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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
زوران  الــرئــيــس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل 
ميالنوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم 

الوطني لبالده.
أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. 

ال��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ رئ��ي�����س ك��روات��ي��ا 

ب����ذك����رى ال����ي����وم ال���وط���ن���ي

} منتسبو الحرس الوطني خالل حصولهم على التطعيم.} سمو الشيخ محمد بن عيسى.

} د. الشيخة رنا بنت عيسى خالل استقبالها السفير جمعة الكعبي.

الــشــيــخ محمد  الـــركـــن ســمــو  أول  الــفــريــق  ــد  ــ أّكـ
أن  الــوطــنــي،  الــحــرس  رئــيــس  آل خليفة  عــيــســى  بــن 
الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة لــحــضــرة صــاحــب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 
البالد المفدى القائد األعلى في التصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد-19(، تعزز روح التالحم والتكاتف بين 

كل أبناء الوطن لتخّطي هذه الجائحة.
الــســمــو الملكي  وأشـــــاد ســـمـــّوه بــجــهــود صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، ممثلًة في قيادته للجنة التنسيقية 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطّبي  الوطني  وللفريق 
)كــوفــيــد-19(، ورســـم ســمــّوه لخطط األمـــن الصحي 

االستباقي لمواطني ومقيمي المملكة.
وأشــــــار ســمــو رئـــيـــس الـــحـــرس الـــوطـــنـــي إلــــى أن 
الحرس الوطني أكمل خطته لتطعيم منتسبيه، وفق 
الكوادر الطّبية بالحرس فور  أهداف زمنية وضعتها 
اللقاح  بتوفير  السامية  الملكية  التوجيهات  صــدور 
المواطنين  وإتاحته مجانًا لجميع  للفيروس  اآلمن 

والمقيمين بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.
محمد  الشيخ  سمو  الركن  أول  الفريق  وأضــاف 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، أن الـــحـــرس الــوطــنــي ســّخــر 
منتسبيه،  تطعيم  في  خطته  لتنفيذ  إمكانياته  كل 
للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  جــهــود  يــعــزز  بما 
انتشار هذا  والحد من  )كوفيد-19(  كورونا  لفيروس 

الوباء.
الصّحة  ــوزارة  لـ وتقديره  شكره  عــن  سموه  وعــّبــر 
ولــلــمــســتــشــفــى الــعــســكــري، لــجــهــودهــم الــكــبــيــرة في 

مع  الــواســع  وتــعــاونــهــم  للتطعيم،  الوطنية  الحملة 
الحرس الوطني في تنفيذه لخطة تطعيم منتسبيه.
الوطني سيبقى على  الحرس  أن  وأضــاف سموه 
دائمًا  الوطني، ليكون  الواجب  تلبية نداء  العهد في 
والساهرة  للوطن  الحامية  األمــامــيــة  الصفوف  فــي 
على سالمة مواطنيه ومقيميه، داعيًا اهلل أن يحفظ 
العهد  فــي ظــل  ورخــاءهــا  عــّزهــا  يــديــم  وأن  البحرين 
الــزاهــر لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.

�لفريق �أول محمد بن عي�سى:

الحر����س الوطن���ي ي�س���تكمل خطت���ه لتطعي���م منت�س���بيه

رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة  الدكتورة الشيخة  استقبلت 
أمناء  رئــيــس مجلس  نــائــب  الــعــالــي  التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
الكعبي  أحمد  بــن  جمعة  السفير  بمكتبها  العالي  التعليم  مجلس 

سفير مملكة البحرين لدى سلطنة ُعمان.
وخالل اللقاء أشادت األمين العام بالجهود الملموسة التي يقوم 
األخوية  العالقات  تعزيز  فــي  الكعبي  أحمد  بــن  جمعة  السفير  بها 
المتميزة والراسخة بين مملكة البحرين وسلطنة ُعمان، والتي ُتعد 
في  الحكيمتين  القيادتين  وتوجيهات  رؤى  بفضل  لألخوة  نموذجًا 
تاريخية  عالقات  من  الشقيقين  شعبيهما  بين  يربط  ومــا  البلدين، 
الــدائــم  البلدين  الــقــربــى، وحـــرص  وأواصـــر المحبة ووشــائــج  وطــيــدة 
على االرتقاء بالتعاون الثنائي في المجاالت السياسية واالقتصادية 
والــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا مــن الــمــجــاالت، بــمــا يــتــنــاســب مع 
خصوصية وتمّيز العالقات األخوية بينهما، متمنيًة له دوام التوفيق.

اعــتــزازه  عــن  الكعبي  أحــمــد  بــن  جمعة  السفير  عــّبــر  جانبه  مــن 
عــن خالص  مــعــربــًا  الــعــالــي،  التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  بــلــقــاء 
هذا  في  بتعيينها  السامي  الملكي  المرسوم  صــدور  بمناسبة  تهانيه 
جهود  مــن  تبذله  فيما  والــســداد  التوفيق  كــل  لها  متمنيًا  المنصب، 
التعاون  البحرين، وتنمية  العالي في مملكة  التعليم  لتعزيز مسيرة 
التعليمي واألكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات العلمية بين مملكة 

البحرين ودول العالم.

ت�س�تقبل العال�ي  التعلي�م  اأمي�ن ع�ام 

���س��ف��ي��ر ال��م��م��ل��ك��ة ل����دى ع��م��ان

} إجراء الفحص السريع لموظفي هيئة سوق العمل.

الفـريق  عــرض  على  وبنـاء  التنسيقة،  اللجنة  لــقــرارات  تنفيـًذا 
إجراء  بشأن   )19 )كوفيد  كورونـا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
العمل،  رأس  على  هــم  الــذيــن  المـوظفين  لجميع  السريع  الفحص 
الختبار  السريع  الفحص  بإجراء  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  باشرت 

فيروس كورونا لموظفيها بجميع فروعها.
هناء  العمل  ســوق  تنظيم  بهيئة  االتــصــال  إدارة  مــديــرة  وقــالــت 
انتشار  مكافحة  فــي  الطبي  البحرين  فريق  جهود  دعــم  إّن  الصفار 
ــًبـــا ومــســؤولــيــة وطــنــيــة تتطلب  ــا يــعــتــبــر واجـ جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـ
اإلجــراءات  بكل  االلتزام  أهمية  إلى  مشيرًة  واسًعا،  اجتماعًيا  تعاوًنا 

االحترازية والتعليمات الصادرة عن الفريق الطبي.
وحــرًصــا على سالمة  العمل  تنظيم ســوق  أّن هيئة  إلــى  وأشـــارت 
الختبار  الــســريــع  الفحص  ــراء  إجـ فــي  بـــدأت  ومراجعيها،  موظفيها 
الفرع  من  بكل  المختلفة  فروعها  كل  في  لموظفيها  كورونا  فيروس 
الــرئــيــس بــمــنــطــقــة الــســنــابــس، فــــرع مــيــنــاء ســلــمــان، مــركــز خــدمــات 
العمالة  ودعـــم  حماية  ومــركــز  الصناعية،  ســتــرة  بمنطقة  الــوافــديــن 
الــرفــاع  بمنطقة  الهيئة  وفـــرع  الشمالية،  السهلة  بمنطقة  الــوافــدة 

البحير.
ــراء الــفــحــص الــســريــع بــصــورة دوريـــة  ولــفــتــت إلـــى أنـــه سيتم إجــ
سيتم  حيث  الهيئة،  في  اليومي  عملهم  يباشرون  الــذي  للموظفين 
أداء  بمـواصلة  سلبية  نتيجتهم  تظهر  الــذيــن  للموظفين  الــســمــاح 
األعمال بشكـل اعتيادي أما في حال كون النتيجة إيجابية –ال قدر 
اهلل- فسيتم توجيههم للقيام باإلجراءات وتوجيهات الفريق الطبي 

من خالل اإلبالغ في برنامج »مجتمع واعي«. 

الفح��س اإج�راء  تبا�س�ر  العم�ل«  »�س�وق 

لموظفيها كورونا  فيرو�س  ال�سريع الختبار 

عبداللطيف  الــدكــتــور  دشـــن 
بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
الــمــوافــق 31 مايو  أمـــس االثــنــيــن 
2021، عبر تقنية البث اإللكتروني 
المرئي، الدورة التنفيذية لرؤساء 
ــاء  ــ الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة ورؤسـ
القطاعات بالوزارة، والتي تنظمها 
أكــاديــمــيــة مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل 
الدبلوماسية،  لــلــدراســات  خليفة 
والتي يشارك فيها عدد من رؤساء 

البعثات والقطاعات.
ــر الــخــارجــيــة  ــد افــتــتــح وزيــ وقـ
برؤساء  فيها  رحــب  بكلمة  الـــدورة 
ــاء  ــ الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة ورؤسـ
انضموا  الذين  مهنئا  القطاعات، 
إلــــى الــخــدمــة الــدبــلــومــاســيــة في 
الملكية  بالثقة  الخارجية  وزارة 
السامية متمنيا للجميع التوفيق 

والسداد.
وقــال وزيــر الخارجية إن هذه 

إطالع  إلــى  تهدف  المهمة  الــدورة 
رؤســـــــاء الـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــلـــى آخـــر  ورؤســـــــــاء الـــقـــطـــاعـــات عـ
وزارة  فـــــي  الــــعــــمــــل  ــتــــجــــدات  مــــســ
الــخــارجــيــة، ســــواء عــلــى مــســتــوى 
التنظيم  أو  السياسية،  العالقات 
واألنــظــمــة  الــــــــوزارة،  ــي  فـ اإلداري 
الــداخــلــيــة فــيــهــا، والــــــدور الــمــهــم 
الذي تضطلع به الدورة في تعزيز 
في  المملكة  بعثات  بين  التنسيق 
وقــطــاعــات  إدارات  وبــيــن  ــارج  ــخـ الـ
العمل  أن  مؤكدا  الخارجية،  وزارة 
ينبغي  والــقــنــصــلــي  الــدبــلــومــاســي 
الـــواحـــد  ــق  ــريـ ــفـ الـ بــــــروح  يـــتـــم  أن 
المصالح  لخدمة  تــام  وبتجانس 
وتعزيز  البحرين  لمملكة  العليا 
مــكــانــتــهــا الـــدولـــيـــة، مـــشـــددا على 
الــدبــلــومــاســي  يــتــولــى  أن  أهــمــيــة 
مــســؤولــيــة مـــد جـــســـور قـــويـــة من 
الــعــالــم  الــبــنــاء مـــع دول  الــتــعــاون 

وشعوبها.
ــة  ــيــ ــارجــ وأعــــــــــــرب وزيــــــــــر الــــخــ
عـــن تــقــديــره لــلــجــهــود الــمــتــمــيــزة 
برئاسة  األكــاديــمــيــة  بذلتها  الــتــي 

الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة مــنــيــرة بنت 
ــر  ــديــ ــمــ الــ ــيــــفــــة  ــلــ خــ آل  ــيــــفــــة  ــلــ خــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي ألكـــاديـــمـــيـــة مــحــمــد 
لــلــدراســات  آل خليفة  مــبــارك  بــن 

وإعــداد  تنظيم  في  الدبلوماسية، 
التي ستشكل منصة  الـــدورة  هــذه 
لــتــبــادل الــخــبــرات والــتــجــارب بين 
رؤساء البعثات ورؤساء القطاعات، 

ومجاال الستدامة تطوير مختلف 
اإلمـــكـــانـــيـــات الـــذاتـــيـــة والــمــهــنــيــة، 
على  الــمــرجــوة  النتائج  لتحقيق 

كل المستويات.

وزي��ر الخارجي��ة يد�س��ن ال��دورة التنفيذي��ة لروؤ�س��اء البعث��ات الدبلوما�س��ية والقطاع��ات

} وزير الخارجية خالل اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية.

} سمو محافظ الجنوبية يتفقد سير العمل في المشاريع التنموية.

قــــــام ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
لــمــديــنــة خليفة  تــفــقــديــة  بـــزيـــارة 
لمتابعة سير العمل في عدد من 
الــمــشــاريــع الــصــحــيــة والــخــدمــيــة 
ــالــــي  ــتــــي تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات األهــ الــ
ــن إطـــــــار  ــ ــمـ ــ ــن، ضـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــمــ ــ والــ
التي  الميدانية  الــزيــارات  سلسلة 
ــوه بــتــوفــيــر  ــمــ تـــعـــكـــس حــــــرص ســ
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات والـــســـعـــي الــى 
تــطــويــرهــا تــلــبــيــًة الحــتــيــاجــاتــهــم 
الخدمية، وذلك بحضور عدد من 

المسؤولين.

وأكـــــــد ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن 
المحافظة الجنوبية مستمرة في 
مد جسور التواصل الميداني مع 
األهــالــي، لــالطــالع عــن قــرب على 
المجاالت  كافة  في  احتياجاتهم 
ــذًا  ــيــ ــفــ ــنــ الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة، وذلــــــــــــك تــ
لــلــتــوجــيــهــات الـــســـديـــدة لــحــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
ــفــــدى، وبــــدعــــم مــــن صــاحــب  ــمــ الــ
بن  الملكي األمير سلمان  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
ــيـــس مــجــلــس  ــلــــى رئـ الـــقـــائـــد األعــ

الوزراء.

ــابـــع ســمــو  ــارة تـ ــ ــزيـ ــ ــالل الـ ــ وخــ
ــاع  ــ الــمــحــافــظ مــســتــجــدات وأوضـ
ــاريــــع الـــقـــائـــمـــة  ــن الــــمــــشــ ــ عــــــدد مـ
ــي مـــديـــنـــة خـــلـــيـــفـــة، بـــالـــتـــعـــاون  فــ
الجهات  مختلف  مــع  والتنسيق 
تــفــعــيــاًل لـــلـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
ــدًا  ــؤكــ والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــســـتـــمـــر، مــ
الــمــيــدانــيــة  ــارات  ــ ــزيـ ــ الـ أن  ســـمـــوه 
ــن أبــــــــرز قـــنـــوات  ــ ُتــــعــــد واحـــــــــدة مـ
الــمــحــافــظــة لــــالطــــالع عــــن قـــرب 
عــلــى االحــتــيــاجــات والــعــمــل على 
الــــذي يحقق  بــالــشــكــل  تــوفــيــرهــا 
تطلعات المواطنين والمقيمين.

ــو مـــحـــافـــظ  ــمــ ــع ســ ــ ــابـ ــ ــا تـ ــمــ كــ

الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة مــراحــل 
اســتــكــمــال مــشــروع »مــركــز مدينة 
خليفة الصحي« بالشكل النهائي 
ــرافـــق تــوفــر  ــا يــتــضــمــنــه مـــن مـ ومــ
الطبية  الرعاية  مستلزمات  كافة 
والــصــحــة وفــــق أعــلــى الــمــعــايــيــر، 
مــشــيــدًا ســمــوه بــتــضــافــر الــجــهــود 
ــون  ــئــ وشــ ــال  ــ ــ ــغـ ــ ــ األشـ وزارة  ــن  ــيــ بــ
العمراني  والتخطيط  البلديات 
ووزارة الصحة في تحقيق التعاون 
والتنسيق لهذا المشروع التنموي 
احتياجات  سيلبي  الــذي  الــرائــد، 

أهالي المنطقة.
كــمــا اطــلــع ســمــو الــمــحــافــظ 
على آخر مستجدات تطوير مرفأ 
سيتضمنه  ــا  ومـ عــســكــر،  وســاحــل 
ــرافـــق وخـــدمـــات  الـــمـــشـــروع مـــن مـ
لــمــرتــادي الــمــرفــأ، مــبــيــنــًا ســمــوه 
المرافق  وتطوير  تنمية  مستوى 
الخدمية وتطوير خدمات الطرق 
بما  التحتية،  والــبــنــى  الرئيسية 
يرتقي إلى تطلعات ورؤى األهالي 
وسكان المنطقة، وذلك في سياق 
بالمشروعات  المحافظة  اهتمام 
التي تعكس الدور الخدمي البارز 
وما تتمتع به المدينة من مشاريع 
مع  تتماشى  شــامــلــة،  مستقبلية 

النمو العمراني المشهود.
ــــظ  ــافـ ــ ــحـ ــ وتــــــــــابــــــــــع ســـــــمـــــــو مـ
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة الــمــراحــل 
الــنــهــائــيــة الســتــكــمــال الــمــشــاريــع 
الــمــتــعــلــقــة بـــصـــاالت الــمــنــاســبــات 
التي  األغـــراض  وصــاالت متعددة 
تــقــع ضــمــن نـــطـــاق الــمــحــافــظــة، 

ــدًا ســـمـــوه تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــ ــؤكـ ــ مـ
ــة  ــافـــظـ ــمـــحـ الــــمــــشــــتــــرك بــــيــــن الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة ومـــخـــتـــلـــف الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة ومــنــاقــشــة الــمــشــاريــع 
ــة خـــــــــالل الـــمـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــــعــــد مــنــصــة  ــذي ُي ــ ــ الــتــنــســيــقــي الـ

بأفضل  االرتقاء  فاعلة في سبيل 
الخدمات المقدمة في المنطقة، 
ــوه أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق  ــمــ ــًا ســ ــنـ ــبـــيـ مـ
والكفاءة  الجودة  مستويات  أعلى 
تكفل  الــتــي  االســتــدامــة  وتحقيق 

رضا وراحة المواطنين.

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي��ت��اب��ع م���راح���ل ���س��ي��ر ع����دد م���ن ال��م�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة 

ب��م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة وي����وؤك����د ت���ق���دي���م اأف�������س���ل ال����خ����دم����ات ل��ل��م��واط��ن��ي��ن

الدائمي��ن  المندوبي��ن  اجتم��اع  ف��ي  ت�س��ارك  البحري��ن 

ال�سين��ي العرب��ي  للمنت��دى  للإع��داد  العربي��ة  بالجامع��ة 

} هشام الجودر.

شـــــارك الــســيــد هـــشـــام بن 
مملكة  سفير  الــجــودر  محمد 
البحرين لدى جمهورية مصر 
ــم  ــدائـ ــنــــدوب الـ ــمــ الـــعـــربـــيـــة والــ
العربية،  الــــدول  جــامــعــة  لـــدى 
ــن الــــمــــوافــــق 31  ــيـ ــنـ أمـــــس االثـ
االجــتــمــاع  فـــي  2021م،  مـــايـــو 
ــتـــوى  الـــتـــنـــســـيـــقـــي عــــلــــى مـــسـ
الـــمـــنـــدوبـــيـــن الـــدائـــمـــيـــن لـــدى 
جامعة الدول العربية لإلعداد 
التعاون  لمنتدى  الـــ16  للدورة 
ــي والــــــــــدورة  ــنـ ــيـ ــصـ الــــعــــربــــي الـ
السادسة للحوار االستراتيجي 

المسؤولين  كبار  مستوى  على 
المزمع عقدهما يوم 22 يونيو 
اإللكتروني  البث  عبر  المقبل 

المرئي.
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــــــــم خـــــــــالل االجـ
مـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع الـــجـــانـــب 
الــصــيــنــي لــلــتــوصــيــات وبـــاقـــي 
باإلعداد  المتعلقة  اإلجــراءات 
وتبادل  للمنتدى،  الدورة  لهذه 
وجـــهـــات الــنــظــر والـــــــرؤى بين 
موقف  لــبــلــورة  العربية  ــدول  الـ
عربي موحد إزاء فعاليات هذه 

الدورة.

عي�س�ى ب�ن  �س�لمان  بتعيي�ن  ملك�ي  مر�س�وم 

ن��ائ��ب��ا ل��م��ح��اف��ظ ال��م�����س��رف ال��م��رك��زي
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عــن  صــدر 
بتعيين  )70( لسنة 2021  رقم  المفدى مرسوم  البالد  خليفة عاهل 

نائب للمحافظ في مصرف البحرين المركزي، جاء فيه:
المادة األولى

نائبا  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــن  عيسى  بــن  سلمان  الشيخ  ُيــعــّيــن 
لمحافظ مصرف البحرين المركزي بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية
المرسوم  هذا  تنفيذ  المركزي  البحرين  مصرف  محافظ  على 

وُيعمل به من تاريخ صدوره وُينشر في الجريدة الرسمية.



الـــوزراء  مجلس  وجــه  بعدها 
باالستمرار وفق التوجيه الملكي 
ــبـــادرات  الـــســـامـــي فـــي تــنــفــيــذ الـــمـ
ـــود الـــــحـــــد مــن  ــهـ ــجــ الـــــداعـــــمـــــة لــ
ــــروس كـــــورونـــــا الـــتـــي  ــيـ ــ ــار فـ ــتــــشــ انــ
والتعامل  أجمع  العالم  يواجهها 
االستقرار  وتعزيز  تداعياته،  مــع 
االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
ــوه  ــمـ ــرار نـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــقــــطــــاعــــات واســ
اإليـــجـــابـــي تــحــقــيــًقــا لــلــمــقــاصــد 
السامية بأن تكون صحة المواطن 
في  المعيشي  اســتــقــراره  وتــعــزيــز 
طــلــيــعــة األولـــــويـــــات الــحــكــومــيــة، 
بالتجاوب  الصدد  منوًها في هذا 
والمصارف  البنوك  اإليجابي من 
مـــع تــوجــيــهــات الــحــكــومــة ضمن 
مــبــادراتــهــا الــتــي انــطــلــقــت طـــوال 
ــة بـــالـــتـــخـــفـــيـــف  ــحــ ــائــ ــجــ ــرة الــ ــ ــتـ ــ فـ
مــــن انـــعـــكـــاســـات الـــجـــائـــحـــة عــلــى 
التعميم  وفــق  وذلـــك  المواطنين 
ـــر الــــــذي أصــــــــدره مــصــرف  ــيـ األخــ
الـــبـــحـــريـــن الــــمــــركــــزي بــتــأجــيــل 
أقساط القروض المستحقة لكل 
األفــــــراد والـــشـــركـــات وذلــــك لــمــدة 

ستة أشهر.
ثـــم رحــــب الــمــجــلــس بـــإعـــادة 
ــاب مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي  ــتـــخـ انـ
لمنظمة  الــتــنــفــيــذي  الــمــجــلــس 
السياحة العالمية، مؤكدا أن هذا 
اإلنجاز يأتي ليعزز مكانة مملكة 
تطوير  في  وإسهاماتها  البحرين 

القطاع السياحي.
ــد ذلـــــــك أكـــــــد الـــمـــجـــلـــس  ــعــ بــ
للبيئة  الــعــالــمــي  الــيــوم  بمناسبة 

حـــــرص مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
تبني المبادرات التي تعزز حماية 
المحافظة  ثقافة  وتكرس  البيئة 

عليها واستدامتها.
ــــس فـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ثــــــــم نـــــظـــــر الـ
الــــمــــوضــــوعــــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــمـــذكـــرات 

التالية:
1- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
حــول مــذكــرة وزيــر شــؤون الشباب 
والـــريـــاضـــة بــشــأن تــقــنــيــن انــتــفــاع 
ــة الـــعـــامـــلـــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الــــهــــيــــئــــات الـ
فــــي مــــيــــدان الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
بــــاألراضــــي الــحــكــومــيــة وتــنــظــيــم 
ــاع بـــهـــا وتـــوحـــيـــد  ــفــ ــتــ حــــقــــوق االنــ

ملكيتها.
شـــــــؤون  وزيـــــــــــر  مـــــــذكـــــــرة   -2
مجلس الوزراء بخصوص برنامج 
التعاون الفني في مجال إجراءات 
تـــقـــويـــم الـــمـــطـــابـــقـــة لــلــمــنــتــجــات 
البالستيكية القابلة للتحلل بين 
بمملكة  للبيئة  األعلى  المجلس 
ــئـــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــبـــحـــريـــن والـــهـ الـ
للمواصفات والمقاييس والجودة 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ــي بـــنـــاء  ــأتــ ــيـــقـــة، والـــــــــذي يــ الـــشـــقـ
التنسيق  لــجــنــة  مــخــرجــات  عــلــى 
فــي مــجــاالت االقــتــصــاد والــطــاقــة 
المنبثقة  والــصــنــاعــة  والـــتـــجـــارة 
الــســعــودي  التنسيق  مجلس  عــن 
الــبــحــريــنــي، ويـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي مـــجـــاالت 

الــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة وصحة 
اإلنسان.

الــصــحــة  وزيــــــــرة  مــــذكــــرة   -3
بــخــصــوص تــأجــيــل الــعــمــل بــقــرار 
الـــدوري  الطبي  الفحص  تنظيم 
الصناعية  المحال  في  للعاملين 
بالصحة  العالقة  ذات  والتجارية 

العامة.
الــصــنــاعــة  وزيــــــر  ــرة  ــذكــ مــ  -4
مذكرة  بشأن  والسياحة  والتجارة 
تـــــعـــــاون بــــيــــن الـــــــــــــوزارة والـــهـــيـــئـــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ــي مـــجـــال الــمــلــكــيــة  الــشــقــيــقــة فــ
ــي جــــــــاءت بـــنـــاء  ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــريــ ــكــ ــفــ الــ
التنسيق  لــجــنــة  مــخــرجــات  عــلــى 
فــي مــجــاالت االقــتــصــاد والــطــاقــة 
المنبثقة  والــصــنــاعــة  والـــتـــجـــارة 
الــســعــودي  التنسيق  مجلس  عــن 

البحريني.
5- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
 7 ــلـــى  عـ ــة  ــومـ ــكـ الـــحـ ردود  ــأن  ــشــ بــ
ــات بـــرغـــبـــة مـــقـــدمـــة مــن  ــراحــ ــتــ اقــ

مجلس النواب.
ثــــــم اســـــتـــــعـــــرض الـــمـــجـــلـــس 

الموضوع التالي:
1- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
المال  جمع  تنظيم  قــانــون  بشأن 
ــة والئـــحـــتـــه  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لـــــــأغـــــــراض الـ
مكونة  لجنة  وكــلــف  الــتــنــفــيــذيــة، 
مـــن الـــــــــوزارات الــمــعــنــيــة بـــدراســـة 
الموضوع ورفع التوصيات بشأنه.
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في اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة محمد بن مبارك

مجل�ص الوزراء ي�سيد بحر�ص الملك على �سحة و�سالمة المواطنين والمقيمين
وال��ع��ط��اء ال��ب��ذل  م��ن  ال��م��زي��د  ن��ح��و  ح��اف��زا  �سكلت  ال��ب��ح��ري��ن  ف��ري��ق  ب��ج��ه��ود  الملكية  الإ����س���ادة 

المجل��ص يوج�ه باال�س�تمرار ف�ي تنفي�ذ المب�ادرات الداعم�ة لجه�ود الح�د م�ن انت�س�ار فيرو��ص »كورون�ا«

التنويه بالتجاوب الإيجابي من البنوك والم�سارف مع توجيهات الحكومة للتخفيف من انعكا�سات الجائحة

} سمو الشيخ محمد بن مبارك يترأس جلسة مجلس الوزراء.

االعتيادي  االجتماع  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  تــرأس 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.

في بداية االجتماع، أشاد مجلس الوزراء بما تفضل به حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى من إشادة سامية بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص جاللته على صحة 
البذل  من  المزيد  نحو  حافز  من  السامية  اإلشــادة  شكلته  بما  منوًها  والمقيمين،  المواطنين  وسالمة 

والعطاء من أجل النجاح في تجاوز هذه المرحلة من التعامل مع فيروس كورونا.

قــــام الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بن 
راشد الزياني وزير الخارجية والسيد 
محمد الزرقاني رئيس بعثة منظمة 
المقيم  والــمــنــســق  الــدولــيــة  الــهــجــرة 
بـــاإلنـــابـــة ألنــشــطــة األمــــم الــمــتــحــدة 
ــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، بــحــضــور  ــ لــ
الــســيــد عــبــداهلل بــن فــيــصــل بــن جبر 
الخارجية،  وزيـــر  مساعد  الــدوســري 
التعاون  إطـــار  اتــفــاق  على  بالتوقيع 
المستدامة  والتنمية  االستراتيجي 
)2021 - 2022( بين مملكة البحرين 

ووكاالت األمم المتحدة. 
ــيــــع  ــوقــ ــتــ وعـــــــقـــــــدت مـــــــراســـــــم الــ
عــلــى اإلطـــــار عــبــر مــنــصــة الــتــواصــل 
بن  عــبــداهلل  السيد  بحضور  الــمــرئــي 
الـــدوســـري مساعد  بـــن جــبــر  فــيــصــل 
بكر  ليلى  والسيدة  الخارجية،  وزيــر 
الــمــديــر اإلقــلــيــمــي لـــلـــدول الــعــربــيــة 
بــمــكــتــب الــمــنــســق الــمــقــيــم ألنــشــطــة 
األمم المتحدة، وعدد من المعنيين 

من وزارة الخارجية.
ــد وزيــــر  ــ ــة، أكــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ إطـــــــــــار  أن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المستدامة  والتنمية  االستراتيجي 
هــــو اســـتـــمـــرار لـــلـــخـــطـــوات الــســابــقــة 
المستمر  التعاون  إطــار  فــي  المهمة 
والــمــتــنــامــي بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــدة فــ ــحــ ــتــ ــمــ واألمـــــــــــم الــ
الـــمـــجـــاالت والـــمـــســـتـــويـــات، ويــعــكــس 
تطوير هذا  المشترك على  الحرص 
التعاون، بما يدعم تنفيذ خطة عمل 
ــة  ــرؤيـ والـ  ،2022  -  2019 الــحــكــومــة 
مــواءمــتــهــا  مـــع   ،2030 االقـــتـــصـــاديـــة 
المستدامة،  التنمية  أهداف  لتنفيذ 
وخــاصــة فــي ظــل الـــظـــروف الــراهــنــة 
وجهود مملكة البحرين في مواجهة 

جائحة فيروس كورونا.
وأعــــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــن 
جهوده  على  المقيم  للمنسق  شكره 
المتواصلة في إعداد اإلطار بالتعاون 
ــؤون  ــ ــشـ ــ ــنـــظـــمـــات والـ ــاع الـــمـ ــطــ ــع قــ ــ مـ
وجميع  الخارجية  بـــوزارة  القانونية 

ذات  الحكومية  والمؤسسات  الجهات 
الصلة، مقدًرا لجميع ممثلي وكاالت 
اإلقليمية  المتحدة  األمـــم  منظمة 
والــمــقــيــمــة حــســن تــعــاونــهــم، مــعــرًبــا 
عن أمله في أن يواصل هذا االتفاق 
التعاون البناء والمستمر بين مملكة 

البحرين واألمم المتحدة.
مــن جــانــبــه، أشـــاد مــســاعــد وزيــر 
الخارجية بجهود األمم المتحدة في 
االستراتيجي  الــتــعــاون  إطـــار  توقيع 
والتنمية المستدامة )2022 - 2021( 
ووصف هذه المبادرة كمثال للتعاون 
ومملكة  المتحدة  األمــم  بين  البناء 
ــن، كــــمــــا رحـــــــب بـــانـــضـــمـــام  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــــى الــنــســخــة  ــاالت الـــجـــديـــدة إلـ ــ ــوكـ ــ الـ
ستعزز  والتي  اإلطـــار،  من  المحدثة 

بدورها الدعم والتعاون في المشاريع 
مملكة  حــرص  أكــد  إذ  المستقبلية، 
مع  المشترك  العمل  على  البحرين 
ــم الــمــتــحــدة.  ــ مــخــتــلــف وكـــــاالت األمـ
ــد الــــزرقــــانــــي  ــمـ ــحـ ــيــــد مـ ــــدم الــــســ ــقـ ــ تـ
بــاإلنــابــة ألنشطة  الــمــقــيــم  الــمــنــســق 
األمم المتحدة لدى مملكة البحرين 
ورئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية 
البحرين  مملكة  لــحــكــومــة  بــالــشــكــر 
لعملهم  الــمــتــحــدة  ــم  ــ األمـ ووكــــــاالت 
ــل إلـــى  ــوصــ ــتــ الـــــــــــدؤوب مـــــن أجــــــل الــ

النسخة المحدثة من اإلطار. 
باإلنابة  المقيم  المنسق  وأكـــد 
االســـتـــراتـــيـــجـــي  ــاون  ــعــ ــتــ الــ إطـــــــار  أن 
والتنمية المستدامة )2022 - 2021( 
ووكــاالت األمم  البحرين  بين مملكة 

الــمــتــحــدة مــتــوائــم بــشــكــل كــامــل مع 
االستراتيجيات والسياسات التنموية 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، كــمــا أنــــه يــوفــر 
منصة لتنسيق أكبر لتنفيذ مشاريع 

الدعم من وكاالت األمم المتحدة.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــــربــــت الـــســـيـــدة 
ليلى بــكــر الــمــديــر اإلقــلــيــمــي لــلــدول 
الــعــربــيــة بــمــكــتــب الــمــنــســق الــمــقــيــم 
ألنشطة األمم المتحدة، في كلمتها 
عــــن تـــفـــاؤلـــهـــا الــكــبــيــر بـــمـــا يــحــقــقــه 
الــتــوقــيــع عــلــى هـــذا اإلطــــار، وخــاصــة 
فـــي ظـــل مـــا يــمــر بـــه الـــعـــالـــم أجــمــع 
كورونا،  فيروس  جائحة  مواجهة  في 
الكثير  تأخر  إلــى  بـــدوره  أدى  والـــذي 
من األهداف التنموية، وأن مثل هذا 
الحدث، األول من نوعه في المنطقة 

إمكانية  فــي  األمــــل  يــبــعــث  الــعــربــيــة، 
لوضع  ــراف  األطـ المتعددة  الــشــراكــة 
الــخــطــط الـــالزمـــة لــبــنــاء غــد أفضل 

لشعوب المنطقة والعالم.
ومن الجدير بالذكر أن التوقيع 
على هذا اإلطار يأتي ليكلل الجهود 
ــي الـــشـــراكـــة  الـــســـابـــقـــة الــمــتــمــثــلــة فــ
البحرين  مملكة  بين  االستراتيجية 
واألمم المتحدة 2018-2022، والذي 
المنطقة،  فــي  نــوعــه  مــن  األول  كـــان 
بــهــدف تــبــادل الــخــبــرات واالســتــفــادة 
مـــن خـــبـــرات الــمــنــظــمــة الــدولــيــة في 
ويشهد  المملكة.  في  المشاريع  دعم 
اإلطار بنسخته الجديدة انضمام 21 
منظمة  إلــى  وإقليمية  مقيمة  وكالة 

األمم المتحدة لالتفاقية.

ال���ب���ح���ري���ن واالأم��������م ال���م���ت���ح���دة ت���وق���ع���ان ع���ل���ى اإط�����ار 

ال���ت���ع���اون اال����س���ت���رات���ي���ج���ي وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة

} اجتماع وزير الخارجية مع ممثلي وكاالت األمم المتحدة في البحرين

ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان لتحسين جودة مستوى 
الخدمات والمهام التي تقدمها، وتماشيا مع رؤية 
الشاملة  الجودة  لتحقيق   2030 البحرين  مملكة 
واالرتقاء بالخدمات، تم تجديد استحقاق حصول 
األمانة العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
اآليزو  على شهادة  التوالي-  على  الثانية  للمرة   -
9001:2015(فــــــــي   ISO( الــمــحــدثــة   نسختها  فــي 
 Quality Management( نظام إدارة الجودة
الـــدولـــيـــة  الــمــنــظــمــة  ــن  عــ الـــــصـــــادرة   )System
بــعــد سلسلة  وذلـــــك  الـــقـــيـــاســـي-آيـــزو،  لــلــتــوحــيــد 
شركة  أجرتها   - دقيقة  مراجعة  شملت  إجـــراءات 
المتحدة  المملكة  فرع  القابضة«  فيريتاس  »بيرو 
بها  تقوم  التي  واإلجـــراءات  العمليات  على جميع 
الــعــامــة فــي الــمــؤســســة لــضــمــان تماشيها  األمــانــة 
على  والعمل  المؤسسة،  واختصاصات  أهــداف  مع 
تــحــســيــن بــيــئــة الــعــمــل ووضـــــع مــنــهــجــيــة مــوحــدة 

إدارة  نــظــام  ومــتــطــلــبــات  مــعــايــيــر  تطبيق  لــضــمــان 
جودة العمل.

وفــــي هــــذا الـــصـــدد أوضـــــح الــمــســتــشــار يــاســر 
تجديد  أن  للمؤسسة،  العام  األمين  شاهين  غانم 
نتيجة  جــاء  التوالي  على  الثانية  للمرة  الشهادة 
الرقي  أجــل  مــن  الموظفين  وجــهــد جميع  الــتــزام 
األمانة  تقدمها  التي  والمهام  الخدمات  بمستوى 
العامة، معرًبا عن شكره وتقديره للفريق المسؤول 
بهذه  قــام  والــذي  المؤسسة  الــجــودة في  عن نظام 
هــذا  خـــالل  سيما  وال  كــبــيــرة،  بــاحــتــرافــيــة  المهمة 
تبذلها  التي  بالجهود  منوًها  االستثنائي،  الوقت 
التي  والمهام  العمل  لتعزيز جودة  العامة  األمانة 
تــقــوم بــهــا مــن خـــالل اســتــثــمــار جــمــيــع الــمــجــاالت 
أهـــداف  تنفيذ  عــلــى  إيــجــابــا  يــعــود  الــمــتــاحــة فيما 
واختصاصات المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق 
البحرين  مملكة  رؤيــة  مع  يتماشى  وبما  اإلنسان، 

.2030

»الوطنية لحقوق االإن�سان« تح�سل على �سهادة االآيزو 

التوالي على  الثانية  للمرة  الجودة  اإدارة  نظام  في 

ــور نـــاصـــر  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــمــــع الـ ــتــ اجــ
مملكة  سفير  البلوشي  محمد 
الـــبـــحـــريـــن لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اإليطالية، عبر االتصال المرئي 
ــد الـــطـــويـــل  ــالــ ــور خــ ــتــ ــدكــ مــــع الــ
المنسق العام في مكتب المدير 
العام لمنظمة األغذية والزراعة 
السلع  مــشــكــالت  لجنة  ورئــيــس 

في المنظمة ذاتها.
ــاع،  ــمـ ــتـ وجــــــرى خـــــالل االجـ
مـــنـــاقـــشـــة أطــــــر الــــتــــعــــاون بــيــن 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن ومــنــظــمــة 
قطاعات  وتطوير  لتنمية  )فاو( 
ــاج الــحــيــوانــي  ــ ــتـ ــ ــة واإلنـ ــ ــزراعـ ــ الـ
والــســمــكــي وذلـــــك ضــمــن إطـــار 
الـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة بين 
حــــكــــومــــة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ووكــــــــــــــاالت األمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
للسنوات  واإلقليمية،  المقيمة 
إلى  يهدف  والــذي   ،2022-2018
تبادل الخبرات، ودعم المشاريع 

المستقبلية.

الطويل  السيد خالد  وقدم 
شرحا فنًيا عن طبيعة البرامج 
الموجودة لدى منظمة األغذية 
ــة وكــيــفــيــة االســـتـــفـــادة  ــ ــزراعـ ــ والـ
الدكتور  منها. من جانبه، ثمن 
ــــي  ــوشـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ نـــــــاصـــــــر مـــــحـــــمـــــد الـ
الـــعـــالقـــات الــمــثــمــرة والـــتـــعـــاون 
الــقــائــم بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

بناء  أجــل  مــن  ــاو(،  )فــ ومنظمة 
ــن مــســتــقــبــل  رؤيــــــة مــشــتــركــة عــ
القطاعات الزراعية والحيوانية 
إنتاجيتها  وتطوير  والسمكية، 
استثمار  عبر  ساللتها،  وجـــودة 
تــــجــــارب وخـــــبـــــرات الــمــنــظــمــة، 
لتطوير تلك القطاعات، بهدف 

تعزيز األمن الغذائي.

�سفير المملكة لدى اإيطاليا يجتمع بالمن�سق العام بمنظمة االأغذية

} د. ناصر البلوشي خالل لقائه مع المنسق العام لمنظمة »الفاو«
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بـــــوزارة  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  إدارة  أعــلــنــت 
الــصــحــة مــخــالــفــة 41 مــطــعــًمــا ومــقــهــى إثــر 
للتصدي  االحترازية  لإلجراءات  مخالفتها 
لفيروس كورونا )كوفيد-19( وذلك بالتنسيق 
مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة 
والـــســـيـــاحـــة، وهـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن لــلــســيــاحــة 
ــم خــــــالل الـــــزيـــــارات  ــ والـــــمـــــعـــــارض، حـــيـــث تـ
بــاإلجــراءات  تقيدها  عــدم  رصــد  التفتيشية 
واالشتراطات التنظيمية والصحية الواجب 
وتم  الــفــيــروس،  انتشار  مــن  للحد  تطبيقها 
على غرارها اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة 

هذه المطاعم إلى الجهات القانونية.
وخــــالل الــــزيــــارة الــتــفــتــيــشــيــة الــتــي قــام 
مملكة  محافظات  بمختلف  المفتشون  بها 
البحرين يوم األحد الموافق 30 مايو 2021م 
في إطار تكثيف الحمالت التفتيشية والتأكد 
من تطبيقها، تم زيارة 211 مطعًما ومقهى، 
وتــــم الــتــشــديــد عــلــى الــتــوعــيــة بــــاإلجــــراءات 
الـــتـــي أعـــلـــن عنها  ــتــــرازيــــة والـــــقـــــرارات  االحــ

لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
كورونا والتي من ضمنها غلق هذه المنشآت 
واقتصار تقديم الخدمة من خالل الطلبات 

الخارجية والتوصيل فقط.
ــوزارة أنـــه نــظــًرا إلـــى مخالفة  ــ وبــيــنــت الـ
تــلــك الــمــطــاعــم لــــإلجــــراءات واالشـــتـــراطـــات 
ــا فـــي  ــهــ ــيــ ــلــ ــــوص عــ ــــصـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـ
بشأن   2020 لسنة   51 رقـــم  الـــــوزاري  الـــقـــرار 
الواجب تطبيقها في  الصحية  االشتراطات 
انتشار  ومنع  الحــتــواء  والمقاهي  المطاعم 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، ورصد مخالفات 
تطبيق  تم  الشأن،  بهذا  الصادرة  للتعليمات 

القوانين حيال المطاعم المخالفة.
ــتـــي تــمــت  ــا بـــشـــأن بــقــيــة الـــمـــحـــال الـ ــ أمـ
الرقابة عليها في كافة المحافظات، فقد تم 
لديهم  لوحظ  ممن  المحالت  بعض  تنبيه 
ــراءات  ــ قــصــور فـــي آلــيــة تــطــبــيــق بــعــض اإلجــ
والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها 

في الحال من قبل أصحاب تلك المحال. 

الوكيل  خليفة  آل  محمد  بــن  مشعل  الــشــيــخ  الــمــهــنــدس  صـــرح 
المساعد لمشاريع البناء والصيانة بأن نسبة إنجاز العمل في مشروع 
 ،%70 تبلغ  واالتــصــاالت  المواصالت  لــوزارة  الرئيسي  المبنى  إنشاء 
وتغذية  وتشييد  للمبنى،  الخرساني  الهيكل  من  االنتهاء  تم  حيث 
تــوريــد أجــهــزة التكييف  إلــى  بــاإلضــافــة  الــفــرعــيــة،  الــكــهــربــاء  محطة 
والمصاعد،  الكهرباء  لتوزيع  والفرعية  الرئيسة  واللوحات  المركزي 
والتمديدات  للمبنى  الزجاجية  الواجهات  تركيب  في  العمل  وجاري 

اإللكتروميكانيكية وفق البرنامج الزمني الموضوع.
أعمال  لسير  المستمرة  المتابعة  إطــار  في  المشروع  هذا  ويأتي 
المشاريع التي تشرف على تنفيذها وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني ضمن قطاع مشاريع البناء والصيانة لصالح 

مختلف الوزارات والهيئات بالمملكة. 
أن مساحة  والصيانة  البناء  لمشاريع  المساعد  الوكيل  وأضــاف 
تبلغ مساحة  تبلغ حوالي 15.611 مترا مربعا، فيما  المشروع  أرض 
البناء حوالي 19.275 مترا مربعا ويتكون المبنى من سبعة طوابق 
باإلضافة إلى طابق سفلي يضم الخدمات الكهروميكانيكية المشّغلة 
للمبنى، ومسطحات خضراء إلى جانب 219 موقفًا للسيارات. وسيتم 
تزويد المبنى بأحدث األنظمة واألجهزة والتقنيات والمواد الصديقة 
في  تسهم  عمل  بيئة  لتوفير  العالمية  المعايير  أرقـــى  وفــق  للبيئة 
االرتقاء باألداء الوظيفي وتسهيل تقديم الخدمات للمراجعين، كما 
أن المبنى سيواكب متطلبات البناء الحديثة ويوفر البيئة المالئمة 
في  المشروع  من  االنتهاء  المؤمل  ومن  أعمالهم،  ألداء  للموظفين 

النصف الثاني من عام 2021.
أشار إلى أنه قد روعي في تصميم المبنى أن يعكس طبيعة عمل 
وزارة المواصالت واالتصاالت مع األخذ في االعتبار االرتباط األزلي 
المبنى  موقع  مــن  واالســتــفــادة  والــســفــن،  بالبحر  البحرين  لمملكة 
بــالــقــرب مــن مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي، ومـــزج كــل ذلـــك فــي تصميم 
معماري متميز، ليكون واجهة الستقبال الزائرين للمملكة، ويعكس 

التطور والتقدم الحضاري والعمراني. 

تحت رعاية سمو الشيخ ناصر 
آل خليفة ممثل جاللة  بن حمد 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
السنوي  المؤتمر  اختتم  الشباب، 
للتوستماسترز للقطاع 20 جدول 
من  كبيرة  نخبة  بحضور  أعماله 
المهتمين تجاوزت 3000 لمدة 30 
 27 أيــام  الثالثة  مــدى  ساعة على 

و28 و29 مايو 2021.
وقـــــد انـــقـــســـم الـــمـــؤتـــمـــر إلـــى 
ومسابقة  العربية  باللغة  مسابقة 
فيها  تنافس  اإلنجليزية  باللغة 
البحرين  مملكة  مــن  مــشــاركــا   72
ودولة الكويت، وقد حصد المراكز 
الناطقة  الــمــســابــقــات  فــي  األولــــى 
العلوي  حــازم  اإلنجليزية  باللغة 
العالمية«،  الخطب  »مسابقة  في 
»الـــتـــقـــويـــم«،  ــيـــرا  فـ وجـــيـــفـــري دي 
ونانسي جورج »االرتجال«، وشروتي 
شارما »الفكاهية«، أما المسابقات 
الناطقة باللغة العربية قد حصد 
في  عــــوض  أحـــمـــد  األول  الــمــركــز 
»مـــســـابـــقـــة الـــخـــطـــب الــعــالــمــيــة«، 
وحنان  »التقويم«،  حسان  محمود 
ــزة  ــ ــزيـ ــ ــــوش »االرتــــــــــجــــــــــال«، وعـ ــلـ ــ عـ

الحسيني »الفكاهية«.
المؤتمر  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 

ضم العديد من الورش التدريبية 
لعمالقة  الــقــيــمــة  والــمــحــاضــرات 
ــيــــة  ــربــ ــعــ ــة بــــالــــلــــغــــة الــ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
واإلنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة وشــــخــــصــــيــــات 
مـــــؤثـــــرة مـــــن مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
وخــارجــهــا وهـــم الــدكــتــورة حــوريــة 
ــو مــجــلــس  ــاس الــــديــــري »عـــضـ ــبـ عـ
للتنمية  الــبــحــريــن  مــعــهــد  أمـــنـــاء 
ــابـــة  ــل الـــخـــطـ ــ ــطـ ــ ــة«، وبـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
وخـــبـــيـــر   2001 لــــعــــام  ــالــــمــــي  ــعــ الــ
ــن الكـــروا  ــ ــارات الــخــطــابــة داريـ ــهـ مـ
من المملكة المتحدة، والخطيب 
بيتا   »TED« برنامج  الفكاهي في 

جونسون من جمهورية النيبال.
ــد الــتــوســتــمــاســتــرز يــاســر  ــ وأكـ
ــار »الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــشــ ــقــ الــ
ورعــايــة  دعـــم  »لـــوال  أنـــه  للمؤتمر« 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
ــؤتـــمـــر  ــد الـــمـ ــا حــــصــ ــمــ ــة لــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
ــايــــة ســمــوه  ــاح، فــــرعــ ــجــ ــنــ ــار الــ ــمــ ثــ
المنظمين  على  إيجاًبا  انعكست 
والمتنافسين في مجال التواصل 
والــــقــــيــــادة«. وأضـــــــاف »الـــقـــشـــار«: 
دعــم  فـــي  دور  الـــنـــجـــاح  ــاء  ــركـ ــشـ »لـ
مـــشـــروع ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
بــــإعــــداد جــيــل  حـــمـــد آل خــلــيــفــة 
قــــوي قــــادر عــلــى الـــقـــيـــادة كــشــركــة 

الخليج  وشـــركـــة  الــبــحــريــن  نــفــط 
وشركة  البتروكيماويات  لصناعة 
الوطنية ومجموعة  البحرين  غاز 
الحواج وحلويات حسين شويطر«.

واخـــتـــتـــم »الــــقــــشــــار« تــهــانــيــه 

لجميع الفائزين وشكره وامتنانه 
ــان الــمــنــظــمــة  ــجـ ــلـ إلـــــى رؤســـــــاء الـ
ــن بــلــغ  ــذيــ والــمــنــظــمــيــن كـــافـــة الــ
أكــثــر مــن 50 منظما من  عــددهــم 

مملكة البحرين ودولة الكويت. 

فــــــي إطـــــــــار اإلجـــــــــــــراءات 
الوقائية والتدابير االحترازية 
من أجل الحفاظ على سالمة 
الموظفين والعاملين، ودعمًا 
ــنـــي  ــوطـ ــهــــود الــــفــــريــــق الـ لــــجــ
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
للبروتوكول  وتنفيذًا  كــورونــا 
الـــصـــحـــي الــمــعــتــمــد بـــاشـــرت 
العمل  الشمالية  المحافظة 
ــراء الـــفـــحـــص الـــســـريـــع  ــ ــإجـ ــ بـ
لكل  كــورونــا  فــيــروس  الختبار 
الــمــوظــفــيــن والــعــامــلــيــن عند 
بوابة االستقبال بالمحافظة.

وقد أشاد علي بن الشيخ 
ــيــــن الـــعـــصـــفـــور  ــبــــدالــــحــــســ عــ

مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة 
الــــشــــمــــالــــيــــة بـــجـــهـــود 
البشرية  الــمــوارد  إدارة 

والمالية.
وقـــــــــــــــــــــــد تــــــفــــــقــــــد 
مــــحــــافــــظ الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــاء جـــولـــتـــه جــمــيــع  ــنــ أثــ
الــتــدابــيــر االحـــتـــرازيـــة 
ــة فـــــي مــبــنــى  ــعـ ــبـ ــتـ ــمـ الـ
ــراءات  وإجــ المحافظة 
ــع  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـــــفـــــحـــــص الـ
ــيــــروس،  ــفــ ــار الــ ــبــ ــتــ الخــ
ــوقـــوف عــلــى  ــلـ وذلــــــك لـ
سالمة هذه اإلجراءات 

ودقة تنفيذها. 

رعاه نا�صر بن حمد

�ختتام �أعمال موؤتمر �لتو�شتما�شترز بح�شور �أكثر من 3 �آالف م�شارك

محاف��ظ �ل�شمالي���ة يتفق��د �شي���ر �لع�م���ل باالإج��ر�ء�ت �ل��ش�ح���ية 

�لمحافظ��ة م�بن���ى  دخ�ول�ه���م  ع���ند  لل�موظ�ف�ي���ن  �ل��م�ع�ت���مدة 

�إنج�از 70% م�ن م�ش�روع �لمبنى �لرئي�ش�ي لوز�رة �لمو��ش�ات و�الت�شاالت

�ل�شحة تفت�ش 211 مطعما ومقهى في جميع �لمحافظات وتخالف 41 منها

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

} خالل التفتيش على المطاعم.

} متابعة اإلجراءات الصحية في المحافظة الشمالية .
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كتبت نوال عباس:

ارتفعت أسعار النفط في التعامالت 
اآلسيوية أمس، إذ تم تداول برنت فوق 
69 دوالرًا للبرميل، فيما صعدت العقود 
ــام تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط فــي  ــلــــة لـــخـ اآلجــ
للبرميل،  دوالًرا   67 نحو  إلــى  نيويورك 
فــي   %0.8 بـــنـــســـبـــة  ــا  ــهـ ــفـــاضـ انـــخـ بـــعـــد 
تركيز  مــع  الماضية  الجمعة  ــداوالت  تــ
اجــتــمــاع خـــاص بسياسة  عــلــى  الـــســـوق 
إمـــــدادات »أوبـــــك+« الــمــتــوقــع عــقــده في 
وقت مبكر من هذا األسبوع، وأي تعليق 
حول احتمال عودة المعروض اإليراني.
منظمة  تــلــتــزم  أن  الــمــتــوقــع  ومــــن 
ــدرة لـــلـــنـــفـــط »أوبــــــــك«  ــ ــــصـ ــمـ ــ الــــــــــدول الـ
ــرار زيـــــــادة اإلنــــتــــاج فــي  ــقــ وحـــلـــفـــاؤهـــا بــ
المقرر  المنظمة  اجتماع  يوليو، خالل 
وكالة  أجرته  لمسح  وفًقا  الــيــوم،  عقده 
ــوع  ــبــ ــرج« االقــــتــــصــــاديــــة، األســ ــبــ ــومــ ــلــ »بــ

الماضي.
ومن المقرر أن يبحث المستثمرون 
عندما يجتمع تحالف »أوبــك+«، اليوم، 
عـــن أي أدلــــة بــشــأن الــمــرحــلــة الــتــالــيــة 
وسط  للمجموعة،  العرض  سياسة  من 
حتى  الطلب  بتسارع  متزايدة  توقعات 

نهاية العام.
ارتفاعا  النفط  أسعار  شهدت  وقــد 
ــام،  ــ ــدة أيـ ــ ــعـــامـــالت مـــنـــذ عـ ــة تـ فــــي بــــدايــ
مـــدعـــومـــة بـــبـــيـــانـــات قــــويــــة لــالقــتــصــاد 
األمريكي بالتزامن مع ارتفاع التوقعات 

بانتعاش الطلب العالمي على النفط.
عالمية  اقتصادية  تقارير  وكشفت 
جــاء مدعوما  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  أن 
بــبــيــانــات قـــويـــة لــالقــتــصــاد األمــريــكــى 
وتوقعات بانتعاش الطلب العالمي على 
كوفيد  جائحة  تسببت  أن  بعد  النفط 
النفط  أسعار  في  كبير  تراجع  في   19-
عام 2020، وال يمكن إنكار أن لتغير أسعار 
النفط تأثيره على أعمال االستكشاف، 
سواء كان ذلك التأثير بشكل مباشر أو 
غير مباشر, لكن افتراض وجود عالقة 
مباشرة وفورية بين أسعار النفط وعدد 
أمـــرا غير  يبقى  االكــتــشــافــات  أو حــجــم 

واضح المعالم.
االنفتاح االقتصادي 

يــقــول الــخــبــيــر االقــتــصــادي دكــتــور 
ارتفاع  أسباب  أهم  الصائغ: »من  جعفر 
ــار الــنــفــط االنـــفـــتـــاح االقـــتـــصـــادي  ــعـ أسـ
خـــالل هـــذه الــفــتــرة، وخــاصــة أن هناك 
ــتــــوى دول  ــلــــى مــــســ عــ ــة ظـــــاهـــــرة  ــ ــــوجـ مـ
ــواق  ــادة افــتــتــاح األســ ــ الــعــالــم بــســبــب إعـ
التطعيم،  االقتصادي بفضل  والنشاط 
لــكــورونــا، ما  واالطــمــئــنــان لتوافر عــالج 
أدى إلــــى زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــنــفــط، 
المغلقة  الــمــصــانــع  عــــودة عــمــل  بــســبــب 
ونـــشـــاط حــركــة الـــمـــواصـــالت، كــمــا أدت 
إلى  النفط  العالمي على  الطلب  زيــادة 

زيادة استعداد الدول لرفع اإلنتاج.
أســـعـــار  ارتــــفــــاع  أن  ــائـــغ  الـــصـ وأكــــــد 

ــاش ونــمــو  ــعـ ــتـ ــؤدي إلـــــى انـ ــيــ الـــنـــفـــط ســ
االقــتــصــاد الــعــالــمــي، مــا ســيــعــزز الثقة 
النفط  أسعار  تستمر  حتى  باالقتصاد 
فـــي االرتــــفــــاع، لــيــعــوض الــخــســائــر من 
نتيجة  اقــتــصــاديــة  سلبية  ــار  وآثــ أمــــوال 

جائحة كورونا. 
وأضاف: »بالنسبة إلى دول الخليج 
النفط  أســعــار  ارتــفــاع  استمرار  ســيــؤدي 
ــة،  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــونـ ــديـ ــمـ ــى تــخــفــيــض الـ ــ إلــ
المرتفعة  المديونية  خسائر  وتعويض 
الــخــلــيــج مثل  بــعــض دول  فـــي  الــكــبــيــرة 
يستمر  أن  وتــمــنــى  والــبــحــريــن«،  عــمــان 
الــنــفــط لتعويض  أســعــار  فــي  ــاع  ــفـ االرتـ
ــدول الــتــي  ــ الــخــســائــر الــتــي تــكــبــدتــهــا الـ
ــــى 5  ــــالل 4 إلـ تــعــتــمــد عـــلـــى الـــنـــفـــط خـ
النفط،  أســعــار  انخفاض  أثــنــاء  ســنــوات 
من  زادت  التي  الجائحة  إلى  باإلضافة 
أسعار  ارتفاع  أن  إلى  مشيرا  خسائرها, 
العجوزات  تعديل  على  سيعمل  النفط 
لمملكة البحرين التي بلغت 3 مليارات 
ارتفاع  الـــدول  تستغل  أن  وتمنى  دوالر، 

أسعار النفط لتغطية العجز.
ــغ إلـــــــــى تـــنـــشـــيـــط  ــ ــائــ ــ ــصــ ــ ودعــــــــــــا الــ
الــقــطــاع الــخــاص لــيــحــّل مــحــّل الــدولــة 
فــي االســتــثــمــارات وضـــخ الــســيــولــة، ألن 
دوره  عن  بعيدا  مــازال  الخاص  القطاع 
الــدولــة بحاجة  إلـــى أن  الــفــعــال، الفــتــا 
إلى بعض الجهات لتنشئ جهازا خاصا 
االقتصادية  المبادرات  على  للتشجيع 

واالستثمارية.
زيادة استهالك النفط 

دكتور  االقــتــصــادي  الخبير  وكــشــف 
زيــادة حجم مستويات  أن  أكبر جعفري 
االســـتـــهـــالك لــلــنــفــط مـــن أهــــم أســبــاب 
حالة  إلــى  أدى  ما  النفط  أسعار  ارتفاع 
الذي يعتبر إضافة جيدة،  من الصعود 
الدول  من  كثير  في  االنفراجات  بسبب 
الجائحة،  على  السيطرة  على  لقدرتها 
ــاالت الــــرجــــوع إلـــى  ــجــ ــذلــــك فـــتـــح مــ وكــ
خــطــوط اإلنـــتـــاج الــســابــقــة، مـــا جعلها 
إلى  نظرا  والطاقة  الوقود  إلــى  بحاجة 
وزيــادة اإلنتاج  المصنعي،  زيــادة اإلنتاج 
الخدماتي، لذلك نجد أن هناك فعالية 

أكثر في االقتصاد العالمي. 
ــاع  ــفــ ارتــ أن  إلــــــى  جـــعـــفـــري  ــفــــت  ولــ
أســعــار الــنــفــط ســيــزيــد مــن الــنــشــاطــات 
ارتفع  إذا  وكذلك  االقتصاد،  وفعاليات 

الــدول  فستتأثر  دوالرا   70 فــوق  السعر 
وستكون  للنفط،  الــمــصــدرة  المنتجة 
كانت  لــو  حتى  تصاعدية  حــركــة  هــنــاك 
على  إيجابي  أثــر  لها  وسيكون  بسيطة 
اقــتــصــادهــا، بــســبــب الـــزيـــادة فـــي حجم 
اإلنتاج، والرجوع إلى الحال الطبيعية، 
ــوع إلـــــى الـــفـــتـــح وانـــتـــعـــاش  ــ ــرجـ ــ بـــعـــد الـ

االقتصاد.
وتـــوقـــع الـــدكـــتـــور أكـــبـــر أن تــرتــفــع 
أسعار النفط إلى 80 دوالرا، خالل الـ3 
استهالك  رفع  بسبب  القادمة  سنوات 
الطاقة، ما سيؤدي إلى ازدهار عالمي، 
الــخــلــيــج  دول  إلـــــى  بــالــنــســبــة  بــيــنــمــا 
ومملكة البحرين سيكون هناك ازدهار 
اقتصادي سيزيد من مستويات الدخل 
زمن  فــي  إيجابي  أمــر  وهــو  للحكومة، 
إلــى  الــحــاجــة  أمـــس  كورونا, ألنــنــا فــي 
وترتيب  العجوزات  لخفض  دوالر،  كل 

الخلل في ميزانية المدفوعات.

زيادة حركة املناقصات 
وأكد االقتصادي عارف خليفة أن 
األمريكي،  لالقتصاد  القوية  البيانات 
التوظيف  فــي  و%8   5 بين  مــا  والــنــمــو 
أسباب  أهــم  من  األمريكي  واالقتصاد 
ــافـــة  بـــاإلضـ النفط,  أســــعــــار  ارتـــــفـــــاع 
إلــــى تـــوقـــعـــات انـــتـــعـــاش الــطــلــب على 
كبيرة  تطعيم  مــوجــة  بعد  الــمــصــانــع، 
أن حركة  وخاصة  وأمريكا،  أوروبــا  في 
من  كثيرا  تستنزف  الصناعي  القطاع 
موسم  على  الطلب  وكــذلــك  الــطــاقــة، 
دور  له  السياحة األوروبية واألمريكية 
كبير في االرتفاع، رغم أن تقارير الياتا 
توضح أن حركة النمو في السياحة لن 

تكون كبيرة. 
الــســعــر  أن  إلــــــى  خـــلـــيـــفـــة  ــفــــت  ولــ
البحرين  لميزانية  للنفط  التعادلي 
للبرميل،  دوالرا  و97   95 بين  ما  يقع 
فــــــإذا وصـــــل ســـعـــر الـــنـــفـــط إلـــــى هـــذه 

ــالد إلـــى  ــبــ الـــمـــرحـــلـــة فـــلـــن تـــحـــتـــاج الــ
العام  الــديــن  دفــع  االســتــدانــة، وسيتم 
وســتــنــخــفــض الـــمـــصـــاريـــف والـــفـــوائـــد 
ارتفاع  أن  كما  الميزانية،  وستنتعش 
كبير  دور  لـــه  ســيــكــون  الــنــفــط  أســـعـــار 
الــدعــم للمواطنين  وارتــفــاع  تــنــوع  فــي 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ وإنــــعــــاش االقـــتـــصـــاد وارتـ
حركة  هناك  سيكون  وكذلك  الــذهــب، 
ــراد والـــشـــركـــات  ــ ــ ــدى األفـ اقــتــصــاديــة لــ
ــة  ــركـ ــارف بـــســـبـــب زيـــــــــــادة حـ ــ ــصــ ــ ــمــ ــ والــ
الــمــنــاقــصــات الــحــكــومــيــة، ومــشــاريــع 
التنموية  والمشاريع  التحتية  البنية 
للحكومة التي توقفت منذ أكثر من 3 
سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط، 
ــادة فــي عــدد  كــذلــك ســتــكــون هــنــاك زيــ
الوظائف التي ستسد فجوة كبيرة من 
الــبــطــالــة، بــاإلضــافــة إلــى زيـــادة حركة 

االستيراد والتصدير.

المطالبة بت�صجيع القطاع الخا�ص على �صخ ال�صيولة وت�صجيع اال�صتثمارات االقت�صادية.. اقت�صاديون:

ارتفاع اأ�سعار النفط �سيعو�ض الخ�سائر التي تكبدتها الدول من كورونا 
ان��خ��ف��ا���ص ال����ع����ج����وزات.. وت��رت��ي��ب م��ي��زان��ي��ة ال���م���دف���وع���ات ب��ع��د ارت���ف���اع اأ����ص���ع���ار ال��ن��ف��ط 

اأ�صعار النفط �صيزيد من نمو المناق�صات والتوظيف ارتفاع 

} عارف خليفة .} أكبر جعفري.

ــاز  ــجـ ــة إنـ ــسـ ــؤسـ اخـــتـــتـــمـــت مـ
البحرين مؤخرًا النسخة األولى 
»جــاهــز  الــوظــيــفــي  الملتقى  مــن 
بــالــتــقــنــيــة  أقـــيـــم  الــــــذي   »2021
االفتراضية وشهد نجاحًا الفتًا. 
وعقد الملتقى تحت رعاية سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــأعــمــال 
ــة وشـــــــــؤون الـــشـــبـــاب،  ــيــ ــانــ اإلنــــســ
ــم بــثــه عــلــى الــــهــــواء مــبــاشــرًة  وتــ
طــالــب جامعي   5000 مــن  ألكــثــر 
وباحث عن عمل عبر قناة إنجاز 

البحرين على منصة اليوتيوب.
تـــم إطــــالق مــلــتــقــى »جــاهــز« 
التوظيف  مــهــارات  تعزيز  بهدف 
ــن الــــــشــــــبــــــاب الــــبــــحــــريــــنــــي  ــ ــيــ ــ ــ ب
ــرؤى الــــالزمــــة  ــ ــالــ ــ ــ وتـــــزويـــــدهـــــم ب
ســوق  فــي  أفــضــل  بشكل  للتنقل 
العمل، وتضمنت النسخة األولى 
مــنــه جــلــســات نــقــاشــيــة ُمــحــفــزة 
ــادات  ــيـ ــع كـــيـــانـــات وقـ لــلــتــفــكــيــر مـ
ــيـــث شــهــدت  تـــجـــاريـــة رائـــــــــدة، حـ

مـــشـــاركـــة مــمــثــلــيــن مـــن جــوجــل، 
وشركة  وجيبك،  ومــايــكــروســوف، 
وأوالده،  الــمــؤيــد  خــلــيــل  يــوســف 
ــة  ــركــ وجــــامــــعــــة الــــبــــحــــريــــن، وشــ
إبـــراهـــيـــم خليل  بــتــلــكــو، وشـــركـــة 

كانو، ومعهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية.

حصة  الشيخة  عــّلــقــت  وقـــد 
رئيسة  خليفة،  آل  خليفة  بــنــت 
الــبــحــريــن،  إنــجــاز  إدارة  مــجــلــس 

عــلــى نـــجـــاح الــمــلــتــقــى بــالــقــول: 
»شباب اليوم هم قادة الغد، وعلينا 
مــســؤولــيــة إعــــدادهــــم بــالــمــعــرفــة 
الــــالزمــــة  والـــــــمـــــــوارد  واألدوات 
ــم الــمــهــنــي  ــوارهـ لــيــخــوضــوا مـــشـ

خالل  من  تطلعاتهم.  ويحققوا 
تفخر  االستراتيجية،  مبادراتنا 
بربط  البحرين  إنــجــاز  مؤسسة 
الــطــامــحــيــن لــلــتــعــلــم والـــتـــطـــور 
بــقــادة  المتطلعين  والــمــهــنــيــيــن 
األعــمــال والــكــيــانــات الـــبـــارزة في 
والتشجيع،  باإللهام  مليئة  بيئة 
حــيــث يــمــكــنــهــم االســـتـــفـــادة من 
مباشر،  بشكٍل  واآلراء  التجارب 
واكـــتـــشـــاف كــيــفــيــة الــتــنــقــل فــي 
مباشرة  واالستماع  العمل،  سوق 
قــادة  مــن  متنوعة  مجموعة  مــن 
ــات الكـــتـــســـاب خـــبـــرات  ــاعـ ــنـ الـــصـ

شاملة«.
ــاز  وتــــتــــوجــــه مــــؤســــســــة إنــــجــ
ــبـــحـــريـــن بـــخـــالـــص امــتــنــانــهــا  الـ
وتـــقـــديـــرهـــا لـــلـــجـــهـــات الـــراعـــيـــة 
ــاة  ــ ــرعـ ــ ــا، وهـــــــم الـ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
الـــبـــالتـــيـــنـــيـــون: بــتــلــكــو، جــيــبــك، 
وشـــركـــة يـــوســـف خــلــيــل الــمــؤيــد 
شركة  الفضي  والــراعــي  وأوالده، 

إبراهيم خليل كانو.

»اإنج�از البحري�ن« تختتم الن�س�خة الأولى من ملتقى ال�س�باب الوظيفي »جاهز« 

} المتحدثون المشاركون في الملتقى.

أمس  يوم  العام«  البحرين  »مؤشر  أقفل 
بانخفاض   1,527.62 االثنين عند مستوى 
يــوم  بــإقــفــالــه  نــقــطــة مــقــارنــة  قــــدره 10.81 
ــد، فـــي حــيــن أقــفــل »مـــؤشـــر الــبــحــريــن  ــ األحـ
اإلسالمي« عند مستوى 647.61 بانخفاض 

قدره  2.24 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
المالية  األوراق  كمية  إجمالي  بلغ  وقد 
البحريـن«   »بورصة  المتداولة يوم أمس في 
3.25 ماليين سهم ووحدة، بقيمة إجمالية 
تم  بــحــريــنــي،  ــنـــار  ديـ ألــــف   510.19 قـــدرهـــا 
النحو  على  صفقة   69 خــالل  من  تنفيذها 

التالي:
تــــــــــداول الـــمـــســـتـــثـــمـــرون فـــــي »بــــورصــــة 
البحرين« 3.22 ماليين سهم بقيمة قدرها 
تنفيذها  تــم  بحريني  ديــنــار  ألـــف   507.85
المستثمرون  وركـــز  صــفــقــة،   68 خـــالل  مــن 
ــاع الـــبـــنـــوك  ــهــــم قــــطــ ــلـــى أســ تـــعـــامـــالتـــهـــم عـ
ــي بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة أســهــمــه  ــ ــتـ ــ ــة والـ ــاريــ ــتــــجــ الــ
أي  بحريني  دينار  ألــف   232.84 المتداولة 
اإلجمالية  القيمة  مــن   %45.64 نسبته  مــا 
قدرها  وبكمية  المتداولة  المالية  لـــأوراق 
خالل  مــن  تنفيذها  تــم  سهم،  مليون   1.32

20 صفقة.
ــاءت شــــركــــة الـــبـــحـــريـــن لـــالتـــصـــاالت  ــ ــ جـ
قيمة  بلغت  إذ  األول,  الــمــركــز  فــي  )بتلكو( 
ديــنــار  ألــــف   141.01 الـــمـــتـــداولـــة  أســهــمــهــا 

من إجمالي  بحريني أي ما نسبته %27.64 
وبكمية  الــمــتــداولــة  الــمــالــيــة  األوراق  قيمة 
من  تنفيذها  تم  ألف سهم،   235.79 قدرها 

خالل 11 صفقة.
األهلي  للبنك  فكان  الثاني  المركز  أما 
دينار  ألــف   134.53 قــدرهــا  بقيمة  المتحد 
بحريني أي ما نسبته  26.37% من إجمالي 
وبكمية  الــمــتــداولــة  الــمــالــيــة  األوراق  قيمة 
من  تنفيذها  تم  ألف سهم،   494.21 قدرها 

خالل 11 صفقة.
ثم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية 
بحريني  ديــنــار  ألـــف   82.49 قــدرهــا  بقيمة 
قيمة  إجــمــالــي  مــن   %16.17 نسبته  مــا  أي 
قدرها  وبكمية  المتداولة  المالية  األوراق 
خالل  مــن  تنفيذها  تــم  سهم،  مليون   1.20

18 صفقة.
ــم يـــــوم أمـــــس تـــــــداول أســـهـــم 12  وقـــــد تــ
5 شــركــات،  أســهــم  أســعــار  انخفضت  شــركــة، 
ــات على  ــركـ ــشـ فـــي حــيــن حــافــظــت بــقــيــة الـ
إبرام صفقة  وتم  السابقة.  إقفاالتها  أسعار 
واحدة على وحدات الصناديق االستثمارية 
البحرين  بــورصــة  فــي  الــمــدرجــة  الــعــقــاريــة 
بحرينيا  ديــنــارا  و340  ألــفــان  قــدرهــا  بقيمة 
أي ما نسبته 0.46% من القيمة اإلجمالية 
بلغت  حين  في  المتداولة  المالية  لــأوراق 

الكمية 30  ألف وحدة.

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  ب��ن�����س��ف  ���س��ه��م  م��اي��ي��ن   3

اإج��م��ال��ي ال���ت���داولت ف��ي ال��ب��ور���س��ة اأم�����ض

أعـــلـــنـــت »انـــفـــســـتـــكـــورب« 
للمستشفى  دعــمــهــا  أمــــس 
الـــــعـــــســـــكـــــري لــــــقــــــوة دفـــــــاع 
الـــــبـــــحـــــريـــــن )الــــــخــــــدمــــــات 
الملكية( من خالل  الطبية 
أكثر أجهزة  شراء واحد من 
تقدمًا  المقطعي  التصوير 

في العالم.
تعليقًا على هذه الشراكة، 
قال محمد العارضي رئيس 
التنفيذي  اإلدارة  مــجــلــس 
النــــــفــــــســــــتــــــكــــــورب: »يـــــقـــــدم 
الـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــعـــســـكـــري 
بــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن أعلى 
الصحية  الرعاية  مستويات 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــطـ والـــــخـــــدمـــــات الـ

مملكة البحرين«.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: »فــــــــــــي 
ــتـــكـــورب، ُيــــَعــــّد إثـــــراء  انـــفـــسـ
ــال الـــقـــادمـــة  ــ ــيــ ــ حــــيــــاة األجــ
لمسؤوليتنا  أساسية  ركيزة 
ودعــم  كــشــركــة،  االجتماعية 
أحــد  هــو  الصحية  الــرعــايــة 

مــبــادئــنــا األســاســيــة. ونــأمــل 
للخدمات  هبتنا  تسهم  أن 
ــة الــــمــــلــــكــــيــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
الـــوصـــول إلـــى قــطــاع رعــايــة 
عالمي  مستوى  ذي  صحية 

في المملكة«.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــلــواء 
الــبــروفــيــســور الــشــيــخ خــالــد 
قــائــد  بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة 
الطبية:  الملكية  الخدمات 
عميقًا  تقديرًا  نقدر  »نحن 
للخدمات  انفستكورب  دعم 
الـــطـــبـــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة، وهــــي 
في  ستسهم  حاسمة  خطوة 
السينية  األشــعــة  قسم  َرفـــد 
ــدث الــتــقــنــيــات  ــأحــ لـــديـــنـــا بــ
ودعـــــم دورنــــــا فـــي الــحــفــاظ 
ــا الـــطـــبـــيـــة  ــنــ ــاتــ ــدمــ ــى خــ ــلــ عــ
ــا لــــتــــكــــون أحــــد  ــ ــزهـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
الصحية  الــرعــايــة  مــقــدمــي 

الرئيسيين في المنطقة«.
أن  بـــــالـــــذكـــــر  الـــــجـــــديـــــر 
الــمــســتــشــفــى الــعــســكــري قد 

كــعــيــادة   1968 عــــام  تـــأســـس 
 ،1979 ــام  ــ عـ ــي  ــ وفـ صـــغـــيـــرة. 
الطبية  الــخــدمــات  تــحــولــت 
صغيرة  عــيــادة  مــن  الملكية 
ــة  ــعـ إلـــــــــــى مــــســــتــــشــــفــــى بـــسـ
ذلـــك  ــنــــذ  ومــ ــرًا،  ــ ــريــ ــ ســ  120
الــــحــــيــــن نــــمــــت خـــدمـــاتـــهـــا 
ليصبح  باستمرار،  وتوسعت 
ــبـــر  ــي أكـ ــ ــانـ ــ ــتـــشـــفـــى ثـ الـــمـــسـ
ــي الـــبـــحـــريـــن  ــ مــســتــشــفــى فـ

بسعة 483 سريرًا حاليًا.

»اإنف�س�تكورب« تدع��م »ال�م��س��ت�سفى الع�س�كري« 

} محمد العارضي. 

البــــــــز«،   6 »فـــــــــالت  ــت  ــنــ ــلــ أعــ
شـــــركـــــة الــــتــــمــــويــــل األســـــاســـــي 
في  االســتــثــمــاري  الـــمـــال  ورأس 
الــمــراحــل الــمــبــكــرة الـــرائـــدة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 
خلق  فــي  نجاحها  عــن  إفريقيا 
أكثر من 200 وظيفة في مملكة 
أكـــدت الشركة  الــبــحــريــن، حــيــث 
قيامها باالستثمار في 50 شركة 
نــاشــئــة خـــالل الــســنــوات الــثــالث 
الماضية، لتتمكن عبر ذلك من 
تــوظــيــف الــعــديــد مــن الــمــواهــب 

في سوق العمل المحّلي. 
وقــــــد تـــضـــمـــنـــت الـــوظـــائـــف 

فـــــــالت 6 البــــز  الــــتــــي اســــهــــمــــت 
ــات،  ــاعــ ــطــ ــا عـــــــدة قــ ــهـ ــقـ ــلـ ــي خـ ــ فــ
ــا قــــــطــــــاعــــــات الـــــتـــــجـــــارة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الطبية،  والتكنولوجيا  التعليم، 
وبــــــرمــــــجــــــيــــــات الـــــمـــــؤســـــســـــات، 
واألطــــــعــــــمــــــة والــــــمــــــشــــــروبــــــات، 
والترفيه، والشبكات االجتماعية 

وغيرها.
وفي صدد تعليقه على هذه 
ــرح صــالــح عباس  الــمــنــاســبــة صـ
الــعــضــو الــمــنــتــدب فـــي فــــالت 6 
البـــــــز فـــــي الــــبــــحــــريــــن، قــــائــــاًل: 
ــالــــدور الـــذي  »نـــحـــن فــــخــــورون بــ

تــلــعــبــه الـــشـــركـــات الـــتـــي لــديــنــا 
المساهمة  فـــي  محفظتنا  فـــي 
المملكة،  اقتصاد  في  بإيجابية 
ــــالل خـــلـــق فـــرص  ــــك مــــن خـ وذلــ
ــاشـــى مــع  ــمـ ــتـ ــة تـ ــوعـ ــنـ ــتـ عـــمـــل مـ
مـــهـــارات وطـــمـــوحـــات الــمــواهــب 
المحلية لدينا. لقد كان تطوير 
الجيل القادم من الباحثين عن 
عــمــل أحــــد أهـــدافـــنـــا الــرئــيــســيــة 
لــشــركــتــنــا مــنــذ تــأســيــســهــا، وقــد 
عــمــلــنــا عـــن كــثــب مـــع جــامــعــات 
مـــتـــعـــددة مـــن خــــالل اســتــضــافــة 
ورش العمل والتعاون في برامج 
الــتــدريــب الــداخــلــي، فــضــاًل عن 

الــمــشــاركــة الــنــشــطــة فــي بــرامــج 
ريادة األعمال«.

ــذه الــشــركــات  وســتــخــضــع هــ
أشهر  أربعة  مدته  لبرنامج  اآلن 
ــه،  ــيـ ــتـــوجـ ــدريــــب والـ ــتــ يـــشـــمـــل الــ
ــى تــــعــــزيــــز تـــطـــويـــر  ــ ــ ويـــــهـــــدف إلـ
وستستفيد  ونــمــوهــا.  أعــمــالــهــم 
ــات الــنــاشــئــة أيـــًضـــا من  ــركـ ــشـ الـ
مجموعة من االمتيازات األخرى 
التي تزيد قيمتها على 300 ألف 
ســتــعــرض  كــمــا  أمـــريـــكـــي.  دوالر 
في  أعمالها  الناشئة  الــشــركــات 
السابع  التجريبي  العرض  يــوم 

في ختام البرنامج.

»ف���ات 6 لب���ز«: خل���ق اأكث���ر م���ن 200 وظيف���ة ف���ي البحري���ن 

} صالح عباس. 

فــــــتــــــح مـــــجـــــلـــــس الـــــمـــــنـــــاقـــــصـــــات 
والـــــــمـــــــزايـــــــدات، الــــجــــهــــة الــتــنــظــيــمــيــة 
ــراف على  ــاإلشــ الــمــســتــقــلــة الــمــكــلــفــة بــ
ــات الــمــنــاقــصــات والـــمـــزايـــدات  ــارسـ ــمـ مـ
عطاًء   19 مــظــاريــف  أمـــس،  الحكومية، 
لــعــدد خــمــس مــنــاقــصــات مــطــروحــة من 

ثالث جهات متصرفة.
وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح 
البحرين  نــفــط  لــشــركــة  مــنــاقــصــة  فــتــح 
الــكــواشــف وقطع  توفير  بــشــأن  )بــابــكــو( 

الغيار لجهاز تحليل الكيمياء العضوية 
زمني  بعقد  عوالي  مستشفى  لمختبر 
مـــدة 3 ســنــوات، وقـــد تــم اســتــالم عطاء 

واحد لهذه المناقصة.
اللجنة  فــتــحــت  ذلــــك،  عــلــى  عــــالوة 
البترول  ثالث مناقصات لشركة تطوير 
المناقصة األولى بشأن توفير وتجديد 
اب  الحالية نت بك  البرمجيات  أجهزة 
فيريتاس، وقد تم استالم عطاءين لهذه 
المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت 

بشأن توريد الغازات الصناعية، وقد تم 
المناقصة.  لــهــذه  اســتــالم عــطــاء واحـــد 
كما تم استالم أربعة عطاءات للمناقصة 
وتجديد  وإصــالح  صيانة  بشأن  الثالثة 

واختبار المحركات الكهربائية.
عطاًء   11 اللجنة  فتحت  وأخـــيـــرًا، 
تعيين  بــشــأن  اإلســكــان  بنك  لمناقصة 
مقاول للقيام بإنشاء مبنيين لمحالت 

خدمية في اللوزي والحنينية.
الــعــطــاءات  فتح  عملية  حضر  وقــد 

المتصرفة  الــجــهــات  ممثلي  مــن  عـــدد 
المناقصات،  فــي  الــمــشــاركــة  والــشــركــات 
وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات 
معاملة  بــتــوفــيــر  الـــراســـخ  والـــمـــزايـــدات 
والمقاولين  الــمــورديــن  لجميع  عــادلــة 
وســوف  الــفــرص،  تكافؤ  لمبدأ  تحقيقًا 
تــخــضــع جــمــيــع الـــعـــطـــاءات الــمــقــدمــة 
والمالي،  الفني  للتقييم  للمناقصات 
األفضل  العطاء  على  الترسية  وستتم 

شروطًا واألقل سعرًا.

مطروحة مناق�سات  ل�5  عطاء   19 يفتح  والمزايدات«  »المناق�سات 
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أحمد  أسامة  المستشار  أكــد 
لمجلس  العام  األمين  العصفور 
الـــعـــامـــة  األمـــــانـــــة  أن  الــــــشــــــورى، 
إمكانياتها  كل  سّخرت  للمجلس 
وخــــبــــرات مــنــتــســبــيــهــا، مــــن أجـــل 
ــه الــدعــم والــمــســانــدة  تــقــديــم أوجـ
ألعـــضـــاء الــمــجــلــس، وفــــق أعــلــى 
مشيًرا  والكفاءة،  الجودة  معايير 
الــعــامــة ســانــدت  ــانـــة  إلـــى أنَّ األمـ
نحو  عــقــد  فــي  المجلس  أعــضــاء 
باستخدام  واجتماًعا  جلسة   225
ــال الـــمـــرئـــي )عــن  أنــظــمــة االتــــصــ
لتوجيهات  تنفيًذا  وذلـــك  ُبــعــد(، 
عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس 

المجلس.
وأوضح العصفور أنَّ منتسبي 
ــة لــلــمــجــلــس فــي  ــامـ ــعـ األمــــانــــة الـ
ــام،  ــ ــســ ــ واألقــ اإلدارات  مـــخـــتـــلـــف 
ــانـــدة انــعــقــاد  ــوا عـــلـــى مـــسـ حــــرصــ
جانب  إلــى  للمجلس،  جلسة   30
الــنــوعــيــة  لــلــجــان  اجــتــمــاًعــا   143
مشاركة   51 مــن  وأكــثــر  الــدائــمــة، 

وفعاليات  ونــــدوات  مــؤتــمــرات  فــي 
ُعــقــدت جميعها  خــارجــيــة، والــتــي 
ــراءات  ــ ــاإلجـ ــ ــا بـ ــزاًمــ ــتــ ــد الــ ــعـ عــــن ُبـ
االحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
الـــتـــي حـــددهـــا الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
كورونا  لجائحة  للتصدي  الطبي 

)كوفيد 19(.
ونّوه العصفور إلى أنَّ األمانة 
الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس عــمــلــت عــلــى 
ــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــمـ تـــطـــويـــر األنـــظـ
وضـــاعـــفـــت  الـــتـــقـــنـــيـــة،  واألدوات 
الــجــهــود مــن أجـــل تــقــديــم الــدعــم 
ــاء،  ــلـــســـادة األعــــضــ ــدة لـ ــانـ ــسـ ــمـ والـ
مبيًنا أن دور االنعقاد شهد تدشين 
ــام الـــتـــصـــويـــت اإللـــكـــتـــرونـــي  ــظــ نــ
عــلــى الــمــوضــوعــات الــتــي ُتــعــرض 
خـــالل جــلــســات الــمــجــلــس، األمــر 
ــوة إضـــافـــيـــة  ــطــ الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر خــ
ــثــــمــــار األمـــثـــل  ــتــ ــار االســ ــســ ــي مــ ــ فـ
وتطويعها  الــحــديــثــة،  للتقنيات 
بـــمـــا يــــخــــدم الـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي 
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مــــع األخــــذ 

ــار مــتــطــلــبــات أمــن  ــبـ ــتـ بــعــيــن االعـ
المعلومات والحماية السيبرانية.

أنَّ  إلـــــــى  الــــعــــصــــفــــور  ولــــفــــت 
ــة لـــلـــمـــجـــلـــس  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ األمــــــــانــــــــة الــ
عـــمـــلـــت عـــلـــى ضــــمــــان اســـتـــمـــرار 
للسادة  البرلماني  الــدعــم  بــرامــج 
االنعقاد  دور  أّن  مبيًنا  األعــضــاء، 
البرامج  العديد من  الثالث شهد 
النوعية، واللقاءات الحوارية بين 
المسؤولين  مــن  وعـــدد  األعــضــاء 
توقيع عدد  إلى  وأشــار  والسفراء، 
مــن مـــذكـــرات الــتــفــاهــم والــتــعــاون 
مــع جــامــعــات وطــنــيــة ومــؤســســات 
تــدريــبــيــة، وذلــــك مــن أجـــل تــبــادل 
ــارب، واكــتــســاب  ــجـ ــتـ الـــخـــبـــرات والـ
ــارف جـــديـــدة تــعــزز  ــعــ ــارات ومــ ــهــ مــ
ـــوادر الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــكــ ــ كــــفــــاءات الـ
ــًحــــا أن  ــة، مــــوضــ ــامــ ــعــ األمـــــانـــــة الــ
ــتــــي تــم  ــن الـــجـــامـــعـــات الــ ــيـ مــــن بـ
الــتــفــاهــم معها  تــوقــيــع مـــذكـــرات 
الــبــحــريــن، جامعة  هـــي: جــامــعــة 
الخليجية،  الــجــامــعــة  الــمــمــلــكــة، 

وكلية  التطبيقية،  العلوم  جامعة 
الــبــحــريــن الــتــقــنــيــة )بــولــيــتــكــنــك 
الـــبـــحـــريـــن(، ومـــعـــهـــد الــبــحــريــن 

للدراسات المصرفية والمالية.
وبــّيــن الــعــصــفــور أن الــتــعــاون 
معهد  مــع  مستمّرين  والتنسيق 
الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، 
)بــيــبــا(،  الـــعـــامـــة  اإلدارة  ومــعــهــد 
مشيًدا بالبرامج التدريبية وورش 
الـــعـــمـــل الـــتـــي تــقــيــمــهــا الــجــهــات 
مــن جهود  تبذله  ومــا  الــمــذكــورة، 
متواصلة لتفعيل وتنفيذ مذكرات 

التفاهم معها.
العام لمجلس  األمين  وأشــار 
الشورى إلى أنَّ اإلجازة التشريعية 
ــزيـــد مــــن الـــبـــرامـــج  ــمـ ســتــشــهــد الـ
وورش  والــــتــــوعــــويــــة،  الـــتـــدريـــبـــيـــة 
لمنتسبي  الــمــتــخــصــصــة  الــعــمــل 
ــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس، إلــى  ــانـ األمـ
ــدع  ــ ــانــــب إطـــــــالق مـــســـابـــقـــة »أبــ جــ
لمنتسبي  تــتــيــح  الـــتـــي  ــكـــرة«،  ــفـ بـ
التقدم  للمجلس  العامة  األمانة 

بـــأفـــكـــار وابـــتـــكـــارات تـــعـــزز الــعــمــل 
الــجــمــاعــي الــمــتــبــادل، مــن خــالل 
الرامية  والحلول  األفــكــار  تقديم 
ــال والـــمـــهـــام  ــ ــمـ ــ إلـــــى تــنــفــيــذ األعـ
مستحدثة  بأساليب  وتجويدها، 
ــات الـــدولـــيـــة  ــفــ ــواصــ ــمــ ــــب الــ ــواكـ ــ تـ

للجودة.

Vacancies Available
PASTEL COFFEE 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 36685503  or  nada.alba7r@outlook.com

ARMAN HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39655474  or  namalco@batelco.com.bh

AL GENERAL AUTO COSMETICS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33464648  or  eenn2012@hotmail.com

SWISS-BELSUITES  ADMIRAL  JUFFAIR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT)

suitably qualified applicants can contact

 17230508  or  hbader@rjbader.com

SECURE ME W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 77090999  or  secure.me@live.com

EBRAHIM REHAB BILDING CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 39467505  or  ebrahimrehab33@gmail.com

MANAMA GAZAL RESTURANT 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 36424614  or  batuta65@yahoo.com

GERMAN QUALITY CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK

suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  germanquality.bh@gmail.com

MAZARS CHARTERED ACCOUNTANTS 

has a vacancy for the occupation of

  SENIOR AUDITOR

suitably qualified applicants can contact

 17580079  or  falshehabi@mazars.bh

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT

suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@propelconsult.com

SALMA BEAUTY SALOON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER

suitably qualified applicants can contact

 33005350  or  salmasaloon@gmail.com

SAFE WHEELS SPARE PARTS 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 36939306  or  classicbrougham@googlemail.com

ALAZHAR CONTRACTING ESTABLISHMENT 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17702454  or  mohdnew28@gmail.com

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  magicshine775@yahoo.com

FIRST GULF TOURISM CO W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 33004292  or  alsalahgroup@hotmail.com

RAWABI ALQUDS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33624718  or  majdiattili@gmail.com

NORBLE HOME LANDSCAPING BAHRAINI 

PARTNERSHIP COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33871603  or  ulle.constance@yahoo.com

FIX R US ESTATES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 33988802  or  tanoli4447@gmail.com

SUPREME KUTZ GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  BARBER

suitably qualified applicants can contact

 36354445  or  soheila@umakewebake.com

ALRESALAH 

has a vacancy for the occupation of

  LAUNDERER(HAND-CHEMICAL 

SOLUTIONS)

suitably qualified applicants can contact

 17776089  or  buesa121@gmail.com

GRAND SWISS -BEL HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER

suitably qualified applicants can contact

 33337783  or  almatawa848@gmail.com

ASB SECURITY SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17678887  or  magicshine775@yahoo.com

SOCRATES MEDICAL COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 36424614  or  batuta65@yahoo.com

J R S CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33334227  or  saad.in.bahrain@gmail.com

INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES B.S.C 

(CLOSED) 

has a vacancy for the occupation of

  DIR, PROJECTS

suitably qualified applicants can contact

 17516000  or  ebrahim.janahi@ips.com.bh

ANWAAR MAKKAH REAL ESTATE 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING EXECUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 33212500  or  abuhasan302@gmail.com

GERMAN QUALITY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 39655545  or  ominji.bh@gmail.com

GULF ENERGY AND PROCESS CONSULTING 

COMPANY WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT

suitably qualified applicants can contact

 34596652  or  depco.gulf@gmail.com

SAMA ALDERA FOR REAL ESTATE & 

CONSULTANCY 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 17739536  or  superstarsport55@yahoo.com

NASS CONTRACTING COMPANY (W.L.L) 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (COMMERCIAL)

suitably qualified applicants can contact

 17727925  or  yousif@aanass.net

ESBI ENGINEERING & FACILITY MANAGEMENT - 

FOREIGN BRANCH 

has a vacancy for the occupation of

  CIVIL ENGINEER

suitably qualified applicants can contact

 17708118  or  ali.shawqi@esbi.com.bh

ALAQDAR RESTURENT 

has a vacancy for the occupation of

  SHAWARMA WORKER

suitably qualified applicants can contact

 66999707  or  fms12121@gmail.com

وأشـــــارت الــمــنــظــمــة إلـــى ثمة 
تــســود  أن   %78 بــنــســبــة  احــتــمــال 
ــروف مـــحـــايـــدة فــــي الــمــحــيــط  ــ ظــ
ــادي الــــمــــداري حــتــى يــولــيــو،  ــهــ الــ
ويــــنــــخــــفــــض هــــــــــذا االحـــــتـــــمـــــال 
الــفــتــرة  إلـــى  بــالــنــســبــة  إلـــى %55 
ــر، مـــــع زيــــــادة  ــوبــ ــتــ ــطــــس-أكــ ــســ أغــ
ببقية  يتعلق  فيما  اليقين  عــدم 
لتحديث  وفًقا  التقويمية،  السنة 
المنظمة بشأن النينيو/ النينيا.

ولفتت إلى أن ظاهرة النينيا 
النطاق  واســع  بانخفاض  ترتبط 
في درجات حرارة سطح المحيط 
فـــــي وســـــــط وشـــــرقـــــي الـــمـــحـــيـــط 
الـــــهـــــادي االســـــتـــــوائـــــي، ويـــقـــتـــرن 
الغالف  دوران  فــي  بتغيرات  ذلــك 
الــمــداريــة،  المنطقة  فــي  الــجــوي 
والضغط  الرياح  في  وبالتحديد 
وسقوط األمطار، وعادة ما يكون 
لظاهرة النينيا آثار على الطقس 

والـــمـــنـــاخ مــعــاكــســة آلثــــار ظــاهــرة 
ــي تــمــثــل الــمــرحــلــة  الــنــيــنــيــو الـــتـ
الــــدافــــئــــة لـــمـــا يـــســـمـــى بـــظـــاهـــرة 

النينيو -التذبذب الجنوبي(.
جـــمـــيـــع  أن  مــــــــن  وحـــــــــــــــذرت 
تحدث  الــتــي  المناخية  الــظــواهــر 
تــأتــي  إنـــمـــا  بــشــكــل طــبــيــعــي  اآلن 
فـــي ســيــاق تــغــيــر الــمــنــاخ الــنــاجــم 
عـــن األنــشــطــة الــبــشــريــة، والــــذي 
يـــؤدي إلــى زيـــادة درجـــات الــحــرارة 
ــة، وتــــفــــاقــــم الـــطـــقـــس  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
الــمــتــطــرف، ويـــؤثـــر عــلــى أنــمــاط 

هطول األمطار الموسمية.
ــري تـــــــــاالس،  ــيــ ــتــ ــيــ وصـــــــــــرح بــ
الدولية  للمنظمة  الــعــام  األمــيــن 
تبريدي  تــأثــيــر  لــهــا  »النينيا  بـــأن 
ــا يــكــون  عـــالـــمـــي مــــؤقــــت، عــــــادة مــ
أقوى في السنة الثانية للظاهرة. 
قــد بدأ  أن عــام 2021  وهــذا يعني 
باردة نسبًيا وفًقا للمعايير  بداية 

يــحــدو  أال  ويـــنـــبـــغـــي  الـــحـــديـــثـــة، 
ــــف إلـــى  ــزائـ ــ بـــنـــا هـــــذا الـــشـــعـــور الـ
ااالطمئنان إلى االعتقاد بحدوث 

توقف في تغير المناخ«.
»تركيزات  إن  قائاًل  واستطرد 
عند  تظل  الــكــربــون  أكسيد  ثــانــي 
مــســتــويــات قــيــاســيــة، وســتــســتــمــر 
بــــالــــتــــالــــي فــــــي دفــــــــع االحــــــتــــــرار 
جديدة  لتنبؤات  ووفًقا  العالمي. 
بنسبة  احتمال  فثمة  للمنظمة، 
على  واحـــدة  تــكــون سنة  أن   %90
األقل بين عامي 2021 و2025 هي 
ا في السجالت، وتحل  األشــد حــّرً
عــام شهد  -وهـــو  عــام 2016  محل 
النينيو-  لــظــاهــرة  قــويــة  أوضــاعــا 

الذي يحتل المرتبة األولى«.
وأشــــــارت الــمــنــظــمــة الــدولــيــة 

ــى أن نــهــايــة الــنــيــنــيــا وانــتــشــار  إلــ
تــتــجــاوز متوسط  درجــــات حــــرارة 
البحر بسبب  درجــة حــرارة سطح 
االحـــتـــرار الــعــالــمــي، يــعــنــيــان أنــه 
تـــكـــون درجــــات  الــمــتــوقــع أن  مـــن 
أعلى  اليابسة  فــوق  الهواء  حــرارة 
الــفــتــرة مـــن يونيو  مـــن مــتــوســط 
نصف  فـــي   2021 أغــســطــس  ــى  إلــ
الكرة الشمالي بأكمله تقريًبا، وال 
سيما فوق الجزء الغربي األوسط 
مـــن أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، والــجــزء 
الشمالي األقصى من آسيا، وجزء 
وأقصى شرق  الوسطى،  آسيا  من 
آســـيـــا، وشــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 

وشمال البحر الكاريبي.

ومن المتوقع أيًضا أن تشهد 
طول  على  البحرية،  الــقــارة  شبه 
إفريقيا،  الجنوبي لغرب  الساحل 
الممتد إلى وسط وشرق إفريقيا، 
وفــــــــوق األجـــــــــــزاء الـــشـــرقـــيـــة مــن 
حــرارة  درجـــات  الجنوبية،  أمريكا 
أعــلــى مـــن الــمــتــوســط مـــن يونيو 

إلى أغسطس.
ــدة  ــيــ ــوحــ واالســـــتـــــثـــــنـــــاءات الــ
ــاه  ــذا االتــــجــ ــ الـــمـــلـــحـــوظـــة مــــن هــ
توجد  المتوسط  من  ا  حــّرً األكثر 
ــا، وجــنــوب  ــ فــي شــمــال غـــرب أوروبــ
آسيا، والجزء الشمالي من أمريكا 
ــداًدا إلـــى جــنــوب  ــتــ الــجــنــوبــيــة، امــ
البحر الكاريبي، وفًقا للتحديث. 

الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية للأر�صاد الجوية للمنطقة العربية:

درج�ات �لح�ر�رة �أعل�ى م�ن �لمتو�س�ط بي�ن �س�هري يوني�و و�أغ�سط��س

تغي��ر �لمن��اخ �لناج��م ع��ن الأن�ش��طة الب�ش��رية ي��وؤدي �إل��ى زي��ادة درج��ات �لح��ر�رة �لعالمي��ة

كتب أحمد عبداحلميد:
للمنظمة  اإلقــلــيــمــي  الــمــمــثــل  عــبــدالــغــنــي  هــشــام  د.  صــــرح 
بأن  البحرين  في  العربية  للمنطقة  الجوية  لألرصاد  العالمية 
النينيا  ظــاهــرة  انــتــهــاء  بــشــأن  بيانا  أصـــدرت  الــدولــيــة  المنظمة 
تسود ظروف محايدة  أن  المرجح  من  وأنه   ،2021-2020 للفترة 
في  الـــمـــداري  الــهــادي  المحيط  عــلــى  النينيا(  وال  النينيو  )ال 
حــرارة  درجــات  تكون  أن  المتوقع  ومــن  المقبلة.  القليلة  األشهر 
في  سيما  وا  وأغسطس،  يونيو  بين  المتوسط  من  أعلى  الهواء 

نصف الكرة الشمالي.

} د.هشام عبدالغني.

»�أمان��ة �ل�س��ورى«: �لمجل���س عق��د 225 جل�س��ة و�جتماع��ا »ع��ن ُبع��د«

} المستشار أسامة العصفور.

أّكــــــد الــمــســتــشــار راشــــــد مــحــمــد بــونــجــمــة 
ــه تــنــفــيــًذا  ــواب، أنــ ــنــ ــام لــمــجــلــس الــ ــعـ ــيـــن الـ األمـ
من  وانطالقا  الطبي،  الوطني  الفريق  لدعوات 
رئيسة مجلس  زينل  حرص فوزية بنت عبداهلل 
النواب في دعم جهود فريق البحرين والتصدي 
لجائحة كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي، فقد 
تمكنت األمانة العامة لمجلس النواب في إنهاء 

خطة التطعيم لكافة منتسبيها بنسبة %98.
وأضاف بونجمة أن األمانة العامة وانطالقا 
من دورها الوطني ومسؤوليتها الوظيفية كانت 
قد حثت جميع منتسبيها ألخذ لقاح التطعيم 
وفــــق خــطــة الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي، كــمــا أن 
الجهات  مع  التنسيق  في  بــدأت  العامة  األمانة 

المعنية ألخذ الجرعات التنشيطية من اللقاح 
للتطعيم ضد كورونا سواء للنواب أو منتسبيها 
قيامها  بــجــانــب  الـــشـــروط.  عليه  تنطبق  مــمــن 
منتسبيها  لــكــافــة  الــســريــع  الــفــحــص  بـــإجـــراء 

المتواجدين على رأس العمل.
مــشــيــدا بــالــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى فـــي ضــمــان 
صحة وسالمة الجميع، معربا عن عظيم الشكر 
والمتميزة لفريق  المخلصة  والتقدير للجهود 
الملكي األمير  السمو  البحرين بقيادة صاحب 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن األمانة العامة قامت بتطبيق 
بــعــد بنسبة 70%، وحــرصــت  الــعــمــل عــن  نــظــام 
على توفير كافة السبل وتسخير كل اإلمكانيات 
المتاحة لضمان استمرارية العمل وتدفقه وفق 
أعلى المعايير، ألداء منتسبيها، ودعما ألعمال 

المجلس والسادة النواب.
معربا عن بالغ االمتنان والعرفان للجهود 
الــكــبــيــرة والـــخـــدمـــات الــجــلــيــلــة والــتــضــحــيــات 
المتواصلة التي يبذلها أعضاء فريق البحرين 
كـــل فـــي مــوقــعــه، تــعــزيــزا لــلــتــكــاتــف والــتــالحــم، 
والــتــعــاون والــتــكــامــل مــن أجـــل تحقيق الــهــدف 
اهلل  بـــإذن  الطبيعية  للحياة  والــعــودة  المنشود 

تعالى في القريب العاجل.

م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا  م����ن   %98 ت��ط��ع��ي��م  ت�����س��ت��ك��م��ل  �ل�����ن�����و�ب  �أم�����ان�����ة 

} المستشار راشد بونجمة.

  دعا الدكتور عادل الصياد رئيس قسم مكافحة 
إلى  الصحة  بـــوزارة  العامة  الصحة  بـــإدارة  األمـــراض 
المنزلي  العزل  بتطبيق  القائمة  الحالة  قيام  ضرورة 
ــهــــور نــتــيــجــة الـــفـــحـــص اإليـــجـــابـــيـــة بــحــســب  ــور ظــ ــ فــ
الوقائية  اإلجــــراءات  وتطبيق  المعتمدة  التعليمات 
خاصية  تفعيل  سيتم  أنــه  مبيًنا  الــعــدوى،  نقل  لمنع 
الحالة القائمة التي تستوجب العزل فوًرا من خالل 
التوجه  إلى  تطبيق »مجتمع واعي« من دون الحاجة 
الحاالت  والعالج، ويجب على  التشخيص  إلى مراكز 
في  والــعــالج  التشخيص  مراكز  إلــى  التوجه  القائمة 
ــادة أو أمــــراض مــزمــنــة أو ما  ــود أعــــراض حــ ــال وجــ حـ
حالتهم  لتقييم  الطبي  الفريق  على  العرض  يوجب 
تتواصل  الــصــحــة ســـوف  وزارة  بـــأن  مــنــوًهــا  الــصــحــيــة، 
أجل  مــن  فــوق  فما  عاما   50 العمر  مــن  البالغين  مــع 

المتابعة الدورية والتقييم.
ولفت رئيس قسم مكافحة األمراض بإدارة الصحة 
الخاص  الــبــروتــوكــول  أن  إلــى  الصحة  ــوزارة  بــ الــعــامــة 
بالمخالطين أشار إلى وجوب تطبيق الحجر الصحي 
االحترازي فور اكتشاف الفرد مخالطته لحالة قائمة، 
وتفعيل خاصية الحجر الصحي في تطبيق »مجتمع 
واعي«. وبين أنه سيتم تسجيل المخالطين البالغين 
والــذيــن ظهرت عليهم  فــوق  فما  عــاًمــا   50 العمر  مــن 
الحجر  ونهاية  الحجر  بــدايــة  فــي  للفحص  أعـــراض، 
الذين  المخالطين  أن  الصياد  وذكــر  العاشر«.  »اليوم 

ال تظهر عليهم أعراض والبالغين من العمر 49 فما 
االحــتــرازي  الصحي  الحجر  تطبيق  يتم  ســوف  دون، 
العاشر  اليوم  عليهم فوًرا ويجب عليهم الفحص في 
لـــدى جميع  وســيــكــون  أعــــراض،  عليهم  ظــهــرت  إذا  أو 
الــمــخــالــطــيــن الـــذيـــن تـــم رصـــدهـــم مـــن قــبــل الــصــحــة 
العامة الخيار للفحص في القطاع الخاص من خالل 

مستشفيات معتمدة تم اإلعالن عنها.
واستمرارية  مواصلة  إلى  الصياد  الدكتور  وأشــار 
وتغطية  الــيــديــن  بنظافة  وااللـــتـــزام  بــالــعــزل  االلــتــزام 
الطبي،  التقييم  بحسب  ُتــحــدد  لفترة  والــفــم  األنـــف 
إلــــى جـــانـــب اســـتـــخـــدام دورة مـــيـــاه مــنــفــصــلــة، وعــنــد 
ارتــداء  يجب  اآلخــريــن  لمخالطة  القصوى  الــضــرورة 
ممكنة  مسافة  أكبر  وتــرك  والقفازات  الوجه  كمامات 
القائمة  الــحــاالت  الــتــزام  أهمية  مبينا  اآلخــريــن،  عن 
ــذيـــن تــقــرر  والــمــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس والـ
بالتقيد  االحـــتـــرازي  الصحي  الحجر  أو  الــعــزل  لهم 
ــقـــررة لــمــنــع انــتــشــار  ــمـ بـــــاإلجـــــراءات خــــالل الـــمـــدة الـ

الفيروس.
ــاالت من  ــحـ وأوضـــــح أنــــه ســيــتــم الـــتـــواصـــل مـــع الـ
الصحة من أجل  بــوزارة  والمتابعة  الترصد  قبل فرق 
ظهور  حال  وفي  القائمة،  للحاالت  الدورية  المتابعة 
أو ضــيــق في  الــســعــال  أو  كالحمى  الــتــالــيــة  ــراض  األعــ
فــوًرا  االتــصــال  يجب  التالية  يوًما   14 التنفس خــالل 

على الرقم 444 وطلب الرعاية الطبية.

�ل�سحي�ة  �لإج�ر�ء�ت  تطبي�ق  ي�ج��ب  �لأم��ر��س:  مك��افحة  ق�س�م  رئي��س 

�لمنزلي �ل��ع��زل  ف��ي  و�ل��م��خ��ال��ط��ي��ن  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ح��الت  ق��ب��ل  م��ن 



إلى إجــراءات اإلغــاق مؤقتًا مع  البحرين  عادت 
تزايد عدد اإلصابات بفيروس كورونا في تحد جديد 

للتغلب على هذا الشرس المتحور سريع االنتشار.
قرار طالما انتظرناه طويًا بسبب تسيب البعض، 
فقد فعل الفريق الوطني ما في وسعه وال يزال يقدم 

الكثير من اجل النجاة إلى بر األمان.
أكثر ما يثير انتباهي اآلن هو الشعور بالمسؤولية 
ــتــــزام بــالــتــعــلــيــمــات لـــضـــمـــان الـــصـــحـــة الــعــامــة  بــــااللــ
والسامة بمواصلة االمتناع عن التجمعات والتباعد 
االجتماعي وسرعة التسجيل للحصول على التطعيم 

لنا وألطفالنا، وعدم االستسام لما يسمى بالملل.
فلم يعد الوضع بجديد علينا فقد اعتدنا عليه 
ازداد  فيه،  مــا  اجمل  واكتشافنا  الماضي  الــعــام  منذ 
الــوعــي لــديــنــا لــلــحــفــاظ عــلــى صحتنا وكــيــفــيــة رفــع 
مناعة الجسم بالطرق الطبيعية، بحثنا عن هواياتنا 
وقمنا بتنميتها فا أحد يعيش بدون هواية أو رياضة 
شيئا جديدا  تعلم  عنها  ابحث  لديك  ليس  كان  وإذا 
عن بعد لغة أو شيء يتعلق بمجال دراستك أو عملك، 
كثيرة من حياتنا  كورونا لتضيء جوانب  فقد جاءت 
بــالــخــوف عــلــى أحبائنا،  الــجــانــب اإلنــســانــي  وأهــمــهــا 
اعمل ما يمليه عليك ضميرك وال تخرج من بيتك 

إال للضرورة.
الــبــحــريــن في  مــضــى  وقــــت  أي  مـــن  وأكـــثـــر  اآلن 
الــكــورونــا صحتنا  تــهــدد  الــتــزام الجميع،  إلــى  حــاجــة 
على  ضغطا  وتشكل  واألصــدقــاء  األســـرة  عــن  تعزلنا 
ولكنها  كبيرة  تحديات  عــام  بشكل  وحياتنا  وظائفنا 

أزمة وستمر. 
العالم  ر  غيَّ كورونا  فيروس  أن  التاريخ  سيحفظ 
أكثر من الحروب وحتى المجاعات وأن هذا الفيروس 
الــــذي اجــتــاح مــديــنــة ووهــــان الــصــيــنــيــة مــنــذ بــدايــتــه 
على  العالم  للجغرافيا متحديا مرغما  عابرا  أصبح 

االنعزال.
ُكــِلّ  َوِمــْن  ِمْنَها  يُكْم  ُيَنِجّ  ُ الَلّ »ُقــْل  وعــا:  قــال جل 

َكْرٍب«

كالم في ال�صحة 

بر الأمان 
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بقلم: ملياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

 

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كلية طب جامعة واشنطن، أن األجسام 
المضادة التي يكّونها الجهاز المناعي بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد تستمر 

فعاليتها بالجسم لمدة قد تصل إلى عام.
وقد تمكن باحثو الدراسة من التوّصل لهذه النتيجة، بعد فحص عينات دم مأخوذة 
من 77 شخصا عانوا من أعراض متوسطة الحدة عند اإلصابة بفيروس كورونا، بينهم 6 

حاالت احتاجت إلى اإلقامة في المستشفى، لتلقي الرعاية الصحية.
وتبين للباحثين أن األجسام المضادة تقل تدريجًيا في األشهر األولى من اإلصابة 
بالعدوى، ولكنها ال تختفي تماًما، وتستمر فعاليتها لمدة تتراوح من 7 إلى 11 شهًرا 

بعد التعافي، حسبما نشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وفي دراسة توضح المدة وبعد مرور 8 أشهر على الشفاء، خضع 18 شخًصا لفحص 
عينة من نخاع العظم، لمقارنتها بعينات أخرى تم أخذها بعد 4 أشهر. وخلصت النتائج 
إلى أن 15 متعافى ظهرت لديهم أجسام مضادة في عينة نخاع العظم، و5 منهم كانوا 
يتمتعون بخايا بازما طويلة األجل. وبناًء على ما سبق أوضح الباحثون أنه: »عندما 
تموت الخايا المناعية قصيرة األجل، ينخفض عدد األجسام المضادة للعدوى، ولكن 
الجسم يظل محتفًظا بخايا أخرى، يرجع نصيب األسد منها إلى نخاع العظم، وتكمن 

أهميتها في أنها تقلل من فرص اإلصابة الثانية بفيروس كورونا على األمد البعيد«.
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أو  للحمل،  الطبيعية  الــطــرق  تستنفد  أن  بــعــد 
يصبح االنتظار طويا يتم اللجوء إلى تقنيات أخرى 
العاج  تكون رحلة  الحمل، حتى ال  أجل حــدوث  من 
طــويــلــة مـــن الـــضـــروري اخــتــصــار الــطــريــق والـــذهـــاب 
فــي الــوقــت الــصــحــيــح الـــى الــطــبــيــب الــمــخــتــص منذ 
الطبي  الخليج  حــاور  لذا  للحمل.  التخطيط  بداية 
الدكتورة حفصة البوعركي استشاري أمراض النساء 
الجامعي  الطبي  بالمركز  األنابيب  وأطفال  والــوالدة 

بمدينة الملك عبدالل. 
ما أهمية فحوصات ما قبل الزواج؟

وبــعــض  الـــفـــحـــوصـــات  الــــهــــدف مــــن إجــــــــراء  إن 
بــأخــذ مــوافــقــة وإقــــرار مسبق  ــزواج, وذلـــك  الــ تحاليل 
من الطرفين، الهدف منه تجنب أخطار أو تبعات قد 
أو تؤثر في قدرة أحد الزوجين على  تحدث للجنين 
اإلنجاب، ومن أهمية التحليل ما قبل الزواج معرفة 

األمور التالية وهي:
- معرفة الحالة الصحية العامة لكا الزوجين.

- التأكد من عدم توافر العوامل التي تزيد فرصة 
الوراثية  باالضطرابات  المستقبل  في  األبناء  إصابة 

مثل تحليل الثاسيميا قبل الزواج.
الــزوجــيــن  الــتــحــقــق مـــن عــــدم حــمــل أي مـــن   -
قد  الــتــي  الــجــيــنــيــة  لـــأمـــراض  المتنحية  لــلــجــيــنــات 
تــؤثــر على األبــنــاء مــن خــال فحص مــا قبل الـــزواج 

لأمراض الوراثية.
الكبد  المعدية كالتهاب  - الكشف عن األمراض 
الـــوبـــائـــي أو مــتــازمــة نــقــص الــمــنــاعــة الــمــكــتــســبــة ) 

االيدز(.
مـــا هـــي أســـبـــاب تــأخــر الــحــمــل واألمــــــراض الــتــي 

تسبب تأخر الحمل؟
يختلف حدوث الحمل من امرأة إلى أخرى وذلك 
حسب طبيعة الجسم والهرمونات لديها، وهناك عدة 
تاريخ  أهمها  ومــن  الحمل,  تأخر  على   تؤثر  عــوامــل 
الصحية  والــحــالــة  الــزوجــيــن  وأعــمــار  الطبي  العائلة 

وعدد مرات الجماع.
ومن األسباب التي تؤخر عملية الحمل:

- اضطراب الهرمونات: زيادة أو نقص الهرمونات 
للحمل تسبب مشاكل في عملية التبويض.

- انسداد قناة فالوب
- تكيس المبايض: وجود خلل هرموني قد يؤدي 
على  تؤثر  التي  الذكرية  الهرمونات  عدد  ارتفاع  إلى 

الحمل أو عملية التبويض.
- وجود مشاكل في الرحم: بعض النساء لديهن 
أمراض أو مشاكل صحية تؤثر في وصول الحيوانات 

المنوية داخل الرحم.
الرحم  أورام حميدة تصيب  الليفي: هي  الــورم   -
الرحم  بطانة  في  موجودة  كبيرة  خايا  نمو  وتسبب 

والتي تسبب عدم اكتمال الحمل، ويمكن عاج الورم 
الليفي عن طريقة عمليات جراحية بسيطة.

- نمو البويضة: بعض األحيان ال تنمو البويضة 
داخــــل الـــرحـــم بــشــكــل صــحــيــح فــتــصــبــح غــيــر جــاهــزة 

للتلقيح.
إفــراز الطبقة  الــرحــم: توقف عن  انــســداد عنق   -
المخاطية التي تساعد على حركة الحيوان المنوي 

بداخل قناة فالوب ووصوله إلى الرحم.
ــراز في  ــ - خــلــل فــي الــجــســم األصـــفـــر: كمية اإلفـ

الرحم قليلة بعد فترة اإلباضة.
- نمط حياة غير صحي: القيام بالعادات الغير 
الــمــخــدرة  والـــمـــواد  والــكــحــولــيــات  كالتدخين  صحية 
واإلهمال بقيام فحوصات دورية، وتلك األسباب تؤثر 

بشكل كبير على فرص الحمل.
مــتــى يــلــجــأ الــــزوجــــان الــــى الــطــبــيــب لــإخــصــاب 

المساعد؟
إنتاج  على  قــادرة  الزوجة  تكون  أن  الضروري  من 
منوية.  حيوانات  إنتاج  على  قــادر  والـــزوج  البويضات 

الحاالت المناسبة للعاج بهذه الطريقة تشمل:
- السيدات التي تكون قناة فالوب لديهن مغلقة 
بالوصول  المنوية  للحيوانات  تسمح  فــا  تالفة  أو 

للبويضة إلخصابها.
- بــعــض الـــســـيـــدات الــمــصــابــات بـــمـــرض بــطــانــة 

الرحم المهاجرة.
- الرجال الذين يعانون من العقم نتيجة نقص 

في عدد وحركة الحيوانات المنوية.
- كبر سن الزوجة )بعد 35 سنة(.

الحمل  حــدوث  بوجودها  يتعذر  أخــرى  أسباب   -
بشكل طبيعي.

ما هو العقم أو تأخر الحمل؟
الزوجين على اإلنــجــاب بعد سنة  قــدرة  هو عــدم 
استخدام  ودون  منتظم  بشكل  الجنس  ممارسة  من 

موانع حمل.
ــاعـــدة عـــلـــى الــحــمــل  ــمـــسـ ــن الــــوســــائــــل الـ مــــــاذا عــ

واإلنجاب؟ 
 تتعدد الوسائل منها أدوية تحفيز اإلباضة وهي 
الحقن  أو  الــفــم   ان تؤخذ عــن طريق  عــديــدة ممكن 
وتــســتــخــدم هـــذه الــنــوعــيــة مـــن الــعــاجــات لــلــســيــدات 
انعدام  أو  البويضات  نمو  في  مشكلة  لديهن  الاتي 
المبايض  تكيس  متازمة  أو  تلقائي  بشكل  االباضة 
كاف  عــدد  وإنــتــاج  البويضات  تحفيز  منها  والــغــرض 

وبالتالي تزيد فرصة الحمل.
وسيلة أخرى هي التلقيح أو اإلمناء االصطناعي
وهـــي تــوصــيــل أو حــقــن الــحــيــوان الــمــنــوي داخــل 
الصناعي تتم عن  التلقيح  الرحم وخطوات  تجويف 
طريق مراقبة االباضة عن طريق التقويم أو الموجات 

فوق صوتية أو استخدام أدوية لتحريض االباضة.
وبعدها يتم تجميع الحيوان المنوي عن طريق 

االستمناء وحقنه داخل تجويف الرحم.
والمساعدة األخرى هي أطفال األنابيب و الحقن 

المجهري.
وهـــي مــن الــوســائــل المتبعة فــي حـــاالت انــســداد 

فشل  أو  االبــاضــة  واضطرابات  وانــعــدام  فالوب  قناتي 
مبكر للمبيض أو انعدام أو انخفاض في عدد وحركة 

وشكل الحيوانات المنوية.
وقبل البدء بالعاج للحمل على المرأة التحكم 
ــوزن تقلل مــن فــرصــة الحمل  ــادة الـ ــوزن ألن زيـ فــي الـ
يـــكـــون مـــؤشـــر كتلة  وتــقــلــل مـــن االبـــاضـــة ويـــجـــب أن 

الجسم ال يتراوح 5,24.
البدء بأخذ حمض الفوليك قبل البدء بالحمل 

حيث يقي من التشوهات الخلقية للجنين.
بــعــد اســـتـــشـــارة الطبيب  أخــــذ مــطــاعــيــم مــعــيــنــة 
المختص ألن المطاعيم تعمل على حماية الحامل 

والجنين من األمراض.
هل ينصح بالحمل في زمن كورونا؟

ال يزال فيروس كورونا غامضا بالنسبة للباحثين 
ويخفي الكثير من األسرار.

وخطورة الفيروس على المرأة الحامل والجنين 
لم تثبت حتى اآلن ولكن عدة عوامل دفعت الخبراء 
انخفاض  بسبب  الجائحة  وجود  في  الحمل  لتأخير 
مستوى الرعاية الصحية بشكل عام وانشغال الكوادر 
الصحية والمستشفيات بالتعامل مع إصابات كورونا 
الجنين  او  األم  على  الفيروس  بسبب خطورة  وليس 
حول  الكافية  المعلومات  نقص  هــو  اآلخــر  والسبب 

تأثير فيروس كورونا على  الجنين.
واللقاحات  صحيحا  ليس  المبالغ  القلق  ولكن 

آمنة على األرجح.
هل لقاح كورونا يؤثر على خصوبة المرأة؟

غير صحيح ان اللقاح يسبب عقما لدى الزوجين 
أو يؤثر على خصوبة النساء وال توجد أرضية علمية.

الدكتورة حف�شة البوعركي فـي حوار �شامل عن طرق حتقيق حلم الأمومة 

ل��ق��اح ك���ورون���ا ال ي��وؤث��ر ع��ل��ى خ�����ص��وب��ة ال��م��راأة 

الــفــطــر األســـــود لــيــس مـــعـــديـــا.. ونـــــادر ما 
المناعة  ضعف  نتيجة  كــورونــا  مرضى  يصيب 

الشديد
كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن الفطر 
أنحاء  كــل  فــي   )MUCORMYCOSIS( األســـود 
مع  تزامنا  حدوثه  زيــادة  ماحظة  مع  العالم 

استمرار موجات كورونا المتتالية. 
الفطر  عليه  أطــلــق  مــا  أن  األمـــر  وحقيقة 
ــود لــيــس أســـود الــلــون ولــكــنــه يتسبب في  األســ
تلون األنسجة التي يصيبها إلى اللون األسود!

هذا الفطر من أسوأ أنواع فطريات األنف 
يتسبب  متغلغل  نــوع  فهو  األنــفــيــة،  والــجــيــوب 
فــــي تــجــلــطــات األوعــــيــــة الـــدمـــويـــة وبــالــتــالــي 
العظام  أو  الجلد  وتحول  باألنسجة  غرغرينا 
اللون  إلــى  األعــضــاء  أو  المخاطي  الــغــشــاء  أو 
التي يشعر  الكريهة جــدًا  الرائحة  األســود مع 
بــهــا الــمــخــالــطــون لــلــمــريــض ولــيــس الــمــريــض 
نــفــســه.. وقــــد يــصــيــب مــرضــى تـــدهـــور ونــقــص 
غير  الشديد  السكر  نتيجة  الشديدة  المناعة 
المنضبط أو الفشل الكلوي المتقدم أو األورام 
عقاقير  تعاطي  نتيجة  أو  المتأخرة  الخبيثة 
أو  إشـــراف طبي  بـــدون  أو  بكثافة  الــكــورتــيــزون 

مثبطات المناعة بكثرة.
ــادة مــا تــبــدأ أعــــراض الــمــرض بــالــحــرارة  عـ
وألم األنف والعين والصداع الشديد ثم انسداد 
رائحة كريهة جدا  جهة واحــدة من األنــف مع 
باألنف ياحظها المحيطون وليس المريض.

يمتد  قد  إذ  مبكرًا،  المرض  العاج  يجب 
الــفــطــر األســــود إلـــى الــعــيــن بــســرعــة كــبــيــرة ما 
يــــؤدي إلـــى فـــقـــدان الــنــظــر أو إلـــى الــمــخ مما 
وقد  الجسم،  وحــركــة  الــوعــي  درجــة  على  يؤثر 
يمتد إلى جلد الوجه ما يتسبب في تلونه إلى 
األسود وسقوطه، وقد يمتد إلى الفك العلوي 

واألسنان فيتسبب في سقوطها.

األســود  الفطر  مــرضــى  عــاج  فــي  يشترك 
مــجــمــوعــة مــــن الــتــخــصــصــات تــشــمــل أطـــبـــاء 
الــمــنــاعــة واألنــــف والــجــيــوب األنــفــيــة والــعــيــون 
وخاصة  والباطنية  واألعــصــاب  المخ  وجراحة 

أطباء الكلى والسكر.
على  أســاســًا  األســـود  الفطر  عــاج  يعتمد 
بعاج  أواًل  المناعة  وتحسين  استعادة  سرعة 
الفطريات  تعاطي عقاقير ضد  مع  المسببات 
وموضعية  دقيقة  طبية  رعــايــة  تحت  بــالــوريــد 
باألنف في محاولة للحد من انتشاره وسرعة 
اســـتـــئـــصـــال كــــل أمــــاكــــن الـــغـــرغـــريـــنـــا الــــســــوداء 

و  األنفية  والــجــيــوب  األنــف  بالفطر  المصابة 
ما حولها.

بالفطر  كــورونــا  مرضى  إصــابــة  احتماالت 
األسود محدودة جدًا، ويعتقد أن سبب حدوث 
مـــرض الــفــطــر األســــود فــي مــرضــى كــورونــا هو 
المناعة  على  )كـــورونـــا(  نفسه  الــمــرض  تأثير 
مباشرة وكــذلــك انــســداد األوعــيــة الــدمــويــة، أو 
أو  كـــورونـــا  نتيجة  كــلــوي  فــشــل  حـــدوث  نتيجة 
للمناعة  المثبطة  ــة  األدويــ اســتــخــدام  نتيجة 
كـــعـــاج.. وهــــذا يحتمل  بــكــثــرة  والـــكـــورتـــيـــزون 
حــــدوثــــه فــــي مــــرضــــى كـــــورونـــــا فــــي الــــحــــاالت 

المتقدمة فقط.
يجدر بنا أن نشير إلى أنه توجد أنواع أخرى 
من الفطريات قد تصيب الجسم وتعطي ألوانا 
مختلفة للعضو المصاب مثل فطريات اللسان 
وهــذا  الــلــســان،  عــلــى  صــفــراء  تعطي طبقة  إذ 
األمــهــات  وقــد الحظته معظم  مــشــهــور،  الــنــوع 
على أطفالهن وخاصة في سن الرضاعة، وقد 
أيضًا وخاصة من لديهم  البالغون  يعاني منه 
مشاكل في الجهاز الهضمي ونقص امتصاص 
تنظيف  على  يقوم  وعاجه  الفيتامين،  بعض 
بالنسبة  الماء  من  قليل  فيه  بقماش  اللسان 
لأطفال بعد كل رضعة أو تنظيفه أكثر من مرة 
للكبار  بالنسبة  الفرشاة  باستخدام  اليوم  في 
الــحــاالت قد  وعـــاج السبب طــبــعــًا. فــي بعض 
نحتاج إلى وصف األدوية المضاد للفطريات.

مــن شدتها،  يقلل  أو  كــورونــا  مــن  يحميكم 
المحتملة  يحميكم من مضاعفاتها  وبالتالي 
ــوع مــــن الــفــطــريــات  ــنــ ــذا الــ ــ ويــحــمــيــكــم مــــن هـ

ومضاعفاته.

م����ت����ى ت�������ص���ت���م���ر ف���ع���ال���ي���ة االأج���������ص����ام 

ال���م�������ص���ادة ب���ع���د ال���ت���ع���اف���ي م����ن ك����ورون����ا؟ 

الدكتور حكيم العريبي:

ح��ق��ائ��ق ع���ن ال��ف��ط��ر االأ����ص���ود 
ــد أهـــم عــامــات الــصــحــة والــجــمــال وتــربــط الــعــديــد  الــشــعــر أحـ
التجميل  مراكز  وإلســهــام  بالنفس  الثقة  وبين  بينه  الــدراســات  من 
الحلول للحفاظ على جمالنا ولكي نعرف أحدث طرق  الكثير من 
عاج مشكلة تساقط الشعر حاور الخليج الطبي الدكتور بافان راج 
أخصائي األمراض الجلدية بمركز )RK( الطبي الدكتورة رانيا كايد 

للتعرف على الحل النهائي لعاج هذه المشكلة 
*ما هو الصلع الوراثي؟

الــوراثــي  الصلع  داء  مــن  والــنــســاء  الــرجــال  مــن  الكثير  يعاني   -
أكثر من  لوجود  الــدراســات  وأشــارت  بشكل مستمر.  الشعر  وتساقط 
والصلع  الشعر  بفقدان  يتأثرون  السبعين  الرجال في سن  80% من 
الوراثي وما يصل إلى 42% من النساء أيضًا يواجهن تساقط الشعر 
الرئيسية  السمات  من  الشعر  ويعتبر  العمر.  من  الفترة  نفس  في 
للجمال والمظهر الحسن، لذلك فإن لتساقط الشعر تأثيرا كبيرا 
هــذه  تنعكس  أن  الــمــمــكــن  ومـــن  لـــذاتـــه،  وتــقــديــره  الــمــرء  إدراك  فــي 
الظاهرة على الحالة المزاجية والنفسية لإنسان فتصل إلى مرحلة 

االكتئاب. 
وقد انحصرت الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء في الوقت 
الحالي على المينوكسيديل والفيناسترايد، ولكنها تعد من األدوية 
ذات الفعالية المحدودة، خاصًة من ناحية التأثير، ناهيك عن وجود 

بعض اآلثار الجانبية لها.
ومن جانب آخر، تلقى العاجات القائمة التي تركز على تنشيط 
إلى  نظرًا  االهتمام  من  الكثير  الشعر  لبصيات  الجذعية  الخايا 

فعاليتها في تعزيز نمو بصيات الشعر وتجديدها وتطويرها.
كيف يكون التشخيص؟

يتم تشخيص تساقط الشعر النمطي بوجود خلل أو نقص في 
الخايا السلفية للشعر، بينما تحتفظ الخايا الجذعية بحيويتها. 
وهذا المفهوم قابل أن يضع ظاهرة تساقط الشعر العادي في ظروف 
من  لاستفادة  والــجــديــدة  الحالية  الــعــاج  طــرق  وتستمر  عكسية. 
لمعالجة  وتحفيزها  أساسًا  الموجودة  الجذعية  الخايا  استجابة 

تساقط الشعر وتعزيز نموه. 
- كيف يكون العاج بالخايا الجذعية؟

شيوعًا  أكثر  الــقــدرات  المتعددة  الجذعية  الخايا  نقل  أصبح 
وقبواًل كخيار عاجي لتساقط الشعر. وتشمل مصادر هذه الخايا 
ــادرة عــلــى تــجــديــد بــصــيــات الــشــعــر، مــنــهــا األنــســجــة  ــقـ الــجــذعــيــة الـ
المصابة،  وغير  الصحية  الشعر  بصيات  العظام،  نخاع  الدهنية، 

باإلضافة إلى دم الحبل السري.
المشتقة من  العاج عبر حقن الخايا الجذعية  وتتم طريقة 
هذه المصادر في منطقة فروة الرأس التي تعاني من فقدان الشعر 

ما أظهر فعالية وسامة هذه العملية مع تحسن كبير في نمو الشعر 
بعد العاج من خال التجارب والدراسات.

الخايا  باستئصال   Regenera Activaبـ المعروفة  التقنية  تقوم 
بجانب خلية محضرة  الــرأس  فروة  أنسجة  الناضجة من  الجذعية 
في  الــــرأس،  فـــروة  فــي  المصابة  المنطقة  فــي  حقنها  ويــتــم  مسبقًا 
حين الحصول على هذه األنسجة المراد عاجها من خال خزعة 
برفق  ضغطها  ويــتــم   Rigeneracon يسمى  جــهــاز  فــي  إدخــالــهــا  يــتــم 
الخلوية  البنية  إتــاف  دون  من  ثابتة،  بسرعة  الميكروبادات  على 

لأنسجة. 
وخايا  أنسجة  على  للحقن  القابلة  الدقيقة  الــفــروع  تحتوي 
دون  مــن  نفسه،  المريض  خايا  مــن  مشتقة  نمو  وعــوامــل  خارجية 
مــا تظهر  وعـــادة  الكيميائية،  والــمــواد  الــطــرق  تــدخــل  إلــى  الــحــاجــة 

النتائج المرجوة بعد مرور 4 الى 6 أشهر من فترة العاج. 
ــه يــنــصــب الــتــركــيــز حــديــثــًا عــلــى الــجــزيــئــات  الــجــديــر بــالــذكــر أنـ
النمو  كــعــوامــل  الــجــذعــيــة،  الــخــايــا  تــفــرز  الــتــي  بــيــولــوجــيــًا  النشطة 
منظمين  يعتبرون  الــذيــن  وغــيــرهــا،  والكيموكينات  والسيتوكينات 

رئيسيين محتملين لدورة تجديد بصيات الشعر.
وتقدم االكتشافات الجديدة المتعلقة بالعاجات القائمة على 
الخايا الجذعية خطوات مشجعة نحو تطوير عاجات أكثر فعالية 

ونجاح لتساقط الشعر.

مركز )RK( الطبي يقدم احلل الأمثل لعالج ت�شاقط ال�شعر 

بالخالي�ا الجذعي�ة  الع�الج  باف�ان راج:  الدكت�ور 

ال���صعر  ت��صاق���ط  ع��الج  ط��رق  واأه��م  اأح��دث 
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تقنني انتفاع الهيئات اخلا�ضة العاملة يف ميدان ال�ضباب والريا�ضة بالأرا�ضي احلكومية.. جمل�س الوزراء:

ال�ضتقرار القت�ضادي واملعي�ضي للمواطن و�ضحته العامة يف طليعة الأولويات

مبارك  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  راأ�س 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

ملجل�س  الأ�شبوعي  العتيادي  الجتماع 

الوزراء الذي عقد اأم�س عن ُبعد.

جمل�س  اأ�شاد  الجتماع،  بداية  يف 

�شاحب  ح�شرة  به  تف�شل  مبا  الــوزراء 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

�شامية  اإ�شادة  من  املفدى  البالد  عاهل 

باجلهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س  حمد 

�شحة  على  جاللته  وحر�س  ــوزراء،  ال

مبا  منوًها  واملقيمني،  املواطنني  و�شالمة 

نحو  حافز  من  ال�شامية  الإ�شادة  �شكلته 

املزيد من البذل والعطاء من اأجل النجاح 

مع  التعامل  من  املرحلة  هذه  جتاوز  يف 

فريو�س كورونا.

ــــوزراء  ال جمل�س  وجـــه  بــعــدهــا 

ال�شامي  امللكي  التوجيه  بال�شتمرار وفق 

جلهود  الداعمة  ــادرات  ــب امل تنفيذ  يف 

التي  كورونا  فريو�س  انت�شار  من  احلد 

مع  والتعامل  اأجمع  العامل  يواجهها 

القت�شادي  ال�شتقرار  وتعزيز  تداعياته، 

منوه  وا�شتمرار  القطاعات  خمتلف  يف 

باأن  ال�شامية  للمقا�شد  حتقيًقا  الإيجابي 

ا�شتقراره  وتعزيز  املواطن  �شحة  تكون 

املعي�شي يف طليعة الأولويات احلكومية، 

منوًها يف هذا ال�شدد بالتجاوب الإيجابي 

توجيهات  مع  وامل�شارف  البنوك  من 

انطلقت  التي  مبادراتها  �شمن  احلكومة 

من  بالتخفيف  اجلائحة  فــرة  ــوال  ط

املواطنني،  على  اجلائحة  انعكا�شات 

اأ�شدره  الذي  الأخري  التعميم  وفق  وذلك 

بتاأجيل  املــركــزي  البحرين  م�شرف 

الأفراد  لكل  امل�شتحقة  القرو�س  اأق�شاط 

وال�شركات، وذلك ملدة �شتة اأ�شهر.

انتخاب  باإعادة  املجل�س  رحب  ثم 

التنفيذي  املجل�س  يف  البحرين  مملكة 

هذا  اأن  موؤكًدا  العاملية،  ال�شياحة  ملنظمة 

الإجناز ياأتي ليعزز مكانة مملكة البحرين 

واإ�شهاماتها يف تطوير القطاع ال�شياحي.

اليوم  اأكد املجل�س مبنا�شبة  بعد ذلك 

البحرين  مملكة  حر�س  للبيئة  العاملي 

حماية  تعزز  التي  املبادرات  تبني  على 

عليها  املحافظة  ثقافة  وتكر�س  البيئة 

وا�شتدامتها.

املو�شوعات  يف  املجل�س  نظر  ثم 

املدرجة على جدول اأعماله وقرر ما يلي:

املوافقة على املذكرات التالية: 

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

القانونية والت�شريعية حول مذكرة وزير 

تقنني  ب�شاأن  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

انتفاع الهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

احلكومية  بالأرا�شي  والريا�شة  ال�شباب 

وتوحيد  بها  النتفاع  حقوق  وتنظيم 

ملكيتها.

جمل�س  �ــشــوؤون  ــر  وزي مذكرة   .2

التعاون  برنامج  بخ�شو�س  ــوزراء  ال

املطابقة  تقومي  اإجراءات  جمال  يف  الفني 

للتحلل  القابلة  البال�شتيكية  للمنتجات 

مبملكة  للبيئة  الأعــلــى  املجل�س  بــني 

البحرين والهيئة ال�شعودية للموا�شفات 

العربية  باململكة  واجلــودة  واملقايي�س 

بناًء  ياأتي  والذي  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

على خمرجات جلنة التن�شيق يف جمالت 

وال�شناعة  والتجارة  والطاقة  القت�شاد 

ال�شعودي  التن�شيق  جمل�س  عن  املنبثقة 

التعاون  لتعزيز  ويهدف  البحريني، 

الثنائي يف جمالت املحافظة على البيئة 

و�شحة الإن�شان.

3. مذكرة وزيرة ال�شحة بخ�شو�س 

تاأجيل العمل بقرار تنظيم الفح�س الطبي 

ال�شناعية  املحال  يف  للعاملني  الدوري 

والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة.

والتجارة  ال�شناعة  وزير  مذكرة   .4

بني  تعاون  مذكرة  ب�شاأن  وال�شياحة 

للملكية  ال�شعودية  والهيئة  الــوزارة 

ال�شعودية  العربية  باململكة  الفكرية 

ال�شقيقة يف جمال امللكية الفكرية، والتي 

جاءت بناًء على خمرجات جلنة التن�شيق 

والتجارة  والطاقة  القت�شاد  يف جمالت 

التن�شيق  جمل�س  عن  املنبثقة  وال�شناعة 

ال�شعودي البحريني.

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .5

ردود  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

احلكومة على 7 اقراحات برغبة مقدمة 

من جمل�س النواب.

املو�شوع  املجل�س  ا�شتعر�س  ثم 

التايل:

لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

قانون  ب�شاأن  والت�شريعية  القانونية 

العامة  لالأغرا�س  ــال  امل جمع  تنظيم 

مكونة  جلنة  وكلّف  التنفيذية،  ولئحته 

املو�شوع  بدرا�شة  املعنية  الوزارات  من 

ورفع التو�شيات ب�شاأنه.

امللك يهنئ رئي�س جمهورية

كرواتيا بذكرى اليوم الوطني

امللك ي�ضدر مر�ضوًما بتعيني نائب 

للمحافظ يف م�ضرف البحرين املركزي

امللك حمد بن عي�شى  بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة 

اإىل فخامة  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد  اآل خليفة، عاهل 

الرئي�س زوران ميالنوفيت�س، رئي�س جمهورية كرواتيا، 

وذلك مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

 اأعرب جاللته فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته لفخامته 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عن  �شدر 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

ورعاه مر�شوم رقم )70( ل�شنة 2021 بتعيني نائب 

للمحافظ يف م�شرف البحرين املركزي، جاء فيه:

 املادة الأوىل

اآل  اإبراهيم  بن  عي�شى  بن  �شلمان  ال�شيخ  ُيعنّي 

خليفة نائباً ملحافظ م�شرف البحرين املركزي بدرجة 

وكيل وزارة.

املادة الثانية

على حمافظ م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا 

يف  وُين�شر  �شدوره  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم 

اجلريدة الر�شمية.

الرميحي يبحث اأوجه التعاون مع 

الرئي�س التنفيذي لهيئة الريا�ضة

ا�شتقبل وزير الإعالم ع�شو املجل�س الأعلى لل�شباب 

اأم�س،  مكتبه  يف  الرميحي  حممد  بن  علي  والريا�شة 

الدكتور  للريا�شة  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

تعيينه  مبنا�شبة  وهناأه  ع�شكر  �شادق  عبدالرحمن 

رئي�ًشا تنفيذًيا للهيئة العامة للريا�شة.

ومت خالل اللقاء مناق�شة اأوجه التعاون بني وزارة 

العامة للريا�شة مبا ي�شهم يف تعزيز  الإعالم والهيئة 

وتطوير الريا�شة البحرينية يف املرحلة املقبلة واإبراز 

الإجنازات واملكت�شبات الريا�شية.

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 31 مايو 2021:

تنظيم جمع المال لألغراض العامة والئحته التنفيذية، وتكليف 
لجنة مكونة من الوزارات المعنية بدراسة الموضوع ورفع 

التوصيات بشأنه.

تنظيم حقوق االنتفاع من األراضي 
الحكومية من قبل الهيئات الخاصة 

العاملة في ميدان الشباب 
والرياضة وتوحيد ملكيتها.

برنامج التعاون الفني في مجال 
إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات 

البالستيكية القابلة للتحلل بين 
المجلس األعلى للبيئة بمملكة 

البحرين والهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

تأجيل العمل بقرار تنظيم الفحص 
الطبي الدوري للعاملين في 

المحال الصناعية والتجارية ذات 
العالقة بالصحة العامة.

مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة والهيئة 

السعودية للملكية الفكرية بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة في 

مجال الملكية الفكرية.

ردود الحكومة على 7 اقتراحات 
برغبة مقدمة من مجلس النواب.

اإلشادة بما تفضل به حضرة صاحب 
الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه الله 

ورعاه من إشادة سامية بالجهود الوطنية 
لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه الله وحرص جاللته على صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.

التوجيه باالستمرار وفق التوجيه الملكي 
السامي في تنفيذ المبادرات الداعمة 
لجهود الحد من انتشار فيروس كورونا 

والتعامل مع تداعياته، وتعزيز االستقرار 
االقتصادي في مختلف القطاعات 

واستمرار نموه اإليجابي.

الترحيب بإعادة انتخاب مملكة البحرين 
في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة 

العالمية والتأكيد على تعزيزه لمكانة 
المملكة  وإسهاماتها في تطوير القطاع 

السياحي. 

تأكيد المجلس بمناسبة اليوم 
العالمي للبيئة حرص مملكة البحرين 

على تبني المبادرات التي تعزز حماية 
البيئة وتكرس ثقافة المحافظة عليها 

واستدامتها.

وزير الكهرباء والدو�ضري 

ي�ضتعر�ضان خطط تطوير اخلدمات

ا�شتقبل وزير �شوؤون الكهرباء واملاء وائل بن نا�شر 

الدو�شري ع�شو جمل�س  النائب عي�شى  املبارك مبكتبه 

النواب ممثل الدائرة العا�شرة باملحافظة اجلنوبية.

ومت خالل اللقاء مناق�شة عدد من املوا�شيع املتعلقة 

بقطاعي الكهرباء واملاء، حيث ا�شتعر�س الوزير خطط 

اإ�شافة اىل  امل�شتقبلية،  الكهرباء واملاء  وم�شاريع هيئة 

يف  موؤخًرا  حتققت  التي  املنجزات  لأهم  ا�شتعرا�شه 

الهيئة وعوائد هذه املنجزات يف تقدمي خدمات الكهرباء 

واملاء للمواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

 

البحرين ت�ضارك يف الجتماع التن�ضيقي 

للمندوبني الدائمني بجامعة الدول العربية

�شارك �شفري مملكة البحرين لدى جمهورية م�شر 

العربية  الدول  لدى جامعة  الدائم  واملندوب  العربية 

على  التن�شيقي  الجتماع  يف  اأم�س،  اجلودر،  ه�شام 

م�شتوى املندوبني الدائمني لدى جامعة الدول العربية 

لالإعداد للدورة الـ16 ملنتدى التعاون العربي ال�شيني 

والدورة ال�شاد�شة للحوار ال�شراتيجي على م�شتوى 

كبار امل�شوؤولني املزمع عقدهما يوم 22 يونيو املقبل 

الجتماع،  خالل  ومت  املرئي.  الإلكروين  البث  عرب 

وباقي  للتو�شيات  ال�شيني  اجلانب  م�شروع  مناق�شة 

للمنتدى،  الدورة  لهذه  بالإعداد  املتعلقة  الإجراءات 

العربية  الدول  بني  والروؤى  النظر  وجهات  وتبادل 

لبلورة موقف عربي موحد اإزاء فعاليات هذه الدورة.

الق�ضار: املوؤمتر ح�ضد ثمار رعاية ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 

3 اآلف م�ضارك خالل 30 �ضاعة باملوؤمتر ال�ضنوي للتو�ضتما�ضرتز
نا�شر  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

ال�شباب،  و�شئون  الإن�شانية  لالأعمال 

للتو�شتما�شرز  ال�شنوي  املوؤمتر  اختتم 

بح�شور  اأعماله  جدول   20 للقطاع 

جتاوزت  املهتمني  من  كبرية  نخبة 

مدى  على  �شاعة   30 وملدة   3000

مايو  و29  و28   27 اأيام  الثالثة 

.2021

م�شابقة  اإىل  املوؤمتر  انق�شم  وقد 

باللغة  وم�شابقة  العربية  باللغة 

م�شارًكا   72 فيها  تناف�س  الإجنليزية 

الكويت،  ودولة  البحرين  مملكة  من 

يف  الأوىل  املراكز  على  ح�شد  وقد 

الإجنليزية  باللغة  الناطقة  امل�شابقات 

اخلطب  »م�شابقة  يف  العلوي  حازم 

العاملية«، وجيفري دي فريا »التقومي«، 

و�شروتي  »الرجتال«،  ونان�شي جورج 

امل�شابقات  اأما  »الفكاهية«،  �شارما 

الناطقة باللغة العربية قد ح�شد املركز 

الأول اأحمد عو�س يف »م�شابقة اخلطب 

»التقومي«،  ح�شان  حممود  العاملية«، 

وعزيزة  »الرجتال«،  علو�س  وحنان 

»الفكاهية«. احل�شيني 

العديد  املوؤمتر  �شم  بالذكر  اجلدير 

واملحا�شرات  التدريبية  الور�س  من 

باللغة  اخلطابة  لعمالقة  القيمة 

و�شخ�شيات  والإجنليزية  العربية 

وخارجها  البحرين  مملكة  من  موؤثرة 

الديري  عبا�س  حورية  الدكتورة  وهم 

البحرين  معهد  اأمناء  جمل�س  »ع�شو 

اخلطابة  وبطل  ال�شيا�شة«،  للتنمية 

مهارات  وخبري   2001 لعام  العاملي 

اململكة  من  لكروا  دارين  اخلطابة 

برنامج  الفكاهي يف  املتحدة، واخلطيب 

جمهورية  من  جون�شون  بيتا   »TED«

النيبال.

يا�شر  التو�شتما�شر  اأكد  وقد 

للموؤمتر«  التنفيذي  »الرئي�س  الق�شار 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  ورعاية  دعم  لول 

بن حمد اآل خليفة ملا ح�شد املوؤمتر ثمار 

اإيجاًبا  النجاح، فرعاية �شموه انعك�شت 

جمال  يف  واملتناف�شني  املنظمني  على 

»الق�شار«  واأ�شاف  والقيادة،  التوا�شل 

م�شروع  دعم  يف  دور  النجاح  ل�شركاء 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 

القيادة  على  قادر  قوي  جيل  باإعداد 

اخلليج  و�شركة  البحرين  نفط  ك�شركة 

غاز  و�شركة  البروكيماويات  ل�شناعة 

احلواج  وجمموعة  الوطنية  البحرين 

�شويطر. ح�شني  وحلويات 

جلميع  تهانيه  الق�شار  واختتم 

روؤ�شاء  اإىل  وامتنانه  و�شكره  الفائزين 

الذين  كافة  واملنظمني  املنظمة  اللجان 

من  منظًما   50 من  اأكرث  عددهم  بلغ 

الكويت. البحرين ودولة  مملكة 

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
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حمافظ اجلنوبية يتابع

�شري امل�شاريع التنموية مبدينة خليفة

قام �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 

اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية بزيارة 

العمل يف  ملتابعة �شري  تفقدية ملدينة خليفة 

التي  واخلدمية  ال�شحية  امل�شاريع  من  عدد 

تلبي تطلعات الأهايل واملواطنني، �شمن اإطار 

�شل�شلة الزيارات امليدانية التي تعك�ص حر�ص 

�شموه بتوفري اأف�شل اخلدمات وال�شعي على 

تطويرها تلبية لحتياجاتهم اخلدمية، وذلك 

بح�شور عدد من امل�شوؤولني.

واأكد �شمو املحافظ، اأن املحافظة اجلنوبية 

امليداين مع  التوا�شل  م�شتمرة يف مد ج�شور 

احتياجاتهم  على  قرب  عن  لالطالع  الأهايل، 

تنفيًذا  وذلك  التنموية،  املجالت  جميع  يف 

للتوجيهات ال�شديدة حل�شرة �شاحب اجلاللة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

املفدى، وبدعم من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

القائد الأعلى رئي�ص جمل�ص الوزراء.

املحافظ  �شمو  تابع  الزيارة  وخالل 

م�شتجدات واأو�شاع عدد من امل�شاريع القائمة 

مع  والتن�شيق  بالتعاون  خليفة،  مدينة  يف 

املجتمعية  لل�شراكة  تفعيالً  اجلهات  خمتلف 

والتن�شيق امل�شتمر، موؤكًدا �شموه اأن الزيارات 

امليدانية تعد واحدة من اأبرز قنوات املحافظة 

والعمل  لالحتياجات  قرب  عن  لالطالع 

تطلعات  يحقق  الذي  بال�شكل  توفريها  على 

املواطنني واملقيمني.

كما تابع �شمو حمافظ املحافظة اجلنوبية، 

مراحل ا�شتكمال م�شروع »مركز مدينة خليفة 

من  يت�شمنه  وما  النهائي  بال�شكل  ال�شحي« 

مرافق توفر جميع م�شتلزمات الرعاية الطبية 

�شموه  م�شيًدا  املعايري،  اأعلى  وفق  وال�شحة 

بت�شافر اجلهود بني وزارة الأ�شغال و�شوؤون 

ووزارة  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

والتن�شيق  التعاون  حتقيق  يف  ال�شحة 

�شيلبي  الذي  الرائد،  التنموي  امل�شروع  لهذا 

احتياجات اأهايل املنطقة.

اآخر  على  املحافظ،  �شمو  اطلع  كما 

م�شتجدات تطوير مرفاأ و�شاحل ع�شكر، وما 

وخدمات  مرافق  من  امل�شروع  �شيت�شمنه 

تنمية  م�شتوى  �شموه  مبيًنا  املرفاأ،  ملرتادي 

خدمات  وتطوير  اخلدمية  املرافق  وتطوير 

الطرق الرئي�شية والبنى التحتية، مبا يرتقي 

املنطقة،  و�شكان  الأهايل  وروؤى  تطلعات  اإىل 

وذلك يف �شياق اهتمام املحافظة بامل�شروعات 

التي تعك�ص الدور اخلدمي البارز وما تتمتع 

�شاملة،  م�شتقبلية  م�شاريع  من  املدينة  به 

تتما�شى مع النمو العمراين امل�شهود.

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �شمو  وتابع 

املراحل النهائية ل�شتكمال امل�شاريع املتعلقة 

ب�شالت املنا�شبات و�شالت متعددة الأغرا�ص 

التي تقع �شمن نطاق املحافظة، موؤكًدا �شموه 

املحافظة  بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  بدور 

احلكومية  اجلهات  وخمتلف  اجلنوبية 

املجل�ص  خالل  اخلدمية  امل�شاريع  ومناق�شة 

�شبيل  فاعلة يف  من�شة  يعد  الذي  التن�شيقي 

الرتقاء باأف�شل اخلدمات املقدمة يف املنطقة، 

م�شتويات  اأعلى  حتقيق  اأهمية  �شموه  مبيًنا 

التي  ال�شتدامة  وحتقيق  والكفاءة  اجلودة 

تكفل ر�شا وراحة املواطنني.

حمافظ ال�شمالية يتفقد �شري

العمل للإجراءات ال�شحية املعتمدة للموظفني

والتدابري  الوقائية  الإجراءات  اإطار  يف 

�شالمة  على  احلفاظ  اأجل  من  الحرتازية 

جلهود  ودعًما  والعاملني،  املوظفني 

لفريو�ص  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

ال�شحي  للربوتوكول  وتنفيًذا  كورونا، 

العمل  ال�شمالية  املحافظة  با�شرت  املعتمد، 

فريو�ص  لختبار  ال�شريع  الفح�ص  باإجراء 

كورونا لكل املوظفني والعاملني عند بوابة 

ال�شتقبال باملحافظة.

عبداحل�شني  ال�شيخ  بن  علي  اأ�شاد  وقد 

ال�شمالية  املحافظة  حمافظ  الع�شفور 

واملالية،  الب�شرية  املوارد  اإدارة  بجهود 

�شاكًرا ومقدًرا لل�شيد مهدي تاج الأخ�شائي 

بالإدارة وفريق العمل حر�شهم على القيام 

العمل  اآلية  لتطبيق  دقيق  ب�شكل  بالفح�ص 

اأجل  من  اجلديد  ال�شحي  بالربوتوكول 

تاأمني �شالمة املوظفني والعاملني باملحافظة.

اأثناء  ال�شمالية  حمافظ  تفقد  وقد  هذا 

املتبعة  الحرتازية  التدابري  جميع  جولته 

الفح�ص  واإجراءات  املحافظة  مبنى  يف 

ال�شريع لختبار الفريو�ص، وذلك للوقوف 

على �شالمة هذه الإجراءات ودقة تنفيذها.

�شفرينا يف اإيطالًيا يجتمع مع املن�شق

العام مبكتب املدير العام ملنظمة الأغذية 

البلو�شي  حممد  نا�شر  الدكتور  اجتمع 

اجلمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �شفري 

الإيطالية، عرب الت�شال املرئي مع الدكتور 

خالد الطويل املن�شق العام يف مكتب املدير 

ورئي�ص  والزراعة  الأغذية  ملنظمة  العام 

جلنة م�شكالت ال�شلع يف املنظمة ذاتها.

اأطر  مناق�شة  الجتماع،  خالل  وجرى 

التعاون بني مملكة البحرين ومنظمة )فاو( 

الزراعة والإنتاج  لتنمية وتطوير قطاعات 

اإطار  �شمن  وذلك  وال�شمكي،  احليواين 

مملكة  حكومة  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 

املقيمة  املتحدة  الأمم  ووكالت  البحرين 

 ،2022-2018 لل�شنوات  والإقليمية، 

ودعم  اخلربات،  تبادل  اإىل  يهدف  والذي 

امل�شاريع امل�شتقبلية.

فنًيا عن  الطويل �شرًحا  وقد قدم خالد 

منظمة  لدى  املوجودة  الربامج  طبيعة 

الأغذية والزراعة وكيفية ال�شتفادة منها.

حممد  نا�شر  الدكتور  ثمن  جانبه،  من 

البلو�شي العالقات املثمرة والتعاون القائم 

بني مملكة البحرين ومنظمة )فاو(، من اأجل 

بناء روؤية م�شرتكة عن م�شتقبل القطاعات 

وتطوير  وال�شمكية،  واحليوانية  الزراعية 

ا�شتثمار  عرب  �شاللتها،  وجودة  اإنتاجيتها 

تلك  لتطوير  املنظمة،  وخربات  جتارب 

القطاعات، بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

ا�شتجابًة للتوجيهات امللكية ال�شامية وتعزيًزا جلهود الفريق الوطني للحفاظ على �شحة و�شلمة اجلميع

رئي�س احلر�س الوطني: اكتمال خطة تطعيم منت�شبي احلر�س

ال�شيخ حممد  �شمو  الركن  اأول  الفريق  اأكد 

الوطني،  احلر�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

اأن التوجيهات امللكية ال�شامية حل�شرة �شاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه يف 

الت�شدي لفريو�ص كورونا )كوفيد-19(، تعزز 

اأبناء الوطن  روح التالحم والتكاتف بني كافة 

لتخّطي هذه اجلائحة.

واأ�شاد �شموه بجهود �شاحب ال�شمو امللكي 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، ممثلًة يف قيادته للجنة 

للت�شدي  الطبي  الوطني  وللفريق  التن�شيقية 

لفريو�ص كورونا )كوفيد-19(، ور�شم �شمّوه 

ملواطني  ال�شتباقي  ال�شحي  الأمن  خلطط 

ومقيمي اململكة.

الوطني  احلر�ص  رئي�ص  �شمو  واأ�شار 

لتطعيم  خطته  اأكمل  الوطني  احلر�ص  اأن  اإىل 

منت�شبيه، وفق اأهداف زمنية و�شعتها الكوادر 

التوجيهات  �شدور  فور  باحلر�ص  الطبية 

امللكية ال�شامية بتوفري اللقاح الآمن للفريو�ص 

واإتاحته جماناً جلميع املواطنني واملقيمني مبا 

يحفظ �شحة و�شالمة اجلميع.

ال�شيخ  �شمو  الركن  اأول  الفريق  واأ�شاف 

حممد بن عي�شى اآل خليفة، اأن احلر�ص الوطني 

تطعيم  يف  خطته  لتنفيذ  اإمكاناته  كل  �شخر 

الوطني  الفريق  جهود  يعزز  مبا  منت�شبيه، 

الطبي للت�شدي لفريو�ص كورونا )كوفيد-19( 

واحلد من انت�شار هذا الوباء.

لوزارة  وتقديره  �شكره  عن  �شموه  وعرب 

جلهودهم  الع�شكري،  وللم�شت�شفى  ال�شحة 

للتطعيم،  الوطنية  احلملة  يف  الكبرية 

يف  الوطني  احلر�ص  مع  الوا�شع  وتعاونهم 

تنفيذه خلطة تطعيم منت�شبيه.

واأ�شاف �شموه اأن احلر�ص الوطني �شيبقى 

الوطني،  الواجب  نداء  تلبية  يف  العهد  على 

احلامية  الأمامية  ال�شفوف  يف  دائًما  ليكون 

مواطنيه  �شالمة  على  وال�شاهرة  للوطن 

ومقيميه، داعًيا اهلل اأن يحفظ البحرين واأن يدمي 

حل�شرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  ورخاءها  عزها 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

اهلل  حفظه  الأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل 

ورعاه.

جانب من عملية التطعيمرئي�س احلر�س الوطني

 اأمرت باإحالة املتهمني اإىل املحكمة اجلنائية

»النيابة« تنهي التحقيق بواقعة ال�شطدام بقارب خفر ال�شواحل

اأجنزت النيابة العامة حتقيقاتها يف واقعة 

ا�شطدام قارب �شيد بقارب قوات خفر ال�شواحل، 

والتي اأدت اإىل وفاة اأحد اأفراد ال�شرطة واإ�شابة 

واأمرت  متنه،  على  كانت  التي  القوة  اأفراد 

باإحالة املتهمني اإىل املحكمة اجلنائية املخت�شة، 

ح�شبما �شرح رئي�ص نيابة املحرق.

وكانت النيابة العامة قد اأخطرت باحلادث 

من  ال�شاد�ص  يوم  �شباح  من  مبكرة  �شاعة  يف 

مناظرة  واأجرت  انتقلت  حيث  اجلاري،  مايو 

باإجراء  واأمرت  املتوفى،  ال�شرطي  جلثة 

اأن  اإىل  احلادث  ملرتكبي  و�شولً  التحريات 

متكنت اإدارة خفر ال�شواحل من حتديد اأ�شخا�ص 

املتهمني والقارب امل�شتخدم يف الواقعة.

اأن  عن  والتحقيقات  التحريات  وك�شفت 

اآ�شيوية، قد خرجوا  املتهمني، وهم من جن�شية 

بالقارب اإىل البحر بناًء على تكليف من �شاحبه 

ل�شيد الروبيان باملخالفة للقرار الوزاري بحظر 

ال�شيد يف هذه الفرتة وبا�شتعمال اأدوات �شيد 

فيها  حمظور  منطقة  ويف  ا�شتخدامها  ممنوع 

للفرار مبجرد م�شاهدتهم  واأنهم �شعوا  ال�شيد، 

يف  ت�شبب  مما  به  فا�شطدموا  ال�شرطة  زورق 

الذين  ال�شرطة  اأفراد  واإ�شابة  ووفاة  انقالبه 

كانوا على متنه.

وعاينت النيابة القارب املت�شبب يف الواقعة 

وا�شتجوبت املتهمني الآ�شيويني وكذلك �شاحب 

القارب واأمرت بحب�شهم جميًعا احتياطًيا على 

ال�شرعي  الطبيب  انتدبت  كما  التحقيق،  ذمة 

للك�شف على جثة املجني عليه املتوفى وكذلك 

امل�شابني من اأفراد ال�شرطة واملتهمني، وانتدبت 

وحماية  ال�شالمة  باإدارة  املخت�شني  اخلرباء 

البيئة البحرية بوزارة املوا�شالت والت�شالت 

ظروف  اإىل  ذلك  من  و�شولً  القاربني  ملعاينة 

ومالب�شات الواقعة.

»مكافحة اجلرائم القت�شادية« حتذر من اإعلنات ل�شركات ا�شتثمار وهمية

ملكافحة  العامة  الإدارة  حذرت 

القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

واملقيمني  املواطنني  والإلكرتوين 

اإعالنات  وراء  الن�شياق  عدم  اإىل 

التداول عرب  لال�شتثمار يف �شركات 

و�شول  ت�شمن  ل  والتي  الإنرتنت، 

ل�شمان  ال�شركات  لهذه  امل�شتثمر 

حقه.

لوحظ  اأنه  اإىل  الإدارة  واأ�شارت 

ل�شركات  اإعالنات  ن�شر  موؤخًرا 

طريق  عن  وهمية  وا�شتثمار  تداول 

اإلكرتوين  رابط  اإىل  الدخول  طلب 

ا�شتمارة  مبلء  فيه  والت�شجيل 

لل�شحية،  ال�شخ�شية  باملعلومات 

امل�شتهلكني  توعية  على  ا  وحر�شً

الأعمال  تلك  مثل  من  وحتذيرهم 

على  الإدارة  �شددت  فقد  والأن�شطة، 

درجات  اأق�شى  توخي  �شرورة 

يف  الوقوع  من  واحلذر  احليطة 

اأو  امل�شاهمة  اأو  ال�شتثمار  خماطر 

التعامل اأو التداول باأي مبالغ يف اأي 

من اأن�شطة واأعمال الأوراق املالية اأو 

العمالت الأجنبية مع اأي �شخ�ص اأو 

اأ�شخا�ص اأو موؤ�ش�شات اأو �شركات اأو 

و�شائل  فيها  مبا  اإلكرتونية،  مواقع 

التوا�شل الجتماعي، دون التاأكد من 

الالزمة  الرتاخي�ص  على  ح�شولهم 

املركزي  البحرين  م�شرف  من 

ملزاولة تلك الأعمال والأن�شطة.

ميكن  باأنه  الإدارة  ونوهت   

على  الطالع  واملقيمني  للمواطنني 

املرخ�شة  املالية  املوؤ�ش�شات  �شجل 

البحرين  م�شرف  موقع  عرب 

املركزي.

يف ختام اأعمال اجلمعية العاملية الـ74 لل�شحة 

الدعوة اإىل تكثيف اجلهود لل�شيطرة على اجلائحة
لأعمال  الفرتا�شي  الجتماع  ختام  يف 

لل�شحة  وال�شبعون  الرابعة  العاملية  اجلمعية 

والذي ا�شتمرت اأعماله خالل الفرتة من 24 اإىل 

31 مايو 2021، مب�شاركة الدول الأع�شاء يف 

منظمة ال�شحة العاملية، والبالغ عددها 194، 

متت الدعوة اإىل تكثيف اجلهود لل�شيطرة على 

الوباء  لأنهاء  املعركة  وموا�شلة  اجلائحة، 

العاملي، اإىل جانب تن�شيق ال�شتجابة لالأزمات 

ال�شحية العاملية وحت�شني ال�شتجابة لالأوبئة 

ال�شحة  منظمة  قدرة  وتعزيز  امل�شتقبل،  يف 

ومالئم  �شريع  ب�شكل  تقيم  اأن  على  العاملية 

ت�شكل حالة طارئة  قد  التي  الوبائية  الطفرات 

امل�شتوى  وعلى  العامة  ال�شحة  �شعيد  على 

الدويل.

يف  امل�شاركة  الأع�شاء  الدول  اتفقت  وقد 

ال�شحة  جلمعية  وال�شبعني  الرابعة  الدورة 

العاملية على عدد من القرارات املهمة واملتمثلة 

التغطية  من  اآخر  �شخ�ص  مليار  ا�شتفادة  يف 

اآخر  �شخ�ص  مليار  ومتتع  ال�شاملة  ال�شحية 

كفاءة  وتعزيز  والعافية،  ال�شحة  من  مبزيد 

البلدان  تزويد  جمال  يف  وفاعليتها  املنظمة 

عقد  على  املوافقة  ذلك، متت  اإىل  اأف�شل.  بدعم 

يف  للنظر  القادم  نوفمرب  يف  ا�شتثنائية  دورة 

حول  دويل  �شك  اأو  اتفاق  اأو  اتفاقية  �شياغة 

ال�شتعداد لالأوبئة وال�شتجابة لها، اإىل جانب 

تكليف الفريق العامل املكون من الدول الأع�شاء 

وا�شتجابتها  املنظمة  تاأهب  بتعزيز  واملعني 

تقرير  تقدمي  على  بالعمل  ال�شحية  للطوارئ 

حول هذا ال�شاأن للدورة ال�شتثنائية.

يذكر اأن وفد البحرين الذي تراأ�شته فائقة 

�شعيد ال�شالح وزيرة ال�شحة، �شارك يف عدد 

من املداخالت، ت�شمنت طرح جتربة اململكة وما 

مت عمله يف هذا املجال، ومتثلت للبنود املحدثة 

التحول  التحتية، وعملية  البنية  عن �شندوق 

منظمة  واإ�شالح  العاملية،  ال�شحة  منظمة  يف 

ال�شحة العاملية. 
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وزير اخلارجية يوقع اتفاقية ا�سرتاتيجية مع وكالت الأمم املتحدة

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  قام 

اخلارجية، ورئي�س بعثة منظمة الهجرة الدولية واملن�شق 

البحرين  املتحدة لدى مملكة  الأمم  بالإنابة لأن�شطة  املقيم 

جرب  بن  في�شل  بن  عبداهلل  بح�شور  الزرقاين،  حممد 

اتفاق  بالتوقيع على  اخلارجية،  م�شاعد وزير  الدو�شري، 

امل�شتدامة 2022- والتنمية  ال�شرتاتيجي  التعاون  اإطار 

2021 بني مملكة البحرين ووكالت الأمم املتحدة.

من�شة  عرب  الإطار  على  التوقيع  مرا�شم  وعقدت 

جرب  بن  في�شل  بن  عبداهلل  وبح�شور  املرئي  التوا�شل 

املدير  بكر،  وليلى  اخلارجية،  وزير  م�شاعد  الدو�شري، 

الإقليمي للدول العربية مبكتب املن�شق املقيم لأن�شطة الأمم 

املتحدة، وعدد من املعنيني من وزارة اخلارجية.

وبهذه املنا�شبة، اأكد وزير اخلارجية اأن اإطار التعاون 

للخطوات  ا�شتمرار  هو  امل�شتدامة  والتنمية  ال�شرتاتيجي 

بني  واملتنامي  امل�شتمر  التعاون  اإطار  يف  املهمة  ال�شابقة 

املجالت  خمتلف  يف  املتحدة  والأمم  البحرين  مملكة 

هذا  تطوير  على  امل�شرتك  احلر�س  ويعك�س  وامل�شتويات، 

-2019 احلكومة  عمل  خطة  تنفيذ  يدعم  مبا  التعاون، 

2022، والروؤية القت�شادية 2030، مع مواءمتها لتنفيذ 

اأهداف التنمية امل�شتدامة، خا�شة يف ظل الظروف الراهنة 

فريو�س  جائحة  مواجهة  يف  البحرين  مملكة  وجهود 

كورونا.

واأعرب وزير اخلارجية عن �شكره للمن�شق املقيم على 

قطاع  مع  بالتعاون  الإطار  اإعداد  يف  املتوا�شلة  جهوده 

وجميع  اخلارجية  بوزارة  القانونية  وال�شوؤون  املنظمات 

اجلهات واملوؤ�ش�شات احلكومية ذات ال�شلة، مقدًرا جلميع 

واملقيمة  الإقليمية  املتحدة  الأمم  منظمة  وكالت  ممثلي 

ح�شن تعاونهم، معرًبا عن اأمله يف اأن يوا�شل هذا التفاق 

والأمم  البحرين  مملكة  بني  وامل�شتمر  البناء  التعاون 

املتحدة.

بجهود  اخلارجية  وزير  م�شاعد  اأ�شاد  جانبه،  ومن 

ال�شرتاتيجي  التعاون  اإطار  توقيع  على  املتحدة  الأمم 

والتنمية امل�شتدامة 2022-2021 وو�شف هذه املبادرة 

كمثال للتعاون البناء بني الأمم املتحدة ومملكة البحرين، 

كما رحب بان�شمام الوكالت اجلديدة اإىل الن�شخة املحدثة 

يف  والتعاون  الدعم  بدورها  �شتعزز  والتي  الإطار،  من 

على  البحرين  مملكة  حر�س  اأكد  اإذ  امل�شتقبلية،  امل�شاريع 

العمل امل�شرتك مع خمتلف وكالت الأمم املتحدة.

بالإنابة  املقيم  املن�شق  الزرقاين،  حممد  تقدم  وقد 

البحرين ورئي�س بعثة  املتحدة لدى مملكة  الأمم  لأن�شطة 

البحرين  بال�شكر حلكومة مملكة  الدولية،  الهجرة  منظمة 

التو�شل  اأجل  الدوؤوب من  لعملهم  املتحدة  الأمم  ووكالت 

للن�شخة املحدثة من الإطار.

التعاون  اإطار  باأن  بالإنابة  املقيم  املن�شق  واأكد 

بني   2021-2022 امل�شتدامة  والتنمية  ال�شرتاتيجي 

مملكة البحرين ووكالت الأمم املتحدة متوائم ب�شكل كامل 

مع ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات التنموية ململكة البحرين، 

الدعم  م�شاريع  لتنفيذ  اأكرب  لتن�شيق  يوفر من�شة  اأنه  كما 

من وكالت الأمم املتحدة.

للدول  الإقليمي  املدير  بكر،  ليلى  اأعربت  ومن جهتها، 

يف  املتحدة،  الأمم  لأن�شطة  املقيم  املن�شق  مبكتب  العربية 

هذا  على  التوقيع  يحققه  مبا  الكبري  تفاوؤلها  عن  كلمتها 

الإطار، خا�شة يف ظل ما مير به العامل اأجمع يف مواجهة 

تاأخر  اإىل  بدوره  اأدى  والذي  كورونا،  فريو�س  جائحة 

الكثري من الأهداف التنموية.

املنطقة  يف  نوعه  من  الأول  احلدث،  هذا  مثل  وان 

املتعددة  ال�شراكة  اإمكانية  يف  الأمل  يبعث  العربية، 

اأف�شل ل�شعوب  الأطراف لو�شع اخلطط الالزمة لبناء غد 

املنطقة والعامل.

ومن اجلدير بالذكر باأن التوقيع على هذا الإطار ياأتي 

ليكلل اجلهود ال�شابقة املتمثلة يف ال�شراكة ال�شرتاتيجية 

بني مملكة البحرين والأمم املتحدة 2018-2022، والذي 

اخلربات  تبادل  بهدف  املنطقة،  يف  نوعه  من  الأول  كان 

وال�شتفادة من خربات املنظمة الدولية يف دعم امل�شاريع 

ان�شمام 21  الإطار بن�شخته اجلديدة  اململكة. وي�شهد  يف 

وكالة مقيمة واإقليمية ملنظمة الأمم املتحدة لالتفاقية.

وزير اخلارجية يد�سن »الدورة التنفيذية

لروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية والقطاعات«

بن  عبداللطيف  اخلارجية  وزير  د�شن 

 31 املوافق  الإثنني  اأم�س  الزياين،  را�شد 

الإلكرتوين  البث  تقنية  مايو 2021م، عرب 

البعثات  لروؤ�شاء  التنفيذية  الدورة  املرئي، 

بالوزارة،  القطاعات  وروؤ�شاء  الدبلوما�شية 

مبارك  بن  حممد  اأكادميية  تنظمها  والتي 

والتي  الدبلوما�شية،  للدرا�شات  خليفة  اآل 

البعثات  روؤ�شاء  من  عدد  فيها  ي�شارك 

والقطاعات.

وقد افتتح وزير اخلارجية الدورة بكلمة 

الدبلوما�شية  البعثات  بروؤ�شاء  فيها  رحب 

وروؤ�شاء القطاعات، مهنئا الذين ان�شموا اإىل 

اخلارجية  وزارة  يف  الدبلوما�شية  اخلدمة 

للجميع  متمنًيا  ال�شامية،  امللكية  الثقة  على 

التوفيق وال�شداد.

الدورة  هذه  اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

البعثات  روؤ�شاء  اإطالع  اإىل  تهدف  املهمة 

اآخر  على  القطاعات  وروؤ�شاء  الدبلوما�شية 

اخلارجية،  وزارة  يف  العمل  م�شتجدات 

ال�شيا�شية،  العالقات  م�شتوى  على  �شواء 

والأنظمة  الوزارة،  يف  الإداري  التنظيم  اأو 

الداخلية فيها، والدور املهم الذي ت�شطلع به 

الدورة يف تعزيز التن�شيق بني بعثات اململكة 

وزارة  وقطاعات  اإدارات  وبني  اخلارج  يف 

الدبلوما�شي  العمل  اأن  موؤكًدا  اخلارجية، 

الفريق  بروح  يتم  اأن  ينبغي  والقن�شلي 

الواحد وبتجان�س تام خلدمة امل�شالح العليا 

الدولية،  مكانتها  وتعزيز  البحرين  ململكة 

الدبلوما�شي  يتوىل  اأن  اأهمية  على  م�شدًدا 

التعاون  من  قوية  ج�شور  مد  م�شوؤولية 

البناء مع دول العامل و�شعوبها.

تقديره  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

الأكادميية  بذلتها  التي  املتميزة  للجهود 

برئا�شة الدكتورة ال�شيخة منرية بنت خليفة 

التنفيذي لأكادميية حممد  اآل خليفة، املدير 

بن مبارك اآل خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية، 

يف تنظيم واإعداد هذه الدورة التي �شت�شكل 

بني  والتجارب  اخلربات  لتبادل  من�شة 

روؤ�شاء البعثات وروؤ�شاء القطاعات، وجمالً 

الذاتية  الإمكانات  تطوير خمتلف  ل�شتدامة 

واملهنية، لتحقيق النتائج املرجوة على كل 

امل�شتويات.

ح�سة بنت خليفة: »اإجناز البحرين« تربط الطاحمني يف التعلم باملهنيني والقادة

ملتقى ال�سباب الوظيفي ي�سهد جل�سات نقا�سية مب�ساركة جوجل ومايكرو�سوفت

موؤخًرا  البحرين  اإجناز  موؤ�ش�شة  ختمت 

»جاهز  الوظيفي  امللتقى  من  الأوىل  الن�شخة 

الفرتا�شية  بالتقنية  اأقيم  الذي   »2021

و�شهد جناًحا لفًتا. 

ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  امللتقى  وعقد 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر 

لالأعمال الإن�شانية و�شوؤون ال�شباب، ومت بثه 

لأكرث من 5000 طالب  مبا�شرًة  الهواء  على 

اإجناز  قناة  عرب  عمل  عن  وباحث  جامعي 

البحرين على من�شة اليوتيوب.

تعزيز  بهدف  »جاهز«  ملتقى  اإطالق  مت 

البحريني  ال�شباب  بني  التوظيف  مهارات 

ب�شكل  للتنقل  الالزمة  بالروؤى  وتزويدهم 

الن�شخة  وت�شمنت  العمل،  �شوق  يف  اأف�شل 

الأوىل منه جل�شات نقا�شية حمفزة للتفكري مع 

كيانات وقيادات جتارية رائدة، حيث �شهدت 

ومايكرو�شوف،  غوغل،  من  ممثلني  م�شاركة 

املوؤيد  خليل  يو�شف  و�شركة  وجيبك، 

بتلكو،  و�شركة  البحرين،  وجامعة  واأولده، 

و�شركة اإبراهيم خليل كانو، ومعهد البحرين 

للدرا�شات امل�شرفية واملالية.

ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  علقت  وقد 

رئي�شة جمل�س  اآل خليفة،  بنت خليفة  ح�شة 

امللتقى  جناح  على  البحرين،  اإجناز  اإدارة 

الغد، وعلينا  اليوم هم قادة  بالقول: »�شباب 

والأدوات  باملعرفة  اإعدادهم  م�شوؤولية 

املهني  م�شوارهم  ليخو�شوا  الالزمة  واملوارد 

مبادراتنا  خالل  من  تطلعاتهم.  ويحققوا 

ال�شرتاتيجية، تفخر موؤ�ش�شة اإجناز البحرين 

واملهنيني  والتطور  للتعلم  الطاحمني  بربط 

البارزة  والكيانات  الأعمال  بقادة  املتطلعني 

حيث  والت�شجيع،  بالإلهام  مليئة  بيئة  يف 

ميكنهم ال�شتفادة من التجارب والآراء ب�شكل 

�شوق  يف  التنقل  كيفية  واكت�شاف  مبا�شر، 

جمموعة  من  مبا�شرة  وال�شتماع  العمل، 

متنوعة من قادة ال�شناعات لكت�شاب خربات 

�شاملة«.

البحرين  اإجناز  موؤ�ش�شة  وتوجهت 

الراعية  للجهات  وتقديرها  امتنانها  بخال�س 

الداعمة لها، وهم: الرعاة البالتينيون: بتلكو، 

جيبك، و�شركة يو�شف خليل املوؤيد واأولده، 

والراعي الف�شي: �شركة اإبراهيم خليل كانو.

اإحالتها اإىل اجلهات القانونية بعد ر�سد عدم التزامها بالإجراءات

»ال�سحة« تخالف 41 مطعًما ومقهى من اأ�سل 211 قامت بزيارتها
ال�شحة  بوزارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  اأعلنت 

خمالفتها  اإثر  ومقهى  مطعًما   41 خمالفة  عن 

لفريو�س  للت�شدي  الحرتازية  لالإجراءات 

كورونا )كوفيد-19(، وذلك بالتن�شيق مع وزارة 

الداخلية، ووزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

مت  حيث  واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين  وهيئة 

تقيدها  عدم  ر�شد  التفتي�شية  الزيارات  خالل 

وال�شحية  التنظيمية  وال�شرتاطات  بالإجراءات 

الواجب تطبيقها للحد من انت�شار الفريو�س، ومت 

على غرارها اتخاذ الإجراءات الالزمة لإحالة هذه 

املطاعم للجهات القانونية.

بها  قام  التي  التفتي�شية  الزيارة  وخالل 

البحرين  مملكة  حمافظات  مبختلف  املفت�شون 

يوم اأم�س الأول املوافق 30 مايو 2021 يف اإطار 

تكثيف احلمالت التفتي�شية والتاأكد من تطبيقها، 

الت�شديد  ومت  ومقهى،  مطعًما   211 زيارة  متت 

والقرارات  الحرتازية  بالإجراءات  التوعية  على 

للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن عنها  التي 

هذه  غلق  �شمنها  من  والتي  كورونا  لفريو�س 

املن�شاآت واقت�شار تقدمي اخلدمة من خالل الطلبات 

اأنه  الوزارة  وبينت  فقط.  والتو�شيل  اخلارجية 

نظًرا ملخالفة تلك املطاعم لالإجراءات وال�شرتاطات 

الوزاري  القرار  يف  عليها  املن�شو�س  التنظيمية 

رقم 51 ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية 

لحتواء  واملقاهي  املطاعم  يف  تطبيقها  الواجب 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع 

ور�شد خمالفات للتعليمات ال�شادرة بهذا ال�شاأن، 

مت تطبيق القوانني حيال املطاعم املخالفة.

ُعقد افرتا�سًيا حتت �سعار »نحو اآفاق جديدة لتجارة م�ستدامة واآمنة«

رئي�س اجلمارك يدير اجلل�سة الفتتاحية الثانية ملوؤمتر امل�سغل القت�سادي

احلوارية  اجلل�شة  اجلمارك  رئي�س  اأدار  حيث 

والتي �شارك بها نائب املدير العام لالحتاد الربيدي 

اجلمارك  دائرة  ومفو�س  كليفا،  با�شكال  العاملي 

بالهيئة الأوغندية لالإيرادات اأبل كاجومريي، واملدير 

العام لهيئة ال�شرائب والحتكار الإيطالية مار�شيلو 

مانينا، واملدير التنفيذي لقطاع اخلدمات وال�شوؤون 

فهد  باأبوظبي  للجمارك  العامة  الإدارة  يف  التقنية 

ال�شام�شي.

ومت من خاللها مناق�شة واإبراز اأهمية الدور الذي 

تقوم به اجلمارك مع بقية اجلهات الرقابية احلكومية 

احلدودية يف  املنافذ  العاملة يف  الأخرى  واجلهات 

واأثرها  العاملية  التجارية  احلركة  وت�شهيل  تاأمني 

الوطنية  املعتمد  القت�شادي  امل�شغل  برامج  على 

برامج  الأخرى يف تعزيز  ودور اجلهات احلكومية 

منر  ما  خالل  وخا�شة  املعتمد  القت�شادي  امل�شغل 

فايرو�س  نتيجة جلائحة  ا�شتثنائية  به من ظروف 

اإىل العوامل  كورونا )كوفيد-19(، واأ�شار اخلرباء 

كفاءة  تعزيز  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  التي  واملتغريات 

ومرونة حركة التجارة عرب احلدود تاأتي من خالل 

الإمداد  �شال�شل  وجتديد  القت�شادي  التعايف  دعم 

املبتكرة  والأ�شاليب  التقنيات  وا�شتخدام  امل�شتدامة 

والتكامل  التعاون  لتعزيز  اعتمادها  ميكن  التي 

الأخرى  احلكومية  والهيئات  اجلمارك  هيئات  بني 

واملنظمات الدولية.

اأحمد  ال�شيخ  برعاية  افتتح  قد  املوؤمتر  وكان 

للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن 

التنفيذي  الرئي�س  الإدارة  جمل�س  ورئي�س  املدين 

ميكوريا  كونيو  والدكتور  الإمارات  ملجموعة 

ُعقد  والذي  العاملية  اجلمارك  ملنظمة  العام  الأمني 

اأكرث من 3000 م�شارك من  افرتا�شًيا و�شارك فيه 

من  متحدًثا   80 بقيادة  العامل  حول  دولة   150

اخلرباء وامل�شوؤولني والباحثني املخت�شني بال�شوؤون 

اجلمركية.

اأدار ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك رئي�س منظمة اجلمارك العاملية اجلل�سة االفتتاحية الثانية مل�ؤمتر 

منظمة اجلمارك العاملية اخلام�س لربنامج امل�سغل االقت�سادي املعتمد 2.0 والذي ا�ست�سافته جمارك دبي والهيئة االحتادية 

للجمارك يف دولة االإمارات العربية املتحدة، والتي متح�رت ح�ل دور اجلهات الرقابية احلك�مية واجلهات االأخرى التي 

تعمل يف املنافذ احلدودية يف برامج امل�سغل االقت�سادي.

ال�سيخة ح�سة بنت خليفة



05حمليات www.alayam.com

الثالثاء 20 �شوال  1442 ـ العدد 11742 

Tuesday 1st  June 2021 - No. 11742

رئي�س »امل�شت�شفيات احلكومية«:

اإلغاء الإجازات ال�شنوية للكوادر الطبية والتمري�شية والفنية

خديجة العرادي: 

احلكومية  للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س  اأ�شدر 

يفيد  الإثنني  اأم�س  تعميًما  الأن�شاري  اأحمد  الدكتور 

باإلغاء الإجازات ال�شنوية حتى اإ�شعار اآخر.

الرئي�س  توجيهات  على  »بناء  التعميم:  وجاء يف 

علًما  اإفادتكم  نود  احلكومية،  للم�شت�شفيات  التنفيذي 

الطبية  للكوادر  ال�شنوية  الإجازات  وقف  تقرر  باأنه 

�شدور  تاريخ  من  امل�شاندة  والفنية  والتمري�شية 

التعميم حتى اإ�شعار اآخر«.

يبديه  الذي  الكبري  الهتمام  ذلك يف �شوء  وياأتي 

الفريق الوطني الطبي من اأجل معاجلة الو�شع الطارئ 

يف ظل و�شول اإ�شابات كورونا اإىل معدلت عالية.

واأ�شدر جممع ال�شلمانية الطبي تعميًما يف التا�شع 

ع�شر من مايو املا�شي باإلزام بع�س الكوادر الطبية يف 

بع�س الأق�شام بالعمل اليومي الإ�شايف ملدد ت�شل اإىل 

12 �شاعة.

وتبذل الكوادر الطبية يف ال�شفوف الأمامية جهوًدا 

حلالت  الكبري  الرتفاع  من  للحد  وجبارة  م�شنية 

الفريق  اتخذها  قــرارات  مع  ذلك  ويرتافق  كورونا، 

الوطني باإغالق املحال التجارية غري الأ�شا�شية ومنع 

د. اأحمد الأن�صاريالتجمعات.

تخ�شي�س م�شت�شفيات خا�شة للفح�س.. ال�شحة:

ل فحــ�س للمخالطني »بــال اأعــرا�س« دون الـ 50 �شنـة

ال�شياد  عادل  الدكتور  دعا 

الأمرا�س  مكافحة  ق�شم  رئي�س 

بوزارة  العامة  ال�شحة  ــاإدارة  ب

اإىل �شرورة قيام احلالة  ال�شحة 

املنزيل  العزل  بتطبيق  القائمة 

الفح�س  نتيجة  ظــهــور  ــور  ف

التعليمات  ح�شب  الإيجابية 

الإجـــراءات  وتطبيق  املعتمدة 

الوقائية ملنع نقل العدوى، مبيًنا 

باأنه �شيتم تفعيل خا�شية احلالة 

العزل  ت�شتوجب  التي  القائمة 

»جمتمع  تطبيق  خالل  من  فوًرا 

واعي« من دون احلاجة للتوجه 

والعالج،  الت�شخي�س  مراكز  اإىل 

القائمة  احلالت  على  ويتوجب 

الت�شخي�س  ملــراكــز  الــتــوجــه 

اأعرا�س  والعالج يف حال وجود 

ما  اأو  مزمنة  اأمرا�س  اأو  حادة 

الفريق  على  العر�س  يتوجب 

ال�شحية،  حالتهم  لتقييم  الطبي 

ال�شحة �شوف  باأن وزارة  منوًها 

العمر  من  البالغني  مع  تتوا�شل 

اأجــل  مــن  ــوق  ف فما  عاما   50

املتابعة الدورية والتقييم.

مكافحة  ق�شم  رئي�س  ولفت 

العامة  ال�شحة  باإدارة  الأمرا�س 

الربوتوكول  باأن  ال�شحة  بوزارة 

اإىل  اأ�شار  باملخالطني  اخلا�س 

ال�شحي  احلجر  تطبيق  وجوب 

الفرد  اكت�شاف  فور  الحــرتازي 

وتفعيل  قائمة،  حلالة  خمالطته 

يف  ال�شحي  احلجر  خا�شية 

وبني  ــي«.  واع »جمتمع  تطبيق 

املخالطني  ت�شجيل  �شيتم  باأنه 

عاماً   50 العمر  من  البالغني 

عليهم  ظهرت  والذين  فوق  فما 

بداية  يف  للفح�س  ــس،  ــرا� اأع

»اليوم  احلجر  ونهاية  احلجر 

باأن  ال�شياد  وذكــر  العا�شر«. 

عليهم  تظهر  ل  الذين  املخالطني 

العمر  من  والبالغني  اأعــرا�ــس 

49 فما دون، �شوف يتم تطبيق 

احلجر ال�شحي الحرتازي عليهم 

فوًرا ويتوجب عليهم الفح�س يف 

اليوم العا�شر اأو اإذا ظهرت عليهم 

جميع  لدى  و�شيكون  اأعرا�س، 

ر�شدهم  مت  الــذيــن  املخالطني 

اخليار  العامة  ال�شحة  قبل  من 

من  اخلا�س  القطاع  يف  للفح�س 

مت  معتمدة  م�شت�شفيات  خالل 

الإعالن عنها.

اإىل  ال�شياد  الدكتور  واأ�شار 

اللتزام  وا�شتمرارية  موا�شلة 

اليدين  بنظافة  واللتزام  بالعزل 

دد  وتغطية الأنف والفم لفرتة تحُ

اإىل جانب  الطبي،  التقييم  ح�شب 

منف�شلة،  مياه  دورة  ا�شتخدم 

وعند ال�شرورة الق�شوى ملخالطة 

كمامات  ارتداء  يتوجب  الآخرين 

اأكرب  وتــرك  والقفازات  الوجه 

م�شافة ممكنة عن الآخرين، مبينا 

القائمة  احلــالت  التزام  اأهمية 

وامل�شتبه يف اإ�شابتهم بالفريو�س 

والذي تقرر لهم العزل اأو احلجر 

بالتقيد  الحـــرتازي  ال�شحي 

املقررة  املدة  خالل  بالإجراءات 

ملنع انت�شار الفريو�س.

واأو�شح باأنه �شيتم التوا�شل 

مع احلالت من قبل فرق الرت�شد 

واملتابعة بوزارة ال�شحة من اأجل 

املتابعة الدورية للحالت القائمة، 

ويف حال ظهور الأعرا�س التالية 

اأو �شيق يف  ال�شعال  اأو  كاحلمى 

التالية  يوًما   14 خالل  التنف�س 

الرقم  على  فوًرا  الت�شال  يجب 

444 وطلب الرعاية الطبية.

»ال�شلمانية«: تو�شيل الأدوية

ا على �شالمة املر�شى للمنازل حر�شً

خديجة العرادي:

الحرتازية  اجلهود  تعزيز  اإطــار  يف 

كــورونــا  فــريو�ــس  انت�شار  مــن  للحد 

ال�شلمانية  جممع  قــام  )كــوفــيــد-19(، 

للمر�شى  مهمة  تعليمات  باإ�شدار  الطبي 

ال�شلمانية  مبجمع  الأدويــة  �شرف  ب�شاأن 

التو�شيل للمنازل  الطبي عن طريق خدمة 

للرقابة  اخلا�شعة  الو�شفات  با�شتثناء 

)الو�شفات الوردية(، �شيتم �شرفها ما بني 

ظهًرا   1:30 حتى  �شباًحا   7:00 ال�شاعة 

ما  �شرفها  �شيتم  اخلا�س  الطب  وو�شفات 

ظهًرا،   2:00 حتى   11:00 ال�شاعة  بني 

وذلك بهدف �شمان �شحة و�شالمة وراحة 

املر�شى واملراجعني.

ال�شلمانية  جممع  اإدارة  واأو�شحت 

الأدوية،  الطبي طريقة حجز موعد �شرف 

اخلدمة  هذه  من  ولال�شتفادة  اأنه  مبينة 

الإلكرتونية يتعني على الراغبني باحل�شول 

املري�س  بيانات  اإدخــال  اأدويتهم  على 

الإلكرتوين  الرابط  خــالل  من  املطلوبة 

املوقع  على  املوجود  اخلدمة  لهذه  املحدد 

الإنرتنت،  على  ال�شحة  لوزارة  الإلكرتوين 

الو�شفات  تو�شيل  خدمة  اختيار  يتم  واأن 

الطبية، اختيار جممع ال�شلمانية الطبي، بدء 

اإدخال معلومات املري�س )املجمع  اخلدمة، 

الهوية، رقم  بطاقة  انتهاء  تاريخ  ال�شكني، 

بطاقة الهوية(، ا�شغط على )موعد جديد(، 

نوع اخلدمة الو�شفات الطبية او و�شفات 

من  تاأكد  الهاتف،  رقم  اإدخــال  التغذية(، 

اختيار  بعدها  التو�شيل،  عنوان  تديث 

التاريخ وال�شغط على )اإر�شال(.

واأ�شارت الإدارة اإىل اأنه �شيتم بعد ذلك 

 48 مدة  خالل  للمري�س  الأدويــة  ت�شليم 

�شيقوم  اإذ  الطلب،  ا�شتالم  وقت  من  �شاعة 

موظفو ال�شيدلية مبجمع ال�شلمانية الطبي 

بتجهيز  اإلكرتونًيا  الطلب  ا�شتالم  وفور 

الأدوية، وذلك اعتماًدا على الو�شفة الطبية 

الإلكرتوين  امللف  يف  واملوجودة  املعتمدة 

اخلا�س باملري�س يف نظام )I-Seha(، ليتم 

بعد ذلك اإر�شال الأدوية وت�شليمها للمري�س 

يف املوعد املحدد من قبله لال�شتالم.

الطبي  ال�شلمانية  اإدارة جممع  ودعت   

من  ال�شتفادة  اإىل  الكرام  املراجعني  جميع 

مبا�شرة  الإلكرتونية  اخلدمة  هذه  توفري 

من تاريخ اإ�شدار التعميم، وذلك من خالل 

www. التايل:  الرابط  ا�شتخدام  تفعيل 
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املنا�شب  املطلوب  املوعد  تديد  يتم  حتى 

ل�شتالم الأدوية املطلوبة.

الأوقاف ال�شنية تد�شن حملة

فح�س كورونا ال�شريع ملنت�شبيها

اخلدمة  جهاز  توجيهات  على  بناًء 

ب�شاأن  2021م  ل�شنة   )4( رقم  املدنية 

ال�شريع لفريو�س كورونا  اإلزامية الفح�س 

احلكومية  اجلهات  ملوظفي  )كوفيد-19( 

ب�شكل دوري والتي تهدف اإىل دعم وتعزيز 

اجلائحة،  لهذه  للت�شدي  الوطنية  اجلهود 

وا�شتكمالً لالإجراءات الوقائية والحرتازية 

الأوقاف  اإدارة  قامت  كورونا،  فريو�س  من 

ال�شنية �شباح يوم اأم�س الإثنني بتد�شني مقر 

والتاأكد  املوظفني  جلميع  ال�شريع  الفح�س 

من �شالمتهم يف اأثناء تاأدية وظيفتهم مبقر 

ن�شبة  رفع  قرار  الإدارة  فعلت  كما  العمل، 

 %70 بن�شبة  املنزل  من  العاملني  املوظفني 

لتوجيهات  وتنفيًذا  �شالمتهم  على  ا  حر�شً

ديوان اخلدمة املدنية.

�شرح بذلك املهند�س يو�شف اأحمد نور 

باأن  م�شيًفا  ال�شنية،  الأوقاف  اإدارة  مدير 

الدوري  بالفح�س  التزامها  توؤكد  الإدارة 

ال�شريع جلميع املوظفني وتنفيذ الإر�شادات 

يجب  الذي  باملراجعني  اخلا�شة  املعتمدة 

خالل  من  التطعيم  �شهادة  ــراز  اإب عليهم 

تطبيق )جمتمع واعي( لتمكنهم من الدخول 

ــة، ووجهت  الحــرتازي ـــراءات  الإج وفــق 

اخلدمات  ا�شتخدام  اإىل  املراجعني  الإدارة 

الإلكرتونية املفعلة م�شبًقا منذ بدء جائحة 

كورونا من دفع لالإيجارات وتقدمي الطلبات 

وغريها من اخلدمات التي توفرها الإدارة.

قبل  من  اخلطوات  هذه  باأن  نور  واأكد 

الوطنية  للجهود  تعزيًزا  تاأتي  الإدارة 

كــورونــا  جائحة  ــة  وحمــارب للت�شدي 

�شالمة  على  وللحفاظ  )كــوفــيــد-19(، 

منت�شبي الإدارة واملراجعني كافة.

�شرطة املجتمع متواجدة للتاأكد من تطبيق الإجراءات

يف اليوم الرابع من الإغالق.. �شواطئ البحرين هادئة جًدا.. ول جتمعات

م�شطفى ال�شاخوري:

بدت ال�شواحل هادئة جًدا اأم�س الإثنني، وذلك بعد ثالثة اأيام من اإعالن الفريق 

بالدوائر  املوظفني  الأ�شا�شية وتقلي�س  التجارية غري  القطاعات  اإغالق  الوطني 

احلكومية ودعوة النا�س لاللتزام بالإجراءات الحرتازية املقرة.

»املالكية وكرزكان« خالية متاًما من  ال�شمالية  املحافظة  �شواحل  بدت  كما 

روادها مع تواجد �شرطة املجتمع واأفراد الأمن ل�شمان التقيد بالإجراءات التي 

فريق  تو�شيات  على  بناء  العامة  ال�شالمة  وتعزيز  التن�شيقية  اللجنة  اأقرتها 

البحرين الطبي وعدم ال�شماح بالتجمعات يف هذه الفرتة احل�شا�شة التي ت�شهد 

فيها اململكة ارتفاعا كبريا يف اأعداد الإ�شابات بكورونا »كوفيد-19«.

اللتزام  ب�شرورة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  يف  حملة  مع  ذلك  وترافق 

بهدف  املنازل،  يف  العائلية  التجمعات  ووقف  الطبي  الوطني  الفريق  بقرارات 

اإجناح احلملة اجلديدة الرامية اإىل تقليل حالت الإ�شابة بكورونا.

و�شهدت و�شائل التوا�شل دعوات اإىل �شرورة ت�شديد اإجراءات الرقابة على 

التجمعات التي ت�شهدها املناطق املختلفة، وذلك حفاًظا على الأرواح ولكي تعرب 

مملكتنا الغالية هذه الأيام اإىل بر الأمان اإن �شاء اهلل.
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موؤكدين على اأهمية التكاتف وتوحيد اجلهود مع الفريق الوطني.. نواب:

امل�ست�سفيات اخلا�سة مطالبة باملبادرة وامل�ساهمة يف جهود احتواء اجلائحة

الغرف  توفري  يف  اخلا�ص  القطاع  م�شاركة  اأن  وذكروا 

وطنية  �شرورة  والإ�شعافات  الطبية  والطواقم  وال�شرة 

كورونا،  جائحة  من  احل�شا�شة  املرحلة  هذه  يف  واإن�شانية 

املرحلة  لتجاوز  اجلهود  اجلهود  تكاتف  اأهمية  على  موؤكدين 

احلالية.

واأكد رئي�ص جلنة اخلدمات مبجل�ص النواب النائب اأحمد 

اخلا�شة  امل�شت�شفيات  م�شاركة  و�شرورة  اأهمية  الأن�شاري 

مع الفريق الوطني ملواجهة فريو�ص كورونا، وذلك من خالل 

هذه  يف  متلكها  التي  والب�شرية  املادية  الإمكانيات  ت�شخري 

املرحلة احل�شا�شة من عمر اجلائحة.

يف  امل�شت�شفيات  تدخل  اأن  من  لبد  اإنه  الأن�شاري  وقال 

الإن�شاين  الوطنية وتقوم بدورها  القطاع اخلا�ص يف احلملة 

والوطني يف هذه الأزمة للتخفيف على اجلهود احلكومية يف 

معاجلة امل�شابني واملر�شى ونقلهم بالإ�شعافات، وذلك ب�شكل 

ا اأن امل�شت�شفيات اخلا�شة ح�شلت  جماين اأو رمزي وخ�شو�شً

على الدعم املايل مثل كثري من القطاعات، وعليها اليوم القيام 

بدورها يف هذه املرحلة حتت مظلة الفريق الوطني واأن تفتح 

اأبوابها وتكون �شريًكا.

تقدم  ل  الآن  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  من  العديد  اإىل  ولفت 

ولذلك ميكن  م�شتغلة  غري  فيها  والغرف  ب�شيطة  خدمات  اإل 

ا�شتيعاب الأماكن التي فيها للمر�شى وا�شتقبالهم، اإىل جانب 

توفري الأدوية من الفريق الوطني، مو�شًحا اأن دعوته تنطلق 

من منطلق التوجيهات امللكية ال�شامية ل�شرورة التكاتف بني 

اجلميع يف هذه املرحلة، بحيث يقوم كل فرد وموؤ�ش�شة بهذا 

ا اأن الدولة  الوطن بدوره لتجاوز املرحلة واجلائحة، وخ�شو�شً

قدمت العديد من املبادرات الوطنية يف احلزم املالية والإعفاءات 

من الر�شوم يف الفرتة املا�شية.

وذكر اأن م�شاركة القطاع اخلا�ص ميكن اأن تنظم وذلك من 

خالل و�شع اآليات و�شوابط يحددها الفريق الوطني واجلهات 

املخت�شة، م�شدًدا على اأن املرحلة احلالية هي مرحلة التكاتف 

وتوحيد اجلهود لتجاوز هذه املرحلة احل�شا�شة.

نحن  احل�شا�شة  املرحلة  هذه  »يف  الأن�شاري:  واأ�شاف 

بحاجة لكل اجلهود والمكانيات، ول بد من التظافر يف هذه 

الأرواح  اإنقاذ  اأخرى �شوى  اأمور  اأي  اإىل  النظر  املرحلة وعدم 

و�شالمة املواطنني واملقيمني«. وطالب الأن�شاري امل�شت�شفيات 

يتم  مل  والذين  املتطوعني  من  املواطنني  بتوظيف  اخلا�شة 

ا اأنهم موؤهلني وح�شلوا  توظيفهم يف القطاع العام وخ�شو�شً

على اخلربة ومن الواجب توظيفهم وتوفري العمل لهم.

بدوره، اأكد النائب حمد الكوهجي اأن امل�شت�شفيات اخلا�شة 

مطالبة يف الو�شع الراهن بالقيام بدورها الوطني والإن�شاين 

وحماربة  احتواء  جهود  يف  الوطني  الفريق  مع  وامل�شاركة 

ا يف املرحلة احلالية والتي �شهدت  جائحة كورونا وخ�شو�شً

وارتفاع  اليومية،  الإ�شابات  اأعداد  يف  م�شبوق  غري  ارتفاًعا 

احلالت التي تتلقى العالج والتي حتت العناية.

امل�شت�شفيات  واأ�شحاب  امل�شتثمرين  اإن  الكوهجي  وقال 

هذه  يف  والإن�شاين  الوطني  بدورهم  القيام  عليهم  اخلا�شة 

املرحلة واملبادرة يف فتح اأبواب بع�ص الجنحة لديهم لحتواء 

الإ�شابات التي حتتاج العالج وو�شع يدهم بيد الفريق الوطني 

ل  اجلائحة  احتواء  فيها  ي�شعب  مرحلة  اإىل  النتظار  وعدم 

�شمح اهلل، موؤكًدا اأننا اليوم يجب اأن نكون كلنا فريق البحرين 

واأن يكون توجيه جاللة امللك املفدى بالتكاتف وتوحيد اجلهود 

خارطة طريق اإىل العبور من هذه املرحلة ال�شعبة.

وذكر النائب الكوهجي اأن احلكومة بادرت بتقدمي عدد من 

امل�شت�شفيات  ومنه  اخلا�ص  القطاع  اإىل  والدعم  املالية  احلزم 

اخلا�شة، واليوم على امل�ش�شتفيات اخلا�شة املبادرة بت�شخري 

الو�شع  اأن  موؤكًدا  والب�شرية،  املادية  والإمكانيات  اخلدمات 

احلايل واجب فيه التكاتف وتوحيد اجلهود.

من جهتها، اأكدت النائب فاطمة القطري على الدور املهم 

الوطنية  التنمية  القطاع اخلا�ص يف دعم جهود  يلعبه  الذي 

ال�شاملة ململكة البحرين، وهو النهج الذي ت�شعى احلكومة اإىل 

تعزيزه، من خالل اعتماد القطاع اخلا�ص ك�شريٍك اأ�شا�شي يف 

العمل الإنتاج الوطني.

على  املوقرة  احلكومة  حر�ص  اأن  اإىل  القطري  واأ�شارت 

تر�شيخ دعائم هذا القطاع وا�شتمراره جتلى يف اأروع �شوره 

اململكة  بها  متر  التي  احلرجة  ال�شتثنائية  الظروف  خالل 

القطاع من  الدعم املختلفة والتي حمت  من خالل تقدمي حزم 

ال�شقوط والنهيار يف وقت �شجلت فيه دول اأخرى اأكرث اقتداًرا 

انهياًرا يف قطاعها اخلا�ص وما �شاحبه من تداعيات اجتماعية 

متعددة كالفقر والبطالة والعوز وغريها.

مبوؤ�ش�شات  تزخر  اهلل  بحمد  البحرين  مملكة  اإن  وقالت: 

راأ�ص  على  للوطن  العليا  امل�شالح  ي�شعون  اأعمال  ورجال 

م�شاندة  �شبيل  يف  جهًدا  يّدخروا  لن  اأنهم  ونثق  اأولوياتهم، 

الدولة يف مواجهة هذه اجلائحة، مبا ي�شهم يف ت�شريع حالة 

التعايف العام وعودة احلياة اإىل طبيعتها.

واأ�شارت اإىل اأن دعوة جاللة امللك املفدى للجميع بالتكاتف 

وتوحيد اجلهود لحتواء اجلائحة هي حمط احرتام وتقدير 

دعم  عالًيا  تقّدر  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  واإن  اجلميع، 

من  لها  الدولة  توفره  وما  املوقرة،  واحلكومة  امللك  جاللة 

ت�شهيالت لأداء دورها الإن�شاين والوطني بكل حرفية واقتدار.

يتحمل  اأن  �شرورة  على  بالتاأكيد  حديثها  واختتمت 

اجلميع اليوم م�شوؤوليته الوطنية اأفراًدا وموؤ�ش�شات، من اأجل 

جتاوز هذه املرحلة ال�شعبة، ومنع الأو�شاع من اأن تخرج عن 

ال�شيطرة، كل يف موقعه ومبا ي�شعه من قدرة يف تقدمي الدعم 

وامل�شاندة.

فاطمة القطري حمد الكوهجياأحمد الأن�صاري

بوجنمة: اأمانة النواب

ت�ستكمل تطعيم 98% من منت�سبيها

حممد  را�ــشــد  امل�شت�شار  اأكـــد 

بوجنمة الأمني العام ملجل�ص النواب، 

الفريق  لدعوات  تنفيذا  ــه  اأن على 

الوطني الطبي، وانطالقا من حر�ص 

رئي�شة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

جمل�ص النواب على دعم جهود فريق 

البحرين والت�شدي جلائحة كورونا، 

وزيادة الوعي املجتمعي، فقد متكنت 

من  النواب  ملجل�ص  العامة  الأمانة 

اإنهاء خطة التطعيم جلميع منت�شبيها 

بن�شبة %98.

الأمانة  اأن  بوجنمة  واأ�ــشــاف 

الوطني  دورها  من  وانطالقا  العامة 

قد  كانت  الوظيفية  وم�شوؤوليتها 

حثت جميع منت�شبيها على اأخذ لقاح 

الوطني  الفريق  خطة  وفق  التطعيم 

بداأت  العامة  الأمانة  اأن  كما  الطبي، 

املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق  يف 

لأخذ اجلرعات التن�شيطية من اللقاح 

للنواب  �شواء  كورونا  �شد  للتطعيم 

عليهم  تنطبق  ممن  منت�شبيها  اأو 

باإجراء  قيامها  بجانب  ال�شروط، 

منت�شبيها  جلميع  ال�شريع  الفح�ص 

املتواجدين على راأ�ص العمل.

بالتوجيهات  بوجنمة  م�شيدا 

امللكية ال�شامية ل�شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

و�شالمة  �شحة  �شمان  يف  املفدى 

ال�شكر  عظيم  عن  ومعربا  اجلميع، 

والتقدير للجهود املخل�شة واملتميزة 

�شاحب  بقيادة  البحرين  لفريق 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل 

العامة  الأمانة  اأن  اإىل  لفتا  الوزراء، 

بعد  عن  العمل  نظام  بتطبيق  قامت 

بن�شبة 70%، اإذ حر�شت على توفري 

الإمكانات  كل  وت�شخري  ال�شبل  كافة 

العمل  ا�شتمرارية  ل�شمان  املتاحة 

لأداء  املعايري،  اأعلى  وفق  وتدفقه 

املجل�ص  لأعمال  ودعما  منت�شبيها، 

والنواب.

واأعرب بوجنمة عن بالغ المتنان 

والعرفان للجهود الكبرية واخلدمات 

اجلليلة والت�شحيات املتوا�شلة التي 

يبذلها اأع�شاء فريق البحرين كل يف 

والتالحم  للتكاتف  تعزيزا  موقعه، 

اأجل حتقيق  من  والتكامل  والتعاون 

للحياة  والــعــودة  املن�شود  الهدف 

القريب  باإذن اهلل تعاىل يف  الطبيعية 

العاجل.

امل�صت�صار را�صد بوجنمة

دور امل�ست�سفيات اخلا�سة مكمل للخدمات احلكومية.. جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة:

نن�سق ب�سكل دائم وعلى مدار ال�ساعة مع الفريق الوطني 

خديجة العرادي:

امل�شت�شفيات  جمعية  رئي�ص  اأكد 

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  اخلا�شة 

املوؤ�ش�شات  دور  باأن  عبدالوهاب 

م�شاعد  دور  هو  اخلا�شة  ال�شحية 

احلكومية  ال�شحية  للخدمات  ومكمل 

ال�شرورية  الو�شائل  كافة  متتلك  التي 

واملطلوبة يف هذه الأو�شاع التي تتطلب 

بجانب امل�شاركة الفعلية للكادر الطبي 

والمكانيات  الطبية  الجهزة  توفر 

الت�شخي�شية والتي متتاز امل�شت�شفيات 

اكرب  باعداد  بامتالكها  احلكومية 

وامكانيات او�شع وا�شمل من املوؤ�ش�شات 

تفتقر يف كثري  التي  ال�شحية اخلا�شة 

الإمكانيات  حجم  اىل  الحيان  من 

احلكومية والتي تفوق حاجتها وطاقتها 

يف الظروف العتيادية.

ت�شريح  يف  عبدالوهاب  وقال 

امل�شت�شفيات  باأن  لـ)الأيام(  خا�ص 

خدماتها  تقدمي  �شتوا�شل  اخلا�شة 

الولية  ال�شاملة  الرعاية  مفهوم  وفق 

اأما  والثانوية ومب�شتوى جودة عالية، 

املركزة  العناية  تتطلب  التي  احلالت 

مثل كوفيد -19 فال بد من حتويلها اإىل 

املراكز احلكومية �شماًنا للح�شول على 

ال�شحي  التقييم  وفق  املركزة  العناية 

تتوافق  هذا  لكل حالة ويف  وال�شريري 

�شيا�شات جمعية امل�شت�شفيات اخلا�شة 

وتقوم  املوقرة  احلكومة  �شيا�شات  مع 

هذه املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة بتقدمي 

اأق�شى اإمكانيات الدعم املمكن من الكادر 

واملمار�شني  ال�شت�شاريني  من  الطبي 

العامني واملمر�شات.

ابت�شام  الدكتورة  اأكدت  بدورها، 

الدلل ع�شو جمل�ص ال�شورى اأمينة �شر 

وجود  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  جمعية 

تن�شيق دائم على مدار ال�شاعة بني الفريق 

ت�شتطيع  بحيث  وامل�شت�شفيات  الوطني 

للحالت  ال�شحية  الرعاية  تقدمي 

كالعمليات اجلراحية ملر�شى الأمرا�ص 

املزمنة والأطفال ممن ل ميكن تعري�شهم 

اإىل اأي درجة من درجات اخلطورة، هذا 

اخلا�شة  امل�شت�شفيات  جمعية  وتوؤكد 

اململكة  يف  ال�شحية  املنظومة  اأن  على 

اجلمعية  واأن  متكاملة  وحدة  هي 

واملراكز الطبية كافة داعما ا�شا�شيا يف 

هذه املنظومة حيث ي�شاهم هذا القطاع 

قيادة  حتت  الوطني  الفريق  �شمن 

�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد ورئي�ص 

الوزراء ومقدرين حر�شه املتوا�شل على 

تهيئة كافة الإمكانيات ملوا�شلة الرعاية 

بداية  منذ  العالج  وتقدمي  والعناية 

اجلهود  هذه  تتكلل  ان  املني  اجلائحة 

ملل  او  كلل  دون  تبذل  والتي  اجلبارة 

للتغلب على هذه اجلائحة باإذن اهلل.

رئي�ص  عبدالوهاب  د.  واأكد 

اخلا�شة  امل�شت�شفيات  باأن  اجلمعية 

اإمكانياتها  باأق�شى  بامل�شاعدة  تقوم 

بتوفري ما ت�شتطيعه من الكوادر الطبية 

للجائحة واإيواء كبار ال�شن من العجزة 

العمليات  ل�شتقبال  وا�شتعدادها 

ال�شرورية والولدات.

هذه  يف  انه  الدلل  واأ�شافت 

يحتم  الواجب  ال�شتثنائية  الظروف 

تبذل  ان  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  كل  على 

كل ما يف و�شعها وت�شع جل خدماتها 

ال�شحية  اخلدمات  ا�شتدامة  اأجل  من 

امل�شت�شفيات  اإن  موؤكدة  البالد،  يف 

ل�شتقبال  ا�شتعدادها  اأبدت  اخلا�شة 

امل�شوؤولون  يرى  التي  احلالت  معظم 

حتويلها  احلكومية  امل�شت�شفيات  يف 

ل�شتكمال  اخلا�شة  للم�شت�شفيات 

اجلراحية  العمليات  اإجراء  او  العالج 

اأكرب  بكل تخ�ش�شاتها مبا يرتك جمال 

واأو�شع للموؤ�ش�شات احلكومية والتفرغ 

 ،19 بكوفيد  وامل�شابني  للعناية  التام 

ا�شتقبال  من  الآن  حا�شل  هو  )كما 

اإىل  واملحتاجني  ال�شن  بكبار  والعناية 

العناية طويلة الأمد(.

حممد  عبدالوهاب  الدكتور  وعرب 

امل�شبوق  غري  الوقت  هذا  مثل  اإنه ويف 

مملكة  تعترب  احلديث  التاريخ  يف 

قبل  من  به  يحتذى  منوذًجا  البحرين 

�شبحانه  اهلل  وبف�شل  الدولية  املنظمات 

التي  البناءة  اجلهود  وبف�شل  وتعاىل 

و�شاحب  املفدى  امللك  جاللة  بذلها 

ال�شمو امللكي ويل العهد ورئي�ص الوزراء 

يف  بارزة  عالمة  البحرين  اأ�شبحت 

ادارة هذه الزمة على م�شتوى ال�شعيد 

الدويل.

باأن  لـ)اليام(  الدلل  واأكدت 

الجناز  بهذا  نفخر  ان  علينا  يتوجب 

وان نظهر ت�شامننا ووحدتنا وتقديرنا 

ملا قام قادتنا بت�شهيله وترتيبه فقد كان 

�شمان  نحو  الر�شيدة  القيادة  توجه 

واملوازنة  اليومية  حياتنا  ا�شتمرار 

واحلفاظ  ال�شحة  ق�شية  بني  احلكيمة 

هذا  يكن  ومل  وا�شحا  القت�شاد  على 

الرعاية  توفري  مت  حيث  البتة،  �شهال 

بالإ�شافة  متناهية  بحرفية  ال�شحية 

للمواطنني  القت�شادي  الدعم  حزم  اىل 

البحرينيني وكان للمراأة ن�شيب خا�ص 

يف هذا الدعم لتوفري ال�شتقرار الأ�شري.

د. ابت�صام الدللعبدالوهاب حممد

غالب اأحمد:

الوطني  الفريق  مع  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  م�صاركة  النواب �صرورة  من  عدد  اأكد 

لحتواء  والإن�صاين  الوطني  بدورهم  والقيام  كورونا،  فريو�س  واحتواء  ملواجهة 

الإ�صابات وعالجها يف اأ�صرع وقت ممكن، م�صريين اإىل �صرورة مبادرة امل�صت�صفيات 

اخلا�صة يف فتح اأبوابها لعالج امل�صابني والذي ميكن عالجهم فيها ح�صب الإمكانيات 

املطلوبة واملتاحة.

لحتواء  اجلهود  وتوحيد  بالتكاتف  للجميع  املفدى  امللك  جاللة  دعوة  اإن  وقالوا 

عليها  اخلا�صة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  واإن  اجلميع،  وتقدير  احرتام  اجلائحة هي حمط 

امل�صاركة واملبادرة يف الدعوة الكرمية من جاللة امللك املفدى، موؤكدين على ثقتهم يف 

مبادرة اأ�صحاب الأعمال والتجار امل�صتثمرين يف امل�صت�صفيات اخلا�صة.

ا�ستمرار برامج الدعم الربملاين للأع�ساء وتعزيز التعاون مع اجلامعات.. الع�سفور: 

»اأمانة ال�سورى« �ساندت اأع�ساء املجل�س لعقد 224 جل�سة »عن ُبعد«

ملجل�ص  العام  الأمني  الع�شفور،  اأحمد  اأ�شامة  امل�شت�شار  اأكد 

اإمكانياتها  كافة  �شّخرت  للمجل�ص  العامة  الأمانة  اأن  ال�شورى، 

وامل�شاندة  الدعم  اأوجه  تقدمي  اأجل  من  منت�شبيها،  وخربات 

اأعلى معايري اجلودة  اأع�شاء املجل�ص، وفق  لأ�شحاب ال�شعادة 

والكفاءة، م�شرًيا اإىل اأنَّ الأمانة العامة �شاندت اأع�شاء املجل�ص 

يف عقد نحو 225 جل�شة واجتماًعا با�شتخدام اأنظمة الت�شال 

�شالح  بن  علي  لتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  ُبعد(،  )عن  املرئي 

ال�شالح رئي�ص املجل�ص.

للمجل�ص  العامة  الأمانة  منت�شبي  اأنَّ  الع�شفور  واأو�شح 

انعقاد  م�شاندة  على  حر�شوا  والأق�شام،  الإدارات  خمتلف  يف 

30 جل�شة للمجل�ص، اإىل جانب 143 اجتماًعا للجان النوعية 

الدائمة، واأكرث من 51 م�شاركة يف موؤمترات وندوات وفعاليات 

بالإجراءات  التزاًما  ُبعد  عن  جميعها  ُعقدت  والتي  خارجية، 

الوطني  الفريق  حددها  التي  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

الطبي للت�شدي جلائحة كورونا )كوفيد 19(.

عملت  للمجل�ص  العامة  الأمانة  اأنَّ  اإىل  الع�شفور  ونّوه 

و�شاعفت  التقنية،  والأدوات  الإلكرتونية  الأنظمة  تطوير  على 

اجلهود من اأجل تقدمي الدعم وامل�شاندة لل�شادة الأع�شاء، مبيًنا 

على  الإلكرتوين  الت�شويت  نظام  تد�شني  �شهد  النعقاد  دور  اأن 

الذي  الأمر  املجل�ص،  جل�شات  خالل  ُتعر�ص  التي  املو�شوعات 

للتقنيات  الأمثل  ال�شتثمار  م�شار  يف  اإ�شافية  خطوة  يعترب 

مبملكة  الت�شريعي  العمل  يخدم  مبا  وتطويعها  احلديثة، 

املعلومات  اأمن  متطلبات  العتبار  بعني  الأخذ  مع  البحرين، 

واحلماية ال�شيربانية.

ولفت الع�شفور اإىل اأنَّ الأمانة العامة للمجل�ص عملت على 

مبيًنا  الأع�شاء،  لل�شادة  الربملاين  الدعم  برامج  ا�شتمرار  �شمان 

النوعية،  الربامج  من  العديد  �شهد  الثالث  النعقاد  دور  اأّن 

واللقاءات احلوارية بني ال�شادة الأع�شاء وعدًدا من امل�شوؤولني 

وال�شفراء، واأ�شار اإىل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون 

مع جامعات وطنية وموؤ�ش�شات تدريبية، وذلك من اأجل تبادل 

اخلربات والتجارب، واكت�شاب مهارات ومعارف جديدة تعزز 

كفاءات الكوادر الوطنية يف الأمانة العامة، مو�شًحا اأن من بني 

جامعة  هي:  معها  التفاهم  مذكرات  توقيع  مت  التي  اجلامعات 

العلوم  جامعة  اخلليجية،  اجلامعة  اململكة،  جامعة  البحرين، 

البحرين(،  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  وكلية  التطبيقية، 

ومعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية.

امل�صت�صار اأ�صامة الع�صفور
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 ناصر بن حمد يرعى اختتام 
مؤتمر التوستماسترز للقطاع 20

تح��ت رعاي��ة س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب، اختتم المؤتمر الس��نوي 
20 جدول  للتوستماس��ترز للقطاع 
أعمال��ه بحض��ور نخب��ة كبيرة من 
لمدة   3000 تج��اوزت  المهتمي��ن 
30 ساعة على مدى الثالثة أيام 27 

و28 و29 مايو 2021.
وانقس��م المؤتم��ر إل��ى مس��ابقة 
باللغ��ة العربية ومس��ابقة باللغة 
 72 فيه��ا  تناف��س  اإلنجليزي��ة 
البحري��ن  مملك��ة  م��ن  مش��اركًا 
ودولة الكوي��ت، وقد حصد المراكز 
الناطقة  المس��ابقات  ف��ي  األول��ى 
باللغ��ة اإلنجليزي��ة ح��ازم العلوي 
في »مس��ابقة الخط��ب العالمية«، 
»التقوي��م«،  في��را  دي  وجيف��ري 
ونانسي جورج »االرتجال«، وشروتي 
ش��ارما »الفكاهة«، أما المسابقات 
الناطق��ة باللغة العربية فقد حصد 
المرك��ز األول فيه��ا أحم��د عوض 
في »مس��ابقة الخط��ب العالمية«، 
»التقوي��م«،  حس��ان  ومحم��ود 
وحنان عل��وش »االرتجال«، وعزيزة 

الحسيني »الفكاهة«.

وضم المؤتم��ر العديد من الورش 
القيم��ة  والمحاض��رات  التدريبي��ة 
لعمالقة الخطاب��ة باللغة العربية 
مؤث��رة  وش��خصيات  واإلنجليزي��ة 
من مملك��ة البحرين وخارجها وهم 
الديري  الدكت��ورة حوري��ة عب��اس 
»عضو مجلس أمناء معهد البحرين 
للتنمية السياسة«، وبطل الخطابة 
العالمي لعام 2001 وخبير مهارات 
الخطابة دارين الكروا من المملكة 
المتح��دة، والخطي��ب الفكاهي في 
برنامج »TED« بيتا جونس��ون من 

جمهورية النيبال.

وأكد التوستماس��تر ياس��ر القشار 
لوال  للمؤتمر«  التنفيذي  »الرئيس 
دعم ورعاية س��مو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليف��ة لما حصد المؤتمر 
س��موه  فرعاي��ة  النج��اح؛  ثم��ار 
انعكس��ت إيجاب��ًا عل��ى المنظمين 
والمتنافس��ين في مج��ال التواصل 

والقيادة.
وأضاف القشار: لشركاء النجاح دور 
في دعم مشروع سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة بإع��داد جيل 

قوي ق��ادر عل��ى القيادة كش��ركة 
نف��ط البحري��ن وش��ركة الخلي��ج 
وش��ركة  البتروكيماويات  لصناعة 
الوطني��ة ومجموعة  البحري��ن  غاز 
الحواج وحلويات حس��ين ش��ويطر. 
واختت��م القش��ار تهاني��ه لجمي��ع 
الفائزين وشكره وامتنانه لرؤساء 
اللجان المنظمة والمنظمين كافة 
الذي��ن بل��غ عددهم أكث��ر من 50 
منظمًا من مملكة البحرين ودولة 

الكويت.

سمو الشيخ ناصر بن حمد ٓال خليفة

دعم تنفيذ خطة عمل الحكومة 2019-2022 والرؤية االقتصادية 2030

 اتفاق التعاون االستراتيجي والتنمية 
المستدامة بين البحرين ووكاالت األمم المتحدة

ق��ام وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطيف بن راش��د 
الزيان��ي ورئي��س بعثة منظم��ة الهج��رة الدولية 
والمنسق المقيم باإلنابة ألنش��طة األمم المتحدة 
لدى البحرين محمد الزرقاني، بحضور مس��اعد وزير 
الخارجي��ة عب��داهلل بن فيص��ل بن جبر الدوس��ري، 
بالتوقي��ع على اتفاق إط��ار التعاون اإلس��تراتيجي 
والتنمية المستدامة )2022 – 2021( بين البحرين 

ووكاالت األمم المتحدة. 
وعق��دت مراس��م التوقيع عل��ى اإلطار عب��ر منصة 
التواصل المرئي وبحضور مس��اعد وزي��ر الخارجية 
عب��داهلل بن فيص��ل بن جب��ر الدوس��ري، والمديرة 
اإلقليمي��ة للدول العربية بمكتب المنس��ق المقيم 
ألنش��طة األم��م المتح��دة ليل��ى بك��ر، وع��دد من 

المعنيين من وزارة الخارجية.
وأك��د وزير الخارجية أن إطار التعاون اإلس��تراتيجي 
للخط��وات  اس��تمرار  ه��و  المس��تدامة  والتنمي��ة 
الس��ابقة المهم��ة ف��ي إط��ار التعاون المس��تمر 
والمتنام��ي بي��ن البحري��ن واألم��م المتح��دة في 
مختلف المج��االت والمس��تويات، ويعكس الحرص 
المش��ترك عل��ى تطوير ه��ذا التعاون، بم��ا يدعم 
تنفيذ خطة عمل الحكومة 2019 - 2022، والرؤية 
االقتصادي��ة 2030، م��ع مواءمته��ا لتنفيذ أهداف 

التنمية المستدامة، خاصة في ظل الظروف الراهنة 
وجهود البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د�19(. وأعرب عن ش��كره للمنس��ق المقيم 
على جهوده المتواصلة ف��ي إعداد اإلطار بالتعاون 
مع قط��اع المنظمات والش��ؤون القانوني��ة بوزارة 
الخارجية وجمي��ع الجهات والمؤسس��ات الحكومية 
ذات الصلة، مقدًرا س��عادته لجميع ممثلي وكاالت 
منظم��ة األمم المتحدة اإلقليمية والمقيمة حس��ن 
تعاونه��م، معرب��ا ع��ن أمله ف��ي أن يواص��ل هذا 
االتف��اق التع��اون البن��اء والمس��تمر بي��ن مملكة 
البحرين واألمم المتحدة. من جانبه، أش��اد مساعد 
وزير الخارجية بجهود األمم المتحدة على توقيع إطار 
التعاون االستراتيجي والتنمية المستدامة )2021 
– 2022( ووصف هذه المبادرة كمثال للتعاون البناء 
بين األمم المتح��دة والبحرين، كما رحب بانضمام 
الوكاالت الجديدة إلى النس��خة المحدثة من اإلطار، 
والتي ستعزز بدورها الدعم والتعاون في المشاريع 
المس��تقبلية، حيث أكد حرص مملكة البحرين على 
العمل المشترك مع مختلف وكاالت األمم المتحدة.
وق��د تق��دم الزرقان��ي بالش��كر لحكوم��ة البحرين 
ووكاالت األمم المتحدة لعمله��م الدؤوب من أجل 
التوصل للنس��خة المحدثة من اإلط��ار، مؤكدا بأن 

إطار التعاون االس��تراتيجي والتنمية المس��تدامة 
األم��م  ووكاالت  البحري��ن  بي��ن   )2022-2021(
المتحدة متوائم بش��كل كامل مع االس��تراتيجيات 
والسياسات التنموية للمملكة، كما أنه يوفر منصة 
لتنسيق أكبر لتنفيذ مشاريع الدعم من وكاالت األمم 
المتح��دة.  وم��ن جهتها، أعربت بك��ر عن تفاؤلها 
الكبي��ر بما يحققه التوقيع على ه��ذا اإلطار، خاصة 
ف��ي ظل ما يمر به العالم أجمع في مواجهة جائحة 
في��روس كورونا )كوفيد19(، وال��ذي أدى بدوره إلى 
تأخر الكثي��ر من األهداف التنموي��ة. وإن مثل هذا 
الحدث، األول من نوعه في المنطقة العربية، يبعث 
األمل في إمكانية الشراكة المتعددة األطراف لوضع 
الخط��ط الالزمة لبناء غد أفضل لش��عوب المنطقة 
والعال��م. ومن الجدير بالذك��ر أن التوقيع على هذا 
اإلطار يأت��ي ليكلل الجهود الس��ابقة المتمثلة في 
الشراكة االس��تراتيجية بين مملكة البحرين واألمم 
المتح��دة 2018-2022، والذي كان األول من نوعه 
ف��ي المنطقة، به��دف تبادل الخبرات واالس��تفادة 
من خبرات المنظمة الدولية في دعم المش��اريع في 
المملكة ويشهد اإلطار بنس��خته الجديدة انضمام 
21 وكالة مقيمة وإقليمية لمنظمة األمم المتحدة 

لالتفاقية.

 وزير الخارجية: مسؤولية الدبلوماسي 
في مد جسور تعاون قوية مع دول العالم

أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني أن العمل الدبلوماسي والقنصلي 
ينبغ��ي أن يت��م ب��روح الفريق الواح��د وبتجانس ت��ام لخدمة المصال��ح العليا 
للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية، مش��ددًا على أهمية أن يتولى الدبلوماس��ي 

مسؤولية مد جسور قوية من التعاون البناء مع دول العالم وشعوبها.
ج��اء ذلك خالل تدش��ينه، أم��س، عبر تقنية الب��ث اإللكتروني المرئ��ي، الدورة 
التنفيذي��ة لرؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية ورؤس��اء القطاعات بال��وزارة، التي 
تنظمه��ا أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية، والتي 

يشارك فيها عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات والقطاعات.
وافتتح الزياني الدورة بكلمة رحب فيها برؤس��اء البعثات الدبلوماسية ورؤساء 
القطاع��ات، مهنئًا الذين انضموا إلى الخدمة الدبلوماس��ية في وزارة الخارجية 

على الثقة الملكية السامية متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

وق��ال إن ه��ذه الدورة المهمة تهدف إلى إطالع رؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية 
ورؤس��اء القطاع��ات على آخر مس��تجدات العمل في وزارة الخارجية، س��واٌء على 
مس��توى العالقات السياسية، أو التنظيم اإلداري في الوزارة، واألنظمة الداخلية 
فيه��ا، والدور المهم الذي تضطلع ب��ه الدورة في تعزيز التنس��يق بين بعثات 

المملكة في الخارج وبين إدارات وقطاعات وزارة الخارجية.
وأع��رب الزياني عن تقديره الجهود المتميزة التي بذلتها األكاديمية برئاس��ة 
المدير التنفيذي ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماسية 
الدكت��ورة الش��يخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، في تنظي��م وإعداد هذه الدورة 
الت��ي ستش��كل منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين أصحاب الس��عادة رؤس��اء 
البعثات ورؤس��اء القطاعات، ومجااًل الستدامة تطوير مختلف اإلمكانات الذاتية 

والمهنية، لتحقيق النتائج المرجوة على كل المستويات.

الملك يهنئ الرئيس الكرواتي 
بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاه��ل البالد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقي��ة تهنئة إلى 
فخامة الرئيس زوران ميالنوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، 

وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
أع��رب جاللته فيه��ا عن أطي��ب تهانيه وتمنيات��ه لفخامته 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تشارك في االجتماع 
التنسيقي لإلعداد لمنتدى 

التعاون العربي الصيني

شارك س��فير البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب 
الدائ��م لدى جامعة الدول العربية هش��ام الجودر، أمس، في 
االجتماع التنس��يقي على مس��توى المندوبين الدائمين لدى 
جامعة الدول العربي��ة لإلعداد للدورة ال�16 لمنتدى التعاون 
العربي الصيني والدورة السادس��ة للحوار االس��تراتيجي على 
مس��توى كبار المس��ؤولين المزم��ع عقدهما ي��وم 22 يونيو 

المقبل عبر البث اإللكتروني المرئي.
وت��م خ��الل االجتم��اع، مناقش��ة مش��روع الجان��ب الصين��ي 
للتوصي��ات وباقي اإلجراءات المتعلق��ة باإلعداد لهذه الدورة 
للمنتدى، وتب��ادل وجهات النظر والرؤى بي��ن الدول العربية 

لبلورة موقف عربي موحد إزاء فعاليات هذه الدورة.

سفير البحرين لدى إيطاليا 
يجتمع مع المنسق العام 

بمكتب المدير العام لـ»الفاو«

اجتمع س��فير البحرين لدى الجمهوري��ة اإليطالية الدكتور ناصر 
محمد البلوشي عبر االتصال المرئي مع المنسق العام في مكتب 
المدي��ر العام لمنظمة األغذية والزراعة ورئيس لجنة مش��كالت 

السلع في المنظمة ذاتها الدكتور خالد الطويل.
وج��رى خ��الل االجتماع، مناقش��ة أط��ر التع��اون بي��ن البحرين 
ومنظمة )فاو( لتنمية وتطوير قطاعات الزراعة واإلنتاج الحيواني 
والس��مكي وذلك ضمن إطار الش��راكة االستراتيجية بين حكومة 
البحري��ن ووكاالت األمم المتحدة المقيمة واإلقليمية، للس��نوات 
2018-2022. والذي يهدف إلى تبادل الخبرات، ودعم المش��اريع 
المس��تقبلية. وق��دم الطوي��ل ش��رحا فنيا ع��ن طبيع��ة البرامج 
الموجودة لدى منظمة األغذية والزراعة وكيفية االستفادة منها.
من جانبه، ثمن الدكتور البلوش��ي العالق��ات المثمرة والتعاون 
القائ��م بين مملك��ة البحرين ومنظمة )فاو(، م��ن أجل بناء رؤية 
مشتركة عن مستقبل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، 
وتطوير إنتاجيتها وجودة س��اللتها، عبر استثمار تجارب وخبرات 

المنظمة، لتطوير تلك القطاعات، بهدف تعزيز األمن الغذائي.

رنا بنت عيسى: جهود ملموسة 
لسفير البحرين بعمان في 

تعزيز العالقات األخوية

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى ب��ن دعيج آل خليفة بمكتبها، الس��فير جمع��ة بن أحمد 

الكعبي سفير البحرين لدى سلطنة ُعمان.
وخالل اللقاء، أشادت األمين العام بالجهود الملموسة التي يقوم 
بها السفير جمعة الكعبي في تعزيز العالقات األخوية المتميزة 
والراس��خة بي��ن مملك��ة البحرين وس��لطنة ُعم��ان، والتي ُتعد 
نموذج��ًا لألخوة بفض��ل رؤى وتوجيهات القيادتي��ن الحكيمتين 
ف��ي البلدين، وما يربط بين ش��عبيهما الش��قيقين من عالقات 
تاريخية وطيدة وأواصر المحبة ووش��ائج القربى، وحرص البلدين 
الدائ��م على االرتق��اء بالتعاون الثنائي في المجاالت السياس��ية 
واالقتصادي��ة والتعليمية والثقافية وغيرها م��ن المجاالت، بما 
يتناس��ب مع خصوصية وتمّيز العالقات األخوية بينهما، متمنيًة 
ل��ه دوام التوفي��ق.  م��ن جانبه، عّب��ر الكعبي عن اعت��زازه بلقاء 
األمي��ن العام لمجلس التعليم العالي، معربًا عن خالص تهانيه 
بمناس��بة صدور المرس��وم الملكي الس��امي بتعيينه��ا في هذا 
المنصب، متمنيًا لها كل التوفيق والسداد فيما تبذله من جهود 
لتعزيز مس��يرة التعلي��م العالي في المملك��ة، وتنمية التعاون 
التعليم��ي واألكاديمي والبحث��ي وتبادل الخب��رات العلمية بين 

البحرين ودول العالم.

 سلمان بن عيسى نائبًا 
لمحافظ مصرف البحرين المركزي

ص��در عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )70( لسنة 2021 بتعيين نائب للمحافظ 

في مصرف البحرين المركزي، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعّين الش��يخ س��لمان بن عيس��ى بن إبراهي��م آل خليفة نائب��ًا لمحافظ مصرف 
البحرين المركزي بدرجة وكيل وزارة.

المادة الثانية
على محافظ مصرف البحرين المركزي تنفيذ هذا المرس��وم وُيعمل به من تاريخ 

الشيخ سلمان بن عيسى ٓال خليفةعاهل البالد المفدىصدوره وُينشر في الجريدة الرسمية.



وجه مجلس الوزراء باالستمرار وفق 
التوجيه الملكي الس��امي في تنفيذ 
المب��ادرات الداعم��ة لجه��ود الحد 
من انتش��ار في��روس كورون��ا التي 
يواجهه��ا العال��م أجم��ع والتعامل 
م��ع تداعيات��ه، وتعزيز االس��تقرار 
االقتص��ادي في مختل��ف القطاعات 
واس��تمرار نم��وه اإليجاب��ي تحقيقًا 
تك��ون  ب��أن  الس��امية  للمقاص��د 
صحة المواط��ن وتعزيز اس��تقراره 
المعيش��ي ف��ي طليع��ة األولويات 
الحكومي��ة، منوهًا في ه��ذا الصدد 
بالتج��اوب اإليجاب��ي م��ن البن��وك 
الحكومة  توجيه��ات  والمصارف مع 
ضم��ن مبادراته��ا الت��ي انطلق��ت 
طيلة فترة الجائح��ة بالتخفيف من 
انعكاسات الجائحة على المواطنين، 
وذل��ك وف��ق التعميم األخي��ر الذي 
المركزي  البحري��ن  أصدره مص��رف 
بتأجيل أقساط القروض المستحقة 
لكل األفراد والشركات، وذلك لمدة 

ستة أشهر.
جاء ذلك خالل ت��رؤس نائب رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة االجتماع االعتيادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد 

أمس عن ُبعد.
وفي بداية االجتماع، أش��اد مجلس 
الوزراء بما تفضل به حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى من 
إش��ادة س��امية بالجه��ود الوطنية 
لفري��ق البحري��ن بقي��ادة صاح��ب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، وح��رص جاللت��ه 
عل��ى صح��ة وس��المة المواطني��ن 
والمقيمي��ن، منوه��ًا بم��ا ش��كلته 
اإلشادة السامية من حافز نحو مزيد 
من البذل والعط��اء من أجل النجاح 
في تجاوز هذه المرحلة من التعامل 

مع فيروس كورونا.
ثم رح��ب المجلس بإع��ادة انتخاب 
التنفيذي  المجل��س  البحري��ن ف��ي 
العالمية، مؤكدًا  السياحة  لمنظمة 
أن ه��ذا اإلنجاز يأتي ليع��زز مكانة 
المملكة وإس��هاماتها ف��ي تطوير 

القطاع السياحي.
بع��د ذلك أك��د المجلس بمناس��بة 
ح��رص  للبيئ��ة  العالم��ي  الي��وم 
البحرين على تبن��ي المبادرات التي 
تعزز حماية البيئ��ة وتكرس ثقافة 

المحافظة عليها واستدامتها.
ثم نظر المجلس ف��ي الموضوعات 

المدرجة على جدول أعماله وقرر ما 
يأتي:

الموافقة على المذكرات اآلتية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية حول مذكرة 
وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن 
تقني��ن انتف��اع الهيئ��ات الخاص��ة 
العاملة في ميدان الشباب والرياضة 
باألراض��ي الحكومية وتنظيم حقوق 

االنتفاع بها وتوحيد ملكيتها.
2. مذك��رة وزي��ر ش��ؤون مجل��س 
ال��وزراء بخصوص برنام��ج التعاون 
الفني ف��ي مج��ال إج��راءات تقويم 
المطابق��ة للمنتجات البالس��تيكية 
المجل��س  بي��ن  للتحل��ل  القابل��ة 
األعل��ى للبيئ��ة بالبحري��ن والهيئة 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية 
العربي��ة  بالمملك��ة  والج��ودة 

الس��عودية الش��قيقة، والذي يأتي 
بناًء على مخرجات لجنة التنسيق في 
مجاالت االقتصاد والطاقة والتجارة 
المنبثق��ة ع��ن مجلس  والصناع��ة 
البحرين��ي،  الس��عودي  التنس��يق 
ويه��دف لتعزي��ز التع��اون الثنائي 
ف��ي مجاالت المحافظ��ة على البيئة 

وصحة اإلنسان.
3. مذكرة وزي��رة الصحة بخصوص 
تأجيل العمل بقرار تنظيم الفحص 
الطبي الدوري للعاملين في المحاّل 
الصناعي��ة والتجاري��ة ذات العالقة 

بالصحة العامة.
4. مذك��رة وزير الصناع��ة والتجارة 
تعاون  مذك��رة  بش��أن  والس��ياحة 
الس��عودية  والهيئة  ال��وزارة  بي��ن 
للملكية الفكرية بالمملكة العربية 
مج��ال  ف��ي  الش��قيقة  الس��عودية 

الملكية الفكري��ة، والتي جاءت بناًء 
عل��ى مخرج��ات لجنة التنس��يق في 
مجاالت االقتصاد والطاقة والتجارة 
المنبثق��ة ع��ن مجلس  والصناع��ة 

التنسيق السعودي البحريني.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون 
القانونية والتش��ريعية بشأن ردود 
الحكومة عل��ى 7 اقتراح��ات برغبة 

مقدمة من مجلس النواب.
ثم اس��تعرض المجل��س الموضوع 

اآلتي:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون 
بش��أن  والتش��ريعية  القانوني��ة 
قانون تنظي��م جمع المال لألغراض 
العام��ة والئحت��ه التنفيذية، وكلف 
لجنة مكونة من ال��وزارات المعنية 
بدراس��ة الموضوع ورفع التوصيات 

بشأنه.
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تجاوب إيجابي من البنوك والمصارف بتأجيل القروض 6 أشهر

تقنين انتفاع الهيئات الخاصة العاملة في »الشباب والرياضة« باألراضي الحكومية

الترحيب بإعادة انتخاب البحرين في المجلس التنفيذي لـ»السياحة العالمية«

تبني مبادرات تعزز حماية البيئة وتكرس ثقافة المحافظة عليها

اإلشادة السامية شكلت حافزًا نحو مزيد من البذل لتجاوز المرحلة

مذكرة تعاون بين البحرين والسعودية في مجال الملكية الفكرية

تعزيز االستقرار االقتصادي بمختلف القطاعات واستمرار نموه

تأجيل العمل بقرار تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحاّل الصناعية
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االستمرار وفق التوجيه الملكي السامي في تنفيذ مبادرات الحد من انتشار »كورونا«

مجلس الوزراء: صحة المواطن وتعزيز 
استقراره المعيشي في طليعة األولويات الحكومية

محورية الدبلوماسية البحرينية اتسمت على مدار عقود باالعتدال والتوازن

 الجامعة العربية: دور كبير للملك
في دعم أمن واستقرار المنطقة

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على الجهود الكبيرة 
التي يقوم بها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، في أمن واس��تقرار المنطقة ودعم العمل العربي المشترك 
وتعزيز التكامل والتعاون العربي في مختلف المجاالت، مشيرًا إلى محورية 
الدبلوماس��ية البحرينية التي اتس��مت على مدار عق��ود باالعتدال والتوازن 
ودورها الريادي في ترس��يخ العالق��ات الدولية بين البحرين والدول األخرى، 
وإبراز النهضة التي تحققت في العهد الزاهر بقيادة حضرة صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
جاء ذلك خ��الل لقائه، أمس بمقر الجامعة، رئي��س البرلمان العربي عادل 
العس��ومي، حيث تم بحث مجمل القضايا على الساحة العربية واإلقليمية، 
وتطورات األوضاع في المنطقة، وخصوصًا مس��تجدات القضية الفلسطينية 
التي ش��هدت ح��راكًا عربي��ًا غير مس��بوق مؤخ��رًا، إلى جان��ب التباحث في 
التنسيق بين المؤسسات العربية وبعضها، وأيضًا المؤسسات الدولية من 

أجل خدمة قضايا المنطقة.
وأش��اد أبوالغيط، بالدور الكبي��ر لجاللة الملك وقيادت��ه الحكيمة في دعم 
وحماية وصيانة األمن القومي العربي، من خالل سياسة المملكة الخارجية 
والتي تتس��م بالتوازن والحكمة والتي رّس��خت مكانتها وع��زَّزت حضورها 
الفاعل ف��ي محيطها العربي اإلقليمي والدولي، معربًا عن اعتزازه وتقديره 
بالمواقف المشرفة للمملكة في الدفاع عن األمة العربية، مثمنًا في الوقت 
ذاته ما حققته البحرين من إنجازات في كافة الميادين في ظل قيادة جاللة 
الملك والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مزيد من التقدم واالزدهار بما يعود 

على الشعب البحريني بفضل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك.
 من جانبه، أش��اد رئيس البرلم��ان العربي بالجه��ود العربية في التوصل 

لتهدئة وحقن دماء الشعب الفلس��طيني، وأيضًا الجهود المصرية الكبيرة 
بقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيس��ي والتي بذلت بش��كل مستمر 
ومتواصل لوقف إطالق النار والتي عكست وبكل صدق ثبات الموقف المصري 
من القضية الفلس��طينية وض��رورة إيجاد حل عادل للقضية الفلس��طينية، 

فضاًل عن التحركات األخيرة لدعم األشقاء في فلسطين ووقف نزيف الدم.

 العسومي: مصر تبذل جهودًا متواصلة
لحقن دماء الشعب الفلسطيني

رئيس الجمارك يدير الجلسة االفتتاحية 
الثانية لمؤتمر المشغل االقتصادي المعتمد

أدار رئي��س الجم��ارك رئيس منظم��ة الجمارك 
العالمية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة الجلسة 
االفتتاحي��ة الثاني��ة لمؤتمر منظم��ة الجمارك 
العالمية الخامس لبرنامج المشغل االقتصادي 
المعتم��د 2.0 وال��ذي اس��تضافته جمارك دبي 
والهيئ��ة االتحادية للجمارك ف��ي دولة اإلمارات 

العربي��ة المتح��دة، والت��ي تمحورت ح��ول دور 
الجه��ات الرقابي��ة الحكومية والجه��ات األخرى 
الت��ي تعمل ف��ي المنافذ الحدودي��ة في برامج 

المشغل االقتصادي.
وشارك في الجلس��ة نائب المدير العام لالتحاد 
البري��دي العالم��ي باس��كال كليف��ا ومف��وض 

دائ��رة الجم��ارك بالهيئة األوغندي��ة لإليرادات 
أبل كاجوميري والمدير الع��ام لهيئة الضرائب 
واالحت��كار اإليطالية مارس��يلو مانين��ا والمدير 
التنفي��ذي لقط��اع الخدمات والش��ؤون التقنية 
ف��ي اإلدارة العام��ة للجم��ارك بأبوظب��ي فه��د 

الشامسي.

الصياد: تفعيل خاصية الحالة 
 القائمة المستوجبة للعزل 

في »مجتمع واعي«

دعا رئيس قسم مكافحة األمراض بإدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة الدكتور عادل الصياد إلى ضرورة قيام الحالة القائمة 
بتطبيق الع��زل المنزلي فور ظهور نتيج��ة الفحص اإليجابية 
حس��ب التعليم��ات المعتمدة وتطبي��ق اإلج��راءات الوقائية 
لمن��ع نقل العدوى، مبينًا بأنه س��يتم تفعي��ل خاصية الحالة 
القائمة التي تس��توجب العزل فورًا من خالل تطبيق »مجتمع 
واعي« من دون الحاجة للتوجه إلى مراكز التشخيص والعالج، 
ويتوج��ب عل��ى الحاالت القائم��ة التوجه لمراكز التش��خيص 
والع��الج في ح��ال وجود أعراض حادة أو أم��راض مزمنة أو ما 
يتوجب الع��رض على الفريق الطبي لتقييم حالتهم الصحية، 
منوهًا بأن وزارة الصحة سوف تتواصل مع البالغين من العمر 

50 عامًا فما فوق من أجل المتابعة الدورية والتقييم.
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وفرت مخصصات شهرية ومؤنًا غذائية وأسلحة 

 رجال أعمال: الدولة الخليفية أنفقت بسخاء 
على رعاياها في الزبارة لتوفير العيش الكريم

محرر الشؤون المحلية «

أك��د أعض��اء ف��ي مجل��س النواب 
وخبراء في األمن الغذائي أن الدولة 
الخليفية وضعت نظام إدارة حكيمًا 
أن  واس��تطاعت  الدول��ة،  لم��وارد 
المعمول  التقاعد  لنظام  تؤس��س 
ب��ه الي��وم باعتباره أح��د مرتكزات 
للمواطن، منوهين  الكريمة  الحياة 
بالرؤي��ة االقتصادية الس��باقة في 
توفير الرواتب واألجور وأساس��يات 

معيشة المواطن.
وأشاروا إلى ما قام به حكام الدولة 
الخليفي��ة من اإلنفاق بس��خاء على 
رعاياها في الزب��ارة بتوفير المؤن 
الغذائية والعتاد العسكري لتوفير 
متطلب��ات العيش الكري��م انطالقًا 
من واجب مس��ؤولية الحاكم تجاه 

رعاياه.  
ولفتوا إل��ى أن مبدأ ح��كام الدولة 
الخليفي��ة كان��وا يحرص��ون عل��ى 
تفعي��ل مب��دأ الش��ورى م��ن خالل 
تعيي��ن  ف��ي  القبائ��ل  مش��اورة 
المسؤول عن تنفيذ سياسة الدولة 
في بس��ط األم��ن في ش��به جزيرة 

قطر.
وأكد رئيس لجن��ة الثروة الغذائية 
ف��ي غرفة تج��ارة وصناعة البحرين 
ومؤسس مجلس األعمال البحريني 
الهندي خال��د األمين، أن ما وصلت 
إلي��ه البحرين الي��وم من قدرة على 
تعزيز األم��ن الغذائ��ي، يأتي عبر 
سياق تاريخي من العمل المتواصل 
في الدولة الخليفية منذ نش��أتها، 
مرورًا بجميع حكامها الكرام، وصواًل 
إل��ى العهد الزاه��ر لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى، وقال: 
»إن نظ��ام التموي��ن ال��ذي ظه��ر 
مع بداي��ة الدول��ة الخليفية يعتبر 
اللبن��ة األول��ى لنظ��م إدارة م��وارد 
الدولة وعدال��ة توزيع الثروات على 

أفرادها بما يضمن العيش الكريم 
لكاف��ة م��ن يعيش��ون ف��ي كن��ف 

الدولة«.
فطن��ت  م��ا  إل��ى  األمي��ن  ولف��ت 
إلي��ه الدول��ة الخليفية من��ذ بداية 
التأس��يس، حي��ث كان��ت مواردها 
الغذائية ترتكز على الزراعة بكافة 
أنواعه��ا وخاص��ة زراع��ة النخي��ل، 
ث��م صيد األس��ماك واللؤل��ؤ الذي 
كان يس��تخدم في عمليات التبادل 
التجاري بين الدول، من خالل السفن 
التجاري��ة الت��ي تأت��ي م��ن الهند 
محمل��ة بالم��واد الغذائية، وتعود 
باللؤلؤ وم��ا يصنعه الحرفيون في 
تلك الفترة، وقال: »إن حكام الدولة 
الخليفية استطاعوا أن يوازنوا بين 
موارد الدول��ة وآليات توزيعها على 

الس��كان، والقدرة على توفير س��لع 
أخرى من الواردات القادمة من دول 

شرق آسيا«.
الدول��ة  أن  إل��ى  األمي��ن  وأش��ار 
الخليفية انتهجت سياس��ة حكيمة 
ف��ي إدارة جزر البحري��ن وتوابعها، 
من ذل��ك االهتم��ام بتفعيل مبدأ 
الشورى الذي دعا إليه الدين الحنيف 
من خالل مش��اورة زعم��اء القبائل 
القطري��ة للتواف��ق عل��ى تعيي��ن 
المسؤول عن أمن شبه جزيرة قطر 
والذي يتولى بسط األمن نيابة عن 

الحاكم ويتكفل بحماية الحدود.
وبين أن حكام الدولة الخليفية كانوا 
يتعاملون مع رعاياهم بسخاء، حيث 
ت��م تخصيص مخصصات ش��هرية 
لرعايا الدولة في ش��به جزيرة قطر 

لتوفير العيش الكريم.
واعتبر األمين أن المخصصات التي 
كان��ت تفرضه��ا الدول��ة الخليفية 
لرعاياه��ا ف��ي ش��به جزي��رة قطر 
كانت بدايات لوضع موازنة رسمية 
للدولة مبوبة بحسب المصروفات. 

 الرفاه االجتماعي 
في الزبارة 

األعم��ال  ورج��ل  النائ��ب  وأك��د 
أحم��د صب��اح الس��لوم أن الرؤي��ة 
االقتصادي��ة منذ بدايات تأس��يس 
الدولة الخليفية ف��ي القرن الثامن 
عش��ر وضعت في االعتب��ار الحرص 
على االهتم��ام باإليرادات التجارية 
وكان تنوعه��ا واضحًا، من خالل ما 

ورد ف��ي الوثائق التاريخية من فتح 
خطوط التجارة بين الزبارة والدول 
آنذاك  الحكام  واستفادة  المحيطة، 
م��ن البيئ��ة المناس��بة بالموان��ئ 
الممتدة على سواحل الخليج العربي 
والهن��د، ف��ي رس��م خط��ة تجارية 
واقتصادية تس��تمر وتحافظ على 
تأمي��ن كل االحتياجات من الس��لع 
والبضائ��ع، باإلضاف��ة إل��ى تبادل 
المنتج��ات وتحقيق وبن��اء اقتصاد 

متين.
وذك��ر الس��لوم أن ح��كام الدول��ة 
الخليفي��ة اس��تطاعوا وض��ع نظام 
متوازن لتحقيق حياة كريمة للرعايا 
بتوفي��ر مقوم��ات العي��ش الكريم 
بعد أن تم وضع السياس��ة والرؤية 
االقتصادية لتوفير حياة اجتماعية 
رغيدة وهو ما حقق توازنًا اجتماعيًا 
مس��تدامًا أدى إلى حف��ظ الحقوق 
وتأمين الحياة الكريمة، موضحًا أن 
نظام التموين ال��ذي اعتمدت من 
خالل��ه الدولة الخليفية على تأمين 
الكريمة لرعاياه��ا وتوفير  الحي��اة 
وش��ق  الزب��ارة  بتحصي��ن  األم��ن 
اللبنات  المائي��ة ووض��ع  القن��وات 
لتوفي��ر بيئ��ة اقتصادي��ة عوام��ل 
خلقت حالة من االستقرار الذي هيأ 
لالنتق��ال إل��ى مرحل��ة جديدة من 
الرف��اه االجتماع��ي بتوفير ضمان 
اجتماع��ي لحماي��ة الرعايا في حال 
الش��يخوخة أو الم��رض، مبين��ًا أن 
النظ��ام التقاع��دي الذي س��بق به 
حكام الدولة الخليفية ما كان سائدًا 
بالمنطقة حمل بعدًا اجتماعيًا يدل 
عل��ى الحكمة والدراي��ة التي تمتع 

بها حكام الدولة الخليفية.

توزيع المخصصات 
على الرعايا في الزبارة 
من جانبه أشار عضو لجنة الشؤون 
المالي��ة واالقتصادي��ة بمجل��س 

الن��واب النائب أحم��د العامر إلى 
الحنك��ة اإلداري��ة من��ذ تأس��يس 
الدولة الخليفية في القرن الثامن 
عش��ر، حيث لم تقتصر على إدارة 
وحس��ن  االقتصادي��ة  الم��وارد 
توزيعها عل��ى أفراد المجتمع، بل 
امت��دت لتوفير ضم��ان اجتماعي 
لغي��ر القادرين عل��ى العمل، من 
كب��ار الس��ن وم��ن أصيب��وا بعجز 
يعيقهم عن توفير مصدر للدخل، 
وقال: »إن ذلك الفكر يعتبر بداية 
م��ا يعرف الي��وم بنظ��ام التأمين 

االجتماعي، بصورته المتطورة«.
كما لفت العامر إلى ما سرده فيلم 
»الوطن« الوثائقي من منح حكام 
الدولة الخليفية الصالحية لرؤساء 
المخصص��ات  بتوزي��ع  القبائ��ل 
الس��نوية عل��ى أف��راد قبائله��م، 
والذي يع��رف في أنظم��ة الحكم 
الحديثة بمب��دأ ال مركزية اإلدارة، 
عل��ى  االختصاص��ات  توزي��ع  أو 
الجه��ات المعنية، وقال: »إن ذلك 
األس��لوب المتبع ف��ي تلك الفترة 
يوضح مدى تفرد الدولة الخليفية 
بنظام إداري غير مس��بوق، أسهم 
في وضع أسس دولة مدنية توفر 
حي��اة كريمة للمواط��ن في جميع 
مراح��ل حياته، الفت��ًا إلى أن تلك 
السياس��ة لم تك��ن مقتصرة على 
فترة معينة، بل كانت نهجًا ثابتًا 
لحكام الدولة الخليفية في مختلف 

العهود«.
وق��ال: »إن الدولة الخليفية كانت 
تق��وم بواجبها تج��اه رعاياها في 
لس��يادة  الذين يخضعون  الزبارة 
والتموين  الم��ؤن  بتوفير  الدولة 
المخصص��ات  ومن��ح  الغذائ��ي 
الس��نوية وتوفير الس��الح لبسط 
األم��ن، ويأتي ذل��ك انطالقًا من 
مسؤولية الدولة في توفير الحياة 
الكريمة لرعاياها وس��د حاجاتهم 

وحمايتهم«.

أحمد العامرخالد األمين أحمد السلوم

 األمين: حكام الدولة الخليفية وازنوا 
بين موارد الدولة وآليات توزيعها على السكان

 السلوم: الدولة الخليفية حققت عدالة 
اجتماعية ووفرت مقومات العيش الكريم لرعاياها بالزبارة 

 العامر: الدولة الخليفية سبقت 
بوضع نظام تأمين تقاعدي لتوفير األمن االجتماعي

 الجمعية العالمية للصحة: تكثيف
الجهود للسيطرة على جائحة »كورونا«

دعا االجتماع االفتراضي ألعمال الجمعية العالمية 
الرابعة والس��بعين للصحة والذي استمرت أعماله 
خ��الل الفترة م��ن 24-31 مايو 2021، بمش��اركة 
الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية، والبالغ 
عدده��ا 194، ف��ي يوم أم��س االثنين إل��ى تكثيف 
الجهود للسيطرة على الجائحة، ومواصلة المعركة 
ألنهاء الوباء العالمي، إلى جانب تنسيق االستجابة 
لألزم��ات الصحي��ة العالمية وتحس��ين االس��تجابة 
لألوبئ��ة ف��ي المس��تقبل، وتعزي��ز ق��درة منظمة 
الصحة العالمية على أن تقيم بشكل سريع ومالئم 
الطفرات الوبائية التي قد تش��كل حالة طارئة على 

صعيد الصحة العامة وعلى المستوى الدولي.
واتفق��ت ال��دول األعض��اء المش��اركة ف��ي الدورة 
الرابعة والس��بعين لجمعية الصح��ة العالمية على 
ع��دد من القرارات الهامة والمتمثلة في اس��تفادة 

مليار ش��خص آخر م��ن التغطية الصحية الش��املة 
وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية، 
وتعزي��ز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد 
البلدان بدع��م أفضل. إلى ذلك تمت الموافقة على 
عق��د دورة اس��تثنائية ف��ي نوفمبر الق��ادم للنظر 
ف��ي صياغ��ة اتفاقي��ة أو اتفاق أو ص��ك دولي حول 
االس��تعداد لألوبئ��ة واالس��تجابة لها، إل��ى جانب 
تكلي��ف الفريق العامل المك��ون من الدول األعضاء 
والمعن��ي بتعزي��ز تأه��ب المنظمة واس��تجابتها 
للط��وارئ الصحية بالعمل عل��ى تقديم تقرير حول 
هذا الشأن للدورة االستثنائية. وشارك وفد البحرين 
الذي ترأس��ته وزيرة الصحة فائقة س��عيد الصالح، 
شارك في عدد من المداخالت، تضمنت طرح تجربة 
المملك��ة وما ت��م عمله في هذا المج��ال. وتمثلت 
للبنود المحّدثة عن صندوق البنية التحتية، وعملية 

التحّول في منظمة الصحة العالمية، وإصالح منظمة 
الصح��ة العالمية. وخطة عم��ل المنظمة العالمية 
بش��أن اإلعاقة 2014-2021 لتحسين صحة جميع 
األشخاص ذوي اإلعاقة، واالس��تراتيجيات العالمية 
لقطاع الصحة بشأن فيروس العوز المناعي البشري 
والتهاب الكبد الفيروسي والعدوى المنقولة جنسيًا، 
للفترة 2016-2021، والتقرير السنوي عن الموارد 
البش��رية، وتقرير اللجنة الدولية للخدمة المدنية، 
وتعدي��الت النظ��ام األساس��ي للموظفي��ن والئحة 
الموظفين. يذكر أن مناقشات وزراء الصحة ورؤساء 
الوفود على مدى أيام أعم��ال الجمعية عبر تقنيات 
االتصال عن ُبعد تضمن��ت كذلك تقارير المنظمة 
حول مسائل الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 
2022-2023، وعمل المنظم��ة في مجال الطوارئ 

الصحية، واالستجابة لجائحة »كوفيد19«.

 »الصحة«: مخالفة 41 مطعمًا 
ومقهى لعدم التقيد باإلجراءات االحترازية

أعلن��ت إدارة الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة عن 
مخالفة 41 مطعمًا ومقهى إثر مخالفتها لإلجراءات 
االحترازي��ة للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( 
وذلك بالتنس��يق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة 
والتج��ارة والس��ياحة، وهيئ��ة البحري��ن للس��ياحة 
والمعارض، حيث تم خالل الزيارات التفتيشية رصد 
عدم تقيده��ا باإلجراءات واالش��تراطات التنظيمية 
والصحي��ة الواج��ب تطبيقه��ا للح��د م��ن انتش��ار 
الفي��روس، وتم على غرارها اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
إلحالة ه��ذه المطاع��م للجه��ات القانونية. وخالل 
الزيارة التفتيشية التي قام بها المفتشون بمختلف 
محافظات المملكة األحد، في إطار تكثيف الحمالت 
التفتيش��ية والتأك��د م��ن تطبيقه��ا، تم��ت زيارة 
211 مطعم��ًا ومقهى، وتم التش��ديد على التوعية 

باإلج��راءات االحترازي��ة والقرارات الت��ي أعلن عنها 
الفري��ق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19( والتي من ضمنها غلق هذه المنش��آت 
واقتصار تقديم الخدمة من خالل الطلبات الخارجية 
والتوصيل فقط. وبينت ال��وزارة أنه نظرًا لمخالفة 
تلك المطاعم لإلجراءات واالش��تراطات التنظيمية 
المنص��وص عليها في القرار الوزاري رقم 51 لس��نة 
2020 بشأن االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
في المطاعم والمقاهي الحتواء ومنع انتشار فيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، ورص��د مخالف��ات للتعليمات 
الص��ادرة بهذا الش��أن، تم تطبي��ق القوانين حيال 
المطاعم المخالفة. أما بش��أن بقي��ة المحال التي 
تم��ت الرقاب��ة عليها ف��ي كافة المحافظ��ات، فقد 
ت��م تنبي��ه بع��ض المحالت مم��ن لوح��ظ لديهم 

قص��ور في آلية تطبيق بع��ض اإلجراءات والتي هي 
قابلة للتصحيح، فت��م تصحيحها في الحال من قبل 
أصح��اب تلك المحال. ودعا مفتش��و الوزارة الجميع 
إل��ى مواصل��ة االلت��زام والتحلي بروح المس��ؤولية 
أو  الف��وري ع��ن أي مخالف��ات  العالي��ة، واإلب��الغ 
تجاوزات يتم رصدها، موضحي��ن أن هذه الخطوات 
المهم��ة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق من 
التزام األفراد وأصح��اب المطاعم والمقاهي وبقية 
المح��الت ذات العالقة بالصح��ة العامة باإلجراءات 
االحترازية واالشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، 
وه��و األمر الذي يعد مرتكزا هاما للحد من انتش��ار 
فيروس كورون��ا )كوفيد19(، حيث تتواصل الزيارات 
الميدانية ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.

المتهمون في واقعة »قارب 
خفر السواحل« أمام »الجنائية«

ق��ال رئي��س نياب��ة المح��رق إن النياب��ة العام��ة أنجزت 
تحقيقاته��ا ف��ي واقعة اصطدام قارب صي��د بقارب قوات 
خف��ر الس��واحل، والتي أدت إل��ى وفاة أحد أفراد الش��رطة 
وإصابة أفراد القوة التي كان��ت على متنه، وأمرت بإحالة 

المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة.
وكانت النيابة العامة قد أخطرت بالحادث في ساعة مبكرة 
من صباح يوم الس��ادس م��ن مايو الج��اري، حيث انتقلت 
وأج��رت مناظرة لجثة الش��رطي المتوفى، وأم��رت بإجراء 
التحري��ات وص��واًل لمرتكبي الحادث إل��ى أن تمكنت إدارة 
خفر الس��واحل من تحديد األش��خاص المتهمين والقارب 

المستخدم في الواقعة.
وكش��فت التحريات والتحقيقات ع��ن أن المتهمين، وهم 
من جنس��ية آس��يوية، قد خرج��وا بالقارب إل��ى البحر بناء 
على تكليف من صاحبه لصي��د الروبيان بالمخالفة للقرار 
ال��وزاري بحظر الصيد في هذه الفترة وباس��تعمال أدوات 
صيد ممنوع استخدامها وفي منطقة محظور فيها الصيد، 
وأنه��م س��عوا للفرار بمجرد مش��اهدتهم زورق الش��رطة 
فاصطدموا به مما تسبب في انقالبه ووفاة وإصابة أفراد 

الشرطة الذين كانوا على متنه.
وعاينت النيابة القارب المتس��بب في الواقعة واستجوبت 
المتهمي��ن اآلس��يويين وكذل��ك صاح��ب الق��ارب وأمرت 
بحبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما انتدبت 
الطبيب الشرعي للكش��ف على جثة المجني عليه المتوفى 
والمصابي��ن من أف��راد الش��رطة والمتهمي��ن، وانتدبت 
الخبراء المختصين بإدارة السالمة وحماية البيئة البحرية 
ب��وزارة المواصالت واالتصاالت لمعاين��ة القاربين وصواًل 

من ذلك لظروف ومالبسات الواقعة.

»المباحث«: القبض على 
آسيوَيْين يرّوجان الماريجوانا

ألق��ت ش��رطة إدارة مكافحة المخدرات ب��اإلدارة العامة 
للمباح��ث واألدل��ة الجنائية القبض على ش��خصين )30 
و35 عام��ًا( يحمالن جنس��ية آس��يوية لقيامهما بترويج 
مادة الماريجوانا المخدرة، وذلك في إطار تنفيذ القانون 

ومكافحة الجريمة. 
وأوضح��ت اإلدارة أنه بعد تلق��ي اإلدارة معلومات بهذا 
الش��أن تمت مباش��رة عملي��ات البحث والتح��ري وجمع 
المعلومات التي أس��فرت عن تحدي��د هوية المذكورين 
والقب��ض عليهم��ا وبحوزتهم��ا 700 غرام م��ن المادة 
المخدرة، باإلضاف��ة إلى مبالغ مالي��ة بعمالت مختلفة 

متحصلة من البيع.
وأك��دت اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية أنه تم 
تحريز المضبوط��ات والتحفظ عليه��ا واتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة الالزم��ة تمهيدًا إلحالة القضي��ة إلى النيابة 

العامة.
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استجابًة للتوجيهات الملكية وتعزيزًا لجهود الفريق الوطني

محمد بن عيسى: اكتمال خطة 
تطعيم منتسبي الحرس الوطني

أكد رئيس الحرس الوطني الفريق 
أول الركن س��مو الشيخ محمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة أن التوجيهات 
الملكية الس��امية لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى القائد 
األعل��ى ف��ي التص��دي لفي��روس 
روح  تع��زز  )كوفي��د19(،  كورون��ا 
التالح��م والتكاتف بين كافة أبناء 

الوطن لتخّطي هذه الجائحة.
بجه��ود صاح��ب  وأش��اد س��مّوه 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء، ممثلًة في قيادته 
للجنة التنسيقية وللفريق الوطني 
الطّبي للتصدي لفي��روس كورونا 
ورس��م سمّوه خطط  )كوفيد19(، 
األمن الصحي االستباقي لمواطني 

المملكة ومقيميها.
وأشار سمو رئيس الحرس الوطني 
إلى أن الحرس الوطني أكمل خطته 
لتطعيم منتس��بيه، وف��ق أهداف 
الطّبية  الك��وادر  زمنية وضعته��ا 
بالحرس ف��ور ص��دور التوجيهات 
الملكية الس��امية بتوفي��ر اللقاح 
اآلمن للفي��روس وإتاحت��ه مجانًا 
لجميع المواطنين والمقيمين بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.

وأض��اف الفريق أول الركن س��مو 
آل  عيس��ى  ب��ن  محم��د  الش��يخ 
خليف��ة أن الح��رس الوطني س��ّخر 
كافة إمكانات��ه لتنفيذ خطته في 
تطعيم منتسبيه، بما يعزز جهود 
الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( والحد 

من انتشار هذا الوباء.
وعّبر س��موه عن ش��كره وتقديره 
وللمستش��فى  الصّح��ة  ل��وزارة 
الكبي��رة  لجهوده��م  العس��كري، 
ف��ي الحمل��ة الوطني��ة للتطعيم، 
وتعاونه��م الواس��ع م��ع الح��رس 

الوطني في تنفيذه لخطة تطعيم 
منتسبيه.

وأضاف س��موه أن الحرس الوطني 
سيبقى على العهد في تلبية نداء 
الواج��ب الوطني، ليكون دائمًا في 
الصفوف األمامية الحامية للوطن 
والس��اهرة على س��المة مواطنيه 
ومقيمي��ه، داعي��ًا اهلل أن يحف��ظ 
البحرين وأن يدي��م عّزها ورخاءها 
ف��ي ظ��ل العه��د الزاه��ر لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد 

المفدى القائد األعلى.

سمو الشيخ محمد بن عيسى ٓال خليفة

 إلغاء اإلجازات السنوية 
للكوادر الطبية والتمريضية 

والفنية المساعدة
حصلت »الوطن« على نس��خة من تعميم ص��در من الرئيس 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة، مفاده إلغ��اء اإلجازات 

السنوية حتى إشعار آخر.
ووفق نص التعميم الصادر أمس االثنين، »بناء على توجيهات 
الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، نود إفادتكم علمًا 
بأنه تقرر وقف اإلجازات السنوية للكوادر الطبية والتمريضية 
والفنية المساندة من تاريخ صدور التعميم حتى إشعار آخر«.

 محافظ الشمالية 
يتفقد اإلجراءات الصحية 

المعتمدة للموظفين
باش��رت المحافظة الش��مالية العمل بإجراء الفحص الس��ريع 
الختبار فيروس كورونا لكافة الموظفين والعاملين عند بوابة 

االستقبال بالمحافظة.
وأشاد محافظ الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور 
بجه��ود إدارة الم��وارد البش��رية والمالي��ة ش��اكرًا ومق��درًا 
لألخصائ��ي باإلدارة مه��دي تاج وفريق العم��ل حرصهم على 
القيام بالفحص بشكل دقيق لتطبيق آلية العمل بالبروتوكول 
الصحي الجديد من أجل تأمين س��المة الموظفين والعاملين 
بالمحافظ��ة. وتفق��د محافظ الش��مالية أثن��اء جولته جميع 
التدابي��ر االحترازية المتبع��ة في مبنى المحافظ��ة وإجراءات 
الفحص الس��ريع الختبار الفيروس وذلك للوقوف على س��المة 

هذه اإلجراءات ودقة تنفيذها.

 »السنية« تدشن مقر 
فحص »كورونا السريع« لموظفيها

أعل��ن مدي��ر إدارة األوقاف الس��نية 
يوسف نور عن تدشين اإلدارة صباح 
أم��س مقر الفحص الس��ريع لجميع 
الموظفين والتأكد من س��المتهم 
أثن��اء تأدي��ه وظيفته��م ف��ي مقر 
العم��ل، كما فّعلت قرار رفع نس��بة 
الموظفي��ن العاملي��ن م��ن المنزل 
بنس��بة 70% حرصًا على سالمتهم 
وتنفيذًا لتوجيه��ات ديوان الخدمة 
المدني��ة، وذلك بناء على توجيهات 
جه��از الخدم��ة المدني��ة رق��م )4( 
لسنة 2021 بشأن إلزامية الفحص 
السريع لفيروس كورونا )كوفيد19( 
لموظفي الجهات الحكومية بش��كل 
دوري والتي تهدف إلى دعم وتعزيز 
الجه��ود الوطني��ة للتص��دي لهذه 
لإلج��راءات  واس��تكمااًل  الجائح��ة، 
الوقائي��ة واالحترازي��ة من فيروس 

كورونا.

تؤك��د  اإلدارة  أن  ن��ور  وأض��اف 
الس��ريع  الدوري  بالفحص  التزامها 
لجميع الموظفين وتنفيذ اإلرشادات 
المعتم��دة الخاص��ة بالمراجعي��ن 
ال��ذي يج��ب عليه��م إبراز ش��هادة 

التطعيم من خالل تطبيق »مجتمع 
واعي« لتمكنهم م��ن الدخول وفق 
ووجه��ت  االحترازي��ة،  اإلج��راءات 
اإلدارة المراجعي��ن إل��ى اس��تخدام 
المفعل��ة  اإللكتروني��ة  الخدم��ات 

مس��بقًا منذ بدء جائحة كورونا من 
دف��ع لإليج��ارات وتقدي��م الطلبات 
وغيرها من الخدم��ات التي توفرها 

اإلدارة.
وأك��د أن ه��ذه الخطوات م��ن قبل 
اإلدارة تأتي تعزيزًا للجهود الوطنية 
للتص��دي ومحاربة جائح��ة كورونا 
)كوفي��د19( وللحفاظ على س��المة 
جميع منتسبي اإلدارة والمراجعين، 
كما تواص��ل اإلدارة تقّيدها بتنفيذ 
الص��ادرة  والق��رارات  التعليم��ات 
مس��بقًا من الفريق الوطني بقيادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئي��س مجل��س ال��وزراء، بأهمي��ة 
توحي��د الجهود الوطنية، وتس��خير 
كافة اإلمكانيات والطاقات، وتعزيز 
الظروف  ف��ي  والتع��اون  التنس��يق 

االستثنائية التي يمر بها العالم.

 »سوق العمل« تجري فحص 
»كورونا السريع« لموظفيها

باش��رت هيئة تنظيم س��وق العمل 
بإج��راء الفح��ص الس��ريع الختب��ار 
في��روس كورون��ا لموظفيها بجميع 
فروعه��ا، وذل��ك تنفي��ذًا لق��رارات 
اللجنة التنسيقية، وبناء على عرض 
للتصدي  الطب��ي  الوطني  الف�ري��ق 
لفيروس كورونا. وقالت مديرة إدارة 
االتصال بهيئة تنظيم سوق العمل 
هناء الصفار، إّن دع��م جهود فريق 
البحرين الطبي في مكافحة انتش��ار 
جائحة في��روس كورونا يعتبر واجبًا 
ومس��ؤولية وطنية تتطلب تعاونًا 
اجتماعيًا واسعًا، مشيرًة إلى أهمية 
االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية 
والتعليم��ات الصادرة ع��ن الفريق 

الطبي.
وأضاف��ت أّن هيئ��ة تنظي��م س��وق 
س��المة  عل��ى  وحرص��ًا  العم��ل 
موظفيه��ا ومراجعيه��ا، ب��دأت في 
الختب��ار  الس��ريع  الفح��ص  إج��راء 
في��روس كورون��ا لموظفيه��ا ف��ي 
كاف��ة فروعها المختلف��ة بكل من 
الفرع الرئيس بمنطقة الس��نابس، 

ف��رع ميناء س��لمان، مرك��ز خدمات 
الوافدين بمنطقة سترة الصناعية، 
العمال��ة  ودع��م  حماي��ة  ومرك��ز 
الوافدة بمنطقة السهلة الشمالية، 
وفرع الهيئة بمنطقة الرفاع البحير.

ولفتت إلى أنه سيتم إجراء الفحص 
الس��ريع بصورة دوري��ة للموظفين 
ال��ذي يباش��رون عمله��م اليوم��ي 

ف��ي الهيئة، حيث س��يتم الس��ماح 
للموظفين الذي��ن تظهر نتيجتهم 
األعم��ال  أداء  بم�واصل��ة  س��لبية 
بش��ك�ل اعتيادي أما ف��ي حال كون 
النتيجة إيجابية فس��يتم توجيههم 
وتوجيه��ات  باإلج��راءات  للقي��ام 
الفري��ق الطبي من خالل اإلبالغ في 

تطبيق »مجتمع واعي«.

وأش��ارت الصف��ار إل��ى أن الهيئ��ة 
حرصت منذ بداي��ة جائحة فيروس 
كورون��ا عل��ى دع��م جه��ود فري��ق 
البحرين، من خالل تطبيق حزمة من 
التي أسهمت  والخطوات  المبادرات 
في دع��م الجه��ود المبذول��ة ومن 
بينها التوس��ع في إجراء المعامالت 
المراجعين  ع��دد  لتقليل  إلكترونيًا 
ف��ي فروعه��ا وال��ذي يتطل��ب حجز 
موعد مس��بق، إضافة إلى القرارات 
األخي��رة بش��أن حص��ر الحضور من 
المراجعي��ن في ف��روع الهيئة على 
المتطعمين الذين أكملوا 14 يومًا 
الثاني��ة والمتعافين  الجرع��ة  بعد 
م��ن خ��الل إب��راز الش��عار بالل��ون 
األخضر في تطبيق »مجتمع واعي« 
ولمن هم ف��وق ال�18 عام��ًا فقط، 
وغيره��ا م��ن اإلج��راءات الت��ي من 
خالله��ا تمّكن المملك��ة من تجاوز 
الظ��روف الصحي��ة الراهن��ة، والحد 
م��ن انتش��ار الفيروس بما يس��هم 
في حفظ صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.

 »أمانة النواب«
تستكمل تطعيم 98٪ من منتسبيها

أّكد األمين العام لمجلس النواب المستشار راشد محمد 
بونجمة أن��ه تنفيذًا لدع��وات الفري��ق الوطني الطبي، 
وانطالقًا من حرص رئيس��ة مجل��س النواب فوزية بنت 
عبداهلل زين��ل في دعم جهود فري��ق البحرين والتصدي 
لجائحة كورونا )كوفي��د19(، وزيادة الوعي المجتمعي، 
فق��د تمكنت األمانة العامة لمجل��س النواب من إنهاء 

خطة التطعيم لكافة منتسبيها بنسبة ٪98.
وأضاف بونجم��ة أن األمانة العامة وانطالقًا من دورها 

الوطني ومس��ؤوليتها الوظيفية كان��ت قد حثت جميع 
منتسبيها ألخذ لقاح التطعيم وفق خطة الفريق الوطني 
الطب��ي، كم��ا أن األمانة العامة بدأت في التنس��يق مع 
الجه��ات المعنية ألخذ الجرعات التنش��يطية من اللقاح 
للتطعيم ضد كورونا )كوفيد19( س��واء للس��ادة النواب 
أو منتسبيها ممن تنطبق عليه الشروط. بجانب قيامها 
بإجراء الفحص الس��ريع لكافة منتس��بيها الموجودين 

على رأس العمل. راشد بونجمة

»إنفستكورب« تدعم الخدمات 
الطبية الملكية بـ»العسكري«

ع��ن  إنفس��تكورب  أعلن��ت 
للمستش��فى  دعمه��ا 
العسكري لقوة دفاع البحرين 
الملكية«  الطبية  »الخدمات 
من خالل شراء واحد من أكثر 
المقطعي  التصوي��ر  أجهزة 

تقدمًا في العالم.
وقال رئيس مجل��س اإلدارة 
إلنفس��تكورب  التنفي��ذي 
»يق��دم  العارض��ي:  محم��د 
العس��كري  المستش��فى 
بق��وة دف��اع البحري��ن أعلى 

مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية في البحرين«.
وأضاف: »في إنفستكورب، ُيَعّد إثراء حياة األجيال القادمة ركيزة 
أساسية لمسؤوليتنا االجتماعية كشركة، ودعم الرعاية الصحية 
ه��و أحد مبادئنا األساس��ية. ونأمل أن تس��اهم هبتن��ا للخدمات 
الطبية الملكية في الوصول إلى قطاع رعاية صحية ذي مس��توى 

عالمي في المملكة«.
من جهته، قال قائد الخدمات الملكية الطبية اللواء البروفيس��ور 
الش��يخ خالد بن عل��ي آل خليفة: »نحن نقدر تقدي��رًا عميقًا دعم 
إنفس��تكورب للخدم��ات الطبي��ة الملكية، وهي خطوة حاس��مة 
ستس��اهم في َرفد قسم األشعة الس��ينية لدينا بأحدث التقنيات 
ودع��م دورنا في الحفاظ على خدماتن��ا الطبية وتعزيزها لتكون 

أحد مقدمي الرعاية الصحية الرئيسيين في المنطقة«.
يذكر أن المستش��فى العس��كري قد تأس��س عام 1968 كعيادة 
صغي��رة. وفي عام 1979، تحولت الخدم��ات الطبية الملكية من 
عيادة صغيرة إلى مستشفى بسعة 120 سريرًا، ومنذ ذلك الحين 
نمت خدماتها وتوسعت باستمرار، ليصبح المستشفى ثاني أكبر 

مستشفى في البحرين بسعة 483 سريرًا حاليًا.

محمد العارضي
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خالل متابعته مراحل سير مشاريع تنموية بمدينة خليفة 

 محافظ الجنوبية: مد جسور التواصل 
مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الخدمية

أكد محافظ المحافظة الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة ب��ن علي بن خليفة آل 
خليفة أن المحافظة الجنوبية مس��تمرة في مد جسور التواصل الميداني مع 
األهالي، لالطالع ع��ن قرب على احتياجاتهم في كاف��ة المجاالت التنموية، 
وذلك تنفيذًا للتوجيهات الس��ديدة لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، وبدعم من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى رئيس 

مجلس الوزراء.
جاء ذل��ك خالل قيامه بزي��ارة تفقدية لمدينة خليفة لمتابعة س��ير العمل 
ف��ي ع��دد من المش��اريع الصحي��ة والخدمية الت��ي تلبي تطلع��ات األهالي 
والمواطني��ن، ضمن إطار سلس��لة الزي��ارات الميدانية الت��ي تعكس حرص 
س��موه على توفير أفضل الخدمات والس��عي لتطويرها تلبيًة الحتياجاتهم 

الخدمية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.
وخالل الزيارة تابع س��مو المحافظ مس��تجدات وأوضاع عدد من المش��اريع 
القائم��ة في مدينة خليفة، بالتعاون والتنس��يق مع مختلف الجهات تفعياًل 
للشراكة المجتمعية والتنسيق المستمر، مؤكدًا سموه أن الزيارات الميدانية 
ُتع��د واحدة م��ن أبرز قنوات المحافظ��ة لالطالع عن قرب عل��ى االحتياجات 

والعمل على توفيرها بالشكل الذي يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين.
كما تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية، مراحل استكمال مشروع »مركز 
مدينة خليفة الصحي« بالش��كل النهائي وما يتضمنه من مرافق توفر كافة 

مس��تلزمات الرعاي��ة الطبي��ة والصحة وفق أعلى المعايير، مش��يدًا س��موه 
بتضافر الجهود بين وزارة األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
ووزارة الصحة في تحقيق التعاون والتنس��يق لهذا المشروع التنموي الرائد، 

الذي سيلبي احتياجات أهالي المنطقة.

االنتهاء من الهيكل الخرساني وتشييد محطة الكهرباء الفرعية

 »األشغال«: إنجاز 70٪ من مشروع 
المبنى الرئيس لـ»المواصالت«

كش��ف الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة أن نسبة إنجاز العمل في 
مشروع إنشاء المبنى الرئيس لوزارة المواصالت واالتصاالت تبلغ 70%، مشيرًا إلى 
أنه تم االنتهاء من الهيكل الخرس��اني للمبنى، وتشييد وتغذية محطة الكهرباء 
الفرعية، باإلضافة إلى توريد أجهزة التكييف المركزي واللوحات الرئيسة والفرعية 
لتوزيع الكهرباء والمصاعد، الفتًا إلى أن العمل جاٍر في تركيب الواجهات الزجاجية 

للمبنى والتمديدات اإللكتروميكانيكية وفق البرنامج الزمني الموضوع.
ويأتي هذا المش��روع في إطار المتابعة المس��تمرة لس��ير أعمال المشاريع التي 
تش��رف على تنفيذها وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن 

قطاع مشاريع البناء والصيانة لصالح مختلف الوزارات والهيئات بالمملكة.
وأضاف الوكيل المس��اعد لمشاريع البناء والصيانة أن مساحة أرض المشروع تبلغ 
حوال��ي 15,611 متر مرب��ع، فيما تبلغ مس��احة البناء حوال��ي 19,275 متر مربع 
ويتك��ون المبنى من س��بعة طوابق باإلضافة إلى طابق س��فلي يض��م الخدمات 
الكهروميكانيكية المش��ّغلة للمبنى، ومس��طحات خضراء ال��ى جانب 219 موقفًا 
للس��يارات، موضحًا أنه س��يتم تزويد المبنى بأحدث األنظمة واألجهزة والتقنيات 
والم��واد الصديقة للبيئة وفق أرقى المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل تس��اهم 
ف��ي االرتقاء ب��األداء الوظيفي وتس��هيل تقديم الخدم��ات للمراجعي��ن، كما أن 
المبنى س��يواكب متطلبات البناء الحديثة ويوفر البيئة المالئمة للموظفين ألداء 
أعمالهم، ومن المؤمل االنتهاء من المشروع في النصف الثاني من العام 2021.
وذك��ر أنه قد روعي في تصميم المبن��ى أن يعكس طبيعة عمل وزارة المواصالت 
واالتص��االت م��ع األخذ ف��ي االعتب��ار االرتباط االزل��ي للمملكة بالبحر والس��فن، 
واالس��تفادة من موقع المبنى بالقرب من مطار البحري��ن الدولي، ومزج كل ذلك 
في تصميم معماري متميز، ليكون واجهة الستقبال الزائرين للمملكة، ويعكس 

التطور والتقدم الحضاري والعمراني.

»األشغال« ترفض السماح 
 للمستفيد من »الزوايا«

بشراء مساحات إضافية
سماهر سيف اليزل  «

رفضت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
توصية مجلس بلدي الش��مالية بالس��ماح ألي مس��تفيد من 
ش��راء زاوية بمس��احة 200 متر مربع أو أقل للتقدم بشرائها 
الحقًا، واستثناء طلبات الزوايا المقدمة من المواطنين ومالك 
المجمعات والمستشفيات من اشتراط في الزاوية التي يجوز 
الموافقة على بيعها أال تزيد مس��احتها على 2,200م، وذلك 
بإضاف��ة تعدي��ل المادة رق��م )4( من القرار رقم )52( لس��نة 

2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا. 
وتع��ذرت الوزارة بأن��ه وبعد عرض الموضوع على الش��ؤون 
القانونية فقد انتهى ال��رأي بتعارض التوصية مع أحكام كل 
من المرس��وم بقانون )19( لسنة 2002 بش��أن التصرف في 
األرض المملوكة للدول��ة ملكية خاصة، وعلى األخص المادة 
الرابعة منه، وكذلك أحكام قانون التسجيل العقاري مما تعد 
معه حرية بالرفض اس��تنادًا ألحكام الم��ادة )20( من قانون 

البلديات.

 الدوسري يطالب 
باستقدام فريق صيني 

لدعم الفريق الطبي
سماهر سيف اليزل  «

طالب ممث��ل الدائرة الثالث��ة بالمحافظة الش��مالية العضو 
البلدي محمد س��عد الدوس��ري بصفة االس��تعجال باستقدام 
فري��ق طب��ي كامل م��ن دولة الصي��ن لدعم الفري��ق الوطني 
الطبي بالمملكة في حرب��ه ضد فيروس كورونا »كوفيد19«، 
مرجعًا ذلك الطلب إلى ما لها من خبرات وباع طويل في مجال 
الفيروس��ات واألحي��اء الدقيقة واألم��راض المعدية وأمراض 
الجهاز التنفس��ي، وكذل��ك خبرتها في احتواء م��رض كورونا 
وذلك من خ��الل خبراتها في ه��ذا الوباء ومقارن��ة بأعدادها 

سابقًا واآلن.
وقال الدوسري إن هذا المقترح ال يقلل من شأن الكادر الطبي 
وال األطب��اء وال العاملي��ن بالقط��اع الطبي، ب��ل هو لدعمهم 
ولتب��ادل الخبرات، ذل��ك باإلضافة إلى أنه بالنظ��ر إلى تزايد 
األعداد الذي يس��توجب األخذ بالمس��ؤولية المشتركة بعين 
االعتبار، ونحن نمر بمرحلة لم يسبق لها مثيل وهذا يستدعي 

التحرك بكل ما هو ممكن ومتاح.

عبدالرحمن: تركيب 60 عمود 
إنارة بمجمع 939 في الحجيات

أحمد خالد «

أعل��ن ممث��ل الدائ��رة الرابعة في مجل��س بل��دي الجنوبية عمر 
عبدالرحم��ن عن االنتهاء من تركيب 60 عامود إنارة في طريقي 

3901 و3957 بالدائرة. 
وقال: »بدأنا بمجمع 929 وانتهينا من تركيب 33 عامود إنارة فيه 
وتم تشغيلهم، وانتقلنا إلى مجمع 939 بالحجيات وقمنا بتركيب 
60 عمود إنارة وسيتم تشغيلهم بالفترة مابين أسبوعين إلى 3 
أس��ابيع، علمًا أن هذه األعمدة س��تنير المنطقة ألول مره منذ أن 
أنش��ئت، فالمنطقة تعاني من عدم اإلن��ارة وأنا حاليًا أعمل على 
إنارتها، وبالمستقبل س��يتم إنارة باقي مناطق الدائرة، فقدمت 
طلب لذلك«. ونش��ر العضو البلدي فيديو على حسابه الشخصي 

يبين عملية تركيب العواميد بالمجمع المذكور أعاله.

 عبداللطيف: 
فتح المدارس والصاالت 

الرياضية لتطعيم األجانب
أحمد خالد «

تقدم عضو المجلس البلدي للدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية 
عب��داهلل عبداللطيف بمقت��رح بفتح صاالت الم��دارس والصاالت 
الرياضي��ة لتطعيم األجان��ب بداًل من زجهم م��ع المواطنين في 
المراك��ز الصحية. وقال: »يجب أن يفصل األجانب عن المواطنين 
بالمراكز الصحية، فهناك ش��ركات تأتي بالثالث باصات محملة 
بالخمس��ين ش��خصًا، ويقومون بالدخ��ول إلى المركز مس��ببين 
ازدحامات ومسببين مضايقات للناس، فالناس ال تعلم ماذا بهم 
فلماذا يتم اختالطهم مع المواطنين في المراكز الصحية، فيجب 
فصله��م وفتح صاالت المدارس والصاالت الرياضية وتخصيصها 
لتطعيم هؤالء األجانب وتخصي��ص المراكز الصحية للمواطنين 
فق��ط ولخدم المنازل«. وأضاف قائاًل: »هن��اك أناس لديهم كبار 
سن وأصحاب همم فيجب أن ال يخلطوا مع األجانب، واليوم اتصل 
لي ناس يعانون من الربو والضيقة فيجب أن يجدوا لهم حاًل بداًل 

من أن يقوموا بتكديسهم مع األجانب«.

 توقف مضختي طريق 4112 
و3331 تسبب في فيضان مياه الصرف بالرفاع

أحمد خالد «

أك��د عض��و المجل��س البل��دي للدائ��رة الثالثة 
بالمحافظ��ة الجنوبي��ة عب��داهلل عبداللطي��ف أن 
سبب فيضان مياه الصرف الصحي بطريق 4112 
وطري��ق 3331 بمنطقة البحير بالرفاع هو توقف 

المضخات المتواجده في وادي البحير. 

وق��ال: »قمن��ا بتبلي��غ قس��م التصري��ف الصحي 
وقاموا بإحضار عم��ال إلصالح الخلل الذي تواجد 
بالمضختين، وذلك بعد خروج المياه من أغطية 
الص��رف الصح��ي المتواج��دة في طري��ق 4112 
بمجم��ع 941 وطريق 3331 بمجمع 933، فخروج 
المي��اه من ه��ذه األغطي��ة يدلنا عل��ى أن هناك 
مش��كلة ف��ي المضخة أو خلل ح��دث فيها، فبعد 

تبليغنا للقسم جاوؤا بفترة تتراوح ما بين العشر 
دقائق الى النص ساعة وقاموا بإصالح المشكلة 

والخلل الذي تواجد في المضختين«. 
ونشر العضو البلدي فيديو على حسابه بموقع 
التواص��ل االجتماعي »انس��تغرام« أش��ار من 
خالل��ه للمي��اه الخارجة من األغطي��ة بالطرق 

المذكورة.
 جامعة AMA تطلب 

 تغيير اسمها إلى 
»البحرين للتكنولوجيا«

مريم بوجيري «

أعلن��ت إدارة التس��جيل ب��وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
تق��دم جامع��ة أي إم أي العالمي��ة – البحري��ن بطل��ب تغيير 
االسم التجاري للش��ركة، على أن يكون باسم جامعة البحرين 
للتكنولوجيا ذ.م.م. وكانت إدارة التس��جيل نشرت اإلعالن عبر 
وس��ائل اإلعالم المختلفة، نصه اآلتي: تعلن إدارة التس��جيل 
ب��وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة بأنه قد تق��دم إليها 
أصحاب ش��ركة جامع��ة أي إم أي العالمية-البحرين، طالبين 
تغيير االس��م التجاري إلى جامعة البحرين للتكنولوجيا، فعلى 
كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن.

»األشغال« تعتذر عن تخصيص 
أراٍض لمواقف سيارات بمدينة حمد

سماهر سيف اليزل  «

البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة  اعت��ذرت 
والتخطيط العمراني عن تخصيص أراض لغايات 
مواقف الس��يارات في مجمع 1208 ومجمع 1214 

بالدائرة العاشرة في المحافظة الشمالية. 
وأرجع��ت الوزارة أس��باب الرفض إل��ى أنه وبعد 
االطالع عل��ى المخطط العام المعتمد للمنطقة 
فقد تبي��ن أن األرض المطلة عل��ى طريق 835-

836 ف��ي مجمع 1208 بمدينة حم��د، عبارة عن 
عق��ار حكوم��ي لصالح وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني كحديقة بوثيقة، 
وفيم��ا يتعلق باألرض المطل��ة على طريق 425 
في مجم��ع 1214 بمدينة حمد، فق��د تبين أنها 
عبارة عن عق��ار مخصص كحديقة ومتنفس عام 
لخدمة أهالي المنطقة. وأوضحت الوزارة أنه في 
حال تم إلغ��اء هذه األراضي وإع��ادة تخصيصها 
ألغ��راض خدمية أخ��رى فلن يكون هن��اك مجال 

آخر إلع��ادة توفي��ر أراض أخرى بديل��ة لها، مما 
س��يجعل المنطقة مكتظة بالمباني والس��يارات 
دون وج��ود مناط��ق مفتوح��ة تلب��ي احتياجات 
األطفال وأهالي المنطقة والقاطنين بها، وعليه 
تم إع��داد المخط��ط العام المعتم��د للمنطقة 
بهذا الش��كل متضمنا كافة احتياجات المنطقة.  
وجاء ذلك ردا على توصية سابقة رفعها المجلس 
البلدي للمنطقة الشمالية بشأن تخصيص أراض 

بالدائرة العاشرة لمواقف السيارات.

 »البلديات«: تطوير ممشى 
أم الحصم الشهر المقبل بـ134 ألف دينار

أكد وكيل ش��ؤون البلديات في وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي الش��يخ محمد ب��ن أحمد آل خليفة عن ترس��ية مجل��س المناقصات 
والمزايدات مناقصة إنشاء ممش��ى أم الحصم بمجمع 373، على شركة السرايا 
للمق��اوالت، بقيمة 134 ألف دينار تقريبًا من أجل تطوير الممش��ى الواقع على 

شارع الشيخ عيسى بن سلمان على الواجهة البحرية بمنطقة سيف ام الحصم.
وأوضح الش��يخ محمد ب��ن أحمد آل خليفة أن طول الممش��ى يبل��غ 1421 مترًا 
وعرضه خمس��ة أمتار والمشروع يقع على مساحة 10127 مترًا مربعًا، ويحتوي 
على ممشى ومسطحات خضراء صناعية بمساحة 1520 مترًا وزراعة أشجار على 
طول الممش��ى إلى جانب 20 جهازًا رياضيًا لممارس��ة التمارين الرياضية و40 

كرسي استراحة، وأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.
وأض��اف أن ه��ذه المش��اريع الخدمية تحظ��ى باهتمام من قبل وزير األش��غال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف ومتابعة حثيثة وبالتنسيق 

مع مجلس أمانة العاصمة، مؤكدًا أن أهمية المش��روع تكمن في أنه يقع على 
واجهة أم الحصم البحرية وعلى ش��ارع الش��يخ عيس��ى بن سلمان حيث سيخدم 
أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، موجهًا إلى سرعة البدء في تنفيذ المشروع 

خالل الشهر المقبل.
وأش��ار وكي��ل ال��وزارة إلى أن ه��ذا المش��روع يعتبر أح��د المب��ادرات المنفذة 
لالستراتيجية الوطنية والرؤية االقتصادية 2030 حيث يهدف إلى إعادة تأهيل 

موقع الممشى الحالي ليتماشى مع المظهر الحضاري وأهمية المنطقة.
وأوضح أنه في الوقت الذي تس��عى وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بتضمين أغلب مشاريعها من الواجهات البحرية والحدائق المركزية 
إلى مماش��ي تخدم المواطنين والمقيمين في ممارستهم للرياضة، إال أنها في 
الوقت ذاته س��عت إلى طرح عدد من المش��اريع التطويرية الخاصة بالمماشي 

في جميع محافظات المملكة.
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 40٪ من »داون« يعانون 
اكتئابًا غير مشخص وغير معالج

 الكآبة تزول بانقضاء السبب
واالكتئاب ينتهي بالعالج

 أمراض تتشابه مع أعراض االكتئاب 
منها قصور الغدة الدرقية

إعداد: هدى عبدالحميد

3 3 2 0 2 1 0 0

زاوية مضيئة 

 احتضنوا الطفل 
التوحدي واهتموا به

ال  التوحديي��ن:  ألمه��ات 
تصرف��ات  م��ن  تخجل��وا 
به��م  واخرج��وا  أبنائك��م 
أروع  م��ا  المجتم��ع  إل��ى 
أقس��ى  وم��ا  ابتس��امتهم 
له��م  اآلخري��ن  ابتس��امة 
)ابتسامات ساخرة؛ نظرات 
مؤلم��ة تالحقه��م أينم��ا 
أقس��ى  ذهب��وا(. ال يوج��د 
م��ن تعام��ل المجتمع مع 
أبنائن��ا التوحديي��ن تل��ك 
النظ��رة الت��ي كأنما تقول 

ل��ه أنت طفل معاق، أنت مختلف، أنت غريب عن أقرانك فتلجأ 
أمهاتهم لعزلهم وبالتالي عزل أنفس��هن عن العالم الخارجي 
وبذلك تحرم الطفل من فرصة التعلم واالنخراط في المجتمع. 
يج��ب التعامل م��ع أطفالن��ا التوحديي��ن باعتباره��م أطفال 
عاديين فعندما يتصرف التوح��دي بتصرفات غريبة في مكان 
ع��ام كالص��راخ أو البكاء تجد جمي��ع األعين واأللس��ن تلتفت 
لهذا الطف��ل وينظرون إليه نظرات غريبة تحرج أولياء أمورهم 
ف��ال داعي لنظ��رات الش��فقة والمراقبة واالكتفاء باالنش��غال 
بأنفس��كم وترك المهمة ألولياء أمورهم فهو إنس��ان قبل كل 
ش��يء وعليه يجب تقبله واحتضانه ومد يد العون والمساعدة 
له ال الس��خرية منه فهو م��ن حقه التصرف والخ��روج والتنزه 

كاألطفال الباقيين. 
ق��د نجد آب��اء كثي��رون ال يفضل��ون الب��وح ب��أن أبناءهم من 
التوحديين، أيه��ا األب وأيتها األم إن اهلل ميزكم بهذا الطفل، 
فهو يتميز بدرجة ذكاء عالية ويحتاج ألس��لوب تعليمي معين 

ومميز للتعامل معه. 
فأطفالن��ا التوحديين هناك ما يفرحهم ويس��عدهم وهناك ما 
يحزنه��م ويقلقهم فيج��ب أن نكون معه��م ال ضدهم وننمي 
فيه��م ثقتهم بأنفس��هم واس��تقالليتهم ونعلمه��م كيفية 
التواص��ل مع اآلخرين ودمجهم م��ع أقرانهم وتفهمهم وعدم 
الص��راخ عليهم كذل��ك يجب أن نتوح��د في كيفي��ة التعامل 
معهم في البيت والمؤسسة التي يتعلمون فيها ومن المهم 
ج��دا تدريبهم على الدفاع عن أنفس��هم وكيفية هروبهم من 

مصدر الخطر إن أمكن. 

* عضو في جمعية التوحديين البحرينية

زينب حاجي

الحايكي: تهنئتي بعيد الفطر على 
يوتيوب حققت مشاهدات كبيرة

ق��ال محم��ود الحايكي من 
ذوي اإلعاقة عضو في فريق 
العالم��ي   Artists united
للفناني��ن والحاص��ل عل��ى 
مس��رحي  إخ��راج  ش��هادة 
اس��توديو  وصاح��ب  
للصوتي��ات   special one
»لقد اع��ددت فكرة جديدة 
قنات��ي  عل��ى  لنش��رها 
باليوتي��وب لتك��ون تهنئة 
للمس��لمين من اغلب دول 
العالم وقد حققت مشاهدة 

عدد كبير.
وأض��اف: طرحت الفكرة خالل نقاش��ي مع صديقي )حس��ين 
باق��ري( ألعد فيديو تهنئة بالعيد وبما انني عضو مع اتحاد 
الفناني��ن وعل��ى تواصل م��ع فنانين م��ن كل العالم اقترح 
أن نجهز رس��الة إلكترونية نرس��لها لهم وكل شخص يهني 
المسلمين حول العالم بعيد الفطر المبارك وتكون التهنئة 

عالمية.
بعدها فعاًل جهزنا الرس��الة وارسلتها عبر وسائل التواصل 
االجتماعي��ة له��م وبحمد اهلل حصلت على ٢٢ مش��ارك من 

حول العالم.
وهم  آنا توكر من أوكرانيا، فيث بوش��ارد من أمريكا، ميشا 
سافران من أمريكا، جبراييل إفلين من أمريكا، توصيف ماتو 
من الهن��د، نجالء حميد من الهند، اوس��وين فرناندس من 
الهند- س��تيفاني هوب��رت من ألمانيا، جل��ودي جوزيف من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، مونيكا فينك من النمس��ا، 
رحم��ة بن حس��ين م��ن تونس، م��رام العلوي م��ن مملكة 
البحري��ن، جون مارون من لبنان،  فنيس��ا براندون من كندا، 
علي غزلباش من باكستان، تماري تسيكالوري من جورجيا، 
أفراح الناعبي من س��لطنة عمان، مامااسجيس من نيجيريا، 
رابيل قاسم من نيجيريا، شيري شوارتز من استراليا،  لطيفة 
الرشيدي من دولة الكويت، ألما وجيسي ومايال من الفلبين

واستغرق ارس��الهم المقاطع مع الترجمة باللغة االنجليزية 
لغير المتحدثين باللغة االنجليزية مدة اسبوعين، واستغرق 
تحرير الفيديو كامل مدة اسبوعين آخرين، خالل هذه المدة 
قمن��ا بترجمة الكالم إل��ى اللغة العربي��ة، واعتمدنا اختيار 
ترتيب الدول عن طريق القرعة اإللكترونية، وقمت بتصوير 
المقدمة والخاتمة في اس��توديو عواكس ميديا مع المصور 

المحترف كميل حسين.
بعده��ا قم��ت بتحري��ر الفيديو ف��ي اس��توديوهي الخاص 
Special one studio ورفعت��ه عل��ى قناتي ف��ي اليوتيوب 

لتكون تهنئة عالمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

محمود الحايكي

الكابتن الغزال: الفريق يضم 15 العبًا وندعو النضمام المزيد 

 فريق البحرين لجري الكراسي المتحركة
»بحرين وييلجير« يسعى لتحقيق بطوالت

قال مؤس��س وقائد فريق البحرين لجري الكراس��ي 
وم��درب والع��ب منتخ��ب البحرين لجري الكراس��ي 
المتحركة الكابتن علي الغزال كانت بدايتي في عام 

1984 وسعيت لتكوين فريق الكراسي المتحركة.
وأضاف: »فريق بحرين لجري الكراس��ي المتحركة أو 
كم��ا يحب أعضاء الفريق أن يطل��ق عليهم )بحرين 
وييلجي��ر( ه��و فري��ق رياض��ي وثقاف��ي واجتماعي 
يه��دف إل��ى عمل تجم��ع رياضي م��ن ذوي اإلعاقة 
م��ن مس��تخدمي الكراس��ي المتحركة للمش��اركة 
في األنش��طة الرياضي��ة على مس��توى المملكة أو 
البط��والت الخارجي��ة، ب��دأت فكرة إنش��اء وتكوين 
الفري��ق م��ن أش��خاص رياضيين م��ن ذوي اإلعاقة 
وذل��ك بعد توقف رياضة جري الكراس��ي المتحركة 
في الع��ام 2006 لظروف مختلف��ة وفي عام 2019 
انطلق الفريق بحلة وش��خصية جديدة ونسعى من 
خاللها لتشجيع جميع الفئات العمرية على ممارسة 
الرياض��ة وتعزي��ز روح التناف��س والثق��ة بالنفس 
وتنمية روح المشاركة والمهارات اإلبداعية وإبرازها 
بش��كل صحيح ونش��ر الوعي ف��ي المجتمع وتحقيق 

البطوالت المحلية والخارجية«.
وأوض��ح الكابتن الغزال: »ب��دأ الفريق بالعب واحد 
أم��ا اآلن فيبلغ ع��دد الالعبين المنضمي��ن للفريق 
الملتزمين والمس��تمرين 15 العبا والعبة وأكثر ما 
يس��عدنا هو الدعم والتش��جيع الذي نستشعره من 
عي��ون الناس وكلماتهم التش��جيعية ورغبتهم في 

المساعدة والدعم والرغبة في التعرف عن قرب عن 
ه��ذا الفريق الق��وي والملهم ونش��كر كل من رحب 
بن��ا ودعمنا من أصحاب الجه��ات الخاصة ومن قام 

بتصميم وتزويد الفريق بالقمصان الرياضية«.
وأض��اف: »أما أب��رز الصعوبات الت��ي تواجه رياضة 
جري الكراسي المتحركة فهي ارتفاع أسعار األجهزة 
والكراسي المتحركة ولكن نحن في البحرين يحصل 
الفريق على الدعم والتشجيع المعنوي والمادي من 
اللجن��ة البارالمبية البحرينية ومن رئيس��ها الش��يخ 

محم��د ب��ن دعي��ج آل خليف��ة وأمينها الع��ام علي 
الماجد ومن االتحاد البحريني لذوي اإلعاقة والرموز 
المؤسس��ة لرياضة ذوي اإلعاقة وم��ن الفئات من 

المجتمع«.
وأكد أن فريق »بحرين ويلجير« يرحب بجميع الفئات 
من األش��خاص م��ن ذوي اإلعاقة أو غي��ر المعاقين 
والرج��ال والنس��اء لالنضم��ام والمش��اركة معن��ا 
ف��ي فعالياتنا الرياضي��ة أو الترفيهي��ة أو الثقافية 

واالجتماعية.
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في محاضرة عن المرض والمتالزمة.. المناعي: 

 12٪ من أطفال ومراهقي 
»فئة داون« مصابون باكتئاب

قال طبيب أطفال وخبير في فئة داون 
الدكتور محمد عبدالكريم المناعي إن 
م��رض االكتئاب قد يص��اب به االبن 
م��ن فئ��ة داون من��ذ عم��ر الحضانة 
وتبلغ نسبة األطفال المصابين بهذا 
الم��رض 3% وتزيد هذه النس��بة في 
المراهقين لتبلغ  9%، مؤكدًا أن نسبة 
كبيرة من األبناء لديهم اكتئاب ولكن 

ال يحصلون على العالج المناسب.
جاء ذلك خ��الل  محاضرة أعدها مركز 
العناية بمتالزم��ة داون تحت عنوان 
»االكتئ��اب ومتالزمة داون« عن بعد 
م��ن خ��الل »الواتس أب« بمش��اركة 
والدكتور  المع��داوي  الدكتور ط��ارق 
عبدالكريم مصطفى استشاري الطب 
النفسي بمستشفى سيرين وبحضور 

عدد من أولياء األمور. 
وقال الدكتور المناعي إن االكتئاب في 
فئة متالزمة داون ه��و اضطراب في 
المزاج يسبب شعورًا متواصاًل بالحزن 
وم��ن أعراضه الن��وم فت��رات طويلة 
للته��رب من حال��ة الح��زن والضيق 
التي يش��عر به��ا، وصعوب��ة التركيز 
فينسى تفاصيل األمور البسيطة التي 
اعتاد تأديتها يوميًا، والشعور الدائم 
باإلعي��اء واإلرهاق، والش��عور بالقلق 
ي��ؤدي إلى تغير المزاج بس��رعة دون 
وجود أي أس��باب، ودائم البكاء بدون 
أس��باب واضحة، وردود أفعاله تصبح 
قوية ويفقد المهارات التي اكتسبها 

سابقًا كما قد يصاحبه هلوسة.
االس��تمتاع  يفق��د  »كم��ا  وأض��اف: 
واالهتم��ام بما كان يس��عده فيفقد 
الش��عور بالس��عادة، ويصب��ح لدي��ه 
الرغب��ة الش��ديدة ف��ي االنع��زال عن 
اآلخري��ن حتى عن أق��رب الناس إليه، 
والميل إل��ى اللعب منف��ردًا ويمضي 
أغل��ب الوقت ف��ي غرفت��ه أو يمارس 
ألعاب فيديو بالساعات، وقد يصاحبه 
اضطراب في الشهية واألكل فيتسبب 
في زيادة الوزن أو النقصان، لكن يجب 
االنتباه إلى أن األطفال والش��باب من 
فئة متالزم��ة داون معرضون لزيادة 
ف��ي ال��وزن خ��الل حياته��م؛ فزيادة 
ال��وزن ال تعني بالض��رورة أنه يعاني 
من اكتئ��اب إال إذا صاحبها األعراض 

المذكورة.
وأوض��ح المناعي أن هن��اك فرقًا بين 
االكتئ��اب وعوامل أخ��رى؛ فاالكتئاب 
يتس��بب ف��ي تغي��ر الم��زاج بس��بب 
الش��عور بالقلق والخ��وف وقد يصبح 
الش��خص عدوانيًا وعنيفًا ولديه رغبة 
في إي��ذاء اآلخرين، لكن يجب االنتباه 
فربما يكون س��بب العن��ف انعكاس 
لسلوك عنيف في محيط األسرة فيؤثر 
عليه ويكون العنف تقليدًا لممارسات 
تح��دث أمام��ه أو ربم��ا ع��دم تقويم 
لس��لوك االبن أو مش��اهدة محتويات 
تحوي على العنف فيجب هنا التفريق 
بين العنف بس��بب االكتئاب وبسبب 

عوامل أخرى. 
وذك��ر الدكت��ور المناعي أن��ه يمكن 
مس��اعدة مري��ض االكتئ��اب بتناول 
وجبات الطعام الصحية، والمش��اركة 
االجتماعي��ة، والنوم الطبيعي، وتغير 

الروتين اليومي، وممارسة الرياضة.
وأوض��ح المناع��ي أنه يج��ب معرفة 
الفرق بين الكآبة واالكتئاب؛ فمشاعر 
الكآبة هي عارض انفعالي يصاب به 
الف��رد في أثناء م��روره بفترة حزن أو 
صدمة أو واقعة س��يئة وأليمة ينجم 
عنها ش��عور بالكآبة ولي��س اكتئابًا؛ 
فالكآب��ة ن��وع م��ن الح��زن المؤقت 
ع��ارض ويختفي بانتفاء الس��بب أما 

االكتئاب فيستمر حتى يتم عالجه.
وأك��د أن��ه يج��ب إج��راء الفحوصات 
الطبية بش��كل دوري، لمعرفة الفرق 
بع��ض  وأع��راض  االكتئ��اب  بي��ن 
المشاكل الصحية األخرى منها الغدة 
الدرقي��ة، ل��ذا يج��ب فحصه��ا دوريًا 
للتأك��د م��ن عملها بكف��اءة وكذلك 
فحص الجهاز الهضمي؛ فقد تس��بب 
مش��اكل الهض��م األرق وع��دم النوم 
بش��كل جيد م��ا يؤثر على نفس��يته، 
وكذلك يج��ب فحص الس��مع والبصر 

فوجود قصور بها يسبب الحزن. 
وتط��رق إلى أن االكتئ��اب يحتاج إلى 
تش��خيص جي��د وعالج ول��ذا في حال 
ظهور أع��راض االكتئاب يج��ب زيارة 
الطبي��ب لتش��خيص الحال��ة وتحديد 
الع��الج المناس��ب الذي ينقس��م إلى 
عالج دوائي وجلسات أو كالهما ويجب 
أن يعرف المحيطون بالش��خص حالة 
المريض س��واء في محيط األس��رة أو 
لتخطي  ومساعدته  لدعمه  المدرسة 

هذه المرحلة في أثناء العالج. 
إل��ى  يحت��اج  »فالمري��ض  وأض��اف: 
المس��اعدة الطبية ودعم بالمشاركة 
اليومي  الروتين  لتغيي��ر  المجتمعية 
ويجب أن ينام نومًا طبيعيًا 8 ساعات 
يومي��ًا ويمارس الرياض��ة ويمكن أن 
يخ��رج للعب بالدراجة ف��ي الطبيعة، 
كم��ا يج��ب أن يك��ون األكل صحي��ًا 
وهن��اك بعض األكالت الت��ي تحتوي 
الم��واد الت��ي تزي��د م��ادة هيرمون 
الس��يروتونين وه��و م��ادة كيميائية 
تلع��ب دور الناق��ل العصب��ي بالمخ، 
وتق��وم هذه الم��ادة الكيميائية دورًا 
رئيس��يًا فى تحس��ين المزاج والشعور 
بالسعادة«. من جانبه أوضح الدكتور 
ط��ارق المعداوي »أن��ه توجد عوامل 
تؤثر باإليج��اب على فئة داون ومنها 
سلوكات األش��خاص المحيطين بهم 
ومق��دار الش��عور باالحت��رام والح��ب 
الجي��د  التواص��ل  عل��ى  وقدرته��م 
والمس��تمر معه��م، وبالعك��س في 
حال غياب ه��ذه العوامل ي��ؤدي إلى 
التوتر والقلق ويصاب الشخص بحالة 
اكتئ��اب وهي حالة مرضية وتعد من 
أكثر األم��راض النفس��ية التي تؤدي 
إلى إعاقة نفس��ية وعضوية بحس��ب 

منظمة الصحة العالمية«.
وأف��اد ب��أن العلم أثب��ت توافر ثالثة 
مكونات رئيس��ية لظه��ور االضطراب 
ومنه��ا الم��واد الكيميائي��ة بس��بب 
اختالل التوازن الكيميائي في الدماغ 
الموجودة ويتعلق بمناطق المخ التي 
تنظم عمل الموصالت العصبية التي 
تتحكم باألفكار والمش��اعر والمكون 
الثاني عوامل وراثية لظهور االكتئاب 

هو أكثر انتشارًا لدى األشخاص الذين 
لديه��م أقرباء بيولوجي��ون مصابون 
بمرض االكتئاب والمكون الثالث هو 
الصدمات النفسية التي يتعرض لها 
الطف��ل أو المراهق فه��م فئة تتميز 
بالحساس��ية الزائدة فقد يكون سفر 
أخ أكب��ر أو غياب معل��م أو مرض أحد 
أفراد األس��رة جميعها تمثل صدمات 
حقيقي��ة ال تحتم��ل بالنس��بة إليهم 
أو ح��دث أو تغيي��ر مفاج��ئ كتغيي��ر 
المدرسة أو المنزل أو مشاهدة مشهد 
مخي��ف في فيل��م وغيرها ي��ؤدي إلى 
ظهور أع��راض االكتئاب لمن لديهم 

استعداد.
وأض��اف: »أع��راض االكتئ��اب أهمها 
الشعور بالحزن وعدم الرغبة في فعل 
األشياء وال يس��تمتع بما كان يسعده 
والالمب��الة، ما يؤدي إلى االنس��حاب 
االجتماع��ي وق��د يصاحبه��ا أعراض 
الن��وم  اضطراب��ات  منه��ا  عضوي��ة 
واضطراب��ات الش��هية، ولك��ن ال بد 
م��ن التأكد من صح��ة الغدة الدرقية 
فنقصه��ا ي��ؤدي إلى أعراض تش��به 

االكتئاب«.
وأوض��ح أن ع��الج االكتئاب البس��يط 
يتم بالجلس��ات النفسية أما الشديدة 
ف��ال ب��د م��ن اللج��وء إل��ى العالجات 
مضاد االكتئاب كورس يأخذ في مدة 
محددة تحت اإلش��راف الطبي ثم يتم 
س��حبها تدريجي��ًا، وقد يحت��اج عالجًا 
كهربائي��ًا وه��ي جرعة بس��يطة من 
الكهرب��اء تح��ت تأثير المخ��در ويتم 
اللجوء إليه في الحاالت الشديدة التي 
لم تس��تجب للعالج الدوائ��ي، ولكنه 

عالج ناجز وممتاز.
وف��ي نف��س الس��ياق ق��ال الدكت��ور 
عبدالكريم مصطفى إن االكتئاب في 
األطفال يظهر في صورة س��لوك ربما 
تصل إلى أذية نفس��ه ويصبح س��هل 
االس��تفزاز ولديه مش��اكل س��لوكية 
مثل الس��رقة ويش��عر باإلعياء وعدم 
القدرة على التركيز، وليس لديه رغبة 
ف��ي الذه��اب إلى المدرس��ة ويرفض 

مشاركة األسرة.
وش��دد على ضرورة االكتشاف المبكر 
لالكتئ��اب حتى ال تتفاق��م األعراض 
ويك��ون صعب��ًا عالجه، الفت��ًا إلى أن 
40% م��ن داون لديه��م اكتئ��اب غير 
مش��خص وغي��ر معال��ج وهي نس��بة 
كبي��رة وه��و مرض يؤثر ف��ي الطفل 
والمحيطين من حوله، ومن مظاهره 
أن��ه ال يش��عر بالمتع��ة ويش��عر أن 
مزاجه منخفض وحزين وأنه بال قيمة 
قد تصل ب��ه إلى أن يتمن��ى الموت، 
وربم��ا يكون لديه أف��كار انتحارية أو 
خطط انتحاري��ة أو قد ينتحر، وهنا ال 
بد من س��ؤال الطفل بش��كل مباشر 
للتعرف عن أفكار االنتحار التي لديه؛ 
فاألبحاث تؤكد مناقشة االنتحار يقلل 

من أفكار انتحارية وال يزيده.

د. عبدالكريم مصطفى  د. محمد المناعي
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إذا ضربت فأوجع
تناقل خبر واحد كاذب عبر وسائل التواصل االجتماعي 
يكف��ي لجرح جهود الفريق الوطن��ي المعني بمواجهة 
فيروس كورونا واإلساءة إلى ما قامت به الحكومة منذ 
بدء الجائحة ويشهد بتميزه العالم كله، فكيف وإشاعة 

األخبار الكاذبة في تزايد الفت؟  
وألن ف��ي هذا خطرًا كبيرًا عل��ى المجتمع ويوفر البيئة 
المناس��بة للفيروس ليس��يطر ويتمكن ص��ار البد من 
تكات��ف الجمي��ع للحد م��ن انتش��ار الش��ائعات ومن 
التعاون مع األجهزة األمني��ة بتوفير المعلومات التي 
تسهل وصولها إلى مطلقي تلك الشائعات ومروجيها 

لتقديمهم إلى النيابة العامة ومعاقبتهم. 
بع��ض تلك الش��ائعات من فعل القلي��ل الذي ربما ال 
يدرك خط��ورة ما يقول ولعله يفعل ذلك على س��بيل 
الم��زاح والنكت��ة، وبعضه يقال فيلتقط��ه من يضيف 
عليه بقصد أو من دون قصد فيتحول إلى فعل سالب، 
لكن بعضه الثالث من فعل أناس يدركون ما يقولون 
وما يفعلون، فهم يستغلون ما يحدث بغية نشر فكرة 
مفاده��ا أن معالجة األجهزة المعنية للمش��كلة دون 
المس��توى المطل��وب وأن الحكوم��ة دون القدرة على 
التعامل مع ما يجري.. وأنهم لو كانوا هم المس��ؤلون 
ع��ن المعالج��ة الختلفت األح��وال ولت��م القضاء على 

الفيروس من قبل أن يولد!
ورغم أن ش��عب البحرين على درج��ة كبيرة من الوعي 
وي��درك ما يج��ري من حوله وق��ادر عل��ى التمييز بين 
الصح والخطأ وتبين الغاية من نش��ر تلك األكاذيب إال 
أن الميزات المتوفرة في وس��ائل التواصل االجتماعي 
وأساس��ها سرعة االنتش��ار وقلة تأثير الرد الذي يأتي 
بع��د ذلك تمنع البعض من اس��تيعاب م��ا يجري وقد 

يشارك في نشر الشائعة من دون أن ينتبه. 
م��ن هنا ص��ار المفر من تع��اون الجميع م��ع األجهزة 
األمنية لإليقاع بالذين يعتقدون أن العمل السياس��ي 
يبيح لهم اس��تغالل كل الظروف لخدم��ة أفكارهم وما 
يسعون إليه، أما وزارة الداخلية والجهات ذات العالقة 
بمعاقبة المتورطين في نش��ر الش��ائعات واألكاذيب 
فم��ن حق ش��عب البحري��ن عليها أن تض��رب على يد 

مريدي السوء.. وأن توجع.

األمن الغذائي.. ضرورة أمنية واقتصادية
في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، وجه جاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه خ��الل افتت��اح دور االنعقاد الثالث من الفصل التش��ريعي 
الخامس، بتوجيه رؤوس األم��وال إلى المجاالت التنموية ذات القيمة 
المضاف��ة، ومن بينها تأمي��ن االكتفاء الغذائي، لم��ا لها من أهمية 

قصوى في تحقيق األمن االقتصادي والسياسي واالجتماعي.
ه��ذا الموض��وع، التقطه القائم��ون على مرك��ز البحرين للدراس��ات 
االس��تراتيجية والدولية والطاقة »دراس��ات«، ليكون موضوع النسخة 
الرابع��ة من منتدى »دراس��ات« الس��نوي، والذي س��يقام الفترة من 
21 حت��ى 23 يونيو الجاري. تحت عنوان »اس��تراتيجيات تحقيق األمن 

الغذائي: التحديات والفرص«. 
ومع ما يعيش��ه العال��م اليوم من ظروف اس��تثنائية بس��بب جائحة 
كورونا، تبرز الحاجة أكثر إلى تحقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي، 
خصوص��ًا ف��ي ظل اإلغالق��ات التي يعيش��ها العالم وتوقف سالس��ل 
التوري��د واإلمدادات الغذائية، وما يمكن أن يتركه من أثر على األمن 

المجتمعي.  
عل��ى أرض الواق��ع تعتبر البحرين، رغ��م محدودية الحج��م الجغرافي 
ون��درة المي��اه الصالح��ة للزراعة، مؤهل��ة وبقوة للنج��اح في تحقيق 
االكتف��اء الذاتي من المواد الغذائية، خصوصًا مع االس��تغالل األمثل 
للم��وارد المتاحة وتوظيف التقنيات الحديث��ة التي أثبتت نجاحها في 
أكث��ر من مكان، مث��ل الزراعة العمودية والزراعة م��ن غير تربة وبما 
يتواف��ق مع من��اخ وبيئة البحرين، إلى جانب توفير التوس��ع في مجال 

االستزراع السمكي والعناية باإلنتاج الحيواني. 
وال ش��ك في أن النجاح في تنفيذ اس��تراتيجية وطنية لألمن الغذائي، 

يتطلب إضافة إلى ما س��بق توفر إيمان ومشاركة فاعلة وحقيقية من 
القطاع الخاص والعمل على جذب مس��تثمرين وتوفير خبرات وطنية 
قادرة على قيادة االستراتيجية، وصواًل إلى تحقيق األهداف والتطلعات 

التي أشار إليها جاللة الملك المفدى.
ولتحقيق استراتيجية فعالة لألمن الغذائي، وفي ظل التحديات المشار 
إليها آنفًا، يبرز التحدي األكبر في توفير السلع الغذائية االستراتيجية، 
والت��ي ال تتالءم وبيئة البحرين، لذلك فقد أصبح من الضرورة تفعيل 
االتفاقي��ات الثنائية مع الدول الش��قيقة والصديق��ة وتوجيه رؤوس 
األمول لالستثمار الزراعي في تلك الدول لصالح البحرين، واالستفادة 

من التسهيالت المقدمة والمساحات التي تم توفيرها.
البحرين خاضت كثيرًا من التحديات واستطاعت تجاوزها والنجاح فيها 
بكل قدرة وجدارة، وهي اليوم مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق 
رؤيته��ا االس��تراتيجية لألمن الغذائي بس��واعد أبنائه��ا، لتبقى كما 

كانت على الدوام النموذج األكثر تميزًا في المنطقة والعالم.

* إضاءة:
»وندعو في ذات السياق، المؤسسات االستثمارية، الحكومية والخاصة، 
بتوجي��ه رؤوس أموالها إلى المجاالت التنموية ذات القيمة المضافة، 
والت��ي أثبتت األزمة الصحية أهمية وجدوى تطويرها، كمجال التحول 
الرقمي واالستثمار في القطاع الطبي وتأمين االكتفاء الغذائي، وهي 
أولوية تس��تدعي أقصى درجات التعاون والتنس��يق بين الس��لطتين 
التش��ريعية والتنفيذية«، »من خطاب جالل��ة الملك المفدى بافتتاح 

دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس«.

 المستفيدون من ارتفاع 
حاالت »كورونا«

عمل أعداء مملك��ة البحرين على اس��تغالل ارتفاع الحاالت 
المصاب��ة بكورونا ف��ي بالدنا خالل األس��بوعين الماضيين 
والتي سجلت أرقامًا غير مسبوقة، وما نتجت عنه من وفيات 
لعدد كبير منها، خير استغالل، حيث اعتبروها فرصة ذهبية 
لبث الرعب والش��ائعات في نفوس الشعب ومحاولة تأليبه 
عل��ى فريق البحري��ن والفري��ق الوطني الطب��ي واإلجراءات 

الرسمية، واستهداف جهوده الكبيرة.
هناك جهتان استفادتا حقًا من ارتفاع الحاالت، أولهما هي 
الجماعة المحس��وبة على النظام اإليراني الساعية لتحقيق 
أهداف��ه وأجنداته المرفوضة من الش��عب البحريني الوفي، 
حي��ث وجدت هذه الجماعة في ارتف��اع الحاالت أماًل متجددًا 
ألحالمه��م، وبابًا جديدًا لمآربهم الخبيثة فاقتحمته، وحتى 
تكون مقنعة أمام الشعب، عملت هذه الجماعة في البداية 
على تقدي��م اقتراحات وأف��كار لحكوم��ة البحرين للتصدي 
للجائح��ة، ولك��ن س��رعان ما ظه��رت على حقيقته��ا التي 
يعلمها الش��عب عنها أصاًل، فهي ال تريد أن تقل اإلصابات 
ب��ل تزداد ويتعق��د الوضع، فهو ما يبق��ي أملها في تحقيق 
أجنداتها قائمًا، بدليل أنها مارس��ت ما تجيده وتتقنه وهو 
بث الكذب والشائعات، والتحريض على اإلجراءات، والتقليل 
من جهود فريق البحرين، في محاوالت منها إلقناع المجتمع 

الدولي بالذات أن البحرين مملكة موبوءة بكورونا. 
أما الجهة الثانية فهي تلك المحسوبة على نظام الحمدين 
اإلرهاب��ي، والمك��ون من فريقي��ن، األول إعالمي برئاس��ة 
قناة »الجزيرة« القطرية، والثاني مرتزقة وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي، حيث عمل ه��ذا النظام - بالتع��اون طبعًا مع 
الجهة األول��ى - في بث أخبار س��لبية وكاذبة عن البحرين، 
وهو تخصص قناة الجزي��رة طبعًا، فيما عمل فريق مرتزقة 
»تويت��ر« ووس��ائل التواص��ل على إع��ادة بث ه��ذه األخبار 
والتعليق المس��يء جدًا لحكومة مملك��ة البحرين وإجراءات 
الفري��ق الوطن��ي، ووج��د النظ��ام القطري في ذل��ك فرصة 
كبيرة للتنفيس عن حقده القديم والمتجدد على كل ما هو 

بحريني. 
المطل��وب من��ا نحن أبن��اء الش��عب البحرين��ي أن ال ُنمكن 
تلكم��ا الجهتين الس��الف ذكرهم��ا من بالدن��ا، وذلك من 
خ��الل اتباع وتنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية وااللتزام 
التام باإلرش��ادات التي يقدمها فري��ق البحرين الطبي الذي 
ال يحت��اج منا إال الدعاء وتنفيذ تل��ك اإلجراءات فقط، وحتى 
ال نكون معاوني��ن ألعداء البحرين ومتعاونين معهم - من 
دون قصد بالتأكيد - في تحقيق أجنداتهم التي س��بق وأن 
رفضناها بقوة ودافعنا باستماتة عن بالدنا، فمثلما وفقنا 
اهلل ف��ي الدفاع ع��ن بحريننا في 2011، ودحرنا قوى الش��ر، 
نحت��اج اآلن لنكرر ه��ذه الوقفة مع الفري��ق الوطني الطبي، 

ونحن بعون اهلل قادرون على ذلك.

»الِحزام والّطريق« ُمَباَدرة ِصينّية.. بَنْكَهٍة ُأَمِمّية
ُتحيي مبادرة »الحزام والّطريق« الّصينّية الجديدة، ما ُعرف في الّتاريخ 
ب�»طري��ق الحرير« قبل ألفي عام، حين ع��ّززت الّصين »الفكر الّتجارّي 
الّتبادل��ّي الحضارّي« مع دول مجاورة له��ا كانت تربطها بها عالقات 
تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة.. وقد نشأ مصطلح دول »طريق 
الح��زام« ع��ن تلك المبادرة تل��ك الدول التي هي عل��ى طريق الحرير 

الجديدة وتتبادل مع الصين تجارتها.
وافتتح��ت الّصي��ن من أج��ل المبادرة س��تة ممّرات بحرّي��ة.. مع 65 
دول��ة به��دف الّتعاون الذي »ال ح��دود له«؛ إذ يش��مل مجاالت عدة، 
مثل الّتعلي��م، والّصّحة، والّزراع��ة، والّصناعة، والّتجارة، والّس��ياحة، 

والّرياضة.. ويهدف إلى تحقيق الّنماء في كّل منها.
وم��ن الفوائد العام��ة التي س��تتحّصل عليها دول »طري��ق الحزام« 
وشعوبها، زيادة مدخولها من مصادر الّطاقة، وتحقيق مصادر دخول 
إضافّية لمواطنيها، وتميز قدرتها في استقطاب المستثمرين إليها، 
وحصولها على منحة شراء للبضائع التي تحتاجها بأسعار تفضيلّية، 
واالس��تجابة لطلبها في تأمينها بالخبراء الالزمين، والعمالة الكفؤة 

متى لزمها ذلك.
وتتمثل أهم تحّديات المبادرة الّصينّية في كيفية رّدها على االّتهامات 
الموّجه��ة لها من قب��ل أمريكا، ومن أهمها إدعاؤه��ا بخروجها على 
قانون »الملكّية الفكرّية« العالمّي، وتس��جيل نفسها »دولة نامية« 
في المنظمة العالمية للّتج��ارة، واّتهامها لها بالوقوف وراء أزماتها 

المالية، وديونها، وعجزها المتكرر في موازناتها العاّمة.
إال أّن ثمة فرق بين طريقتي البلدين في تحقيق رغبتهما للّس��يطرة 
على الّتجارة العالمية؛ ففي الوقت الذي رس��مت به الّصين مشروعها 
وف��ق »رؤية زمنّي��ة« محددة وواضح��ة، وتحت ش��عار »صين جديدة 

2041«.. نج��د أن أمري��كا ال تمل��ك رؤي��ة واضحة لما س��تفعله في 
مواجهة تلك المبادرة.

وختامًا، فإّنني أدعو إلى استحداث دائرتين: األولى تحت عنوان »دائرة 
الخطى االس��تراتيجية للّش��راكة االقتصادّية/  التجارّي��ة مع الّصين«، 
والثاني��ة تحت عن��وان »الّرقمّية واالبتكار«، لتس��يران جنبًا إلى جنب 
في تمكين المجتمعات، والّش��عوب لمجاراة العال��م الّرقمّي المبنّي 
على أش��ياء الّذكاء االصطناعّي.. وتكون من مهّمات تلكما الّدائرتين 
تأس��يس »المدن الّذكّية«، وكتابة »تش��ريعات« الحياة الجديدة في 
دول الح��زام.. مع مراعاة األبعاد الّتقنّية الُعليا التي س��تزيد من كّفة 

مستخدميها.
كذلك أدعو ش��ركاء الّصين إلى إنشاء عاصمة إلكترونية »ذكّية« من 
تأسيس��هم، وتحت إش��راف »مجلس خبراء« منتخ��ب منهم؛ من أجل 
تقدي��م كافة االستش��ارات الالزم��ة للّتمكين واإلم��كان.. ومن ذلك 
الحّث على إنشاء »سوق ُمشتركة«، و»منظمات دعم« وأخرى للّرعاية، 

وتعّلم اّللغة الّصينّية.
وختامًا.. فلقد بادرت مؤسس��تنا طالل أبوغزاله العالمية باالنضمام 
إل��ى واحد من أه��م التحالفات التي أقامتها الّصي��ن مع دول »طريق 
الح��زام«، وه��و تحال��ف »الجامع��ات الّصينّي��ة« الذي مق��ّره مدينة 
»شينيانغ« عاصمة مقاطعة »ليوانينغ«، مبادرين لغيرنا من الهيئات 
التعليمي��ة لالنضمام، هادفين إلى الّتبادل الّتعاونّي المش��ترك في 
ع��دة مج��االت.. ومن أهمه��ا البحث العلم��ي، واالخت��راع، واالبتكار، 
والتبادل الثقافي، واإلدارة المش��تركة، وتنمي��ة المواهب.. وتنظيم 
الهيكل��ة، وتش��غيل اآلليات باتس��اق منس��جم مع تكّت��ل »جامعات 

الّتحالف«.

أسبوعان حاسمان
في األيام األخيرة أجزم بأن كثيرًا منكم قدم تعازيه ألفراد في العائلة 
أو مع��ارف هنا وهناك بس��بب وفاة قريب لهم نتيج��ة اإلصابة بوباء 

كورونا. 
هذه حقيقة واقعة لألس��ف فرضها انتشار هذا الوباء الخطير، إذ فقد 
كثي��ر من الناس أحباءهم من أقارب ومعارف، وخاض كثير من الناس 

تجربة اإلصابة والمعالجة أو الحجر واالنعزال عن العالم الخارجي.
كل ه��ذه األمور قدر مكتوب ليس علينا فقط بل على العالم بأس��ره 
ال��ذي مازال يكافح ألجل مقاومة هذا الوباء والتغلب عليه حفاظًا على 

أرواح الناس.
اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها حكومة البحرين جاءت ضمن مساعي 
مكافحة هذا الم��رض واحتوائه وحماية الناس منه، وما لوحظ خالل 
األي��ام الماضية تراجع نس��بي في عدد اإلصاب��ات والوفيات، وهو أمر 
يجعل اآلم��ال والطموحات ترتفع ألن تمر علين��ا األيام القادمة دون 
حال��ة وفاة واحدة، ومع إصاب��ات قليلة جدًا إن لم تكن معدومة بإذن 

اهلل. 
الوض��ع خطي��ر ومخيف، هذا وصف وصلني من قبل بعض األش��خاص 
الذي��ن عان��وا جراء هذا الوب��اء، بعضهم رأى أحباءه��م يذهبون أمام 
أعينهم، وبعضهم عاش تجربة اإلصابة بكل تفاصيلها وتداعياتها، 
وبعضه��م يعيش القلق على أبنائه وأس��رته، فم��اذا يفعلون؟! هذا 

كان السؤال األهم الذي طرحوه. 
واإلجاب��ة عنه موجودة منذ عام ونصف، وهي ضمن التحركات الجادة 
للحكومة لحماية الوطن وأهله، إذ المس��ؤولية الشخصية للفرد تجاه 
نفس��ه والمجتمع مازالت هي »مرب��ط الفرس«، إذ حينما يحرص كل 

فرد على تجنب أي أمر يعرضه لهذا الوباء، فإن التكاملية بين األفراد 
تنعك��س بالضرورة عل��ى النمط العام في المجتم��ع، بمعنى أننا لو 
حرصنا بش��كل فردي على تجنب المخالطات وتوخ��ي الحذر وااللتزام 
بالضواب��ط واالحت��رازات، ولو حرص كل فرد عل��ى الجلوس في بيته 
ولم يخرج إال للضرورة القصوى، فإن الوضع س��يكون أفضل بالتأكيد، 
س��تقل األرقام وس��تقل الوفيات، وسنساعد بش��كل إيجابي في إنجاح 
جه��ود الحكومة وف��ي تعزيز النتائ��ج اإليجابية ل��كل جهد وتضحية 

يقدمها أفراد الفريق الطبي الذي يواجه الخطر يوميًا. 
من��ذ الجمعة الماضية وعلى امتداد أس��بوعين قادمين مرحلة زمنية 
فيها فرصة كبيرة لمواجهة هذا االنتشار والحد منه، منعطف مفصلي 
إلن��زال الخط التصاعد لإلصابة والوفيات، ما عاش��ه كثير من األفراد 
م��ن ألم وحزن أم��ر ندعو اهلل أال يتكرر آلخري��ن، وأن يرحمنا برحمته 

ويبعد عنا كل أذى وسوء. 
الجه��ود الحكومي��ة متواصل��ة ولم تتغي��ر منذ بداي��ة مواجهة هذا 
الوباء، وه��ي تمضي بوتي��رة متصاعدة ومضاعف��ة، هدفها حماية 
البش��ر وصون هذا الوطن، وهي الغاية التي ننش��دها جميعًا، وعليه 
فإن��ه حينما يت��م تكرار طلب »االلتزام« من قبل الجهات المس��ؤولة 
ومن على جميع المنابر التي تخاطب الناس فإنها في األس��اس دعوة 
لكل فرد ليحرص على نفس��ه وعائلت��ه وأهله ومن يحب، التزم ألجل 
حياتك، التزم ألجل من تحب، التزم ألجل وطنك، فالصحة إن فقدت ال 
يعوضها أي شيء، وخسارة األرواح التي يمكن إنقاذها خسارة موجعة 

ال يدركها إال من عاش مرارتها. 
حفظكم اهلل جميعًا وحفظ وطننا وأبعد كل شخص عن السوء والبالء.



»البحرين الطبية« تطلق مبادرات صحية لموظفيها وطلبتها
أطلق��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحين في 
 RCSI( أيرلندا - جامعة البحرين الطبية
Bahrain( العديد من المبادرات لتعزيز 
تجربة العمل عن بعد وضمان االهتمام 
بالصح��ة البدنية والنفس��ية لموظفيها 
في ظل جائحة كورونا )كوفيد19(، حيث 
أطلق قسم الموارد البشرية في الجامعة، 
بقيادة مدير قسم الموارد البشرية جاري 
بري��دي، بالتع��اون م��ع قس��م الم��وارد 
البش��رية بالكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن 
ف��ي أيرلن��دا ف��ي دبلن نش��رة بش��عار 
إرس��الها  يتم  )RCSItogether#( حيث 
عبر البري��د إلكتروني لدع��م الموظفين 
ومس��اعدتهم في الحفاظ عل��ى التوازن 
بين الحياة الش��خصية والحي��اة العملية 
أثن��اء العم��ل م��ن المن��زل، وتتضم��ن 
النش��رة مقاالت بحثية ومدونات صوتية 
وم��وارد مختلف��ة ع��ن مواضي��ع مهمة 
مث��ل عل��وم الصح��ة ونصائ��ح لرعاي��ة 
اآلخرين ووسائل االهتمام بالذات إلبقاء 
الموظفي��ن على اطالع بكيفي��ة العناية 
بس��المتهم وصحته��م. كم��ا س��لطت 
ه��ذه المنش��ورات الض��وء عل��ى أهمية 
عدم اس��تخدام الهواتف الذكية وأجهزة 
الكمبيوت��ر لتجنب اإلره��اق التكنولوجي 
مما ق��د يس��بب التوتر واإلجه��اد، كما 
وصت بجعل االجتماعات قصيرة وتجنب 

التواصل مع الزمالء خارج ساعات العمل.
ولمزيد من الجهود لدعم الصحة النفسية 
تحدي��ات  مواجه��ة  أثن��اء  للموظفي��ن 
العم��ل عن بع��د، ق��دم قس��م الموارد 
البش��رية برنام��ج مس��اعدة الموظفين 
 EAP-Employee Assistance(
Programme( وال��ذي م��ن خالل��ه يتم 
توفير خدمة االستشارة النفسية السرية 
من قبل معالج نفس��ي معتمد من خارج 
الجامعة لجميع الموظفين. ولعدم وجود 
تفاعل مباشر بين الموظفين وجهًا لوجه 
مع زمالئهم قام قس��م الموارد البشرية 
بتنفي��ذ فك��رة »المجل��س االفتراضي« 
حيث يتم تفريق الموظفين الذين قاموا 
لمجموعات  عش��وائي  بشكل  بالتسجيل 
مع زمالئهم من جميع أنحاء الجامعة في 

جلسات افتراضية.   
وفيم��ا يتعل��ق بجانب الصح��ة البدنية، 
تعاون��ت جامع��ة البحري��ن الطبي��ة مع 
الكلي��ة الملكي��ة للجراحين ف��ي أيرلندا 
في دبل��ن إلطالق تحدي »خط��وات نحو 
الصح��ة - البحرين إلى دبلن« حيث يجب 
عل��ى فرق م��ن جامعة البحري��ن الطبية 
محاول��ة »الس��ير« إلى دبل��ن من خالل 
التمارين لمختلفة مثل المشي أو ركوب 
الدراج��ات أو الج��ري وتغطي��ة مس��افة 
6954.1 كيلومت��را قب��ل أن تص��ل فرق 

دبلن إلى البحرين. 
م��ن جانب��ه، طل��ب مدير قس��م الصحة 
واللياق��ة البدني��ة ديفي��د مارت��ن من 
الموظفي��ن المهتمين بالمش��اركة في 
التح��دي إنش��اء فرقه��م الت��ى ال يزي��د 
عدده��ا عن 10 أفراد وترش��يح منس��ق 
للفري��ق كما يجب تس��جيل الخطوات أو 
الكيلومترات لكل فرد بش��كل أس��بوعي 
م��ن خ��الل اس��تخدام التطبيق��ات على 
هواتفهم أو الس��اعات المتخصصة في 
اتب��اع اللياقة البدنية، وق��د بدأ التحدي 
ف��ي 16 فبراي��ر وانته��ى ف��ي 12 مايو 
ولقد تم تس��جيل س��بعة فرق وإجمالي 
62 موظف��ًا م��ن )RCSI البحرين( و29 
فريق��ًا م��ن دبلن وت��م فوز أح��د الفرق 

البحرينية ف��ي التحدي وتغلب على فرق 
دبلن.

وقال الرئي��س التنفي��ذي للعمليات في 
»البحري��ن RCSI« س��تيفن هاريس��ون 
للعل��وم  جامع��ة  »بصفتن��ا  ميرفيل��د: 
الصحي��ة، نح��ن نق��ّدر صح��ة ورفاهي��ة 
موظفينا وطالبنا، فلقد تم اتخاذ العديد 
م��ن المب��ادرات م��ن قب��ل قس��م صحة 
الطالب والرفاه لدعم طالبنا. ولكن واجه 
موظفون��ا تح��دي العمل تح��ت ضغط 
جائح��ة كورونا )كوفي��د19(. ومتطلبات 
التدري��س والعم��ل ع��ن بع��د ولذل��ك 
حرصنا على تقديم المساعدة لموظفينا 
لكي نضم��ن حصولهم على الدعم الذي 

يحتاجون إليه«.

ستيفن هاريسون

لتسهيل تجربة العمالء المصرفية في ظل الظروف القائمة

»الخليجي التجاري« يطلق النسخة 
الجديدة من تطبيق »الخليجي للهاتف النقال«

أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف اإلس��المية الرائدة 
بالمملك��ة، عن إطالق النس��خة الجدي��دة من تطبي��ق »الخليجي 
للهات��ف النق��ال« والذي يق��دم مجموعة متكاملة م��ن الخدمات 
والحل��ول المصرفية، حيث يوفر التطبي��ق الجديد لعمالء المصرف 
تجرب��ة مصرفي��ة مبتك��رة وأكثر أم��ان إذ تم رقمن��ة العديد من 
الُمعام��الت المصرفية التي كانت تتطلب زيارة الفرع أو التواصل 
م��ع مركز االتصاالت، وذلك اس��تمرارًا لنهجه ف��ي تقديم خدمات 
رقمي��ة مبتكرة لعمالئ��ه بما يتواك��ب مع أهداف اس��تراتيجيته 
الجديدة، ولتس��هيل تجرب��ة العمالء المصرفية ف��ي ظل الظروف 

االستثنائية الحالية واإلجراءات االحترازية القائمة.
وُتق��دم النس��خة الجدي��دة م��ن التطبي��ق العديد م��ن الخدمات 
لعمالء المصرف منه��ا فتح ُمختلف الحس��ابات المصرفية، وإدارة 
البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف اآللي، وتحويل المبالغ بين 
الحس��ابات داخل وخارج مملكة البحري��ن، اضافة الى إمكانية دفع 

الفواتير واس��تخدام الخدمات المصرفي��ة المفتوحة ومنها خدمة 
»خليجي360« والتي ُتمكن عمالء المصرف من ربط حس��اباتهم 
المصرفية مع المصارف المختلفة واالطالع على معلومات مجمعة 
حول العمليات المصرفية، كما ويدعم التطبيق الجديد بتصميمه 
المتطّور خاصية بصمة اليد والوجه لضمان أعلى درجات الحماية.
وق��ال مس��اعد المدير العام للخدم��ات المصرفي��ة الرقمية مازن 
س��اتر: »عملنا على توفير البيئة المثالية لتدش��ين هذا التطبيق 
خصوصًا في ظل اإلجراءات االحترازية القائمة التي أدت إلى ارتفاع 
غير مس��بوق للحاجة إلى القنوات الرقمية كأح��د الحلول للحصول 
عل��ى خدم��ات مصرفية ميس��رة، حيث يواك��ب التطبي��ق الجديد 
التغيير الُمس��تمر في متطلبات العم��الء والتطورات التكنولوجية 
التي نش��هدها اليوم في ضوء انتشار التكنولوجيا المالية«. وتابع 
قائاًل: »نحن ملتزمون بأن نجعل الوصول إلى خدماتنا المصرفية 
في غاية الس��هولة، ولذلك دش��نا هذه النس��خة الُمتط��ورة التي 

م��ن ش��أنها أن ُتلبي متطلب��ات العمالء ب��كل راح��ة وأمان حيث 
يقدم تطبيقنا الجديد حل��واًل متكاملة لعمالئنا عبر منحهم كافة 
الخدمات الرقمية االعتيادية وباق��ة مبتكرة من المزايا الجديدة؛ 
م��ن بينه��ا القدرة عل��ى فتح الحس��ابات مع س��هولة التنقل بين 
الصفحات، إضاف��ًة لمتابعة وإدارة البطاقات االئتمانية وبطاقات 
الصراف اآلل��ي والتحكم بآلية الدفع والمش��تريات حس��ب الدولة 
وجه��ة البيع، والتحك��م بالمدفوعات وس��داد الفواتير، عالوة على 
خاصي��ة إيقاف البطاق��ات المفق��ودة، ونعمل حالي��ًا على تطوير 
المزيد من الخدم��ات إلضافتها إلى هذا التطبيق في المس��تقبل 
القريب«. ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف اإلسالمية 
المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العمالء من خالل نموذج 
مصرفي إس��المي يقدم مجموعة ش��املة من الخدمات المصرفية 
عالية الجودة لألفراد والش��ركات وفرصًا اس��تثمارية متوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية الغراء.
مازن ساتر
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

استقبل وزير اإلعالم عضو المجلس 
علـــي  والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى 
الرميحي، فـــي مكتبه أمس، الرئيس 
للرياضـــة  العامـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
عبدالرحمـــن عســـكر وهنأه بمناســـبة 
للهيئـــة  ـــا  تنفيذيًّ رئيًســـا  تعيينـــه 

العامـــة للرياضـــة. وتـــم خـــالل اللقاء 
مناقشـــة أوجـــه التعـــاون بيـــن وزارة 
اإلعـــالم والهيئة العامـــة للرياضة بما 
يســـهم في تعزيـــز وتطويـــر الرياضة 
البحرينية في المرحلة المقبلة وإبراز 

اإلنجازات والمكتسبات الرياضية.

فـــي  البلديـــات  أكـــد وكيـــل شـــؤون 
البلديـــات  وزارة األشـــغال وشـــؤون 
والتخطيط العمراني الشـــيخ محمد 
بـــن أحمد آل خليفة ترســـية مجلس 
مناقصـــة  والمزايـــدات  المناقصـــات 
إنشـــاء ممشـــى أم الحصـــم بمجمـــع 
373، على شركة السرايا للمقاوالت، 
بقيمـــة 134 ألـــف دينـــار تقريبـــا مـــن 
أجـــل تطويـــر الممشـــى الواقـــع على 
شارع الشيخ عيسى بن سلمان على 
الواجهـــة البحرية بمنطقة ســـيف ام 
الحصـــم. وأوضح الشـــيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة أن طول الممشـــى 
يبلـــغ 1421 متـــرا وعرضـــه 5 أمتـــار 
والمشروع يقع على مساحة 10127 
متـــرا مربعـــا، ويحتوي على ممشـــى 
صناعيـــة  خضـــراء  ومســـطحات 
بمســـاحة 1520 مترا وزراعة أشجار 
علـــى طول الممشـــى إلـــى جانب 20 
جهـــازا رياضيـــا لممارســـة التماريـــن 
اســـتراحة،  كرســـي  و40  الرياضيـــة 
بالطاقـــة  تعمـــل  إنـــارة  وأعمـــدة 
الشمســـية. وأضـــاف “تحظـــى هـــذه 
باهتمـــام  الخدميـــة  المشـــروعات 
مـــن قبـــل وزيـــر األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 

ســـعادة المهندس عصـــام بن عبدهللا 
خلـــف ومتابعـــة حثيثة وبالتنســـيق 
مـــع مجلـــس أمانـــة العاصمـــة”. وأكد 
وكيـــل الـــوزارة أن أهمية المشـــروع 
تكمـــن فـــي أنه يقـــع علـــى واجهة أم 
الحصم البحرية وعلى شارع الشيخ 
عيســـى بن ســـلمان، حيث ســـيخدم 
أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، 
موجها إلى ســـرعة البـــدء في تنفيذ 

المشروع الشهر المقبل.
وأشـــار وكيـــل الـــوزارة إلـــى أن هـــذا 
المشـــروع يعتبـــر إحـــدى المبـــادرات 
الوطنيـــة  لالســـتراتيجية  المنفـــذة 
والرؤيـــة االقتصاديـــة 2030، حيـــث 
موقـــع  تأهيـــل  إعـــادة  إلـــى  يهـــدف 
الممشى الحالي ليتماشى مع المظهر 

الحضاري وأهمية المنطقة.

مناقشة أوجه التعاون بين “اإلعالم” و”الرياضة”

“البلديات”: ترسية مناقصة ممشى أم الحصم قيد التنفيذ

المبــرة الخليفيـة تهيـئ 20 سفيـرا للوظائـف الرقميــة
اختتمت مؤسســـة المبـــرة الخليفية 
الرقمـــي،  الســـفير  برنامـــج  بنجـــاح 
البحريـــن  معهـــد  مـــع  بالتعـــاون 
والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
طلبـــة  لتزويـــد  المصمـــم   ،)BIBF(
المبرة الخليفية بالمعرفة والمهارات 
والفريـــدة  المتقدمـــة  الرقميـــة 

والمطلوبة في السوق.
الرقمـــي  الســـفير  برنامـــج  وقـــدم 
التدريـــب المبتكـــر لمـــدة 3 أســـابيع، 
الذيـــن  المرشـــحين  واســـتهدف 
تتـــراوح أعمارهم بين 17 و21 عاًما، 
لتمكينهـــم مـــن تطويـــر مؤسســـاتهم 
مجموعـــة  خـــالل  مـــن  المســـتقبلية 
مـــن األدوات والمهـــارات والمفاهيم 

الرقمية المبتكرة والعملية. 
وجمع البرنامج 20 مرشًحا للمشاركة 

في تجربـــة تعليمية عملية، لالنتقال 
الى تكنولوجيا المســـتقبل إلعدادهم 
لوظائـــف ناجحـــة فـــي هـــذا العصـــر 

الرقمي.
الرقمييـــن  الســـفراء  تدريـــب  تـــم 
فـــي 5 مســـارات تعليميـــة، بـــدًءا من 
التقنيات الناشـــئة، وانتهـــاًء بالتنفيذ 
مـــن خـــالل تقديـــم حلـــول إبداعية. 
وشـــملت المواضيع التحول الرقمي، 
والذكاء االصطناعـــي )AI(، وإنترنت 
“Blockchain”، و  )IoT(، و  األشـــياء 
التصميمـــي.  والتفكيـــر   ،”FinTech“
كمـــا تعلـــم المشـــاركون أيًضـــا كيفية 
التواصـــل بشـــكل فعـــال عن بعـــد، إذ 
تعد هذه مهارة أساســـية في أوقات 

األزمات.
واختتـــم البرنامج بــ “هاكاثون” لمدة 

3 أيـــام لضمـــان نقـــل المعرفـــة مـــن 
خالل نشاط التعلم التجريبي، حيث 
قدم المرشـــحون فكرة عمل جديدة 
ومبتكـــرة أمـــام لجنـــة تحكيـــم مـــن 
BIBF والمبـــرة الخليفيـــة ومصـــرف 
“إلـــى”. وصرحت الرئيـــس التنفيذي 
صبـــا  الخليفيـــة  المبـــرة  لمؤسســـة 
ســـيادي قائلـــًة “يســـعدنا التعاون مع 
مؤسسة مرموقة مثل معهد البحرين 
والماليـــة  المصرفيـــة  للدراســـات 
أهدافهـــا  تتوافـــق  والتـــي   ،)BIBF(

أهميـــة  إدراك  فـــي  المؤسســـة،  مـــع 
تدريـــب الشـــباب وتطويرهـــم لتلبية 
المســـتقبلية  الرقميـــة  االحتياجـــات 
للســـوق. يأتـــي هـــذا التعـــاون كجزء 
من جهد مشترك إلنشاء جيل مجهز 
بالكامـــل لدخـــول ســـوق العمـــل، من 
خالل تزويدهـــم بتدريب متخصص 
لتطويـــر المهارات الالزمـــة المطلوبة 

في العصر الرقمي اليوم”. 
فيمـــا صرح مديـــر معهد BIBF أحمد 
البحريـــن  مملكـــة  “تســـير  الشـــيخ 
للرقمنـــة  الصحيـــح  الطريـــق  علـــى 
النمـــو،  هـــذا  ولدعـــم  االقتصاديـــة. 
ســـيتطلب ذلك مجموعـــة كبيرة من 
العاليـــة  المهـــارات  ذات  المواهـــب 
والمؤهلين تقنًيـــا، لتلبية هذا الطلب 
نمـــو  فـــي  والمســـاهمة  المتســـارع 

المملكـــة وازدهارها وتحولها الناجح 
إلـــى اقتصـــاد رقمي في المســـتقبل. 
مـــع  التعـــاون  “يســـعدنا  وأضـــاف 

لدعـــم  الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة 
تنميـــة المواهب المحلية الشـــابة بما 

يتماشى مع رؤية تمكين الشباب”.

المنامة - مؤسسة المبرة الخليفية

إنشاء جيل مجهز 
بالكامل لدخول 

سوق العمل

الثالثاء 1 يونيو 2021 - 20 شوال 1442 - العدد 4613

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 
رئيس كرواتيا 
باليوم الوطني

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
كرواتيا، زوران ميالنوفيتش، وذلك 
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

ــن أطــيــب  ــهــا عــ أعــــــرب جـــاللـــتـــه فــي
الصحة  بموفور  له  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

“ديتاك 2021” يختتم فعالياته بحضور 3000 مشارك

القشار: رعاية ناصر بن حمد انعكست إيجاًبا على المتنافسين

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال اإلنســانية وشــئون الشــباب ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، اختتــم 
المؤتمــر الســنوي للتوستماســترز للقطــاع 20 جــدول أعمالــه بحضــور نخبــة كبيرة من المهتميــن تجــاوزت 3000 ولمدة 30 
ســاعة علــى مــدى الثالثــة أيــام 27 و28 و29 مايو 2021. وقد انقســم المؤتمر إلى مســابقة باللغة العربية ومســابقة باللغة 
اإلنجليزيــة تنافــس فيهــا 72 مشــارًكا من مملكة البحرين ودولــة الكويت، وقد حاز المراكز األولى في المســابقات الناطقة 
باللغة اإلنجليزية حازم العلوي في “مســابقة الخطب العالمية”، وجيفري دي فيرا “التقويم”، و نانســي جورج “االرتجال”، 
وشــروتي شــارما “الفكاهيــة”، أمــا المســابقات الناطقــة باللغــة العربيــة قــد حصــد المركــز األول أحمد عوض في “مســابقة 

الخطب العالمية”، محمود حسان “التقويم”، وحنان علوش “االرتجال”، وعزيزة الحسيني”الفكاهية”.

ضـــم  المؤتمـــر  ان  بالذكـــر  الجديـــر 
التدريبيـــة  الـــورش  مـــن  العديـــد 
لعمالقـــة  القيمـــة  والمحاضـــرات 
الخطابة باللغة العربية واإلنجليزية 
مملكـــة  مـــن  مؤثـــرة  وشـــخصيات 
البحريـــن وخارجها وهـــم الدكتورة 
)عضـــو  الديـــري  عبـــاس  حوريـــة 
البحريـــن  معهـــد  أمنـــاء  مجلـــس 
للتنمية السياســـة(، وبطـــل الخطابة 
العالمي لعـــام 2001 وخبير مهارات 
الخطابـــة دارين الكـــروا من المملكة 
المتحـــدة، والخطيـــب الفكاهي في 
برنامـــج “TED ” بيتا جونســـون من 

جمهورية النيبال.
وعلـــق الرئيـــس التنفيـــذي للمؤتمـــر 
التوستماستر ياســـر القشار بالقول: 
لوال دعم ورعاية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة لما حصد المؤتمر 
ثمار النجاح فرعاية سموه انعكست 
إيجاًبا على المنظمين والمتنافسين 

في مجال التواصل والقيادة.
 وأضاف: لشـــركاء النجـــاح دور في 
دعـــم مشـــروع ســـمو الشـــيخ ناصر 

بـــن حمـــد آل خليفـــة بإعـــداد جيـــل 
قـــوي قـــادر علـــى القيـــادة كشـــركة 
الخليـــج  شـــركة  و  البحريـــن  نفـــط 
لصناعـــة البتروكيماويـــات وشـــركة 

غـــاز البحريـــن الوطنيـــة ومجموعة 
الحواج وحلويات حسين شويطر.

وفـــي الختـــام، هنـــأ القشـــار جميـــع 
الفائزيـــن معرًبا عن شـــكره وامتنانه 

لرؤساء اللجان المنظمة والمنظمين 
كافـــة الذين بلغ عددهم أكثر من 50 
منظًمـــا مـــن مملكة البحريـــن ودولة 

الكويت.

مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

“الحرس الوطني” يكمل خطة تطعيم منتسبيه
ــي ــن ــوط ــب ال ــ ــواج ــ ــداء ال ــ ــي تــلــبــيــة نـ ــد فـ ــه ــع ــى ال ــل ــون ع ــاقـ بـ

أكد رئيس الحرس الوطني الفريق أول 
الركن ســـمو الشـــيخ محمد بن عيســـى 
الملكيـــة  التوجيهـــات  أن  خليفـــة،  آل 
الســـامية لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، في 
التصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، 
تعزز روح التالحم والتكاتف بين كافة 

أبناء الوطن لتخطي هذه الجائحة.
وأشاد سموه بجهود ولي العهد رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ممثلة في 
وللفريـــق  التنســـيقية  للجنـــة  قيادتـــه 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
19(، ورســـم ســـموه  )كوفيـــد  كورونـــا 
االســـتباقي  الصحـــي  األمـــن  لخطـــط 

لمواطني ومقيمي المملكة.
وأشـــار ســـمو رئيس الحـــرس الوطني 
إلـــى أن الحرس الوطنـــي أكمل خطته 
لتطعيم منتســـبيه، وفق أهداف زمنية 
وضعتهـــا الكوادر الطبية بالحرس فور 
صـــدور التوجيهـــات الملكية الســـامية 
للفيـــروس  اآلمـــن  اللقـــاح  بتوفيـــر 
المواطنيـــن  لجميـــع  مجاًنـــا  وإتاحتـــه 
والمقيمين بما يحفظ صحة وســـالمة 

الجميع.
ســـمو  الركـــن  أول  الفريـــق  وأضـــاف 
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن 

الحـــرس الوطني ســـخر كافة إمكاناته 
لتنفيـــذ خطته فـــي تطعيم منتســـبيه، 
بمـــا يعزز جهود الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 19( 

والحد من انتشار هذا الوباء.
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  ســـموه  وعبـــر 
لوزارة الصحة وللمستشفى العسكري، 

لجهودهم الكبيرة في الحملة الوطنية 
مـــع  الواســـع  وتعاونهـــم  للتطعيـــم، 
الحـــرس الوطنـــي فـــي تنفيـــذه لخطة 

تطعيم منتسبيه.
وأضـــاف ســـموه أن الحـــرس الوطنـــي 
ســـيبقى علـــى العهـــد فـــي تلبيـــة نداء 
الواجـــب الوطنـــي، ليكـــون دائًمـــا فـــي 

الصفـــوف األماميـــة الحاميـــة للوطـــن 
مواطنيـــه  ســـالمة  علـــى  والســـاهرة 
يحفـــظ  أن  هللا  داعًيـــا  ومقيميـــه، 
البحريـــن وأن يديـــم عزهـــا ورخاءهـــا 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة.

الصخير - الحرس الوطني

سمو الشيخ محمد بن عيسى

الشيخ محمد بن أحمد



رأس نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبــارك آل خليفة االجتمــاع االعتيادي األســبوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد. في بداية االجتماع، أشاد مجلس الوزراء بما تفضل به عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة من إشــادة ســامية بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة وحــرص جاللتــه على صحــة وســالمة المواطنين 
والمقيمين، منوًها بما شــكلته اإلشــادة الســامية من حافز نحو المزيد من البذل والعطاء من أجل النجاح في تجاوز 

هذه المرحلة من التعامل مع فيروس كورونا.

الـــوزراء  مجلـــس  وّجـــه  بعدهـــا، 
الملكـــي  التوجيـــه  وفـــق  باالســـتمرار 
الســـامي في تنفيذ المبادرات الداعمة 
الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس  لجهـــود 
كورونـــا التـــي يواجههـــا العالـــم أجمـــع 
وتعزيـــز  تداعياتـــه،  مـــع  والتعامـــل 
االســـتقرار االقتصـــادي فـــي مختلـــف 
القطاعات واســـتمرار نمـــوه اإليجابي 
تحقيًقـــا للمقاصد الســـامية بأن تكون 
اســـتقراره  وتعزيـــز  المواطـــن  صحـــة 
األولويـــات  طليعـــة  فـــي  المعيشـــي 
الحكوميـــة، منوًهـــا فـــي هـــذا الصـــدد 
البنـــوك  مـــن  اإليجابـــي  بالتجـــاوب 
والمصـــارف مـــع توجيهـــات الحكومة 
انطلقـــت  التـــي  مبادراتهـــا  ضمـــن 
طوال فتـــرة الجائحـــة بالتخفيف من 
انعكاســـات الجائحة علـــى المواطنين 
الـــذي  التعميـــم األخيـــر  وذلـــك وفـــق 
المركـــزي  البحريـــن  أصـــدره مصـــرف 
بتأجيل أقســـاط القروض المســـتحقة 
لـــكل األفـــراد والشـــركات وذلـــك لمدة 

ستة أشهر.

ثـــم رحـــب المجلـــس بإعـــادة انتخاب 
مملكة البحرين في المجلس التنفيذي 
لمنظمة الســـياحة العالميـــة، مؤكًدا أن 
هذا اإلنجاز يأتـــي ليعزز مكانة مملكة 
تطويـــر  فـــي  وإســـهاماتها  البحريـــن 

القطاع السياحي.

بعد ذلك، أكد المجلس بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للبيئة حرص مملكة البحرين 
على تبني المبادرات التي تعزز حماية 

البيئة وتكرس ثقافة المحافظة عليها 
واستدامتها.

ثـــم نظـــر المجلـــس فـــي الموضوعات 
المدرجة على جـــدول أعماله وقرر ما 

يلي:

الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
مذكـــرة  عـــن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر 
بشـــأن تقنين انتفاع الهيئات الخاصة 
العاملة في ميدان الشـــباب والرياضة 
باألراضي الحكوميـــة وتنظيم حقوق 

االنتفاع بها وتوحيد ملكيتها.

2. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء 
الفنـــي  التعـــاون  برنامـــج  بخصـــوص 
في مجال إجـــراءات تقويم المطابقة 
القابلـــة  البالســـتيكية  للمنتجـــات 
للتحلـــل بيـــن المجلس األعلـــى للبيئة 
بمملكـــة البحريـــن والهيئة الســـعودية 
والجـــودة  والمقاييـــس  للمواصفـــات 
بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
بنـــاء علـــى مخرجـــات  يأتـــي  والـــذي 
لجنة التنســـيق في مجاالت االقتصاد 
والطاقة والتجارة والصناعة المنبثقة 
الســـعودي  التنســـيق  مجلـــس  عـــن 
البحرينـــي، ويهـــدف لتعزيـــز التعـــاون 
الثنائـــي في مجـــاالت المحافظة على 

البيئة وصحة اإلنسان.

3. مذكـــرة وزيـــرة الصحـــة بخصوص 
تأجيـــل العمل بقـــرار تنظيـــم الفحص 
الطبي الـــدوري للعاملين فـــي المحال 
العالقـــة  ذات  والتجاريـــة  الصناعيـــة 

بالصحة العامة.

4. مذكـــرة وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والســـياحة بشـــأن مذكرة تعـــاون بين 
الـــوزارة والهيئـــة الســـعودية للملكيـــة 
الفكريـــة بالمملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة في مجـــال الملكية الفكرية، 
والتـــي جـــاءت بنـــاء علـــى مخرجات 
لجنة التنســـيق في مجاالت االقتصاد 
والطاقة والتجارة والصناعة المنبثقة 
الســـعودي  التنســـيق  مجلـــس  عـــن 

البحريني.

5. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
ردود  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومـــة علـــى 7 اقتراحـــات برغبـــة 

مقدمة من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس   

الموضوع التالي:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
القانونيـــة والتشـــريعية بشـــأن قانون 
تنظيـــم جمع المـــال لألغـــراض العامة 
لجنـــة  وكلـــف  التنفيذيـــة،  والئحتـــه 
مكونـــة من الوزارات المعنية بدراســـة 

الموضوع ورفع التوصيات بشأنه.

المنامة - بنا

صحة المواطن وتعزيز استقراره المعيشي في طليعة األولويات
مجلـــس الـــوزراء: اإلشـــادة الملكيـــة الســـامية حافـــز لتجـــاوز المرحلـــة الراهنـــة بنجـــاح

تقنين انتفاع الهيئات الخاصة 
العاملة في الشباب والرياضة 

باألراضي الحكومية

 تشكيل لجنة من عدة وزارات 
 لدراسة “تنظيم جمع المال 

لألغراض العامة”

التعاون مع السعودية في إجراءات 
تقويم المنتجات البالستيكية 

القابلة للتحلل

تأجيل العمل بقرار تنظيم الفحص 
الطبي للعاملين في المحال 

الصناعية والتجارية
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دعــا رئيــس قســم مكافحــة األمــراض بــإدارة الصحــة العامة بــوزارة الصحة 
عــادل الصيــاد إلــى ضــرورة قيام الحالــة القائمــة بتطبيق العــزل المنزلي فور 
وتطبيــق  المعتمــدة  التعليمــات  حســب  اإليجابيــة  الفحــص  نتيجــة  ظهــور 
اإلجراءات الوقائية لمنع نقل العدوى، مبيًنا بأنه سيتم تفعيل خاصية الحالة 
القائمة التي تستوجب العزل فوًرا من خالل تطبيق “مجتمع واعي” من دون 
الحاجــة للتوجــه إلــى مراكــز التشــخيص والعــالج، ويتوجــب علــى الحــاالت 
القائمــة التوجــه لمراكــز التشــخيص والعــالج في حــال وجود أعــراض حادة 
أو أمــراض مزمنــة أو مــا يتوجب العــرض على الفريق الطبــي لتقييم حالتهم 
الصحيــة، منوًهــا بأن وزارة الصحة ســوف تتواصل مع البالغين من العمر 50 

عاما فما فوق من أجل المتابعة الدورية والتقييم.

ولفت رئيس قســـم مكافحة األمراض 
بـــإدارة الصحة العامة بـــوزارة الصحة 
بأن البروتوكـــول الخاص بالمخالطين 
الحجـــر  تطبيـــق  وجـــوب  إلـــى  أشـــار 
اكتشـــاف  فـــور  االحتـــرازي  الصحـــي 
الفرد مخالطتـــه لحالة قائمة، وتفعيل 
خاصيـــة الحجـــر الصحي فـــي تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي”. وبيـــن بأنـــه ســـيتم 
تسجيل المخالطين البالغين من العمر 
50 عامـــًا فمـــا فـــوق والذيـــن ظهـــرت 
عليهـــم أعـــراض، للفحـــص فـــي بداية 
الحجر ونهاية الحجر “اليوم العاشـــر”. 
وذكـــر الصياد بـــأن المخالطيـــن الذين 
ال تظهر عليهم أعـــراض والبالغين من 
العمر 49 فما دون، ســـوف يتم تطبيق 
الحجر الصحي االحترازي عليهم فوًرا 
ويتوجـــب عليهـــم الفحص فـــي اليوم 

العاشـــر أو إذا ظهـــرت عليهم أعراض، 
وسيكون لدى جميع المخالطين الذين 
تـــم رصدهم مـــن قبل الصحـــة العامة 
الخيـــار للفحـــص في القطـــاع الخاص 
مـــن خـــال مستشـــفيات معتمـــدة تم 

اإلعان عنها.
مواصلـــة  إلـــى  الصيـــاد  وأشـــار 
واستمرارية االلتزام بالعزل وااللتزام 
بنظافـــة اليدين وتغطيـــة األنف والفم 
لفترة ُتحدد حسب التقييم الطبي، إلى 
جانب اســـتخدم دورة ميـــاه منفصلة، 
القصـــوى لمخالطـــة  الضـــرورة  وعنـــد 
كمامـــات  ارتـــداء  يتوجـــب  اآلخريـــن 
الوجه والقفـــازات وترك أكبر مســـافة 
ممكنـــة عـــن اآلخريـــن، مبينـــا أهميـــة 
التزام الحاالت القائمة والمشـــتبه في 
إصابتهـــم بالفيروس والـــذي تقرر لهم 

العـــزل أو الحجر الصحـــي االحترازي 
المـــدة  خـــال  باإلجـــراءات  بالتقيـــد 

المقررة لمنع انتشار الفيروس.
مـــع  التواصـــل  ســـيتم  أنـــه  وأوضـــح 

الترصـــد  فـــرق  قبـــل  مـــن  الحـــاالت 
والمتابعـــة بـــوزارة الصحـــة مـــن أجل 
المتابعـــة الدوريـــة للحـــاالت القائمـــة، 
وفـــي حـــال ظهـــور األعـــراض التاليـــة 

فـــي  ضيـــق  أو  الســـعال  أو  كالحمـــى 
التنفـــس خال 14 يوًمـــا التالية يجب 
االتصـــال فوًرا على الرقم 444 وطلب 

الرعاية الطبية.
اإلجـــراءات  هـــذه  جميـــع  أن  يذكـــر 
االحترازية والقـــرارات الصادرة تأتي 
بهـــدف الحفـــاظ على صحة وســـامة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
البحريـــن، وتجنـــب تعريضهـــم لفرص 
انتقال الفيروس أو مضاعفاته. وهذه 
القـــرارات يطبق على مخالفيها قانون 
الصحة العامة رقم )34( لســـنة 2018، 
والقـــرارات التنظيميـــة، لضمان توفير 
أقصـــى درجـــات األمـــن الصحـــي مـــن 
خـــال منـــع انتشـــار العـــدوى وتقليـــل 
فرص التعـــرض لها. حيث أن اإلخال 
األشـــخاص  ســـيعرض  بالقـــرارات 

لمســـاءلة قانونيـــة، وُيعاَقـــب ُكل مـــن 
ُيخالف أحـــكام هذا القـــرار بالعقوبات 
لقـــرار  المخالفيـــن  بإحالـــة  المقـــررة 
الحجر إلى النيابة للتحقيق، وإحالتهم 
للمحاكمة لمعاقبتهم بالحبس لمدة قد 
تصل إلى ثاث أشـــهر أو الغرامة التي 
ال تقـــل عـــن 1000 دينـــار وال تتجـــاوز 
عشـــرة آالف دينـــار أو بإحـــدى هاتين 
العقوبتيـــن” طبقا لنص المـــادة )121(، 
والمـــادة )124( والتي نصت بالمعاقبة 
بالحبس وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار 
أو بإحـــدى العقوبتيـــن لكل مـــن أعاق 
تنفيـــذ اإلجـــراءات المنصـــوص عليها 
فـــي المـــادة )42( والتي حـــددت بعزل 
المصـــاب أو المشـــتبه بـــه فـــي المكان 

الذي تحدده الوزارة.

المنامة - وزارة الصحة

تحديث جديد لبروتوكوالت الحاالت القائمة والمخالطين
الصيـــاد: تطبيـــق العـــزل المنزلـــي فـــور ظهـــور نتيجـــة الفحـــص اإليجابيـــة دون التوجـــه للمراكـــز
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الهـــزاع: الرسائــل الملكيــة تعــزز التفــاؤل لــدى الجميــع
أكد  رئيس االتحاد العربي للتطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة، حسن بوهزاع، أن الرسالة المطمئنة التي بعثها 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، لجميــع المواطنين والمقيمين، بــأن مملكة البحريــن قادرة على 
تجاوز جائحة كورونا، والتغلب على تداعياتها، من شأنها تعزيز التفاؤل واإلرادة والمسؤولية الوطنية لدى الجميع،  والتأكيد 

على التكاتف والتعاضد، وتضافر جهود الجميع من أجل الوصول إلى بر األمان، وتحقيق وتعزيز األمن الصحي والمجتمعي.

وأعرب  بوهـــزاع عن بالغ الفخر 
مملكـــة  تحققـــه  بمـــا  واالعتـــزاز 
البحريـــن بقيـــادة جالـــة الملك، 
إدارة  فـــي  وريـــادة  تمّيـــز  مـــن 
اإلســـتثنائية،  الصحيـــة  األزمـــة 
مشيدا بتوجيهات جالة الملك، 
وتأكيـــد جالتـــه علـــى تســـخير 
كافـــة اإلمكانيـــات والســـبل مـــن 

أجل تجاوز الجائحة وآثارها. 
بالجهـــود  بوهـــزاع  وأشـــاد 
اللجنـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجبـــارة 
التنســـيقية برئاســـة ولـــي العهد 

رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفة،ومتابعتهـــا المســـتمرة 

لـــكل التطـــورات والمســـتجدات 
المتعلقـــة بفيـــروس كورونا، من 
أجـــل المضـــي بثبات فـــي تنفيذ 
الخطـــط التي ُوضعـــت لمختلف 
مســـارات التعامـــل مـــع فيروس 
كورونـــا والحـــد مـــن تداعياتـــه، 
منّوهـــا بالقـــرارات واإلجـــراءات 
التي تصدرها اللجنة التنسيقية 
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى صحة 
المواطنيـــن  جميـــع  وســـامة 

والمقيمين.
أهميـــة  بوهـــزاع  أكـــد  كمـــا 

المجتمـــع  أفـــراد  جميـــع  التـــزام 
اإلحترازيـــة  باإلجـــراءات 
الموصـــى  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
بها مـــن الفريق الوطنـــي الطبي، 
مشـــددًا فـــي الوقـــت ذاتـــه على 

ضـــرورة دعـــم جهـــود الطواقـــم 
الطبيـــة التـــي قدمـــت تضحيات 
كبيـــرة مـــن أجـــل الحفـــاظ على 
مـــن  الجميـــع،  وســـامة  صحـــة 
خال تضافر جهـــود كافة أفراد 
المجتمـــع بااللتـــزام باإلجراءات 
االحترازيـــة وعـــدم التهاون في 
تطبيقها والمشاركة بفاعلية في 

الحملة الوطنية للتطعيم.
مملكـــة  “إن  بوهـــزاع  وقـــال 
البحريـــن من أوائـــل الدول التي 
حرصـــت علـــى إطـــاق الحملـــة 
وتوفيـــر  للتطعيـــم،  الوطنيـــة 
للمواطنيـــن  مجانـــًا  اللقاحـــات 
عادلـــة  بصـــورة  والمقيميـــن 
وطنـــي  وكواجـــب  ومتكافئـــة، 
يحتـــم علينـــا أن نواصـــل بحـــذر 

االلتزام بكافـــة التعليمات وأخذ 
اللقاح المضـــاد للفيروس، حيث 
ســـيثمر ذلـــك فـــي القضـــاء على 
المكانـــة  وترســـيخ  الجائحـــة، 
الريادية والمتميزة التي وصلت 
إليها مملكـــة البحرين في مجال 
والخدمـــات  الصحيـــة  الرعايـــة 
العاجية على المستوى العالمي.

واختتم بوهزاع تصريحه داعيا 
هللا أن يتغمـــد ضحايـــا فيروس 
رحمتـــه،  بواســـع  “كورونـــا” 
ويســـكنهم فســـيح جناته، ويمّن 
على المصابين بالشفاء العاجل، 
البحريـــن  مملكـــة  يحفـــظ   وأن 
أرضهـــا،  علـــى  يقيـــم  مـــن  وكل 
ويديم عليهـــا األمن واألمان في 

ظل قيادة جالة الملك.

المنامة  - جمعية الكلمة الطيبة

جهود جبارة 
تبذلها “التنسيقية” 
برئاسة ولي العهد 

حسن بوهزاعرئيس الوزراء

مخالفـة 41 مطعًما ومقهـى لم تتقيد باإلجــراءات
ــة ــي ــارج ــخ ــات ال ــب ــل ــط ــر ال ــب ــم الــخــدمــة ع ــدي ــق ــى ت ــل ــد ع ــدي ــش ــت ال

بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  أعلنـــت 
الصحة عـــن مخالفة 41 مطعما ومقهى 
إثـــر مخالفتهـــا لإلجـــراءات االحترازية 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد19-( 
وذلـــك بالتنســـيق مـــع وزارة الداخليـــة، 
ووزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة، 
وهيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعارض، 
حيـــث تم خـــال الزيـــارات التفتيشـــية 
باإلجـــراءات  تقيدهـــا  عـــدم  رصـــد 
والصحيـــة  التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الواجـــب تطبيقهـــا 
الفيـــروس، وتـــم علـــى غرارهـــا اتخـــاذ 
هـــذه  إلحالـــة  الازمـــة  اإلجـــراءات 

المطاعم للجهات القانونية.
وخال الزيارة التفتيشـــية التي قام بها 
المفتشـــون بمختلـــف محافظات مملكة 
البحريـــن يوم األحـــد الماضي في إطار 
تكثيـــف الحمـــات التفتيشـــية والتأكد 
مـــن تطبيقهـــا، تـــم زيـــارة 211 مطعًمـــا 
ومقهـــى، وتـــم التشـــديد علـــى التوعية 
والقـــرارات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
التي أعلن عنهـــا الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والتـــي من 
ضمنهـــا غلـــق هـــذه المنشـــآت واقتصار 
الطلبـــات  تقديـــم الخدمـــة مـــن خـــال 

الخارجية والتوصيل فقط.
وبينـــت الـــوزارة أنه نظـــًرا لمخالفة تلك 
واالشـــتراطات  لإلجـــراءات  المطاعـــم 

التنظيمية المنصـــوص عليها في القرار 
2020 بشـــأن  51 لســـنة  الـــوزاري رقـــم 
االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها 
فـــي المطاعم والمقاهـــي الحتواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيـــد19-(، 
ورصـــد مخالفـــات للتعليمـــات الصادرة 
بهذا الشـــأن، تم تطبيـــق القوانين حيال 

المطاعم المخالفة.
أمـــا بشـــأن بقيـــة المحـــال التـــي تمـــت 
الرقابـــة عليهـــا فـــي كافـــة المحافظات، 
فقـــد تـــم تنبيـــه بعـــض المحـــات ممـــن 
لوحـــظ لديهم قصـــور في آليـــة تطبيق 
بعـــض اإلجـــراءات والتـــي هـــي قابلـــة 
للتصحيـــح، فتم تصحيحهـــا في الحال 
مـــن قبـــل أصحاب تلـــك المحـــال. ودعا 

المفتشون الجميع إلى مواصلة االلتزام 
العاليـــة،  المســـؤولية  بـــروح  والتحلـــي 
واإلبـــاغ الفـــوري عـــن أي مخالفـــات أو 
تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه 
الخطوات المهمة تأتـــي لتأمين الصحة 
العامـــة وللتحقـــق مـــن التـــزام األفـــراد 
وأصحـــاب المطاعـــم والمقاهـــي وبقية 
المحـــات ذات العاقـــة بالصحة العامة 
باإلجراءات االحترازية واالشـــتراطات 
الصحيـــة الواجب تطبيقهـــا، وهو األمر 
الذي يعد مرتكزا مهما للحد من انتشـــار 
تتواصـــل  حيـــث  كورونـــا،  الفيـــروس 
الزيـــارات الميدانيـــة ويتم بـــذل أقصى 
الازمـــة  اإلجـــراءات  الجهـــود واتخـــاذ 

لضمان صحة وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

تنفيًذا لقرارات اللجنة التنســـيقة، وبناء على عرض الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفايـــروس كورونـــا – كوفيـــد 19 – بشـــأن إجراء الفحص الســـريع 
لجميـــع الموظفيـــن الذين هم على رأس العمل، باشـــرت هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل بإجراء الفحص الســـريع الختبار فيروس كورونـــا لموظفيها بجميع 

فروعها.
وقالت مديرة إدارة االتصال بهيئة تنظيم سوق العمل هناء الصفار إّن دعم 
جهـــود فريق البحرين الطبي في مكافحة انتشـــار جائحـــة فيروس كورونا 
يعتبـــر واجًبـــا ومســـؤولية وطنية تتطلب تعاوًنا اجتماعًيا واســـًعا، مشـــيرًة 
إلـــى أهمية االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازيـــة والتعليمات الصادرة عن 
الفريـــق الطبي.  وأشـــارت إلـــى أّن هيئة تنظيم ســـوق العمـــل وحرًصا على 
ســـامة موظفيهـــا ومراجعيهـــا، بدأت في إجـــراء الفحص الســـريع الختبار 
فيـــروس كورونـــا لموظفيهـــا فـــي كافـــة فروعهـــا المختلفـــة بكل مـــن الفرع 
الرئيـــس بمنطقـــة الســـنابس، فرع مينـــاء ســـلمان، مركز خدمـــات الوافدين 
بمنطقـــة ســـترة الصناعيـــة، ومركز حمايـــة ودعـــم العمالة الوافـــدة بمنطقة 
الســـهلة الشـــمالية، وفرع الهيئة بمنطقة الرفاع البحير، الفتا إلى أنه ســـيتم 
إجـــراء الفحص الســـريع بصـــورة دوريـــة للموظفين الذي يباشـــرون عملهم 

اليومي في الهيئة.

فحص سريع لموظفي “سوق العمل” بجميع الفروع

على الحاالت القائمة التوجه لمراكز 
التشخيص والعالج في حال وجود أعراض 

حادة أو أمراض مزمنة

“الصحة” تتواصل مع البالغين 50 عاما 
فما فوق من أجل المتابعة الدورية 

والتقييم
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

كورونا أعطتنا ثالثة أنواع من الناس
أصبحت جائحة كورونا مرآة صادقة للحياة الخاصة والعامة للناس، 
حيـــث أفرزت لنا وبالحجج والحســـابات والهندســـة ثالثـــة أنواع من 
النـــاس، النوع األول بال حس وال قلب وال صواب، ومشـــاعر متجمدة 
وغير قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية، وأسلوب عمل هذا النوع 
وتصرفاته وممارســـاته تعكس البيت المظلم الذي يعيش فيه، وهذه 
الفئة من الناس مكبلة بمختلف أصفاد وقيود التخلف والغباء وصدأ 
الذهـــن، ومهمـــا فعلـــت معها وقدمـــت لها باألدلـــة والبراهيـــن خطورة 
األوضـــاع وضرورة اتباع التعليمات واإلرشـــادات كتجنب التجمعات 
العائليـــة ولبس الكمام وتعقيم اليد وبقية التعليمات المتعارف عليها، 
تشـــعر بالضوضاء وكأنها تســـمع نغمة جديدة في الحياة غير معتادة 
عليهـــا... فلهـــؤالء مناخ فريد وغريب والعيـــاذ بالله، واألنكى من ذلك 
أنهـــم اســـتعانوا بمخيلتهـــم المريضة في نشـــر اإلشـــاعات واألباطيل 
فـــي مختلف وســـائل التواصـــل االجتماعـــي أو الثرثرة المباشـــرة مع 

اآلخرين. 
والنـــوع الثانـــي هو الجزء غيـــر المرئي مـــن الواقع، أو اإلنســـان الذي 

يغدو محض شبح أو هيكل أو رمز مبهم تماما، فال تعرف لهذا النوع 
أي رأي وال أرضـــا وال ســـماء، وبصـــورة أدق وأشـــمل “متـــردد”، ينتظر 
التقاط المشـــاهد لتكتمل الصـــورة أمامه ثم يتحرك ويحاول أن يضع 
األســـئلة، وهذا النوع ال يقف على رقعة صلبة من األرض ويفتقد إلى 
صوت الحق والشخصية وال يسير على قواعد ثابتة، فكل يوم تجده 
يحمـــل الفتة وأفالما وقطع ديكور ووجوه ممثلين ويجري تعديالت 
وتغييرات حســـب الوضع األفضل.. هؤالء محاصرون حصارا مخيفا 

وال نعرف متى سيخترقون جدار التردد ويرون ما يدور حولهم.
والنـــوع الثالـــث هـــو الملتـــزم والماهر في العمـــل مـــع كل التوجيهات 
واإلرشادات التي يصدرها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، 
وواســـع األفـــق والوعـــي ويعمل بحزم وعزم من أجل ســـالمة نفســـه 
وأهلـــه ومجتمعـــه، متحمال كامـــل المســـؤولية الوطنية وقـــادرا على 
النـــزول في ميـــدان التحديات والمحك وال خوف عليـــه، وهذه الفئة 
ســـطرت الرسم األمثل لألجيال القادمة والحاضرة في معنى االلتزام 

والمسؤولية الوطنية الكبرى.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ألهمتنـــي روح اللحمة الوطنية التـــي بدت ُمدّوية بصوت يحمل أجمل 
معانـــي األمل والرجاء، لرفع معنويات الشـــعب البحريني في مواجهة 
الموجة الجبارة التي اجتاحت المنطقة من تداعيات انتشار الجائحة، 
وفي ذلك تتجدد الجهود الوطنية المخلصة وتتواصل على المســـتوى 
الشخصي أو المؤسسي كي تعزز جهود الدعم والمساندة بكل صورها.
ولنـــا فـــي ذلك رســـالة واعيـــة أطلقهـــا مواطن مثقـــف واٍع فـــي إحدى 
قنـــوات التواصل االجتماعي، تقول: “االطمئنـــان نصف الدواء”، حيث 
أراد مـــن خاللهـــا بـــث روح الطمأنينـــة في نفـــوس أعضـــاء المجموعة، 
فعـــالً لقد أحســـن االختيـــار في رســـالته الراقية، ولنـــا أن نكمل ونقول 
لـــه أيًضـــا إن “الصبر أول خطوات الشـــفاء”، ونحن علـــى ثقة تامة بأننا 
في مرحلة ســـتنقضي بكل ما بها من ألم وشـــدة، هذا ما نريده في هذا 
الوقت بالتحديد، تعزيز الجانب المناعي لدينا بكل مقومات اإليجابية 
والحرص على نشـــر الطمأنينة في نفـــوس اآلخرين ومراعاة ما يصدر 
منـــا فـــي مختلـــف المواقـــف، حفاظا علـــى حالـــة االتزان النفســـي لدى 
الجميـــع، ولتكـــن تجارب اآلخرين الذين تجـــاوزوا أصعب مراحل هذه 

األزمـــة حاضرة أمامنـــا لالمتثال، ولنعلم بأن أصعـــب األزمات العالمية 
حدة لها نهاية مهما بلغت في حدتها وضررها، خصوصا إن لم تجد لها 
حلوال بعد، لكننا هنا نتعامل مع أزمة لها حل جذري من منطلق علمي، 
يتمثـــل فـــي “القـــرار القاطع” عبـــر التزام الجميـــع بالتباعـــد االجتماعي 
واألخـــذ باالحتـــرازات جميعهـــا، وهـــذا ما يعـــزز جانـــب االطمئنان بعد 

الخوف، والراحة بعد القلق.
وشكًرا ألف مرة لكوادرنا الوطنية المخلصة والمؤسسات الوطنية  «

اإلعالمية المتواصلة مع الحدث لتسليط الضوء على الجهود الوطنية 
لنشر الوعي المجتمعي بأهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية لمواجهة 

الجائحة عبر رسالة برنامجنا الوطني “بكم نعود” الذي انطلق هذا 
األسبوع في حلته الجديدة، فهذا غيض من فيض عطائهم المستمر 
وعملهم الدؤوب لبث روح العزيمة والتفاؤل بتجاوز األزمة من خالل 

الوعي المجتمعي، وحتًما سنعود، وسنبقى داعمين لكل الجهود التي 
يبذلها فريق البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، متواصلين مع الحدث بنفس 

راضية، متأملة للخير فيما هو قادم.

د. حورية الديري

حتًما سنعود

م الشكر  أخطأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حين قدَّ
إليـــران علـــى دعمهـــا المقاومة الفلســـطينية بالمـــال والتقنية )كما يقـــول( التي 

مكنتها من تطوير صواريخ المقاومة كما ُيشاع!
وإن كان من المعروف أن السياسة هي فن الممكن وأنه ال ثوابت فيها، فأعداء 
اليـــوم قـــد يصبحون حلفاء الغد، وحلفاء األمس قـــد يكونون أعداء اليوم، إال 
ا عندما شـــكر  أن رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس ارتكب خطأً سياســـيًّ
إيران؛ ألنه بذلك قد آذى مشاعر الماليين من الجماهير العربية الداعمة للقضية 

الفلسطينية باعتبارها قضيتهم، فالفلسطينيون هم عرب قبل أي شيء.
على العموم من المتفهم أن أي شـــعب محتل ُيناضل من أجل حريته من حقه 
أن يستعين بأية جهة ُتقدم له أي نوع من أنواع الدعم والمساندة، حتى لو كان 
ذلـــك بالـــكالم والدعاية فقط كما تفعل إيران وتركيا في القضية الفلســـطينية، 
فتصريحـــات قادتهم مجرد تصريحات حنجورية )يعني فنجرية بق كما يقول 

إخواننا المصريون(.
وإذا كنـــا نســـمع جعجعـــة من إيران وال نـــرى طحيًنا منها فيمـــا يتعلق بالقضية 
الفلســـطينية، فهـــذا هـــو دأب إيـــران صاحبـــة شـــعار “المـــوت ألميـــركا المـــوت 

إلســـرائيل”، كما هـــو دأب أذرعها بالوكالـــة في عالمنا العربي، فطوال عشـــرات 
الســـنين وهـــم ُيصدعون رؤوســـنا بمثـــل هذه التصريحـــات ولْم نـــَر منهم يوًما 
هـــة للمحتل اإلســـرائيلي، ولـــو حتى على ســـبيل الخطأ  رصاصـــة واحـــدة موجَّ

“رصاصة طائشة”.
عموًمـــا يـــرى العرب أن اللـــوم كل اللوم يقع على إســـرائيل التي ترفض مبادرة 
الســـالم العربيـــة التـــي أطلقهـــا خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك عبدهللا بن 
عبدالعزيـــز - رحمه هللا - عـــام 2002م، فقبول هذه المبادرة كفيل بانتهاء هذه 
األوضاع المأساوية في المنطقة، وتحقيق السالم العادل والشامل بين العرب 
واإلسرائيليين، وخير ضامن لتقبل الشعوب العربية إلسرائيل وإقامة عالقات 

طبيعية معها.

أما إصرار إسرائيل على قتل الفلسطينيين، وهدم منازلهم، وتشريدهم من  «
أراضيهم، وتعمد االعتداءات المتكررة على المسجد األقصى المبارك، وضرب 

المصلين وترويعهم، والبطش باألطفال والنساء والشيوخ، وطرد اآلمنين من 
ر األوضاع في  بيوتهم، واالستيالء عليها أو هدمها... كل ذلك كفيٌل باستمرار تفجُّ

المنطقة.

Osailanim 
@yahoo.com

د. غسان عسيالن

المقاومة الفلسطينية وإيران!

صفا واحدا ضد أعداء البحرين
فوضـــى التدخالت القطرية في الشـــأن الداخلي البحريني، واســـتمرارها 
وتصعيدها على هذا النحو المشين، تحمل دالالت النوايا المبيتة والمعلنة 
إلدماء الســـيادة الوطنية واألمن القومـــي لبالدنا، وهو ما لن يتحقق قيد 

شعرة وفي الوطن رجاالت أوفياء صدقوا ما عاهدوا هللا عليه.
هـــذه التدخـــالت الفوضويـــة والمفضوحة للجميـــع، والتي تســـتميت دوما 
لتشويه سمعة البحرين الدولية، في مجاالت حقوق اإلنسان وحرية الرأي 
والتعبير والحقوق الديمقراطية وغيرها، تأتي - بشكل مناقض - من قطر، 

الخاوية على عروشها من كل ذلك حتى لحظة كتابة هذه السطور.
البحريـــن وفـــي تاريخها السياســـي والدبلوماســـي العريـــق والرزين، لم 
تأخذ قرارًا واحدًا يمس دولة بعينها في شأنها الداخلي بشكل أو بآخر، 
وكل تحركاتهـــا صغيـــرة كانـــت أم كبيرة، هـــي من خالل إجمـــاع البيت 
العربـــي وجامعـــة الدول، ومنظومـــة مجلس التعـــاون الخليجي، فلذلك 
ُتحتـــرم البحرين مـــن الداني والقاصي، وُتقدر مواقفهـــا، وال تعاتب من 

أحد، فهل لقطر اإلسالم السياسي ذات النصيب؟
حين أخذت البحرين قرار المقاطعة، لم تفجر في الخصومة كما يفعل النظام 
القطري البارع في خلق شبكات التجسس والموت والتخريب، وحين مدت 
البحرين يدها أسوة بنظيراتها األخرى للمصالحة وبادرت بالتواصل مرتين 
مـــع قطر لتســـوية الملفات العالقـــة، تعنتت األخيرة وكابـــرت، ورأتها فرصة 
للغـــدر وإطـــالق بوق قنـــاة الجزيرة المأجـــورة لكي ُتصدر برامجهـــا المعلبة 
والمختلقـــة، ولخفـــر الســـواحل للتمادي في اســـتهداف البحـــارة، فمن الذي 
يستطيع أن يعتب على البحرين اليوم ويحملها مسؤولية أي مما يحدث؟

كل الـــدول مدعـــوة اليوم لتســـجيل موقفهـــا قبالة التدخـــالت القطرية 
المؤثمة التي تبث الخراب بالمنطقة، وتفتت العالقات ما بين الشعوب 

وتستهدف أمن الدول.
أمـــا نحن، فســـنظل دائمًا كمـــا نحـــن، متخندقين خلف قيادتنـــا ووطننا 

وشعبنا الوفي، نقاتل ألجلهم حتى الرمق األخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الملتحقون بالتعليم... من البدايات إلى اآلن )4(
بينا قبالً أنه مع تحول مدرسة جوزة البلوط إلى مدرسة الرجاء في )1922م( 
وزيـــادة المســـجلين بها بـ 36 في )1929م( وارتفـــع إلى 76 في )1930م(، بلغ 
المســـلمون فيها 55، واليهود والمســـيحيون والهنود 21، وبلغ عدد طالباتها 
107، منهـــم 76 مســـلمة و26 يهودية و5 مســـيحيات، وبلـــغ الملتحقون 145 
فـــي )1959م( منهـــم 140 طالبـــة، 111 منهـــن مســـلمات، ونضيـــف اليـــوم أن 
أغلب مدرسات مدرسة الرجاء “من خريجاتها” وفقًا للشيخة مي آل خليفة، 
وانتقلـــت لمبناهـــا الجديد في )1968م( على يد ليلى حيدر - زوجة يوســـف 
حيدر أحد البحرينيين المســـيحيين القالئل – واســـتمرت كمديرة للمدرســـة 
حتـــى )1991م(، ونمـــا عـــدد طالبها مـــن 250 طالبًا فـــي )1970م( إلى 1000 

طالب وطالبة في )1990م( وصار دخلها )2،200،000( دوالر سنويًا.
ومـــع تأســـيس أول مدرســـة نظاميـــة حكومية وهي مدرســـة الهدايـــة الخليفية 
للبنين بالمحرق في )1919م( وإنشـــاء أول مدرســـة رسمية للبنات بالمحرق في 
)1928م(، وصل عدد المدارس الحكومية إلى 8 مدارس في )1930م( بها )600( 
طالـــب، منهـــم أكثر من )83 %( بنينًا أي )500(، و)100( بنات، وفي عام )1945م( 

زاد عدد المدارس بعشر ليصل إلى )18( للبنين )13( و)5( للبنات.
فـــي العـــام )1970 - 1971م( فـــاق عـــدد المـــدارس )111( منهـــا )64( للبنين 
و)47( للبنات، طبقًا للدكتور محمد الرميحي، وبعد عشـــرين عامًا )1990م( 
أصبحـــت هنـــاك )155( مدرســـة فـــي البحريـــن، )81( للبنيـــن و)74( للبنات، 
التحق بها )95،724( طالبًا وطالبة، منهم )48،385( ذكور و)47،339( إناث، 
وبعـــد 11 عامـــًا فـــي )2001م( – وفقًا لورقتنا المقدمة فـــي مجلس “البالد” 
الرمضانـــي االفتراضي بضيافة مجلس عائلة الحواج في )26/4/2021م(، 
حيث أفادت إحصائيات هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية لمؤشرات 
التعليـــم خالل التعـــدادات الثالثـــة األخيـــرة )2001 و2010 و2020م( إلى 
ارتفـــاع إجمالي الملتحقين بالتعليم )3 ســـنوات فأكثـــر( للبحرينيين وغير 
البحرينييـــن من ذكـــور وإناث خالل الفترة )2001 - 2020م(، بأكثر من 74 

% أي 131،769 وذلك من 177،788 إلى 309،557.
حيث شهدت التسع سنوات األولى من بداية األلفية الثالثة نقلة كبيرة  «

تجاوزت 55.9 % أي بزيادة بلغت 99،348 - بمتوسط سنوي فاق 11 ألف 
طالب وطالبة جددا - وذلك من 177،788 إلى 277،136. في حين لم تتجاوز 

نسبة النمو في العشرة أعوام الثانية )2010 - 2020م( ما نسبته 11.5 % 
تقريبًا، أو بـ 31،821، وذلك من 277،136 إلى زهاء )310،000(.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com
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