجــمــيــع  ــمــــرض ونـــوعـ عــــن الــ
الــمــعــلــومــات ذات الــصــلــة بــالــتــاريــخ الــمــرضــي مــهــم جــدا، 
للعملية  الحالة  هذه  مالءمة  مدى  الجراح  يحدد  ومنها 

المطلوبة.
يلجأ  حين  والثاني  األول  النوع  السكر  مريض  مثال 
إلى جراحه تجميلية مثل شفط الدهون، عمليات تصغير 
الــخ يجب معرفته  الــجــســم..  الــبــطــن، نحت  الــثــدي، شــد 
من  غيره  مــن  أكثر  بالمضاعفات  اإلصــابــة  احتمالية  ان 
اإلجـــراءات  لذلك  بالسكري،  المصابين  غير  األشــخــاص 

واالستعدادات قبل وخالل وبعد العملية تكون مكثفة.
وأضافت الدكتورة نادية، حيث إن ارتفاع نسبه السكر 

يؤثر على:
- التئام الجرح فتطول مدة االلتئام.

- انفتاح أو التهاب الجرح وحدوث الندب واآلثار غير 
المرغوب فيها أو غيبوبة سكرية في حاالت معينة.

أن  دليل  الــدم  في   A1C التراكمي  السكر  نسبة  ارتفاع 
المريض لديه صعوبة في تضبيط نسبة السكر وبالتالي 

نسبة انفتاح الجرح تكون ثالثة اضعاف عن غير المصاب 
المستشفى  فــي  والــبــقــاء  التشافي  مــدة  تــطــول  وبالتالي 
والتعرض لاللتهابات المتكررة والمختلفة وأيضا نتيجة 

تجميلية غير مرضية للمريض والجراح.
لــــذا يــجــب الــتــحــكــم فـــي نــســبــة الــســكــر قــبــل وخـــالل 
خالل  وخاصة  الحاد  السكر  ارتفاع  لنمنع  العملية  وبعد 

الجراحة.
جــراحــيــة  عملية  أي  أو  التجميلية  الــجــراحــة  أثــنــاء 
)اإلنسولين  تسمى  الجسم  فــي  خــاصــة  هــرمــونــات  تتأثر 
من  الالزمة  الطاقة  الجسم  لتعطي خاليا  والكورتيزول( 
خالل السكر والدهون وبعد انتهاء الجراحة ترجع نسبة 
السكر الى الوضع الطبيعي، اما في حالة مريض السكر 
عندما يتعرض لعملية جراحية وخاصة العمليات الكبيرة 
ــدة عــمــلــيــات فـــي نــفــس الـــوقـــت تــرتــفــع نــســبــة السكر  أو عـ
ارتفاعا حادا في الدم وال ترجع الى الوضع الطبيعي بعد 

العملية.
نــاديــة أن وضــع مــريــض السكري  الــدكــتــورة  أكـــدت  كما 
يعود طبيعيا مع وضع خطة عالج واضحة ودقيقة لضبط 
نسبة السكر الى الوضع الطبيعي من قبل طبيب السكري 
بالتعاون مع جراح التجميل وطبيب التخدير والتعليمات 

الواضحة لطاقم التمريض.
للجراحات  الــمــضــاعــفــات  الــســكــري  مــريــض  ليتجنب 
التجميلية يجب عليه االلتزام قبل العملية بقياس نسبة 
المعالج  الطبيب  مــن  الــمــوصــوفــة  ــة  األدويــ واخـــذ  السكر 
الرياضة،  ممارسة  الــمــتــوازن،  الصحي  وبــاألكــل  بانتظام 
خبرة  ذي  الطبي  الفريق  واختيار  التدخين  عن  اإلقــالع 
معتمد  ومستشفى  الــحــاالت  هــذه  مثل  مــع  التعامل  فــي 
ومجهز وآمن لضمان سالمة المريض ولتحقيق النتيجة 

التجميلية المطلوبة.

} الدكتورة نادية مطر.

} الدكتورة سهير السعد.

البسيطة،  الخوف  أحاسيس  من  خطورة  أشــد  الفوبيا 
من  أكثر  أو  لنوع  حياته  فــي  تعرض  يكون  قــد  منا  فالكثير 
الفوبيا بعضها استمر واآلخر كان فترة مؤقتة وعافانا اهلل 

منها.
الــفــوبــيــا هـــي رد فــعــل مــصــحــوب بـــخـــوف مـــفـــرط غير 
يواجه مصدر  عندما  بالذعر  المريض  فيه  يشعر  منطقي، 
هذا الخوف أو العامل المحفز له، وال يستطيع التحكم في 

رد فعله المصحوب بالخوف.
أو شيء  أو مــوقــف  الــخــوف مــن مــكــان  يــكــون  أن  ويمكن 

معين، عادة ما يرتبط بشيء محدد ومستمر.
ال تــوجــد قــائــمــة مــحــددة بـــأنـــواع الــفــوبــيــا لــذلــك يقوم 
لــكــل فــوبــيــا حسب  األطــبــاء والــبــاحــثــون بتحديث األســمــاء 
الحالة فمن أنواع الفوبيا المعروفة فوبيا الطيران واألماكن 
أن  كما  الــظــالم،  فوبيا  المغلقة،  األمــاكــن  فوبيا  المرتفعة، 
ــام واألصــــوات  ــ هــنــاك أنـــواعـــا غــريــبــة مــنــهــا مــثــل فــوبــيــا األرقـ

العالية والمرايات.
وأثبتت الدراسات أن من أهم مسببات الفوبيا العوامل 
الـــوراثـــيـــة والــبــيــئــيــة، وعـــامـــل الــســن والــحــالــة االجــتــمــاعــيــة 

واالقتصادية.
الوقاية من الفوبيا ممكنة بتثقيف الناس وزيادة الوعي 
عــنــه وبــــأن كــل إنــســان مــعــرض لــه وكــيــف يــتــم الــتــعــامــل مع 
األفــراد  األول  بالمقام  التثقيف  ويستهدف  بــه  المصابين 
للمرض  المبكر  فاكتشافهم  األطــفــال  كمعلمي  المعنيين 
عند األطفال يساعد كثيرا في العالج لكي ال تزيد المشكلة.
تختلف طرق العالج فهناك عالج سلوكي وعالج دوائي 

بالطبع يحدده طبيبك المعالج.
إذا كنت مصابا بالفوبيا أو أحد من القريبين لك فمن 

المهم طلب العالج،
إدارة  طــرق  وبمعرفة  الصحيح  بالعالج  يــبــدأ  التعافي 
منتجة  طبيعية  حياتك  وجعل  عليها  والسيطرة  مخاوفك 
األمريكي  المؤلف  كارنيجي  ديــل  قــال  وكما  دون خــوف،  من 
الشهير »تستطيع التغلب على أي خوف ما إن تقنع عقلك 

بذلك، فالخوف ال يوجد في أي مكان سوى عقلك«.

الفوبيا 
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طريق  عن  المغنيسيوم،  عنصر  تناول  يساعد 
ــعـــمـــة الـــغـــنـــّيـــة بـــه،  الـــمـــكـــمـــالت الـــغـــذائـــيـــة أو األطـ
نــوٍم جيدة؛  فــتــرات  الحصول على  فــي  األشــخــاص 
الحالة  ن  وُيحِسّ الــدم،  ضغط  مستوى  م  ُينِظّ ألنــه 
قــوة  تــعــزيــز  إلـــى  بــاإلضــافــة  والــمــزاجــيــة،  النفسية 
عــضــالت الــجــســم، كــمــا يــعــمــل عــلــى تــهــِدئــة مــرض 

الوردية، وَحّب الشباب، واإلكزيما الجلدية.
على  الحفاظ  في  فــّعــااًل  دورًا  للمغنيسيوم  إن 
صحة البشرة، وتجديد خاليا الجلد، ويساعد على 

محاربة الجفاف.
ــمــكــن الــحــصــول عــلــى فـــوائـــد الــمــغــنــيــســيــوم  وُي

ــراص  ــ ــق أقـ ــريـ بــالــنــســبــة لــلــبــشــرة بـــتـــنـــاولـــه عــــن طـ
الــمــكــمــالت الــغــذائــيــة، أو الــحــصــول عــلــيــه بــشــكــٍل 
طبيعي من بعض األطعمة الغنية به، مثل: الموز، 
ــذور عــبــاد الشمس،  والــمــكــســرات، والــبــقــولــيــات، وبــ

والشوكوالتة الداكنة.
بالبشرة  العناية  منتجات  من  العديد  وهناك 
والزيوت، التي تحتوي على نسٍب كافية من عنصر 
مباشرًة  تطبيقها  للسيدات  ُيمكن  المغنيسيوم، 

على الجلد؛ للحصول على بشرة صحية والمعة.
من  منخفضة  جــرعــات  تــنــاول  الطبيعي  ومــن 
المغنسيوم من خالل النظام الغذائي اليومي، ومع 

لظروف صحية  نظرا  المعادن  يمكن خسارة  ذلك 
معينة أو بسبب استخدام بعض األدوية التي تؤدي 
فإنه  ذلــك  يحدث  وعندما  المغنسيوم،  نقص  إلــى 

من الشائع الشعور بالغثيان وفقدان الشهية.
األعــراض  تتصاعد  أن  يمكن  ذلك  استمر  وإذا 
والتشنجات،  العضالت  وتقلصات  ووخز،  إلى خدر 

وعدم انتظام ضربات القلب.
الـــحـــل هـــو الـــحـــصـــول عــلــى كــمــيــة كــافــيــة من 
الــمــغــنــســيــوم فـــي نــظــامــك الـــغـــذائـــي لــكــي تحسن 
أي  وتتجنب  الطاقة  ومستويات  العضالت  وظائف 

أثار سلبية.



بيعت بطيختان يابانيتان عاليتا الجودة في 
مزاد علني بسعر يقرب من 25 ألف دوالر، أي 22 
مرة أكثر من السنة الماضية في أوج أزمة فيروس 
يـــوان )24800  مــلــيــون  أن ســعــر 2.7  كـــورونـــا. غــيــر 
أول  فــي  يـــوبـــاري  بطيختا  حققته  الـــذي  دوالر( 
بأرقام  الموسم، يبقى ضئيال مقارنة  مزاد خالل 
قياسية أخرى سجلها هذا المنتج المحبب جدا. 
لوكالة  الجملة  ســوق  المسؤولين عن  أحــد  وقــال 
إلى االرتفاع هذا  »عــودة األسعار  إن  فرانس برس 
بتشجيع  المشترين  رغــبــة  إلـــى  تــؤشــر  قــد  الــعــام 
الناس عن طريق تقديم عروض أعلى«. وقد فازت 
األطفال  ألطعمة  مصنعة  محلية  شركة  بالمزاد 
الشراء في  أن يسهم هذا  أمله في  رئيسها  أبــدى 
»ان  لقناة  وقـــال  اإليــجــابــيــة.  األجـــواء  نشر بعض 
األخبار  أن  »رغــم  العامة  التلفزيونية  كــاي«  اتــش 
في  ذلــك  يساعد  أن  آمــل  كثيرة،  تــزال  ال  السيئة 
على  ومساعدتهم  الناس  وجــوه  على  بسمة  رســم 
الفواكه  عـــروض  وتستقطب  الــجــائــحــة«.  تخطي 
يسعون  ــراة  شـ بــاســتــمــرار  الــيــابــان  فــي  الموسمية 
إلـــى الــحــصــول عــلــى دعـــايـــة مــجــانــيــة لــهــم. وفــي 
إلــى مستوى  يوباري  بطيختي  وصــل سعر   ،2019
المبلغ  أن  غير  يــن،  ماليين  خمسة  بلغ  قياسي 

فيما  فــي 2020،  يــن فقط  ألــف  إلــى 120  تــراجــع 
المسؤولية عن  الصحية  األزمة  المنتجون  حّمل 

قيمة  عــادة  يرفعون  الذين  األثرياء  الشراة  إبعاد 
المزايدات.

ا�سكتلندا  ملكة  ماري  م�سبحـة  �سرقـة 

ــوب اإنــجــلــتــرا  ــن مـــن قــلــعــة فـــي ج
كــانــت الــمــســبــحــة ذات الــحــبــات الــمــصــنــوعــة مـــن الـــذهـــب الــتــي 
عام  فــي  إعــدامــهــا  يــوم  معها  اسكتلندا  ملكة  مــاري  الملكة  حملتها 
مليون  بأكثر من  ثمنها  يقدر  أخرى  تاريخية  1587 ضمن مقتنيات 
جنوب  فــي  قلعة  مــن  ســرقــت  دوالر(  مــلــيــون   1.4( استرليني  جنيه 
إنجلترا. وأطيح بالملكة الكاثوليكية ماري من على عرش اسكتلندا 
وسجنت التهامها بالخيانة العظمى ثم أعدمت بأمر من ابنة عمها 
البروتستانتية اليزابيث االولى في إطار سلسلة من االحداث المهمة 
في التاريخ البريطاني. ومن بين المسروقات كذلك عدد من كؤوس 
التتويج ومقتنيات أخرى من الذهب والفضة. وانتزعت المسروقات 
من نافذة عرض بقلعة أرونــدل في مقاطعة ويست ساسكس. وتنبه 
الشرطة  ووصلت  الجمعة  يوم  السرقة مساء  إلى  بالقلعة  العاملون 
خـــالل بــضــع دقـــائـــق. وقـــالـــت شــرطــة ســاســكــس إن الــقــيــمــة الــمــاديــة 

للمسبحة ليست كبيرة لكنها ال تعوض كجزء من تراث البالد. 
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مــونــتــريــال ــي  ــ ف الـــفـــو�ـــســـى  يــــــزرع  ــارد  ــ ــس ــ � دب 

تحديد موعد زواج رئي�س وزراء بريطانيا من خطيبته كاري �سيموند�س

تسبب صغير دب أسود بفوضى استمرت ساعات عدة يوم األحد إثر 
به عقب حقنه  السلطات  إمساك  قبل  أحياء مونتريال،  أحد  تجوله في 

بثالث جرعات من المهدئ. 
األحــد، طوقت  بعد ظهر  الــدب  بوجود صغير  إخــطــارا  تلقيها  وبعد 
الشرطة شوارع عدة في منطقة دورفال في غرب مونتريال حيث مطارها 

الدولي، بحسب الناطق باسم الشرطة رافاييل بيرجيرون. 
وُطلب من السكان مالزمة منازلهم بينما تولى العشرات من عناصر 
الشرطة وفرق اإلطفاء وموظفون في وزارة الحياة البرية ومتطوعون من 

هيئة محلية إلنقاذ الحيوانات، عمليات البحث عن الدب. 
الــذي ال يتعدى عمره بضعة  الــدب  أن صغير  إلــى  وأشــار بيرجيرون 

أشهر، حوصر في باحة مجمع سكني قبل أن يتسلق شجرة. 
وذكــــرت هيئة »أنــيــمــال ريــســكــيــو« لــلــرفــق بــالــحــيــوان فــي مــنــشــور على 
فيسبوك أن متطوعيها حقنوا ثالث جرعات من المسكنات، »لكن الدب 

ظل في حالة تأهب وتسلق الشجرة قبل أن يفر إلى ساحة أخرى«. 
وقد تسلق صغير الدب أخيرا شجرة أخرى، حيث غفا. 

إلمكان  تحسبا  األرض  على  هوائية  وسائد  اإلطفاء  عناصر  ووضــع 
سقوط الدب. وُأمسك بالدب بعد ساعات عدة. 

إلى  وإنزاله  به  اإلمساك  من  »تمكنا  ريسكيو«،  »أنيمال  هيئة  وقالت 
أسفل الشجرة، حيث يمكن ضمان سالمته«، مشيرة إلى أن صغير الدب 

سُيطلق »في بيئة أكثر مالَءمة له«.

ــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــالم  ــ ــفــ ــ ــشــ ــ كــ
بريطانية أن رئيس الوزراء بوريس 
الـــزواج من  جونسون حــدد موعد 
العام  سيموندس  كــاري  خطيبته 
المقبل. وذكرت صحيفة »ذا صن« 
 56« جـــونـــســـون  أن  الــبــريــطــانــيــة، 
عــامــا«،   33« وســيــمــونــدس  عـــامـــا« 
أرســـــال بـــطـــاقـــات حــفــظ الــتــاريــخ 
أجل  من  والعائلة  األصدقاء  إلى 
الحدث المقرر في الـ30 من يوليو 
الثنائي  إعــالن خطبة  وتم   .2022
عام 2019 أثناء حمل سيموندس 
ــام الــمــاضــي  ــعـ ــن الـ ــي فـــبـــرايـــر مـ فـ
»ويلفريد«  يدعى  طفال  وأنجبت 
ــــك الــــعــــام، إال  فــــي أبــــريــــل مــــن ذلـ
أنــهــمــا اضــطــرا إلـــى تــأجــيــل حفل 
ــزفـــاف بــســبــب جــائــحــة فــيــروس  الـ
ــد. ولــــــم يــتــم  ــجـ ــتـ ــسـ ــمـ ــا الـ ــ ــورونــ ــ كــ
ــان االحـــتـــفـــال  ــكــ ــــن مــ الـــكـــشـــف عـ
األصـــــدقـــــاء  أن  إال  ــبــــط،  ــالــــضــ بــ

أشـــــــــــاروا إلـــــــى أنــــهــــم ســيــقــيــمــون 
وسط  المقبل،  العام  كبيرا  حفال 
األزمة  باختفاء  المعقودة  اآلمال 

ــة الـــعـــالـــمـــيـــة. ويــعــتــبــر  ــيـ الـــصـــحـ
ثنائي  أول  وسيموندس  جونسون 
ــيــــن يـــعـــيـــشـــان فــي  ــتــــزوجــ ــر مــ ــيــ غــ

مــقــر داونــيــنــغ ســتــريــت، بــعــد فــوز 
وزراء  رئــيــس  بــمــنــصــب  جــونــســون 

بريطانيا في يوليو 2019.

عبداملنعم إبراهيم

الأميرة )ديانا( لي�ست الوحيدة �سحية اإذاعة )بي. بي. �سي( البريطانية

هيئُة  بطلُتها  ًة  إعالميَّ فضحيًة  ُة  العالميَّ األخــبــاُر  تــتــداوُل  األيـــاُم  هــذه 
اإلذاعة البريطانية )بي. بي. سي(، حيث كشفت مصادُر مستقلُة أن الصحفي 
)مارثن بشير( الذي أجرى مقابلًة مشهورًة مع األميرِة )الراحلة ديانا( عام 
م كشوًفا مزورة إلى حساباٍت مصرفية ُتظهر أن أجهزَة األمِن  1995، كان قد قدَّ
كانت تدفُع إلى شخصين في مقابل التجسِس على األميرة، وكان قد ُعرض 
ذلك على شقيق األميرة ديانا )تشارلز سبنسر( آنذاك، ما دفع )ديانا( إلى 
إجراء المقابلِة المشهورة، والتي ُيقال عنها إنها تسببت في إحداث شرٍخ كبيٍر 
في األسرة، وذكرت مصادُر أن هذه المقابلَة ربما أودت بحياِة األميرة )ديانا( 
بعد  عاًما،   36 عمر  عن   1997 عام  باريس  في  الشهير  المروري  الحادِث  في 

شعورها بعدِم األمان والخوف على حياتها الشخصية من الموت.
م  طبًعا الصحفي الذي كان يعمُل في الـ)بي. بي. سي( مارثن بشير قدَّ
اعتذاَره إلى نجلي األميرِة الراحلة )وليام وهاري(، لكنه اعتبَر أن من )غير 
استمعُت  وقد  المأساوية!  بوفاتها  اللقاء  خالل  حصل  ما  ربــَط  المنطقي( 
من  بشير(  )مارثن  فيها  المتورط  اإلعالمية  الفضيحِة  هذه  خبَر  شخصًيا 
دائما-  تدعي  -كما  لرغبتها  ربما  نفسها!  البريطانية  بي. سي(  )بي.  إذاعــة 
في  ولكن  وتنتقدها!  تدينها  التي  األخبار  في  حتى  والموضوعية  بالحياِد 
الحقيقة هناك سجل طويل شائن تضلع فيه هيئة اإلذاعة البريطانية )بي. 
لمواضيع  للحقائق  وتشويه  افــتــراءاٌت  فهناك  طويلة،  عقوٍد  منذ  سي(  بي. 
ســـواء ضد  ومتعمد،  مقصوٍد  بشكل  العربي  الــوطــِن  فــي  اإلنــســان(  )حــقــوق 
مصر أو المغرب أو دول الخليج العربي.. أما نحن في البحرين فقد عانينا 
بي. سي(  )بي.  بها  تقوم  كانت  التي  المشبوهة  اإلعالمية  األدواِر  كثيرا من 
للتحريِض على العنِف وتلفيق األكاذيب على لسان )إرهابيين( هاربين من 

العدالة يقيمون في لندن!
هنا نستذكُر الدوَر المشبوه الذي لعبته )بي. بي. سي( البريطانية في 
العنف  ــوادِث  حـ فــي  المتطرفين  صــالــِح  إلــى  المنحازِة  اإلعــالمــيــِة  التغطيِة 
واإلرهاب التي شهدتها البحرين عام 2011، وقدمت األشخاص الموالين إلى 
إيران والمدعومين من ِقبل حكومة الرئيس األمريكي األسبق )أوباما( على 
أنهم )معارضٌة ديمقراطية( بينما كانوا يحرضون علنا على ارتكاب العنف 

نت  أن تمكَّ الشوارع!.. وحتى بعد  واإلرهــاب في 
البحرين من تحقيق األمن واالستقرار بعد عام 
استمرت  الطائفية،  الفتنِة  على  وقضت   2011

ومدن  لندن  في  مقيمين  بحرينيين  إرهابيين  مع  تتواصل  ســي(  بــي.  )بــي. 
األكاذيب حول )حقوق  وتلفيق  الفتِن واالضطرابات  أوروبية أخرى إلشعال 

اإلنسان( في البحرين!
برنامجا  البريطانية  اإلذاعــِة  هيئُة  أعدت  عامين فقط  قبل  أنه  تذكروا 
في  والديمقراطية  السياسية  والــحــريــات  اإلنــســان(  )حــقــوق  حــول  وثائقيًا 
البحرين، استضافت فيه عناصَر إرهابية مقيمة في بريطانيا، وآخرين من 
البرنامج الوثائقي  إيران.. وتم توقيُت بث هذا  جنسياٍت أخرى موالين إلى 
في  العالمية  للسيارات  فــورمــوال(  )سباقات  مناسبة  مــع  للحقائق  المشوه 
البحرين  الــعــالــمــي ضــد مملكة  الــعــام  ــرأي  الــ تهييج  فــي  إمــعــانــا  الــبــحــريــن 
أن تحلَّ جائحُة كورونا  )الفورموال(! وتشاء األقدار  أثناء مشاهدتهم سباق 
سباق  احتفالية  إقامة  تلغي  أن  إلــى  البحرين  وتضطر   ،2020 عــام  بالعالم 
)الفورموال(، ولكن هذا لم يوقف اإلدارة في هيئة اإلذاعة البريطانية عن بث 
ف للحقائق.. فهم صنعوا  ذلك البرنامج الوثائقي المعادي للبحرين والمزيِّ
)البرنامَج( خصيصا لبثه في وقت )الفورموال( ثم أصبح سلعًة فاسدة.. أي 
حقًدا  بنشره  قاموا  ذلك  ومع  بجبدهم(!  )طــاح  البحريني  اإلنسان  بتعبير 

وكراهية ضد البحرين.
ــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي أصــبــحــت اآلن بًثا  ــ هـــذه هــي حــقــيــقــُة هــيــئــة اإلذاعـ
ا أيضا، كانت وال تزال تتصيُد في المياه العكرة، وتتقصُد نشَر كلِّ  تلفزيونّيً
األخبار الزائفة والملفقة ضد الدول العربية والخليجية مدعية دفاعها عن 
عن  نفسها  تكشف  اآلن  هي  وها  والديمقراطية!  والحريات  اإلنسان  حقوق 
م أوراًقا مزورة من أجل إجراء مقابلة  فضيحة مذيعها )مارثن بشير( الذي قدَّ
البشر  عدد  فكم  موتها..  في  وتسبب  )ديــانــا(..  الراحلة  األميرة  مع  حوارية 
الذين قتلتهم )بي. بي. سي( في البحرين والوطن العربي أثناء الترويج لما 

أسموه )ثورات الربيع العربي(؟

�سـابا  تفقـد  خادعـة  مكالمـة 

دقائـق اأموالـه خـال  جميـع 
فقد شاب إماراتي يدعى راشد كل مدخراته 
دقــائــق،   7 مدتها  »خــادعــة«  هاتفية  مكالمة  فــي 
الشاب  »تلقى  تفصيال،  لالحتيال.  تعرضه  بعد 
اتــصــاال هــاتــفــيــا مــن شــخــص ادعــــى أنـــه موظف 
يــعــمــل فـــي الــبــنــك الـــــذي يـــــودع لـــديـــه أمـــوالـــه، 
مــوضــحــا لـــه أن ســبــب اتــصــالــه يــعــود إلـــى قــيــام 
الــبــنــك بــتــنــفــيــذ إجــــــــراءات تــحــديــث لــلــبــيــانــات 
ــة بـــعـــمـــالئـــه، لـــيـــشـــرع فــــي طـــلـــب بــعــض  الـــخـــاصـ
وشعر  بــيــانــاتــه،  لتجديد  راشـــد  مــن  المعلومات 
ــاب فـــي الـــبـــدايـــة بـــمـــخـــاوف وهــــواجــــس بــأن  ــشـ الـ
الشخص المتصل يحاول االحتيال عليه، إال أن 
المعلومات التي قدمها عنه، جعلته يطمئن إلى 
تزويده  الشاب  من  الموظف  وطلب  الموظف«. 
بطاقته  أن  له  »أكــد  بــه.  الخاصة  الــمــرور  بكلمة 
السري،  رقمه  بتغيير  قــام  إذا  إال  إيقافها  سيتم 
إلــى رقــمــه السري  ومــن أجــل ذلـــك، هــو بحاجة 
القديم، إللغائه وإدخال رقم آخر جديد، فوافق 
مــن ساعة،  أقــل  وبــعــد  المكالمة«،  وأنــهــى  راشـــد، 
بنكه،  من  مرسلة  راشــد  هاتف  إلــى  رسالة  وردت 
تفيد بسحب كامل الرصيد المالي الموجود في 
الحساب المصرفي، واكتشف أنه تعرض لعملية 

نصب واحتيال.

} الدب الشارد.

} جونسون وخطيبته.

} عرض البطيختين في المزاد.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

اإ�سادات

إشــادات من فئات عديدة من الشعب وعلى 
جــمــيــع الــمــســتــويــات بــفــريــق الــبــحــريــن الــوطــنــي 
والطبي لمواجهة كورونا، إشادات تحمل للفريق 
كل التقدير والشكر واالمتنان وتعرب عن الثقة 
فــيــمــا يــقــومــون بـــه مـــن جــهــود جـــبـــارة مــنــذ بــدء 
الصحي  الملف  تسييس  من  وتحذيرات  األزمــة 
ــى قــضــيــة ســيــاســيــة تــتــداخــل فيها  لــيــتــحــول إلــ
األهواء ويعبث بها من ال يريد الخير للبحرين 
الفتنة  يثير  اتجاه  إلــى  القضية  تحويل  ويريد 
يتطلب  مما  العنف  على  ويــحــرض  والــكــراهــيــة 
الــحــذر الــشــديــد مــن كــل األصــــوات الــنــشــاز التي 
تناست كل الجهود المبذولة من فريق البحرين 
العاملين  وكــل  البحرين  حكومة  ومــن  الوطني 
والــمــتــطــوعــيــن لــمــواجــهــة الـــوبـــاء ومـــا قــامــوا به 
من جهود جبارة ومواصلتهم العمل ليال ونهارا 
ألجل الحفاظ على شعب البحرين والمقيمين 

بها من شر هذا الوباء ومن تداعياته.
وقد أكد مجلسا الشورى والنواب أن الفريق 
الوطني الطبي الذي يعمل ضمن فريق البحرين 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء قدم كل 
ما بوسعه للوطن والمواطنين بمنتهى الكفاءة 
والــشــفــافــيــة وأظــهــر أداء احــتــرافــيــا مــمــيــزا لكن 
إذا  الوطني  والفريق  الطبي  الفريق  يفعل  ماذا 
كان البعض ال يهتم بأرواح الناس ويتعامل مع 
موضوع المرض بكل استهتار ورعونة، لذلك من 
المهم قبل ان ينتقد اإلنسان اآلخرين ان ينظر 
انتشار  فــي  السبب  كنت  هــل  ويــســأل  نفسه  إلــى 

المرض أم حمله إلى نفسي وأهلي؟

ــس« تـــــروي ــ�ـ ــكـ ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ »نـ

ــام  ــري ــي �ــســيــرة الــفــنــانــة م

ــقــي ــم وثــائ ــل ــي فــي ــس فـ ــار�ـ فـ
أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت 
مــــــــــــــــنــــــــــــــــصــــــــــــــــة 
»نــــتــــفــــلــــيــــكــــس« 
الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة، 
تــــــــوثــــــــيــــــــقــــــــهــــــــا 
حــــيــــاة الـــفـــنـــانـــة 
اللبنانية ميريام 
ــة  فـــــــــــارس، وقـــصـ
ــا، فـــي  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــــجـ نـ
فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي 
يــــــحــــــمــــــل اســـــــم 
»مــيــريــام فــارس-

ــة« ومــــن  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ الـ
المقبل.  الثالث من شهر يونيو  الفيلم للجمهور في  المقرر عرض 
الذي  الفيلم،  »بوستر«  اإللكتروني  موقعها  عبر  »نتفليكس«  ونشرت 
تبلغ مــدتــه ســاعــة و11 دقــيــقــة، وتــكــشــف خــاللــه مــيــريــام فـــارس عن 
النجومية.  مرحلة  إلى  وصلت  حتى  والشخصية،  الفنية،  خبراتها 
ــاركـــت مــيــريــام فــــارس فــيــديــو قــصــيــًرا عــبــر حــســابــهــا عــلــى مــوقــع  وشـ
»إنستغرام«، وعّلقت عليه بالقول: ملكة المسرح ميريام فارس وجرى 
الكشف عن صور من الفيلم، حيث ظهرت فيها ميريام فارس خالل 
فترة حملها بطفلها الثاني الذي وضعته إبان فترة الحجر الصحي 

الذي ُفرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

} الفنانة ميريام فارس.

اليابـان فـي  دولر  األـف   25 بحوالـي  بطيختيـن  بيـع 

} المسبحة المسروقة.
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تعيني الع�ملني الأج�نب بعق�د م�ؤقتة وب�أعداد حمدودة.. وزيرة ال�صحة:

الأول�ية للمتط�عني يف الت�ظيف ب�ملج�ل ال�صحي

ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  ك�شفت 

من  لعدد  التوظيف  اإجــراءات  ا�شتكمال  عن 

اأنظمة  ح�شب  ال�شحي  املجال  يف  الوظائف 

ال�شواغر  من  لعدد  املدنية  اخلدمة  وقوانني 

اأبناء  من  املطوعني  اإعطاء  موؤكدة  املتاحة، 

ال�شواغر  وفق  للتوظيف  الأولوية  البحرين 

موؤهالتهم  مع  تتنا�شب  التي  الوظيفية 

ال�شحي. القطاع  وخرباتهم يف 

اأكدت  النواب  من  عدد  مع  لقاء  وخالل 

الوزيرة اأنه مت موؤخًرا ا�شتكمال توظيف عدد 

من الأطباء وعدد من املمر�شني، ومت التطرق 

اإىل اأن توفري العاملني الأجانب كان من خالل 

للعمل  اجلائحة  فرتة  خالل  بهم  ال�شتعانة 

لتوفري  حمــدودة  وبــاأعــداد  موؤقتة  بعقود 

حيث  من  ال�شتثنائية  ال�شتيعابية  الطاقة 

لفريو�س  الت�شدي  بجهود  اخلا�شة  املراكز 

كورونا.

من جانبهم، اأ�شدر النواب الذين ح�شروا 

الوزيرة  اأن  فيه  اأكدوا  م�شرتًكا  بياًنا  اللقاء 

ا وممر�شة  اأفادت باأنه مت توظيف 87 ممر�شً

واأفاد  الوطني.  الفريق  يف  املتطوعني  من 

بتوظيف  اتفاق  عن  اأثمر  اللقاء  اأن  النواب 

التمري�شي  الكادر  من  املتطوعني  جميع 

والطبي.

جمل�س ال�زراء ي�ؤكد على و�صع اخلطط لإجن�ح التع�مل مع اجل�ئحة

الت��صع يف التطعيم�ت ومراجعة القرارات والإجراءات
و�شالمة  اأمن  اأن  الوزراء  جمل�س  اأكد 

هي  اململكة  يف  واملقيمني  املواطنني 

اإىل  م�شرًيا  اعتبار،  كل  وفوق  الأولوية 

احلر�س على توفري ال�شتعدادات وو�شع 

املرحلة  ملتطلبات  وفًقا  واحللول  اخلطط 

وخطط  ا�شرتاتيجيات  جناح  ي�شمن  مبا 

فريو�س  م�شارات  جميع  مع  التعامل 

موا�شلة  ويكفل  )كوفيد-19(،  كورونا 

وحفظ  للمملكة،  ال�شحي  الأمن  حتقيق 

�شالمة املواطنني واملقيمني. 

واطلع املجل�س يف جل�شته الأ�شبوعية 

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  اأم�س، 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

م�شتجدات  ب�شاأن  تقرير  على  الوزراء، 

على  واأكد  كورونا،  فريو�س  مع  التعامل 

الوطنية  احلملة  والتو�شع يف  ال�شتمرار 

للتطعيم بهدف حت�شني املجتمع.

اأهمية ال�شتمرار  و�شدد املجل�س على 

يف مراجعة القرارات والإجراءات واتخاذ 

�شحة  على  احلفاظ  اأجل  من  يلزم  ما 

داعًيا  واملقيمني،  املواطنني  و�شالمة 

ا�شتمرار  اأهمية  اإىل  كافة  املجتمع  اأفراد 

اللتزام التام بكل التعليمات والإجراءات 

�شمو ال�شيخ حممد بن مباركالحرتازية.

اأ�ص�د ب�لتقدم امل�صتمر للتن�صيق الع�صكري والدف�عي.. امللك:

عالق�ت ت�ريخية و�صراكة وثيقة مع ال�لي�ت املتحدة

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأعرب 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املفدى القائد الأعلى، عن اعتزاز البحرين 

مبا يجمعها بالوليات املتحدة الأمريكية 

و�شراكة  قوية  تاريخية  عالقات  من 

ترتكز  وحليفني  �شديقني  كبلدين  وثيقة 

دعائمها منذ عقود طويلة على الحرتام 

امل�شرتك. والتن�شيق 

واأ�شاد جاللته بالتقدم امل�شتمر الذي 

على  وبخا�شة  الثنائي  التعاون  ي�شهده 

الع�شكري والدفاعي.  التن�شيق  �شعيد 

اأم�س،  ا�شتقبل  قد  جاللته  وكــان 

�شفارة  باأعمال  القائم  ناردي،  مارغريت 

الوليات املتحدة الأمريكية لدى البحرين 

بحري  الفريق  جلاللته  قدمت  التي 

القوات  قائد  كوبر  برادفورد  ت�شارلز 

الأمريكية  املركزية  بالقيادة  البحرية 

قائد الأ�شطول اخلام�س اجلديد.

جاللة امللك خالل ا�شتقباله قائد القوات البحرية بالقيادة املركزية الأمريكية

اإ�ص�دات وا�صعة مبب�درة »الأي�م« للت�ص�من مع فريق البحرين.. م�ص�ؤول�ن وبرمل�ني�ن ون�صط�ء:

اح�����رايف واأداء  ب���ك���ف����ءة  ي��ع��م��ل  ال����ط���ن���ي  ال���ف���ري���ق 
حمرر ال�شوؤون املحلية:

ا�شتمر البحرينيون يف التعبري عن عرفانهم 

يف  املرابطة  الوطنية  للكوادر  وامتنانهم 

كورونا  لفريو�س  للت�شّدي  الأمامية  ال�شفوف 

)كوفيد-19(، والتي ترابط يف مراكز الفح�س 

والرعاية والعالج وتوا�شل الليل بالنهار وتقدم 

اأغلى الت�شحيات من اأجل مكافحة اجلائحة.

ون�شطاء  وحقوقيون  برملانيون  وعرب 

لتلك  امتنانهم  عن  وم�شوؤولون  اجتماعيون 

الوطني  الفريق  يبذلها  التي  العظيمة  اجلهود 

الذي يعمل مبهنية واحرتافية عالية، موجهني 

التحية اإىل الفريق وجميع كوادره، ومتجاوبني 

مع دعوة »الأيام« بالت�شفيق وتوجيه عبارات 

ال�شكر والعرفان لتلك اجلهود ال�شتثنائية.

الع�شفور،  علي  ال�شمالية  حمافظ  وقال 

من  للحد  الإمكانات  كل  �شّخرت  احلكومة  اإن 

اإيجاد  يف  تتواَن  ومل  اجلائحة،  هذه  تداعيات 

اأجنع احللول امل�شتدامة على ال�شعيد ال�شحي 

لتوفري  والأمني،  والقت�شادي  والجتماعي 

ال�شتثنائية،  الظروف  هذه  يف  الكرمي  العي�س 

بطولت  قّدم  قد  البحرين  فريق  اأن  معترًبا 

ملواجهة تف�شي اجلائحة.

بني�مني نتني�ه� يهدد 

بخط�ات »م�صتقلة« �صد اإيران

اأ ف ب: القد�س - 

نتنياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلي  الوزراء  رئي�س  عني 

ليو�شي  خلًفا  للمو�شاد،  جديًدا  رئي�ًشا  بارنيع  دافيد 

التعيني  مبنا�شبة  احتفال  خالل  نتنياهو  ولفت  كوهني. 

منع  هي  بارنيع  اأولوية  اأن  اإىل  الإثنني  اأم�س  اجلديد 

نووي. �شالح  امتالك  من  اإيران 

ملح  اجلديد،  التعيني  ملنا�شبة  احتفال  وخالل 

اإيران  ملنع  اإ�شرائيل  تتخذها  قد  خطوات  اإىل  نتنياهو 

نووي. �شالح  امتالك  من 
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يق�م ب�ملحرق على م�ص�حة 4 اآلف مر مربع 

اإن�ص�ء مرف�أ ومركز ل�صن�عة ال�صفن التقليدية

خديجة العرادي:

و�شوؤون  الأ�شغال  وزيــر  ك�شف 

ع�شام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

مرفاأ  لإن�شاء  جديد  م�شروع  عن  خلف 

التقليدية  ال�شفن  ل�شناعة  ومركز 

امل�شروع  اأن  اإىل  م�شرًيا  البحرين،  يف 

املحرق. يف  �شيقام 

رئي�س  ــد  اأك ذاتـــه،  الــ�ــشــاأن  ويف 

املرباطي  غازي  املحرق  بلدي  جمل�س 

نحو  �شيدفع  البلدي  جمل�س  اأن  على 

املزمع  املــرفــاأ  هــذا  لتنفيذ  ــراع  الإ�ــش

وتقدر  بوماهر،  منطقة حالة  اإقامته يف 

مربع،  مرت  اآلف   4 يقارب  ما  م�شاحته 

هيئة  اإىل  املو�شوع  حتويل  مت  حيث 

للح�شول  والآثــار  والثقافة  البحرين 

الزمني  الربنامج  ب�شاأن  مرئيات  على 

امل�شروع. لتنفيذ 

اجتم�ع جمل�س اإدارة كلية 

البحرين للمعلمني: 

مت�بعة تنفيذ اخلطة 

الت��صعية مل�ص�عفة املدخالت 

واملخرج�ت التعليمية

حمرر ال�شوؤون املحلية:

بلغ  جديًدا  قيا�شًيا  رقًما  اأم�س  البحرين  �شجلت 

كورونا  فريو�س  م�شاعفات  ب�شبب  وفاة  حالة   28

)كوفيد-19(.

 4 العمر  من  الرابع  العقد  وفيات  عدد  وبلغ 

وفاة  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  حيث  اأم�س،  حالت 

و38،   34 بعمر  واآخرين  �شنة،   33 بعمر  �شخ�شني 

العمر. العقد اخلام�س من  5 حالت يف  اإىل  بالإ�شافة 

 202 البحرين  فقدت  اجلاري  ال�شهر  مطلع  ومنذ 

كما  كورونا،  فريو�س  م�شاعفات  ب�شبب  �شخ�س 

وقت  يف  كبرية  قفزة  املركزة  العناية  حالت  �شهدت 

فقط. اأ�شبوعني  خالل   %82 اإىل  ت�شل  بن�شبة  ق�شري 

من   %95 اأن  ال�شحة  وزارة  اأو�شحت  جانبها  من 

م�شاعفات  جراء  البحرين  يف  الكلي  الوفيات  عدد 

التطعيم. ياأخذوا  مل  ممن  كانوا  الفريو�س 

اجلميع  تويرت  يف  ح�شابها  على  الوزارة  ودعت 

واجلرعة  التطعيم  واأخــذ  بالت�شجيل  املبادرة  اىل 

. ملن�شطة ا

لأ�شر  وموا�شاتها  تعازيها  �شادق  عن  واأعربت 

بال�شفاء. القائمة  للحالت  ومتنياتها  املتوفني 

حالة   62 املا�شي  الأ�شبوع  الوفيات  عدد  وبلغ 

58 حالة  �شبقه  الذي  الأ�شبوع  كانت يف  بينما  وفاة، 

وفاة.

رقم �ص�دم.. 28 ح�لة وف�ة يف ي�م واحد

ال�صحة: 95 % من مت�يف ك�رون� غري مطّعمني
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جاللته ي�ستقبل القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية وقائد الأ�سطول اخلام�س 

امللك ي�سيد بالتقدم امل�ستمر للتعاون الثنائي مع اأمريكا
بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ا�شتقبل 

الأعلى  القائد  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

ال�شخري،  ق�شر  يف  اأم�س  يوم  ورعاه،  اهلل  حفظه 

الوليات  �شفارة  باأعمال  القائم  ناردي  مارغريت 

البحرين  مملكة  لدى  ال�شديقة  الأمريكية  املتحدة 

ت�شارلز  بحري  الفريق  جلاللته  قدمت  التي 

بالقيادة  البحرية  القوات  قائد  كوبر  برادفورد 

املركزية الأمريكية قائد الأ�شطول اخلام�س اجلديد.

باأعمال  بالقائم  اجلــاللــة  �شاحب  ــب  ورح

كوبر،  ت�شارلز  بحري  والفريق  الأمريكية  ال�شفارة 

اجلديد،  من�شبه  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة  وهناأه 

جاللته  معرًبا  وال�شداد،  التوفيق  كل  له  متمنًيا 

بالوليات  يجمعها  مبا  البحرين  مملكة  اعتزاز  عن 

قوية  تاريخية  عالقات  من  الأمريكية  املتحدة 

ترتكز  وحليفني  �شديقني  كبلدين  وثيقة  و�شراكة 

دعائمها منذ عقود طويلة على الحرتام والتن�شيق 

امل�شرتك.

ي�شهده  الذي  امل�شتمر  بالتقدم  اهلل  واأ�شاد حفظه 

التن�شيق  �شعيد  على  وبخا�شة  الثنائي  التعاون 

بالدور  اهلل  اأيــده  منوًها  والدفاعي،  الع�شكري 

يف  الأمريكية  الإدارة  به  ت�شطلع  الذي  املحوري 

املنطقة.  وال�شتقرار يف  الأمن  امل�شاهمة حلفظ 

البحرية  القوات  قائد  ــرب  اأع جانبه،  ومــن 

الأ�شطول  قائد  الأمريكية  املركزية  بالقيادة 

اخلام�س عن بالغ تقديره جلهود جاللة امللك املفدى 

يف توطيد عالقات ال�شداقة التاريخية املتميزة بني 

الدفاعية. املجالت  ال�شديقني خا�شة يف  البلدين 

امللك يثمن دور علماء الدين يف خدمة ق�سايا الإ�سالم وامل�سلمني

�شاحب  ح�شرة  ا�شتقبل 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ق�شر  يف  ــاه،  ورع اهلل  حفظه 

ال�شيخ  اأم�س،  يوم  ال�شخري 

الع�شفور  اأحمد  ال�شيخ  نا�شر 

وكيل حمكمة التمييز ال�شرعية.

امللك  جاللة  رحــب  وقــد 

املفدى بال�شيخ نا�شر الع�شفور 

ومثمًنا  القيمة،  جهوده  مقدًرا 

الدين  علماء  دور  اهلل  ــده  اأي

ق�شايا  خدمة  يف  الأفا�شل 

والتوعية  وامل�شلمني  الإ�شالم 

والكلمة  احل�شنة  باملوعظة 

اإىل  والدعوة  البناءة  الطيبة 

يعزز  مبا  واملحبة،  الت�شامح 

بني  والتكافل  الأخوة  اأوا�شر 

اجلميع.

جمل�س اأمناء مركز امللك حمد للتعاي�س ال�سلمي يبحث تعزيز التعاون مع وفد اإيطايل 

خالد بن خليفة: البحرين ما�سية بخطى ثابتة لن�سر مفاهيم التعاي�س 

للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز  ا�شتقبل 

اأ�شتاذ  ميلوين  األربتو  الربوفي�شور  ال�شلمي، 

التعددية  ل�شوؤون  اليون�شكو  كر�شي  ورئي�س 

الدينية وال�شالم يف جامعة بولونيا باجلمهورية 

زيارتهم  مبنا�شبة  املرافق  والوفد  الإيطالية 

تعزيز  فر�س  بحث  مت  حيث  البحرين،  ململكة 

مبادئ  ن�شر  مبادرات  لدعم  امل�شرتك  التعاون 

احرتام احلريات الدينية والتعاي�س ال�شلمي على 

م�شتوى اإقليمي ودويل.

وتخلل اللقاء عر�س فيلم وثائقي ي�شتعر�س 

تعزيز  البحرين يف جمال  منجزات مملكة  اأبرز 

وما  ال�شلمي،  والتعاي�س  الديني  الت�شامح  قيم 

وتالحم  ان�شجام  يف  عاملي  منوذج  من  تقّدمه 

على  العبادة  ودور  واملذاهب  الأديان  خمتلف 

اختالف معتقداتها يف مكان واحد و�شمان حرية 

التعبد واملعتقد جلميع من يعي�س يف اململكة، كما 

مركز  ومبادرات  برامج  اأبرز  الفيلم  ا�شتعر�س 

امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي منذ تاأ�شي�شه 

يف العام 2018 حتى اليوم.

وخالل اللقاء، اأكد رئي�س جمل�س اأمناء مركز 

الدكتور  ال�شلمي،  للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك 

مملكة  اأن  خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد  ال�شيخ 

البحرين بالروؤية امل�شتنرية لعاهل البالد املفدى 

الإن�شانية  القيم  لتعزيز  ال�شامية  وتوجيهاته 

النبيلة يف الت�شامح الديني وتقبل الآخر املختلف، 

التعاي�س  مفاهيم  لن�شر  ثابتة  بخطى  ما�شية 

نطاق  على  الدينية  احلريات  واحرتام  ال�شلمي 

والوئام  ال�شالم  اأر�س  كونها  من  انطالًقا  عاملي 

لقرون خلت.

الإيطايل  الوفد  اأن زيارة  ال�شيخ خالد  وبني 

برئا�شة  البحرين  ململكة  امل�شتوى  رفيع 

املهمة  رمزيتها  لها  ميلوين  األربتو  الربوفي�شور 

يف تعزيز و�شائج التوا�شل املتجذرة والعالقات 

واجلمهورية  البحرين  مملكة  بني  التاريخية 

يف  وبخا�شة  املجالت  خمتلف  يف  الإيطالية 

جمال التنوع الثقايف والقطاع الأكادميي وتنمية 

جلهود  تقديره  عن  معرًبا  ال�شبابية،  الطاقات 

درا�شات  دعم  يف  الإيطالية  بولونيا  جامعة 

التعددية الدينية والتعاي�س ال�شلمي، مبا يخدم 

ن�شر قيم الت�شامح واحلريات الدينية والحرتام 

املتبادل.

�شمية  للمركز  العام  الأمني  األقت  بدورها،   

املري كلمة ترحيبية، اأكدت فيها اأن مملكة البحرين 

نوعها  من  فريدة  اإقليمية  منارة  تزال  كانت ول 

اأ�شبه  ال�شلمي،  والتعاي�س  الديني  الت�شامح  يف 

واملذاهب  الأديان  خمتلف  فيها  تن�شهر  ببوتقة 

واليهودي  امل�شيحي  فيها  ويتعبد  والأعراق 

والبوذي والهندو�شي جنًبا اإىل جنب مع اإخوانهم 

امل�شلمني بان�شجام وتوافق وحرية قّل نظريه على 

م�شتوى العامل، حيث دور العبادة على اختالف 

يف  تتالحم  ال�شماوية  وغري  ال�شماوية  اأديانها 

قلب العا�شمة املنامة لت�شكل حتفة معمارية ذات 

جمالية ا�شتثنائية.

واأو�شحت املري اأنه ان�شجاًما مع التوجيهات 

الديني  الت�شامح  قيم  بن�شر  ال�شامية  امللكية 

اإطالق  على  املركز  داأب  ال�شلمي،  والتعاي�س 

اإطالق  اأبرزها  النوعية،  املبادرات  من  جمموعة 

كر�شي امللك حمد للحوار بني الأديان والتعاي�س 

ال�شلمي يف جامعة �شابينزا بالعا�شمة الإيطالية 

روما، اإ�شافة اإىل تد�شني برنامج امللك حمد لالإميان 

اك�شفورد  جامعتي  مع  بالتعاون  القيادة  يف 

وكامربدج الربيطانيتني العريقتني لتاأهيل جيل 

جديد من القادة ال�شباب الطاحمني لن�شر ال�شالم 

واملحبة بني جميع بني الب�شر، اإ�شافة اإىل اإطالق 

اأكادميية امللك حمد لل�شالم ال�شيرباين.

خطوة  موؤخًرا  خطت  اململكة  اإن  وقالت   

ا�شتثنائية يف تعزيز دورها الريادي يف تطبيق 

الدينية،  التعددية  حلماية  املمار�شات  اأف�شل 

م�شروع  باإعداد  الأخري  امللكي  التوجيه  مع 

الكراهية  خطاب  ملكافحة  و�شامل  جديد  قانون 

اجلهود  يدعم  مبا  الأديان،  وازدراء  والتطرف 

الوطنية يف ن�شر قيم العتدال والت�شامح وثقافة 

والثقافات  الأديان  جميع  بني  واحلوار  ال�شالم 

واحل�شارات، والت�شدي لالأفكار املت�شددة املغذية 

للفنت والعنف والإرهاب، ودعوة املجتمع الدويل 

اإقرار  اإىل تعزيز التعاون الت�شريعي والفني يف 

اتفاقية دولية لتجرمي خطابات الكراهية الدينية 

والطائفية والعن�شرية بجميع �شورها واأ�شكالها.

القائد العام ي�ستقبل

البدران ع�سو الأعلى لل�سحة

بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

اأم�س،  �شباح  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف 

الدكتور ري�شان حمود البدران ع�شو املجل�س 

الأعلى لل�شحة م�شت�شار مركز حممد بن خليفة 

بن �شلمان اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب.

البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ورحب 

م�شت�شار  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  بع�شو 

خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  بن  حممد  مركز 

املجل�س  يقدمه  م�شيًدا مبا  للقلب،  التخ�ش�شي 

اإدارة  يف  طيبة  جهود  من  لل�شحة  الأعلى 

اخلدمات الطبية والرعاية ال�شحية يف مملكة 

البحرين، منوًها بالهتمام امل�شتمر الذي يوليه 

املجل�س يف ا�شتدامة تطور املوؤ�ش�شات والأنظمة 

الطبية وحت�شني جودتها، ملواكبة التحديث يف 

هذا املجال احليوي مبا يخدم املواطن واملقيم، 

متمنًيا دوام التوفيق وال�شداد لع�شو املجل�س 

الأعلى لل�شحة يف مهام عمله.

امللك وويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

يهنئان العاهل الأردين بذكرى ال�ستقالل

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

تهنئة  برقية  ورعــاه  اهلل  حفظه  املفدى 

امللك  الها�شمية  اأخيه �شاحب اجلاللة  اإىل 

اململكة  ملك  احل�شني  ابن  الثاين  عبداهلل 

وذلك  ال�شقيقة،  الها�شمية  الأردنــيــة 

لبالده. ال�شتقالل  مبنا�شبة ذكرى عيد 

عن  فيها  اهلل  حفظه  جاللته  اأعــرب 

مبوفور  له  ومتنياته  تهانيه  اأطيب 

اململكة  ول�شعب  وال�شعادة  ال�شحة 

باملزيد  ال�شقيق  الها�شمية  الأردنــيــة 

جاللته  م�شيًدا  ــار،  والزده التقدم  من 

بني  تربط  التي  الأخوية  العالقات  بعمق 

ت�شهده  وما  ال�شقيقني  وال�شعبني  البلدين 

من تطور ومنو.

الأمري  امللكي  ال�شمو  كما بعث �شاحب 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  الــوزراء،  جمل�س 

عبداهلل  امللك  الها�شمية  اجلاللة  �شاحب 

الأردنية  اململكة  ملك  احل�شني  ابن  الثاين 

ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  ال�شقيقة،  الها�شمية 

فيها  �شموه  اأعرب  لبالده،  ال�شتقالل  عيد 

مبوفور  له  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن 

اململكة  ول�شعب  وال�شعادة،  ال�شحة 

من  باملزيد  ال�شقيق  الها�شمية  الأردنية 

مبتانة  �شموه  م�شيًدا  والزدهــار،  التقدم 

البلدين  جتمع  التي  الأخوية  العالقات 

وال�شعبني ال�شقيقني وما ت�شهده من تطور 

ومناء م�شتمر على كافة الأ�شعدة.

امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  وكذلك 

برقية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اإىل  مماثلة  تهنئة 

الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني  الأمري  امللكي 

الها�شمية  الأردنــيــة  اململكة  عهد  ويل 

ل�شقيقة. ا

تعيني ري�سان البدران

ع�سًوا يف املجل�س الأعلى لل�سحة

�شدر عن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

مر�شوم رقم )69( ل�شنة 2021 بتعيني ع�شو يف املجل�س الأعلى لل�شحة، جاء فيه:

املادة الأوىل: يعني الدكتور ري�شان حمود البدران ع�شًوا يف املجل�س الأعلى لل�شحة.

الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا  الثانية: على رئي�س جمل�س  املادة 

املر�شوم، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
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ا�ضتمالكات عقارات لأغرا�س تطوير �ضبكة الطرق والتنمية احل�ضرية.. جمل�س الوزراء:

مراجعة القرارات والإجراءات من اأجل احلفاظ على �ضحة و�ضالمة املواطنني واملقيمني
بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  راأ�س 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

جمــلــ�ــس الــــــوزراء االجــتــمــاع 

ملجل�س  االأ�شبوعي  االعتيادي 

الوزراء الذي عقد ام�س عن ُبعد.

ــد  اأك ــاع،  ــم ــة االجــت ــداي ب يف 

اأمن و�شالمة املواطنني  اأن  املجل�س 

االأولوية  هي  اململكة  يف  واملقيمني 

اإىل  م�شرًيا  اعتبار،  كل  ــوق  وف

اال�شتعدادات  توفري  على  احلر�س 

وفًقا  واحللول  اخلطط  وو�شع 

ملتطلبات املرحلة مبا ي�شمن جناح 

التعامل مع  ا�شرتاتيجيات وخطط 

كورونا  فريو�س  م�شارات  كافة 

موا�شلة  ويكفل  »كوفيد-19«، 

للمملكة،  ال�شحي  االأمــن  حتقيق 

وحفظ �شالمة املواطنني واملقيمني. 

املجل�س  اأ�شاد  ال�شدد  هذا  ويف 

الفريق  يواليها  التي  باجلهود 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

ــزاز  واالعــت والتقدير  ــا  كــورون

بالدور الذي ت�شطلع به ال�شفوف 

االمامية.

املجل�س  اطلع  ذلك  �شوء  ويف 

م�شتجدات  ب�شاأن  تقرير  على 

كورونا،  فريو�س  مع  التعامل 

والتو�شع  اال�شتمرار  على  واأكــد 

للتطعيم  الوطنية  احلملة  يف 

و�شّدد  املجتمع،  حت�شني  بهدف 

اال�شتمرار يف مراجعة  اأهمية  على 

ما  واتخاذ  ــراءات  واالإج القرارات 

على �شحة  احلفاظ  اأجل  من  يلزم 

واملقيمني.  املواطنني  و�شالمة 

اأهمية  املجتمع  اأفراد  بكافة  داعًيا 

بكافة  التام  االلــتــزام  ا�شتمرار 

التعليمات واالإجراءات االحرتازية 

الر�شمية  اجلهات  عن  ت�شدر  التي 

ي�شهم يف حماية  العالقة مبا  ذات 

ويحقق  الفريو�س  من  املجتمع 

التعامل مع  املن�شودة من  االأهداف 

هذه اجلائحة.

بنتائج  املجل�س  نـــّوه  ثــم   

االجتماع الطارئ للجنة التنفيذية 

لبحث  االإ�شالمي  التعاون  ملنظمة 

ـــزة، والــــذي مت  الــو�ــشــع يف غ

العربية  اململكة  دعوة  على  بناًء 

اإطــار  يف  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

مبادراتها لوقف الت�شعيد اخلطري 

االأرا�شي  وباقي  غزة  قطاع  يف 

حل  اإىل  والو�شول  الفل�شطينية 

امل�شروعة  احلقوق  ي�شمن  �شلمي 

لل�شعب الفل�شطيني ال�شقيق.

الـــوزراء  جمل�س  اأكــد  كما   

يف  الثابت  البحرين  مملكة  موقف 

الفل�شطينية وحقوق  الق�شية  دعم 

يف  ال�شقيق  الفل�شطيني  ال�شعب 

وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  اإقامة 

لقرارات  وفًقا  ال�شريف  القد�س 

الدولتني  وحّل  الدولية  ال�شرعية 

ورحب  العربية،  ال�شالم  ومبادرة 

املجل�س بالتو�شل اإىل وقف اإطالق 

النار بني دولة اإ�شرائيل والف�شائل 

الفل�شطينية يف قطاع غزة، معترًبا 

م�شاعي  تدعم  اأنها خطوة  املجل�س 

منطقة  يف  ال�شامل  ال�شالم  تعزيز 

هذا  يف  م�شيًدا  االأو�شط،  ال�شرق 

م�شر  جمهورية  بجهود  ال�شدد 

العربية ال�شقيقة واجلهود العربية 

املفاو�شات  يف  الفاعلة  والدولية 

هدنة  اإىل  للتو�شل  الطرفني  بني 

العمليات  اإنهاء  تكفل  االأمد  طويلة 

الع�شكرية يف غزة.

يف  املجل�س  نــظــر  بــعــدهــا 

جدول  على  املدرجة  املو�شوعات 

اأعماله وقرر ما يلي:

املوافقة على املذكرات التالية:

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

والت�شريعية  القانونية  لل�شوؤون 

م�شرف  بني  التفاهم  مذكرة  ب�شاأن 

املركزي  والبنك  املركزي  البحرين 

والتي  املايل،  املجال  يف  الربازيلي 

وتبادل  التعاون  تعزيز  ت�شتهدف 

املعلومات بني اجلانبني.

اخلارجية  وزيــر  مذكرة   .2

الــدوري  الرابع  التقرير  ب�شاأن 

والذي   ،2021 البحرين  ململكة 

 19 املادة  مبوجب  اململكة  تقدمه 

من اتفاقية مناه�شة التعذيب، اإىل 

التابعة  التعذيب  مناه�شة  جلنة 

لالأمم املتحدة.

االأ�شغال  وزيــر  مذكرة   .3

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

ا�شتمالكات  ب�شاأن  العمراين 

الأغرا�س  لعقارات  وكلية  جزئية 

والتنمية  الطرق  �شبكة  تطوير 

احل�شرية والتخطيط العمراين.

الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4

والت�شريعية  القانونية  لل�شوؤون 

 6 على  احلكومة  ردود  ب�شاأن 

واقرتاحني  برغبة  اقــرتاحــات 

جمل�س  ــن  م مــقــدمــة  بــقــانــون 

النواب.

حممد بن مبارك يت�ضلم دعوة موجهة اإىل امللك وويل

العهد رئي�س جمل�س الوزراء للم�ضاركة مبنتدى حوار الأديان

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ت�شلم 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك 

الدعوة  ر�شالة  الوزراء  جمل�س 

�شاحب  ح�شرة  اإىل  املوجهة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

واأخرى  املفدى  البالد  ملك  خليفة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  موجهة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

يف  البحرين  مملكة  مل�شاركة 

منتدى حوار االأديان التابع ملوؤمتر 

جمموعة الع�شرين )G20( املزمع 

عقده خالل الفرتة من 12 اإىل 14 

م�شتوى  على  2021م،  �شبتمرب 

واحلكومات  الدول  روؤ�شاء 

ببولونيا بجمهورية اإيطاليا.

ا�شتقبال  خالل  ذلك  جرى   

اآل  مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 

الق�شيبية،  بق�شر  مبكتبه  خليفة 

مدير  البريتوميلوين  الدكتور 

والع�شرين  الثالث  جون  موؤ�ش�شة 

للدرا�شات الدينية م�شوؤول كر�شي 

الدينية  للتعددية  اليون�شكو 

والوفد  بزيارته  مرحبا  وال�شالم 

وم�شيًدا  البحرين،  ململكة  املرافق 

بينها  القائمة  الودية  بالعالقات 

وجمهورية اإيطاليا.

مملكة  اإميان  �شموه  واأكد   

احلريات  تعزيز  البحرين مببادئ 

واالحرتام  الت�شامح  وقيم  الدينية 

املتبادل بني املجتمعات والتعاي�س 

فيما بينها يف ظل الروؤية احلكيمة 

حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

الدكتور  اأعرب  جانبه  من 

البريتوميلوين عن �شعادته بزيارة 

مبواقفها  م�شيًدا  البحرين،  مملكة 

الت�شامح  ملبادئ  الداعمة  املوؤيدة 

والتعددية الدينية واإ�شاعة ال�شالم 

متمنيا  وال�شعوب  الدول  بني 

التقدم  من  املزيد  البحرين  ململكة 

واالزدهار والنماء يف ظل قيادتها 

احلكيمة.

باوال  ال�شفرية  اللقاء  ح�شر   

اإيطاليا  جمهورية  �شفرية  امادي 

لدى مملكة البحرين.

وزيرة ال�ضحة ترتاأ�س وفد البحرين امل�ضارك يف اأعمال اجلمعية العاملية لل�ضحة

�شعيد  بنت  فائقة  تراأ�شت 

وفد  اأم�س  ال�شحة  وزيرة  ال�شالح 

اأعمال  يف  امل�شارك  البحرين  مملكة 

اجلمعية العاملية الرابعة وال�شبعني 

لل�شحة التي تعقد افرتا�شًيا لل�شنة 

ق�شر  مقر  من  التوايل  على  الثانية 

االأمم املتحدة بجنيف، حيث ت�شتمر 

االأعمال من 24 مايو حتى 1 يونيو 

االأع�شاء  الدول  بح�شور  2021م، 

يف املنظمة افرتا�شيا والبالغ عددها 

194 دولة. 

افتتاحية  جل�شة  عقدت  وقد 

رفيعة امل�شتوى �شارك فيها روؤ�شاء 

و�شيوف  واحلكومات  الدول 

تيدرو�س  األقى  حيث  بارزون، 

العام  املدير  غيربي�شو�س  ادهانوم 

ملنظمة ال�شحة العاملية كلمة اأكد على 

اجلائحة  الإنهاء  مًعا  العمل  اأهمية 

احلالية ودرء حدوث جائحة مماثلة 

عامل  بناء  خالل  من  امل�شتقبل،  يف 

يف  وعدالً.  اأماًنا  واأكرث  �شحة  اأوفر 

ظل هذا العام الذي ي�شهد دول العامل 

متغريات كثرية جراء تف�ّشي جائحة 

�شعي  على  موؤكًدا  »كوفيد-19«، 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  املنظمة 

للت�شدي للفريو�س.

ويت�شّمن جدول اأعمال اجلمعية 

املتعلقة  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 

الثالثة  املليارات  وغايات  بال�شحة 

مليار  ا�شتفادة  فيه  مبا  للمنظمة، 

ال�شحية  التغطية  من  اآخر  �شخ�س 

�شخ�س  مليار  وحماية  ال�شاملة، 

اآخر من الطوارئ ال�شحية على نحو 

اآخر  �شخ�س  مليار  ومتُتّع  اأف�شل، 

مبزيد من ال�شحة والعافية.

ال�شحة  و�شيقدم خالل جمعية 

العاملية تقرير املنظمة عن النتائج، 

اجلمعية،  جلنتا  �شتنظر  حيث 

امل�شائل  التي تتناول ب�شكل رئي�شي 

وامليزانية  بالربنامج  املتعلقة 

واملالية  االإدارية  وال�شوؤون 

جدول  بنود  اأبرز  ومن  والقانونية، 

االأعمال امليزانية الربجمية املقرتحة 

وعمل   ،2023-2022 للثنائية 

املنظمة يف جمال الطوارئ ال�شحية، 

واال�شتجابة جلائحة »كوفيد-19«، 

واال�شتجابة  التاأهب  ذلك  يف  مبا 

يف  النف�شية  ال�شحة  جمال  يف 

»كوفيد-19«.  جائحة  �شياق 

العمل  وخطة  اال�شرتاتيجية  كذلك 

العامة  ال�شحة  ب�شاأن  العامليتني 

الفكرية، والعمل  واالبتكار وامللكية 

العاملي ب�شاأن �شالمة املر�شى.

ثالثة  اجلمعية  يف  و�شتقدم 

جلائحة  اال�شتجابة  عن  تقارير 

جلنة  تقرير  وهي  »كوفيد-19«، 

الرقابة اال�شت�شارية امل�شتقلة املعنية 

بربنامج املنظمة للطوارئ ال�شحية، 

املعني  امل�شتقل  الفريق  وتقرير 

للجائحة  واال�شتجابة  بالتاأهب 

املعنية  املراجعة  جلنة  وتقرير 

الدولية  ال�شحية  اللوائح  باأداء 

اال�شتجابة جلائحة  اأثناء   )2005(

»كوفيد-19«.

رنا بنت عي�ضى تبحث �ضبل التعاون

امل�ضرتك مع جامعة بولونيا الإيطالية

بنت  رنا  ال�شيخة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

العام  االأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س 

االأمانة  مبقر  مبكتبها  العايل  التعليم  اأمناء 

مدير  ميلوين  األربتو  الربوفي�شور  العامة، 

للدرا�شات  والع�شرين  الثالث  جون  موؤ�ش�شة 

الدينية اأ�شتاذ كر�شي اليون�شكو عن التعددية 

الدينية وال�شالم بجامعة بولونيا باجلمهورية 

�شوزانا  الدكتورة  واالأ�شتاذة  االإيطالية، 

املقارن  الد�شتوري  القانون  رئي�شة  مان�شيتي 

العام  االأمني  يف جامعة بولونيا. وقد رحبت 

واالأ�شتاذة  ميلوين  األربتو  بالربوف�شور 

اىل  وبزيارتهما  مان�شيتي  �شوزانا  الدكتورة 

اململكة  نهج  تعك�س  والتي  البحرين،  مملكة 

بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

اهلل ورعاه يف االنفتاح على العامل، وحر�شها 

الدائم على تعزيز قيم الت�شامح واحلوار البناء 

والهادف ملا فيه خري الب�شرية جمعاء، وتوؤكد 

التقدير العاملي ململكة البحرين كنموذج رائد 

وملهم يف الت�شامح والتعاي�س والتعددية.

العام  االأمني  اأو�شحت  اللقاء،  وخالل 

التعليم  ملوؤ�ش�شات  واملتميز  املتقدم  امل�شتوى 

توليه  ما  بف�شل  البحرين،  مملكة  يف  العايل 

من  املفدى  امللك  جلاللة  احلكيمة  القيادة 

اململكة  به  تت�شم  وما  وم�شتمر،  كبري  اهتمام 

اال�شتثمار يف  على  ت�شريعي حمفز  مناخ  من 

التعليم وعلى جودة العمل، ويف ظل ما تقدمه 

اجلامعات من برامج اأكادميية متنوعة وثرية 

تتنا�شب مع احتياجات �شوق العمل.

املدير العام ل�ضوؤون املدار�س

ي�ضتقبل الباحثة الدكتورة نعيمة الكعبي

ا�شتقبل الدكتور حممد مبارك جمعة بن اأحمد املدير العام ل�شئون املدار�س يف مكتبه 

�شلهام  عبداهلل  نعيمة  الدكتورة  الباحثة  عي�شى  مبدينة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مبقر 

الكعبي، االخت�شا�شي االأول باإدارة تراخي�س ومتابعة املدار�س اخلا�شة، وذلك مبنا�شبة 

ح�شولها على درجة الدكتوراه يف تربية املوهوبني من جامعة اخلليج العربي. وقد اأهدت 

الدكتورة نعيمة الكعبي اإىل املدير العام ل�شئون املدار�س ن�شخة من اأطروحتها التي بحثت 

تقييم تطبيق ا�شرتاتيجيات التعليم املتمايز يف املدار�س االبتدائية. وقد هناأ املدير العام 

الباحثة على حتقيقها هذه الدرجة العلمية، واأ�شاد مبا بذلته من جهد يف اإعداد االأطروحة، 

متمنياً لها كل التوفيق والنجاح يف حياتها العملية.
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جاللة امللك و�صع م�صلحة املواطنني فوق كل االعتبارات.. نواب:

الفريق الوطني يعمل بكل كفاءة و�صفافية وباأداء احرتايف مميز

التمكن  على  يدل  فاإمنا  �شيء،  على  ذلك  دل  »اإن  النواب:  واأ�شاف 

اإح�شاءات  عرب  حللها  تو�شال  الأزمة،  مع  التعاطي  يف  والقتدار 

واأرقام واقعية ودقيقة، اإذ لي�س من املبالغة القول اإن مملكة البحرين 

وللمقيمني«. لل�شعب  ودعمها  عطائها  �شخاء  يف  عاملًيا  تفوقت 

اإ�شحاقي،  علي  النواب:  من  كل  البيان  على  التوقيع  يف  و�شارك 

العامر،  اأحمد  البحراين،  حممود  ال�شواد،  فا�شل  الع�شريي،  ه�شام  د. 

القا�شي. عي�شى  عبا�س،  اآل  عمار 

الأزمة  من  للخروج  اليوم  م�شرتكة  امل�شوؤولية  اأن  النواب  واأكد 

التعويل  املمكن  الناجتة عن تف�شي فريو�س )كوفيد-19(، فلي�س من 

عدد  تقلي�س  اأو  الفريو�س  من  التام  الت�شايف  يف  معينة  جهة  على 

اإذ  اجلميع،  فيه  يتكاتف  باأ�شره  وطن  م�شوؤولية  هي  بل  الإ�شابات، 

والوعي  الطبي،  الفريق  جهود  بني  املطلوب  هو  الأدوار  يف  التكامل 

وتلقي  والوقائية،  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  يف  املجتمعي 

الأمان  بر  اإىل  ن�شل  حتى  املجتمعية،  املناعة  لتحقيق  اللقاحات، 

الطبيعية. احلياة  وتعود 

البحرينيني  لتوظيف  دائم  ب�شكل  داعمون  »نحن  النواب:  وختم 

اأروع  �شطروا  الذين  املتطوعني  املواطنني  ل�شيما  القطاعات،  كل  يف 

وكلنا  واملجتمع،  الوطن  اأجل  من  والإخال�س  الت�شحية  يف  الأمثلة 

ت�شهم يف حتقيق  اأي خطوة  لن تغفل عن  القيادة واحلكومة  باأن  ثقة 

من  الفر�س  كل  من  وال�شتفادة  املواطنني  لدى  الوظيفي  ال�شتقرار 

الطبي  الفريق  م�شاندة  تفر�س  الوطنية  امل�شوؤولية  اإل  ذلك،  اأجل 

يف  الدخول  وعدم  ال�شحي،  الو�شع  ا�شتتباب  لتحقيق  بدوره  للقيام 

الوطني  الفريق  عمل  تعيق  اأن  �شاأنها  من  �شيا�شية  م�شاحنات  اأية 

الوطني«.

د. ه�شام �لع�شرييعمار �آل عبا�س عي�شى �لقا�شي �أحمد �لعامر  فا�شل �ل�شو�د حممود �لبحر�ينعلي �إ�شحاقي

دعا اإىل احلذر وعدم االجنرار خلف ال�صائعات.. ال�صي�صي:

نرف�س اأي حماولة لت�صيي�س ملف اجلائحة وعرقلة عمل الفريق الوطني

اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

والدفاع والأمن الوطني املهند�س حممد ال�شي�شي 

ت�شيي�س  حماولة  من  يجري  ما  اأن  البوعينني 

خارج  من  مقاطع  بث  عرب  كورونا  جائحة  مللف 

البحرين اأو اإعادة بث م�شاهد م�شورة من اأحداث 

قدمية هي حماولت عابثة من اأجل ت�شيي�س ملف 

ال�شحي  الو�شع  اأن  اجلميع  مطمئًنا  اجلائحة، 

العام جيد جًدا وفًقا ملوؤ�شرات ال�شتقراء امليداين 

وما نراه على اأر�س الواقع، والتي اأكدت على اأن 

ال�شيطرة. العام حتت  ال�شحي  الو�شع 

خلف  الجنرار  مغبة  من  ال�شي�شي  وحذر 

تلك  واأن  ا  خ�شو�شً تداولها  واإعادة  ال�شائعات 

ِمن  البع�س  ل�شتغالل  جاهدة  ت�شعى  املحاولت 

التي قد تخلق  ال�شائعات  َمن قد ينجر خلف تلك 

قلًقا غري مربر وبلبلة تعرقل عمل الفريق الطبي، 

الوطنية  اجلهود  ل�شرب  حماولة  يف  وذلك 

ب�شفينة  اأر�شت  والتي  البحرين  لفريق  امل�شكورة 

البحرين لرب الأمان منذ بدء تف�شي اجلائحة.

اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  وطالب 

ب�شرورة  اجلميع  الوطني  والأمن  والدفاع 

ال�شائعات  تلك  �شد  والتوحد  التكاتف 

الوطني  الفريق  يف  الثقة  وتعزيز  ومطلقيها 

واقتدار،  حكمة  بكل  الأزمة  هذه  اأدار  والذي 

متميزة  احرتازية  اإجراءات  تطبيق  عرب 

تقت�شيه  ما  وفق  ممنهج  اإغالق  وعمليات 

مملكة  واأن  ا  خ�شو�شً العامة  امل�شلحة 

اللقاح ب�شكل جماين ومت�شاٍو  البحرين وفرت 

اأو  تفرقة  دون  البحريني  املجتمع  اأفراد  لكل 

للجميع. الوقاية  �شبل  اأف�شل  لتحقيق  متييز 

الكبرية  ال�شائعات  موجة  »اإن  واأ�شاف: 

تلك  لهدم  جاءت  اجلميع  يلحظها  بات  التي 

قلق  يف  واملقيم  املواطن  واإدخال  اجلهود 

يحاول  من  كل  ي�شتفيد  بلبلة  وخلق  م�شتمر 

كل  عرب  وذلك  اجلميع،  معاناة  من  التك�شب 

نحتاج  لذلك  املمكنة،  الإعالمية  الو�شائل 

املعلومات  ا�شتقاء  يف  حري�شني  نكون  اأن 

ال�شحيحة من م�شادرها املوثوقة ور�شد تلك 

تداولها«. ذاتًيا وعدم  ال�شائعات 

واأ�شاف: »اإن ما متر به البحرين اليوم مير 

اعداد  يف  م�شطرد  ازدياد  من  اأجمع  العامل  به 

وبالتايل  الأعرا�س  �شدة  زيادة  مع  الإ�شابات 

به  ما ندين  اأقل  واإن  الوفيات،  اأعداد  زيادة يف 

لأحبتنا الذين خطفتهم كورونا وللفريق الطبي 

الذي يعمل على مدار ال�شاعة من اأجل النت�شار 

من  التزاًما  اأكرث  نكون  اأن  هو  الوباء  هذا  على 

خالل التم�شك بالإجراءات الحرتازية والتباعد 

والتي  التن�شيقية،  اللجنة  الجتماعي وقرارات 

تقلي�س  على  املا�شية  الفرتات  خالل  ا�شتطعنا 

اأعداد الإ�شابات ب�شكل كبري منذ بدء اجلائحة، 

الأمر الذي اده�س العامل وجعل مملكة البحرين 

مو�شع ثناء وتقدير عاملي، وذلك نتيجة لوجود 

تاأمني  اأجل  من  نهار  ليل  تعمل  حكيمة  قيادة 

بفريق  الوباء  على  والق�شاء  ال�شحية  الرعاية 

وطني متميز والتزام �شعبي عام بقرارات ذلك 

الفريق يف اأبهى �شور الوطنية واملواطنة«.

االجتماع الت�صاوري االأ�صبوعي للمحافظة ي�صارك يف الفعالية الرمزية

حمافظ ال�صمالية ي�صيد مببادرة »االأيام« للت�صامن مع فريق البحرين

الع�شفور  عبداحل�شني  ال�شيخ  بن  علي  رفع 

والثناء  ال�شكر  معاين  اأ�شمى  ال�شمالية  حمافظ  

اإىل املقام ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

واىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

الأعلى  القائد  نائب  الأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل 

رئي�س الوزراء قائد فريق البحرين، على جميع 

تف�شي  من  للحد  اململكة  تبذلها  التي  اجلهود 

اتخاذه  مت  وما  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

اإجراءات وقائية وتدابري احرتازية، معترًبا  من 

يف  للجميع  واعتزاز  فخر  مبعث  اجلهود  هذه 

تخطي هذه اجلائحة التي املت بالعامل اجمع. 

وبني املحافظ اأنه بعزمية القائد والت�شحيات 

�شوف  اجلميع،  وتكاتف  البحرين،  فريق  من 

جنتاز اجلائحة باأقل اخل�شائر باإذن اهلل، م�شرًيا 

اإىل اأن احلكومة املوقرة قد �شخرت كل الإمكانات 

هذه  تداعيات  من  للحد  واملعنوية  املادية 

احللول  اأجنع  اإيجاد  يف  تتواَن  ومل  اجلائحة، 

والجتماعي  ال�شحي  ال�شعيد  على  امل�شتدامة 

الكرمي  العي�س  لتوفري  والأمني،  والقت�شادي 

بالر�شالة  اإمياًنا  ال�شتثنائية،  الظروف  هذه  يف 

البحرين  فريق  اأن  معترًبا  ال�شامية،  الإن�شانية 

يذود  كما  بطولت  قدم  قد  الطبي  الوطني 

الت�شحيات  الوطن، حيث يقدم  اأمن  اجلنود عن 

عليه  ي�شتحقون  الذي  الأمر  والنفي�س،  والغايل 

اجلائحة،  هذه  تف�شي  ملواجهة  والتقدير،  الثناء 

الجتماع  الت�شفيق من خالل  اإىل رمزية  م�شرًيا 

الذي  الأمر  املحافظة،  يف  الأ�شبوعي  الت�شاوري 

�شحيفة  مع  ال�شمالية  املحافظة  وقفة  يوؤكد 

الأيام �شًفا واحًدا للت�شامن مع فريق البحرين، 

ال�شحي  بالربتوكول  التهاون  وعدم  واللتزام 

والإجراءات التي مت اتخاذها حلفظ اأمن و�شالمة 

و�شحة اجلميع.

حممد �ل�شي�شي �لبوعينني

»حقوقيون م�صتقلون«: الفريق

الوطني يعمل مب�صوؤولية واحرتافية عالية

م�شتقلون  حقوقيون  جمموعة  اأ�شادت 

الفريق  بها  يقوم  التي  الوطنية  باجلهود 

الوطني ملكافحة فريو�س كورونا التي جعلت 

من حماية املواطن واملقيم على اأر�س البحرين 

ن�شب عينها.

نا�شر  �شلمان  املجموعة  رئي�س  واأكد 

يف بيان له على اأن مملكة البحرين واجهت 

اجلائحة بكل م�شوؤولية واحرتافية، وتعاملت 

مبهنية عالية تتما�شى والإر�شادات ال�شحية 

اأول  اكت�شاف  منذ  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة 

 2020 فرباير   24 بتاريخ  م�شابة  حالة 

قادمة من اإيران.

التي  النجاحات  عالًيا  املجموعة  وثمنت 

حققتها اململكة يف مواجهة اجلائحة التي مل 

تكن لتتحقق لول التوجيهات ال�شامية من لدن 

على  اأكدت  والتي  البالد،  عاهل  امللك  جاللة 

الأمن والطماأنينة، والعدل وامل�شاواة، وحقوق 

الإن�شان، وديناميكية عمل احلكومة برئا�شة 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  ال�شمو  �شاحب 

برئا�شة  التن�شيقية  اللجنة  جهود  وكذلك 

متثلت  التي  ال�شتباقية  واخلطوات  �شموه، 

ملواجهة  والتدابري  الإجراءات  منظومة  يف 

وطني  فريق  ت�شكيل  خالل  من  اجلائحة، 

ا�شرتاتيجية  الخت�شا�س، وو�شع  ذوي  من 

وا�شتعدادات  املر�س،  تف�شي  ملنع  احتواء 

احرتازية مبكرة، واآليات الت�شخي�س والر�شد 

واملراقبة. و�شجبت املجموعة جميع ما جاء 

على ل�شان كيانات واأفراد اأخذوا على عاتقهم 

تارة  الوطني،  البحرين  فريق  ا�شتهداف 

وتارة  الوطني  الفريق  جهود  من  بالتقليل 

اأخرى ببث ال�شائعات والتاأويالت املرفو�شة 

اأهداف  لتحقيق  ذلك  كل  وتف�شيالً،  جملة 

�شيا�شية اأو فردية اأو مناطقية �شيقة.

م�شوؤوليتنا  من  »انطالًقا  وتابعت: 

للموتورين  بالت�شدي  �شنقوم  الوطنية 

والكيانات والأفراد الذين اأخذوا من ا�شتهداف 

من  للنيل  وذلك  منهًجا،  الوطني  الفريق 

جهود البحرين، للتك�شب ال�شيا�شي والفردي 

ال�شيق، على ح�شاب اأمن وا�شتقرار املجتمع 

والوطن«.

اخلياط: »الفريق

الوطني« يبذل الغايل والنفي�س

اأن  اخلياط  عي�شى  ع�شام  النا�شط  اأكد 

يبذل  زال  وما  بذل  الطبي  الوطني  الفريق 

الأمامية  اخلطوط  يف  والنفي�س  الغايل 

واأن  التف�شي،  من  واحلد  اجلائحة  ملواجهة 

واأن  وتقديًرا،  اإجاللً  لهم  نقف  اأن  واجبنا 

خالل  من  اأيديهم  على  ون�شد  ن�شاندهم 

بحماية  واللتزام  مب�شوؤولية،  اللتزام 

فريق  جلهود  تقديًرا  وجمتمعنا،  اأنف�شنا 

البحرين.

�شحايف:  ت�شريح  يف  اخلياط  وقال 

اإىل  والثناء  ال�شكر  معاين  اأ�شمى  »اأرفع 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

رئي�س جمل�س  الأمني  العهد  اآل خليفة ويل 

الوزراء قائد فريق البحرين على توجيهات 

فريو�س  تف�شي  من  للحد  الكرمي  �شموه 

من  اتخاذه  مت  وما  )كوفيد-19(  كورونا 

يف  بعث  الذي  الأمر  وتدابري،  اإجراءات 

نفو�شنا جمعًيا �شعاع الأمل يف تخطي هذه 

اجلائحة التي اأملت بالعامل اأجمع، فبعزمية 

اجلميع  وتكاتف  الفريق  وت�شحيات  القائد 

الو�شع  اإىل  كورونا  نفق  جنتاز  �شوف 

الأف�شل باإذن اهلل«.

كل  �شخرت  »البحرين  واأ�شاف: 

ومل  اجلائحة،  اآثار  من  للحد  الإمكانات 

الطبية،  احللول  اجنع  اإيجاد  يف  تتواَن 

واأحدث العالجات، ومواكبة التقدم العلمي، 

للجميع،  باملجان  الطبية  الرعاية  ووفرت 

ميزت  التي  الإن�شانية  بر�شالتنا  اإمياًنا 

البحرين على مر الزمن«.

�شلمان نا�شر

ع�شام �خلياط

�أكدت جمموعة من �لنو�ب يف بيان م�شرتك �أن مملكة �لبحرين بقيادة ح�شرة �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى قدمت كل �لدعم و�مل�شاندة جلميع �ملو�طنني 

و�ملقيمني و�حتوتهم �قت�شادًيا و�شحيًا و�جتماعيًا منذ �أول يوم حل فيه �لوباء )كوفيد19-( على �أر��شيها، وبذلت من �أجل ذلك جهوًد� جبارة يف �شبيل تذليل �ل�شعوبات �لناجتة عن تف�شي 

�لفريو�س و�لت�شدي له مع �حلفاظ على �مل�شلحة �لعامة للمو�طنني.

و�أكد �لنو�ب �أن �لفريق �لوطني �لطبي �لذي يعمل �شمن فريق �لبحرين بقيادة �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء قدم كل ما بو�شعه للوطن 

وللمو�طنني، ومبنتهى �لكفاءة و�ل�شفافية، و�أظهر �أد�ء �حرت�فيًا متميًز�، حيث حر�س على عمل فحو�شات �أكرث من جميع �لدول �ملجاورة وبن�شبة تزيد على %1000 من تلك �ملو�شى بها من 

قبل منظمة �ل�شحة �لعاملية �لتي تتالءم و�لتعد�د �ل�شكاين ململكة �لبحرين.
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لدى افتتاحه املوؤمتر ال�شحي الإقليمي للعام 2021.. رئي�س ال�شورى:

اجلائحة و�شعت القطاع ال�شحي اأمام حتديات مت�شعبة

البحرين  حققته مملكة  مبا  الفخر  عن  واأعرب 

مثمًنا  للوباء،  مكافحتها  �شعيد  على  منجزات  من 

جائحة  لأزمة  احلكيمة  والإدارة  املميزة  اجلهود 

كورونا، بف�شل دعم وم�شاندة وتوجيهات ح�شرة 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

والهتمام  املبا�شرة  واملتابعة  املفدى،  البالد  عاهل 

الكبري من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

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

الذي يقود احلملة الوطنية للت�شدي للجائحة بكل 

تنفيًذا  تلقى  �شموه  وتوجيهات  واإ�شرار،  عزميه 

م�شوؤولً من فريق البحرين املميز.

تهديًدا  يواجه  باأكمله  العامل  اإن  واأ�شاف: 

جائحة  بتف�شي  مثيل  له  ي�شبق  مل  �شحًيا 

تغريات  الدول  خمتلف  و�شهدت  )كوفيد-19(، 

�شحية واجتماعية واقت�شادية وبيئية مت�شارعة، 

كبرًيا  امل�شبوقة خطًرا  غري  اجلائحة  هذه  و�شكَّلت 

يهدد الب�شرية، مما حتَّم على اجلميع العمل بحزم 

لتوفري  املبتكرة  والو�شائل  التدابري  من  بعدد 

لأفراد  الطبيعية  احلياة  ا�شتمرارية  متطلبات 

املجتمع.

هو  وقت  ياأتي يف  املوؤمتر  هذا  اأن  على  و�شدد 

كل  اجتهت  فقد  اإليه،  للمجتمعات  حاجة  الأ�شد 

�شحية  �شيا�شات  فر�س  اإىل  واحلكومات  الدول 

ل�شحة  تطوًرا  اأكرث  م�شتقبالً  ر�شمت  جديدة 

التي  ال�شحية  املتغريات  عليها  فر�شته  الإن�شان، 

عرب  ال�شحة  تعزيز  اأنَّ  اإىل  لفًتا  العامل،  جتتاح 

اأهداف  من  اأ�شا�شي  هدف  املجتمع  قطاعات  جميع 

التنمية امل�شتدامة لعام 2030.

الأو�شاع  هذه  ظل  يف  اأنه  ال�شالح  واأو�شح 

ال�شحي  امل�شتقبل  لدرا�شة  احلاجة  تت�شاعف 

حت�شني  يف  وامل�شاهمة  الدول،  كل  يف  لالإن�شانية 

بتعظيم  الآمن  الطريق  ور�شم  ال�شحي،  امل�شتقبل 

ال�شتفادة من اخلربات والتجارب الطبية املتقدمةـ 

جمالت  حتظى  اأن  ال�شرورة  من  اأ�شبح  اإذ 

الربجميات  لعلوم  املواكبة  ال�شحية  العلوم 

لتوفري  البالغ،  بالهتمام  احلديثة  والتكنولوجيا 

حياة �شحية بتطورات تقنية متقدمة، وما نعي�شه 

على  اأكرث  الرتكيز  اإىل  امللّحة  احلاجة  اأكد  اليوم 

البيولوجية،  والهند�شة  ال�شطناعي،  الذكاء 

وعلوم الأوبئة، والتخ�ش�شات ذات ال�شلة بالأمن 

ال�شحي واإدارة الأزمات.

ون�شخه  املوؤمتر  هذا  من  متنياته  عن  واأعرب 

تاأ�شي�س  نحو  متميزة  خطوة  يكون  اأن  الالحقة 

اأزمة  و�شعت  اأن  بعد  اآمن،  �شحي  مل�شتقبل  فاعل 

)كوفيد-19( النظم ال�شحية يف دول العامل حتت 

واجهت  التي  الدول  من  الكثري  وجعلت  التقييم، 

�شعوبات يف التعامل مع اجلائحة تعيد النظر يف 

�شيا�شاتها وخططها، كما اأمتنى اأن يجد امل�شاركون 

يف املوؤمتر كل الفوائد التي �شطرها القائمون عليه 

يف حماوره العلمية واجلل�شات املتخ�ش�شة.

جمل�س  اإىل  اجلزيل  بال�شكر  ال�شالح  وتوجه 

اإدارة جمعية اخلالدية ال�شبابية وجميع امل�شاركني 

الإقليمي،  ال�شحي  املوؤمتر  تنظيم  على  والعاملني 

بحث  يف  وم�شاهمتهم  مبادرتهم  عالًيا  مقدًرا 

ومناق�شتهم  للمجتمع،  الآمن  ال�شحي  امل�شتقبل 

لكفاءة املوؤ�ش�شات ال�شحية ورفع جاهزية الكوادر 

الطبية.

علي بن �صالح ال�صالح

برامج خا�شة لتدريب الأطباء امُلتطوعني لتاأهيلهم بهدف توظيفهم.. بيان لـ4 نواب:

اتفاق مع وزيرة ال�شحة على توظيف جميع امُلتطوعني

اأعلن النواب �شيد فالح ها�شم وخالد بوعنق واإبراهيم 

النفيعي وزينب عبدالمري اأن الجتماع مع وزيرة ال�شحة 

فائقة بنت �شعيد ال�شالح الذي ُعقد اأم�س قد اأثمر عن اتفاق 

بتوظيف جميع املتطوعني من الكادر التمري�شي والطبي.

طرحوا  قد  باأنهم  م�شرتك  بيان  يف  النواب  واأ�شار 

باأرواحهم  �شحوا  الذين  املتطوعني  جميع  توظيف  ملف 

وانف�شهم بالعمل يف ال�شفوف المامية املواجهة لفريو�س 

ب�شدد  باأنها  اأفادت  قد  الوزيرة  وان  كوفيد19  كورونا 

املمر�شني  املمر�شني حيث دعت جميع  من  بدءاً  توظيفهم 

لإنهاء اجراءات ومتطلبات التوظيف لدى ديوان اخلدمة 

املدنية ومراجعة الوزارة لتوظيفهم م�شرية اىل حاجتهم 

املراكز  من  عدد  ت�شغيل  مع  خ�شو�شاً  للمر�شني  املا�شة 

ال�شحيه 24 �شاعة.

�شرورة  على  الوزيرة  مع  طرحهم  يف  النواب  واكد 

الوكيل  واأ�شار  والعاطلني  املتطوعني  الطباء  توظيف 

وليد املانع باأن الوزارة تبحث حالياً البدائل واملقرتحات 

لتوظيف الطباء املتطوعني الذين مل يح�شلوا على رخ�شة 

مزوالة املهنة واولئك الذين مل يتموا �شنة المتياز.

الجانب  توظيف  ملف  الربعة  النواب  وطرح 

الطباء  رئي�س  واأكد  الإحالل،  ب�شيا�شة  الوزارة  مطالبني 

احمد الن�شاري باأنه مت ا�شتقدام اطباء اردنيني ا�شحاب 

التخ�ش�شات غري املتوفرة يف البحرين.

ا�شتعداد  ال�شالح  فائقة  الوزيرة  اأبدت  فيما 

ا�شحاب  ال�شت�شاريني  الطب  خريجي  لتوظيف  الوزارة 

الطباء  جميع  بتوظيف  ووعدت  ال�شاغرة،  التخ�ش�شات 

املتطوعني امل�شتوفني لل�شروط.

وقالت الوزيرة �شمن الجتماع الذي �شم 4 نواب اأنه 

ا وممر�شة و41 متطوًعا من قطاع  مت توظيف 87 مُمر�شً

التخ�ش�شات الُطبية الأخرى مثل ال�شيدلية واملُختربات.

لوزيرة  ال�شريع  بالتجاوب  ال�شدد  هذا  يف  ُم�شيدين 

واأنف�شهم  باأرواحهم  �شحوا  من  ب�شم  واهتمامها  ال�شحة 

املُواجهة لفريو�س كورونا  الأمامية  ال�شفوف  بالعمل يف 

املتخرجني  كافة  الأربعة  النواب  وحث  )كوفيد-19(. 

ب�شرورة التوا�شل مع الوزارة من اأجل التوظيف الفوري، 

املدنية يف  اخلدمة  جهاز  مع  اتفاقا  هنالك  ان  اىل  م�شريا 

هذا ال�شدد. واأكد النواب الأربعة باأن بقية املُتطوعني من 

تو�شية  رفع  �شيتم  الطبية(  )غري  الأخرى  التخ�ش�شات 

اأبدت  قد  الوزارة  باأن  موؤكدين  بتوظيفهم،  للحكومة 

اهتمامها باجلهود التي بذلتها الُفرق الطبية من مُمر�شني 

وُمتطوعني يف فرتة اجلائحة للحفاظ على �شالمة ورفاهية 

املُواطنني واملقيمني من خالل الت�شحية باأرواحهم. واأ�شار 

النواب الأربعة اإىل اأن الوزارة اأن املُتطوعني الآخرين يف 

العمل مع املالئكة البي�شاء من احلاملني للتخ�ش�شات غري 

الطبية �شيتم �شرف ُمكافاأة لهم تقديًرا على ما بذلوه من 

جهود خدمًة لهذه الأر�س الطيبة ومن على وجهها.

�صيد فالح ها�صمخالد بوعنقوزيرة ال�صحة اإبراهيم النفيعيزينب عبداالمري

وفق ال�شواغر الوظيفية التي تتنا�شب مع موؤهالتهم وخرباتهم 

»ال�شحة«: اإعطاء املتطوعني من اأبناء البحرين الأولوية للتوظيف

ك�شفت وزارة ال�شحة عن ا�شتكمال اإجراءات التوظيف 

لعدد من الوظائف يف املجال ال�شحي ح�شب اأنظمة وقوانني 

اإعطاء  موؤكدة  املتاحة،  ال�شواغر  من  لعدد  املدنية  اخلدمة 

وفق  للتوظيف  الأولوية  البحرين  اأبناء  من  املتطوعني 

ال�شواغر الوظيفية التي تتنا�شب مع موؤهالتهم وخرباتهم 

يف القطاع ال�شحي.

جاء ذلك خالل لقاء فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة 

ال�شحة، بح�شور وكيل وزارة ال�شحة الدكتور وليد املانع 

والرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات الدكتور اأحمد الن�شاري 

الدكتورة  الأولية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  والرئي�س 

انت�شار  الأ�شتاذة  الب�شرية  املوارد  ومديرة  ال�شيد  جليلة 

الرميثي مع عدد من النواب، اأم�س الإثنني املوافق 24 مايو 

2021م، افرتا�شيا، وذلك حول املو�شوع الذي طرح من 

قبلهم لبحث توظيف عدد من املتطوعني بال�شفوف الأمامية 

والكوادر الطبية من الأطباء واملمر�شني.

ولفتت الوزارة اإىل اأنه موؤخرا قد مت ا�شتكمال توظيف 

عدد من الأطباء وعدد من التمري�س، علما باأن هناك توا�شال 

مبا�شرا مع الكليات اجلامعية للتمري�س يف مملكة البحرين 

الب�شرية  املوارد  قامت  اإذ  التمري�س،  خريجي  حل�شر 

بالتوا�شل مع اجلامعات التي تدر�س لديها درا�شة برامج 

التمري�س مثل جامعة البحرين واجلامعة الإيرلندية، وذلك 

ل�شتالم ك�شوفات اخلريجني منهم، للمراجعة والتاأكد من 

توظيف جميع خريجي هذه اجلامعات يف مملكة البحرين، 

بحيث يتم ا�شتيعاب اجلميع.

توظيف  من  النتهاء  م�شبقا  مت  فاإنه  ذلك،  جانب  اإىل 

التخ�ش�شات  من  البحرين  يف  التمري�س  خريجي  جميع 

املطلوبة.

وقد مت التاأكيد على اأن الوزارة تفخر باأبناء الوطن من 

املتطوعني وخ�شو�شا العاملني يف ال�شفوف الأمامية الذين 

�شطروا اأروع اأمثلة العطاء خلدمة الوطن واملواطن خالل 

جائحة فريو�س كورونا، والإ�شادة بدور جميع من �شاهم 

خالل اجلائحة للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19(، 

البحرين يف �شبيل احلفاظ على �شحة و�شالمة املواطنني 

واملقيمني كافة.

واأ�شارت الوزارة اإىل اأنها �شعت ملواكبة كل املتغريات 

املو�شوعة  وال�شرتاتيجيات  اخلطط  وتنفيذ  وامل�شتجدات 

وفاعلية،  ب�شرعة  الفريو�س  مراحل  خمتلف  مع  للتعامل 

وكان اأبرزها توفري القوى العاملة التي تغطي الحتياجات 

احلالية يف اإطار ال�شعي اإىل ت�شخري كل الطاقات والإمكانات 

�شالمة  و�شمان  للفريو�س  الت�شدي  ا�شتمرار  اإىل  الهادفة 

بال�شواعد  اململكة،  يف  واملقيمني  املواطنني  جميع  و�شحة 

الوطنية املخل�شة من الطواقم الطبية وال�شحية.

الــوطــنــي الـــفـــريـــق  ــطــوعــني يف  ـــا وممـــر�ـــشـــة مــت 87 ممـــر�ـــشً تـــوظـــيـــف 

حممود 

البحراين

البحراين: حتّركات

لت�شكيل جلنة »اإعادة توجيه الدعم«

غالب اأحمد:

حممود  النائب  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

املن�شرم  النعقاد  دور  عقدت خالل  اللجنة  اأن  اللجنة  اأن  البحراين 

36 اجتماًعا منها 5 اجتماعات تن�شيقية، و7 اجتماعات م�شرتكة مع 

للدولة 2021- العامة  امليزانية  قانون  ملناق�شة م�شروع  احلكومة 

جلنة  واأع�شاء  النواب،  جمل�س  اأع�شاء  بح�شور  بع�شها   2022

ال�شوؤون املالية والقت�شادية مبجل�س ال�شورى.

واأو�شح البحراين اأنه مت رفع خطابات لإعادة ت�شكيل جلنة اإعادة 

توجيه الدعم، موؤكًدا اأن توجه اللجنة املالية هو املحافظة على الدعم 

لفئات ذوي الدخل املحدود. وفيما يتعلق باأوجه ال�شرف يف امليزانية 

جائحة  وهي  ا�شتثنائية  فرتة  يف  جاءت  امليزانية  اإن  قال  العامة، 

كورونا، اإ�شافة اإىل انخفا�س اأ�شعار النفط، واإن هذا الو�شع ي�شعب 

فيه تغطية امل�شاريف وال�شتمرار يف التنمية. وقال البحراين يف رّده 

الأجيال  لحتياطي  اخلتامي  احل�شاب  تقارير  تاأخر  عن  �شوؤال  على 

القادمة واحل�شاب اخلتامي املوحد للدولة لل�شنة املالية املنتهية يف 

31 دي�شمرب 2016م، اأن التاأخر لي�س ب�شبب اللجنة احلالية واإمنا 

يف اأوقات �شابقة ولكل واحد ظروفه. واأ�شار اإىل اأن عدد املو�شوعات 

املحالة للجنة بلغ 50 مو�شوًعا، اأجنزت منها اللجنة 28 مو�شوًعا، 

فيما رفعت 32 تقريًرا ب�شاأن املو�شوعات املحالة اإليها، من بينها 5 

مرا�شيم بقانون، 9 م�شروعات بقانون ت�شمل م�شروع قانون اعتماد 

قانون مت رفع  للدولة 2021-2022، م�شروعني  العامة  امليزانية 

 4 للجنة،  اإعادتهما  ومت  ال�شابق،  الدور  يف  ب�شاأنهما  مدمج  تقرير 

اإىل جانب تقريرين ب�شاأن  اقرتاحات بقانون، و9 اقرتاحات برغبة، 

الأجيال  احتياطي  ب�شاأن  تقرير  وكذلك  للدولة،  اخلتامي  احل�شاب 

باإر�شال 336  قامت  كما  للدولة.  العامة  امليزانية  وتقرير  القادمة، 

مرا�شلة لعدد من اجلهات املعنية.

»مالية ال�شورى« تنجز

19 تقريًرا خالل 28 اجتماًعا

مبجل�س  والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  اأجنزت 

 19 جمموعه  ما  امل�شقطي  ح�شني  خالد  برئا�شة  ال�شورى 

ف�شالً  القوانني،  وم�شروعات  بقوانني  املرا�شيم  عن  تقريراً 

احتياطي  للدولة وح�شابي  املوحدة  عن احل�شابات اخلتامية 

والتي  الأخرى  للجان  والقت�شادية  املالية  والآراء  الأجيال 

الف�شل  الثالث من  العادي  النعقاد  اأحيلت للجنة خالل دور 

الت�شريعي اخلام�س.

اجتماعاً   28 خالل  التقارير  لهذه  اللجنة  اإجناز  وجاء 

عقدتها اللجنة �شمن دور النعقاد، فيما حظي م�شروع قانون 

امليزانية العامة للدولة للعامني 2021 – 2022 باأكرب عدد 

من الجتماعات، خا�شة مع احت�شاب الجتماعات التي �شاركت 

والقت�شادية  املالية  ال�شوؤون  جلنة  جانب  اإىل  اللجنة  فيها 

التقارير  �شملت  فيما  املوقرة،  واحلكومة  النواب  مبجل�س 

املرفوعة من قبل اللجنة ملكتب املجل�س 5 مرا�شيم بقوانني، و6 

م�شروعات قوانني، ف�شالً عن 8 ح�شابات ختامية، اإىل جانب 5 

اآراء مالية واقت�شادية مت اإحالتها للجان الأخرى.

وتباينت م�شامني املرا�شيم بقوانني التي بحثتها اللجنة بني 

الت�شرف يف جزء من اأموال ح�شاب احتياطي الأجيال القادمة، 

واإدراج م�شروفات طارئة �شمن امليزانية العامة للدولة لل�شنة 

املالية 2020، اإىل تعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم 

)15( ل�شنة 1977 باإ�شدار �شندات التنمية، وتعديل بع�س 

اأحكام قانون ال�شركات التجارية، وتعديل بع�س اأحكام قانون 

اإعادة التنظيم والإفال�س.

ناق�شتها  التي  القوانني  م�شروعات  قائمة  ت�شمنت  فيما 

بع�س  بتعديل  قانون  م�شروع  النعقاد  دور  خالل  اللجنة 

وم�شروع  التجاري،  ال�شجل  ب�شاأن  بقانون  املر�شوم  اأحكام 

املاليتني  لل�شنتني  للدولة  العامة  امليزانية  باعتماد  قانون 

2021، 2022، ف�شالً عن م�شروع قانون بتعديل املادة )1( 

من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية، وم�شروع قانون بتعديل البند )د( من 

املادة )23( من قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية.

قانون  م�شروع  ال�شياق  ذات  يف  اللجنة  ناق�شت  كما 

بتعديل املادة )1( من املر�شوم بقانون ب�شاأن ال�شجل التجاري، 

وم�شروع قانون بتعديل بع�س اأحكام القانون باإن�شاء وتنظيم 

هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س. اأما احل�شابات اخلتامية 

الف�شل  من  الثالث  النعقاد  دور  خالل  اللجنة  بحثتها  التي 

املوحدة  الت�شريعي اخلام�س فقد �شمت احل�شابات اخلتامية 

للدولة لل�شنوات 2016، 2017، 2018، 2019، وتقارير 

اأداء تنفيذ امليزانية العامة لها، اإىل جانب ك�شف املناقالت من 

فيما  احلكومية،  واجلهات  للوزارات  اأخرى  تقديرات  ح�شاب 

التي  القادمة  الأجيال  اخلتامية لحتياطي  احل�شابات  �شملت 

ناق�شتها اللجنة نف�س ال�شنوات املالية.

خالد امل�صقطي

جائحة  اأن  ال�صالح  �صالح  بن  علي  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  اأكد 

القطاع  واأ�صبح  العامل،  دول  من  الكثري  اأولويات  اأعادت  كورونا 

اجلهود  ت�صافر  يتطلب  وجتاوزها  مت�صعبة،  حتديات  اأمام  ال�صحي 

الر�صمية واالأهلية واملجتمعية، رغم التطور والتقدم الذي �صهده العامل 

وال�صناعية  التكنولوجية  والثورة  والقطاعات،  املجاالت  خمتلف  يف 

الهائلة.

جاء ذلك يف كلمة التي األقاها لدى افتتاحه جل�صات املوؤمتر ال�صحي 

االإقليمي للعام 2021 الذي تنظمه جمعية اخلالدية ال�صبابية برعاية 

اآمن« عرب قناة  فخرية من معاليه، وذلك حتت �صعار »نحو م�صتقبل 

البث االفرتا�صية على تطبيق Zoom، حيث بني ال�صالح اأن االبتكار 

احلديث،  للطب  الفقري  العمود  هو  الطبية  التكنولوجيا  يف  والتقدم 

يتم  التي  الطرق  تغيري  عن  ف�صالً  العالج،  �صبل  تغيري  اإىل  توؤدي  اإذ 

الو�صول من خاللها اإىل معلومات الرعاية ال�صحية ومتابعتها، ويعد 

�صماَن م�صتقبٍل �صحٍي اآمن اأمًرا حيوًيا جًدا جلميع املجتمعات.



اجلرمية تتطلب اأفراًدا يتقنون اإ�ساءة ا�ستخدام الربجميات واحلوا�سيب

اأطروحة ماج�ستري حتذر من انت�سار اجلرائم الإلكرتونية وانتهاكها للخ�سو�سيات

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

ح�شن  �شارة  للطالبة  اأطروحة  خل�شت 

كانيان – درجة املاج�شتري يف الإعالم بجامعة 

امل�شتمر  التط�ر  �ش�ء  يف  اأنه  اإىل  البحرين- 

البحرين،  مملكة  يف  التكن�ل�جيا  جمال  يف 

املتعلق  وبالأخ�ص  ال�طني  الأم��ن  اأ�شبح 

بالإلكرتونيات مهدداً باجلرائم الإلكرتونية.

املخاطر  على  ال�ش�ء  الدرا�شة  و�شلطت 

البحريني  ال�شباب  ي�اجهها  التي  الرئي�شية 

و�شملت طالب باملرحلة الثان�ية واجلامعات، 

يف  النرتنت  بجرائم  يتعلق  ما  وبالتحديد 

تاأثري  كيفية  على  وركزت  الإلكرتوين،  العامل 

هذه اجلرائم على اأن�شطتهم الي�مية، بالإ�شافة 

امل�شتخدمة  الأمن  و�شائل  اأف�شل  حتديد  اإىل 

لل�شيطرة على خماطر العامل الفرتا�شي ومنع 

يف  وبالتحديد  عم�ماً،  الإلكرتونية  اجلرائم 

مملكة البحرين وحتديد طرق تط�ير م�شت�ى 

الناجتة  ال�عي ال�طني، بهدف تقليل املخاطر 

عن اجلرمية الإلكرتونية.

الأطروحة  خالل  من  كانيان  واأو�شحت 

اأنه »مع تط�ر تكن�ل�جيا املعل�مات واإزدياد 

ا�شتخدامها انت�شرت اجلرائم الإلكرتونية، مما 

اإىل زيادة الهتمام العاملي بهذه الظاهرة  اأدى 

يف ال�شن�ات الأخرية، وكرثة دع�ة امل�ؤمترات 

والتفاقيات والبح�ث والدرا�شات اإىل �شرورة 

الت�شدي لها. مما دعا اإىل اإيجاد حل�ل منا�شبة 

اأكرب  من  تعترب  اإنها  منها، حيث  كال�قاية  لها 

ال�قت  يف  العامل  على  امل�شيطرة  امل�شكالت 

احلايل. فقد اأدى انت�شارها اإىل تنبيه جمتمعات 

منها،  ال�ادرة  الأخطار  لكمية  الراهن  الع�شر 

ب�شببها،  حت��دث  قد  التي  اخل�شائر  وه���ل 

اأفراد املجتمع مبا يف  ولنتهاكها خ�ش��شيات 

اخلا�شة  والربامج  واملعل�مات  البيانات  ذلك 

بجميع  الآيل  احلا�شب  يف  وامل�ج�دة  بهم، 

اأن�اعه«.

اجلرمية  هذه  فاإن  الأطروحة  وبح�شب 

الفريدة من ن�عها تتطلب اأفراًدا يتقن�ن اإ�شاءة 

ا�شتخدام الربجميات واحل�ا�شيب الآلية للقيام 

اإجرامية، والدخ�ل يف �شبكات ل حق  باأعمال 

لهم يف دخ�لها، وانتهاك خ�ش��شيات الأفراد، 

وقد  ال�شخ�شية،  معل�ماتهم  على  وال�شتيالء 

متكن  عند  بكثري  ذلك  من  اأكرب  الأم��ر  يك�ن 

الق�مي  الأم��ن  م�شا�ص  من  املجرمني  ه���ؤلء 

للدولة وال�شيادة ال�طنية.

وبينت اأن اجلرمية الإلكرتونية ت�شمل اأي 

ال�شبكات  اأو  الآيل  احلا�شب  تت�شمن  جرمية 

فهي  التقنية.  والأنظمة  الربجميات  اأو  الآلية 

اأو  اأفراد  �شد  املرتكبة  اخلاطئة  ال�شل�ك  اأي 

اأو  الإ�شاءة  ونية  اإجرامي،  بدافع  جماعات 

ذلك  كان  �ش�اًء  والتلف،  بالأ�شرار  الإحلاق 

ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.

الإجرامية  الأعمال  هذه  واأ�شافت:»قامت 

التي  املتخ�ش�شة  الدول والهيئات  اأنظار  بلفت 

و�شه�لة  وتاأثريها  خط�رتها  مدى  علمت 

اأ�شا�شي  اأمر  منها  ال�قاية  لتجعل  ارتكابها، 

ومكافحتها من اأ�شا�شيات الأم�ر يف املجتمعات.

حتت  ت��ن��درج  خمتلفة  اأن����اع  فهناك   

اإىل  الأن�اع  هذه  تنق�شم  الإلكرتونية،  اجلرائم 

جمم�عتني، جمم�عة الفعل الت�شايل كالإ�شرار 

واملعل�مات،  الت�شالت  و�شبكات  بالأجهزة، 

وال�شب  الإل��ك��رتوين،  والنتقام  والت�شهري 

املعاجلة  برجميات  على  والتحايل  والقذف، 

الفايرو�شات،  ون�شر  للبيانات،  الأوت�ماتيكية 

فه�  ال��ث��اين،  الن�ع  اأم��ا  ال��ربام��ج.  واإت���الف 

حتت  وتندرج  الت�شايل،  غري  الفعل  جمم�عة 

على  ال�شط�  منها  اإ�شاءات  عدة  املجم�عة  هذه 

الفكرية،  امللكية  حق�ق  وانتهاك  املعل�مات، 

امل�شتندات،  وتزوير  الأم�ال،  على  وال�شتيالء 

والبن�ك،  املالية  امل��راك��ز  على  والتعدي 

اجلرائم  من  الكثري  وغريها  ال�شائعات  ون�شر 

الإلكرتونية التي لها اآثار �شلبية على املجتمع«.

الظاهرة،  ه��ذه  تف�شي  »م��ع  وتابعت: 

اإ�شاءة  من  املتمكنني  الأف��راد  ه�ؤلء  وب�ج�د 

ا�شتخدام الربجميات احلديثة يف القيام باأعمال 

اخلطر  دائرة  الق�مي  الأمن  دخل  اإجرامية، 

الأمنية  احل�اجز  ك�شر  على  قدرتهم  ب�شبب 

املتعلقة به. وبغ�ص النظر عن ال�ج�د الفعلي 

ملفات  اإر�شال  فبا�شتطاعتهم  الأفراد،  له�ؤلء 

عرب  والبيانات  املعل�مات  جتميع  على  قادرة 

�شبكات الت�شال مما ي�شعب تتبعهم والعث�ر 

عليهم«.

�سارة كانيان

كتاب »جمال الكلمة جمال« ملوؤلفه الكاتب ال�سحايف جمال الياقوت

را�سد بن عبداهلل يكتب مقدمة اأول كتاب 

ي�سدر بالعامل العربي يف 2021

اأ�شدر الكاتب ال�شحايف الزميل جمال 

الياق�ت كتابا جديدا حمل عن�ان »جمال 

الكلمة جمال« يقع يف 292 �شفحة من 

ملحق  اإىل  بالإ�شافة  املت��شط  احلجم 

الدول  وروؤ�شاء  مل�ك  مع  للكاتب  �ش�ر 

والكتاب عبارة عن  ال�شخ�شيات،  وكبار 

اأجمل العبارات التي حتمل اأعمق املعاين 

وال�ش�ر امل�ؤثرة مرفقة بر�ش�مات معربة 

احلياة  من  كف�ش�ل  الكاتب  و�شعها 

عفيف  وقلم  ق�ية  م�شرقة  بعبارات 

واإميان حي. عبارات يرجع الإن�شان وقت 

احلاجة، ليقطف منها زاد ال�شرب والق�ة 

ال�شيخ  الكتاب  مقدمة  كتب  والعزمية. 

اآل  عي�شى  بن  حمد  بن  عبداهلل  بن  را�شد 

خليفة.

وجاء فيها: يطيب يل اأن اأكتب مقدمة 

كتاب »جمال الكلمة جمال« للمتميز املبدع 

الياق�ت  حممد  جمال  الإن�شان  الرجل 

الكلمة  م��ش�ع  يف  اهلل  وفقه 

امل����ؤث���رة. 

ول����ق����د 

ن  و د

ال���ع���رب 

ال���ك���ت���ب 

حتهم  بف�شا

وب��الغ��ت��ه��م 

ع���ل���ى م��ر 

الأزم���������ان 

م���ت���اأث���ري���ن 

وم����ؤث���ري���ن 

لغتهم  بكلمات 

امل���ؤث��رة. وق��ال 

وهي  مقال،  مقام  لكل  قدميا،  اأدباوؤهم 

قاعدة يف الت�ا�شل بني النا�ص، وكم من 

�شخ�شا  ورفعت  وقربت  اأبعدت  كلمة 

الكلمة  وتبقى  اآخ��ر.  قيمة  من  وحطت 

تخلد  النا�ص،  بني  اأثرها  مي�ت  ل  حية 

القائل وامل��ش�ف يف �شتى اأن�اع ال�شعر 

واللغة، وعلى مدى التاريخ كانت بالغة 

الكلمة تعادل اأو رمبا تتف�ق على اأية ق�ة 

اأخرى عرفها الإن�شان، لأنها مت�ص الروح 

جروح  وت��داوي  القلب  وتاأ�شر  والعقل 

اإ�شافة  يعترب  الكتاب  هذا  اإن  الزمن. 

ثمينة لثقافة وتاريخ الرتاث واللغة.

�شغل  الياق�ت  جمال  اأن  يذكر 

م�شت�شار  مثل  امل��ن��ا���ش��ب،  ال��ع��دي��د 

فهد،  امللك  بج�شر  التنفيذي  الرئي�ص 

الدبل�ما�شي  ال�شلك  يف  ل��ه  و�شبق 

�شحيفة  مدير  ويعمل  ال�شن�ات،  �شبع 

يف  ال�شع�دية  اجلزيرة 

وه�  البحرين،  مملكة 

الدويل  الحت��اد  ع�ش� 

وع�ش�  لل�شحفيني 

ال�شحفيني  هيئة 

وع�ش�  ال�شع�ديني 

ال�شحفيني  جمعية 

وع�ش�  البحرينية 

جمعيات  عدة  يف 

�شحافية  وهيئات 

وثقافية وخريية، 

اإ�شهامات  ول��ه 

كثرية  اأدب��ي��ة 

خم��ت��ل��ف  يف 

املحافل.

جمال ياقوتال�سيخ را�سد بن عبداهلل بن حمد

ين�سئ يف حالة بوماهر وتقّدر م�ساحته مبا يقارب 4 اآلف مرت مربع

خلف: اإن�ساء اأول مرفاأ ومركز ل�سناعة ال�سفن التقليدية و�سيانتها

ممثلي  ح�ش�ر  بانتظار  املجل�ص  اإن  املرباطي  وقال 

الثانية  احلزمة  لعر�ص  م�عد  حتديد  اأجل  من  ال�زارة 

من امل�شاريع املزمع تنفيذها يف حمافظة املحرق.

و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير  اأفاد  اآخر،  م��ش�ع  ويف 

مت  اأنه  خلف  ع�شام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

لغر�ص   214 مبجمع  العقارات  من  جمم�عة  ا�شتمالك 

ا�شتخدامها كم�اقف لل�شيارات تت�شع لعدد 26 مركبة.

وذكر باأن الكلفة التقديرية اخلا�شة با�شتمالك ال�7 

ديناًرا   369،841،270 بلغت  قد  املذك�رة  عقارات 

وزارة  من  بطلب  �شيتقدم  اأنه  اإىل  م�شرًيا  بحرينًيا، 

املالية لإمكانية اإدراج هذا املبلغ �شمن دورات امليزانية 

امل�شتقبلية.

من  الطلب  درا�شة  بعد  اأنه  خلف  ال�زير  واأو�شح 

اإىل  ملكيته  تع�د  العقار  اأن  تبني  املخت�شة  الإدارة  قبل 

اإدارة الأوقاف ال�شنية، حيث اإنه وفًقا للمادة رقم 5 من 

عقارات  اأن  على  تن�ص   2009 ل�شنة   39 رقم  القان�ن 

الأوقاف ل يتم ا�شتمالكها اإل باإجراءات رفع دع�ى اأمام 

الناحية  من  اأما  ال�شرعية،  العليا  ال�شتئناف  حمكمة 

الفنية فاإنه لن ي�شهم ا�شتمالك العقار املذك�ر يف ت�فري 

واأن  املنطقة  اأهايل  خلدمة  ال�شيارات  م�اقف  من  املزيد 

ي�فر  �ش�ف  اأنه  اإل  مربع،  540.5 مرت  العقار  م�شاحة 

9 م�اقف لل�شيارات فقط لأن ال�شتمالك �شيك�ن جزئًيا 

على امل�شاحة غري املبنية من العقار.

جزئي  ا�شتمالك  قرار  �شدور  اأن  »كما  واأ�شاف، 

يغري  لن  لل�شيارات  كم�اقف  وتخ�شي�شه  العقار  على 

منه،  املبنية  امل�شاحة غري  القائم حالًيا على  من و�شف 

لن  الذكر  اآنف  العقار  و�شاغلي  مالك  اأن  اإىل  بالإ�شافة 

لقربها  ل�شياراتهم  امل�اقف  تلك  تخ�شي�ص  عن  يتنازل�ا 

املنفعة  حتقيق  من  الق�شد  ينتفي  وبذلك  �شكنهم،  من 

اأي قرار ا�شتمالك وعليه  العامة التي هي مناط �شدور 

يتعّذر امل�افقة على هذه الت��شية«.

بلدي  جمل�ص  من  طلب  على  وبناًء  اآخر  �شاأن  ويف 

اإح�شائية  ح���ل  �شنان  اآل  حممد  للع�ش�  املحرق 

 ،213  ،211 املجمعات  يف  املقيمة  ال�افدة  العمالة 

الرابعة،  الدائرة  املحرق  مبحافظة   215،216  ،214

ال�شكاين  وال�شجل  لالإح�شاء  التنفيذي  الرئي�ص  ك�شف 

اإح�شائية  حالًيا  املت�فر  باأن  �شم�ص  بن  حممد  نبيل  د. 

يف  الأجانب  ال�شكان  اإجمايل  بلغ  حيث  2014م،  لعام 

بحرينًيا  منهم 9،387  ن�شمة،  األف   23 املجمعات  هذه 

و22،631 غري بحريني.

املحافظة على خمزون  اإنه ويف �شبيل  ال�زير  وقال 

الأرا�شي الزراعية مبملكة البحرين فقد مت ت�شكيل فريق 

والتط�ير  التخطيط  هيئة  من  كل  من  م�شرتك  عمل 

والرثوة  الزراعة  ب�كالة  الزراعة  و�ش�ؤون  العمراين 

ال��شع  ب�شاأن  درا�شة  اإعداد  اأجل  من  وذلك  البحرية، 

اململكة، وقد مت من خالل  الزراعية يف  احلايل لالأرا�شي 

ذلك الفريق امل�شرتك حتديد الأرا�شي ال�شاحلة للزراعة، 

خارطة  يف  وو�شعها  الأرا�شي  تلك  ت�شنيف  مت  بحيث 

واحدة متثل جميع تلك الأرا�شي الزراعية باململكة.

الزراعية  الأرا�شي  على  املحافظة  باأن  ال�زير  واأكد 

من الأول�يات التي تعمل عليها وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون 

الزراعة  وكالة  العمراين ممثلة يف  والتخطيط  البلديات 

والرثوة البحرية بالتن�شيق والتعاون مع هيئة التخطيط 

�ش�اء  الأرا�شي  تلك  لأهمية  وذلك  العمراين؛  والتط�ير 

الزراعة  مبهنة  لرتباطها  اأو  الغذائي  بالأمن  لرتباطها 

والتي تعترب م�روًثا ح�شارًيا واقت�شادًيا مهًما للمملكة.

وقال ال�زير خلف باأن لدى الهيئة مقرتح ل�شتحداث 

ت�شنيف لالأرا�شي الزراعية ال�شتثمارية )AGI(، وذلك 

تلك  ملالك  وحتفيًزا  وت�شجيًعا  الزراعي  للقطاع  دعًما 

الأرا�شي للحفاظ على الرقعة الزراعية يف اململكة.

تق�م  البحرية  وال��رثوة  الزراعة  وكالة  باأن  وبنّي 

الأرا�شي  بدرا�شات طلبات  ومن خالل جلنة متخ�ش�شة 

حمددة  معايري  و�شع  مت  الزراعية،  الأن�شطة  ملمار�شة 

اأو  املزارعني  قبل  من  �ش�اء  الزراعية  الن�شطة  ملمار�شة 

المثل  ال�شتغالل  من  التاأكد  يتم  بحيث  امل�شتثمرين، 

اللجنة  ذات  اأن  كما  الزراعية،  املجالت  يف  لالرا�شي 

الت�شنيف  بتغيري  املتعلقة  الطلبات  درا�شة  بها  من�ًطا 

الزراعي.

خديجة العرادي:

ك�سف وزير الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�سام خلف عن م�سروع جديد ُيعد الأول من 

نوعه يف البحرين وهو اإن�ساء مرفاأ ومركز ل�سناعة ال�سفن التقليدية مبجمع 216 باملحرق.

ووّجه الوزير يف رّده على مقرتح جمل�س بلدي املحرق اإىل الإ�سراع بتنفيذ هذا امل�سروع، م�سريًا يف رّده 

على اأنه مّت درا�سة العقارات احلكومية �سمن فر�سة املحرق وتعديل و�سعية تلك العقارات بح�سب اإجراءات 

اإعادة تخ�سي�س العقارات احلكومية املتبعة يف ذلك.

وبّي اأنه مت ت�سجيل اأحد العقارات با�سم وزارة املالية والقت�ساد الوطني لغر�س مرفاأ لل�سفن الرتاثية، 

وذلك بناًء على خطاب اإدارة وتخطيط املدن والقرى ال�سادرة اإىل جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري.

ويف ذات ال�ساأن اأكد رئي�س جمل�س بلدي املحرق غازي املرباطي باأن املجل�س �سيدفع نحو الإ�سراع لتنفيذ 

هذا املرفاأ املزمع اإقامته يف منطقة حالة بوماهر وتقّدر م�ساحته ما يقارب 4 اآلف مرت مربع، حيث مت حتويل 

املو�سوع اإىل هيئة البحرين والثقافة والآثار للح�سول على مرئيات ب�ساأن الربنامج الزمني لتنفيذ امل�سروع.

202 وفاة منذ مطلع ال�سهر اجلاري.. و43.913 اإ�سابة جديدة

28 حالة وفاة بـ»كورونا« يف يوم واحد.. 16 منهم مواطنون
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

�شّجلت البحرين اأم�ص رقًما قيا�شًيا جديًدا 

فريو�ص  تداعيات  ب�شبب  وفاة  حالة   28 بلغ 

م�اطن�ن،  منهم   16 »ك�فيد19«،  ك�رونا 

و12 من ال�افدين.

وبلغ عدد وفيات العقد الرابع من العمر 4 

ال�شحة عن  اأعلنت وزارة  اأم�ص، حيث  حالت 

وفاة �شخ�شني بعمر 33 �شنة، واآخرين بعمر 

العقد  يف  حالت   5 اإىل  بالإ�شافة  و38،   34

اخلام�ص تراوحت بني 42 و49 �شنة.

فقدت  »ماي�«  اجلاري  ال�شهر  ومنذ مطلع 

م�شاعفات  ب�شبب  ا  �شخ�شً  202 البحرين 

العناية  حالت  �شهدت  كما  ك�رونا،  فريو�ص 

بن�شبة  ق�شري  وقت  يف  كبرية  قفزًة  املركزة 

احلالت  كانت  اإذ  فقط،  اأ�شب�عني  82% خالل 

يف الثامن من ماي� اجلاري 114 حالة فقط، 

وارتفعت يف الع�شرين من ال�شهر اجلاري اإىل 

207 حالت.

الآن  حتى  اجلاري  ماي�  �شهر  و�شّجل 

43،913 اإ�شابة جديدة، فيما �شّجل الأ�شب�ع 

املا�شي ل�حده اأعلى ح�شيلة اإ�شابات جديدة 

بفريو�ص ك�رونا »ك�فيد-19« يف البحرين، 

وذلك  حالة   14،677 احل�شيلة  بلغت  اإذ 

اجلاري(،  ماي�   21 اإىل   15 )من  الفرتة  يف 

الذي  الأ�شب�ع  عن   %25 مقداره  بارتفاع 

اإ�شابة   11،071 �شّجل  قد  كان  الذي  �شبقه 

جديدة.

 62 املا�شي  الأ�شب�ع  ال�فيات  عدد  وبلغ 

الذي  الأ�شب�ع  يف  كانت  بينما  وفاة،  حالة 

�شبقه 58 حالة وفاة.

وارتفعت حالت الإ�شابة التي حتتاج اإىل 

احلاري  ال�شهر  مطلع  حالة   189 من  عالج 

 1 بتاريخ  ال�شحة  وزارة  اإح�شائية  )ح�شب 

ماي� 2021( اإىل 362 حالة اأم�ص الأول.

من  القائمة  احلالت  ارتفعت  كما 

ماي�  مطلع  يف  اإ�شابة  اآلف   10.498

اأم�ص  حالة  األف   22.342 اإىل  اجلاري، 

الأول، بزيادة قدرها 123% تقريًبا.
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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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20 صفحة 210 فلوس
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ال خيار اأمامنا �سوى التكاتف والتالحم يف هذه 

الوطني،  فريقنا  خلف  وااللتفاف  ال�سعبة  املرحلة 

لنعيد م�سار مكافحة اجلائحة اإىل الطريق الذي يحد 

من هذا االنت�سار اخلطري.

اأف�شل مكان لك ولأهلك يف هذه الفرتة ال�شعبة،  بيتك 

احلكرة �شعبة لكن املر�ص وامل�ت اأ�شعب، ل اأظن اأن هناك 

من  اأحد  اأو  زميله  اأو  جاره  اإ�شابة  عن  ي�شمع  مل  ا  �شخ�شً

يعديها  ربي  وم�ؤملة..  عجيبة  غريبة  ق�ش�ص  اأ�شرته..  اأفراد 

على خري..

اللتزام.. ال�شرب.. الدعاء.. ه� احلل باإذن اهلل
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1946 - اإعالن امللك عبداهلل االأول 
االأردنية  اململكة  ا�ستقالل  احل�سني  بن 

الها�سمية.

تعلن  اأفريقية  دولة   30  -  1963
يف  االأفريقية  الوحدة  منظمة  تاأ�سي�س 

اأدي�س اأبابا.

يقوم  النمريي  جعفر   -  1969
على  مايو«  »ثورة  ا�سماه  بانقالب 

ويتوىل  املحجوب  اأحمد  حممد  حكومة 

احلكم يف ال�سودان.

1973 - مركبة الف�ساء االأمريكية 
اأبولو وعليها 3 رواد يلتحمون ب�سكاي 

الب ويدوران حول االأر�س.

من  تن�سحب  اإ�سرائيل   -  1979
م�سر  اإىل  وتعيدها  العري�س  مدينة 

مبوجب اتفاقية كامب ديفيد.

ال�سيخ  االإمارات  حكام   -  1981
ال�سيخ  والبحرين  �سلطان  بن  زايد 

امللك  وال�سعودية  �سلمان  بن  عي�سى 

ال�سلطان  وعمان  العزيز  عبد  بن  خالد 

قابو�س بن �سعيد وقطر ال�سيخ خليفة 

بن حمد والكويت ال�سيخ جابر االأحمد 

اأبوظبي  يف  اجتماعهم  بعد  يوؤ�س�سون 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

جاني�س  اجلرنال  اإيقاف   -  2004
�سجن  عن  امل�سوؤولة  كاربين�سكي 

نتيجة  وذلك  العمل،  عن  اأبوغريب 

الأحداث التعذيب بال�سجن.

ال�سابعة  الدورة  ختام   -  2014
ال�سينمائي  وال�ستني من مهرجان كان 

يف فرن�سا.

بقاالت بال موظفني يف اأرياف ال�سويد
تنت�شر يف الأرياف ال�ش�يدية اأخرًيا متاجر من ن�ع اآخر خلدمة 

الإمكان  بات يف  اإذ  اأب�ابها،  كثرية  بقالة  اإغالق حمال  بعد  ال�شكان 

م�شت�عبات  داخل  مقامة  اآلية  ت�زيع  اأجهزة  من  احلاجيات  ابتياع 

نقالة م��ش�عة قرب احلق�ل من دون اأي م�ظفني.

 و�شل يف ي�لي� املا�شي هذا املتجر الآيل الذي يعمل على مدار 

ال�شاعة ويتيح �شراء مئات القطع من دون اأي �شندوق للدفع.

لزًما  ذلك  كان  »لقد  نحل:  مربية  وهي  راي  ج�ليا  وتق�ل 

وهي  بر�ص  فران�ص  ل�كالة  م��شحة  املنطقة«،  هذه  يف  لأكرثيتنا 

ت�شع منتجاتها من الع�شل على الرف�ف »اأن يك�ن لدينا هذا املتجر 

الآيل يف اجل�ار اأمر عملي جًدا«.

املمتد على م�شاحة 20 مرًتا مربعة يف قلب  املتجر  باب  لفتح 

على  تطبيق  عرب  رمز  اإظهار  يتعني  ال�ق�د،  حمطة  قرب  احلق�ل 

الهاتف الذكي.

البيتزا  �شطرية  رمز  ل�كا�ص  مي�شح  ث�اٍن،  ب�شع  خالل  ويف 

الذكي  هاتفه  على  ا�شرتاهما  اللتني  الغازية  امل�شروبات  وعب�ة 

املت�شل بح�شابه امل�شريف وبنظام تعريف وطني ملنع ال�شرقات، على 

مراأى من كامريا مراقبة وحيدة يف املكان.

عملة معدنية نادرة تك�سف اأول م�ستوطنة اإجنليزية باأمريكا
عملة  على  اآثار  علماء  عرث 

ولية  يف  ف�شية،  معدنية 

 400 ح�ايل  عمرها  ماريالند، 

لعلماء  كبرًيا  دليالً  وقدمت  عام، 

قلعة  عن  يبحث�ن  الذين  الآثار 

من  واحدة  وهي  ماري،  �شانت 

يف  الإجنليزية  امل�شت�طنات  اأقدم 

العامل اجلديد.

مدير  بارن�،  ترافي�ص  وقال 

متحف  يف  واملجم�عات  الأبحاث 

التاريخية،  ماري  �شانت  مدينة 

املعدنية  العملة  �شك  مت  اإنه 

امللكية  العملة  �شك  دار  ب�ا�شطة 

خالل  اإجنلرتا  يف  لندن  برج  يف 

ت�ش�ية  فيه  متت  الذي  ال�قت 

مل�قع  وفًقا   ،1634 عام  احل�شن 

�شي اإن اإن عربية.

التاريخ  يكن  »مل  وتابع: 

بال�شبط،  العملة  على  مطب�ًعا 

لكنه كان ثاين اأف�شل �شيء اإىل حد 

كبري، وكان هناك عالمة لل�شانع، 

بني  فقط  ا�شتخدامها  مت  والتي 

عامي 1633 و1634«.

اأحد  اأن  بارن�  ويعتقد 

الأ�شليني،  الإجنليز  امل�شت�طنني 

البالغ عددهم 150 م�شت�طًنا يف 

اإىل  معه  حملها  قد  كان  احل�شن، 

ماريالند على الأرجح ثم فقدها.

هذه  الآثار  علماء  ووجد 

بناء،  م�قع  من  بالقرب  العملة 

قلعة  يف  يعمل�ن  كان�ا  حيث 

اأول  كانت  والتي  ماري،  �شانت 

الإجنليز  للم�شت�طنني  منزل 

من  �شن�ات  وبعد  ماريالند.  يف 

بارن�  اأعلن  امل�شني،  البحث 

وفريقه يف مار�ص املا�شي حتديد 

وقام  الأ�شلي،  احل�شن  م�قع 

املنطقة  يف  باحلفر  الآثار  علماء 

قطع  على  وعرثوا  اأ�شهر،  لعدة 

امل�قع  اأن  اإىل  ت�شري  اأخرى  اأثرية 

القرن  اأوائل  يف  ي�شتخدم  كان 

ال�شابع ع�شر.

افتتاح اأول مقهى لـ»البومة« يف ال�سرق االأو�سط

حممد  يدعي  اإماراتي  رجل  افتتح 

ال�شحي، اأول مقهى للب�م يف اإمارة اأب�ظبي، 

عبداهلل  �شريكه  مع  زيارته  بعد  وذلك 

اليابان،  اإىل  ال�شياحة  بغر�ص  احلمادي 

ووجد ما يعرف مبقاهي الب�م التي تنت�شر 

بكرثة يف البالد.

من  ال�شحي  لدى  الفكرة  وتط�رت 

بيئة  خلق  اإىل  منزلية  ه�اية  ك�نها جمرد 

التي  الب�م  لطي�ر  وتفاعلية  اجتماعية 

 ،2020 عام  »ب�مة«  مقهى  وافتتح  لديه، 

يف  ن�عه  من  الأول  ه�  املقهى  هذا  ويعد 

ال�شرق الأو�شط، حيث يقع يف مم�شى قرية 

ال�شيف بالعا�شمة الإماراتية، اأب�ظبي.

هي  الزوار  جتربة  تك�ن  ما  وغالًبا 

الب�م  طائر  لقاء  يف  ن�عها  من  الأوىل 

عند  حما�شهم  يف�شر  ما  معه،  والتفاعل 

دخ�ل املقهى وم�شاهدة الطائر عن قرب، يف 

الب�م  عن  امل�شبقة  الفكرة  لتغيري  حماولة 

.cnn وهي اأنها »نذير �ش�ؤم«، وفًقا ل�شبكة

الب�مة  ملقهى  الأ�شا�شي  الهدف  ويبقى 

ه� ت�فري بيئة �شحية واجتماعية خمتلفة 

الزوار  فيها  يخ��ص  حيث  الطائر،  لهذا 

جتربة فريدة تر�شخ يف الذاكرة والأذهان، 

اإ�شافة وجهة خمتلفة للزوار يف امارة  مع 

اأب�ظبي.

النا�ص  نظرة  عن  ال�شحي  �ش�ؤال  وعند 

قال:  �ش�ؤم،  نذير  اأنه  على  الب�م  طائر  اإىل 

»طائر الب�م مظل�م ب�شبب فكرة اجتماعية 

اقرتاب  ولكن  جمتمعاتنا،  يف  ت�ارثناها 

قد  معها  والتفاعل  الطي�ر  هذه  من  النا�ص 

الزوار  نظرة  تغيري  كبري يف  ب�شكل  �شاهم 

لهذا الطائر اجلميل«.

اخلا�سة  املجموعات  ت�سكل 

الإبداع  امتحاًنا  بالعرائ�س 

تنفيذ  يف  م�سمم  اأي  ومهارة 

ت�ساميم مبهرة وفاخرة حتقق 

اأحالم اأي فتاة يف يوم زفافها. 

امل�سمم طوين قدم موؤخًرا اأثواًبا 

بارتدائها  عرو�س  كل  حتلم 

العمر،  ليلة  يف  االأجمل  لتبدو 

ت�ساميمه  من  جمموعة  وفق 

اخلا�سة بعرو�س 2022.

ال�سحة: 2800 حالة 

م�سابة بكورونا وتعايف 1800

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

اأظهرت   ،2021 ماي�   24 ي�م  يف   19951 عددها 

ت�شجيل 2800 حالة قائمة جديدة منها 1016 حالة 

لعمالة وافدة، و1761 حالة ملخالطني حلالت قائمة، 

و23 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 1800 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.196685



العاهل يستقبل وكيل محكمة التمييز الشرعية

 الملك: جهود قّيمة لرجال الدين 
في الدعوة إلى التسامح والمحبة

اس��تقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه، في قص��ر الصخير أمس، 
الش��يخ ناصر الش��يخ أحمد العصفور وكيل 

محكمة التمييز الشرعية.
وقد رحب جاللة الملك المفدى بالشيخ ناصر 
العصف��ور مقدرًا جه��وده القيم��ة، ومثمنًا 
أي��ده اهلل دور علم��اء الدي��ن األفاض��ل في 
خدمة قضايا اإلسالم والمسلمين والتوعية 
بالموعظة الحس��نة والكلمة الطيبة البناءة 
والدعوة إلى التس��امح والمحب��ة، بما يعزز 

أواصر األخوة والتكافل بين الجميع.

 مرسوم ملكي بتعيين 
البدران عضوًا في »األعلى للصحة«

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )69( لسنة 2021 بتعيين عضو في 

المجلس األعلى للصحة، جاء فيه:
الم��ادة األولى: ُيعين الدكتور ريس��ان حم��ود البدران عض��وًا في المجلس 

األعلى للصحة.
المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرس��وم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره وُينشر في الجريدة الرسمية.

 الملك يهنئ العاهل 
األردني بذكرى استقالل بالده

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه 
صاحب الجاللة الهاش��مية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين 
ملك المملكة األردنية الهاش��مية الشقيقة، وذلك بمناسبة 

ذكرى عيد االستقالل لبالده.
أعرب جاللت��ه حفظه اهلل فيها عن أطي��ب تهانيه وتمنياته 
ل��ه بموفور الصحة والس��عادة ولش��عب المملك��ة األردنية 

الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
مش��يدًا جاللت��ه بعمق العالق��ات األخوية الت��ي تربط بين 

البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يهنئ العاهل األردني 
بذكرى استقالل بالده

بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، برقية تهنئ��ة إلى أخيه 
صاحب الجاللة الهاش��مية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين 
ملك المملكة األردنية الهاش��مية الشقيقة، وذلك بمناسبة 
ذك��رى عيد االس��تقالل لبالده، أعرب س��موه فيها عن أطيب 
تهاني��ه وتمنياته له بموفور الصحة والس��عادة، ولش��عب 
المملكة األردنية الهاش��مية الش��قيق بالمزي��د من التقدم 
واالزدهار، مشيدًا سموه بمتانة العالقات األخوية التي تجمع 
البلدين والش��عبين الشقيقين وما تش��هده من تطور ونماء 

مستمر على كافة األصعدة.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب الس��مو الملكي 
األمير الحسين بن عبداهلل الثاني ولي عهد المملكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة.

 وزير الخارجية يبحث 
 سبل تعزيز التعاون الثنائي 

مع السفير األلباني
بحث وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، خالل اجتماعه أمس 
عبر االتصال اإللكتروني المرئي، مع س��فير جمهورية ألبانيا 
لدى البحرين المقيم في الرياض س��امي ش��يبه، بمش��اركة 
وكيل الوزارة للش��ؤون السياس��ية الشيخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليف��ة، ورئيس قطاع الش��ؤون األوروبية أحم��د القرينيس، 
عالقات الصداقة التي تجمع بين البحرين وجمهورية ألبانيا، 
وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة 
للبلدين والش��عبين الصديقين، باإلضاف��ة إلى القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

 البحرين تدين محاولة 
 مليشيا الحوثي تنفيذ هجوم 

عدائي جنوب البحر األحمر
ادانت وزارة الخارجية بش��دة محاولة مليشيا الحوثي المدعومة 
م��ن إيران القيام بهجوم عدائي باس��تخدام زورق مفخخ بجنوب 
البح��ر األحم��ر، مؤك��دة أن اس��تمرار الحوثي في ه��ذه األعمال 
العدائي��ة الممنهجة يعكس إصرارًا واضحًا على تهديد المالحة 

البحرية وزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.
واش��ادت الوزارة بقوات دع��م التحالف في اليم��ن التي تمكنت 
م��ن اعت��راض ال��زورق وتدميره، مؤك��دة على ض��رورة تكثيف 
الجهود الدولية من أجل ردع هذه المليش��يات اإلرهابية، ووضع 
حد النتهاكاتها المس��تمرة للقوانين الدولية والتي تهدف إلى 

عرقلة حركة المالحة البحرية.

خالل استقباله مستشار مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب

 القائد العام: جهود طيبة لـ»األعلى للصحة« 
في إدارة الخدمات الطبية والرعاية الصحية

أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المش��ير الركن الشيخ 
خليفة بن أحم��د آل خليفة على ما يقدمه المجلس األعلى 
للصحة من جهود طيبة في إدارة الخدمات الطبية والرعاية 
الصحي��ة في المملك��ة، منوهًا باالهتمام المس��تمر الذي 
يوليه المجلس في اس��تدامة تطور المؤسسات واألنظمة 
الطبي��ة وتحس��ين جودته��ا، لمواكبة التحدي��ث في هذا 
المجال الحيوي بما يخدم المواطن والمقيم، جاء ذلك خالل 
اس��تقباله في مكتبه بالقيادة العام��ة صباح أمس، عضو 
المجلس األعلى للصحة مستش��ار مرك��ز محمد بن خليفة 
بن س��لمان آل خليف��ة التخصصي للقلب الدكتور ريس��ان 
البدران، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله.

األنصاري لـ»تلفزيون أبوظبي«: دعم الملك 
جعل البحرين مركزًا للخبرة النوعية في قضايا المرأة

أكدت األمين��ة العامة للمجلس األعلى للمرأة 
هالة األنصاري أن دعم حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى للمرأة البحرينية من خالل مؤسس��ة 
المجلس أس��هم ف��ي جع��ل البحري��ن مركزًا 
ومرجع��ًا للخب��رة النوعية ف��ي مختلف قضايا 
الم��رأة، وعزز م��ن مكانتها كدول��ة متقدمة 
تنموي��ًا وملتزم��ة بالمس��اهمة الفاعلة في 
الجه��ود الوطنية واإلقليمي��ة والدولية لدعم 
تمكي��ن الم��رأة ومتابعة اس��تدامة مس��يرة 
تقدمها، بل وقيادة تل��ك المبادرات والجهود 
النوعية الت��ي انطلقت من البحرين بالتعاون 
مع هيئات ومنظمات دولية وأممية ومن أهم 
تل��ك المبادرات جائ��زة األميرة س��بيكة بنت 

إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة.
ت  وقالت األنصاري في مقابلة تلفزيونية خصَّ
بها قن��اة »أبوظبي« إن اعتم��اد رأس الدولة 
المتمث��ل ف��ي جالل��ة الملك المف��دى لخطة 
وطنية نوعية ومتخصصة ومباش��رة لنهوض 
الم��رأة البحرينية ف��ي بادرة ه��ي األولى من 
نوعها على مس��توى الوطن العربي وعالميًا، 

جعل من ه��ذه الخطة إطارًا عام��ًا تعمل كل 
مؤسس��ات الدول��ة ضمن��ه لتعزيز مش��اركة 
الم��رأة البحريني��ة ككف��اءة وطنية منافس��ة 

لذاتها وللرجل في مختلف مجاالت التنمية.
وأك��دت أن المجل��س األعل��ى للم��رأة يعمل 
بتوجيه��ات س��ديدة ومتابع��ة حثيث��ة م��ن 
قب��ل صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليفة قرينة عاه��ل البالد 
المف��دى رئيس��ة المجل��س األعل��ى للم��رأة 
على تحدي��ث هذه الخطة باس��تمرار وضمان 

فعالية آلياتها التنفيذي��ة، وهو ما ظهر جليا 
خالل فترة الجائحة، حي��ث لم يكتِف المجلس 
بمواصلة وضمان اس��تمرارية الدعم المقدم 
فق��ط، بل أس��هم إلى ح��د كبير ف��ي تطوير 
آلي��ات التعامل مع الجائح��ة والحد من آثارها 
السلبية وتعزيز مس��تويات االستقرار األسري 
والس��لم المجتمعي في البحرين. على صعيد 
ذي صلة أكدت األنصاري ضرورة إعادة صياغة 
الخطاب الذي توجه��ه دول الخليج والمنطقة 
العربي��ة للعالم الغرب��ي والمنظمات الدولية 

انطالقًا م��ن المعايي��ر الوطنية ف��ي التقدم 
واإلنج��از عل��ى مختل��ف األصع��دة التنموية 
بم��ا فيه��ا قضاي��ا الم��رأة، وخل��ق ن��وع من 
الندية ف��ي التعامل مع الغ��رب الذي يرفض 
رص��د وتقدير الكثي��ر من اإلنج��ازات بدعوى 
أنها ال تواك��ب قناعات��ه وتوجهاته. ونوهت 
األنص��اري خالل اللق��اء بالتقدم ال��ذي تحرزه 
المرأة الخليجية بش��كل عام، مش��يرة إلى أن 
الجهات الوطنية والرس��مية المعنية بشؤون 
المرأة واألس��رة ككيان واحد ف��ي دول الخليج 
العرب��ي باتت قادرة عل��ى مقارعة المنظمات 
الغربية ذات الصلة اس��تنادًا عل��ى ما تحققه 
الم��رأة الخليجية من تقدم وإنج��از في جميع 
المج��االت ومس��اهمتها الب��ارزة ف��ي نهضة 
وطنها وإقليمها. وفي س��ياق آخر استعرضت 
األنصاري خالل المقابل��ة التلفزيونية؛ والتي 
جاءت ضم��ن البرنام��ج الح��واري االجتماعي 
»هذا أنا« وتقدمه اإلعالمية ندى الش��يباني؛ 
جوان��ب م��ن حياته��ا األس��رية والمهني��ة، 
ورحلته��ا التعليمية في مدارس متنوعة خارج 
وداخ��ل مملكة البحري��ن. وتحدث��ت في هذا 

اإلطار عن عالقته��ا بوالدها الكاتب والمفكر 
محم��د جابر األنص��اري منذ نعوم��ة أظفارها 
وحت��ى الي��وم، مؤكدة أن��ه كان يح��رص مع 
والدته��ا على غرس القيم البحرينية والعربية 
األصيلة وحب البحرين ف��ي نفوس أطفالهما 
مهما تبدلت الدول والثقافات والمدارس التي 

تسجلوا فيها خالل عمله خارج البحرين. 
وف��ي ردها على أحد أس��ئلة المقابلة، وصفت 
الدكتور محمد جابر األنصاري أنه »رجل اجتهد 
في وضع مشروع فكري كبير على أمل أن تعود 
الروح إلى حضارتنا العربية واإلس��المية، ولم 
يعرف الراحة منذ صغ��ره، وكان رجاًل عصاميًا 
مكافح��ًا انش��غل بالفك��ر والثقاف��ة والتاريخ 
والفلس��فة والحض��ارة، وعم��ل عل��ى الدف��ع 
باس��م البحري��ن خ��ارج حدودها، وأن ترس��خ 
مكان��ة مرموقة لها عل��ى الخارطة العربية«. 
كم��ا تطرقت في هذا الس��ياق أيضًا إلى الدور 
المحوري الذي نهضت به والدتها في توليها 
شؤون رعاية األسرة وتنشئتها، وقالت »كانت 
والدتي العمود الفقري للعائلة، وصديقة لنا، 

وال زالت تعتني بوالدي بكل مسؤولية«.

03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Tue 25 May 2021  |  الســنة 16  |   العدد 5645   |  الثالثاء 13 شــوال 1442هـ



رأس س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة 
نائب رئيس مجلس الوزراء االجتماع االعتيادي 
األس��بوعي لمجلس ال��وزراء ال��ذي عقد أمس 
ع��ن ُبعد. ف��ي بداية االجتم��اع، أكد المجلس 
أن أم��ن وس��امة المواطني��ن والمقيمين في 
المملكة هي األولوية وفوق كل اعتبار، مشيرًا 
إلى الح��رص على توفير االس��تعدادات ووضع 
الخط��ط والحلول وفق��ًا لمتطلب��ات المرحلة 
بم��ا يضم��ن نج��اح اس��تراتيجيات وخط��ط 
التعامل م��ع كافة مس��ارات في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، ويكف��ل مواصل��ة تحقيق األمن 
الصح��ي للمملكة، وحفظ س��امة المواطنين 
والمقيمي��ن. أش��اد المجل��س بالجه��ود التي 
يوليه��ا الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفي��روس كورون��ا والتقدير واالعت��زاز بالدور 
ال��ذي تضطلع ب��ه الصف��وف األمامي��ة. وفي 
ضوء ذل��ك اطل��ع المجلس على تقرير بش��أن 
مس��تجدات التعامل مع فيروس كورونا، وأكد 

على االس��تمرار والتوس��ع في الحملة الوطنية 
للتطعي��م بهدف تحصي��ن المجتمع، وش��دد 
على أهمية االس��تمرار في مراجع��ة القرارات 
واإلج��راءات واتخ��اذ ما يلزم م��ن أجل الحفاظ 
على صحة وس��امة المواطني��ن والمقيمين، 
داعي��ًا بكافة أف��راد المجتمع أهمية اس��تمرار 
االلت��زام التام بكاف��ة التعليم��ات واإلجراءات 
االحترازي��ة التي تصدر عن الجهات الرس��مية 
ذات العاقة بما يس��هم ف��ي حماية المجتمع 
من الفيروس ويحقق األهداف المنش��ودة من 
التعامل م��ع هذه الجائحة. ث��م نوه المجلس 
بنتائ��ج االجتم��اع الط��ارئ للجن��ة التنفيذية 
لمنظم��ة التع��اون اإلس��امي لبح��ث الوضع 
ف��ي غزة، وال��ذي تم بناء على دع��وة المملكة 
العربية الس��عودية، في إطار مبادراتها لوقف 
التصعيد الخطير في قطاع غزة وباقي األراضي 
الفلس��طينية والوصول إلى حل سلمي يضمن 
الفلس��طيني  للش��عب  المش��روعة  الحق��وق 

الشقيق.
كم��ا أكد مجلس الوزراء موقف مملكة البحرين 
الثابت في دعم القضية الفلس��طينية وحقوق 
الشعب الفلس��طيني الشقيق في إقامة دولته 
المس��تقلة وعاصمتها القدس الش��ريف وفقًا 
لق��رارات الش��رعية الدولي��ة وح��ل الدولتي��ن 
ومب��ادرة الس��ام العربي��ة، ورح��ب المجلس 
بالتوص��ل إل��ى وق��ف إط��اق النار بي��ن دولة 
إس��رائيل والفصائ��ل الفلس��طينية في قطاع 
غ��زة، معتب��رًا المجل��س أنه��ا خط��وة تدعم 
مس��اعي تعزيز الس��ام الش��امل في منطقة 
الشرق األوسط، مشيدًا في هذا الصدد بجهود 
جمهوري��ة مص��ر العربية الش��قيقة والجهود 
العربي��ة والدولي��ة الفاعلة ف��ي المفاوضات 
بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة األمد 

تكفل إنهاء العمليات العسكرية في غزة.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر مايلي:

الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن مذك��رة التفاه��م بي��ن 
مص��رف البحرين المرك��زي والبن��ك المركزي 
البرازيلي في المجال المالي، والتي تس��تهدف 
تعزي��ز التع��اون وتب��ادل المعلوم��ات بي��ن 

الجانبين.
2. مذكرة وزير الخارجية بش��أن التقرير الرابع 
الدوري لمملكة البحرين 2021، والذي تقدمه 
المملك��ة بموج��ب الم��ادة 19 م��ن اتفاقية 

لجن��ة مناهض��ة  إل��ى  التعذي��ب،  مناهض��ة 
التعذيب التابعة لألمم المتحدة.

3. مذك��رة وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني بشأن استماكات جزئية 
وكلية لعقارات ألغراض تطوير ش��بكة الطرق 

والتنمية الحضرية والتخطيط العمراني.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بش��أن ردود الحكوم��ة عل��ى 6 
اقتراحات برغب��ة واقتراحي��ن بقانون مقدمة 

من مجلس النواب.

 التوسع في الحملة الوطنية للتطعيم بهدف تحصين المجتمع

موقف البحرين ثابت في دعم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

تقدير واعتزاز بدور الصفوف األمامية في مواجهة »كورونا«

أهمية االلتزام التام باإلجراءات االحترازية الصادرة عن الجهات الرسمية

االستمرار في مراجعة القرارات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة

جهود فاعلة لمصر في التوصل إلى هدنة وإنهاء العمليات العسكرية بغزة

أمن وسالمة المواطنين والمقيمين أولوية وفوق كل اعتبار.. مجلس الوزراء:

 وضع الخطط للتعامل مع كافة 
مسارات »كورونا« وفقًا لمتطلبات المرحلة

تسلم دعوة موجهة إلى الملك وولي العهد رئيس الوزراء للمشاركة في »حوار األديان«

محمد بن مبارك: البحرين مؤمنة بمبادئ 
تعزيز الحريات الدينية وقيم التسامح واالحترام

تسلم سمو الش��يخ محمد بن مبارك 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
رس��الة الدعوة الموجهة إلى حضرة 
صاح��ب الجال��ة المل��ك حم��د بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
وأخ��رى موجهة إلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء لمشاركة المملكة في منتدى 
حوار األديان التابع لمؤتمر مجموعة 
عق��ده  المزم��ع   »G20« العش��رين 
خال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 
2021، على مس��توى رؤس��اء الدول 
بجمهوري��ة  ببولوني��ا  والحكوم��ات 

إيطاليا.
ج��اء ذل��ك خ��ال اس��تقبال س��موه 
بمكتب��ه بقص��ر القضيبي��ة، مدي��ر 
مؤسس��ة ج��ون الثالث والعش��رين 
الدينية مس��ؤول كرسي  للدراس��ات 

اليونسكو للتعددية الدينية والسام 
س��فيرة  بحض��ور  ألبيرتوميلون��ي، 
جمهورية إيطاليا لدى البحرين باوال 

أمادي.
 وخال اللقاء أشاد سموه بالعاقات 
الودية القائمة بينها وبين جمهورية 
إيطاليا، مؤكدًا سموه إيمان البحرين 

بمبادئ تعزيز الحريات الدينية وقيم 
التس��امح واالحت��رام المتب��ادل بين 
بينها  فيما  والتعاي��ش  المجتمعات 
ف��ي ظ��ل الرؤي��ة الحكيم��ة لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل الباد المفدى.
 م��ن جانب��ه أع��رب ألبيرتوميلوني 

عن سعادته بزيارة البحرين مشيدًا 
بمواقفها المؤيدة الداعمة لمبادئ 
التسامح والتعددية الدينية وإشاعة 
والش��عوب،  ال��دول  بي��ن  الس��ام 
متمنيًا للبحرين المزيد من التقدم 
واالزدهار والنماء ف��ي ظل قيادتها 

الحكيمة.

رنا بنت عيسى: آفاق كبيرة للتعاون 
التعليمي بين البحرين وبريطانيا

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجل��س أمناء التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج 
آل خليف��ة بمكتبه��ا، س��فير المملك��ة المتح��دة المعتمد لدى 
البحري��ن رودي دراموند. وخال اللقاء، أعرب��ت األمين العام عن 
اعتزازه��ا بالعاقات المتميزة والوثيقة التي تربط بين البحرين 
والمملك��ة المتح��دة، وما يش��هده العمل المش��ترك والتعاون 
الثنائ��ي بي��ن البلدين الصديقي��ن من تقدم مس��تمر في جميع 
المج��االت، مؤكدة حرص البلدين على اس��تثمار الفرص الكبيرة 
لارتق��اء بالتعاون في مجال التعلي��م، ودفعها آلفاق أرحب، بما 
يعود بمزيد من النفع على البلدين على المس��تويات كافة. كما 
عبرت األمين العام ع��ن تقديرها للجهود الطيبة التي يقوم بها 
الس��فير رودي دراموند في تعزيز عاقات الصداقة بين البلدين، 
متمنيًة له دوام التوفيق. من جانبه، تقدم السفير رودي دراموند 
بخالص التهنئة لألمين العام لمجلس التعليم العالي بمناس��بة 
صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينها بهذا المنصب، متمنيًا 

لها كل التوفيق والسداد.

اعتماد الالئحة التنفيذية لـ»كلية المعلمين« 
عق��د مجل��س إدارة كلية البحري��ن للمعلمين 
اجتماعه الدوري برئاسة المدير العام لشؤون 

المدارس الدكتور محمد مبارك جمعة.
وتق��دم المجلس بجزيل الش��كر والتقدير إلى 
سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئي��س المجلس األعلى 
لتطوي��ر التعلي��م والتدري��ب، على م��ا تلقاه 
الكلي��ة من دعم ومس��اند ومتابع��ة من قبل 
س��موه والمجل��س األعلى. كما ش��كر مجلس 
واالقتص��اد  المالي��ة  وزارة  مس��اندة  اإلدارة 
الوطن��ي لخطط الكلي��ة الرامية إلى مضاعفة 
العملي��ة  وتعزي��ز  والمخرج��ات،  المدخ��ات 
التعليمي��ة م��ن خ��ال توفير أفض��ل الفرص 

التدريبي��ة للمعلمي��ن. وت��م تخصي��ص هذا 
االجتم��اع لمناقش��ة س��ير العمل ف��ي تنفيذ 
الخط��ة التوس��عية للكلية، حيث ق��دم عميد 
الكلي��ة الدكتور تيد بورينت��ون عرضا حول ما 
ت��م إنج��ازه، وما هو قي��د اإلنجاز م��ن عناصر 
الخطة التوسعية، باإلضافة إلى سبل معالجة 
التحدي��ات. وف��ي ذات س��ياق تنفي��ذ الخطة 
التوسعية للكلية وتحقيق متطلباتها، ناقش 
التنظيم��ي  الهي��كل  تقري��ر  اإلدارة  مجل��س 
المقترح للكلية، حيث تمت الموافقة المبدئية 
عل��ى المقت��رح، ووج��ه المجل��س بمواءم��ة 
تخطي��ط الهي��كل التنظيم��ي م��ع متطلبات 
جه��از الخدمة المدنية ومعاييره، على أن تتم 

مراجعة النسخ المحدثة من الهيكل التنظيمي 
المقترح في االجتماعات القادمة.

كما استعرض المجلس المسودة المحدثة من 
الائحة التنفيذي��ة لكلية البحرين للمعلمين، 
واعتم��د التعديات المقترحة من قبل أعضاء 
المجلس وعميد الكلية، تمهيدًا إلصدارها في 
صيغتها الجديدة، بم��ا يمنح الكلية قدرًا أكبر 
م��ن المرونة واالس��تقالية. وفي م��ا يتصل 
بإج��راءات حصول كلي��ة البحري��ن للمعلمين 
على االعتمادية الدولية من الواليات المتحدة 
األمريكي��ة، اس��تعرض مجل��س اإلدارة آخ��ر 
مس��تجدات العم��ل وم��ا حققت��ه الكلية من 

خطوات نحو هذا الهدف.
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أبوالفتح: طرح مناقصة لتطوير 
البنية التحتية للمجمع الوراثي 

لألشجار المثمرة بهورة عالي
كش��ف وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش��غال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني نبي��ل أبوالفتح، عن أن الوكالة 
وبتوجيهات من وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي عصام خلف، تس��تعد خ��ال الفت��رة المقبلة لطرح 
مناقص��ة تطوي��ر البني��ة التحتية للمجم��ع الوراثي لألش��جار 
المثمرة بهورة عالي، والذي س��يتضمن س��ائر األصناف ألنواع 
األش��جار المثمرة ونخيل التم��ر بالمملكة.من جهة أخرى، ذكر 
أبوالفت��ح أن مختبر األصول الوراثية النباتية بمبنى المختبرات 
الزراعية في هورة عالي بات جاهزًا وسيتم تشغيله خال الفترة 
المقبل��ة من قبل المختصين في الوكالة. جاء ذلك خال زيارته 
وبحضور الوكيل المساعد لشؤون الزراعة عبدالعزيزعبدالكريم 
ومدير إدارة الثروة النباتية حس��ين الليث إلى مبنى المختبرات 
الزراعي��ة ف��ي هورة عالي للوق��وف على جاهزي��ة المختبر لبدء 
العم��ل، كما ش��ملت الزي��ارة االطاع عل��ى األرض المخصصة 

للمجمع الوراثي لألشجار المثمرة بهورة عالي.



 الصالح تترأس وفد البحرين 
في الجمعية العالمية 74 للصحة بجنيف

ترأس��ت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح 
أمس وفد البحرين المش��ارك في أعمال الجمعية 
العالمية الرابعة والس��بعين للصحة التي تعقد 
افتراضي��ًا للس��نة الثانية على التوال��ي من مقر 
قصر األمم المتحدة بجنيف، حيث تستمر األعمال 
م��ن 24 مايو حتى 1 يونيو 2021، بحضور الدول 
األعضاء ف��ي المنظمة افتراضي��ا والبالغ عددها 

194 دولة. 
وعقدت جلس��ة افتتاحية رفيع المس��توى ش��ارك 
فيها رؤس��اء الدول والحكوم��ات وضيوف بارزون، 
حيث ألقى تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير 
الع��ام لمنظمة الصح��ة العالمية كلمة أكد على 
أهمي��ة العمل معًا إلنهاء الجائح��ة الحالية ودرء 
ح��دوث جائحة مماثلة في المس��تقبل، من خالل 
بن��اء عالم أوفر صحة وأكث��ر أمانًا وعدال. في ظل 
ه��ذا الع��ام الذي يش��هد دول العال��م متغيرات 
كثيرة جراء تفش��ي الجائحة، مؤكدًا على س��عي 
المنظم��ة م��ع الجه��ات ذات العالق��ة للتصدي 
للفي��روس. ويتضمن جدول أعمال الجمعية على 
أه��داف التنمية المس��تدامة المتعلقة بالصحة 
وغاي��ات المليارات الثالث��ة للمنظم��ة، بما فيه 
اس��تفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية 
الش��املة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ 
الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر 

بمزيد من الصحة والعافية.
وس��يقدم خالل جمعية الصح��ة العالمية تقرير 
المنظم��ة ع��ن النتائ��ج حي��ث س��تنظر لجنت��ا 
الجمعية، التي تتناول بش��كل رئيس��ي المسائل 
والش��ؤون  والميزاني��ة  بالبرنام��ج  المتعلق��ة 
اإلداري��ة والمالي��ة والقانوني��ة. ومن أب��رز بنود 
جدول األعم��ال الميزاني��ة البرمجي��ة المقترحة 
للثنائي��ة 2022-2023، وعم��ل المنظم��ة ف��ي 
مجال الطوارئ الصحية، واالستجابة الجائحة، بما 

في ذلك التأهب واالس��تجابة ف��ي مجال الصحة 
النفسية في سياق الجائحة. كذلك االستراتيجية 
وخطة العمل العالميتان بش��أن الصحة العامة 
واالبتكار والملكي��ة الفكرية، والعم��ل العالمي 

بشأن سالمة المرضى.
كذلك تتضمن االستراتيجية العالمية للمنظمة 
بش��أن الصحة والبيئة وتغي��ر المناخ، واألمراض 
غي��ر الس��ارية، إل��ى جان��ب مقاوم��ة مض��ادات 
الميكروبات، وخطة التمنيع لعام 2030، والصحة 
ف��ي خط��ة التنمي��ة المس��تدامة لع��ام 2030، 
إل��ى جان��ب لتوجه��ات االس��تراتيجية العالمية 
ف��ي مجال��ي التمريض والقبالة، وموضوع ش��لل 
األطف��ال، وعملية التح��ّول في منظم��ة الصحة 

العالمية.
ع��ن  تقاري��ر  الجمعي��ة ثالث��ة  ف��ي  وس��تقدم 
االستجابة لجائحة كورونا )كوفيد19( وهي تقرير 

لجن��ة الرقابة االستش��ارية المس��تقلة المعنية 
ببرنام��ج المنظم��ة للط��وارئ الصحي��ة، وتقرير 
الفريق المس��تقل المعني بالتأهب واالستجابة 
للجائح��ة وتقرير لجنة المراجع��ة المعنية بأداء 
اللوائح الصحية الدولية )2005( أثناء االستجابة 
الجائح��ة. يذكر أن وف��د البحرين قد ضم كل من 
األس��تاذة فائق��ة س��عيد الصالح وزي��رة الصحة 
رئيس الوفد، والس��فير الدكتور يوس��ف بوجيري 
المن��دوب الدائ��م لمملك��ة البحرين ل��دى األمم 
المتح��دة بجني��ف، والدكتور ولي��د خليفة المانع 
وكي��ل وزارة الصح��ة، والدكتورة مري��م إبراهيم 
الهاج��ري الوكي��ل المس��اعد للصح��ة العام��ة، 
وانتص��ار الرميثي مدي��ر إدارة الموارد البش��رية 
والمالية، ومن إدارة االتص��ال بوزارة الصحة كل 

من مريم المناصير، وأميرة نوح، وهناء الشكر.

»الصحة« تتسّلم جهازًا الختبار 
السموم البكتيرية لمياه 
وحدات الغسيل الكلوي

أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع على الدعم السخي المتواصل 
للوجي��ه فوزي أحمد كانو والذي يس��اهم في تحقيق االس��تفادة 
والدع��م ال��الزم لتحس��ين وتطوير مس��توى الخدم��ات الصحية 
المقدم��ة، والذي يأتي انطالقًا من مبدأ الش��راكة والمس��ؤولية 
المجتمعي��ة لدعم خطط التطوير واالرتق��اء بالخدمات الصحية 

المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
ج��اء ذلك لدى اس��تقباله الوجيه فوزي كان��و رئيس مجلس إدارة 
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة، حيث تم تسليم جهاز 
فحص ومراقبة الس��موم البكتيرية في المياه، لوحدات الغس��يل 
الكلوي والذي يعد أحد األجهزة الحديثة ذات الحساس��ية العالية 
لتقيي��م جودة وس��المة المياه المس��تخدمة في وحدات غس��يل 
الكلى لتفادي نفاذ السموم البكتيرية عبر المرشحات الخاصة في 
أجهزة غس��يل الكلى. وقال المانع بأنه م��ن المهم توافر أجهزة 
فح��ص الس��موم البكتيرية في المنش��آت الصحي��ة خصوصًا في 
وحدة غس��يل الكلى بالمستش��فيات الحكومية والخاصة لمراقبة 
ج��ودة وس��المة المياه المس��تخدمة كما أوصت ب��ه المنظمات 
العالمية )منظمة الصح��ة العالمية( والهيئات الرقابية الوطنية 
 NHRA )الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية(

كأحد المعايير اإللزامية لجودة المياه في تلك المنشآت.

  PCR سفارة القاهرة: إجراء فحص 
معتمد في مصر للقادمين إلى البحرين

أيمن شكل «

دعت س��فارة جمهورية مص��ر العربية في البحرين المصريي��ن القادمين إلى 
 PCR البحري��ن ممن لم يحصل��وا على جرعتي التطعيم، إبراز ش��هادة فحص
معتم��دة ومع��ززة برمز االس��تجابة الس��ريعة )QR Code( ال يتج��اوز زمنها 
48 س��اعة قبل صعود الطائ��رة القادمة للبحرين، كما أفادت بأن الس��لطات 
السعودية لن تس��مح بدخول غير المتطعمين بتطعيمي فايزر أو أسترازنيكا 
عبر منفذ جس��ر الملك فه��د، ويقتصر على الطيران بعد قض��اء حجر احترازي 
لمدة 14 يوما. وأش��ارت في تنويه على حسابها في »فيسبوك« إلى أنه سيتم 
تطبي��ق الحج��ر الصحي االحترازي لمدة عش��رة أيام في المس��اكن أو األماكن 
المخصص��ة والمرخصة للحجر الصح��ي، وذلك لمن حصلوا عل��ى تطعيم في 

مصر.
وجاء نص التنويه كاآلتي: »إلحاقًا بمنش��ور السفارة الذي تم نشره بتاريخ 23 
مايو الجاري بشأن اإلجراءات الجديدة التي أعلنت عنها شؤون الطيران المدني 
بمملكة البحرين الشقيقة بش��أن تعليق دخول القادمين من الدول المدرجة 
عل��ى القائمة الحمراء )ليس م��ن ضمنها جمهورية مصر العربية(؛ نتش��رف 

باإلفادة بما يلي: 
أي مواط��ن مصري قادم م��ن جمهورية مص��ر العربية إلى مملك��ة البحرين 
الش��قيقة ول��م يحصل على التطعي��م المضاد لفيروس »كورون��ا« )جرعتين( 
في مملكة البحرين، يتطلب منه تطبيق الحجر الصحي االحترازي لمدة عش��رة 

أي��ام في مس��اكنهم أو األماكن المخصص��ة المرخصة للحج��ر الصحي، وإبراز 
 )QR Code( معتمدة ومعززة برمز االستجابة السريعة PCR ش��هادة فحص
مدتها 48 س��اعة قبل صعود الطائرة، إل��ى جانب إجراء الفحص عند الوصول 
وبعد عش��رة أيام من الوصول؛ علمًا بأن هذه الشروط تسري على المصريين 

الحاصلين على التطعيم داخل جمهورية مصر العربية.
وفي بيان الحق قالت الس��فارة المصرية إنه بعد التواصل مع سفارة المملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة لدى مملكة البحرين، تتشرف السفارة باإلفادة 

بأنه للدخول برًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة عن طريق البحرين:
 1- يتطلب الحصول على جرعتي التطعيم الالزمين وشهادة تطعيم معتمدة 
معترف بها من قبل الس��لطات السعودية ومضى 14 يومًا على الحصول على 
الجرعة الثانية )وضعًا في االعتبار أن الس��لطات الس��عودية الشقيقة تعتمد 

فقط تطعيمي فايزر وأسترازنيكا(. 
2- ف��ي حال عدم الحصول على جرعتي التطعيم يك��ون الدخول إلى المملكة 
العربية الس��عودية من خالل الطريق الجوي فقط مع إقرار المسافر بتمضية 
أس��بوع حجر صح��ي في أحد الفن��ادق التي تحدده��ا وزارة الصحة والس��ياحة 

بالمملكة العربية السعوديه بناًء على جهة وصول المسافر. 
3- تنص��ح الس��فارة بتفض��ل الس��يدات والس��ادة م��ن مواطنين��ا المقيمين 
بالمملكة العربية الس��عودية اعتماد ش��هادة التطعيم التي يحصلون عليها 
م��ن أحد مكاتب تصديقات الخارجية المصري��ة داخل أراضي الجمهورية حتى 

يتسنى للسفارة التصديق على تلك الشهادات.

»طيران الخليج«: اقتصار الرحالت من دول »القائمة 
الحمراء« على المواطنين وأصحاب تأشيرات اإلقامة

أعلنت ش��ركة »طيران الخلي��ج« الناقلة الوطنية 
للمملكة عن تأكيدها على التزامها بقرار شؤون 
الطيران المدني بناًء على توصيات الفريق الوطني 
الطبي للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( 
بش��أن تعليق دخول المس��افرين القادمين من 
الدول المدرجة على القائمة الحمراء )وهي الهند 
وباكستان وس��يريالنكا وبنغالديش ونيبال( على 
جميع الرح��الت الجوية ب��دءًا من أم��س االثنين 
24 ماي��و 2021، بم��ن فيه��م القادمي��ن إل��ى 
المملكة بشكل مؤقت والذين لن تكون البحرين 
وجهته��م النهائية، حيث إن الرحالت س��تقتصر 
عل��ى المواطنين وأصحاب تأش��يرات اإلقامة في 
 )PCR( المملكة حيث يتطلب منهم إبراز شهادة
معتمدة لفحص تم إجراؤه خالل 48 س��اعة من 

موعد المغادرة.
عل��ى جمي��ع  ب��أن  الخلي��ج«  وأف��ادت »طي��ران 
مس��افريها غير المتطعمين الذي��ن يصلون إلى 
البحري��ن كوجهتهم النهائية إبراز ما يثبت محل 
إقامتهم ف��ي المملكة قبل صعوده��م الطائرة 
س��واًء س��كن مملوك، أو مس��تأجر م��ن قبل فرد 
مباش��ر م��ن العائل��ة، أو حج��ز فندق��ي مدفوع 
مس��بقا في الفن��ادق المخصص��ة للحجر الصحي 
االحترازية المرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية، حيث س��يخضع هؤالء 
المس��افرون للحجر الصحي االحت��رازي لمدة 10 
أيام. في حين أن جميع مس��افريها القادمين إلى 
المملكة من دول أخرى والذين يقدمون شهادات 
تطعي��م معتمدة، والمس��افرين من الدول التي 

لديها اعت��راف متبادل بش��هادات التطعيم، لن 
يخضعوا للحجر الصحي االحترازي.

وأوضحت الناقلة الوطنية أن المس��افرين الذين 
ت��م تطعيمهم في الوالي��ات المتحدة األمريكية 
والمملك��ة المتح��دة واالتح��اد األوروب��ي وكندا 
وأس��تراليا ونيوزيلندا وكوري��ا الجنوبية واليابان 
المعتم��دة  التطعي��م  بش��هادات  وس��نغافورة 
س��يحصلون على بطاقة ش��هادة التطعيم التي 
تثب��ت قبول حال��ة التطعيم الخاص��ة بهم، ولن 
يخضعوا للحجر الصح��ي االحترازي لمدة 10 أيام 
ولكن يتوج��ب عليهم إجراء فح��ص )PCR( عند 
الوصول وتطبيق العزل الذاتي حتى يتم الحصول 
على نتيج��ة الفحص، كما يتوج��ب عليهم إجراء 
فحص )PCR( ثان في اليوم العاشر من الوصول.

وزيرة الصحة تشيد بجهود 
 مركز االتصال الوطني 

في تطوير الخطاب الحكومي

رحب��ت وزي��رة الصح��ة فائقة بنت س��عيد الصال��ح بالرئيس 
التنفي��ذي لمركز االتص��ال الوطني يوس��ف البنخليل، منوهة 
ب��دوره الكبير بقي��ادة مركز االتص��ال الوطني وم��ا يقوم به 
المرك��ز م��ن أجل تعزي��ز التع��اون والتنس��يق اإلعالمي بين 
الجهات الحكومية، وما يدعم إس��تراتيجيات االتصال الوطني 

ويسهم في تطوير الخطاب اإلعالمي الحكومي.
جاء ذلك خالل اس��تقبال وزيرة الصحة صب��اح أمس بمكتبها 
بدي��وان ال��وزارة بأب��راج الخي��ر بمنطقة الس��نابس الرئيس 
التنفي��ذي لمركز االتصال الوطني، لبحث التعاون والتنس��يق 
المشترك بين وزارة الصحة ومركز االتصال الوطني بما يخدم 

السياسات اإلعالمية الحكومية في البحرين.
وخالل اللقاء تم بحث التنسيق المشترك بين الوزارة والمركز، 
بم��ا يخ��دم السياس��ات اإلعالمي��ة الحكومي��ة ف��ي المملكة 
وتطويره��ا واالرتق��اء بمنظوم��ة التواص��ل م��ع المواطنين 
ومختل��ف الجه��ات اإلعالمي��ة س��واء محلي��ًا وخارجي��ًا، إلبراز 
المنج��زات الحضارية المتحققة وما وصل��ت إليه البحرين من 

تطور ونماء في هذا العهد الزاهر. 

»الصحة«: غلق مطعم ومقهى ومخالفة 11
كش��ف قس��م مراقبة األغذية بإدارة 
الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصحة عن 
إغ��الق مطع��م غلق��ًا إداري��ًا لم��دة 
أس��بوع ومخالفة 11 مطعمًا، وذلك 
بالتنس��يق مع وزارة الداخلية وهيئة 
البحري��ن للمع��ارض والمؤتم��رات 
التخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة إلحال��ة 
ه��ذه المطاعم للجه��ات القانونية، 
وذلك إثر رصد مخالف��ات لإلجراءات 
للحد  الوقائية  والتدابي��ر  االحترازية 
م��ن انتش��ار الفي��روس حي��ث يأتي 
اإلجراءات  لمتابع��ة  اس��تمرارًا  ذلك 
الوقائي��ة  والتدابي��ر  االحترازي��ة 
للح��د م��ن انتش��ار في��روس كورونا 
وزارة  م��ن  والص��ادرة  )كوفي��د19( 

الصحة.
جاء ذلك خالل الزيارة التفتيشية التي 

قام بها مفتشو إدارة الصحة العامة 
من قس��م مراقبة األغذي��ة بالوزارة 
وبالتع��اون م��ع وزارة الداخلية، يوم 
أم��س األول األح��د في إط��ار تكثيف 
الزي��ارات والت��ي تهدف إل��ى التأكد 

من التزام المنش��آت باالش��تراطات 
األخي��رة  والق��رارات  الصحي��ة 
المنصوص عليها، حيث ش��ملت 95 
مطعم��ًا ف��ي مختل��ف المحافظات. 
وبينت الوزارة أنه نظرًا لمخالفة تلك 

واالش��تراطات  لإلجراءات  المطاع��م 
التنظيمي��ة المنص��وص عليه��ا في 
الق��رار الوزاري رقم 51 لس��نة 2020 
بشأن االش��تراطات الصحية الواجب 
تطبيقها ف��ي المطاع��م والمقاهي 
الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، 
ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة 
بهذا الش��أن، تم تطبي��ق القوانين 
حي��ال المطاع��م المخالف��ة، الفت��ة 
إلى أن مأم��وري الضب��ط القضائي 
قاموا بالتنسيق مع مأموري الضبط 
الداخلي��ة ووزارة  القضائ��ي ب��وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة 
بإدارة التفتيش، وتم ضبط مخالفة 
ه��ذه المطاعم وغلقه��ا إداريًا لمدة 
أس��بوع، تمهي��دًا التخ��اذ اإلجراءات 

اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.
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 المرباطي: تطوير الشارع 
بين محطة البترول ومحالت 

تايلوس بسوق المحرق

أحمد خالد «

أعلن رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أنه سيتم عمل 
تطوير الش��ارع الواقع بين محطة البت��رول ومحالت »تايلوس« 
بس��وق المحرق، بهدف جعل انسيابية أكبر في الحركة المرورية 
وتوفير مواقف أكثر وتخفيف االزدحام. وقال المرباطي: »س��يبدأ 
العمل خالل الش��هر القادم في يونيو، وسيتم التنسيق في حال 
س��يتم اغالق��ه بالكامل أو ال، ألن المش��روع مه��م وألن الموقع 
يعاني حاليًا من ش��دة االزدحامات، وقلة المواقف، ولذلك سيتم 
تغيي��ر طريقة المواق��ف الموجودة في الموقع م��ن كروس إلى 
عرضية، ألن طريقة الكروس حاليًا تعيق الحركة المرورية فهذا 
الش��ارع الوحيد ال��ذي تمر عليه س��يارات النقل الع��ام، فبعض 
السيارات تتوقف بشكل خاطئ، ولذلك طريقة التوقيف بالعرض 
س��تحل هذه المش��كلة، باإلضافة إلى أنه س��يتم أخ��ذ الرصيف 
المش��اهد لمحالت تايلوس وس��يتم تحويله إلى مواقف، ولذلك 
س��يتم زيادة المواقف ل� 20 موقفا إضافيا«. وتابع قائاًل: »سيتم 
أيضًا إضافة ع��دادات بالموقع لحل مش��كلة المواقف كما حلت 

بالسابق مشكلة المواقف في أماكن أخرى«.



كشفت وزارة الصحة عن استكمال إجراءات التوظيف 
لعدد من الوظائف في المجال الصحي حسب أنظمة 
وقوانين الخدمة المدنية لعدد من الشواغر المتاحة، 
مؤكدة إعطاء المطوعين من أبناء البحرين األولوية 
للتوظيف وفق الش��واغر الوظيفية التي تتناسب مع 

مؤهالتهم وخبراتهم في القطاع الصحي.
ج��اء ذلك خ��الل لقاء وزي��رة الصحة فائق��ة الصالح 
بحض��ور وكي��ل وزارة الصحة ولي��د المانع والرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات أحم��د األنصاري والرئيس 
التنفي��ذي لمراك��ز الرعاي��ة األولي��ة جليلة الس��يد 
ومديرة الموارد البش��رية انتص��ار الرميثي مع عدد 
من الن��واب أمس، افتراضيا، وذل��ك حول الموضوع 
ال��ذي ط��رح م��ن قبله��م لبح��ث توظيف ع��دد من 
المتطوعين بالصفوف االمامية والكوادر الطبية من 

األطباء والممرضين.
ولفتت الوزارة إلى أنه مؤخرًا قد تم استكمال توظيف 
ع��دد من األطب��اء وعدد م��ن التمري��ض، علمًا بأن 
هناك تواصل مباشر مع الكليات الجامعية للتمريض 
ف��ي المملكة لحصر خريج��ي التمريض، حيث قامت 
الموارد البشرية بالتواصل مع الجامعات التي تدرس 
لديها دراس��ة برامج التمريض مثل جامعة البحرين 
والجامع��ة اإليرلندي��ة وذل��ك الس��تالم كش��وفات 

الخريجي��ن منه��م، للمراجعة والتأكد م��ن توظيف 
جميع خريج��ي هذه الجامعات ف��ي مملكة البحرين، 
بحيث يتم استيعاب الجميع.إلى جانب ذلك، فإنه تم 
مسبقًا االنتهاء من توظيف جميع خريجي التمريض 

في البحرين من التخصصات المطلوبة.
وقد تم التأكيد على أن ال��وزارة تفخر بأبناء الوطن 
م��ن المتطوعين وخصوص��ًا العاملين في الصفوف 
األمامية الذين س��طروا أروع أمثل��ة العطاء لخدمة 

الوط��ن والمواط��ن خ��الل جائحة في��روس كورونا، 
واإلش��ادة ب��دور جمي��ع من س��اهم خ��الل الجائحة 
للتصدي لفيروس كورونا، البحرين في سبيل الحفاظ 

على صحة وسالمة كافة المواطنين والمقيمين.
وإل��ى ذلك ت��م التط��رق إل��ى أن توفي��ر العاملين 
األجان��ب كان من خالل االس��تعانة بهم خالل فترة 
الجائح��ة للعمل بعق��ود مؤقتًة وبأع��داد محدودة 
لتوفير الطاقة االس��تيعابية االس��تثنائية من حيث 
المراكز الخاصة بجهود التص��دي لفيروس كورونا، 
مع اإلشارة إلى أنهم من ضمن التخصصات التي لم 
يتم الحصول من خاللها على البحرينيين المؤهلين 
بها لمباش��رة العمل ضمن الظروف الراهنة، والتي 
ال تسمح بانتظار فترة التدريب والتأهيل. علمًا بأن 

تلك العقود سيتم إلغاؤها بعد انتهاء الجائحة.
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عقود مؤقتة لألجانب بأعداد محدودة خالل الجائحة

 استكمال إجراءات توظيف عدد 
من األطباء والممرضين حسب قوانين الخدمة المدنية
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 »الوط توظيف 1484 بينهم 600 بحريني خالل جائحة »كورونا«.. زينب عبداألمير:

»الصحة« وظفت أكثر من 250 ممرضًا خالل عامين
مريم بوجيري «

كش��فت عضو مجلس النواب النائب 
الصح��ة  وزارة  أن  عبداألمي��ر  زين��ب 
الممرضي��ن  بتوظي��ف  س��تقوم 
المتطوعين خالل جائح��ة »كورونا« 
في استجابة من الوزارة لمطالباتهم 
األخي��رة إل��ى جان��ب وج��ود الحاجة 
له��م مع الظ��روف الحالي��ة، حيث تم 
التأكي��د خالل اجتم��اع عقده 4 نواب 
مع ال��وزارة الموافقة عل��ى نحو 561 
م��ن المتطوعين تم رفع أس��مائهم 
إل��ى جان��ب ص��رف نظ��ام مكاف��آت 

للمتطوعين اآلخرين.
من جانبها أبلغت وزيرة الصحة فائقة 
الصالح النواب أن الوزارة وظفت خالل 
العامي��ن الماضيي��ن أكث��ر من 250 
ممرض��ًا كأكبر عدد ت��م توظيفه في 
تاري��خ المملك��ة، مؤك��دًة أن بحرنة 
األساس��ي،  اله��دف  ه��ي  الوظائ��ف 
وس��يتم بأقصى س��رعة االنتهاء من 

قائمة المتطوعين المذكورة.
حس��ب  االجتم��اع  خ��الل  وبين��ت 
النائ��ب  أوردته��ا  الت��ي  التفاصي��ل 
زين��ب عبداألمي��ر ل�»الوط��ن«، ح��ث 
األطباء حديث��ي التخرج للحصول على 
الرخصة لممارس��ة المهنة، مبينة أن 

ح��رص واهتمام الحكوم��ة بموضوع 
المتطوعي��ن إل��ى جانب الس��عي مع 
لتخري��ج  المملك��ة  ف��ي  الجامع��ات 
ممرضي��ن متخصصي��ن بحي��ث يتم 
اس��تحداث ش��هادات ف��ي التمريض 
تمري��ض  وخصوص��ًا  المتخص��ص 
العناية المركزة، كما أكدت أن تقديم 
الطلب��ات يت��م ل��دى جه��از الخدمة 
المدنية، وتسعى الوزارة إليجاد برامج 
مشجعه لتدريب األطباء تم البدء بها 
مع جامعة الخليج العربي و»تمكين«. 
وبحس��ب عبداألمير ق��ال وكيل وزارة 
الصحة د.وليد المانع إنه تم توظيف 

1484 خ��الل الفترة م��ن مطلع عام 
2020 حت��ى م��ارس الماضي، منهم 
600 بحريني في تخصصات مختلفة، 
وأن األطب��اء منهم يش��كلون حوالي 
132 طبيبًا و11 استشاري أسنان و11 
أخصائي تمريض فيما تش��كل بقية 
العدد من مقدمي الخدمات الصحية 

المساندة.
وأك��د أن الموظفي��ن األجانب الذين 
تم توظيفه��م بعقود خ��الل الفترة 
المذك��ورة بل��غ عدده��م 885 منهم 
838 ممرضًا وممرض��ه، موضحًا في 
الوق��ت ذات��ه أنه تم اإلع��الن حينها 

طل��ب ال��وزارة لتوظي��ف الممرضين 
أكثر من مرة، معتب��رًا وجود الحاجة 
لتوظي��ف ع��دد أكب��ر خ��الل الفت��رة 
المقبلة، وس��يتم تثبي��ت البحرينيين 
م��ن الممرضي��ن والذي��ن اس��توفوا 
أن  خصوص��ًا  المطلوب��ة  الش��روط 

البعض منهم ما زال حديث التخرج.
وبين أن الوزارة لديها خطة مس��بقة 
إلدارة الوض��ع الصح��ي ب��كل كفاءة 
واقت��دار، مؤكدًا وجود ه��دف لزيادة 
عدد األس��ّرة إلى 3 آالف س��رير، حيث 
ت��م خ��الل أس��بوعين فت��ح أكثر من 
300 س��رير للعناية القص��وى وذلك 
بح��د ذات��ه إنج��از كبي��ر، مبين��ًا أن 

الحال��ي يتطلب  الوضع االس��تثنائي 
قرارات س��ريعة مع مواكب��ة توظيف 

البحرينيين قدر المستطاع.
وأش��ار إلى أن المتطوعي��ن عددهم 
حوال��ي 1550 متطوع��ًا منهم 481 
أكثر  أطباء متقدم��ون كمتطوعي��ن 
مس��توفين  غي��ر  منتصفه��م  م��ن 
إعطاؤه��م  يت��م  ولك��ن  للش��روط 
وظائف مساندة، كما يوجد منهم 87 
ممرضًا غير محتاجين للتوظيف وهم 
متقاع��دون أو لديهم عمل آخر ويتم 

صرف نظام مكافآت لهم.
التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د  فيم��ا 
د.أحم��د  الحكومي��ة  للمستش��فيات 

أن  عبداألمي��ر  بحس��ب  األنص��اري 
توظي��ف البحرينيين م��ن األولويات، 
حيث سيتم احتواء الطاقم التمريضي 
مع إنش��اء برام��ج تدريبية مس��تقباًل 
لألطب��اء، مش��ددًا عل��ى أن��ه س��يتم 
البحرينيي��ن مح��ل األجان��ب  إح��الل 
ف��ي التخصص��ات الطبي��ة الدقيق��ة 
بع��د ابتعاث ع��دد منهم للدراس��ة 
من خ��الل خطوة مدروس��ة وميزانية 
متوفرة لتدريبه��م، بحيث يتم جلب 
األجانب للعمل في تلك التخصصات 
المذك��ورة بعقود مؤقت��ه إلى حين 
انته��اء األطب��اء المبتعثي��ن خ��الل 

العامين القادمين.

زينب عبداألميروزيرة الصحة

 زينب عبداألمير: »الصحة« ستوظف 561 ممرضًا 
متطوعًا بحرينيًا.. وصرف مكافآت

توظيف 1484 خالل الجائحة منهم 600 بحريني

885 موظفًا أجنبيًا بنظام التعاقد و»البحرنه« أولوية

توفير 300 سرير عناية قصوى في أسبوعين

إحالل األطباء البحرينيين في التخصصات الطبية الدقيقة قريبًا

تدرس مرسومًا بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي األجيال

 »مالية النواب« تنجز 5 مراسيم 
و9 مشروعات قوانين بالدور الثالث

عباس المغني «

أكد رئي��س لجنة الش��ؤون المالية واالقتصاد 
بمجل��س النواب محم��ود البحران��ي أن اللجنة 
عقدت 36 اجتماعًا، ناقشت فيها 50 موضوعًا 
أهمه��ا اعتم��اد الميزاني��ة العام��ة للدول��ة 
ودراس��ة   ،2022-2021 الماليتين  للس��نتين 
المرسوم بقانون رقم )23( لسنة 2020 بشأن 
التصرف ف��ي جزء من أموال حس��اب احتياطي 
األجيال المقبلة إلى جانب إرسال 336 مراسلة 

للجهات الحكومية.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي للجنة الش��ؤون 
المالية واالقتصادية بالمجلس، الس��تعراض 
أه��م ما تم إنج��ازه خ��الل دور االنعقاد الثالث 

من الفصل التشريعي الخامس، صباح أمس.
و خ��الل المؤتم��ر الصحفي ذك��ر البحراني أن 
اللجن��ة عقدت خ��الل دور االنعق��اد المنصرم 
36 اجتماع��ًا منها 5 اجتماعات تنس��يقية، و7 

اجتماع��ات مش��تركة مع الحكومة لمناقش��ة 
مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-

2022 بعضه��ا بحضور أعضاء مجلس النواب، 
وأعضاء لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 

بمجلس الشوى.
وأش��ار البحران��ي إل��ى أن ع��دد الموضوع��ات 
المحال��ة للجنة بل��غ 50 موضوعًا، أنجزت منها 
اللجن��ة 28 موضوعًا، فيم��ا ورفعت 32 تقريرًا 

بش��أن الموضوعات المحال��ة إليها، من بينها 
5 مراس��يم بقان��ون، 9 مش��روعات بقان��ون 
تشمل مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة 
للدول��ة 2021-2022، مش��روعين قانون تم 
رفع تقرير مدمج بش��أنهما في الدور السابق، 
وت��م إعادتهما للجنة، 4 اقتراحات بقانون، و9 
اقتراحات برغب��ة، إلى جانب تقريرين بش��أن 
الحساب الختامي للدولة، وكذلك تقرير بشأن 
احتياط��ي األجيال القادمة، وتقري��ر الميزانية 

العامة للدولة.
 وعن أهم الموضوعات التي ناقش��تها اللجنة 
أك��د البحراني أن أه��م الموضوعات مش��روع 
قان��ون باعتم��اد الميزاني��ة العام��ة للدول��ة 
للس��نتين الماليتي��ن 2021-2022 المراف��ق 
للمرس��وم رقم )70( لس��نة 2020، والحس��اب 
المالي��ة  للدول��ة للس��نة  الموح��د  الختام��ي 
وتقري��ر  ديس��مبر2016   31 ف��ي  المنتهي��ة 
أداء تنفي��ذ الميزاني��ة العامة للدولة للس��نة 

المالية 2016، وكش��ف المناقالت من حس��اب 
التقديرات األخرى للوزارات والجهات الحكومية 
للس��نة المالي��ة 2016، والحس��اب الختام��ي 
الموح��د للدول��ة للس��نة المالي��ة المنتهي��ة 
ف��ي 31 ديس��مبر 2019 وتقري��ر أداء تنفي��ذ 
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، 
وكشف المناقالت من حساب التقديرات األخرى 
للوزارات والجه��ات الحكومية للس��نة المالية 
2019، إلى جانب الحس��اب الختامي الحتياطي 
األجيال القادمة للس��نة المالية المنتهية في 
31 ديس��مبر 2016، بع��د تدقيق��ه م��ن قبل 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
 وذكر أن اللجنة قامت كذلك بدراسة المرسوم 
بقانون رقم )23( لس��نة 2020 بشأن التصرف 
في ج��زء من أموال حس��اب احتياط��ي األجيال 
القادمة، والمرس��وم بقانون رقم )22( لس��نة 
ضم��ن  طارئ��ة  مصروف��ات  ب��إدراج   2020
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.

»الصحة«: أولوية التوظيف لمتطوعي البحرين وفق الشواغر

 »األشغال«: 50٪ من الزيارات 
السياحية في البحرين لمحمية العرين

سماهر سيف اليزل  «

كشف وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف أن محمية العرين تستحوذ 
على ما يتجاوز50 % من إجمالي الزيارات للمواقع 
األثرية والس��ياحية ف��ي المملكة، ك��ون محمية 
العري��ن م��ن المحمي��ات الطبيعي��ة المفتوحة 

والتي تس��مح طبيعتها للزائرين بالتجوال داخل 
المركبات. وأضاف ف��ي رده على المجلس البلدي 
الش��مالي بش��أن المقت��رح المقدم م��ن العضو 
محمد س��عد الدوس��ري ممثل الدائ��رة الثالثة، 
ب��أن محمي��ة العرين تمث��ل حديق��ة الحيوانات 
المعتم��دة ف��ي المملك��ة، وتلق��ى كل الدع��م 
واالهتمام من جميع الجهات الحكومية، وبالتالي 

فإنها تحقق الهدف وتلبي المطلوب من توصية 
المجلس الشمالي بتخصيص أرض إلنشاء حديقة 

حيوان في منطقة البديع. 
وبين أن إنش��اء حديقة حيوان أخرى س��يؤدي إلى 
تشتت الجهود والميزانيات وبالتالي التأثير على 
نوعي��ة وج��ودة الخدم��ات المقدمة ف��ي محمية 

العرين.

 »األشغال« ترفض توصية بإنشاء 
لجنة »منازعات األحياء السكنية«

سماهر سيف اليزل  «

رفض وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف توصية 
المجلس البلدي الش��مالي بشأن مقترح إنشاء لجنة لفض المنازعات في األحياء 
الس��كنية، والتي من مهامها الفصل في المخالفات والمنازعات وس��ط األحياء 

السكنية بصورة ودية بهدف حماية المواطنين قبل تحويلها للقضاء.
وق��ال الوزير في ردة عل��ى المقترح المرفوع، بأن توصية المجلس الش��مالي ال 

تتواف��ق مع أح��كام القوانين واللوائ��ح، وهي تخرج ع��ن اختصاصات المجالس 
البلدية، وذلك ألن الفصل في المنازعات تختص به السلطة القضائية وال يجوز 
تشكيل لجان داخل الوزارة لممارس��ة اختصاصات مسندة لجهات عدلية، فضاًل 
عن أية تظلمات تقدم من أصحاب الش��أن على أية قرارات إدارية تكون صادرة 
بحقه��م تختص بها لجان التظلمات التي نص القانون على إنش��ائها وال يجوز 
لغي��ر تلك الجهات نظر أيًا من المنازعات أو التظلمات لما يترتب على ذلك من 

تنازع في االختصاص.

بلدي المحرق يطالب بإدراج ساحل 
البسيتين ضمن حزمة 2022-2021

ياسمينا صالح «

طالب رئي��س مجلس المحرق 
المرباط��ي  غ��ازي  البل��دي 
بضرورة إدراج مش��روع ساحل 
حزم��ة  ضم��ن  البس��يتيين 
من  لجاهزيت��ه   2022-2021
ناحية التراخي��ص، منوها إلى 
أن الكلفة المالية لن تزيد عن 

مليون دينار.
فيما قال ممثل الدائرة األولى 
وحي��د  المح��رق  بمحافظ��ة 

المناعي إن مش��روع ساحل البس��يتيين يتم على مرحلتين األولى 
تتمث��ل في الممش��ى والثانية طلب إدراجه ضم��ن حزمة 2021 
-2022. وأضاف المناعي أن مجمع 228 بمنطقة الساية به قسم 
تصري��ف مياه أمطار وقس��م صرف صحي، الفت��ًا إلى أهمية عمل 
صيانة للمنطق��ة إذ يوجد بها 9 حفر مما يش��كل خطرا، مطالبًا 

بحل المشكلة في أسرع وقت.

وحيد المناعي
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صهيل

أرقام مخيفة.. وترقب إلجراءات قادمة
معدل اإلصابــات اليومية بفيروس كورونا تخطى الـــ3 آالف إصابة وهو 
رقم قياسي يحصل للمرة األولى لدينا، وهو امتداد لألرقام المتزايدة في 

الفترة األخيرة. 
وحتــى لحظــة كتابة هذه الســطور كان آخــر تحديث إلحصائيــات وزارة 
الصحة يشــير إلى تســجيل 28 حالة وفاة، وأخشــى أن يرتفع حتى نهاية 

يوم أمس ال قدر اهلل. 
باألرقــام الوضع يتأزم، وهنا البد من وقفــة عاجلة لتقييم الوضع ووضع 
حلــول لما يحصــل، وهذا ما يدفعنــي للتأكيد على ما صــدر عن مجلس 
الوزراء أمس من ضرورة الحرص على ســامة المواطنين والمقيمين في 
البحرين وبالتالي التشــديد علــى ضرورة مراجعة القــرارات واإلجراءات، 
وهذه بحد ذاتها نقطة هامة جدًا تدخل في إطار استراتيجيات »المرونة 
اإلداريــة خال التعامل مع األزمــات«، إذ ال حلول ثابتة في مواجهة وضع 

متغير باستمرار. 
أتابع األعمار التي تضمنتها حاالت الوفيات أمس، فأجد من بينها شباب 
وشــابات في ثاثينيــات وأربعينيات العمر وهذا أمــر مقلق، إذ في بداية 
تفشــي الوباء ظننا أنه يمثل خطرًا على كبار الســن ومن لديهم أمراض 
كامنــة، لكــن اآلن يتبين أن هذا الفيروس ال يفرق بين أحد على أســاس 

السن. 
الوضع مقلق وهو أمر متفق عليه، وحتى في ظل وجود التطعيمات وإقبال 
الناس عليها المعادلة تشير إلى ارتفاع بعكس االنخفاض المتوقع، وهو 

ما يستدعي اتخاذ إجراءات الحتواء هذا االنتشار بأسرع وقت. 
البحرين قررت اتخــاذ إجراءات جديدة تتمثل بمنــع دخول القادمين من 
دول القائمــة الحمراء وهي المســألة التي تتاقى مــع مطالبات عديدة 
باتخاذ إجراء بشــأنها، لكن حتى هذا القرار اإليجابي تضمن مخاوف من 
األشــخاص الذيــن يمكنهم الدخول مــن هذه الدول لو حملوا تأشــيرات 

للعمــل وأن عليهم الخضوع للفحــص والعزل، إذ المجيء من هذه الدول 
بحد ذاته فيه مخاطرة. 

اليــوم نحــن بحاجة ملحة لتقليل عــدد الوفيات وتقليل عــدد اإلصابات، 
إذ حتــى المتطعمين تســجلت فــي صفوفهم حاالت لإلصابــة ما يعني 
أن المخالطــة اليوم البد وأن توضع لها ضوابط صارمة، وهنا التســاؤل 
إن كان اللجــوء لعملية إغاق جزئي وكامل لمدة أســبوعين أو ثاثة هي 

الحلول المناسبة في هذه المرحلة؟!
حكومة البحرين وفرت على الناس كثيرًا من األمور لتسهل عليهم حياتهم 
فــي ظل مواجهة الجائحة، اليوم العمل فيه تســهيات عديدة من خال 
تقليل نســبة الموظفين واالعتماد على العمل من المنزل واالجتماعات 
المرئية، وأيضًا ينطبق ذلك على الدراســة، تــم تأجيل القروض، وقبلها 
وفرت العاج واللقاحات والرعاية الطبية، وحاولت قدر المستطاع تسهيل 
أوجــه الحياة، واليوم قد نحتاج إلعادة التفكيــر في عمليات فتح المرافق 
واستقبال الناس من الخارج، قد يكون فرض الجلوس في المنازل أمرًا فيه 

خير أكبر من الوضع الحالي. 
في مقابــل ذلك نقول كلمة حق دائمة وثابتــة، إذ من يحاول اليوم ألي 
ســبب من األسباب التقليل من جهود الفريق الوطني البحريني لمكافحة 
كورونا باألخص الكادر الطبي، أو يسعى لتسييس هذا الملف أو استهداف 
الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لحماية شــعبها والمقيمين فيها 
واقتصادها، هؤالء قلوبهم ليست على البحرين وأهلها، العمل المطلوب 

»معًا« وليس العمل بـ»الضد«. 
التقليل من جهودهم وتضحياتهم ووقوفهم مباشرة أمام الخطر وكأننا 
نضرب »خطنــا الدفاعي األول« في مقتل، إذ ال يقتــل المثابرة واإلصرار 
إال »اإلحبــاط« و»نكران الجميل« من خال غياب »التقدير« أو على األقل 

»تذكر الحسنات واإليجابيات«.

ما هو النصر في غزة؟!
عــن أي نصر تحــدث عنه رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية؟ هل حقًا انتصرت غزة على إســرائيل؟ ولكن حصيلة 
11 يومــًا مــن االعتداءات اإلســرائيلية على غزة تؤكــد عكس ذلك، 
حيــث ال يوجد أي منهــا لصالح غــزة، وإن كان هناك فهــو بالتأكيد 
ليس لـ»حماس«، ولكنه لألســف لصالح إسرائيل على حساب الشعب 

الفلسطيني الشقيق.
وزارة الصحة الفلســطينينة أعلنت في مؤتمــر صحفي قبل أيام عن 
حصيلة ضحايا االعتداءات اإلســرائيلية على غزة، وكان أبرزها: 232 
شهيدًا، منهم 65 طفًا و39 سيدة و17 مسّنًا، وإصابة 1900 مواطن 
بجروح مختلفة، وتعرض 1800 وحدة ســكنية للهدم بشــكل كامل، 
وتعرضت 5 أبراج سكنية في غزة للهدم الكلي، و74 منشأة حكومية، 
و3 مســاجد و66 مدرســة تم تدميرها جميعًا، وقد أدى العدوان إلى 
نــزوح أكثر من 120 ألف مواطن من منازلهم بســبب القصف، منهم 

50 ألفًا في مراكز اإليواء.
وتشير األرقام إلى خسائر اقتصادية قدرت بأكثر من 90 مليون دوالر، 
منشــآت لقطاعات في الصناعــة والزراعة، وطلب وكالــة »األونروا« 
وبشــكل عاجل مساعدات إنسانية وإغاثية لسكان غزة قدرت قيمتها 

38 مليون دوالر لمساعدات إغاثية وإنسانية.  
ربما تلك اإلحصائيات مرشحة بقوة لارتفاع خاصة ما يتعلق بأعداد 
الشــهداء عطفــًا على أعــداد المصابين، ونحن هنا نتســاءل، ما هو 

النصر الذي يقصده »هنية« واألرقام واإلحصائيات ليســت في صالح 
الشــعب الفلســطيني؟! هل يقصد الصواريخ اإليرانية البدائية التي 
أطلقتها المقاومة و»جماعتها« على إســرائيل فقتلت 12 إسرائيليًا 
وتعــرض 330 إلصابات؟! أم ماذا بالضبط؟! حيث لم يوضح »هنية« 
في خطابه الذي ألقاه بعد وقف إطاق النار ما هو النصر الذي تحقق 

لغزة؟!
عندما تشــكر حركة حماس إيران فاعلم أن هذا الشكر وراءه مقاصد، 
ولن أســتبعد أن تكون إيران وراء تصعيد األحداث في غزة من خال 
تحريضها لـ»حماس«، ثم لماذا اختص »هنية« الشــكر إليران التي 
مدت »مقاومة غزة« باألســلحة، وعمم كلمة »الخيرين« على العرب 
في طلبه »إعمار غزة«؟! ولماذا لم يطلب هنية من إيران إعمار غزة؟! 
أم ألن  النظام اإليراني متخصص في هدم الشــعوب العربية وليس 

إعمارها مثلما يفعل »الخيرين« من العرب؟!
إن كان هنــاك من شــكر حقيقي بعد شــكر اهلل فهــي لتلك الجهود 
الشــجاعة والبــارزة لجمهورية مصر العربية والتــي تكللت بالهدنة 
بين اإلســرائيليين والفصائل الفلسطينية ووقف إطاق النار بينهما، 
وهو ما دفع بالرئيس األمريكي إلى يخص مصر دون ســواها بالشكر 
والتقدير لجهودها التي كانت بالفعل ملحوظة عند المجتمع الدولي، 
لتجدد مصر حضورها القوي في المشهد الفلسطيني والذي دائمًا ما 

يكون بارزًا ومؤثرًا ومحترمًا.

 فيلق القدس اإليراني 
يضل الطريق إلى القدس!

الشعب الفلســطيني من أطفال ونســاء هم الضحية لكل ما 
جــرى في غــزة فهم الذيــن أبادتهــم القذائف اإلســرائيلية 
والطائرات التي ترمي عليهــم القنابل وجماجمهم هي التي 
أقامــت عليها حركتا حماس والجهاد »أعــام النصر«، والكل 
يعرف أن المسجد األقصى هو قضية إسامية بيد أن البعض 
يتبناها لتبرير التدخل في القضية الفلسطينية ويتخذ األقصى 
كقميص عثمان لتبرير نواياه مثــل النظام اإليراني الذي لم 
يدرك أن قضية األقصى تهم كل المسلمين في العالم وليست 
قضية تخص الفلســطينيين أو منظمة حماس أو الجهاد، لذا 
علينا كعرب ومسلمين، أن ال نجعل أطرافًا دولية، مثل إيران، 
التي توســعت في دول عربية من خال أذرع لها مثل تدخلها 
في ســوريا، تحقق مكاسب لها من خال المزايدة على قضية 
األقصــى، حيث إن النظــام اإليراني الذي ضــل فيلقه لتحرير 
القدس الطريق وتوجه إلى ســوريا وقــام بتأجيج الصراع وما 
نتج عنه من تشــريد للشعب الســوري وقتل األطفال وأصبح 
أبناء الشــعب العربي الســوري الجئين في دول متعددة مثل 
تركيــا ودول أوروبا ومعاناتهم ومــا حدث لهم من إبادة من 
قبل النظام وإبادتهم في بادهم مثل ما حدث في الغوطة ال 
يقل معاناة وكذلك قيام دول متمثلة في »حزب الشــيطان« 
الذي يدين بالوالء للنظــام اإليراني الذي كون الدولة الخفية 
في لبنان وأقصى كل طوائف وفئات الشعب اللبناني وزاد من 
معاناتهــم وتهجيرهم وأتبعه بالســيناريو اآلخر الذي يحدث 
في العــراق وقيام حزب الدعوة بمحاولة جعــل العراق تابعًا 
للنظام اإليراني وكذلك سيناريو اليمن حيث الحوثيون ينيبون 

عن النظام اإليراني لتنفيذ مشروعه في المنطقة. 
وممــا يؤكد على هــذه العاقــة االســتراتيجية بين حماس 
والجهــاد من جهــة والنظــام اإليرانــي من جهة أخــرى أنه 
أثنــاء القصف اإلســرائيلي لقطاع غزة، تلقــي رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية اتصااًل هاتفيًا من 
العميد إسماعيل قآاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
اإليرانــي. ووفق بيــان لحركة حماس، قال قآانــي: »نقف إلى 
جانب الحق الفلســطيني، في ظــل االنتهاكات اإلســرائيلية 
والجرائــم التــي ترتكبها فــي القدس وغــزة«. وبحث رئيس 
حركــة حماس مع قائد فيلــق القدس الوضع فــي قطاع غزة 
والقدس. وأشــاد هنية بما اعتبره »مواقف إيران من القضية 

والشعب الفلسطيني وإسنادها له«.
ختامــًا، على حركتــي حماس والجهــاد أن تــدركا أن النظام 
اإليرانــي الذي يزودهم بالصواريخ هــو في نفس الوقت يزود 
الحوثيين في اليمن بالصواريخ التي يطلقونها على المملكة 
العربيــة والســعودية وعلــى مراكــز المقاومــة الوطنية في 
العــراق، هكذا يجب بــل يلزم على الفلســطينيين أن يحددوا 
موقفهــم من العــدوان اإليرانــي ويدركوا فــي نفس الوقت 
أن تنديــد المملكة العربية الســعودية ومصــر ودول الخليج 
العربيــة ليــس من أجل عيــون حماس إنما مــن أجل قضية 

العرب األساسية وهي األقصى.

فريق البحرين الطبي.. نثق بكم فسيروا على بركة اهلل
مناف القحطاني.. وليد المانع.. جميلة ســلمان.. مع حفظ المقامات 
واأللقاب، إلى جانــب اآلالف من مختلف القطاعــات الطبية والصحية 
والمتطوعيــن، من أبنــاء البحرين والمقيمين، الذيــن حملوا األمانة 
بــكل عزم وإصــرار منذ األيام األولى لجائحة كورونــا، نقول لهم بكل 
فخــر واعتزاز، كنتــم وال زلتم موضع ثقتنا وتقديرنا جميعًا، فســيروا 

على بركة اهلل، مع دعائنا لكم بالتوفيق والسداد.
فريــق البحرين الطبي بكل الكوادر والمتطوعين، وبتوجيهات ســمو 
ولــي العهــد رئيــس مجلس الــوزراء، لم يدخــروا جهدًا فــي الوقوف 
مــع الوطــن حفاظًا علــى صحة المواطــن والمقيــم، مواصلين الليل 
بالنهار في ملحمة وطنية عــز مثيلها، وتلبية لنداء الواجب والمهنية 

واإلنسانية.
ورغم كل تلــك الجهود وحرفيــة اإلجراءات والتدابير، شــهدت األيام 
القليلــة الماضية ارتفاعًا غير مســبوق بأعداد المصابين، ما يشــكل 
عبئًا إضافيًا على القطاع الصحي في المملكة، وينعكس بالسلب على 
مختلف القطاعات نتيجة اإلجراءات والتدابير االحترازية، ما قد يعيدنا 

مرة أخرى إلى المربع األول وإلى إجراءات أكثر صرامة.
جهــود كبيرة ومقدرة ال ينكرها إال جاحــد أو ناكر للجميل، اصطدمت 
بكم من االســتهتار وعدم المسؤولية من البعض، إلى جانب كم من 
الجهل والعناد من البعض اآلخر، والذي لم يتوانوا عن نشر الشائعات 
والصــور واألخبار المفبركــة بهدف النيل من كل تلــك الجهود، دون 

دليل أو سند علمي أو حتى معرفة بأبسط القواعد.
قلناها ســابقًا، وســنعيدها مرارًا وتكرارًا أن البحرين أمانة في أعناق 

الجميــع، مواطنيــن ومقيميــن، وأن مواصلــة االســتهتار ومحاوالت 
االلتفــاف علــى القانون واإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائية 
لمحاربــة الفيروس تشــكل الخطر األكبر على هذا الوطن وســاكنيه، 
وهي مســؤولية قانونية وإنســانية ودينية يجب على الجميع تحملها 

بكل أمانة.
أعــرف أن الجميع، وأنا واحدة منهم، قد وصلنا إلى مرحلة صعبة، وأن 
األوضــاع التي فرضتهــا جائحة كورونا، من تباعــد اجتماعي وتوقف 
الســفر ومنع التجمعات..عدا عــن التكلفة االقتصاديــة على األفراد 
والمؤسســات..قد أثرت سلبًا على الجميع، ولكننا مطالبون بأن نكون 

على قدر المسؤولية، وأن نتحمل من أجل البحرين وكل أبنائها.
لنأخــذ زمام المبادرة ونلتزم من أجل البحريــن، وطننا وأرضنا، وأن ال 
نكون ســببًا في نشــر الشــائعات واإلحباط، فالتزامنا يعني أننا فعًا 

#مجتمع_واعي.

* إضاءة:
نعم انتصرت غزة، رغم أعداد الشهداء والجرحى وحجم الدمار.. 

انتصرت ألنهــا أعادت قضية فلســطين والقدس إلــى الواجهة مرة 
أخــرى.. انتصرت ألنها وحدت كل أبناء الشــعب الفلســطيني في غزة 
والضفة والداخل والشــتات تحت هدف واحد ومصير واحد.. انتصرت 
ألنهــا جمعــت ماييــن العرب مــن جديــد ليهتفوا نصــرة للقدس 
واألقصــى.. انتصرت ألنهــا وصلت إلى مختلف بقــاع العالم كقضية 

عادلة وإنسانية.

 أسئلة ساخنة 
عن تخاذل »محور المقاومة«

يــرى البعض أن »حماس« التي دخلت في حرب مع إســرائيل 
هــي التي انتصرت، ففلســفة األمــور بطريقة مــا يمكن أن 
توصــل إلى هكذا اســتنتاج رغم حجم الخســائر الهائل الذي 
تكبدته هذه المنظمة ومن بجانبها من منظمات وتكبدتها 
غــزة والعديد من مدن الضفــة الغربية والقــدس وتكبدها 
الفلســطينيون، حيث االســتمرار في إطاق الصواريخ من غزة 
على المدن اإلســرائيلية نحو أسبوعين من دون توقف يمكن 
أن يعتبــر - بهكذا تفكير - انتصارًا، علــى األقل من باب أن 
إســرائيل لم تتمكن من الوصول إلــى معرفة كيف ومن أين 
يتــم إطاقها، وأيضًا من باب أن إســرائيل هــي التي بادرت 
باإلعان عن قبول وقف إطاق النار الذي عمد السياسيون في 

العالم طوال فترة الحرب إلى جعله واقعًا.  
الماحــظ أن »محــور المقاومة« صــار يردد بصــوت عاٍل أن 
االنتصــار على إســرائيل تم مــن دون مشــاركة »حزب اهلل« 
وإيــران وســوريا والعراق واليمــن والمنظمــات التابعة لها، 

ويقول »لو أنها« شاركت لكان في ذلك نهاية إسرائيل!
أما الرد على هكذا قول فيتم عبر التســاؤل عن الســبب الذي 
جعــل المنتمين لهــذا المحور يكتفون بدفــع »حماس« إلى 
المواجهة وجعل الفلســطينيين يعانون من قصف إســرائيل 
ليل نهار ولم يشاركوا لنيل شرف االنتصار رغم كل الذي حصل، 
ورغــم ترديدهم فــي كل حين بأن هذا النوع من المشــاركة 
يمكن أن يزيل إســرائيل من الوجود؟ لهذا فإن السؤال الذي 
يفرض نفســه بقوة هنا هو هل ضحى »محــور المقاومة« بـ 
»حماس« ومن معها والفلسطينيين فقط ليقول إنه »قادر« 

على إزالة إسرائيل في أي وقت.. »لو أراد«؟  
هــذه مســألة ينبغــي أن تخضع لكثيــر من البحــث والدرس 
والتحليــل، فأن يكون هــذا المحور قادرًا علــى إنزال الهزيمة 
بإسرائيل و»محوها من الوجود« وال يفعل رغم توفر الفرصة 
وتوفــر التعاطــف الدولــي مع القضية الفلســطينية فشــيء 
عجيــب، خصوصًا وأنه يمتلك »فيلق القــدس« اإليراني الذي 

روجوا له بقوة وبلغت شهرته اآلفاق!



رأس ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء االجتمــاع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.

 فـــي بدايـــة االجتمـــاع، أكد المجلـــس أن أمن 
وســـامة المواطنيـــن والمقيمين فـــي المملكة 
هـــي األولويـــة وفـــوق كل اعتبار، مشـــيًرا إلى 
الحـــرص علـــى توفيـــر االســـتعدادات ووضـــع 
الخطـــط والحلـــول وفقـــًا لمتطلبـــات المرحلة 
اســـتراتيجيات وخطـــط  بمـــا يضمـــن نجـــاح 
التعامـــل مـــع كافة مســـارات فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، ويكفل مواصلـــة تحقيق األمن 
الصحـــي للمملكة، وحفظ ســـامة المواطنين 
والمقيميـــن. وفـــي هذا الصدد أشـــاد المجلس 
بالجهود التي يواليهـــا الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا والتقدير واالعتزاز 

بالدور الذي تضطلع به الصفوف االمامية.
 وفـــي ضوء ذلـــك اطلع المجلـــس على تقرير 
فيـــروس  مـــع  التعامـــل  مســـتجدات  بشـــأن 
كورونـــا، وأكد على االســـتمرار والتوســـع في 
الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم بهـــدف تحصيـــن 
المجتمع، وشـــدد علـــى أهمية االســـتمرار في 
مراجعـــة القـــرارات واإلجـــراءات واتخـــاذ ما 
يلـــزم من أجـــل الحفاظ على صحة وســـامة 
المواطنيـــن والمقيميـــن، داعيـــًا بكافـــة أفـــراد 
المجتمع أهمية اســـتمرار االلتزام التام بكافة 
التـــي  االحترازيـــة  واإلجـــراءات  التعليمـــات 
تصـــدر عـــن الجهـــات الرســـمية ذات العاقـــة 
بما يســـهم في حمايـــة المجتمع من الفيروس 
ويحقـــق األهداف المنشـــودة مـــن التعامل مع 

هذه الجائحة.
 ثـــم نـــوه المجلس بنتائـــج االجتمـــاع الطارئ 
للجنـــة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلســـامي 
لبحـــث الوضع فـــي غزة، والذي تـــم بناء على 
دعـــوة المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
فـــي إطـــار مبادراتها لوقـــف التصعيد الخطير 
فـــي قطاع غزة وباقي األراضي الفلســـطينية 
والوصـــول إلـــى حل ســـلمي يضمـــن الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
الـــوزراء موقـــف مملكـــة   كمـــا أكـــد مجلـــس 
البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية 
وحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني الشـــقيق فـــي 
إقامـــة دولتـــه المســـتقلة وعاصمتهـــا القـــدس 
الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل 
الدولتيـــن ومبـــادرة الســـام العربيـــة، ورحب 
المجلـــس بالتوصل إلى وقف إطاق النار بين 
دولـــة إســـرائيل والفصائـــل الفلســـطينية فـــي 
قطاع غزة، معتبرًا المجلس أنها خطوة تدعم 
مســـاعي تعزيز الســـام الشـــامل فـــي منطقة 
الشـــرق األوســـط، مشـــيدًا فـــي هـــذا الصـــدد 

الشـــقيقة  العربيـــة  بجهـــود جمهوريـــة مصـــر 
فـــي  الفاعلـــة  والدوليـــة  العربيـــة  والجهـــود 
المفاوضات بيـــن الطرفين للتوصل إلى هدنة 
طويلة األمد تكفل إنهاء العمليات العســـكرية 

في غزة.
الموضوعـــات  فـــي  المجلـــس  نظـــر  بعدهـــا 

المدرجة على جدول أعماله وقرر مايلي:
الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
بيـــن  التفاهـــم  مذكـــرة  بشـــأن  والتشـــريعية 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي والبنـــك المركزي 
البرازيلي في المجال المالي، والتي تستهدف 
بيـــن  المعلومـــات  وتبـــادل  التعـــاون  تعزيـــز 

الجانبين.
التقريـــر  2. مذكـــرة وزيـــر الخارجيـــة بشـــأن 
الرابع الدوري لمملكـــة البحرين 2021، والذي 
تقدمه المملكة بموجب المادة 19 من اتفاقية 
مناهضـــة  لجنـــة  إلـــى  التعذيـــب،  مناهضـــة 

التعذيب التابعة لألمم المتحدة.
3. مذكـــرة وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديات 
اســـتماكات  بشـــأن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
تطويـــر  ألغـــراض  لعقـــارات  وكليـــة  جزئيـــة 
شـــبكة الطرق والتنمية الحضرية والتخطيط 

العمراني.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن ردود الحكومـــة علـــى 6 
اقتراحـــات برغبة واقتراحيـــن بقانون مقدمة 

من مجلس النواب.

المنامة - بنا

أمن وسالمة المواطنين والمقيمين أولوية فوق كل اعتبار
ــي الــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــطــعــيــم  ــ ــع ف ــوسـ ــتـ ــن الـ ــل ــع ــس الـــــــــوزراء ي ــل ــج م

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 24 مايو 2021

وســـالمة  أمـــن  بـــأن  التأكيـــد 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
المملكـــة هي األولويـــة وفوق 

كل اعتبار.

الحـــرص على توفير االســـتعدادات 
ووضـــع التصورات والحلـــول وفقًا 
لمتطلبات المرحلة بما يضمن نجاح 
اســـتراتيجيات وخطـــط التعامل مع 
كافـــة مســـارات فيـــروس كورونـــا 

(كوفيد-19).

اإلشـــادة بالجهـــود التـــي يوالـــي 
بذلهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيروس كورونا واالعتزاز 

بدور الصفوف األمامية.

التشـــديد علـــى أهمية االســـتمرار 
فـــي مراجعة القـــرارات واإلجراءات 
واتخـــاذ مـــا يلـــزم من أجـــل الحفاظ 
علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 

والمقيمين.

دعوة كافة أفـــراد المجتمع ألهمية 
بكافـــة  التـــام  االلتـــزام  اســـتمرار 
التعليمـــات واإلجـــراءات االحترازية 
التي تصـــدر عن الجهات الرســـمية 
ذات العالقة بما يسهم في حماية 

المجتمع من الفيروس.

التنويـــه بنتائـــج االجتمـــاع الطارئ 
للجنـــة التنفيذية لمنظمـــة التعاون 
اإلســـالمي لبحث الوضع في غزة، 
والذي تم بنـــاء على دعوة المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

التأكيد على موقف مملكة البحرين 
القضيـــة  دعـــم  فـــي  الثابـــت 
الشـــعب  وحقـــوق  الفلســـطينية 
الفلســـطيني الشـــقيق في إقامة 
وعاصمتهـــا  المســـتقلة  دولتـــه 
القـــدس الشـــريف وفقـــا لقـــرارات 
الشـــرعية الدوليـــة وحـــل الدولتين 

ومبادرة السالم العربية. 

الترحيب بالتوصل إلى وقف إطالق 
النار بين دولة إســـرائيل والفصائل 
غـــزة،  قطـــاع  فـــي  الفلســـطينية 
باعتبارهـــا خطـــوة تدعـــم مســـاعي 
تعزيز الســـالم الشامل في منطقة 

الشرق األوسط.

مذكـــرة التفاهـــم بيـــن مصـــرف 
البحريـــن المركزي والبنك المركزي 
البرازيلـــي في المجـــال المالي، 
والتي تســـتهدف تعزيـــز التعاون 
وتبادل المعلومات بين الجانبين.

التقريــر الرابــع الــدوري لمملكــة 
ــه  ــذي تقدم ــن 2021، وال البحري
المملكة بموجب المادة 19 من 
التعذيــب،  مناهضــة  اتفاقيــة 
إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب 

التابعة لألمم المتحدة.

وكليــة  جزئيــة  اســتمالكات 
لعقــارات ألغــراض تطويــر شــبكة 
الحضريــة  والتنميــة  الطــرق 

والتخطيط العمراني.

ردود الحكومة على 6 اقتراحات 
بقانـــون  واقتراحيـــن  برغبـــة 

مقدمة من مجلس النواب.

مواصلة مراجعة 
اإلجراءات حفاًظا 

على صحة الجميع

ضرورة االلتزام التام 
بكافة التعليمات 

واإلجراءات االحترازية

دعم بحريني لحقوق 
الشعب الفلسطيني 

في إقامة دولته

محمد بن مبارك يتسلم رسالتين موجهتين لجاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء
تســـلم نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل 
خليفة رســـالة الدعـــوة الموجهة إلى 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وأخرى 
موجهة إلى ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، لمشـــاركة مملكة 
البحريـــن فـــي منتدى حـــوار األديان 
التابـــع لمؤتمـــر مجموعـــة العشـــرين 
)G20( المزمـــع عقـــده خـــال الفتـــرة 
من 12 إلى 14 ســـبتمبر المقبل، على 
مستوى رؤســـاء الدول والحكومات 

ببولونيا بجمهورية إيطاليا. 
جـــرى ذلـــك خـــال اســـتقبال ســـمو 
الشـــيخ محمد بـــن مبـــارك آل خليفة 
مديـــر  القضيبيـــة،  بقصـــر  بمكتبـــه 
مؤسســـة جـــون الثالـــث والعشـــرين 
للدراســـات الدينية مســـؤول كرسي 
اليونسكو للتعددية الدينية والسام 
بزيارتـــه  مرحبـــا  ميلونـــي،  ألبيرتـــو 
والوفـــد المرافـــق لمملكـــة البحريـــن، 
ومشـــيدًا بالعاقـــات الوديـــة القائمة 

بينها وجمهورية إيطاليا.
 وأكد ســـموه إيمان مملكـــة البحرين 
الدينيـــة  الحريـــات  تعزيـــز  بمبـــادئ 

وقيم التســـامح واالحترام المتبادل 
المجتمعـــات والتعايـــش فيمـــا  بيـــن 
الحكيمـــة  الرؤيـــة  ظـــل  فـــي  بينهـــا 

لصاحب الجالة الملك.
عـــن  ميلونـــي  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
البحريـــن  مملكـــة  بزيـــارة  ســـعادته 

مشـــيدا بمواقفهـــا المؤيـــدة الداعمة 
والتعدديـــة  التســـامح  لمبـــادئ 
الدينية وإشـــاعة الســـام بين الدول 

والشـــعوب متمنيـــا لمملكـــة البحرين 
المزيـــد من التقدم واالزدهار والنماء 
فـــي ظـــل قيادتهـــا الحكيمـــة. حضر 

إيطاليـــا  جمهوريـــة  ســـفيرة  اللقـــاء 
لدى مملكـــة البحرين الســـفيرة باوال 

امادي.

المنامة - بنا

تتضمنان دعوة 
البحرين للمشاركة 

بمنتدى حوار 
األديان في إيطاليا

local@albiladpress.com
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بحث التعاون بين “التعليم العالي” وجامعة بولونيا

نيلـــــة المــــردي تــرفــــع رأس أبـويهــــــا

والتعدديـــة للتســـامح  ملهـــم  نمـــوذج  البحريـــن  رنـــا:  الشـــيخة 

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
أمنـــاء التعليـــم العالـــي الدكتـــورة 
الشـــيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا بمقـــر األمانـــة 
العامة، مدير مؤسسة جون الثالث 
الدينيـــة  للدراســـات  والعشـــرين 
عـــن  اليونســـكو  كرســـي  أســـتاذ 
التعددية الدينية والسالم بجامعة 
اإليطاليـــة،  بالجمهوريـــة  بولونيـــا 
البروفسور ألبرتو ميلوني، ورئيسة 
القانـــون الدســـتوري المقـــارن فـــي 
جامعة بولونيا، األستاذة الدكتورة 
ســـوزانا مانسيتي. ورحبت األمين 
وبزيارتهمـــا  بالضيفيـــن  العـــام 
لمملكـــة البحريـــن، والتـــي تعكـــس 
نهـــج المملكـــة بقيادة عاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، فـــي االنفتـــاح 
علـــى العالم، وحرصهـــا الدائم على 
تعزيز قيم التسامح والحوار البناء 
والهـــادف لمـــا فيـــه خيـــر البشـــرية 
جمعـــاء، وتؤكـــد التقديـــر العالمي 

رائـــد  كنمـــوذج  البحريـــن  لمملكـــة 
وملهـــم فـــي التســـامح والتعايـــش 

والتعددية.
وخـــالل اللقـــاء، أوضحـــت األمين 
العام المســـتوى المتقـــدم والمتميز 
فـــي  العالـــي  التعليـــم  لمؤسســـات 
مملكـــة البحريـــن، بفضل مـــا توليه 
القيادة الحكيمة مـــن اهتمام كبير 
ومســـتمر، ومـــا تتســـم بـــه المملكة 
مـــن منـــاخ تشـــريعي محفـــز علـــى 
وعلـــى  التعليـــم  فـــي  االســـتثمار 
جـــودة العمل، وفـــي ظل ما تقدمه 
الجامعـــات مـــن برامـــج أكاديميـــة 

مـــع  تتناســـب  وثريـــة  متنوعـــة 
احتياجات ســـوق العمل، وتســـهم 
في تخريج أجيال قادرة ومتمكنة 
العصـــر،  مهـــارات  مختلـــف  مـــن 
مؤكـــدًة األمين العام الحرص على 
التعاون مع جامعة بولونيا في كل 
مـــا يعود بالنفع علـــى أعضاء هيئة 
التدريـــس والطلبة، ويثري البحث 

العلمي والبرامج األكاديمية.
بالـــدور  العـــام  األميـــن  ونوهـــت 
بـــه مؤسســـة  تقـــوم  الـــذي  المهـــم 
جون الثالث والعشـــرين للدراسات 
الدينية وجامعة بولونيا في تعزيز 

والتقـــارب  األديـــان  بيـــن  الحـــوار 
بين مختلف الثقافات والشـــعوب، 

متمنية لهما التوفيق والنجاح.
من جانبهما، أعرب كل من ميلوني 
ومانســـيتي عـــن اعتزازهمـــا بلقاء 
األمين العام، مشـــيدين بما تشهده 
مملكـــة البحريـــن مـــن تقـــدم فـــي 
شـــتى المجـــاالت، ومـــا تحققه من 
علـــى  كبيـــرة  تعليميـــة  منجـــزات 
والدولـــي،  اإلقليمـــي  الصعيديـــن 
تقديرهمـــا  عميـــق  عـــن  معربيـــن 
لجهود مملكة البحرين ومبادراتها 
الرفيعة لنشـــر وتعزيز قيم الحوار 
والتســـامح والتعدديـــة بين جميع 
دول العالم، مؤكدين حرصهما على 
تنميـــة ســـبل التعـــاون األكاديمـــي 
والبحثي المشـــترك بين مؤسسات 
التعليم العالي في مملكة البحرين 

وجامعة بولونيا.
حضر اللقاء األمين العام المساعد 
الدكتـــورة  واالعتماديـــة  للتقييـــم 

منى البلوشي.

نيلـــة رائـــد محمـــود  تخرجـــت الطالبـــة 
المردي من مدرسة بيان البحرين.

يشـــار إلـــى نيلـــة هـــي حفيـــدة المغفـــور 
لـــه محمـــود بـــن محمد المردي مؤســـس 
وأول رئيـــس تحريـــر لصحيـــــــفة “أخبار 

الخليج”.
فرحتهـــا  بالـــغ  عـــن  الخريجـــة  وعبـــرت 
وسعادتها باإلنجاز الذي حققته وأهدته 

إلى أسرتها الكريمة.
كما تلقت نيلة العديد من رسائل التهنئة 
والتبريكات من أسرتها وأصدقائها بهذه 

المناسبة السعيدة.

لقاء األمين العام لمجلس التعليم العالي مع وفد جامعة بولونيا

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا، ســـفير 
المملكـــة المتحـــدة المعتمد لـــدى مملكة 

البحرين رودي دراموند.
وخـــالل اللقاء، أعربت األمين العام عن 
اعتزازها بالعالقـــات المتميزة والوثيقة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي 
والمملكـــة المتحدة، وما يشـــهده العمل 
المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين 
من تقدم مســـتمر فـــي جميع المجاالت، 
مؤكـــدة حـــرص البلديـــن على اســـتثمار 

الفـــرص الكبيرة لالرتقـــاء بالتعاون في 
مجـــال التعليـــم، ودفعها آلفـــاق أرحب، 
بمـــا يعود بمزيد من النفـــع على البلدين 
عبـــرت  كمـــا  كافـــة.  المســـتويات  علـــى 
للجهـــود  تقديرهـــا  عـــن  العـــام  األميـــن 
الطيبة التي يقوم بها السفير في تعزيز 
عالقات الصداقة بيـــن البلدين، متمنية 

له دوام التوفيق.
تقـــدم درامونـــد بخالـــص  مـــن جانبـــه، 
التهنئـــة لألميـــن العام لمجلـــس التعليم 
العالي؛ بمناسبة صدور المرسوم الملكي 
الســـامي بتعيينها بهذا المنصب، متمنيا 

لها كل التوفيق والسداد.

فرص كبيرة للتعاون التعليمي مع بريطانيا

المنامة - وزارة الخارجية

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزيانـــي أمس، عبر االتصال اإللكتروني 
المرئي، مع ســـفير جمهورية ألبانيا لدى 
مملكـــة البحريـــن المقيـــم فـــي الرياض، 
ســـامي شـــيبه، بمشـــاركة وكيل الوزارة 
للشـــؤون السياسية، الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمد آل خليفة ورئيس قطاع الشؤون 

األوروبية أحمد القرينيس.
عالقـــات  بحـــث  االجتمـــاع  خـــالل  تـــم 
الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين 
وجمهورية ألبانيا، وسبل تعزيز التعاون 
الثنائـــي بما يخـــدم المصالح المشـــتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، باإلضافة 

إلى القضايا ذات االهتمام المشترك.

توسيع التعاون المشترك بين ألبانيا والبحرين

المشير يشيد باهتمام “األعلى للصحة” في تطوير المنظومة الصحية
اســـتقبل القائد العـــام لقوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة في 
مكتبـــه بالقيـــادة العامـــة صبـــاح 
أمـــس، عضـــو المجلـــس األعلـــى 
للصحـــة مستشـــار مركـــز محمد 
بـــن خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
ريســـان  للقلـــب  التخصصـــي 

البدران. 
ورحـــب القائد العام لقـــوة دفاع 
المجلـــس  بعضـــو  البحريـــن 

األعلـــى للصحـــة مستشـــار مركز 
محمـــد بـــن خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب، 

المجلـــس  يقدمـــه  بمـــا  مشـــيدا 
األعلى للصحـــة من جهود طيبة 
الطبيـــة  الخدمـــات  إدارة  فـــي 

والرعايـــة الصحيـــة فـــي مملكة 
باالهتمـــام  منوهـــا   البحريـــن، 
المســـتمر الـــذي يوليـــه المجلس 
في اســـتدامة تطور المؤسسات 
وتحســـين  الطبيـــة  واألنظمـــة 
التحديـــث  لمواكبـــة  جودتهـــا، 
فـــي هـــذا المجـــال الحيـــوي بمـــا 
يخدم المواطن والمقيم، متمنيا 
دوام التوفيـــق والســـداد لعضـــو 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي 

مهمات عمله.

خالل االستقبال

المنامة - بنا

البونوظة: دمج قيم المواطنة في المناهج الدراسية
أكدت الوكيـــل المســـاعد للتعليم بوزارة 
التربية والتعليـــم لطيفة البونوظة دمج 
وتعزيـــز قيـــم االنتمـــاء والمواطنـــة فـــي 
الشـــخصية  وبنـــاء  الدراســـية  المناهـــج 
الوطنية، مشـــيرة إلـــى أن الوزارة قامت 
للمناهـــج  ونوعيـــة  كميـــة  بتطويـــرات 
الدراســـية لتعزيـــز االتجاه نحـــو احتراِم 
القانـــون والـــرأي والـــرأي اآلخـــر، وبنـــاء 
المعـــززة  المدرســـة  نمـــوذج  وتنفيـــذ 
للمواطنة وحقوق اإلنســـان وفق معايير 
لجميـــع  مناهـــج  واســـتحداث  عالميـــة، 
المراحل الدراسية تحت مسمى التربية 

للمواطنة.
جاء ذلك خالل المحاضرة التي قدمتها 
البونوظـــة بعنـــوان “التعليـــم والتطوير.. 
مـــن أجـــل مســـتقبل واعـــد”، يـــوم األحد 
الماضي؛ ضمن برنامج الوعي السياسي 
3 الـــذي ينظمه معهـــد البحريـــن للتنمية 
السياســـية، والذي يهدف إلـــى التعريف 
بأهمية المشـــاركة اإليجابيـــة، والحقوق 
والواجبات كأســـاس للتطويـــر والتنمية، 

واالنتمـــاء  المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ 
الوطنـــي وتقبـــل الـــرأي اآلخـــر والحوار 
البنـــاء تماشـــًيا مـــع المســـيرة التنمويـــة 

الشاملة لصاحب الجاللة الملك.
تعمـــل  الـــوزارة  إن  البونوظـــة  وقالـــت 
علـــى تنفيـــذ برامـــج تعليميـــة لألجيـــال 
الجديدة عن طبيعة المشـــروع التنموي 
الكتـــب  تضميـــن  خـــالل  مـــن  الشـــامل؛ 
شـــاملة  إضـــاءات  التعليميـــة  والمـــواد 
مـــن الســـيرة الوطنية لصاحـــب الجاللة 
فـــي  جاللتـــه  رؤيـــة  وتجســـيد  الملـــك، 
المنهـــج الدراســـي كموجه أساســـي عند 
إعـــداد المنهـــج وتطويـــره، إلـــى جانـــب 
إعـــداد وثيقـــة القيـــم الوطنيـــة ووثيقة 
تاريـــخ البحريـــن وتفعيل وثيقـــة اإلطار 
المواطنـــة  لتعليـــم  العـــام  التوجيهـــي 

وحقوق اإلنسان.
حصـــة  تخصيـــص  تـــم  أنـــه  وأضافـــت 
مســـتقلة للتربيـــة للمواطنة فـــي التعليم 
األساســـي، وتقديم الدعم الفني لمعلمي 
مـــادة المواطنـــة، وتطوير كتـــب التربية 
الدراســـية  المراحـــل  لجميـــع  للمواطنـــة 

بتعزيز المبادئ والقيم الوطنية.
كمـــا قامـــت الـــوزارة بتدريـــب المعلمين 
على تضمين قيم المواطنة في مختلف 
المناهـــج، وتدريب القيادات المدرســـية 
على تفعيـــل قيم المواطنة في الوســـط 
تلفزيونيـــة  لقـــاءات  وعقـــد  المدرســـي، 
عدة لتســـليط الضوء على تنفيذ الخطة 
الوطنية، والتوسع في برنامج المدرسة 

المعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان.
الظـــروف  ظـــل  فـــي  أنـــه  أكـــدت  كمـــا 
االســـتثنائية التـــي يعيشـــها العالم جراء 
تفشـــي جائحـــة كورونا؛ أصبـــح اللجوء 
إلـــى التعلـــم الرقمـــي والتعليـــم عـــن ُبعد 
لضمـــان  عنـــه  غنـــى  ال  أساســـا  خيـــاًرا 
استدامة الخدمة التعليمية بشكل مرٍض 
قـــدر اإلمـــكان، منوهـــة إلى تســـجيل 52 

مليـــون زيـــارة للبوابة التعليميـــة التابعة 
داخـــل  مـــن  والتعليـــم  التربيـــة  لـــوزارة 
وخـــارج مملكة البحرين لالســـتفادة من 
اإلثراءات واألنشـــطة والمواد، وتحويل 
402 كتاب دراسي إلى الصيغة الرقمية، 
وإنتاج 60 كتاًبا مدرســـًيا مطوًرا لجميع 

المراحل التعليمية.
اإلجـــراءات  إلـــى  البونوظـــة  وأشـــارت 
التي اتخذتهـــا الوزارة لضمان اســـتمرار 
العمليـــة التعليميـــة فـــي ظـــل الجائحـــة، 
والمتمثلـــة فـــي تنفيـــذ برامـــج تدريبية 
للمعلمين الســـتيعاب تحـــوالت المرحلة، 
موحـــدة  تقويميـــة  اختبـــارات  وتنفيـــذ 
تعليميـــة  ومهـــارات  كفايـــات  لقيـــاس 
محـــددة، وتوظيـــف البوابـــة التعليميـــة، 
والقنـــاة التعليميـــة التلفزيونية وقنوات 
اليوتيـــوب، إضافـــة إلـــى تطبيـــق نظـــام 
التعليـــم اإللكترونـــي والتعلـــم عـــن ُبعـــد 
في مؤسسات التعليم العالي الحكومية 
والخاصة والســـماح بتنفيـــذ االختبارات 

الدولية وفق الضوابط االحترازية.
واســـتعرضت البونوظـــة برامـــج تطوير 

مـــع  يتوافـــق  وبمـــا  التعليميـــة  الكـــوادر 
المرحلـــة الحاليـــة، حيث تـــم تنفيذ 149 
برنامًجـــا تدريبًيا اســـتفاد منهـــا نحو 24 
ألـــف مشـــترك، إلـــى جانب وضـــع خطط 
مستقبلية لرفع الكفاءة التعليمية بطرح 
مســـاقات جديدة للمرحلتيـــن اإلعدادية 
المـــواد  مســـاقات  وتطويـــر  والثانويـــة، 
الرقمـــي  التمكيـــن  وتعزيـــز  التجاريـــة، 
لتوظيف تقنيـــة المعلومات في التعليم، 
وتنفيـــذ مشـــروع STEM؛ إضافـــة إلـــى 
خطط مستقبلية لتحســـين جودة نظام 
التعليم من خالل طرح المســـار الموّحد 
للتعليم الفني والمهني، وتنفيذ مشـــروع 
للمواطنـــة وحقـــوق  المعـــززة  المدرســـة 
اإلنسان، وتوفير برامج للتربية الخاصة 

وتطوير مساق خدمة المجتمع وتطوير 
ومراجعـــة  التربـــوي،  التقويـــم  نظـــام 
المناهـــج والعمليـــات التعليميـــة وطـــرق 

التدريس.
مـــن  الخامســـة  المحاضـــرة  أن  يذكـــر 
برنامج الوعي السياســـي ستقام بتاريخ 
حـــول  بمحاضـــرة  المقبـــل؛  مايـــو   30
“دور هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانونـــي 
فـــي تعزيـــز ســـيادة القانـــون”، ويقدمهـــا 
المستشـــار مصعب عادل بوصيبع، إذ إن 
باب المشـــاركة ما يـــزال متاًحا للجمهور 
عبر التســـجيل على الموقـــع االلكتروني 
الفاكـــس   ،)36430303  73 للمعهـــد 
)+97317821188(، البريـــد االلكترونـــي 

.)s.alabbasi@bipd.org(
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الممرضــات  كافــة  بتوظيــف  ســتقوم  الــوزارة  أن  الصحــة  وزيــرة  أعلنــت 
والممرضيــن المتطوعيــن وعــدد مــن التخصصــات الطبيــة مــن الصيدالنييــن 
الموظفيــن  عــدده  ويصــل  آخــر  لعــدد  مكافــآت  وتخصيــص  والمختبــرات 

والمستحقين للمكافآت إلى نحو 561 من أصل 1550 متطوعا.

ولفتت خالل االجتماع الذي جمعها مع 
عدد من أعضاء مجلس النواب أمس، 
إلى أن عـــدد الممرضـــات والممرضين 
مـــن  فـــوًرا  توظيفهـــم  ســـيتم  الذيـــن 
المتطوعين يبلغ 87 و41 متطوعا من 
قطـــاع التخصصـــات الطبيـــة األخرى 
مثـــل الصيدلية والمختبرات، مشـــيرة 
إلـــى أن هنالك اهتمامـــا كبيرا من قبل 

الحكومة للمتطوعين كافة.
الخرجيـــن  كافـــة  الوزيـــرة  وطالبـــت 
التمريـــض  قطـــاع  مـــن  والخريجـــات 
قســـم  الـــوزارة  مراجعـــة  بضـــرورة 
الموارد البشـــرية على الفـــور من أجل 
توظيفهم في أقصى ســـرعة، مشـــيرة 
إلى أن هنالك اتفاقا بين الوزارة وبين 
جهاز الخدمة المدنية في هذا الشأن.

البالـــغ  الحكومـــة  اهتمـــام  وأكـــدت 
أنـــه  المتطوعيـــن، مؤكـــدة  لموضـــوع 
ألول مـــرة فـــي تاريـــخ الـــوزارة يتـــم 
توظيـــف نحو 250 ممرضـــا وممرضة 
وأن  و2020،   2019 العاميـــن  خـــالل 
ا لتوظيـــف كافـــة  هنـــاك مســـعى جـــادًّ

خريجي التمريض.
وكشفت أن الوزارة قامت برفع قوائم 
وتخصصـــات  أســـماء  علـــى  تحتـــوي 
جميـــع المتطوعيـــن إلـــى ســـمو ولـــي 
العهـــد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 

خليفـــة، مؤكًدا أن هـــذا الملف يحظى 
باهتمام سموه شخصًيا.

 وأفـــادت أن الـــوزارة قامـــت بالتحرك 
لتوظيـــف  الماضـــي  أبريـــل  مـــن 
المتطوعيـــن ومكافئتهم، مشـــيرة إلى 
أن الـــوزارة فرزت قوائـــم المتطوعين 
إلى نوعيـــن )المتطوعين المتخرجين 
في تخصصـــات طبيـــة، والمتطوعين 
غيـــر  تخصصـــات  فـــي  المتخرجيـــن 
التســـهيل  أجـــل  مـــن  وذلـــك  طبيـــة( 
وتدريبهـــم  توظيفهـــم  عمليـــات  فـــي 

ومكافأتهم.
وبينـــت أن الـــوزارة تتواصـــل بشـــكل 
قوائـــم  علـــى  للحصـــول  مباشـــر 
المتخرجيـــن في قطـــاع التمريض من 
جميع الجامعـــات الطبية في المملكة، 
ويشـــرف قســـم الموارد البشرية على 
العلـــوم  كليـــة  مـــع  التواصـــل  عمليـــة 

الصحيـــة والجامعـــة اإليرلندية وذلك 
في مســـعى جاد لتوظيف الخريجين 

في أقصى سرعة ممكنة.
أما فيما يعنى بقضة توظيف األجانب 
فقال الوزيرة: “هناك توظيف لألجانب 
فـــي التخصصـــات الدقيقـــة أو النادرة 
في البحرين مثل توظيفهم في قســـم 
العنايـــة المركزة ومن المعلوم أن كلية 
ممرضـــات  تخـــرج  الصحيـــة  العلـــوم 
ونحـــن  عـــام،  بتخصـــص  وممرضيـــن 

أن  القريـــب  المســـتقبل  فـــي  نســـعى 
تقوم الكليـــة والجامعـــات الطبية في 
البحريـــن بتقديـــم برامـــج متخصصة 

في التمريض.
وأشـــارت إلـــى أن عمليـــات التوظيف 
لهـــا آليـــات وأســـس وهي تخضـــع إلى 
وجـــود شـــهادة فحص طبي وشـــهادة 
مـــن وزارة الداخليـــة وهـــي إجراءات 
روتينيـــة تأخـــذ وقتهـــا ومـــن ثـــم يتم 
البـــت التوظيـــف علـــى رأس الوظيفة 

بشكل رسمي.
وفيمـــا يعنى باألطباء، قالـــت الوزيرة 
عمليـــة  فـــي  يختلفـــون  األطبـــاء  إن 
توظيفهـــم عـــن الممرضيـــن، حيث أنه 
يجـــب أن يجتازوا عمليـــات التدريب 
و”االمتيـــاز” ومـــن ثم يتـــم توظيفهم، 
وبالنســـبة للمتطوعيـــن منهم ســـتقوم 
ألن  لهـــم،  برامـــج  بتوفيـــر  الـــوزارة 
أغلبيتهـــم لـــم يتمـــوا عمليـــة االمتيـــاز 
والتدريـــب، ولكن الذيـــن أتموا هنالك 

أخـــرى  وبرامـــج  لتوظيفهـــم  برامـــج 
للتدريب المدفوع األجر، مشـــيرة إلى 
أن الحكومـــة “تريـــد بحرنـــة الوظائف 
فـــي الـــوزارة ونحـــن نعمـــل علـــى هذا 

الصدد”.
مكافـــآت  صـــرف  ســـيتم  أنـــه  وأفـــاد 
وأصحـــاب  والممرضيـــن  لألطبـــاء 
الخدمـــات المســـاندة مـــن المتوعيـــن 
جميعهـــم، ونحـــن نعكـــف علـــى تعزيز 

مفهوم التطوع لدى المواطنين.

توظيـف ومكافـأة 561 مــن متطوعــي القطـاع الطبــي
ــوري فـ ــل  ــك ــش ب وصـــيـــدالنـــيـــا  ــا  ــرض ــم م  128 ــف  ــي ــوظ ت جــــار  الـــصـــحـــة:  وزيــــــرة 

رفع قوائم 
بأسماء 

المتطوعين إلى 
سمو ولي العهد 
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علوي الموسوي

“طيران الخليج”: تعليق دخول القادمين من “دول القائمة الحمراء”
أكدت شـــركة “طيران الخليـــج”، التزامها 
بنـــاًء  المدنـــي  الطيـــران  شـــؤون  بقـــرار 
علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا بشـــأن تعليق 
دخول المســـافرين القادميـــن من الدول 
المدرجـــة علـــى القائمـــة الحمـــراء )وهي 
الهند وباكستان وسيريالنكا وبنغالديش 
ونيبـــال( علـــى جميـــع الرحـــالت الجوية 
بـــدًءا مـــن يـــوم االثنين 24 مايـــو 2021، 
بمـــن فيهم القادمين إلى المملكة بشـــكل 
البحريـــن  تكـــون  لـــن  والذيـــن  مؤقـــت 
الرحـــالت  إن  إذ  النهائيـــة،  وجهتهـــم 
المواطنيـــن وأصحـــاب  علـــى  ســـتقتصر 

تأشـــيرات اإلقامـــة فـــي البحريـــن حيث 
 )PCR( شـــهادة  إبـــراز  منهـــم  يتطلـــب 
معتمـــدة لفحـــص تـــم إجراؤه خـــالل 48 

ساعة من موعد المغادرة.
وأفـــادت “طيران الخليج” أن على جميع 
مسافريها غير المتطعمين الذين يصلون 
إلى البحريـــن كوجهتهم النهائية إبراز ما 
يثبـــت محـــل إقامتهـــم فـــي المملكة قبل 
صعودهـــم الطائرة ســـواًء ســـكن مملوك، 
أو مســـتأجر مـــن قبـــل فـــرد مباشـــر مـــن 
العائلـــة، أو حجز فندقي مدفوع مســـبًقا 
في الفنادق المخصصـــة للحجر الصحي 
االحترازية المرخصة من الهيئة الوطنية 

لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحية، إذ 
للحجـــر  المســـافرون  هـــؤالء  ســـيخضع 
الصحـــي االحتـــرازي لمدة 10 أيـــام. في 
حيـــن أن جميع مســـافريها القادمين إلى 
المملكـــة من دول أخرى والذين يقدمون 

شـــهادات تطعيم معتمدة، والمســـافرين 
من الـــدول التـــي لديها اعتـــراف متبادل 
بشـــهادات التطعيم، لن يخضعوا للحجر 

الصحي االحترازي.
أن  الوطنيـــة  الناقلـــة  وأوضحـــت 
فـــي  تـــم تطعيمهـــم  الذيـــن  المســـافرين 

الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة والمملكة 
وكنـــدا  األوروبـــي  واالتحـــاد  المتحـــدة 
وأســـتراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية 
واليابان وســـنغافورة بشهادات التطعيم 
المعتمدة سيحصلون على بطاقة شهادة 
التطعيم التي تثبت قبول حالة التطعيم 
للحجـــر  ولـــن يخضعـــوا  بهـــم،  الخاصـــة 
الصحي االحترازي لمـــدة 10 أيام، ولكن 
 )PCR( يتوجـــب عليهـــم إجـــراء فحـــص
عنـــد الوصـــول وتطبيـــق العـــزل الذاتـــي 
حتى يتم الحصول على نتيجة الفحص، 
 )PCR( كما يتوجب عليهم إجراء فحص

ثاني في اليوم العاشر من الوصول.

المحرق - طيران الخليج

الرحالت ستقتصر 
على المواطنين 

والمقيمين 
بالبحرين

كشـــف وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد 
المانـــع عـــن توظيـــف 1484 موظًفا 
في الوزارة خالل العام 2020 حتى 
شـــهر مـــارس 2021، مشـــيًرا إلى أن 
 600 الموظفيـــن  هـــؤالء  بيـــن  مـــن 
بحرينـــي فـــي تخصصـــات مختلفة 
استشـــاريا  و11   132 األطبـــاء 
واألسنان 11، وحوالي 200 وظيفة 
مـــن الخدمـــات المســـاندة، فيما كان 

عدد األجانب 885.

وأكد المانع خالل اللقاء مع  أعضاء 
مجلـــس النـــواب أن الـــوزارة مجدة 
الممرضيـــن  كافـــة  توظيـــف  فـــي 
المتطوعيـــن  مـــن  والممرضـــات 
والخريجيـــن أيًضـــا، مشـــيًرا إلى أن 
هنالـــك أيًضـــا جديـــة فـــي توظيـــف 
األطباء خصوًصا المتطوعين الذين 
سيتم االهتمام بهم من قبل الوزارة 

من حيث توظيفهم أو تدريبهم.
تســـعى  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأفـــاد 
لتوظيف كافة الممرضات على وجه 
الســـرعة بمـــا فيهم خريجـــي 2021، 

مشـــيًرا إلـــى أن الموظفين األجانب 
في الوزارة عقودهم مؤقتة بعضهم 
تتـــراوح من ثالثة شـــهور إلى ســـتة 

شهور والبعض اآلخر سنة.
فـــي  الزمـــن  نســـابق  “نحـــن  وقـــال: 
كافة األصعدة فـــي الوزارة بما فيها 
عمليات التوسعة، ولدينا خطة بدأنا 
بها منذ ســـنة ونصف الســـنة إلى أن 
نصـــل إلـــى وجود 3000 ســـرير بدال 
مـــن 1500 ســـرير كمـــا هـــو موجود 

حالًيا”.
الخريجيـــن  أن  المانـــع  واكـــد 

الطبـــي  القطـــاع  فـــي  البحرينييـــن 
سيحلون محل الموظفين األجانب، 
فـــإن  للمتطوعيـــن  بالنســـبة  وأمـــا 
عددهـــم 1550 متطوعـــا وتتـــراوح 
شـــهرين  بيـــن  مـــا  تطوعهـــم  مـــدة 
وثالثـــة أشـــهر وبعضهـــم مـــا زالـــوا 
موجودين منذ بـــدء الجائحة، ومن 
بيـــن المتطوعيـــن أطبـــاء وتمريض 
وهنـــاك  وأســـنان  طبيعـــي  وعـــالج 
تخصصات أخرى مثل المهندســـين 
مـــن  وغيرهـــا  المعلومـــات  ونظـــم 

التخصصات.

وبيـــن أن من بيـــن المتطوعين 481 
طبيبـــا ونصفهم ليســـوا مســـتوفين 
لشروط التخرج بشكل كامل، ولكن 
كأطبـــاء،  معهـــم  تتعامـــل  الـــوزارة 
وفـــي الواقع هم يبذلـــون كل الجهد 
ولكـــن هنالـــك صعوبة فـــي توظيف 
األطباء ممن لم يســـتكملوا شـــروط 
التوظيف، أما المســـتوفين لشروط 
بهـــم  الـــوزارة  فســـتهتم  التوظيـــف 
فـــي عمليـــات التوظيـــف والتدريب 

وغيرها. 
وقال إن من بين المتطوعين هنالك 

خدمـــات  متطوعـــا  شـــخصا   677
عامة، وهم ليســـوا من التخصصات 
ونظـــم  المحاســـبة  مثـــل  الطبيـــة 
المعلومـــات وغيرهـــا وهم يخدمون 
جليلـــة  خدمـــات  ويقدمـــون  بجـــد 

للوزارة.
وأفـــاد أنـــه “ســـيتم صـــرف مكافآت 
وأصحـــاب  والممرضيـــن  لألطبـــاء 
الخدمات المســـاندة مـــن المتوعين 
جميعهـــم، ونحن نعكـــف على تعزيز 

مفهوم التطوع لدى المواطنين”.

التوظيف في “الصحة” لغاية مارس: 600 بحريني 
علوي الموسوي

بو عنق والنفيعي وسيد فالح: “الصحة” تعتزم تثبيت جميع المتطوعين

عنـــق  بـــو  خالـــد  النـــواب  قـــال 
وإبراهيـــم النفيعـــي وســـيد فـــالح 
االجتمـــاع  إن  “البـــالد”  لــــ  هاشـــم 
مع وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح 

جميـــع  توظيـــف  عـــن  تمخـــض 
الممرضيـــن  مـــن  المتطوعيـــن 
فـــي وزارة الصحـــة، ومـــن جميـــع 
االختصاصات. وأضاف النواب أن 
بقية المتطوعين من التخصصات 
األخـــرى )غير الطبية( ســـيتم رفع 

بتوظيفهـــم،  للحكومـــة  توصيـــة 
أبـــدت  الوزيـــرة  أن  إلـــى  الفتيـــن 
الطبـــي  الطاقـــم  لجهـــود  تفهمهـــا 
والممرضيـــن مـــن المتطوعين في 

فترة الجائحة.
وأشـــاروا إلـــى تأكيد وكيـــل وزارة 

الصحة وليد المانع أن أي متطوع 
يرغـــب بتثبيته في الوزارة ينبغي 
توظيـــف  طلـــب  لديـــه  يكـــون  أن 

بديوان الخدمة المدنية.
أوضـــح  األطبـــاء،  وبخصـــوص 
النـــواب أنه ســـُتعالج أمورهم عبر 

توســـيع اســـتيعاب أعداد أكبر في 
برامـــج عـــدة منهـــا البـــورد العربي 
والبورد الســـعودي وكذلك برنامج 
دراســـة الماجســـتير فـــي جامعـــة 
الخليج العربـــي، لتأهليهم كأطباء 

وفق المعايير المعتمدة.

ونـــوه النـــواب بوعنـــق والنفيعـــي 
وســـيد فـــالح هاشـــم بالتضحيات 
للمتطوعيـــن  الكبيـــرة  والجهـــود 
ضمـــن جهود فريق البحرين كافة، 
متمنيـــن أن تنتهي هـــذه الجائحة 

بأسرع وقت ممكن.

إبراهيم النهام



المانع: نشكر الوجيه فوزي بن أحمد كانو على دعمه السخي
الكلـــوي الغســـيل  بوحـــدات  الميـــاه  جـــودة  اختبـــار  بجهـــاز  تبـــرع 

أعـــرب وكيـــل الصحـــة وليد المانـــع عن عميق 
شـــكره وتقديـــره للدعـــم الســـخي المتواصـــل 
للوجيـــه فوزي أحمـــد كانو، الذي يســـاهم في 
تحقيـــق االســـتفادة والدعـــم الالزم لتحســـين 
وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة، 
الشـــراكة  مبـــدأ  مـــن  انطالقـــا  يأتـــي  والـــذي 
والمسؤولية المجتمعية لدعم خطط التطوير 
المقدمـــة  الصحيـــة  بالخدمـــات  واالرتقـــاء 

للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
جاء ذلك لدى اســـتقبال وكيـــل وزارة الصحة 
رئيس مجلس إدارة شـــركة البحرين لتصليح 
الســـفن والهندســـة، الوجيـــه فـــوزي بـــن أحمد 
كانو، حيث تم تســـليم جهـــاز فحص ومراقبة 
السموم البكتيرية في المياه لوحدات الغسيل 
الكلـــوي، والـــذي يعـــد أحـــد االجهـــزة الحديثة 
ذات الحساسية العالية لتقييم جودة وسالمة 
المياه المســـتخدمة في وحدات غسيل الكلى 

لتفادي نفاذ السموم البكتيرية عبر المرشحات 
الخاصة في أجهزة غسيل الكلى.

وقال وكيل وزراه الصحة إن من المهم توافر 
أجهزة فحص السموم البكتيرية في المنشآت 
الصحيـــة خصوصا فـــي وحدة غســـيل الكلى 
بالمستشـــفيات الحكومية والخاصـــة لمراقبة 

كمـــا  المســـتخدمة  الميـــاه  وســـالمة  جـــودة 
أوصت به المنظمات العالمية )منظمة الصحة 
العالميـــة( والهيئات الرقابيـــة الوطنية )الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية 
- NHRA( كأحـــد المعاييـــر االلزاميـــة لجـــودة 

المياه في تلك المنشئات.

وأشـــار إلى أن هـــذا الجهاز يعـــد إضافة قيمة 
لمرافـــق الصحـــة، حيـــث ســـيتم اســـتخدامه 
بصـــورة دوريـــة فـــي مراكـــز الغســـيل الكلـــوي 
بمجمع الســـلمانية الطبي ومركـــز عبدالرحمن 
كانو ومركز الشـــيخ عبدهللا لضمان ســـالمة و 

صحة المرضى.
مـــن جانبه، أكد الوجيه فـــوزي بن أحمد كانو 
أن هذا التبرع سيخدم المرضى، ما سيساهم 
وكفـــاءة  بجـــودة  االرتقـــاء  تحقيـــق  فـــي 
الخدمـــات الصحية المقدمة لهم، وأشـــار إلى 
اســـتعداد الشـــركة في مواصلة تقديم الدعم 
الـــذي يأتـــي انطالقـــا مـــن مســـاعيها الدؤوبة 
والمســـاندة  الدعـــم  ســـبل  مختلـــف  لتقديـــم 
الممكنة للمســـتفيدين من الخدمات الصحية 
واإلمكانات الطبية عالية الكفاءة وبما يخدم 
صالـــح المجتمع البحرينـــي والقطاع الصحي 

بالمملكة عموما.

المنامة - وزارة الصحة

الخيريـــة،  كانـــو  مؤسســـة  قامـــت 
فـــي إطـــار الحـــرص علـــى تفعيـــل 
الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع مختلف 
والمدنيـــة  الخاصـــة  المؤسســـات 
والخيرية؛ بهـــدف تحقيق مصالح 
الفئات المستحقة للدعم وتحقيق 
االســـتقرار االجتماعـــي والصحـــي 
لها، بالتعاون مع “كاف اإلنســـانية” 
بتوزيـــع مجموعـــة مـــن المصحـــف 

الشريف بلغة برايل على على عدد 
مـــن الطلبة مـــن ذوي االحتياجات 
الخاصـــة والذي فقدوا نعمة البصر 
تـــالوة وحفـــظ  علـــى  ليســـاعدهم 
كتـــاب هللا. حضـــر حفـــل التوزيـــع 
الذي ُأقيم في برج شـــركة يوسف 
بـــن أحمـــد كانو كٌل مـــن نبيل خالد 
كانو ومحمد ســـيار والشيخ طارق 

طه الشيخ.

“كانو الخيرية” توزع مصاحف 
بلغة برايل للمكفوفين

االستشارية دينا لـ “^”: شرب الماء يحمي من أمراض الكلى

رصدت اإلحصاءات األخيرة الصادرة من الجهات المختصة تزايد معدالت 
اإلصابــة بأمــراض الكلى والفشــل الكلوي في البحرين وذلك الزدياد نســبة 
اإلصابــة باألمــراض المزمنــة والتــي تــؤدي مضاعفاتهــا إلــى اإلصابــة بهذه 
األمــراض، خصوصــا مرض الســكري والذي تشــهد اإلصابة فيــه تزايدا من 

النوعين األول والثاني، وكذلك وارتفاع ضغط الدم.

وثمنـــت استشـــارية أمـــراض الكلـــى 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، دينا 
محمـــد، الجهود الحكوميـــة في بناء 
مركز غسيل الكلى بمنطقة الحنينية، 
والـــذي ســـيكون مركـــزا طبيـــا رائـــدا 
علـــى مســـتوى البحريـــن والمنطقـــة. 
داعيًة الجميع إلـــى ضرورة االهتمام 
بــــ “الكلـــى ووظائفهـــا” خصوصـــا مـــع 
الشـــديدة  الحـــرارة  درجـــات  تزايـــد 
خالل موســـم الصيف، والتي تحتاج 

إلى تطبيـــق العديد مـــن اإلجراءات؛ 
وعملهـــا،  الكلـــى”   “ ســـالمة  لضمـــان 
مشـــيرة إلى أن الكلية عضو مهم من 
أعضاء الجســـم ولهـــا وظائف عديدة 
مهمـــة منهـــا المحافظـــة علـــى توازن 
المـــاء واألمـــالح في الجســـم وتنقية 
الـــدم من الســـموم والتحكـــم بضغط 
الدم وتســـاعد في إنتاج كـــرات الدم 
“د”  فيتاميـــن  وتنشـــيط  الحمـــراء 
باإلضافـــة إلى ضبط نســـبة حموضة 

الدم.
وأوضحـــت فـــي تصريحـــات خاصة 
يصابـــون  األطفـــال  بـــأن  “البـــالد”  لــــ 
بأمـــراض الكلى المختلفـــة، وتختلف 
األســـباب عـــن الكبار، فبينمـــا نجد أن 
مرض الســـكري وارتفـــاع ضغط الدم 
مـــن أهم أســـباب الفشـــل الكلوي لدى 
الكبـــار، نجـــد أن أهـــم األســـباب لدى 
األطفـــال تكون ناتجة عن تشـــوهات 
خلقيه في الجهاز البولي، أي أن يولد 

الطفل بعيوب خلقية مثل انسداد أو 
تضيق في مجـــرى البول خاصة لدى 
الذكـــور وعـــادة يتـــم تشـــخيص هذه 
الحاالت خـــالل الحمـــل، حيث يظهر 
تضخـــم الكلـــى واضحـــا في األشـــعة 
مباشـــرة  وتتـــم  الصوتيـــة،  الفـــوق 

هـــذه الحاالت بإجـــراء عمليـــة إلزالة 
االنسداد بعد الوالدة مباشرة وينبغي 
متابعـــة العـــالج فيما بعد مـــع طبيب 
الكلى والمسالك البولية بشكل دوري؛ 
للتأكـــد مـــن ســـالمة وظائـــف الكلـــى، 
مردفـــة أن األمراض الوراثية ســـبب 
رئيـــس لإلصابة بأمـــراض الكلى لدى 
األطفال مثل مـــرض متالزمة الزالل 
الوراثيـــة  الكلـــى  الوراثيـــة وتكيـــس 
واألمـــراض المناعيـــة المختلفة مثل 

مرض الذئبة الحمراء.
واســـتعرضت أعراض أمراض الكلى 
قائلة، وجود دم أو رغوة أو تعكر في 
البول وزيادة أو نقص في عدد مرات 
التبول وظهـــور تورم حـــول العينين 
وفـــي كاحـــل القـــدم، باإلضافـــة إلـــى 
أعـــراض عامـــة منها التعـــب، اإلنهاك، 
الشحوب، ارتفاع ضغط الدم، فقدان 

الوزن أو تأخر نمو الطفل.
واختتمت استشـــارية أمراض الكلى 
فـــي مجمـــع الســـلمانية، دينـــا محمد، 
قائلة بأن الكوادر الطبية والتمريضية 
عـــدد  بإعـــداد  القســـم ســـاهموا  فـــي 
مـــن الدراســـات والتقاريـــر واألبحاث 
الخاصـــة بمـــرض الكلـــى كمـــا قامـــوا 
مـــن  والـــدورات  الملتقيـــات  بتنفيـــذ 
خـــالل المنظومـــة اإللكترونيـــة لدعم 
التدريـــب وزيـــادة خبـــرات العامليـــن 
التمريضيـــة  والكـــوادر  أطبـــاء  مـــن 
التعـــاون  إلـــى  القســـم، إضافـــة  فـــي 
اإليجابـــي بين البحرين والســـعودية 
فـــي عمليات زرع الكلـــى، والتي أدت 
الـــى إنقـــاذ العديـــد مـــن المواطنيـــن 
ممن يعانون الفشـــل الكلـــوي المزمن 

ولسنوات طويلة.

دينا محمد

محذرة من نقص 
السوائل لدى 

األطفال خالل 
الصيف
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قصة النور والنار... نور األمل من نار األلم
Û  منــذ كنــت صغيــرا، وأنــا أالحــق ببندقيتــي عصافيــر الكتــب

أنتظــر لســاعات وصــول )مجلــة ماجــد(  والمجــالت. كنــت 
اإلماراتيــة. كبــرت، وكبــر معــي شــغف القراءة حتــى عقدت 
عالقــة صداقــة مــع )مجلــة العربــي( الكويتيــة التــي كنــت 
أشــتريها مــن مصروفــي الخــاص. ولمــا أصبحت شــابا، وقع 
فــي يــدي تســجيل صوتي لنــزار قباني، وهو يلقــي قصائده 
فــي ربــوع البحريــن، قائــال: “أتذكــر أنــي قبــل عشــر ســنين، 
قلــت إن بحــرا مــن العشــق يغرقنــي، فكيــف لــي أن أواجــه 
علــى ذراع  ألنــام  قــد جئــت  ذا  أنــا  فهــا  )البحريــن(،  عشــق 
المنامــة”. ســحرتني مفــردات نــزار المطــرزة بإكسســوارات 
المعانــي، وطراوة كلماته ممشــوقة القد. الكتب جلبت كتبا، 
والدواويــن أنجبت دواوين، من شــوقي والمتنبي والشــابي 
ومظفر النواب والجواهري. كنت في قبال شــراء كل قطعة 

ثياب، أقتني كتابا.
Û  ،وكنــت مســتمتعا، وأنــا أطيــر كنــورس بيــن مرافــئ الثقافة

إلى أن اكتشفت موهبتي في لعب تنس الطاولة، والتحقت 
بنــادي مدينتــي تدريبــا فــي جــو دينــي معتــدل، ثــم ذهبــت 
تدريبــا إلــى الصالــة الرياضيــة فــي الجفيــر. وحيــث كانــت 
السياســة، وتحديــدا التيــار اإلســالموي السياســي قــد كشــر 
بأنيابــه هياجا في مرحلة الثمانينات، تحت شــعار )اإلســالم 
هــو الحل(، شــعار فضفاض بال مشــروع تنمــوي، وال إجابات 
واضحة ال سياسيا وال اقتصاديا، هذا الشعار الدسم المتنقل 
بيــن مايكروفونــات التيــار اإلســالمي مــن حركــة اإلخــوان 

المسلمين إلى حزب الدعوة إلى غيرهما... إلخ. 
Û  كان الجــو السياســي العــام أن الخالص األخــروي يكمن في

الهجــرة إلــى إيــران باعتبارهــا )جنة هللا الموعــودة( والدولة 
)الممهدة لإلمام المهدي( كما تم ترويجه حينها، وغيرها من 
الشــعارات الجذابة للشــباب. حزمت حقائبي مسافرا إليران 
بعــد تأثيــر إعالمــي بشــخصيات مختلفــة، كان البعــض منها 
يرانــي مؤهال للحوزة بســبب اهتماماتــي الثقافية واألدبية. 
درســت هنــاك الفقــه، وعلــم األصــول، والنحــو حتــى وصلت 
آلخــر مرحلــة، مرحلة )البحث الخــارج(، والتي كانت ما قبل 
االجتهاد. كلما طال العمر، تكبر األسئلة، وتضعف اإلجابات.

Û  وواقعيــة معرفيــة  بصدمــة  ســنوات  ثمانــي  بعــد  أصبــت 
وسياســية، خصوصــا وأنــا أرى فــي أكثــر مــن مرحلــة امرأًة 
ترجــم فــي حفــرة في الســاحة العامة في قم، قرب الجســر، 
غيــر أنــي اكتشــفت كيــف يتم برمجة الشــباب حركيــا، ومن 

كل أصقــاع العالــم بغســيل فكــري ال يقــود إال إلــى ســجن أو 
مقبــرة أو منفــى. رغــم تكــدس الكتــب اآليديولوجية، كانت 
حــرب  وعلــي  وأركــون  والجابــري  جبــران  كتــب  تزاحمهــا 
وســروش وقبانــي والمنفلوطــي وســارتر ونيتشــه وروســو. 
فبيــن صدمــات معرفيــة وأخــرى سياســية، بــدأت اكتشــف 
حقائــق كبيــرة، وفــي عمــر 26 اكتشــفت أن فكر أهــل البيت 
أرى  وأنــا  لــه سياســيا، خصوصــا  يــروج  عمــا  يختلــف  “ع” 
ظالمة السيد محمد حسين فضل هللا، وكيف كانت الحملة 
مستعرة ضده، وضد المرجع السيد الشيرازي الذي زرته في 
بيتــه، وكان تحــت إقامــة جبرية، وأنا شــاب كنت أبحث عن 
الحقيقــة الضائعــة، فراح يســألني أســئلة نحوية ال تخلو من 

مرح وخلق عظيم.
Û  وجدتــه متواضعــا وطيبا ال يســتحق ما حدث له، فقد عاش

غريبــا ومــات غريبــا؛ ألنــه كان يمتلــك رأيــا مختلفــا. أســمع 
إعــالم اإلذاعــة في طهــران وأنا شــاب، يقول يجــب احترام 
مراجــع الديــن، وفي داخل قم أجد المرجع الشــيرازي تحت 
مــن  مكتبتــه  تكســر  منتظــري  والمرجــع  الجبريــة  اإلقامــة 
قبــل المتظاهريــن المجيشــين، وأرى العرائــض تتكاثــر فــي 
تفســيق الســيد فضــل هللا؛ فقــط ألنه مســتقل، وهنا لحظت 
كان  كيــف  العيــن  بــأم  ورأيــت  والتناقضــات.  الشــوزفرينيا 
االنقــالب علــى المرجــع منتظــري، وتعبئــة الجماهيــر ضــده، 
وهــو كان القائــد االحتياطــي يومــا مــا. وفــي مراحــل أخرى 
ضــد المرجــع محمــد الصــدر، والــد مقتــدى الصــدر، وأخــرى 
ضــد خاتمــي بحجة أنــه منفتح فكريا، والهجمــة التي قادها 
األصوليــون فتــرة االنتخابــات الرئاســية ضــده، وســروش، 
للتاريــخ وتفكيــك  النقديــة  الــذي أحببــت قراءاتــه  المفكــر 
النصــوص، ووجــدت هنــاك مــن يكفره. وأي شــخص يحاول 
أن يبدي رأيه أو يســتقل في أي رؤية تاريخية أو فلســفية، 
فضــال مــن أن يكــون مختلفــا فــي رؤيتــه لواليــة الفقيه كان 
يتم التعامل معه أوال: بتصفية ســمعته قبل كل شــيء، كما 
مــورس مــع الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الدين، وإســقاطه 
جماهيريا كما يحدث اآلن للســيد الحيدري. شــابا كنت وأنا 
ألمــح االنقســام بيــن المجلــس األعلــى اإلســالمي للحكيــم، 

وحزب الدعوة والتراشق الواضح.
Û  تزاحمــت فــي عقلــي أســئلة ديكارتيــة، أيــن هــي مالئكيــة

االختــالف وحضــارة حريــة الرأي والرأي اآلخــر حول كل ما 
أراه، وأيــن هــي الحريــة التي تقال؟ هنــا عرفت أن المصالح 

هــي التــي تقود السياســة ال المبــادئ. ســقطت تماثيل كبرى 
فــي عينــي، والــذي بقــي هــو جمــال وقيــم أهــل البيــت “ع”، 
خصوصا اإلمام علي الذي الزمت منهجه عبر )نهج البالغة( 
قــراءة وتنقيبــا، حتــى وأنا فــي أوروبا. االمام علــي “ع” كان 
يركز على حب األوطان، والوســطية واالعتدال واإلنســانية 

مع اآلخر مسلما أو مسيحيا. 
Û  كانــت تجربــة مليئــة باألوجــاع، لكنهــا ســاهمت فــي فهمــي

الحقيقيــة  ومعرفتــي  اإلســالمية،  الحــركات  لــكل  الدقيــق 
لكارثية مفهوم )الدولة الدينية( سنية أو شيعية أو مسيحية 
أو يهودية، التي بسبب أخطائها المنهجية وفلسفتها للحياة 
تفتقــر للعلميــة، وال تقــود إال إلى زج الشــباب في نار جحيم 
السياســية. الوعــي المبكر قادني لفهم حقيقي إســتراتيجي 
يقــوم علــى حــب الوطــن ودولة القانــون، وفصــل الدين عن 

إدارة الدولة المدنية. 
Û  للحكــم والتصويــت علــى ميثــاق الملــك  تقلــد جاللــة  كان 

العمــل الوطنــي، الفرصة الذهبية وطوق النجاة بالنســبة لي 
للخروج من كل هذه الفوضى الثقافية، والحركية والمنطق 
الخطــأ فــي قــراءة فكــر أهــل البيــت “ع”. ففكــر أهــل البيــت 
ال يدعــو إلــى تحــزب، أو اســتخدامه كورقــة فــي سياســات 
الــدول، وال يجيــر ضــد هــذه الشــخصية أو تلــك. فكــر أهــل 
البيت أكبر من سياســات بشــرية تتغير مع تغيرات المصالح 
القوميــة واآلنية. جاء يــوم التصويت على الميثاق، حزمت 
أمتعتــي ليــال للســفر الى ســفارة البحرين في طهــران، وفي 
الســاعه السادســة صباحا هاتفني صديق قال لي: ســيد هل 
ســتذهب لتصــوت علــى الميثــاق؟ قلــت: نعــم وبنعــم أيًضا. 
وأنــا فــي إيران أســأل نفســي أســئلة نقدية: اإلمام الحســين 
يقــول  كمــا  خاصــة،  تاريخيــة  ظــروف  وفــق  يتحــرك  كان 
الشــيخ مطهري في كتابه )الملحمة الحســينية(، وحتى كبار 
المراجــع، فلمــاذا ال أحــد يتحــدث للنــاس عــن صلــح اإلمــام 
الحســن، و موقــف اإلمام الرضــا من الُحكم في عهده، حيث 
كان يحتكم للمصلحة العامة، وكان ولًيا للعهد، ولماذا ال احد 
يتحــدث بوضــوح عــن موقف االمــام علي )ع( مــن الصحابة 
)رض (حيــث كان مستشــارا للخليفة عمــر بن الخطاب )رض 
(، و هــو انتقد بشــدة، المتمردين علــى الخليفة الثالث )رض( 
ضــد الفتنــة القائمة. وكلها أحــداث يثبتها المؤرخون من كل 

الطوائف.
Û  لمــاذا يقتطــع جــزء مــن التاريخ يخــرج من ســياقه. وتكون

النظريــة المســيطرة فــي عقل الشــيعي هــو ثقافة الشــهادة، 
البيــت  والتحــدي والمواجهــة، فــي حيــن فــي ســيرة اهــل 
مواقــف كثيــرة تقوم على العمل الســلمي آنــذاك، ورفض أي 
تمــرد كمــا هو نهج االمــام الصادق. هنا فهمت لماذا األســس 
التــي يقــوم عليها منهــج المرجع الخوئي والمرجــع الحكيم، 
بــل 99 فــي المئــة من المراجــع الدينية تلتزم بنظرية الســلم 
والتواصل مع نظام البلد الذي يعيشون فيه دون أن يدخلوا 
الوطــن او النــاس لدفع فواتيــر سياســية. ودوري التاريخي 
الثقافــي هــو العمــل على ترســيخ نظريــة الفقــه المغيبة منذ 
1979 من التعاون الوطني مع الدولة. وأمتلك أدوات الفقه 
فــي التنظيــر لهــا. مــع هــذه أســئلة كانــت تختمــر فــي عقلي 
بصــورة قلــق معرفــي، حتــى رحت أبحــث في كتب فلســفة 
فكــر  خيــر  أن  القناعــة  وترســخت  الغــرب،  وزرت  الغــرب، 
للدول والمجتمعات هو الوســطية والتواصل لخير األوطان 
وقادتهــا. نعــم أهل البيــت يدعوننا لحفــظ األوطان، وحفظ 

أبناء الوطن من االحتراق.
Û  رجعــت إلــى البحريــن وقــد حســمت كل أســئلتي بوضــوح

معرفــي. وشــاء القــدر أن أكون في وطــن، ملكه خير الملوك 
حكمــة وثقافــة وخلقــا وُخلقــا وســعة صــدر وطيبــة قلــب 
تتســع لــكل العالــم. ومنذ رجوعــي، وأنا أدافع عن المشــروع 
اإلصالحي مواليا لجاللة الملك بكل وضوح وفخر واعتزاز، 
ومحبــا للخيــر للناس بالترافع عن همومــه بحرفية، مترافعا 
عــن ملفات وطنية معيشــية لخير الوطــن والناس، ال أعرف 
للمواقــف اإلنســانية، حامــال  الكراهيــة، داعمــا  إال  أكــره  أن 
رســالة التنويــر، أن أنــور النــاس والشــباب بعــدم الســقوط 
ضحايا لغواية أي شعار أو حركة انفعالية، تقود إلى محارق 
على حســاب الســلم األهلي والوطني. ومنــذ رجوعي أحمل 
كل االعتزاز وفائض الشكر لملك، استبدل غربتنا المتشظية 
إلــى لقاء وطن، و من التشــرد على أرصفــة الوجع إلى حياة 

آمنة في ربوع األرض.
Û  هدفي وما زال أن أنقذ أي شاب من أن يقع ضحية السياسة

ويذهــب عمره هباء، لذلك ســابقى مروجــا لنظريتي القائمة 
علــى الوســطية ودعــم الوطــن والقيــادة والنــاس كفلســفة 
فكريــة بخطاب معتدل حضاري يقــوم على االقناع العلمي، 
لذلك اقول: إن الكرامة والعزة وحب أهل البيت تقتضي أن 
نقف مع القانون، وندخل الناس في حياة جديدة تقوم على 

السالم وثقافة الحياة.
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سيد ضياء الموسوي

بدور المالكي



السيسي البوعينين: نرفض أي محاولة لتسيس ملف الجائحة عبر نشر الشائعات
الخارجيـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
والدفـــاع واألمن الوطني محمد السيســـي 
البوعينين أن “ما يجري اليوم من محاولة 
تســـيس لملـــف جائحـــة كورونـــا عبـــر بـــث 
مقاطـــع من خـــارج البحريـــن أو إعادة بث 
مشـــاهد مصورة مـــن أحـــداث قديمة هي 
محـــاوالت عابثـــة من أجل تســـييس ملف 
الجائحـــة”، مطمئًنـــا الجميـــع بـــأن “الوضع 
الصحـــي العام جيـــد جدا وفقا لمؤشـــرات 
االســـتقراء الميدانـــي وما نـــراه على أرض 
الواقـــع، والتـــي أكدت أن الوضـــع الصحي 

العام تحت السيطرة”.
وحذر النائب السيسي من “مغبة اإلنجرار 
خلف الشـــائعات وإعادة تداولها خصوصا 

جاهـــدة  تســـعى  المحـــاوالت  تلـــك  أن 
الســـتغالل البعـــض ِممـــن قـــد ينجـــر خلف 
تلـــك الشـــائعات التـــي قد تخلـــق قلق غير 
مبـــرر وبلبلة تعرقـــل عمل الفريـــق الطبي، 
وذلك في محاولة لضرب الجهود الوطنية 
المشـــكورة لفريـــق البحرين والتي أرســـت 
بســـفينة البحريـــن لبـــر األمـــان منـــذ بـــدء 

تفشي الجائحة”.
وطالـــب رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني “الجميع بضرورة 
التكاتـــف والتوحـــد ضـــد تلـــك الشـــائعات 
الفريـــق  فـــي  الثقـــة  وتعزيـــز  ومطلقيهـــا 
الوطني الـــذي أدار هذه األزمة بكل حكمة 
واقتـــدار، عبر تطبيق إجـــراءات احترازية 
متميـــزة وعمليـــات إغـــالق ممنهـــج وفـــق 

مـــا تقتضيـــه المصلحـــة العامـــة، خصوصا 
أن مملكـــة البحريـــن وفرت اللقاح بشـــكل 
مجانـــي ومتســـاو لجميـــع أفـــراد المجتمع 
البحرينـــي دون تفرقـــة أو تمييـــز لتحقيق 

أفضل سبل الوقاية للجميع”.
وتابـــع “إن موجـــة الشـــائعات الكبيرة التي 
بـــات يلحظهـــا الجميـــع جـــاءت لهـــدم تلك 
الجهـــود وإدخـــال المواطـــن والمقيـــم في 
قلق مســـتمر وخلق بلبلة يســـتفيد كل من 
يحاول التكسب من معاناة الجميع، وذلك 
عبر كل الوســـائل اإلعالمية الممكنة، لذلك 
نحتـــاج أن نكـــون حريصين على اســـتقاء 
مصادرهـــا  مـــن  الصحيحـــة  المعلومـــات 
الموثوقـــة ورصـــد تلـــك الشـــائعات ذاتيـــا 

وعدم تداولها”.

وفـــي ذات الســـياق قـــال السيســـي”إن ما 
تمر به البحريـــن اليوم يمر به العالم أجمع 
مـــن ازديـــاد مضطرد في أعـــداد اإلصابات 
مـــع زيادة شـــدة األعـــراض وبالتالي زيادة 
فـــي أعـــداد الوفيـــات، وإن أقـــل مـــا ندين 

الكورونـــا  خطفتهـــم  الذيـــن  ألحبتنـــا  بـــه 
وللفريـــق الطبـــي الـــذي يعمـــل علـــى مدار 
هـــذا  علـــى  االنتصـــار  أجـــل  مـــن  الســـاعة 
الوبـــاء هو أن نكون اكثر التزاما من خالل 
التمسك باإلجراءات االحترازية والتباعد 

االجتماعي وقرارات اللجنة التنسيقية”.
وأشـــاد البوعينيـــن فـــي ختـــام تصريحـــه 
البـــالد  عاهـــل  مـــن  الكريمـــة  بالرعايـــة 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 

آل خليفة، وحرصه المســـتمر على تحقيق 
وتوفيـــر كل مـــا مـــن شـــأنه تعزيـــز الصحة 
العامـــة وبالشـــكر الجزيل إلـــى قائد فريق 
البحريـــن واللجنة التنســـيقية ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة وجميع 
العامليـــن فـــي الصفوف األولى مـــن أفراد 
وضباط وعاملين بوزارة الداخلية وجميع 
وجميـــع  الطبـــي  القطـــاع  فـــي  العامليـــن 
الجهـــات الحكوميـــة ومنظمـــات المجتمـــع 
المدني والمتطوعين نظير ما يبذلونه من 
عمـــل وطنـــي مخلص بمـــا يفـــوق طاقتهم 
وذلـــك من أجـــل صحـــة وســـالمة الجميع 
االمـــر الـــذي يجـــب أن يقابـــل باالحتـــرام 

والتقدير وااللتزام.

النائب محمد البوعينين

مكتب النائب محمد السيسي البوعينين

الوضع الصحي تحت 
السيطرة... ودعوة 

“الصحة” إليضاح الحقائق

البحراني: “مالية النواب” ترفع 32 تقريرا

“كورونا” تحول دون إقامة مسلخ مؤقت ألضاحي العيد بالمحرق

الحكومـــة مـــع  مشـــتركة  و7  تنســـيقية...   5 منهـــا  اجتماعـــا   36

لالشـــتراطات ومطابـــق  عاًمـــا   15 منـــذ  مســـتخدم  الكعبـــي: 

الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  قـــال 
إن  البحرانـــي  محمـــود  واالقتصاديـــة 
بلـــغ  للجنـــة  المحالـــة  الموضوعـــات  عـــدد 
 28 اللجنـــة  أنجـــزت منهـــا  50 موضوًعـــا، 
بشـــأن  تقريـــًرا   32 ورفعـــت  موضوًعـــا، 
الموضوعـــات المحالـــة إليهـــا، مـــن بينها 5 
مراســـيم بقانـــون، و9 مشـــروعات بقانون 
تشـــمل مشـــروع قانـــون اعتمـــاد الميزانية 
العامـــة للدولـــة 2021 - 2022، ومشـــروَعا 
قانـــون تـــم رفع تقرير مدمج بشـــأنهما في 
الـــدور الســـابق، وتـــم إعادتهمـــا للجنة، و4 
اقتراحـــات بقانـــون، و9 اقتراحات برغبة، 
الحســـاب  بشـــأن  تقريريـــن  جانـــب  إلـــى 
الختامـــي للدولـــة، وكذلـــك تقريـــر بشـــأن 
وتقريـــر  القادمـــة،  األجيـــال  احتياطـــي 

الميزانية العامة للدولة.

دور  فـــي  عقـــدت  اللجنـــة  أن  وبيـــن 
 5 منهـــا  اجتماًعـــا   36 المنصـــرم  االنعقـــاد 
اجتماعـــات  و7  تنســـيقية،  اجتماعـــات 
مشـــتركة مع الحكومة لمناقشـــة مشـــروع 
قانـــون الميزانيـــة العامـــة للدولـــة 2021 - 
2022 بعضهـــا بحضـــور أعضـــاء مجلـــس 
النـــواب، وأعضـــاء لجنـــة الشـــؤون المالية 

واالقتصادية بمجلس الشورى.
جـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحافـــي نظمتـــه 
للجنـــة  النـــواب  لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
الشـــؤون المالية واالقتصاديـــة بالمجلس، 
الســـتعراض أهم ما تم إنجـــازه خالل دور 
االنعقـــاد الثالـــث مـــن الفصـــل التشـــريعي 

الخامس.
التـــي  الموضوعـــات  أهـــم  مـــن  أن  وبيـــن 
تناولتها اللجنة وناقشـــتها مشروع قانون 

باعتمـــاد الميزانية العامة للدولة للســـنتين 
الماليتين 2021 - 2022 المرافق للمرسوم 
رقم )70( لســـنة 2020، الحساب الختامي 
الموحـــد للدولـــة للســـنة الماليـــة المنتهيـــة 
في 31 ديســـمبر 2016 وتقرير أداء تنفيذ 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للســـنة الماليـــة 
حســـاب  مـــن  المناقـــالت  وكشـــف   ،2016
التقديـــرات األخـــرى للـــوزارات والجهـــات 
2016م،  الماليـــة  للســـنة  الحكوميـــة 
والحســـاب الختامي الموحد للدولة للسنة 

الماليـــة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019 
وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة 
للســـنة الماليـــة 2019، وكشـــف المناقالت 
من حســـاب التقديرات األخـــرى للوزارات 
الماليـــة  للســـنة  الحكوميـــة  والجهـــات 
2019م، إلـــى جانـــب الحســـاب الختامـــي 
الحتياطي األجيال القادمة للســـنة المالية 
المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2016م، بعـــد 
تدقيقـــه مـــن قبـــل ديـــوان الرقابـــة المالية 
واإلدارية، ودراســـة المرســـوم بقانون رقم 
)23( لســـنة 2020 بشأن التصرف في جزء 
مـــن أمـــوال حســـاب احتياطـــي األجيـــال 
القادمة،والمرســـوم بقانون رقم )22( لسنة 
2020 بـــإدراج مصروفـــات طارئـــة ضمـــن 
الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للســـنة الماليـــة 

.2020

قـــال وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام خلـــف إنـــه 
ترخيـــص  العتمـــاد  االســـتجابة  يتعـــذر 
المســـلخ المؤقـــت بمجمـــع 215 بالمحـــرق 

لموسم عيد األضحى المبارك.
وأشـــار في رده على طلـــب مجلس البلدي 
بهـــذا الخصـــوص إلـــى أن قانـــون الصحـــة 
العامة وتوصيات الفريق الطبي لمكافحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( بخصـــوص 
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي للحد 
من انتشار الفيروس، دفعت وكالة الثروة 
الحيوانيـــة إلى عدم الموافقة على اعتماد 

الترخيص المطلوب.
واقتـــرح أن تقـــوم جمعية الحـــد الخيرية 
بالتواصـــل مـــع أحـــد المســـالخ المعتمـــدة 
والمتمثلـــة فـــي مســـلخ حظائـــر الهملـــة أو 

مســـلخ شـــركة البحرين للمواشي بمنطقة 
ســـترة، الذين تتم إدارتهما تحت إشـــراف 
بيطري، وذلك باالتفاق معهم في موضوع 

ذبح األضاحي.
مـــن جهته، قال البلـــدي عبدالعزيز الكعبي 
إن المســـلخ المذكـــور يتـــم الترخيـــص لـــه 
وهـــو مجهـــز  الماضيـــة،  عامـــا   15 خـــالل 
ومطابق لالشـــتراطات المعمول بها، ويتم 
المختصيـــن  الذبـــح فيـــه تحـــت إشـــراف 
وإشـــراف بيطـــري، وبالتالـــي فـــإن الموقع 

المذكور ال يعد من العشوائيات.
ولفـــت إلـــى أن كثيرا مـــن أهالـــي المحرق 
شـــخصية  بصفـــة  أضحياتهـــم  يســـتلمون 
مـــن الموقع المذكور وبشـــكل ســـنوي، وأن 
تحويـــل موقـــع الذبـــح لمنطقتـــي الهملـــة 
وسترة سيســـبب عبئا ومشقة كبيرة على 

األهالي.
ودعـــا رئيـــس المجلـــس غـــازي المرباطـــي 
بإصـــدار  المعنييـــن  توجيـــه  إلـــى  الوزيـــر 
الموقـــع  الســـتخدام  الـــالزم  الترخيـــص 
كمسلخ مؤقت جريا على العادة السنوية، 
مع التأكيد على استعداد الجمعية االلتزام 

بأية اشتراطات أو ضوابط.
حيـــث وافـــق المجلـــس على رفـــع توصية 
بالمطالبـــة بإقامـــة المســـلخ المؤقـــت مـــع 

االلتـــزام بأيـــة إجـــراءات احترازيـــة تتخذ 
في هذا الشأن.

واســـتعرض المجلس خطابا سابقا لوكيل 
الثـــروة الحيوانية يتضمـــن موافقته على 
الترخيـــص للمســـلخ المؤقت مع اشـــتراط 
توفيـــر كادر طبي بيطـــري لفحص اللحوم 
للتخلـــص  حاويـــة  وتوفيـــر  المذبوحـــة، 
الســـليم من مخلفـــات الذبـــح، والمحافظة 
علـــى النظافـــة العامـــة بالمســـلخ المؤقـــت 
فـــي  الذبائـــح  ونقـــل  المحيطـــة،  والبيئـــة 

مركبات مبردة.
البيطريـــة  المحاجـــر  قســـم  أن  وأكـــد 
وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة  والمســـالخ 
تلتـــزم  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
بالرقابـــة علـــى عمليات الذبـــح طوال مدة 

الترخيص.

النائب محمود البحراني

المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  وافـــق 
الشـــمالية علـــى رفع توصيـــة لوزير 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 
والتخطيـــط العمرانـــي بتخصيـــص 
أرض بمنطقـــة إســـكان عالي مجمع 
734 لعمـــل مواقف عامة بمســـاحة 

تقدر بـ 1200 متر مربع.
حســـين  البلـــدي  قـــال  جهتـــه  مـــن 
العالـــي إن منطقـــة عالـــي تخلو من 
لمواقـــف  المخصصـــة  المســـاحات 
جـــاء  المقتـــرح  وإن  ســـيارات، 
لتلبيـــة احتياجـــات األهالي وبعض 
والمنشـــآت  الخدميـــة  المؤسســـات 
الدينية ومدارس وأسواق تجارية، 
موضحـــا أن المقتـــرح يهـــدف إلـــى 
توفير المواقف العامة في المنطقة 
للحاجـــة الماســـة إليهـــا، فضـــال عن 
تنظيـــم مواقـــف المنطقـــة وإضفاء 

الصيغة الحضارية عليها.
وتابـــع العالـــي بأن تخصيـــص هذه 
المساحات كمواقف عامة من شأنه 
الوقـــوف  مـــن مشـــكالت  يحـــد  أن 
الخاطئ والمشاجرات بين األهالي، 
فضـــال عـــن تنظيـــم المواقـــف فـــي 
هـــذه األراضـــي الفضاء واســـتغالل 
المســـاحات لتوفيـــر أكبـــر عـــدد من 

المواقف.

تخصيص مواقف عامة بمجمع 734 في عالي

قـــال النائب خالد صالح بو عنق 
لـ “لبالد” بأنه ســـيتم فتح شارع 
٣٨ مـــع شـــارع ريـــا مـــن ضمـــن 
المشـــاريع التطورية في قاللي. 

وأضـــاف “كمـــا ســـيتم تحويـــل 
عنـــوان مقبـــرة قاللي مـــع جامع 
الخيـــر والمجمع التجـــاري على 

عنوان قاللي بدل سماهيج”.

بو عنق: فتح شارع 38 مع شارع ريا

قـــرر مجلـــس بلـــدي المحـــرق إعادة 
رفـــع توصيته بشـــأن تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة تضم كل الجهـــات المعنية 
وســـريعة  فوريـــة  قـــرارات  التخـــاذ 
القديمـــة  البيـــوت  هـــدم  بشـــأن 

المهجورة.
وقـــال رئيس مجلس بلـــدي المحرق 
غـــازي المرباطي إن البيوت متهالكة 
لدرجـــة ال يمكـــن معهـــا ترميمها، في 
حيـــن تجبـــر الثقافـــة أصحابها على 

ترميمها وتمنعهم من هدمها.
وأشـــار إلـــى أن المجلس ســـبق وأن 
مشـــتركة  لجنـــة  بتشـــكيل  طالـــب 
تملك كامل الصالحية التخاذ القرار 
الفوري لمتابعة هذه الحاالت، وذلك 
اختصارا للمسار الطويل لإلجراءات 
التـــي تتطلب هدم البيـــوت القديمة 

المهجورة.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار مدير عام 
الجـــودر  إبراهيـــم  المحـــرق  بلديـــة 
إلـــى أنه تم مخاطبـــة هيئة البحرين 
مؤخـــرا  وتـــم  واآلثـــار،  للثقافـــة 
الحصـــول علـــى تقريـــر فنـــي منهـــم 
بالسماح بالهدم الكلي لمجموعة من 

المنازل في مجمـــع 2013 بالمحرق، 
واُتخذت على إثره كافة اإلجراءات 
الالزمـــة ومخاطبة الجهـــات المعنية 
باإلضافـــة إلـــى مجموعـــة خدمـــات 
المشتركين لالســـتدالل على بيانات 
المالـــك، لمواصلة اتخـــاذ اإلجراءات 

الالزمة لهدم العقار بشكل كامل.

غازي المرباطي

ــار اإلجــــــــــــــراءات الـــمـــطـــولـــة ــ ــس ــ ــم ــ ــا ل ــبـ ــنـ تـــجـ
لجنة مشتركة لهدم البيوت المهجورة

قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم 
الشـــيخ  جســـر  ممشـــى  إن  الجـــودر 
خليفـــة ليـــس ممشـــى رســـميًا، وإنمـــا 
هـــو منطقة خدمات أرضية مرصوفة 
بالطـــوب، وهـــو مـــا أوهم النـــاس بأن 

هذه المنطقة ممشى.
جـــاء ذلـــك فـــي تعليقـــه علـــى طلـــب 
ممثـــل منطقة الحد البلدي عبدالعزيز 
صيانـــة  بشـــأن  بإحاطتـــه  الكعبـــي 
الممشـــى وحاجتـــه للصيانـــة العاجلة 
لما يشكله من مرفق حيوي لمرتاديه.
وأضاف الجودر أنه سيتم العمل على 
االســـتفادة مـــن هذا الموقع والســـعي 
لتلبية طلبات المرتادين له من خالل 
القيام ببعض أعمال التشجير وتزويد 

المنطقة بالكراسي اإلسمنتية.
وفي ســـياق متصـــل، طالـــب مجلس 

بلدي المحرق بمساواة حدود المنازل 
بمنطقة شرق الحد في خط مستقيم 

من مختلف الجهات.
وقـــال البلـــدي عبدالعزيـــز الكعبي إن 

حدود المنازل في شـــرق الحد ليست 
البعـــض  يمنـــح  مـــا  وهـــو  متســـاوية 
مســـاحة أكبر مـــن اآلخرين تصل في 

بعض األحيان إلى 3 أمتار.

إبراهيم الجودر 

ــة ــ ــي ــ ــة خــــــدمــــــات أرض ــقـ ــطـ ــنـ الــــــــجــــــــودر: مـ
ممشى جسر الشيخ خليفة غير رسمي
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المنامة - وزارة الخارجية

مــمــلــكــة  خـــارجـــيـــة  وزارة  ــت  ــ ــ أدانـ
البحرين واستنكرت بشدة محاولة 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الـــمـــدعـــومـــة 
ــران الــقــيــام بــهــجــوم عــدائــي  ــ مــن إي
بجنوب  مفخخ  زورق  باستخدام 
استمرار  أن  مؤكدة  األحمر،  البحر 
العدائية  األعمال  هذه  في  الحوثي 
واضًحا  إصـــراًرا  يعكس  الممنهجة 
عـــلـــى تـــهـــديـــد الـــمـــاحـــة الــبــحــريــة 
ــرار في  ــقـ ــتـ ــة األمــــن واالسـ ــزعـ وزعـ

المنطقة.
بقوات  الخارجية  وزارة  تشيد  وإذ 
ــيــمــن الــتــي  ــي ال ــتــحــالــف فـ ــم ال دعــ
ــراض الــــــزورق  ــ ــتـ ــ ــن اعـ تــمــكــنــت مــ
ــهــا تـــؤكـــد ضــــرورة  ــره، فــإن ــيـ ــدمـ وتـ
أجل  مــن  الــدولــيــة  الجهود  تكثيف 
اإلرهــابــيــة،  الميليشيات  هــذه  ردع 
المستمرة  النتهاكاتها  حــد  ووضـــع 
إلى  الدولية والتي تهدف  للقوانين 

عرقلة حركة الماحة البحرية.

البحرين تدين تهديد الحوثيين للمالحة البحرية

قالليون لـ “^”: تطوير الساحل وسط الظروف االستثنائية محل تقديرنا
الـــوزراء رئيـــس  العهـــد  ولـــي  وســـمو  الملـــك  جاللـــة  نشـــكر 

أشــــــــاد مــــواطــــنــــون مـــــن قـــالـــي 
بــالــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة لــتــطــويــر 
في  جــاء  أنــه  موضحين  الساحل، 
اقــتــصــاديــة صعبة،  ــروف  ظـــل ظــ

يضاف إليها تحديات الجائحة.
ــبــاد”  “ال ـــ  ل الـــجـــودر  وعــبــر فيصل 
الــبــاد صاحب  لعاهل  شــكــره  عــن 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
بتخصيص  السامي  بأمره  خليفة، 
التي أضحت  ساحل قرية قالي، 
ــيــرة مــتــرامــيــة  ــنــة كــب ــوم مــدي ــيـ الـ
الـــقـــرار  أن  ــًدا  ــ ــؤكـ ــ مـ األطــــــــــراف، 
السياحية  الحركة  ينعش  ســوف 
ويقلل  والــتــرفــيــهــيــة  ــتــجــاريــة  وال
مــن الــضــغــط عــلــى الــخــدمــات في 

المناطق األخرى.
ولي  في  ثقة  “كلنا  الجودر  وتابع 
ــعــهــد رئـــيـــس الـــــــوزراء صــاحــب  ال
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
حــمــد آل خــلــيــفــة، فـــي الــتــوجــيــه 
خدمة  وفـــي  ــمــشــروع،  ال لتطوير 
القريبة  والــمــنــاطــق  قــالــي  أهــالــي 
اليوم  البحرين  أن  منها، خصوًصا 
جــديــدة  مــشــروعــات  عــلــى  مقبلة 
وهي  المناطق،  معظم  في  شاملة 
مشروعات تعبر عن الرؤية الثاقبة 
أفضل  لغد  والمستنيرة  والبعيدة 

وللجميع”.
األنصاري  يوسف  قال  جهته،  من 
قالي  ساحل  تطوير  مشروع  إن 
ومــــا ســيــشــمــلــه مـــن مــشــروعــات 
متنوعة ومن فتح للمنافذ وتوفير 
والفرح  السعادة  أدخــل  للمواقف، 
والسرور في قلوب جميع األهالي، 
إلى  بحاجة  المنطقة  أن  خصوًصا 
أي  من  أكثر  الخدمات،  هــذه  مثل 

وقت مضى.

أن قالي  إلـــى  ــاري  االنـــصـ ولــفــت 
اليوم،  نموذجية  مدينة  أضحت 
الحكيمة  الــقــيــادة  بتوجيه  تتجه 
ــالـــد صــالــح  ومــتــابــعــة الـــنـــائـــب خـ
ــي،  ــ ــالـ ــ ــق، واهــــتــــمــــام األهـ ــ ــن ــوعــ ــ ب
ــذيـــن اســـتـــمـــروا فـــي الــســنــوات  الـ
المبادرات  بتقديم جميع  الماضية 
لتطوير  المختلفة،  االجــتــمــاعــيــة 
قــالــي وتــحــســيــن خــدمــاتــهــا، بما 

ينعكس إيجاًبا على المواطن.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت ليلى 
صالح إن هنالك فرحة كبيرة لدى 
التطوير  مع  جميًعا،  قالي  أهالي 
الذي سيناله ساحل المنطقة قريبا، 
المتنفس  سيوفر  أنــه  إلــى  الفــتــة 

المطلوب للناس، وألوالدهم.
وأضـــــــافـــــــت “نـــــحـــــن ســـعـــيـــدون 
التي  هــذه  اإلجــرائــيــة  بالخطوات 
انــتــظــرنــاهــا مــنــذ فـــتـــرة، والــتــي 
ستمكن أوالدنا من أن ينالوا جميع 
قريبون  وهم  المطلوبة  الخدمات 

منا”.
ــت لــيــلــى “أضــــف إلـــى ذلــك  ــ وأردفـ
ــحــكــومــة فـــي تــطــويــر  اهـــتـــمـــام ال
المدارس  وإنشاء  التحتية  البنية 
وتــــوســــعــــة الـــــــشـــــــوارع بـــقـــالـــي 
الخدمية  ــمــشــروعــات  ال وإنـــشـــاء 
الظروف  كل  رغم  مستمر،  بشكل 
ــتــحــديــات الــتــي  االقــتــصــاديــة وال

أوجدتها الجائحة”.

هزاع  بو  قال عيسى  ناحيته،  من 
إن مــشــروع ســاحــل قــالــي يمثل 
ألهالي  للمستقبل  حقيقية  نقلة 
مضيًفا  المحرق،  وأهالي  المنطقة 
“البحرين مقبلة بإرادة أبنائها نحو 
ــع جـــديـــد، يــقــوم على  ــ عــهــد وواقـ
في  الحقيقية  ــرغــبــة  وال اإلرادة 
يعبر  الذي  العصري  الجديد  البناء 

عن تطلعات الناس ومساعيهم”.
لنثمن جميع  “إنــنــا  هــزاع  بــو  وزاد 
تعبر  التي  الــدولــة،  مــن  المساعي 
قالي  بأبناء  الوافر  االهتمام  عن 

وأهاليها الكرام”.
المناعي عن  أحمد  ذلــك، عبر  إلــى 
عاهل  لجالة  والثناء  الشكر  بالغ 
السامية  تــوجــيــهــاتــه  عــلــى  ــبــاد  ال
ــي وتـــخـــصـــيـــص  ــ ــالـ ــ ــل قـ ــاحــ ــســ ــ ل
ذلـــك، مضيًفا  ــازمــة  ال الــمــيــزانــيــة 
العهد  ولي  لسمو  “الشكر موصول 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء عـــلـــى جـــهـــوده 
الــمــقــدرة والــتــي تمثل فــخــًرا لكل 

البحرينيين”.
وأفاد بأن “الساحل سيمثل واجهة 
ــقــالــي، ولــجــمــالــيــتــهــا،  حــضــاريــة ل
وسيقدمها بالشكل الذي تستحقه 
ويستحقه أهاليها، كما أن الجهود 
شــارع  كتطوير  األخـــرى  المكملة 
المحرق  ألهالي  إضافة  تمثل  ريا، 
يــقــدرون مساعي  كــكــل، والــذيــن 

وجهود النائب خالد بو عنق”.
ــمــنــاعــي قــائــا “نــأمــل  واخــتــتــم ال
ســــرعــــة إنـــــشـــــاء نــــــــادي قـــالـــي 
االبتدائية  والــمــدرســة  الــريــاضــي، 
ومستشفى  لــلــبــنــات  اإلعــــداديــــة 
لقالي، الذي يمثل مطلبا كبيرا مع 
كدلمونيا  الجديدة  المدن  خــروج 

وأمواج وغيرها”.

ــلـــس الـــبـــلـــدي  ــمـــجـ وافـــــــق الـ
ــي اجـــتـــمـــاعـــه  ــ الـــشـــمـــالـــي فـ
االعتيادي الثامن عشر أمس 
االثنين على رفع توصية أكد 
فيها النظر في إمكانية دراسة 
قــرار  تبني  االســكــان  وزارة 
تنظيمي في تسكين الطلبات 
االسكانية للساكنين في قرى 
الدائرة األولى في المحافظة 
في  النخيل  بشارع  الشمالية 
بمدينة  اإلسكاني  المشروع 
ــان وذلـــــــك أخـــــــذا فــي  ــمـ ــلـ سـ
الجغرافي  الــعــامــل  االعــتــبــار 
في قرب المدينة من قراهم 
وسكن عوائلهم وذلك تعزيزا 
لــمــبــدأ الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
والنسيج  البحرينية  األســرة 

االجتماعي.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح مــقــدم 
الــمــقــتــرح الــبــلــدي ســيــد شبر 
المقترح  فكرة  أن  الــوداعــي 
ــي الـــعـــمـــل عــلــى  ــ تـــتـــمـــثـــل فـ
لحاملي  الــضــمــانــات  تــوفــيــر 
قرى  في  اإلسكانية  الطلبات 
الدائرة األولى في المحافظة 

الشمالية بقرى شارع النخيل 
ــحــصــول عــلــى وحـــدة  فـــي ال
ــروع  ــشـ ــمـ ــة فــــي الـ ــيـ ــانـ ــكـ إسـ
اإلســـكـــانـــي بــمــديــنــة ســلــمــان 
بــحــكــم قــــرب الــمــديــنــة من 
قراهم وسكن عوائلهم وذلك 
على  الــحــفــاظ  لمبدأ  تــعــزيــزا 
وحــــدة األســـــرة الــبــحــريــنــيــة 

والنسيج االجتماعي .
وأوضح الوادعي أن المساحة 
االســـتـــيـــعـــابـــيـــة والـــعـــدديـــة 
ــلـــوحـــدات اإلســـكـــانـــيـــة في  لـ
لمدينة  اإلسكانية  المشروع 
في  اإلمكانية  تعطي  سلمان 
استيعاب الطلبات اإلسكانية 
األخرى  المناطق  في  القائمة 
ــي الـــبـــحـــريـــن وفـــــي قـــرى  فــ
الدائرة األولى في المحافظة 
استحالة  مــؤكــدا  الشمالية، 
إمــكــانــيــة تــشــيــيــد مــشــروع 
إســكــانــي فـــي قـــرى الـــدائـــرة 
األولــــــــــى فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة 
الشمالية يمكن بموجبه تلبية 
قرى  في  اإلسكانية  الطلبات 

شارع النخيل.

مقترح بتسكين الطلبات اإلسكانية لـ “أولى الشمالية” في مدينة سلمان

إبراز مشروعات التسيير الذاتي والضمان الصحي
الوطنـــي” “االتصـــال  مـــع  اإلعالمـــي  التعـــاون  تنســـق  “الصحـــة” 

الصالح  أشادت وزيرة الصحة فائقة 
بدور الرئيس التنفيذي لمركز االتصال 
قيادة  في  البنخليل  يوسف  الوطني 
التعاون  بتعزيز  يضطلع  الذي  المركز 
الجهات  بــيــن  اإلعـــامـــي  والــتــنــســيــق 
الحكومية، وما يدعم استراتيجيات 
االتصال الوطني ويسهم في تطوير 

الخطاب اإلعامي الحكومي.
ــــك خــــال اســتــقــبــال وزيــــرة  جــــاء ذل
الصحة أمس بمكتبها بديوان الوزارة 
بـــأبـــراج الــخــيــر بــمــنــطــقــة الــســنــابــس 
االتــصــال  لــمــركــز  التنفيذي  الــرئــيــس 
والتنسيق  التعاون  لبحث  الوطني، 
الــصــحــة  وزارة  بـــيـــن  الـــمـــشـــتـــرك 
يخدم  بما  الوطني  االتــصــال  ومــركــز 
في  الحكومية  اإلعامية  السياسات 

مملكة البحرين.

التنسيق  بــحــث  تــم  ــلــقــاء  ال ــال  وخــ
ــيــن الـــــــوزارة والـــمـــركـــز،  ــمــشــتــرك ب ال
ــســيــاســات اإلعــامــيــة  بــمــا يـــخـــدم ال
الــحــكــومــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــاء بــمــنــظــومــة  ــ ــقـ ــ وتـــطـــويـــرهـــا واالرتـ
ومختلف  المواطنين  مــع  الــتــواصــل 
محلًيا  ســــواء  اإلعـــامـــيـــة  ــجــهــات  ال
وخارجًيا، إلبراز المنجزات الحضارية 
البحرين  إليه  وصلت  وما  المتحققة 
من تطور ونماء في هذا العهد الزاهر. 
المشروعات  إبــراز  على  التركيز  وتم 
ــج الــصــحــيــة الـــتـــي تــلــبــي  ــرامــ ــ ــب ــ وال
مثل  البحريني  المجتمع  احتياجات 
الذاتي،  والتسيير  الصحي  الضمان 
بما  العامة  الصحة  برامج  إلى جانب 
فيه توعية ورفع تعزيز الصحة لدى 

المواطنين.

بالغ  عــن  البنخليل  أعـــرب  ذلــك  إلــى 
واالستعداد  الصحة  لوزيرة  تقديره 
ــمــنــظــومــة  ــال ــاء ب ــ ــق ــ ــارت ــ ــاون ل ــعـ ــتـ ــلـ لـ

اإلعامية في مملكة البحرين. 
واستعرض خال اللقاء استراتيجية 
المركز ودوره في االرتقاء بمنظومة 
ومختلف  المواطنين  مــع  الــتــواصــل 
وخارجًيا،  محلًيا  اإلعامية  الجهات 
ويبرز  الحقيقية  الصورة  يعكس  بما 
والمكتسبات  الحضارية  المنجزات 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا مــمــلــكــة 

البحرين.
ــاع تـــم تــأكــيــد  ــمـ ــتـ وفــــي خـــتـــام االجـ
بين  المشترك  التعاون  تعزيز  أهمية 
للرسالة اإلعامية  الجانبين، توحيًدا 
من  المستفيدة  للقطاعات  الموجهة 
الصحة خصوصا في  خدمات وزارة 
ضوء المبادرات المستمرة والمتنوعة 
ــفــذهــا الـــــــــوزارة وبــحــســب  ــن ــي ت ــتـ الـ
التي  والتقارير  الصحية  المؤشرات 
القطاع  تطور  مامح  وتبين  تصدر 

الصحي.

المنامة - وزارة الصحة
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“الصحة”: غلق مطعم وناٍد صحي وصالونين
ــم ــاعـ ــطـ ــمـ والـ لـــلـــمـــنـــشـــآت  ــة  ــفـ ــالـ ــخـ مـ  31... أيـــــــام   3 خــــــالل 

العامة  بــإدارة الصحة  كشف قسم مراقبة األغذية 
بــوزارة الصحة عن إغاق مطعم غلًقا إداريــًا لمدة 
بالتنسيق  وذلـــك  مــطــعــمــا،   11 ومــخــالــفــة  أســبــوع 
للمعارض  الــبــحــريــن  وهــيــئــة  الــداخــلــيــة  وزارة  مــع 
والمؤتمرات التخاذ اإلجراءات الازمة إلحالة هذه 
المطاعم للجهات القانونية، وذلك إثر رصد مخالفات 
لإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد من 
انتشار الفيروس حيث يأتي ذلك استمراًرا لمتابعة 
اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد من 
19” والصادرة من  انتشار فيروس كورونا “كوفيد 
التفتيشية  الزيارة  الصحة. جاء ذلك خال  وزارة 
الــعــامــة من  الــصــحــة  إدارة  بــهــا مفتشو  قـــام  الــتــي 
قسم مراقبة األغذية بالوزارة وبالتعاون مع وزارة 
ــمــوافــق 23 مايو  الــداخــلــيــة، يـــوم أمـــس األحــــد ال
2021م في إطار تكثيف الزيارات والتي تهدف إلى 
الصحية  باالشتراطات  المنشآت  التزام  من  التأكد 
والقرارات األخيرة المنصوص عليها، حيث شملت 

95 مطعًما في مختلف المحافظات.
المطاعم  تلك  لمخالفة  نــظــًرا  أنــه  الـــوزارة  وبينت 
المنصوص  التنظيمية  واالشتراطات  لــإلجــراءات 

 2020 لسنة   51 رقـــم  ــوزاري  ــ الـ ــقــرار  ال فــي  عليها 
في  تطبيقها  الواجب  الصحية  االشتراطات  بشأن 
المطاعم والمقاهي الحتواء ومنع انتشار فيروس 
للتعليمات  مخالفات  ورصــد  )كــوفــيــد19-(،  كورونا 
حيال  القوانين  تطبيق  تم  الــشــأن،  بهذا  الــصــادرة 
المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري 
مــأمــوري  مــع  بالتنسيق  قــامــوا  الــقــضــائــي  الــضــبــط 
الضبط القضائي بوزارة الداخلية ووزارة الصناعة 
التفتيش،  بــــإدارة  متمثلة  والــســيــاحــة  والــتــجــارة 
إدارًيـــا  وغلقها  المطاعم  هــذه  مخالفة  ضبط  وتــم 

اإلداريــة  اإلجـــراءات  التخاذ  تمهيًدا  أسبوع،  لمدة 
والقانونية بهذا الشأن.

وقالت وزارة الصحة إنه خال زيارات مساء يوم 
أمس تم التشديد على توعية هذه المنشآت والتي 
للمجمعات  بــالــدخــول  الــســمــاح  اقــتــصــار  بينها  مــن 
والمقاهي  للمطاعم  الداخلية  والقاعات  التجارية 
على الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا 
التطعيم ومرور أسبوعين  من خال أخذ جرعتي 
المتعافين والذين  إلى جانب  الثانية  الجرعة  على 
تــزيــد أعــمــارهــم عــن 18 عــامــا، إضــافــة إلــى أهمية 

ــذه الــمــحــات  ــــادي هــ ــرت ــرارة مــ ــ ــة حــ ــ قـــيـــاس درجـ
النسبة  إلى  للمنشآت  االستيعابية  الطاقة  وتقليل 
الــمــســمــوحــة، ووضــــع عـــامـــات ألمـــاكـــن الــوقــوف 
واالنتظار والحرص على تأمين التباعد االجتماعي 
ومنع التزاحم، وتوفير مستلزمات التعقيم وتطهير 
الوقائية  التدابير  كافة  تطبيق  ومتابعة  األسطح، 

واالحترازية المطلوبة.
البيئة بعدد  قـــام قــســم صــحــة  ومـــن جــانــب آخـــر، 
 21/5/2021 يـــوم  فــي  التفتيشية  الـــزيـــارات  مــن 
وزيارة  واحد،  نسائية ومخالفة  3صالونات  بزيارة 
بتاريخ  أمــا  منها،   4 ومخالفة  رجالية  5صالونات 
نسائية  3صــالــونــات  ــارة  زيـ تــم  فقد   ،22/5/2021
ومخالفة 2 منها للمتابعة، وزيارة 8 صالونات رجالية 
رياضية  صالة  غلق  جانب  إلــى  منهم،   7 ومخالفة 
 23/5/2021 يــوم  وفــي  أســبــوع.  لمدة  إداري  غلق 
منها.   3 مخالفة  مع  نسائية  8 صالونات  زيــارة  تم 
غلق  مــع   3 ومخالفة  رجالية  صالونات   8 ــارة  وزيـ
صالون رجالي واحد، وزيارة صالة رياضية واحدة، 
تقيدهما  تبين  التي  الصحي  للصرف  ومحطتان 

باإلجراءات.
أما بشأن بقية المحال التي تمت الرقابة عليها في 

المحات  بعض  تنبيه  تم  فقد  المحافظات،  كافة 
بعض  تطبيق  آلية  في  قصور  لديهم  لوحظ  ممن 
فتم  للتصحيح،  قــابــلــة  هــي  والــتــي  اإلجــــــراءات 
تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال. 
والتحلي  االلـــتـــزام  مــواصــلــة  إلـــى  الجميع  داعــيــة 
أي  الفوري عن  واإلبــاغ  العالية،  المسؤولية  بروح 
أن  موضحة  رصدها،  يتم  تــجــاوزات  أو  مخالفات 
هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة 
المطاعم  وأصــحــاب  ــراد  األفـ الــتــزام  مــن  وللتحقق 
بالصحة  العاقة  ذات  المحات  وبقية  والمقاهي 
الــعــامــة بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة واالشــتــراطــات 
يعد  الــذي  األمــر  وهــو  تطبيقها،  الــواجــب  الصحية 
كورونا،  الفيروس  انتشار  من  للحد  هامًا  مرتكزا 
ــارات الــمــيــدانــيــة ويــتــم بــذل  ــزيـ حــيــث تــتــواصــل الـ
أقصى الجهود واتخاذ اإلجــراءات الازمة لضمان 

صحة وسامة الجميع.
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عيسى بو هزاع
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ليلى مال اهلل
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إشاعات السوشال ميديا... مفتاح الفوضى والخطيئة المميتة
يقول الدكتور إريك بيرن في كتابه الشهير “األلعاب التي يمارسها 
النـــاس”.. إن اإلنســـان يتحـــرك فـــي حياتـــه مســـتجيبا لعـــدد مـــن 
المنبهات، ســـاعيا إلى سد عدد من االحتياجات األساسية، وأشهر 
هـــذه االحتياجات ما يطلق عليه “جوع الطعام”، هذا المنبه يعتبر 

المنبه األول الذي يدفع اإلنسان إلى النشاط منذ بداية تخلقه.
أعكس كالم الدكتور إريك بيرن وأقول، لدينا في مجتمعنا نماذج 
بشـــرية عندها جوع نشر األخبار المثيرة بدون التأكد من صحتها 
في وســـائل التواصل االجتماعي، وتتصرف بغرابة وحرية بغض 
النظر عن مدى سالمة وصحة األخبار التي تنشر، وهم أشبه بمن 
يحملون على أكتافهم صناديق من الثرثرة واألقاويل ويوزعونها 
علـــى الناس من مخابئهم خلف الهاتف أو الحاســـوب، فقد حولوا 
وسائل التواصل االجتماعي إلى ملعب أو غرفة عمليات أو مطبخ 
لطبـــخ ونشـــر كل شـــيء، وهـــذا الطقـــس عندهـــم أشـــبه بطقوس 

العبادة.
ليـــت هـــؤالء يعرفون أن ما ينشـــرونه في حســـاباتهم دون التأكد 

مـــن صحة الخبر والرجوع إلى المصدر الرســـمي، قد يكون له أثر 
عكســـي علـــى المجتمـــع، فلربما يعمل علـــى بث الخـــوف والرهبة 
في نفوس المواطنين، وســـبق أن ذكرت قبل مدة أن كل شـــخص 
استشـــف المـــدى والطريق وعرف لـــه كلمتين فتح له حســـابا في 
وســـائل التواصل االجتماعي وأطلق عليه االســـم الفالني واختار 
له شـــعارا وتصور نفســـه أنـــه الصحافي الذي يبحث عن الســـرعة 
والسبق، وأنه مصدر موثوق وكل ما سينشره سيلقى رواجا لدى 
النـــاس، ويتعمـــد نشـــر األخبار المثيـــرة بدون التأكد مـــن صحتها، 
وهذا هو األســـلوب المعـــروف حاليا، فالقضيـــة األهم عندهم هي 
اإلثـــارة، والبعـــض ال يتـــردد فـــي عمل أســـاليب إحصائيـــة غريبة 

ويقحم نفسه في أمور ال يفقه فيها أبدا.
إن هـــذه الالمبـــاالة الســـبب الرئيســـي في انتشـــار اإلشـــاعات في 
المجتمع وعمودها الفقـــري، ومفتاح الفوضى والخطيئة المميتة، 
والبد من وقفة حازمة من الجهات المختصة لردع هذه الحسابات 

التي أصبحت مثل النار المستعرة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فـــي عـــام 2002م وأثنـــاء القمـــة العربيـــة المنعقدة فـــي بيروت آنـــذاك عرض 
خـــادم الحرمين الشـــريفين الملـــك عبدهللا بـــن عبدالعزيز )ولي العهـــد حينها( 
- رحمـــه هللا تعالـــى - مبادرة ســـالم متكاملة على إســـرائيل ُســـميت بعد ذلك 
بمبادرة الســـالم العربية، وبموجب اإلجراءات التـــي تنّص عليها المبادرة يتم 
إبرام اتفاق ســـالم شـــامل ودائم بين إســـرائيل والفلســـطينيين، وُتقام الدولة 
الفلســـطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بعد ذلك يتم التطبيع بين 

إسرائيل والعالم العربي واإلسالمي، ويتم إدماجها في المنطقة.
وقد ُعلَِّقت آماٌل كثيرة على هذه المبادرة إلرســـاء الســـالم العادل والدائم في 
منطقة الشـــرق األوســـط، لكـــن لم تلَق المبـــادرة أي تفاعـــل إيجابي من جانب 
إســـرائيل، ولم تدفع صنَّاع القرار اإلسرائيليين لتغيير مواقفهم تجاه القضية 
الفلسطينية، بل ال تزال إسرائيل مستمرة في قهر الشعب الفلسطيني وسلبه 

أبسط حقوقه اإلنسانية. 
وفـــي الواقـــع لـــم يتـــرك التعنت اإلســـرائيلي أيـــة خيـــارات ُتذكر أمـــام العرب 
وخصوًصـــا أمـــام الفلســـطينيين الذيـــن يتوقـــون لحـــل قضيتهـــم حالًّ عـــاداًل، 
وُيفاقم العدوان اإلسرائيلي المستمر واعتداءات المستوطنين المتكررة على 

المسجد األقصى األوضاع في فلسطين ويزيد عزلة إسرائيل في المنطقة.
وبنظـــرة عاقلـــة يـــدرك أي منصـــف أن الفلســـطينيين واإلســـرائيليين حقيقـــة 
واقعـــة، ومـــن المســـتحيل أن يتجاوز أحدهما اآلخـــر؛ فكالهما أمـــٌر واقع، وال 
يمكـــن تجاهل هذه الحقيقة مـــن أي طرف من األطراف؛ إذ يعيش على أرض 
فلســـطين التاريخية عدد متساٍو تقريبًا من اليهود والفلسطينيين، ولن يغادر 
الفلســـطينيون أرضهم ووطنهم الذي ال بديل لهم عنه، وال اســـتقرار إلسرائيل 

دون إقامة دولة فلسطينية.
وقـــد رمـــى العـــرب الكرة فـــي ملعـــب اإلســـرائيليين منذ نحو عشـــرين ســـنة، 
وبإمكان إســـرائيل قبول قواعد الســـالم العادل والشـــامل بينهـــا وبين العرب، 
وفـــي هذه الحـــال ُيعطى الفلســـطينيون حقهم فـــي إقامة دولتهم المســـتقلة 
وعاصمتها القدس الشـــريف، وتجني إســـرائيل ثمار ذلك أمًنا وسالًما ورخاًء، 
وتنتهي معاناة الشـــعب الفلسطيني، وتنتهي مظلوميتهم وتتحسن أوضاعهم 
المعيشية، لكن بدال من ذلك يبدو أن إسرائيل تفضل استمرار عدم االستقرار 
فـــي المنطقـــة، وفرار مواطنيهـــا إلى المالجـــئ للهرب من صواريـــخ المقاومة 

الفلسطينية وحماية أنفسهم من نيرانها.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

إسرائيل بين السالم وحياة المالجئ!

وقفنـــا في المقال الســـابق عند عـــام )1912م(، حيث كانت مدرســـة جوزة البلوط 
المدرســـة الخاصـــة األولى شـــبه النظامية في مملكة البحريـــن، والتي كانت تابعة 
لإلرسالية األميركية، وقد رأت النور في )1892م( على يد السيدة زويمر في جزء 
صغير جدًا )فراندا( بها 5 طالب، ثم انتقلت إلى مستشفى اإلرسالية في )1899م(، 
وأصبح عدد طالبها 9، ثم زاد إلى 30 في )1904م(، وصار المسجلون فيها 45 بعد 

ثالث سنوات، و61 في )1908م( و102 في )1912م(.
نســـتكمل اليوم، بتحول مدرســـة جوزة البلوط إلى مدرســـة الرجاء في )1922م( 
وفقـــًا للدكتور عيســـى أمين، وكان عدد المســـجلين فيها 36 فـــي )أكتوبر 1929م( 
وارتفـــع إلـــى 76 فـــي )مايـــو 1930م(، غالبيتهـــم مســـلمون وعددهـــم 55، و19 من 
اليهـــود والمســـيحيين، واثنيـــن من الهنود، وبلـــغ عدد طالباتها 107، بـ 76 مســـلمة 
و26 يهوديـــة و5 مســـيحيات، وفي )1959م( بلغ عـــدد الملتحقين فيها 145، منهم 

140 طالبة، 111 منهن مسلمات.
العام )1919م( شـــهد تأسيس أول مدرسة نظامية حكومية وهي مدرسة الهداية 
الخليفية للبنين بالمحرق، وبدأت الدراســـة في “مقر مؤقت هو منزل الحاج علي 
بـــن إبراهيـــم الزياني الذي كان يملك مســـجدًا في منطقة الحالـــة )المحرق( يتبعه 

ملحق كان يســـتخدم كمدرســـة دينية وبه حجرات واســـعة جهزت بســـرعة كمقر 
للمدرســـة قبـــل االنتقـــال إلى المبنى الجديـــد الذي اكتمل فـــي )1923م( على نمط 
المعمار الهندي”، كما وفقًا للشـــيخة مي آل خليفة، ومع اســـتمرار “الوعي الثقافي” 
ظهر النشـــاط األهلي بتأســـيس 4 مدارس أهلية، اثنتان في )1926م(، وتأسســـت 
المدرســـة األولى وهي “دار العلم” على يد عبداللطيف بن ســـعد الشمالن المدرس 
السابق في مدرسة الهداية الخليفية، ثم لحقت بهما المدرسة الثانية – “المدرسة 
األهلية” - التي أنشأها الشاعر المعروف إبراهيم العريض ثم تحولت إلى مدرسة 
عبدالرســـول التاجـــر في )1930م( واحتوت على مئـــة ألف كتاب في مكتبتها. في 
)1928م( بـــرزت مدرســـتان، واحـــدة حكوميـــة وأخرى أهلية، حيث تأسســـت أول 
مدرســـة نظاميـــة للبنات في المحرق أيضا، وهي مدرســـة خديجة الكبرى، وثالث 
مدرســـة أهلية “الفـــالح” والتي كونها تاجر اللؤلؤ محمد علـــي زينل، وكان ناظرها 
الشـــيخ عبداللطيف بن ســـعد، وتم تســـجيل الطلبة فيها في )13/11/1929م(، أما 
المدرســـة األهليـــة الرابعة ففعلهـــا الشـــاعر عبدالرحمن المعاودة فـــي المحرق في 
)1936م( وكان ثلث طالبها بالمجان معتمدة في ذلك على تبرعات األهالي، وآلت 
إدارتها إلى حجي وعيسى أبناء خميس الزياني بعد أربع سنوات. ونكمل الحقًا.

hmaalmahdi 
@gmail.com

حسين المهدي

الملتحقون بالتعليم... من البدايات إلى اآلن )3(

نحن أصحاب مبادئ وال “نخاف”
األمـــن الوطنـــي، والخط الســـيادي لمملكـــة البحريـــن، والتوجهات العليـــا لرموز 
الدولة، كلها خطوط حمراء ال تقبل المســـاومة أو المزايدة أو االســـتنقاص قيد 
شـــعرة، وهـــو أمـــر نثبته نحـــن وغيرنا على مرأى ومســـمع الجميـــع في الصحف 
والفضائيات وشـــبكات التواصل االجتماعي والمجالس واللقاءات الشـــخصية، 

بال تردد أو خوف.
هـــذه المواقـــف التي تعكس جوهر المبـــادئ المعلنة والخفية، ما هي إال أبســـط 
القليل في رد الجميل للوطن، وخيراته ووفائه معنا، مع آبائنا وأوالدنا، بشـــكل 
ينبـــع مـــن صميم الواجب والدين والوالء والفـــداء والتضحية، وهي أمور ليس 
فيهـــا تخييـــر أو قابلـــة للتجاوز أو عـــدم االلتفـــات، أو التجاهل أبـــدًا. من يوفي 
البحرين ويدافع عنها، ال ينتظر مقابالً أو جزاء أو شـــكورا من أحد، وال يتربص 
بما ســـيفعله أقرانه وماذا ســـيقولون؟ ومتى سيتحركون؟ وال يستخدم منظارًا 
للرؤيـــة البعيـــدة لألحداث، أين ســـتذهب؟ وأين ســـتصل؟ حتى يحـــدد موقعه 
وموقفـــه، بـــل يبـــادر علـــى الفـــور، ويســـن أســـنانه وقلمـــه، وعضالتـــه وتفكيره 
وقـــواه، ويتقـــدم لألمام بـــال تردد. في أزمة 2011 خســـرنا بعض مـــن كانوا في 
محيطنا االجتماعي، في األزمة القطرية أيضًا، وفي األزمة الســـورية، وفي نقد 
السياســـات التركيـــة في الخليـــج، ومواقف حزب هللا اإلرهابـــي وغيرها، إجهار 
المبـــادئ والدفـــاع عنهـــا ثمنه األول فـــي الغالب هو خســـارة البعـــض، لكنه ثمن 
بخـــس ورخيـــص، وتطهير للواقع المزيـــف، ولفظ للغثـــاء، وتنظيف وكنس لمن 

يضعون الوطن في آخر سلم األولويات. 
حيـــن نتحرك ألجـــل البحرين في أية قضية، يكون التحرك لألمام، فقط لألمام، 
وهـــو تحرك تشـــوبه بالعادة محاوالت الشـــد والجذب من هذا وذاك، للتشـــتيت 
وفتـــح الجبهـــات الفرعية والجانبيـــة، لكنها إرهاصات ال تالقي منـــا أي اهتمام، 

ولن.
# مســـك الكالم: اســـتذكرت أخيرًا، المرحوم مثنى البدوي، وهو من المؤسسين 
األبطال لجيل الشـــرطة في البحرين، ووالد عدد من الرجاالت الذين يخدمون 
الوطـــن هم وأوالدهم في مختلف المناصب والمواقع. اســـتذكرت البدوي، هذا 
الرجـــل الوقـــور الهـــادئ الصلب، في لحظة صفـــاء ذهني، وكيف أنـــه كان عامل 
خير حقيقي، في توريث الرجال األوفياء، رحمه هللا وغفر له، وأســـكنه فسيح 

جناته.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

لن نضعف... حتى لو اشتدت
هكـــذا نحن البحرينيون في مواجهة األزمات ســـطرنا أنموذًجا للمجتمع الواعي 
منذ بداية األزمة العالمية النتشـــار فيروس كورونا )كوفيد ١٩(، وانطلقنا جميعا 
مـــن منطلـــق المســـؤولية الوطنيـــة باألخذ بـــكل االحتـــرازات الوقائيـــة لمكافحة 
انتشـــار الفيروس والقضاء عليه، وأعلم أن ردود األفعال التي انطلقت بصورها 
المتعددة منذ أيام اشتداد األزمة مؤخًرا، هي في واقعها تعبير عن حس وطني 
أيضا ولســـنا في موقع اللوم والمشـــادة، طالما أننا نؤمن باالختالف في درجات 
تحمل المسؤولية ومستوى ضبط النفس واالنفعاالت وطاقة الصبر في اشتداد 
األزمـــات، األمـــر طبيعي جًدا، لكـــن وجودنا في هذا العالـــم المتغير جعل من كل 

تلك المشاعر مكشوفة عبر منصات العالم االفتراضي.
ســـنحمل كل تلـــك االنفعـــاالت وما اســـتتبعها من أمـــور ومســـتجدات معنا اآلن، 
ونضعهـــا في جهـــة واحدة، وفي المقابـــل أدعوكم ومن منطلق تلـــك القوة التي 
بدأنـــا بهـــا جميعا مســـيرة حمل هـــذه األزمة التي نعيشـــها كفريـــق وطني محب 
للبحريـــن وشـــعبها، أن نســـتحضر الخيـــرات والنعـــم التـــي أنعـــم هللا بهـــا علينـــا، 
وأن ندعـــوه لزيـــادة األمن واألمان واالســـتقرار، وهي كثيرة لـــو نحصيها: خطة 
اســـتباقية متكاملـــة لرصـــد حـــاالت اإلصابة وتجهيـــز كل المستشـــفيات ومراكز 
الفحـــص والحجـــر والعالج المجاني وفق أحدث المعاييـــر الطبية، ورافقت ذلك 
برامـــج إعالميـــة توعوية وتثقيفيـــة للمواطنين والوافدين، منصـــات إلكترونية 
للتواصـــل علـــى مـــدار ٢٤ ســـاعة متواصلـــة، حزمـــة اقتصاديـــة متكاملـــة لدعم 
الرواتـــب واألجـــور، إعفاء من فواتير الكهرباء والماء، تأجيل أقســـاط القروض، 

التحول للتعليم عن بعد، العمل من المنزل.
كل تلك الجهود التي شـــرعتها اللجنة التنســـيقية  برئاسة صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء والفريق 
الوطنـــي لمواجهة فيروس كورونا والمتطوعون من المواطنين، لن تضيع هباًء، 
ألننا جنود البحرين األوفياء وسخرنا كل الجهود لنصرتها في كل أزمة وسنبقى 
صًفا واحًدا، لن نحيد مهما اشـــتدت األزمة، والتي تتطلب منا قبوالً بقضاء هللا 
وقـــدره في األســـاس طالما أننا نمتلـــك الوعي التام بأهمية األخـــذ باالحترازات 
بشـــكل أكبر خالل هذه الفترة، ألننا بحســـب الشـــواهد العلمية لمراحل األزمات 
العالميـــة نمـــر فـــي مرحلـــة تتطلـــب التكاتـــف المجتمعـــي التـــام واالمتثـــال لكل 
التوجيهـــات الحكوميـــة، وهـــذا دور كل مواطـــن مســـؤول محـــب لوطنـــه، نكرر 

ونقول “لن نضعف”.

د. حورية الديري
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