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اســتــقــبــل الــشــيــخ خــالــد بن 
الــديــوان  وزيـــر  آل خليفة  أحــمــد 
الـــمـــلـــكـــي بـــمـــكـــتـــبـــه بــــالــــديــــوان 
الــمــلــكــي أمــــس الــشــيــخ ســلــمــان 
آل خليفة  سلمان  بن  أحمد  بن 
رئــيــس ديــــوان ســمــو ولـــي العهد، 
وذلـــــك بــمــنــاســبــة صـــــدور األمـــر 
الــمــلــكــي الــســامــي بــتــعــيــيــنــه في 

منصبه الجديد.
وأعرب وزير الديوان الملكي 
عــــن تــمــنــيــاتــه لــلــشــيــخ ســلــمــان 
هذه  أداء  فــي  والــســداد  التوفيق 

المهمة.
ــــن جـــانـــبـــه أعـــــــرب رئـــيـــس  مـ

السامية  الملكية  بالثقة  اعــتــزازه  بالغ  العهد عن  ولــي  ديــوان سمو 
التي حظي بها، شاكًرا وزير الديوان الملكي على تهنئته وتمنياته 

له بالتوفيق.

الخارجية  وزارة  وكيل  المنصور  أحمد  توفيق  السفير  أجــرى 
للشؤون القنصلية واإلدارية، أمس الثالثاء الموافق 1 يونيو 2021م، 
نا  تانيت  السيد  لقاًء مع  المرئي،  االلكتروني  االتصال  تقنية  عبر 

سونخال، سفير مملكة تايالند لدى مملكة البحرين. 
وقد أشاد السفير توفيق أحمد المنصور خالل اللقاء بالمسار 
بين  القائمة  الوثيقة  الثنائية  الــعــالقــات  تشهده  الـــذي  المتقدم 
من  إليه  وصلت  ومــا  الصديقة،  تايالند  ومملكة  البحرين  مملكة 
مستوى متميز على المجاالت كافة، مؤكًدا حرص مملكة البحرين 
بين  المشترك  الثنائي  التعاون  أوجه  مختلف  تطوير  على  الدائم 
للسفير  متمنًيا  الصديقين،  البلدين  مصالح  يخدم  بما  البلدين 

دوام التوفيق والسداد. 
المتميز  المستوى  سونخال  نا  تانيت  السيد  ثمن  جهته،  من 
البحرين  مملكة  بــيــن  تجمع  الــتــي  والــتــعــاون  الــصــداقــة  لــعــالقــات 
مؤكًدا  مستمرين،  وتطور  نماء  من  به  تتسم  ومــا  تايالند  ومملكة 
حرص بالده على توطيد هذه العالقات بما يعود بالخير والمنفعة 
الرقي  دوام  البحرين  لمملكة  متمنًيا  الصديقين،  البلدين  على 

والمنعة واالزدهار. 
جرى خالل اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من 

الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك. 

استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جاللة الملك لشؤون 
اإلعالم بمكتبه في قصر القضيبية أمس مياموتو ماسايوكي سفير 
اليابان لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا لبالده 

في البحرين.
منصبه  فــي  بتعيينه  وهــنــأه  الياباني،  بالسفير  الحمر  ورحــب 
لتطوير  مــهــامــه  فــي  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  دوام  لــه  متمنيًا  الــجــديــد، 
وترسيخ عالقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع 
بين البلدين الصديقين، وأشاد بعمق العالقات البحرينية اليابانية 
وما وصلت إليه من مستوى متقدم في جميع المجاالت وبخاصة 
على الصعيد اإلعالمي لكل ما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما 

الصديقين.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن الشكر والتقدير للمستشار 
نبيل الحمر وعن سعادته بتعيينه سفيرًا لبالده في البحرين، مؤكدًا 
مواصلة العمل لتعزيز العالقات المتميزة وتنمية مجاالت التعاون 

الثنائي بين البلدين الصديقين على كل المستويات.
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الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 

لإيطاليا الوطني  بالعيد  يهنئان 
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
سيرجيو  الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  المفدى  الــبــالد  عاهل 
العيد  ذكـــرى  إيــطــالــيــا، وذلـــك بمناسبة  رئــيــس جــمــهــوريــة  مــاتــاريــال 

الوطني لبالده. 
بموفور  لــه  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب  عــن  فيها  جاللته  وأعـــرب 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
ذكرى  بمناسبة  وذلــك  إيطاليا,  جمهورية  رئيس  ماتاريال  سيرجيو 
العيد الوطني لبالده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته 

له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
الــعــهــد رئــيــس مجلس  كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الملكي ولـــي 
وزراء  رئيس  دراغــي  ماريو  السيد  إلــى  مماثلة  تهنئة  برقية  الـــوزراء 

جمهورية إيطاليا.

ــبــــل ســــمــــو الـــشـــيـــخ  ــقــ ــتــ اســ
خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الدكتور عبداللطيف بن راشد 
الذي  الخارجية  وزيــر  الزياني 
ــلــــع ســــمــــوه عـــلـــى الـــبـــرامـــج  أطــ
والخطط التي تنفذها الوزارة 
لتطوير عملها وأداء منتسبيها 
ســــــــــواء مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــمـــل 

السياسي أو الدبلوماسي.
برنامج  استعراض  تم  كما 
ــمـــل أكـــاديـــمـــيـــة مــحــمــد بــن  وعـ
لــلــدراســات  خليفة  آل  مــبــارك 
التي  والـــدورات  والدبلوماسية 
لمنتسبي  األكاديمية  تنظمها 
مستوياتهم  كـــل  عــلــى  الــــــوزارة 
لتمكينهم من اكتساب المزيد 
فيما يخص العمل، ومن خالل 

تـــبـــادل الــمــنــجــزات والــتــجــارب 
العمل  مجاالت  في  المكتسبة 

المختلفة.
وقـــــد أشـــــــاد ســـمـــو الــشــيــخ 
خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد 
عبداللطيف  الــدكــتــور  بجهود 
ــانــــي ومــنــتــســبــي الــــــــوزارة  ــزيــ الــ
ــوزارة  ــ ــى تــطــويــر الــ الـــرامـــيـــة الــ
بــدورهــا  الــقــيــام  مــن  وتمكينها 
فــــي تــنــمــيــة وتـــعـــزيـــز عـــالقـــات 
ــدول  ــع الــ مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـ
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة ورعــايــة 
في  المملكة  مواطني  مصالح 

الخارج.
الدكتور  أعــرب  جانبه،  من 
بالغ  عن  الزياني  عبداللطيف 
شكره وتقديره للدعم والتوجيه 
الـــذي يــلــقــاه مــن ســمــو الشيخ 

خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد 
فــيــمــا يــخــص بـــرامـــج وخــطــط 
تــــطــــويــــر الـــــــــــــوزارة واالرتــــــقــــــاء 
ــيـــديـــن  ــعـ ــا عــــلــــى الـــصـ ــهـ ــلـ ــعـــمـ بـ
الــداخــلــي والــخــارجــي وبــالــدور 
الــــذي تــقــدمــه األكــاديــمــيــة في 

هذا المجال.
كـــمـــا تــلــقــى ســـمـــو الــشــيــخ 
خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد 
عـــددًا من  الخارجية  وزيــر  مــن 
اإلصـــــــدارات الــتــي تــوثــق عمل 

الوزارة وانجازاتها.
حـــــــــــــــضـــــــــــــــر الــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــاء 
ــورة  الـــشـــيـــخـــة مــنــيــرة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
خـــلـــيـــفـــة  آل  ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ بـــــنـــــت 
ألكاديمية  التنفيذي  الــمــديــر 
لــلــدراســات  مــبــارك  بــن  محمد 

والدبلوماسية.

محم�د ب�ن مب�ارك يطل�ع عل�ى برام�ج وخط�ط تطوي�ر العم�ل ب�وزارة الخارجي�ة

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل لقائه وزير الخارجية.

أكد علي بن محمد الرميحي 
بــه  ــر  ــمــ يــ مـــــا  أن  اإلعــــــــــالم  وزيـــــــــر 
اإلعــــــــالم الـــعـــربـــي مــــن تـــحـــديـــات 
مهنية متعددة، تجعل من تطوير 
ــبـــشـــري واالســـتـــثـــمـــار  الــعــنــصــر الـ
الــوطــنــيــة وتحديث  الـــقـــدرات  فــي 
ــبــــة  الــــمــــنــــاخ الـــتـــشـــريـــعـــي ومــــواكــ
ــرورة  ــ الـــمـــســـتـــجـــدات الــتــقــنــيــة ضـ
اإلعالمي  الخطاب  لتطور  ملحة 
تحقيق  مــن  تمكن  الـــذي  العربي 
تحديات  يــواجــه  ولكنه  االنــتــشــار 

في صناعة التأثير.
جاء ذلك خالل مشاركة وزير 
اإلعـــــــالم فــــي الــنــســخــة الــســابــعــة 
عـــشـــرة مـــن الــمــلــتــقــى اإلعـــالمـــي 
ُعــقــد عــبــر تقنية  الــــذي  الــعــربــي 
ــاركـــة  ــمـــشـ ــي بـ ــ ــرئـ ــ ــمـ ــ االتـــــــصـــــــال الـ

أحــمــد أبـــو الــغــيــط األمــيــن الــعــام 
ــدول الــعــربــيــة وعـــدد  ــ لــجــامــعــة الــ
من وزراء اإلعالم العرب، بحضور 
نــخــبــة مــن اإلعــالمــيــيــن والــكــتــاب 
واألكـــاديـــمـــيـــيـــن والــبــاحــثــيــن من 

الدول العربية.
ــر  ــد وزيـ ــالل مــشــاركــتــه أكــ ــ وخـ
أثبتت  كورونا  جائحة  أن  اإلعــالم 
ودوره  ــي  ــربـ ــعـ الـ اإلعـــــــالم  أهـــمـــيـــة 
الــفــاعــل فـــي تــنــويــر الـــــرأي الــعــام 
ــه لـــمـــواجـــهـــة هـــذا  ــيــ ــز وعــ ــزيــ ــعــ وتــ
الـــوبـــاء، إال أنــهــا فــي الــوقــت ذاتــه 
الفوضى  دلياًل على حالة  قدمت 
الــعــالــمــي  ــالم  ــ اإلعـ يعيشها  الــتــي 
ــعـــدد  مــــع انـــتـــشـــار الـــشـــائـــعـــات وتـ
أزمة صحية  في  وتناقضها  اآلراء 
فيها  الــحــديــث  يقتصر  أن  يــجــب 

القطاع  فــي  المتخصصين  على 
الطبي.

وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر اإلعـــــــــــــــالم أن 
يعد  لــم  التعبير  حــريــة  مصطلح 
والعاملون  اإلعــالمــيــون  يــتــداولــه 
في هذا المجال، في ظل الفضاء 
الـــــواســـــع الـــــــذي وصــــــل إلــــــى حــد 
ــا جــعــل  ــــالت اإلعـــــالمـــــي، مــ ــفـ ــ االنـ
اإلعــالمــيــيــن أنــفــســهــم يــطــالــبــون 
في  اإلعــالمــيــة  العملية  بتنظيم 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــل الــ ــائــ وســ
حــفــاًظــا عــلــى حــقــوقــهــم وحــقــوق 
أن هناك  إلـــى  اآلخـــريـــن، مــشــيــًرا 
شركات تسيطر وتؤثر على حرية 
التعبير عالمًيا بحكم استحواذها 

على وسائل االتصال والتواصل.
ــر اإلعــــالم عــلــى أن  وشـــدد وزيـ

الــتــحــدي األبـــرز لــإعــالم العربي 
بــوســائــلــه الــتــقــلــيــديــة والــحــديــثــة 
المعادية  للحمالت  التصدي  هو 
ــا الـــــعـــــربـــــي، ومــــواجــــهــــة  ــنــ ــنــ لــــوطــ
الــشــائــعــات وحـــمـــالت الــتــحــريــض 
الدول  لتفتيت  والسعي  واإلســاءة 
العربية وشق نسيجها المجتمعي 
وضـــــرب وحـــدتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة، من 
جـــهـــات إعـــالمـــيـــة تــتــبــنــى خــطــاًبــا 
العربية  مجتمعاتنا  على  دخياًل 
تلك  مــراد  يتحقق  ولن  األصيلة، 
وعينا  وتعزيز  بتكاتفنا  الجهات 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــي والـــتـــفـــافـــنـــا حـــول 
ــة الـــجـــامـــعـــة،  ــيـ ــنـ ــادئ الـــوطـ ــبــ ــمــ الــ
والتوعية  التنوير  معركة  لكسب 
والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن واســتــقــرار 

دولنا. 

خالل الملتقى الإعالمي العربي.. وزير الإعالم:

ال��ع��ام ال������راأي  ت��ن��وي��ر  ف���ي  ال��ف��اع��ل  ال��ع��رب��ي  الإع������الم  دور  اأث��ب��ت��ت  ك���ورون���ا 

ال�ش�ائعات انت�ش�ار  م�ع  العالم�ي  الإع�الم  يعي�ش�ها  الت�ي  الفو�ش�ى  حال�ة  عل�ى  دلي�ال  قدم�ت  الجائح�ة 

} وزير اإلعالم.

الصحة  وزيـــرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة  األســتــاذة  بعثت 
برقية هنأت فيها الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير 
ختام  بمناسبة   ،)WHO( العالمية  الــصــحــة  لمنظمة  الــعــام 
الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي ُعقدت 
إلــــى 31 مـــايـــو 2021،  الــفــتــرة مـــن 24  فـــي  فـــي جــيــنــيــف خــــالل 

افتراضيا بحضور الدول األعضاء.
وأعـــربـــت الـــوزيـــرة »الــصــالــح« عــن بــالــغ فــخــرهــا بمضامين 
خطاب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في ختام الدورة 
الجائحة  ومنع  الجائحة،  هــذه  »إنهاء  نحو  والسبعين  الرابعة 
الــتــالــيــة«، وعــقــد الــعــزم لــبــذل قــصــارى الــجــهــود لتعزيز كــل من 
والمعاهدة  العالمي  الصحي  واألمن  العالمية  الصحة  منظمة 
إلى جانب  التأهب لمواجهة الجائحة واالستجابة لها،  بتكفل 
تعزيز االستعداد للجوائح المستقبلية واالستجابة لها، وتعزيز 

استعداد منظمة الصحة العالمية لحاالت الطوارئ واالستجابة 
لها.

الدكتور  سعي  على  الصحة  وزيـــرة  اثنت  السياق  هــذا  وفــي 
الــــدؤوب ومـــا قــامــت بــه فـــرق عــمــل منظمة الصحة  ــيـــدروس«  »تـ
الـ74، على الرغم من صعوبة األوضاع  العالمية إلنجاح الدورة 
 ،»19 »كوفيد  الكورونا  جائحة  بسبب  العالم  دول  بها  تمر  التي 
وبذلهم مساعي كبيرة لضمان مشاركة الجميع في هذا الحدث 
األهداف  وتحقيق  المطلوب  بالمستوى  وإبــرازه  الهام،  السنوي 
التي تم وضعها هذا العام لتتم الجلسات المنعقدة على أكمل 
ــرارا  تــبــنــي 30 قـ بــتــوصــيــات مــهــمــة تمثلت فــي  ــروج  ــورة والـــخـ صــ

ومقررا.
الـــــدول  جميع  وبمساندة  الفاعل  المنظمة  بـــدور  وأشـــادت 
ــاء لــمــواصــلــة الـــجـــهـــود والـــتـــضـــافـــر مـــعـــًا لــلــتــغــلــب على  األعــــضــ

دول  في  العاملين  لجميع  وثناءها  شكرها  وقدمت  الجائحة، 
والتمريضية  الطبية  الكوادر  الصفوف األمامية من  العالم في 
للفيروس،  للتصدي  المساندة  الطبية  والــخــدمــات  والصحية 

على ما يقومون به من أداور نبيلة. 
وفي ختام برقية »الصالح« عبرت عن تمنياتها بكل التوفيق 
والسداد للرئيس الحالي ونواب الرئيس وأن يديم موفور الصحة 
النجاحات  تتواصل  وأن  أداء مهامه،  والعافية عليه ويوفقه في 
عام لخدمة  بعد  العالمية عامًا  الصحة  التي تسجلها منظمة 
دول وشعوب العالم في الشأن الصحي وتحقيق أهداف التنمية 
يقوم  التي  بالجهود  البحرين  مملكة  ثقة  مؤكدة  المستدامة، 
جائحة  لمكافحة  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  بها 
اللقاحات  لتطوير  الـــدول  مــع  بالعمل   ،19-COVID فــيــروس 

واألدوية وغيرها من التقنيات لمواجهة تداعيات الفيروس.

ك��ورون��ا ج��ائ��ح��ة  لإن���ه���اء  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة  لمنظمة  دع��م��ه��ا  ت��وؤك��د  ال��ب��ح��ري��ن 

} وزيرة ال�صحة.

افتتح رئيس جامعة الخليج العربي 
لكلية  الــعــلــمــي  الــبــحــث  يــــوم  فــعــالــيــات 
من  نخبة  الــذي جمع  العليا  الــدراســات 
أعــضــاء  أعــدهــا  الــتــي  العلمية  األبـــحـــاث 
والباحثين  والطلبة  األكاديمية  الهيئة 
ــيـــة الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا، وســـط  ــلـ فـــــي كـ
بــلــدًا   19 يمثلون  مــشــارك   300 مــشــاركــة 
إلى  العالم، وينتسبون  من مختلف دول 
و12  حكومية،  مؤسسة  و16  جامعة،   35
مؤسسة خاصة وجمعية أهلية. يقدم يوم 
باألبحاث  ثــريــة  منصة  العلمي  البحث 
الــتــي تــتــنــوع مــواضــيــعــهــا لــتــصــل إلـــى ما 
في  تــعــرض  ورقــــة علمية   40 عــلــى  يــربــو 
الــتــي تناقش  الــجــلــســات  مــجــمــوعــة مـــن 
العديد من المواضيع كالتقنية الحيوية 
الموارد  االبتكار،  إدارة  والبيئية،  الطبية 
التعلم  تكنولوجيا  والــبــيــئــة،  الطبيعية 

الموهوبين،  تربية  اإللكتروني،  والتعليم 
اإلعاقات التعليمية والنمائية. 

ــعــــة الــخــلــيــج  ــامــ وكــــشــــف رئــــيــــس جــ
ــور خـــالـــد الــعــوهــلــي في  ــتـ ــدكـ الـــعـــربـــي الـ
ــاح عــــن حــجــم  ــتــ ــتــ ــــالل االفــ كـــلـــمـــة لــــه خــ
ــتــــي أنــتــجــهــا  ــورات الـــعـــلـــمـــيـــة الــ ــنــــشــ ــمــ الــ
سبتمبر  بــدايــة  مــنــذ  الــجــامــعــة  منتسبو 
2020، وبلغت األبحاث العلمية 80 بحثًا 
من   %70 أن  بــيــن  كــمــا  مــنــشــورًا.  علميًا 
علمية  مجالت  في  نشرت  األبحاث  هذه 
مــحــكــمــة مـــن تــصــنــيــف الــمــســتــوى األول 
 Q2 والمستوى الثاني Q1 ويطلق عليه
البيانات  وقواعد  العلمية  المجالت  بين 

العلمية العالمية. 
وتابع رئيس جامعة الخليج العربي 
نتيجة  ــاء  جــ اإلنـــتـــاج  هــــذا  أن  مــوضــحــًا 
الجهود التي خصصتها جامعة الخليج 

الــعــربــي لـــدعـــم الــبــحــث الــعــلــمــي والــتــي 
تــمــثــلــت فـــي تــخــصــيــص مــلــيــونــي ديــنــار 
والمختبرات  العلمية  لألبحاث  بحريني 
البحثية، ودعم وتشجيع مشاركة أعضاء 
العلمية  المؤتمرات  في  التدريس  هيئة 

العالمية. 
ــم واالهـــتـــمـــام  ــدعــ الــ هـــــذا  إن  وقــــــال 
الركائز  مــن  ينطلقان  العلمي  بالبحث 
التي تأسست من أجلها جامعة الخليج 
من  بــرؤيــة حكيمة  أســســت  الــتــي  العربي 
ــادة دول  ــ أصــــحــــاب الـــجـــاللـــة والـــســـمـــو قــ
العربي  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
ــات  ــ ــدم درجـ ــقـ لـــتـــكـــون جـــامـــعـــة بــحــثــيــة تـ
ولـــتـــطـــرح  والدكتوراه,  الـــمـــاجـــســـتـــيـــر 
التخصصات العلمية المبتكرة والفريدة 
لتكون نموذجًا يحتذى به من الجامعات 
التي  لــلــتــحــديــات  ولــلــتــصــدي  الوطنية, 

تــــواجــــه مــــن مــجــتــمــع الــخــلــيــج الــعــربــي 
مختلف  على  الحلول  وابــتــكــار  بالبحث 

األصعدة الطبية والتقنية والتربوية. 

العليا  الـــدراســـات  كلية  عميد  وقـــال 
األســـتـــاذ الــدكــتــور ســعــود الــمــحــامــيــد إن 
فــي وقت  تــأتــي  البحثية  الــتــظــاهــرة  هــذه 
يعاني فيه العالم من أزمة صحية خانقة 
أثرت على جميع مناحي الحياة وتتطلب 
وتــيــرة  لتسريع  ابــتــكــاريــة  بحثية  حــلــوال 
الحياة  وعـــودة  األزمـــة  هــذه  مــن  التعافي 

إلى طبيعتها. 
تتويجًا  العلمي  الــيــوم  هــذا  وينظم 
وتــعــزيــزًا لــلــجــهــود الــبــحــثــيــة الــتــي يقوم 
بــهــا مــنــتــســبــو جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
ــلــــول لـــلـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــويـــر حــ فــــي تـــطـ
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  تواجه 
والبحثي  األكاديمي  المجتمع  ولتعريف 
على اإلمكانات ومجاالت اإلنتاج العلمي 
الــدراســات  كلية  تــوفــرهــا  الــتــي  والبحثي 

العليا في جامعة الخليج العربي. 

رئي��س جامع�ة الخلي�ج: 80 بحث�ا علمي�ا ن�س�رت ه�ذا الع�ام ف�ي مج�الت عالمي�ة مرموق�ة

} د. خالد العوهلي.

} مستشار الملك لشؤون اإلعالم يستقبل السفير الياباني الجديد

} الشيخ خالد بن أحمد.

بــــرعــــايــــة كــــريــــمــــة مـــــن ســمــو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
أقــيــمــت مــســابــقــة الـــديـــتـــاك 2021 
ألندية التوستماسترز وقد حققت 
بــطــلــة نــــــادي الـــبـــحـــريـــن الــعــربــي 
التوستماسترز  للتوستماسترز، 
عـــزيـــزة الــحــســيــنــي كــــأس الــمــركــز 
الــفــكــاهــيــة  الـــخـــطـــب  فــــي  األول 
أقــيــمــت عن  الــتــي  لــديــتــاك 2021 
طــــريــــق االتــــــصــــــال اإللــــكــــتــــرونــــي 
الــمــرئــي، حــيــث أظـــهـــرت بــراعــتــهــا 
ــن الـــخـــطـــابـــة  ــ ــي فـ ــ ومــــهــــاراتــــهــــا فـ
لــهــو شــرف  الكبير  اإلنــجــاز  ــذا  وهـ
ــقــــدرات أعـــضـــاء نـــادي  واعــــتــــزاز بــ
للتوستماسترز  العربي  البحرين 
وحصاد لثمار التدريب واالجتهاد 
ــتـــواصـــل  ــارات الـ ــ ــهـ ــ فــــي تـــطـــويـــر مـ

والخطابة والقيادة.
ــة تــضــم  ــقــ ــابــ ــســ ــمــ وكــــــانــــــت الــ
الكويت  دولــة  أندية  من  متأهلين 
وأندية مملكة البحرين، وكان من 

الــمــؤتــمــر السنوي  إقــامــة  الــمــقــرر 
البحرين  مملكة  فــي  الــعــام  لــهــذا 
لـــكـــن بــســبــب األوضــــــــاع الــحــالــيــة 

ــة الــخــتــامــيــة  ــقـ ــابـ ــمـــسـ عــــقــــدت الـ
اإللكتروني  االتــصــال  طــريــق  عــن 

المرئي. 

اســـتـــقـــبـــل الـــســـيـــد غــيــلــســون 
ماشادو وزير السياحة بجمهورية 
وزارة  بمقر  االتــحــاديــة،  الــبــرازيــل 
عباس  بــدر  المستشار  السياحة، 
سفارة  بــأعــمــال  الــقــائــم  الحليبي 

مملكة البحرين في برازيليا. 
الــســيــد غيلسون  أعـــرب   وقـــد 
مـــاشـــادو خـــالل الــلــقــاء عـــن أمــلــه 
طيران  خطوط  هناك  يكون  بــأن 
البلدين  بين  ومنتظمة  مــبــاشــرة 
زيـــادة  إلـــى  متطلًعا  الــصــديــقــيــن، 
ــم الــــــتــــــعــــــاون مـــــــع مـــمـــلـــكـــة  ــ ــجـ ــ حـ
الــبــحــريــن فـــي مــجــال الــســيــاحــة، 
دوام  الــبــحــريــن  لمملكة  مــتــمــنــًيــا 

التقدم واالزدهار. 
ــه، أشـــــــاد الـــقـــائـــم  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
البحرين  مملكة  ســفــارة  بــأعــمــال 
فـــي بـــرازيـــلـــيـــا بــالــجــهــود الــبــنــاءة 
وزارة  تــبــذلــهــا  الـــتـــي  والــمــتــمــيــزة 
الــســيــاحــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة مـــن أجــل 
تقوية وتوطيد العالقات الثنائية 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن فــي 

بها  والــمــضــي  السياحي  الــمــجــال 
ــاق أشــمــل تحقيًقا  آفـ نــحــو  قــدًمــا 

للمصالح المشتركة. 
تــم خـــالل الــلــقــاء اســتــعــراض 
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــتـــمـــيـــز لـــعـــالقـــات 
الــصــداقــة والــتــعــاون الــتــي تجمع 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
الــبــرازيــل االتــحــاديــة ومـــا تشهده 
ــي مــخــتــلــف  ــن نـــمـــو مــســتــمــر فــ مــ
ــمـــجـــاالت، وبـــحـــث ســبــل تــعــزيــز  الـ
أوجه التعاون وخاصة في المجال 

السياحي. 

وزي����ر ال�����س��ي��اح��ة ال��ب��رازي��ل��ي ي�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ائ��م 

ب���اأع���م���ال ����س���ف���ارة ال���ب���ح���ري���ن ف����ي ب��رازي��ل��ي��ا

} جانب من لقاء وزير ال�سياحة البرازيلي والقائم باإعمال �سفارة البحرين.

للتو�ستما�سترز ال��ع��رب��ي  ال��ب��ح��ري��ن  ن���ادي 

يحقق المركز الأول في م�سابقة الديتاك 2021

} نادي البحرين يحقق كاأ�س الخطب الفكاهية.
} السفير توفيق أحمد خالل لقائه سفير تايالند.
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استقبل الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير الخارجية 
للمجلس  الحالية  الــدورة  رئيس 
بمقر  التعاون،  لمجلس  الـــوزاري 
يونيو   1 الــثــاثــاء  أمـــس  الــــــوزارة 
فــاح  بــن  نــايــف  الــدكــتــور  2021م، 
مــبــارك الــحــجــرف، األمــيــن العام 
الخليج  لــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
العربية، والوفد المرافق بمناسبة 

زيارته لمملكة البحرين.
ــاء، رحـــب  ــقــ ــلــ وفـــــي بــــدايــــة الــ
ــر الــخــارجــيــة بــاألمــيــن الــعــام  وزيــ
ــًدا  ــيــ لـــمـــجـــلـــس الــــــتــــــعــــــاون، مــــشــ
يبذلها  الــتــي  الحثيثة  بالجهود 
الخليجي  العمل  مسيرة  لتعزيز 
المشترك ودفع مجاالت التعاون 
المشترك نحو أهدافها السامية، 
ــًقـــا لـــتـــطـــلـــعـــات أصــــحــــاب  تـــحـــقـــيـ
دول  قـــــــــادة  والــــســــمــــو  الــــجــــالــــة 
الــمــجــلــس لــمــزيــد مـــن الــتــعــاون 
في مختلف  الخليجي  والتكامل 
الـــمـــجـــاالت، وتـــأكـــيـــًدا لــلــروابــط 
دول  ــمـــع  تـــجـ الــــتــــي  والـــــوشـــــائـــــج 

وشعوب مجلس التعاون.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة مـــن لــدن 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بــ ــد  ــمــ حــ
عــــاهــــل الــــبــــاد الـــمـــفـــدى رئــيــس 
الدورة الحالية للمجلس األعلى 
ــتــــعــــاون، والــمــتــابــعــة  لــمــجــلــس الــ

برئاسة  الحكومة  من  المستمرة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة،  بن حمد  سلمان 
ــيـــس الــــــــــوزراء، تــقــضــي  الـــعـــهـــد رئـ
ــود ومـــواصـــلـــة  ــهــ ــل الــــجــ ــ ــذل كـ ــبــ بــ
الــعــمــل عــلــى دفـــع مــســيــرة العمل 
آفــاق  نــحــو  الــمــشــتــرك  الخليجي 
ــيــــق مـــــزيـــــد مــن  ــقــ أرحــــــــــــب، وتــــحــ
لصالح  والمكتسبات  اإلنــجــازات 
وتعزيز  المجلس،  دول  مواطني 
التضامن والتعاون الخليجي في 

المجاالت كافة.   

ـــر الــخــارجــيــة بما  ــاد وزيـ ــ وأشـ
تــحــقــقــه اجــتــمــاعــات الــمــجــالــس 
المتخصصة  الـــوزاريـــة  والــلــجــان 
لتنفيذ  ومهمة  طيبة  نتائج  مــن 
ــلـــــس األعـــــلـــــى  ــ ــــجـ ــمـ ــ قـــــــــــــــــرارات الـ
والمجلس الوزاري، وتعزيز مسيرة 
الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي الـــمـــشـــتـــرك، 
التي  المخلصة  بالجهود  منوًها 
بقيادة  العامة  األمــانــة  بها  تقوم 
األمــيــن الـــعـــام، والــمــســاعــي التي 
التعاون  عاقات  لتوطيد  تبذلها 
مــجــلــس  دول  بـــيـــن  الـــمـــشـــتـــرك 

التعاون مع مختلف دول العالم، 
إقليمًيا  المجلس  مكانة  وتعزيز 

ودولًيا. 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــدكــتــور 
ــاح الـــحـــجـــرف عــن  ــ نـــايـــف بــــن فـ
ــام  ــمــ ــتــ ــره لـــلـــحـــرص واالهــ ــديــ ــقــ تــ
تــبــديــه مملكة  الــــذي  الــمــلــمــوس 
ــة  ــ ــا دولــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ الــــبــــحــــريــــن، بــ
ــة لــمــجــلــس  ــيــ ــالــ ــحــ الـــــرئـــــاســـــة الــ
الــتــعــاون، لــدفــع مــســيــرة الــتــعــاون 
لتحقيق  الــمــشــتــرك  الــخــلــيــجــي 
ــة  ــات أصــــــحــــــاب الــــجــــالــ ــعــ ــلــ ــطــ تــ

في  المجلس،  دول  قــادة  والسمو 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــواصـــل والــتــرابــط 
األعضاء،  الــدول  بين  والتضامن 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والــــــــدفــــــــع بــــمــــســــيــــرة الـ
الخليجي المشترك في مختلف 
تمنياته  عـــن  مــعــربــا  الـــمـــجـــاالت، 
حضرة  بقيادة  البحرين  لمملكة 
صاحب الجالة الملك المفدى، 

دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.
وجرى خال اللقاء التحضير 
ــلـــس الـــــــــوزاري  ــمـــجـ ــاع الـ ــمــ ــتــ الجــ
الــــذي ســيــعــقــد فـــي مــقــر األمــانــة 
بتاريخ  الــريــاض  بمدينة  العامة 
في  والتباحث  2021م،  يونيو   16
المتعلقة  الموضوعات  مــن  عــدد 
بتعزيز مسيرة التعاون الخليجي 
دفع  شأنه  ما من  لكل  المشترك 
مــســيــرة الــعــمــل الــخــلــيــجــي نحو 

أهدافها السامية.
حضر اللقاء، الدكتور الشيخ 
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة  ــن  بــ ــداهلل  ــبــ عــ
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
عبدالعزيز  والــســيــد  الــســيــاســيــة، 
محمد العيد، رئيس قطاع شؤون 
ــره من  ــاون. وحـــضـ ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
جانب األمانة العامة السيد أيمن 
األمين  مستشار  المهنا،  عبداهلل 
العام والمشرف العام على شؤون 
المراسم، والسيد طارق الفاضل، 
والمتابعة  التنسيق  إدارة  مــديــر 
باألمانة العامة لمجلس التعاون. 

وزير الخارجية لدى ا�ستقبال اأمين عام مجل�س التعاون:

ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��م��ل��ك��ي��ة ت��ق�����ض��ي ب���ب���ذل ك���ل ال��ج��ه��ود 

وال���ع���م���ل ع���ل���ى دف�����ع م�����ض��ي��رة ال���ع���م���ل ال��خ��ل��ي��ج��ي

الحجرف ي�سيد باهتمام البحرين بدفع الم�سيرة الخليجية نحو تحقيق اأهدافها

} وزير الخارجية خال لقاء أمين عام مجلس التعاون.

ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ وقــــــــــــع مــــــــركــــــــز الـ
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لـــــــلـــــــدراســـــــات االســ
ــة والـــطـــاقـــة »دراســــــــات«  ــيــ والــــدولــ
اتفاقية تعاوٍن بحثٍي وعلمٍي مع 
واالســتــشــارات«  للبحوث  »تريندز 
فـــــي دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
الُمتحدة، وذلك عبر لقاٍء مرئٍي 
بــالــتــوقــيــع عليها  االثــنــيــن، وقـــام 
ــانـــب »دراســـــــــات« الــدكــتــور  مـــن جـ
الُمدير  العبداهلل  إبراهيم  حمد 
الجانب  ومن  للمركز،  التنفيذي 
اإلمـــــــــاراتـــــــــي الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
عبداهلل العلي الرئيس التنفيذي 
لـ»تريندز للبحوث واالستشارات«.
وتنص االتفاقية على تعزيز 
مجاالت  فــي  الُمشترك  الــتــعــاون 
ــي،  ــمــ ــاديــ الـــبـــحـــث الــعــلــمــي واألكــ
ــبــــحــــوث الـــُمـــشـــتـــركـــة  وإجــــــــــراء الــ
ــادل الـــُخـــبـــراء والــبــاحــثــيــن،  ــبــ وتــ
البيانات  قواعد  من  واالســتــفــادة 
الفعاليات،  وإقامة  والمعلومات، 

واألنشطة الُمتنوعة.
وبهذه الُمناسبة أكد الدكتور 
الُمدير  العبداهلل  إبراهيم  حمد 
التنفيذي لمركز »دراسات« أهمية 
بين  والتنسيق  الــجــهــود  تــضــافــر 
والفكرية،  البحثية  المؤسسات 
ُمــشــيــدًا فــي هــذا الــســيــاق بــالــدور 

الفاعل واإلسهامات القيمة التي 
يقوم بها مركز »تريندز« للبحوث 
واالســـتـــشـــارات اإلمــــاراتــــي، الــتــي 
ودوره  الــبــحــثــيــة  مــكــانــتــه  عـــــززت 
لتقديم  األصعدة،  ُمختلف  على 
القضايا  لُمختلِف  وتحليٍل  فهٍم 
بمنطقتي  الُمحيطة  والتطورات 
الخليج العربي والشرق األوسط.
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ ــ ــُم وأكـــــــد الــ
لتعزيز  تــأتــي  االتــفــاقــيــة  هــذه  أن 
تـــــواجـــــد مــــركــــز »دراســـــــــــــــات« فــي 
الــمــنــطــقــة، وتــواصــلــه الــُمــســتــمــر 
مـــــع ُمـــخـــتـــلـــف مـــــراكـــــز الـــبـــحـــث 
العالمية، وتوسيع شبكة شراكاته 
مع المؤسسات البحثية الرائدة، 
حققها  التي  للُسمعة  واستثمارًا 
الُمختصة  المراكز  أحد  بوصفه 
والعربية،  الخليجية  بالقضايا 
بين  التعاون  مــن  بمزيٍد  ُمــرّحــبــًا 
مـــراكـــز الــــدراســــات والــمــؤســســات 
ــُمـــســـتـــويـــيـــن  ــلــــى الـ ــة عــ ــيـ ــثـ ــبـــحـ الـ
آفــاٍق  وفــتــح  والــعــربــي،  الخليجي 
ــتـــعـــاون ُتـــســـهـــم فــــي االرتــــقــــاء  ــلـ لـ
للُمجتمعات  خـــدمـــًة  بــأعــمــالــهــا 
ومــجــاالت  والــعــربــيــة  الخليجية 

المعرفة اإلنسانية بشكٍل عام.
وأعرب الدكتور حمد إبراهيم 
بالتعاون  اعــتــزازه  عــن  الــعــبــداهلل 

ــارات  مــع األشـــقـــاء فــي دولـــة اإلمــ
قدموا  الذين  الُمتحدة،  العربية 
الكثير  الماضية  السنوات  خال 
الــُمــنــجــزات وحــقــقــوا تقدمًا  مــن 
الُقدرات  مشهودًا في مجال بناء 
ــيــــل الــبــاحــثــيــن  ــة وتــــأهــ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
الذي سيشكلون جزءًا  الواعدين 
ــــخــــب الــفــكــريــة  ــُنّ أصــــيــــًا مــــن الــ
والثقافية الوطنية. بدوره أوضح 
العلي  الــدكــتــور مــحــمــد عــبــداهلل 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ»تــريــنــدز« 
أن  لـــلـــبـــحـــوث واالســـــــتـــــــشـــــــارات« 
اتفاقية التعاون البحثي والعلمي 
مـــع مــركــز الــبــحــريــن لــلــدراســات 
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والــــــدولــــــيــــــة 

ضمن  تندرج  »دراســـات«  والطاقة 
تــوّجــه »تــريــنــدز« الــخــاص بتعزيز 
الـــشـــراكـــات الــبــحــثــيــة والــعــلــمــيــة 
مـــع أهــــم وأكـــبـــر مـــراكـــز الــبــحــوث 
والدراسات في المنطقة والعالم. 
ــرب الــعــلــي عـــن تــطــلــعــه إلــى  ــ وأعــ
والعلمي  البحثي  التعاون  تعزيز 
ــذي  ــ ــز »دراســــــــــــــــــات«، الــ ــ ــركـ ــ ــع مـ ــ مــ
ــم مــــراكــــز الــبــحــوث  ــ ــعـــد مــــن أهـ ُيـ
ــة،  ــقـ ــنـــطـ ــمـ والــــــــــدراســــــــــات فــــــي الـ
دوٍر  من  به  يقوم  ما  إلــى  بالنظر 
ــيــــوٍي فــــي تــحــلــيــل الـــتـــطـــورات  حــ
ــُعـــد  ــّصـ ــلـــى الـ ــيـــة عـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
والــدولــيــة،  واإلقليمية  الوطنية 
لة، وبما  وإجراء البحوث ذات الصِّ

ُيسهم في تعزيز الُقدرة على فهم 
ُمــســتــجــدات الــقــضــايــا الــدولــيــة. 
ــتـــور مــحــمــد عــبــداهلل  وأكـــــد الـــدكـ
الُمتاحقة  الــتــطــورات  أن  العلي 
التي تشهدها البيئتان اإلقليمية 
والدولية، وما ُتفرزه من تحديات، 
الــدور الذي تقوم  تتطلب تفعيل 
به مراكز البحوث والدراسات في 
يتعلق  فيما  وخاصًة  مواجهتها، 
بــتــحــلــيــل تــداعــيــاتــهــا عــلــى كــافــة 
الـــّصـــُعـــد، واســـتـــشـــراف مــســاراتــهــا 
الــتــصــورات  ووضـــع  الُمستقبلية، 
ــاعـــد  والــــُمــــقــــتــــرحــــات الــــتــــي ُتـــسـ
ــلــــى كــيــفــيــة  ــانــــعــــي الــــــقــــــرار عــ صــ

التعامل البّناء معها.

»درا�سات« يوقع اتفاقية تعاون مع »تريندز« الإماراتي

د. حمد العبداهلل: حري�ضون على تو�ض�يع �ض�بكة �ض�راكاتنا مع الموؤ�ض�ضات البحثية الرائدة

د. محمد العلي: التطورات الُمتالحقة تتطلب تفعيل الدور الذي تقوم به مراكز البحوث

} د. محمد العلي خال اللقاء المرئى بين المركزين.} د. حمد العبداهلل.

من  متعافون  مــواطــنــون  أكــد 
ــر الــتــطــعــيــمــات في  كــبــار الــســن أثـ
اإلصــابــة  أعــــراض  مــن  التخفيف 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا )كـــوفـــيـــد-19(، 
الفيروس  ــراض  أعـ أن  موضحين 
ــــدت خــفــيــفــة وبــســيــطــة نــتــيــجــة  بـ
ورفعوا  التطعيم،  على  حصولهم 
ــود الـــوطـــنـــيـــة  ــهـ ــلـــجـ تـــقـــديـــرهـــم لـ
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  بــقــيــادة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــجـــائـــحـــة، وتــقــديــم 
أفضل الخدمات الطبية للحاالت 
الــقــائــمــة، مــؤكــديــن أهــمــيــة تقيد 
االحترازية  بــاإلجــراءات  الجميع 
ــيـــروس  ــايـــة لــــهــــذا الـــفـ لــــوضــــع نـــهـ

والقضاء عليه.
حمود ناجي أحد المتعافين 
مـــن فــئــة كـــبـــار الـــســـن أوضـــــح أنــه 
ــم،  ــيـ ــعـ ــطـ ــتـ وعــــائــــلــــتــــه أخــــــــــــذوا الـ
وبالرغم من تقيدهم باإلجراءات 
االحترازية إال أن ذلك لم يمنعه 
األعـــــراض  أن  إال  اإلصــــابــــة،  مـــن 
الــــتــــي أصــــابــــتــــه كــــانــــت خــفــيــفــة 
ــه عــلــى  ــولــ ــيـــجـــة حــــصــ ــتـ وذلـــــــــك نـ

التقيد  ضـــرورة  مبينا  التطعيم، 
على  والــحــرص  الكمامات  بلبس 
معايير التباعد االجتماعي وعدم 
الخروج من المنزل إال للضرورة، 
الطبية  الــكــوادر  لكل  شكره  رافعا 
ــفـــوف  مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الـــصـ
األمامية والمتطوعين لجهودهم 
صحة  على  الحفاظ  في  الكبيرة 
وســـامـــة الــجــمــيــع، ودورهـــــــم في 
تقديم النصح لهم بشكل مستمر.
فأوضحت  حميد  أمينة  أمــا 
الـــفـــيـــروس، حيث  تــجــربــتــهــا مـــع 
أنــهــا أخـــذت التطعيم هــي وأفـــراد 
أفــراد  أحــد  إليهم  نقل  و  أسرتها، 
ــنـــت أن  ــيـ األســــــــرة الــــفــــيــــروس، وبـ
أحـــد أبــنــائــهــا لــم يــكــن قــد حصل 
أصابته  وقــد  بعد،  التطعيم  على 

أعراض أكثر شدة منهم.
وعـــــــن تـــفـــاصـــيـــل تـــجـــربـــتـــهـــا 
أوضـــحـــت أمــيــنــة بــــأن األعـــــراض 
الــتــي أصــيــبــت بــهــا كــانــت خفيفة 
فـــي ذلــك  الــحــمــد والـــســـبـــب  وهلل 
هــو حــصــولــهــا عــلــى الــتــطــعــيــم، إذ 
ــاع فـــي الـــحـــرارة  ــفــ ــانـــت مـــن ارتــ عـ
وكحة شديدة واحمرار في العين، 

ــان مــــا خــضــعــت لــلــعــنــايــة  ــ ــرعـ ــ وسـ
بــاألدويــة  الــعــاج  وتــلــقــت  الطبية 
المناسبة، وأوصت بضرورة الوعي 
بــآثــار الــفــيــروس، وأهــمــيــة الــحــذر 
ــنــــزل وعــــدم  ــوس فــــي الــــمــ ــلــ ــجــ والــ
التجمع واالكتفاء بالتواصل عبر 

الهاتف أو باالتصال المرئي.
إلــى ذلــك أوضــح سيد طاهر 
الــســيــد مــحــســن أن الــتــطــعــيــم ال 
ــة بـــالـــفـــيـــروس  ــ ــابـ ــ يـــقـــي مــــن اإلصـ
من  يخفف  ولــكــنــه  كــامــل،  بشكل 
ــابـــة، لـــذا من  أعـــراضـــه عــنــد اإلصـ
بأخذ  الجميع  يبادر  أن  األهمية 
أفــراد  جميع  وتشجيع  التطعيم، 
األسرة واألصدقاء على أخذ أحد 
التطعيمات المتوافرة، فقد لمس 
الخفيفة مع  بين تجربته  الفرق 
أخيه  بتجربة  مــقــارنــة  الــفــيــروس 
التي تعتبر أكثر شدة بسبب عدم 
أخذه التطعيم، إذ عانى من ضيق 

في النفس وكحة شديدة.
وعن تفاصيل تجربته أوضح 
ــه بعد  ــه أصـــيـــب بـ ســيــد طـــاهـــر أنــ
يوما،  بـــ25  الثانية  الجرعة  تلقي 
ورغم  والزكام،  بالسعال  إذ أصيب 

يشكر  أنـــه  إال  الــتــجــربــة  صــعــوبــة 
اهلل على إصابته بأعراض خفيفة 
ــا مـــضـــاعـــفـــات  ــ ــام بـ ــ ــزكــ ــ تـــشـــبـــه الــ
ــى ضــــــرورة  ــلـ ــــدا عـ ــؤكـ ــ ــيــــرة، مـ خــــطــ
خال  المنزلي  بــالــعــزل  االلــتــزام 
ـــة لـــضـــمـــان ســامــة  ــابـ ــتـــرة اإلصــ فـ

المجتمع.
قــال رضــا محمود  من جانبه 

الــــــذي خـــــاض تـــجـــربـــة مــخــتــلــفــة 
إذ  الــفــيــروس،  مــع  تفاصيلها  فــي 
عــانــى مــن فــقــدان حــاســتــي الشم 
تعتبر  إصابته  أن  وبين  والــتــذوق، 
خــفــيــفــة مـــقـــارنـــة بـــتـــجـــارب بــاقــي 
حصوله  هو  والسبب  المتعافين، 
أثـــر كثيرا  ــذي  الــ الــتــطــعــيــم  عــلــى 
في درجة اإلصابة بالفيروس وفي 

أعراضه الظاهرة.
ــيـــد  ــقـ ــتـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأوضـــــــــــــح أهـ
ــادات  ــ واإلرشــ الــتــعــلــيــمــات  بجميع 
التطعيم  أخــذ  وأهمية  الصحية، 
من  عــاٍل  مستوى  على  والحفاظ 
بــاهلل،  واإليــمــان  الــقــويــة  النفسية 
متمنيا سرعة زوال الفيروس التي 

لن تتحقق إال بتكاتف الجهود.

وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه قـــالـــت 
حـــمـــيـــدة مـــحـــمـــود إنـــهـــا أصــيــبــت 
ــدم خــروجــهــا  ـــم عــ بــالــفــيــروس رغـ
ــا  ــاءهـ ــقـ لـ أن  إال  ــزل،  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ مـــــن 
بــأحــد أفــــراد أســرتــهــا كـــان السبب 
رفع  أهمية  وبينت  إصابتها،  فــي 
بتعليمات  والتقيد  الــحــذر  درجــة 
الوطني الطبي للتصدي  الفريق 
بأنها  موضحة  كــورونــا،  لفيروس 
ــــراض زكــــــام عـــاديـــة  ــأعـ ــ أصـــيـــبـــت بـ
فــقــدان حاسم الشم،  إلــى  إضــافــة 
وبــــعــــد إجـــــــــراء الـــتـــحـــلـــيـــل تــبــيــن 
أن  ورأت  ــيـــروس،  ــفـ ــالـ بـ إصـــابـــتـــهـــا 
ــأعـــراض خــفــيــفــة كــان  إصــابــتــهــا بـ
سببه حصولها على التطعيم، إذ 
التخفيف  فــي  دوره  األطــبــاء  أكــد 

من حدة وآثار الفيروس.
المجتمع  دور  وأكدت حميدة 
ــدي لـــهـــذه  ــصــ ــتــ ــلــ الــــبــــحــــريــــنــــي لــ
واعي  مجتمع  باعتباره  الجائحة 
الثقافة،  مــن  عالية  درجـــة  وعــلــى 
مثنية على جهود الفريق الوطني 
من  الطبية  الــكــوادر  وكــل  الطبي 
خال متابعتهم المستمرة داخل 
الصحية  والمراكز  المستشفيات 

والمتابعة  االتصال  أو عن طريق 
وجب  كبيرة  فهي جهود  بعد،  عن 

شكر القيادة عليها.
وأخـــــــيـــــــرا أوضــــــحــــــت طــيــبــة 
عبداهلل أن تجربتها مع الفيروس 
كـــانـــت بــســيــطــة مـــقـــارنـــة بــحــاالت 
إذ أصيبت بدوار  أكثر شدة  أخرى 
الـــرأس وكحة شــديــدة، تطلب  فــي 
عــلــى إثـــرهـــا تــلــقــي الـــعـــاج داخـــل 
ــت أنـــهـــا  ــ ــحــ ــ ــتـــشـــفـــى، وأوضــ الـــمـــسـ
احتاجت للمكوث في المستشفى 
مدة 6 أيام ثم أكملت عاجها في 
لمتابعة  شكرها  وأبـــدت  الــمــنــزل، 
أن  موضحة  المستمرة،  األطــبــاء 
ــتـــي تــقــدمــهــا مــمــلــكــة  الـــجـــهـــود الـ
ــارة  ــبــ ـــود جــ ــهــ ــ ــن هــــــي جـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ

تستحق التقدير.
وأوصت بأهمية عدم الخروج 
مؤكدة  للضرورة،  إال  المنزل  من 
والتقيد  الــتــطــعــيــم،  أخـــذ  وجــــوب 
فالكوادر  االحترازية،  باإلجراءات 
ــاٍن لــخــدمــة  ــفـ ــتـ الــطــبــيــة تــعــمــل بـ
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن لــوضــع 
نهاية لهذه الجائحة، بما يحفظ 

صحة وسامة الجميع.

ك��ورون��ا ف��ي��رو���س  م�����ض��اع��ف��ات  م��ن  ح��م��ان��ا  التطعيم  ال�����ض��ن:  ك��ب��ار  م��ن  م��ت��ع��اف��ون 

} صورة أرشيفية الحد مراكز التطعيم.

عــقــدت شــركــة خــدمــات مــطــار الــبــحــريــن بــاس 
اجتماع مجلس اإلدارة األول أمس، حيث تم انتخاب 
نبيل خالد كانو رئيسا لمجلس اإلدارة، بعضوية كل 
الــجــشــي، عبدالحكيم  الــدكــتــور ســامــر مــاجــد  مــن: 
أحمد  الــمــحــمــود،  فـــاروق محمود  الــمــطــوع،  خليل 
عبداهلل نور الدين، إسحاق إبراهيم إسحاق، وعلي 

عبدالعزيز عبدالملك.
ــدى نــبــيــل كــانــو شــكــره الــجــزيــل  مـــن جــهــتــه، أبــ
للسيد جال محمد جال الرئيس السابق لمجلس 
اإلدارة لجهوده الدؤوبة في قيادة الشركة، كما تقدم 
بالشكر واالمتنان إلى عضو مجلس اإلدارة السابق 
السيد هشام السعدي على دورة اإليجابي، كما هنأ 
الرئيس الجديد لمجلس اإلدارة نبيل كانو جميع 
معربا  اإلدارة،  مجلس  عضوية  بتوليهم  األعضاء 
كبير من  بــقــدر  يــأتــي  المجلس  كـــون  ســعــادتــه  عــن 
عن  عّبر  كما  التخصصات،  مختلف  في  الخبرات 
لرئاسة  الثقة  شكره وتقديره للجميع على منحه 
طليعة  فــي  لتكون  الشركة  هــذه  وقــيــادة  المجلس 
انجازه  تم  ما  مثمنًا  الكبرى،  البحرينية  الشركات 
من قبل المجلس السابق ومستوى التعاون البّناء 
ُبغية تحقيق رؤى وتطلعات الشركة خال األعوام 

الماضية.
»بــاس«  وتطلعات شركة  رؤيــة  أن  كانو  أكــد  كما 
تــنــبــثــق مـــن تــوجــهــات الــقــيــادة الــحــكــيــمــة فـــي دعــم 
القطاع الخاص ومؤسساته وشركاته بشكل تنافسي 
مما يحّمل الشركة مسؤولية النهوض بالتزاماتها 
ودورها الريادي والتنافسي للمساهمة في تحريك 

عجلة االقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
يذكر أن شركة خدمات مطار البحرين »باس« 
تأسست في عام 1977، حيث تمتلك سجًا حافًا 
على امتداد 43 عامًا من العطاء المتواصل، وهي 

ــّيـــة فــي مطار  الــمــشــغــل الــوحــيــد لــلــخــدمــات األرضـ
الــبــحــريــن الـــدولـــّي مــنــذ إنـــشـــاؤه. وتــقــدم عــــددًا من 
األنــشــطــة مــن بــيــنــهــا: خــدمــات مــنــاولــة الــطــائــرات 
والركاب، خدمات الشحن، خدمات هندسة وصيانة 
الطائرات، خدمات التموين، تقديم برامج تدريبية 
فــي مــجــال خــدمــات الــمــنــاولــة األرضــيــة وعمليات 
ــي هــنــدســة  ــج تـــدريـــبـــيـــة فــ ــرامــ الــــمــــطــــار، تـــقـــديـــم بــ
بــاس لتدريب هندسة  الــطــائــرات مــن خــال مــركــز 
إدارة صــاالت  إلـــى  بــاإلضــافــة  »بــيــتــك«،  الــطــائــرات 

المطارات. 

نبيل خالد كانو رئي�ضا لمجل�س اإدارة �ضركة »با�س«

} نبيل خالد كانو.

لم يقتصر جهد وزارة التربية والتعليم خال 
الجائحة على استدامة الخدمة التعليمية فقط، 
وإنما شمل ذلك جميع خدماتها في المجاالت كافة، 
بما فيها الجانب اإلرشادي والتوعوي الطابي، إذ 
واصلت تنفيذ جميع األنشطة والبرامج اإلرشادية 
ــــك ضــمــن خــطــة إرشـــاديـــة  لــلــطــاب عـــن بـــعـــد، وذلـ
مدروسة لتحقيق االستفادة القصوى لكل الفئات 

المستهدفة، وخاصًة الطلبة وأولياء األمور.
الـــخـــدمـــات  إدارة  قـــامـــت  اإلطـــــــــار،  هـــــذا  وفـــــي 
بالتعاون  توعويين  برنامجين  بتنفيذ  الطابية 
مع وزارة الداخلية، استفاد من األول حوالي 1808 
طاب وطالبات و214 ولي أمر، واستفاد من الثاني 

2561 طالبا وطالبة و426 ولي أمر. 
االجتماعية  الخدمة  ملتقى  تنظيم  تــم  كما 
الثالثة، عن بعد، تحت شعار »اإلرشاد  في نسخته 
ــا«، بــمــشــاركــة  االجــتــمــاعــي فـــي ظـــل جــائــحــة كــــورونــ
اختصاصيا   281 لــعــدد  واضــحــة  واســتــفــادة  فاعلة 

واختصاصية لإلرشاد االجتماعي بالمدارس. 
وقــد شــارك حوالي 6403 طــاب وطالبات من 

الخاصة  المدارس  من  و467  الحكومية  المدارس 
قبل  مــا  والتعليم  للتدريب  البحرين  معرض  فــي 
اختيار  كيفية  برنامج حول  تنفيذ  تم  كما  العمل، 
بعد،  عن  الثانوية  للمرحلة  الــدراســي  التخصص 
استفاد منه 70 طالبا، إضافًة إلى برنامج آخر عن 
عدد  منه  استفاد  الــدراســيــة،  التخصصات  اختيار 

كبير من أولياء األمور.

»التربية« تنفذ برنامجين توعويين للطلبة بالتعاون مع »الداخلية«

ــور الـــشـــيـــخ  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــتــــمــــع الـ اجــ
بـــن أحـــمـــد آل خــلــيــفــة،  عـــبـــداهلل 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
وزارة  بــمــقــر  أمـــــس  الـــســـيـــاســـيـــة، 
مارغريت  السيدة  مع  الخارجية، 
نــــــاردي، الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  الــــواليــ

لدى مملكة البحرين.
وخــــــــال االجـــــتـــــمـــــاع، أشـــــاد 
الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
الثنائية  بــالــعــاقــات  خــلــيــفــة  آل 

التاريخية والمتميزة التي تجمع 
والــواليــات  البحرين  مملكة  بين 
الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، كــبــلــديــن 
صــــديــــقــــيــــن وحـــلـــيـــفـــيـــن تـــرتـــكـــز 
على  طويلة  عقود  منذ  دعائمها 

االحترام والتنسيق المشترك.
الخارجية  وزارة  وكــيــل  وأكـــد 
ــة حــــرص  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ لـــــلـــــشـــــؤون الــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى تــطــويــر 
الـــتـــعـــاون الــشــامــل مـــع الـــواليـــات 
األمريكية في مختلف  المتحدة 

الشراكة  لتعزيز مسار  المجاالت 
بما  البلدين  بين  االستراتيجية 
يــحــقــق الــتــطــلــعــات الــمــشــتــركــة، 
مثمًنا الجهود األمريكية البناءة 
واستقرار  أمن  الحفاظ على  في 

المنطقة والعالم.
شــهــد االجــتــمــاع بــحــث عــدد 
مـــن مـــجـــاالت الــتــعــاون الــثــنــائــي، 
النظر  وجهات  تبادل  إلى  إضافة 
ــول الــقــضــايــا ذات  والــتــنــســيــق حــ

االهتمام المشترك.

وكيل الخارجية ي�ضيد بال�ضراكة اال�ضتراتيجية مع اأمريكا

} جانب من البرامج التوعوية.

} وكيل الخارجية خال لقاء القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األمريكية.
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زينل  بنت عبداهلل  أشــادت فوزية 
بالمستوى  الــنــواب،  مجلس  رئيسة 
الــمــتــمــيــز الــــــذي تـــشـــهـــده الــعــاقــة 
الــمــشــتــركــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وما حققته من  الصديقة،  واليابان 
المستويات،  كل  على  مستمر  تطور 
بــــفــــضــــل حــــكــــمــــة حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى، 
إمبراطور  ناروهيتو  السيد  وفخامة 

دولة اليابان الصديقة.
ــدت حـــرص مــجــلــس الــنــواب  ــ وأكـ
التعاون  وتنمية عاقات  تعزيز  على 
واالرتقاء بها إلى آفاق أوسع مع دولة 
اليابان الصديقة، السيما العاقات 
البرلمانية، منوهة باهتمام المجلس 
أرفــع من  االنفتاح على مستوى  في 
الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك مــــع الــمــؤســســة 
والتنسيق  الــيــابــان،  فــي  التشريعية 
اللقاءات  وتكثيف  الخبرات،  وتبادل 
واالجتماعات سواء المباشرة، أو من 

التواصل االفتراضي في ظل  خال 
)كــوفــيــد-19(، وذلك  كــورونــا  جائحة 
سعياَ لتحقيق المصالح المتبادلة، 
كل  فــي  المشتركة  المشاريع  ودعـــم 
الــــمــــجــــاالت، الســـيـــمـــا االقـــتـــصـــاديـــة 
ــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة،  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
والشعبين  البلدين  لتطلعات  تلبية 
الـــصـــديـــقـــيـــن، وبـــمـــا يـــعـــود بــالــنــفــع 

والخير عليهما.
استقبالها في  ذلــك خــال  جــاء 
في  الياباني  السفير  أمــس  مكتبها 
مملكة البحرين مياموتو ماسايوكي، 
سلمان  عبدالنبي  النائب  وبحضور 
النائب األول لرئيسة مجلس النواب، 
والنجاح  التوفيق  للسفير  متمنية 
الــدبــلــومــاســي  أداء مــهــام عــمــلــه  فــي 
سفيرا لباده لدى مملكة البحرين.
ــن جــــانــــبــــه، أعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر  ــ مــ
الــيــابــانــي مــيــامــوتــو مــاســايــوكــي عن 
ــره وتـــقـــديـــره لــرئــيــســة مــجــلــس  ــكـ شـ
لتمثيل  اعــــتــــزازه  ــدًا  ــؤكــ مــ الــــنــــواب، 

باده لدى مملكة البحرين، ومنوهًا 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــمــتــنــامــيــة  ــعـــاقـ ــالـ بـ
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــة بـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ

والـــيـــابـــان فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 
النماء  إلى مزيد من  مؤكدًا تطلعه 
والتقدم في مسار العاقات الثنائية 

الــتــي تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
الـــتـــقـــدم  دوام  لــلــمــمــلــكــة  مـــتـــمـــنـــيـــًا 

واالزدهار. 

خالل لقائها ال�سفير الياباني.. رئي�سة مجل�س النواب:

دع�م برلمان�ي للم�ش�اريع التنموي�ة الم�ش�تركة بي�ن البحري�ن واليابان

} رئي�سة مجل�س النواب خالل ا�ستقبالها ال�سفير الياباني.

المبادرات ال�شبع 

للتطوير العقاري
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
الــشــاب الــبــحــريــنــي الــبــطــل )مــحــمــد ســالــم( الـــذي أنــقــذ أســرة 
الخليج«  »أخــبــار  نشرته  لما  وفــقــا  الــحــريــق،  حــادثــة  إثــر  بحرينية 
بـــأن شركة  أمــــس، يستحق الــشــكــر والــتــقــديــر مــن الــجــمــيــع، وأثــــق 
يعمل  والتي  جــواهــري،  عبدالرحمن  د.  برئاسة  »البتروكيماويات« 
بتكريمه،  ستقوم  )إطــفــائــي(،  كموظف  سالم«  »محمد  الشاب  بها 
ألنها حريصة على تعزيز ثقافة التقدير بين موظفيها، وألن حسن 
التدريب والتطوير في الشركة أسهم في مثل هذا الدور المجتمعي 

المتميز بين موظفي شركة »جيبك«.
املبادرات السبع للتطوير العقاري:

للتطوير  السبع  المبادرات  الى  أشرنا  قد  كنا  أمس  مقال  في 
العقاري في مملكة البحرين، التي نشرتها »أخبار الخليج«، والتي 
تقدمت بها جمعية التطوير العقاري البحرينية برئاسة المهندس 
عارف هجرس، وقد تلقينا العديد من االستفسارات وطلب المزيد 
من المعلومات عن تلك المبادرات، وبناء على ذلك ننشر المبادرات 
السبع، بعد لقائي شخصيا مع المهندس عارف هجرس، والتعرف 
إذ يؤكد  الباد،  على واقع وتطلعات وتحديات السوق العقاري في 
هجرس أن الهدف من حزمة المبادرات السبع هو تنشيط القطاع 
األموال  ورؤوس  المستثمرين  من  المزيد  واستقطاب  االقتصادي 
مملكة  في  العقاري  السوق  في  لاستثمار  والخارجية  الداخلية 
للسوق  متكاملة  دراســة  بعد  جــاءت  المبادرات  هــذه  وأن  البحرين، 
العقاري وما يواجهه من تحديات في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن 
السوق العقاري البحريني يعتبر من األسواق الواعدة على مستوى 
وأن  الحقيقية،  الفرص  من  العديد  ويتضمن  والعالم،  المنطقة 

التشريعات العقارية في البحرين من أفضل التشريعات عالميا.
وتتضمن املبادرات السبع ما يلي:

لجذب  تشجيعية  مــبــادرة  وهــي  البحرين:  في  استثمر  مــبــادرة 
توفير  وذلــك من خال  الخارج،  األمــوال من  ورؤوس  االستثمارات 
للتجديد  قــابــلــة  ســنــوات  عــشــر  مـــدة  بالمستثمرين  خــاصــة  إقــامــة 
إجراءات  تسهيل  إلى  باإلضافة  والقوانين،  الضوابط  وفق  تلقائيا 
العقاري للمستثمرين وتسهيل جميع األمور ذات الصلة  التمويل 

للمستثمرين.
العقارية: وهي تقوم على ربط ملف  مبادرة تشجيع السياحة 
وذلك  للمملكة،  الترويجي  السياحي  بالملف  العقارية  المقومات 
بالتعاون مع الجهات المعنية كهيئة البحرين للسياحة والمعارض، 
ومجلس التنمية االقتصادية، وسفارات مملكة البحرين في الخارج 

ووزارة الثقافة وغيرها من الجهات ذات الصلة.
القطاع  على  المفروضة  والــضــرائــب  الــرســوم  مراجعة  مــبــادرة 
العقاري: وهي إجراءات أثرت سلبًا على عمليات التداول والتطوير 
التحتية  البنية  على  المفروضة  كــالــرســوم  الــعــقــاري،  واالستثمار 
ــوم  ورســــوم الــتــســجــيــل الــعــقــاري والــضــرائــب عــلــى الــمــقــاولــيــن ورسـ

التراخيص ذات الصلة.
العقارية:  الــتــمــويــات  على  الــفــائــدة  مــعــدل  تخفيض  مــبــادرة 
ستسهم بــشــكــل كــبــيــر فــي خــلــق الــتــنــافــســيــة فــي الــســوق الــعــقــاري، 
مجلس  لمواطني  الــعــقــاري  للتمويل  سبل  إيــجــاد  إلــى  بــاإلضــافــة 

التعاون الخليجي.
وهي  والبلدية:  والماء  الكهرباء  رسوم  مراجعة خفض  مبادرة 
الــعــقــاري من  أثـــرت بالسلب على القطاع  الــتــي  الــعــوامــل  أهــم  مــن 
التجارية  الــقــطــاعــات  فــي  وخــصــوصــا  واالســتــثــمــار،  التأجير  حيث 

واالستثماري.
صناعية  متخصصة  مدن  إنشاء  المتخصصة:  المدن  مبادرة 
شاسعة  مساحات  على  تكنولوجيا  ومــن  ومالية  وتعليمية  وطبية 
سبيل  على  للمملكة،  الجديدة  االستثمارات  من  العديد  ستجذب 
الكثير من  المعلومات ستجذب  وتقنية  التكنولوجيا  المثال مدن 
رؤوس األموال وشركات التصنيع اإللكتروني والبرمجيات المحلية 

والعالمية.
مبادرة تشجيع المشاريع المبتكرة: تقديم تسهيات لمشاريع 
الصديقة  كالمباني  االبتكار  على  القائمة  العقاريين  المطورين 
للبيئة، والتي تعتمد على االستفادة من الطاقة الشمسية لتشغيل 
الــمــبــانــي حــيــث ســتــوفــر الــكــثــيــر عــلــى الــمــســتــثــمــريــن والــمــطــوريــن 
وستضيف  التشغيلية  الخدمات  رســوم  في  وخصوصا  العقاريين، 

استدامة للمشروع ألطول فترة ممكنة.
نتوقع  والــتــي  الــعــقــاري،  للتطوير  السبع  الــمــبــادرات  هــي  تلك 
وتقدما  مــتــمــيــزة،  طــفــرة  لحققنا  مــنــهــا،  جـــزء  أو  تطبيقها  تــم  لــو 
استثنائيا، ستعود بالنفع على االقتصاد الوطني ومستقبل الباد.

آخر السطر:
عدد من اآلباء واألمهات وأولياء األمور، يقترحون زيادة توفير 
إلى  الــتــوجــه  لحظة  الــصــغــار  ألبنائهم  واألمــــان  للسامة  الــوقــايــة 
الكبار  باألشخاص  االختاط  أو  لاقتراب  منعا  التطعيم،  مراكز 

من المواطنين والمقيمين.

نــائــب رئيس  الـــدوســـري  الــنــائــب عيسى  أشـــاد 
ــن  ــ ــاع واألمــ ــ ــدفــ ــ لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــ
لحضرة  السامية  الملكية  الوطني بالتوجيهات 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى، في سبيل التصدي 
لــفــيــروس كـــورونـــا، وبــمــا يــبــذلــه فــريــق الــبــحــريــن 
واللجنة التنسيقية بقيادة حضرة صاحب السمو 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
ــوزراء فــي قــيــادة األزمـــة الصحية  الــ العهد رئــيــس 
طوال فترة تفشي فيروس كورونا عبر تسريع وتيرة 
التطعيم وتقليص المدة الزمنية ألخذ اللقاحات 
وذلك في سبيل تحقيق التحصين ألكبر عدد من 
إنشاء عيادة  ناهيك عن  والمقيمين،  المواطنين 
القائمة  الحاالت  احتياجات  لمتابعة  مخصصة 
فــي مــركــز الــمــعــارض وفــق الــبــروتــوكــوالت الطبية 

المعلنة مؤخرا.
داعــــيــــا »الــمــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة والـــقـــطـــاع 
الــفــنــدقــي الــــى الــمــســاهــمــة مـــن مــنــطــلــق الــحــس 
ما  ظـــل  فـــي  المجتمعية  بــالــمــســؤولــيــة  الــوطــنــي 
عملت  المملكة  أن  وخصوصا  البحرين  بــه  تمر 
عــلــى تــوفــيــر كـــل ســبــل الــوقــايــة والـــعـــاج لجميع 
والنفيس  الغالي  وبــذل  والمقيمين  المواطنين 

لتعزيز الصحة العامة للجميع«.
كــــان شـــاهـــدا عــلــى ما  الـــعـــالـــم  »ان  وأضـــــــاف: 
تبلورت  حقيقية  انــجــازات  مــن  البحرين  حققته 
نتيجة للرؤية القيادية الواضحة والعمل الوطني 
والتي  واألمنية  الطبية  الــكــوادر  كــل  مــن  المثابر 
تــقــف الـــيـــوم فـــي الــصــفــوف األمـــامـــيـــة لــمــواجــهــة 
الوباء، وخصوصا أن العالم أجمع شهد التجربة 
البحرين  فــريــق  مــشــروع  ضمن  الــرائــدة  الوطنية 
والــتــي كــانــت بمثابة صــمــام األمــــان لــكــل مــواطــن 
ومقيم وفق مبادئ وطنية ثابتة ركيزتها األساسية 

تعزيز مبادئ الوقاية عبر توفير اللقاحات الطبية 
المعتمدة طبيا وفق أعلى معايير الجودة«.

وشدد الدوسري »على ضرورة تكاتف الجميع 
بمختلف القطاعات العامة والخاصة للوقوف مع 
راح ضحيتها  التي  البحرين في ظل هذه األزمــة 
اليوم  وأنــنــا  الــعــالــم،  دول  مختلف  فــي  المايين 
أمـــام محطة تــاريــخــيــة أربــكــت الــجــمــيــع وانــهــارت 
بسببه العديد من الدول نتيجة للتشتت وانعدام 
الوعي المجتمعي لدى الجميع، وبفضل القيادة 
ــازالـــت  الــحــكــيــمــة والـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة مـ
الــبــحــريــن مــحــافــظــة عــلــى ثــبــاتــهــا، بـــل تــقــدمــهــا 
تلك  ظــل  فــي  االنــجــازات  مــن  العديد  وتحقيقها 
ــع بــمــنــظــمــة الــصــحــة  ــذي دفــ ــ ــر الـ ــ ــروف، األمـ ــظــ الــ
المملكة  بــجــهــود  الــمــســتــمــرة  لـــإشـــادة  الــعــالــمــيــة 
بــقــيــادة ســمــوه الـــذي بـــرز دوره الــرائــد فــي حفظ 
الصحة العامة وتعزيز الوضع االقتصادي في ظل 

الظروف االستثنائية«.

ال��ن��ائ��ب ع��ي�����ش��ى ال���دو����ش���ري: ي��دع��و ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ص اإل���ى 

ك��ورون��ا م��واج��ه��ة  ف��ي  ال��ج��ه��ود  ل��دع��م  وطنية  ب��م��ب��ادرات  ال��خ��روج 

مجالس  أصــحــاب  وأعــــرب 
الـــــــرفـــــــاع عــــــن بـــــالـــــغ حـــزنـــهـــم 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى فــــــقــــــدان الـ
الفيروس،  هــذا  بسبب  األرواح 
فريق  تشكيل  فكرة  مقترحين 

لدعم مرضى كورونا معنويا.
ــــال الــلــقــاء  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
»نـــطـــمـــئـــن  لــــبــــرنــــامــــج  األول 
تجمع  ينظمه  والــذي  عليكم« 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة »عـــن بــعــد«، 
بهدف التواصل مع المجالس 

عليها  واالطمئنان  البحرينية 
الصحية  اإلجــــــراءات  فــي ظــل 
لمواجهة كورونا، إذ جاء اللقاء 
مــجــالــس  أصـــحـــاب  مـــع  األول 
الجنوبية،  بالمحافظة  الرفاع 
مــحــمــد  د.  مــــن  كــــل  ــور  بـــحـــضـ
الكويتي، ود. محمد الحوسني، 
السعيدي،  جــاســم  د.  والــشــيــخ 
وعادل علي الرويعي، وعبداهلل 
عبدالرحمن  وعبداهلل  القعود، 
باقر، ويوسف الجاسم، وجاسم 

تلك  رواد  مـــن  ــدد  ــ وعـ ــريـــك،  عـ
المجالس.

وأشــــار الــمــهــنــدس عــبــداهلل 
ــــس تـــجـــمـــع  ــيــ ــ ــــي رئــ ــــحـ ــويـ ــ ــــحـ الـ

إلــى ضــرورة  الوطنية  الــوحــدة 
أن نضع أيدينا في أيدي فريق 
البحرين الوطني، عبر االلتزام 
بــكــل الــتــوجــيــهــات والــــقــــرارات 
الـــصـــادرة عــنــه لــمــواجــهــة هــذه 
بالرغم  أنه  مضيفا  الجائحة، 
من أن البحرين تمر بتحٍد كبير 
بــســبــب زيــــادة عـــدد اإلصـــابـــات، 
ــاهلل، وفــي  إال أنــنــا عــلــى ثــقــة بــ
بقيادة  الحكيمة  الــقــيــادة  ظــل 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الباد المفدى، ودعم ومساندة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
وبشعب  الـــوزراء،  رئيس  العهد 
واٍع مثل شعب البحرين سوف 

نتجاوز تلك األزمة.
ــا أهـــل الــبــحــريــن إلــى  ودعــ
ــالـــقـــرارات  ضــــــرورة االلــــتــــزام بـ
الصادرة في مواجهة الجائحة، 
في  العاملين  وشــاكــرا  مثمنا 
أطباء  األمامية من  الصفوف 
ــن ومــــتــــطــــوعــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ ومـ
ــم الــبــطــولــي الـــذي  ــ عــلــى دورهـ
ــل الــشــعــب  ــ يـــقـــدمـــونـــه مــــن أجـ
الــبــحــريــنــي، داعـــيـــا الــحــكــومــة 
إلــــــــى أهــــمــــيــــة تــــقــــديــــر جــهــد 

الــــمــــتــــطــــوعــــيــــن مـــــــن خـــــال 
األولوية  وإعطائهم  مكافأتهم 

في الوظائف المناسبة لهم.
ــــن جـــهـــتـــه قــــــال الــشــيــخ  مـ
رئيس  المحمود  عبداللطيف 
الـــهـــيـــئـــة الـــمـــركـــزيـــة لــتــجــمــع 
خال  »إننا  الوطنية:  الوحدة 
هـــذه الــفــتــرة نــســلــم أمـــرنـــا هلل 
وألصـــــــحـــــــاب االخـــــتـــــصـــــاص، 
ولــديــنــا فــريــق عــلــمــي مــقــتــدر 
الوطني  البحرين  فريق  وهــو 
برئاسة سمو ولي العهد رئيس 
ــادة  ــ زيـ أن  مــضــيــفــا  الـــــــــــوزراء«، 
كـــان سببها  ــابـــات  أعــــداد اإلصـ
ــبــــاالة بـــــاإلجـــــراءات  عـــــدم الــــمــ
الدولة  اضطر  ما  االحترازية 
اتخاذ  إلى  المسؤول  والفريق 
اإلجراءات الصحية الحالية.

الكويتي  محمد  د.  وأشــاد 
ــة الــــوعــــي  ــبـ ــسـ إلـــــــى ارتــــــفــــــاع نـ
ــدى الــشــعــب  ــ ــرا لـ ــام مــــؤخــ ــعــ الــ
مــــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى 
ــابــــات،  انـــخـــفـــاض نــســبــة اإلصــ
البناي  عمار  النائب  أكــد  كما 
دور السلطة التشريعية ممثلة 
والشورى  النواب  مجلسي  في 
البحرين،  فــريــق  مــســانــدة  فــي 
الفتا إلى أنه منذ بداية ظهور 
كــان هــنــاك اهتمام  الــفــيــروس 
واســتــعــداد مــن قبل سمو ولي 
الــــــــوزراء حتى  الــعــهــد رئـــيـــس 
قـــبـــل وصــــــول الــــفــــيــــروس إلـــى 

البحرين.

في اللقاء الأول لبرنامج »نطمئن عليكم« الذي ينظمه التجمع

م�����ج�����ال�����������ص ال�����ج�����ن�����وب�����ي�����ة ت��������وؤك��������د دع����م����ه����ا 

ل��ل��ف��ري��ق ال���وط���ن���ي وت����دع����و اإل������ى ����ش���رع���ة ال��ت��ط��ع��ي��م

} جانب من اللقاء األول لبرنامج نطمئن عليكم.

كتب وليد دياب:
من  البحرين  مجتمع  الجنوبية  المحافظة  مجالس  دعت 
مواطنين ومقيمين إلى ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية، 
الوطني، والعمل على مساندته،  البحرين  وتنفيذ قرارات فريق 
على  الحصول  أجــل  مــن  التسجيل  بأهمية  الجميع  مطالبين 
خطورة  على  مشددين  الجائحة،  تلك  نتجاوز  حتى  التطعيم، 
الــشــائــعــات فــي تــلــك الــمــرحــلــة داعــيــن إلـــى ضــــرورة نــقــل رســالــة 
رفع  وأهمية  الناس،  تخويف  من  بدال  الطمأنينة  وبث  التوعية 

درجة االلتزام وسط المواطنين.

} عيسى الدوسري.
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معهد  بين  التعاون  إطــار  في 
والقانونية  القضائية  الــدراســات 
ــريــــن، والـــلـــجـــنـــة  ــبــــحــ بــمــمــلــكــة الــ
)بعثة  األحــمــر  للصليب  الدولية 
الكويت(، وجمعية الهالل األحمر 
نــدوة  المعهد  ُيــنــظــم  الــبــحــريــنــي، 
»دور  بــعــنــوان  إقليمية  إلكترونية 
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــنــــي فـ ــقــــاضــــي الــــوطــ الــ
تحت  اإلنساني«  الدولي  القانون 
رعــايــة الــشــيــخ خــالــد بــن عــلــي آل 
ــؤون  ــشــ ــعــــدل والــ خــلــيــفــة وزيــــــر الــ
ــيـــس  اإلســـــالمـــــيـــــة واألوقــــــــــــــاف رئـ
الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة 
ــانــــي بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــســ اإلنــ
ــــس عـــبـــر تــقــنــيــة  ـــدأت أمـ ــ ــتــــي بـ والــ
االتـــصـــال الــمــرئــي وتــســتــمــر على 

مدى يومي 1-2 يونيو 2021.
المجلس  رئيس  نائب  وثّمن 
األعلى للقضاء - رئيس محكمة 
الــتــمــيــيــز الــمــســتــشــار عــبــداهلل بن 
ــقـــد هـــذه  حـــســـن الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن، عـ
مهمة  خــبــرات  تتيح  التي  الــنــدوة 
ــي مـــجـــال الــــقــــانــــون اإلنـــســـانـــي  فــ
الــــدولــــي والــتــطــبــيــقــات فــــي هـــذا 
القاضي  دور  يعزز من  بما  الشأن 
ــانـــون  الـــوطـــنـــي فــــي تــطــبــيــق الـــقـ

الدولي اإلنساني.
وأكد وزير العدل خالل كلمته 
االفتتاحية للندوة، أهمية موضوع 
المحاكم  دور  يؤكد  الــذي  الــنــدوة 
الــقــانــون  تطبيقات  فــي  الــوطــنــيــة 
ــي، مــشــيــًرا إلــى  ــدولــ اإلنـــســـانـــي الــ
لسنة   )44( رقم  بقانون  المرسوم 
الــجــرائــم  ــون  ــانـ قـ بــــإصــــدار   2018
تــفــســيــر  ــون  ــكـ يـ ــرر أن  ــ قـ الـــدولـــيـــة 
وتــطــبــيــق أحــكــام قــانــون الــجــرائــم 
بالمعاهدات  باالستعانة  الدولية 
ومبادئ القانون اإلنساني الدولي، 

ذاكـــًرا أن الــقــانــون أكــد مــبــدأ عدم 
التقادم وأرسى قواعد المسؤولية 

الجنائية في الجرائم الدولية.
ــتـــور خـــالـــد ســري  وقـــــال الـــدكـ
ــات  ــدراســ ــيـــس مــعــهــد الــ ــام رئـ ــيـ صـ
الندوة  إن  والقانونية،  القضائية 
اإلقليمية ستعقد بمشاركة نخبة 
االخــتــصــاص  ذوي  الــخــبــراء  مـــن 
ــى  ــلـ والــــــــخــــــــبــــــــرة الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، عـ
واإلقليمي،  الــدولــي  المستويين 
ــم مــــعــــارف ومــــهــــارات  ــ ــهــــدف دعــ بــ
الــمــشــاركــيــن وإحــاطــتــهــم بــأحــدث 
التطورات والتطبيقات في مجال 
وتبادل  اإلنساني  الدولي  القانون 
الخبرات ودعم بناء القدرات على 

المستوى اإلقليمي.
عمر  السيد  أكد  ومن جانبه، 

ــوده رئـــيـــس الــبــعــثــة اإلقــلــيــمــيــة  ــ عـ
الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول 
األحمر  للصليب  الدولية  للجنة 
ســتــتــيــح  الـــمـــنـــظـــمـــة  الـــــنـــــدوة  أن 
المهم  الــــدور  لمناقشة  الــفــرصــة 
فـــي تفسير  الــقــضــائــيــة  لــلــســلــطــة 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي اإلنــــســــانــــي 
وتطبيقه وتطويره على المستوى 
ــًدا أهــمــيــة تــبــادل  ــؤكــ ــنـــي، مــ الـــوطـ
به،  المرتبطة  والخبرة  المعرفة 
القضائية  الــمــمــارســة  تــعــد  حــيــث 
أكثر ما يوثر على القانون واألكثر 

فاعلية فيه.
ــتـــضـــمـــن الــــــنــــــدوة أربـــــع  ــتـ وسـ
ــى مـــــــــدار يـــومـــيـــن،  ــلــ ــات عــ ــســ ــلــ جــ
الجلسة األولى ستتناول تطورات 
اإلنسان  حقوق  منظومة  تطبيق 

والـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي اإلنــــســــانــــي 
الدكتور  فيها  ويــتــحــدث  عــالــمــيــًا، 
ــاذ  ــتــ ــب أســ ــيــ ــطــ ــار الــ ــ ــبـ ــ ــــجـ ــد الـ ــبــ عــ
ــد بـــجـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن،  ــاعــ ــســ مــ
الــهــذلــي مستشار  والــدكــتــور مــعــز 
ــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي اإلنــســانــي  فـ
بالبعثة اإلقليمية للجنة الدولية 
مجلس  لـــدول  األحــمــر  للصليب 

التعاون الخليجي.
ــا ســـتـــتـــطـــرق الــجــلــســة  ــمـ ــيـ فـ
ــورات تــطــبــيــق  ــ ــطـ ــ ــيـــة إلـــــى تـ ــانـ ــثـ الـ
ــة حـــــــقـــــــوق اإلنـــــــســـــــان  ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ
والـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي اإلنــــســــانــــي 
العميد  فــيــهــا  ويــحــاضــر  مــحــلــيــا، 
محكمة  عضو  المنصور  منصور 
رئيس  نــائــب  العسكرية  التمييز 
الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة 

اإلنــســانــي، مــســلــطــًا الــضــوء على 
نشر  فـــي  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  دور 
الدولي  القانوني  قواعد  وتطبيق 
التشريعية  والــجــهــود  اإلنــســانــي، 
لتعزيز  الــبــحــريــنــيــة  والــقــضــائــيــة 
ــقــــدرات عــلــى تــطــبــيــق الــقــانــون  الــ

الدولي اإلنساني.
الثالثة  الــجــلــســة  وســتــنــاقــش 
إشــكــالــيــات وتـــحـــديـــات الــتــطــبــيــق 
ــون الــــــدولــــــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـــــوطـــــنـــــي لـ
عمر  الدكتور  بمشاركة  اإلنساني، 
للقانون  اإلقليمي  المنسق  مكي 
ــالــــشــــرق  ــي بــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الـــــــدولـــــــي اإلنــ
األوسط وشمال إفريقيا باللجنة 
ــيـــب األحـــــمـــــر،  ــلـ ــلـــصـ الـــــدولـــــيـــــة لـ
تفرد  مظاهر  سيستعرض  الـــذي 
الدولية  العامة للجرائم  األحكام 

مقارنة بالجريمة الوطنية. 
ــة  ــ ــعــ ــ ــ ــراب ــ أمـــــــــــا الـــــجـــــلـــــســـــة الــ
التطبيق  خصوصيات  فستتناول 
ــون الــــــدولــــــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـــــوطـــــنـــــي لـ
ــدث فـــيـــهـــا  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ اإلنـــــــســـــــانـــــــي، ويــ
مستشار  الــهــذلــي  مــعــز  الـــدكـــتـــور 
ــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي اإلنــســانــي  فـ
بالبعثة اإلقليمية للجنة الدولية 
مجلس  لـــدول  األحــمــر  للصليب 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي حـــول تــطــور 
ــاركــــة الـــمـــبـــاشـــرة  تـــعـــريـــف الــــمــــشــ
ظل  فــي  الــعــدائــيــة  العمليات  فــي 
القتال،  أســالــيــب  وتقنيات  تــطــور 
ــد  ــيـ ــمـ ــعـ ــعــــرض الـ ــتــ ــســ ــيــ ــا ســ ــمــ ــيــ فــ
محكمة  عضو  المنصور  منصور 
رئيس  نــائــب  العسكرية  التمييز 
الدولي  للقانون  الوطنية  اللجنة 
ــوع خــصــوصــيــة  ــوضــ ــانــــي مــ اإلنــــســ
ــاريــــر حـــول  ــقــ ــتــ ــات إعـــــــــداد الــ ــ ــيـ ــ آلـ
االنـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــقــواعــد 

القانون الدولي اإلنساني.

بعنوان »دور القا�سي الوطني في التطبيق الفاعل للقانون الدولي الإن�ساني«

»الدرا�سات الق�سائية« ُينظم ندوة حول دور ال�سلطة الق�سائية في تف�سير القانون الدولي

المركبة  إلى ضــرورة صيانة  للمرور  العامة  اإلدارة  دعت 
وفحصها دورًيا والتأكد من قطع الغيار المستهلكة لتجنب 
التأكد من صالحية  الــحــوادث واألعــطــال، وذلــك من خــالل 
المضغوطة  العبوات  ترك  وعــدم  المحرك،  ومبرد  البطارية 
اإللكترونية  واألجــهــزة  والــوالعــات  والمعقمات  والــبــطــاريــات 
الدوري للمركبة  المركبة، مؤكدة أهمية إجراء الفحص  في 

الــعــامــة  الــســنــوي فــي اإلدارة  الــفــنــي والــتــســجــيــل  والــفــحــص 
للمرور والمراكز الخارجية للفحص الفني التي تعتبر إحدى 
لمعايير  المركبة  مــواءمــة  مــدى  لمعرفة  المهمة  الخطوات 
السالمة. وأشارت اإلدارة العامة للمرور إلى أن صيانة المركبة 
وخاصة  الطريق،  مستخدمي  سالمة  لتحقيق  أهمية  تمثل 
مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثر المحرك واإلطارات وبعض 

واستبدال  إجــراء فحص شامل  المركبة مما يتطلب  أجــزاء 
األجزاء المعطلة وخاصة الوصالت الكهربائية واإللكترونية 
مع تفادي توصيلها بشكل عشوائي كي ال تتسبب في حدوث 
ماس كهربائي، وبالتالي تعرض المركبة للحريق، كما يجب 
الحركة  وناقل  بالمحرك  الخاصة  الزيوت  تغيير  التأكد من 

والسائل المبرد وعمل مروحة التبريد.

كتب عبداألمير 
السالطنة:

ســقــطــت مـــركـــبـــة فــي 
حفرة جانبية على شارع 
الشيخ خليفة بن سلمان 
من  الثالثاء  أمــس  عصر 
إصابات، حيث  وقوع  دون 
تــشــيــر تــفــاصــيــل الــحــادث 
آسيويين  عــمــاال  أن  إلـــى 
بعملهم  يــقــومــون  كـــانـــوا 
الـــيـــومـــي عـــلـــى الــطــريــق 
وفجأة  لــلــشــارع  الجانبي 
سقطت مركبة في حفرة 
وقوع  دون  من  بالمنشأة، 

إصابات. 

صرح رئيس نيابة االتجار 
ــابـــة  ــيـ ــنـ ــخـــــاص بـــــــأن الـ بـــــاألشـــ
ــزت تــحــقــيــقــاتــهــا  الـــعـــامـــة أنـــجـ
باألشخاص،  اتجار  واقعة  في 
ــة مــتــهــمــيــن  ــ ــالـ ــ ــإحـ ــ وأمـــــــــــرت بـ
ــن إلـــــــى الـــمـــحـــكـــمـــة  ــيــ ــويــ ــيــ آســ
لنظرها  وتـــحـــددت  الــجــنــائــيــة 
جلسة بتاريخ 2021/6/6 أمام 
الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة 

األولى.
وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
ــا أبـــلـــغـــت بــــه الــمــجــنــي  ــى مــ ــ إلـ
عـــلـــيـــهـــا عـــــن حــــضــــورهــــا إلــــى 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لــلــعــمــل، 
ــم الـــــتـــــواصـــــل مـــعـــهـــا مــن  ــتــ فــ
مواقع  أحــد  عبر  الجناة  قبل 

الــــــــتــــــــواصــــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
ــا لـــلـــخـــروج مــن  ــهــ ــدراجــ ــتــ واســ
مــنــزل كــفــيــلــهــا والـــتـــوجـــه إلــى 
ــق،  ــاطــ ــنــ ــمــ شــــقــــة بــــــإحــــــدى الــ
تــم االستيالء  وعــنــد وصــولــهــا 
عــلــى هــاتــفــهــا الــنــقــال وحــجــز 
حريتها من قبل المتهم األول 
وبــيــعــهــا عــلــى الــمــتــهــم الــثــانــي 
إلجبارها  وذلــك  مالي  بمبلغ 
عــلــى مـــمـــارســـة الــــدعــــارة إلــى 
االســتــنــجــاد  مــــن  تــمــكــنــت  أن 
ــن حـــضـــروا  ــ ــذيـ ــ بـــالـــشـــرطـــة الـ
بتخليصها  وقــامــوا  لموقعها 

من موقع احتجازها.
إلى  النيابة  رئيس  وأشـــار 
بـــاشـــرت  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــنـــيـــابـــة  أن 

الــــتــــحــــقــــيــــق فــــــــــور إبــــالغــــهــــا 
إلى  استمعت  حيث  بالواقعة, 
وأمرت  عليها،  المجني  أقــوال 
الــتــابــع  ــان  ــ األمـ دار  بــإيــداعــهــا 
لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
االتـــــــــــجـــــــــــار بــــــــاألشــــــــخــــــــاص، 
األول  الـــمـــتـــهـــم  ــوبـــت  ــتـــجـ واسـ
وأمـــــــرت بــحــبــســه احــتــيــاطــًيــا 
وطلبت  التحقيق،  ذمـــة  عــلــى 
ــول  ــ تـــــحـــــريـــــات الـــــشـــــرطـــــة حـ
إلى شهود  واستمعت  الواقعة، 
ــة، وأصـــــــــدرت قـــرارهـــا  ــعــ ــواقــ الــ
بـــضـــبـــط وإحــــــضــــــار الـــمـــتـــهـــم 
ــة  ــالــ ــإحــ الــــــثــــــانــــــي، وأمـــــــــــــرت بــ
ــى الــمــحــاكــمــة  ــ الــمــتــهــمــيــن إلـ

الجنائية.

} المشاركون في ندوة الدراسات القضائية خالل افتتاحها.

أقــــــــــرت مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز 
أعمال  رجــل  بــبــراءة  نهائيا  حكما 
تهمة غسل  من  وشريكه  بحريني 
أمــــــوال قـــــدرت مـــا يـــقـــرب مـــن 20 
مــلــيــون ديـــنـــار وتــحــريــف بــيــانــات، 
حــيــث اتــهــم رجـــل األعـــمـــال -وهــو 
بـــشـــركـــة  إدارة  ــلــــس  مــــجــ عــــضــــو 
ملكيته  بــاســتــغــالل  لــالتــصــاالت- 
بعمليات  والــقــيــام  أخـــرى،  لشركة 
تتعلق  بنكية  وتحويالت  إيداعات 
إلى  أدت  وتــرّبــح  احتيال  بجرائم 
اإلضرار بالشركة المجني عليها، 
بــيــانــات خــاصــة بتقنية  وتــحــريــف 
المعلومات وأخفى ملكية عائدها 
مع علمه بأنها متحّصلة من تلك 
ــم، وذلـــــك بــقــصــد إظــهــار  ــرائـ ــجـ الـ
المال المتحّصل من نشاط تلك 
أنه مشروع وبلغت  األطــراف على 
قــيــمــة هــــذه األمـــــــوال 20 مــلــيــون 
ــع الــمــتــهــم  ــراك مـ ــتـ ــاالشـ ــار، بـ ــنــ ديــ

الثاني.
ــة الـــمـــدعـــيـــة  ــركــ ــت الــــشــ ــ ــانـ ــ وكـ
بـــحـــســـب أقــــــــوال الـــمـــبـــلـــغـــيـــن، قــد 

األول  الـــمـــتـــهـــم  أن  إلـــــى  أشــــــــارت 
وإبــرام  إجـــراء صفقات  مــن  تمّكن 
عقود بينها والشركة الخاصة به، 
المجني  الــشــركــة  ــراء  شــ مــفــادهــا 
عــلــيــهــا قـــــدرات اســتــخــدام حــقــوق 
أعمال  وإجراء  باإلنترنت،  خاصة 
من  االنــتــرنــت  شبكة  على  صيانة 
شــركــتــه الــخــاصــة، مــقــابــل أمـــوال 
تـــزيـــد عــلــى قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، 
لـــيـــحـــقـــق لـــنـــفـــســـه أربــــــاًحــــــا غــيــر 
مـــلـــيـــوًنـــا   14 قـــــدرهـــــا  مــــشــــروعــــة 

و71484 ديناًرا.
كــمــا أنـــه اســتــغــل صــالحــيــاتــه 
وتمكن  للشركة  تنفيذي  كمدير 
من رفع أسهمه بطريقة احتيالية 
 %15 مــن  الشاكية  الــشــركــة  لــدى 
أربـــاح  إلـــى 32% واســتــولــى عــلــى 
عــلــى مـــــدار خــمــس ســـنـــوات بــنــاء 
عــلــى تــلــك الــنــســبــة بــمــقــدار 1.6 
عــقــودا  أبـــــرم  كــمــا  دينار,  مــلــيــون 
مــا بــيــن الــشــركــة الــمــجــنــي عليها 
ــة وتـــســـبـــب فــي  ــاصـ ــه الـــخـ ــتـ ــركـ وشـ
عليها،  المجني  للشركة  خسائر 

مملوكة  مبالغ  على  استولى  كما 
لــلــشــركــة الــمــجــنــي عــلــيــهــا، وذلـــك 
بأن  احتيالية،  بطرق  باالستعانة 
المعلومات،  تقنية  بيانات  حــرف 
و200  ألــًفــا   313 مبلغ  أودع  ــأن  وبـ
دينار في حساب الشركة المجني 
ــلـــة مــنــه  ــكــــي، كـــحـــيـ ــنــ ــبــ ــلـــيـــهـــا الــ عـ
الــشــركــاء بتخطي األربــاح  إليــهــام 
ــيـــهـــا،  ــول إلـ ــ ــوصــ ــ ــهـــدف الــ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ــاح  ــا عــلــى أربــ وحـــصـــل عــلــى أثـــرهـ
و804  آالف  و607  مــلــيــون  قــدرهــا 

دنانير.
كــمــا أشــــارت الــوقــائــع إلـــى أن 
يــقــرب من  مــا  وقــع  األول  المتهم 
المجني  الــشــركــة  بــيــن  عــقــود   10
ــة بــه  عـــلـــيـــهـــا والــــشــــركــــة الــــخــــاصــ
تلك  إن  الــشــهــود  أقـــــوال  وجـــــاءت 
ــي خـــســـائـــر  ــ ــبـــت فــ ــبـ ــسـ ــود تـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــشــركــة الــمــجــنــي عــلــيــهــا وحــقــق 
ــا قـــاربـــت أكــثــر من  ــاحـ لــنــفــســه أربـ
إلــى  بــاإلضــافــة  دينار,  مــلــيــون   14
مــكــاســب أخــــرى حــقــقــهــا، وجـــاءت 
الــمــجــنــي عليها  الــشــركــة  تــقــاريــر 

لــتــؤكــد عــلــى أقــــوال الــشــهــود، وان 
لألول  شريكا  كان  الثاني  المتهم 

في الجرائم التي ارتكبت.
درجــــة  أول  مــحــكــمــة  أن  إال 
 13 فــي  المتهمين  بــبــراءة  قــضــت 
بعد  الماضي  الــعــام  مــن  سبتمبر 
الواقعة  أقــوال شهود  أن  أكــدت  أن 
وال  ومــتــعــارضــة  متناقضة  جـــاءت 
ــى اطــمــئــنــان الــمــحــكــمــة  تـــرقـــى إلــ
وأحـــاطـــهـــا الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك 
عن  بمنأى  يجعلها  بما  والــريــبــة 
أشارت  كما  لها,  المحكمة  ارتياح 
المحكمة إلى أن ترى صورة أخرى 
غــيــر الــتــي قــالــهــا شــهــود اإلثــبــات 
قـــد أحــجــمــوا عـــن ذكـــرهـــا إلســبــاغ 
الشرعية عليها األمر الذي جعل 
الــمــحــكــمــة تــتــشــكــك فـــي الــواقــعــة 
حــيــث فـــنـــدت الــمــحــكــمــة مــواطــن 

التضارب في أقوال الشهود.
أنها اطمأنت  إلى  كما أشارت 
التي  الــخــبــراء  لجنة  تــقــريــر  إلـــى 
انتدبتها المحكمة والذي أكد أن 
استفادت  عليها  المجني  الشركة 

نقدية  وتدفقات  أربــاحــا  وحققت 
بما  الــدعــوى  العقود محل  جــراء 
الــشــركــة  أن  كــمــا  تكلفتها،  يــفــوق 
ــت تـــتـــم مــعــامــالت  ــانـ الـــمـــدعـــيـــة كـ
استفادتها  المدعي  الشريك  مع 
تفاهم,  بــمــذكــرات  حــق  وجـــه  دون 
ــم مــجــلــس  ــلــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى عــ
بــوجــود  الــمــدعــيــة  الــشــركــة  إدارة 
الــتــعــاقــدات مــحــل الـــدعـــوى، كما 
أن الــعــقــود لـــم تــكــتــمــل لــســبــب ال 
ألنــهــا  فــيــه  األول  لــلــمــتــهــم  دخــــل 
األعــــــــوام 2011-  بـــيـــن  مــــا  ــعـــت  وقـ
في  انــتــهــاءهــا  والــمــفــتــرض   2014
ــدة  ــؤكـ مـ  ،2029-2026 األعــــــــــوام 
األول  المتهم  حصول  مشروعية 
الــمــبــالــغ الــتــي ســــددت إلــيــه، كما 
أن العقود الموقعة بين الطرفين 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــة  ــقـ ــوافـ ــمـ بـ ــانــــت  كــ
عــلــيــهــا، فيما  الــمــجــنــي  الـــشـــركـــة 
حكم  االســتــئــنــاف  محكمة  أيـــدت 
بتأييد  ديــســمــبــر   28 فــي  ــبـــراءة  الـ
حكم البراءة إلى أن أقرته محكمة 

التمييز بحكم نهائي.

صــــــــــــرح رئــــــــيــــــــس نــــيــــابــــة 
العامة بأن  الــوزارات والجهات 
النيابة العامة قد تلقت بالغًا 
والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  مــن 
الــزيــارة  أثــنــاء  بأنه  والسياحة 
الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة لـــمـــخـــزن تـــابـــع 
وجود  تبين  تجارية  لمؤسسة 
قـــطـــع غـــيـــار ســــيــــارات مــقــلــدة 
ــلــــب وأكـــــيـــــاس ومــلــصــقــات  وعــ
وتغيير  التغليف  معدة إلعادة 

بيانات المنتج.
ــام بــعــض  ــ ــيـ ــ ــبــــت قـ وقـــــــد ثــ
الـــعـــامـــلـــيـــن بــــــإبــــــدال الـــعـــلـــب 
ــلــــب مـــشـــابـــهـــة  ــعــ األصـــــلـــــيـــــة بــ
رقمي  ترميز  ملصق  وطباعة 
ــداده مــن خـــالل جهاز  ــ يــتــم إعـ
ــاســــب اآللــــــــي ويـــقـــومـــون  الــــحــ
بــــلــــصــــقــــه عـــــلـــــى الــــبــــضــــائــــع 
ــي مـــحـــالت قــطــع  لــعــرضــهــا فــ
التابعة للمؤسسة على  الغيار 

أنها أصلية خالفًا لحقيقتها، 
األمنية  اإلدارة  إبـــالغ  تــم  وقــد 
الــــمــــخــــتــــصــــة الـــــتـــــي بــــاشــــرت 
إجــــراءاتــــهــــا بــتــوقــيــف اثــنــيــن 
ــاء فـــــي الـــســـجـــل  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــــن الـ
الـــتـــجـــاري الــمــخــالــف وثــالثــة 
عــمــال بــالــمــؤســســة الــتــجــاريــة 
وعــرضــهــم عــلــى الــنــيــابــة التي 
تــولــت الــتــحــقــيــق واســتــجــوبــت 

المتهمين.

سبعة  بــحــبــســهــم  وأمــــــرت 
أيام على ذمة التحقيق بعد أن 
وجهت إليهم تهم وضع عالمة 
على  للغير  مــمــلــوكــة  تــجــاريــة 
ســلــعــة، وعــــرض وبــيــع وتــــداول 
ســلــع عــلــيــهــا عـــالمـــة مــقــلــدة. 
كـــمـــا أمــــــرت بــالــتــحــفــظ عــلــى 
واألدوات  الــمــقــلــدة  الــبــضــائــع 
الــمــســتــخــدمــة فـــي الــجــريــمــة، 

وال زالت التحقيقات جارية.

م«  الــمــواطــن »ط  نــاشــد 
المسؤولين في وزارة الصحة 
فــي حــل مشكلته  مــســاعــدتــه 
واعــي«  »مجتمع  تطبيق  مــع 
ــر مــن  ــثــ ــذ أكــ ــنـ والـــمـــمـــتـــدة مـ
ــال إنـــــه حــصــل  ــ ــ شـــهـــريـــن، وقـ
عــلــى الــتــطــعــيــم وانــتــهــى من 
ــة الـــثـــانـــيـــة مـــنـــه فــي  ــرعـ ــجـ الـ
ــارس  مــ  18 ــخ  ــاريـ ــتـ بـ ــي  ــانـ ــثـ الـ
الــــســــابــــق.. وانـــتـــظـــر تــحــول 
الــلــون  مــن  التطعيم  عــالمــة 
األخضر،  اللون  إلى  األصفر 

ولــكــن لـــم يــحــدث ذلـــك رغــم 
أنـــــــه مــــــــدون حــــصــــولــــه عــلــى 
جــرعــتــي الــتــطــعــيــم. وأضـــاف 
أنـــه تــقــدم بــعــدة شــكــاوى إلــى 
جـــدوى  دون  لــكــن  ــل«  ــواصــ »تــ
مــشــيــرا إلــــى أن عــــدم تــحــول 
عــالمــة الــبــرنــامــج إلــى اللون 
أداء  ــن  ــ مـ ــه  ــرمــ حــ ــر  ــ ــــضـ األخـ
بالمساجد  الــتــراويــح  صـــالة 
ــوال شــهــر رمـــضـــان، وبــعــد  ــ طـ
الجديدة  التعليمات  صــدور 
حــرمــنــي مـــن دخـــــول أمــاكــن 

كثيرة وعندما اسأل موظفي 
ــن أنـــا مــتــطــعــم يــقــولــون  األمــ

ممنوع هذه تعليمات.
ــذا  ــ هـ أن  إلـــــــــى  وأشــــــــــــــار 
يتطلب  البسيط ال  اإلجــراء 
الــشــكــوى وأنـــه عــلــى ثــقــة في 
ــل هــــذه الــمــشــكــلــة ســريــعــا  حـ
حتى يمكنه أن يواصل عمله 
بــمــا يــتــوافــق مـــع الــضــوابــط 
ــتـــي أعــلــنــهــا  والــتــعــلــيــمــات الـ
للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق 

لفيروس كورونا.

م�����واط�����ن: ح�����س��ل��ت ع���ل���ى ال��ت��ط��ع��ي��م 

ب���ذل���ك! ي���ع���ت���رف  ال  وال���ت���ط���ب���ي���ق 

ح��ب�����س ع����دد م���ن ال��م��ت��ه��م��ي��ن ف���ي واق��ع��ة 

ب���ي���ع ق���ط���ع غ����ي����ار �����س����ي����ارات م��ق��ل��دة

}  بعض قطع الغيار التي تم ضبطها بالمخارن التجارية.

 } سقوط مركبة في حفرة على شارع جانبي.

اإح����ال����ة اآ����س���ي���وي���ي���ن م��ت��ه��م��ي��ن ب���االت���ج���ار 

ب����االأ�����س����خ����ا�����س اإل���������ى ال���م���ح���اك���م���ة

����س���ق���وط م���رك���ب���ة ف����ي ح����ف����رة ب��ط��ري��ق 

ج����ان����ب����ي ل���������س����ارع ال�������س���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة

بحكم نهائي من محكمة التمييز 

ب��راءة رج��ل اأعم��ال بحرين��ي و�س��ريكه م��ن غ�س��ل اأم��وال ب��� 20 ملي��ون دين��ار

الطريق وم�ستخدمي  ال�سائق  ل�سالمة  �سمان  للمركبة  الدوري  الفح�س  »المرور«: 

} المرور تدعو إلى الفحص الدوري للمركبات.



االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل  مـــواقـــع  رواد  تـــــداول 
فــيــديــو لـــشـــاب صــيــنــي اســـتـــخـــدم عـــــادم ســيــارتــه 
لشواء  المبورجيني  نــوع  من  الفاخرة  الرياضية 

قطعة من اللحم.
ــة صــيــنــيــة إلــــى أن  ــاريـ ــبـ وأشـــــــارت مـــواقـــع إخـ
الــحــادثــة وقــعــت فــي مقاطعة هــونــان، حــيــث قــام 
بــعــادم  الــلــحــم مستعينا  مـــن  بــطــهــي ســيــخ  شـــاب 
الــامــبــورجــيــنــي الــريــاضــيــة الــشــديــد الــســخــونــة، 
للمركبة  الــبــنــزيــن  دواســــة  عــلــى  بالضغط  وذلـــك 

وهي في حالة وقوف. 
ــرت مــحــاولــة الـــشـــاب عـــن انــفــجــار في  ــفـ وأسـ
خزان تبريد المحرك، بسبب االرتفاع الكبير في 
الناجم عن الضغط على دواسة  الــحــرارة،  درجــة 
ــوقـــود مـــن دون حـــركـــة، بــحــســب مـــا ذكـــر مــوقــع  الـ

»سوهو« الصيني. 
ــإن كــلــفــة إصـــاح  ــق الــمــوقــع الــصــيــنــي، فـ ووفــ
أمريكي،  دوالر  ألف   79 إلى  تصل  الامبورجيني 
لــيــكــون ســيــخ الــلــحــم الــمــشــوي بــاســتــخــدام عــادم 

المركبة األغلى في العالم.
وقوبل الفيديو بهجوم على مواقع التواصل، 

حيث وصف كثيرون ما قام به الشاب بإهدار ثروة 
يحلم كثير من الصينيين بالحصول عليها، بينما 

قال آخرون إن التصرف يعكس عدم المباالة من 
جانب األثرياء الشباب إزاء مقتنياتهم.

�إل��ي�����س��ا ت���ع���ود لإح���ي���اء

�ل������ح������ف������ات �أم���������ام 

�ل��ج��م��ه��ور ف���ي �ل���ع���ر�ق
تعود النجمة اللبنانية إليسا إلحياء الحفات الغنائية مجددًا 
بسبب  العام،  ونصف  عاما  استمر  توقف  بعد  وذلــك  الجمهور،  أمــام 

تفشي فيروس كورونا، ووقف الحفات والتجمعات والسفر تماما. 
االنطاقة  تأتي  حيث  العودة،  تلك  تفاصيل  عن  إليسا  وأعلنت 
لها عبر خاصية  فــي منشور  الــعــراق، مبينة  فــي  »أربــيــل«  مــن مدينة 
الحفل سيقام  أن  »انستجرام«،  موقع  على  في حسابها  »االستوري«، 

في 25 من شهر يونيو المقبل. 
ومن المقرر أن يقام الحفل في صالة »جالكسي«، الكائنة على 
أرقــام  مرفقة  بالعراق،  أربيل  مدينة  في  عنكاو  بمنطقة   120 طريق 
الــهــواتــف الــنــقــالــة الــتــي ســيــتــم حــجــز حــضــور الــحــفــل مــن خــالــهــا. 
وتستعد إليسا لتقديم عدد من أبرز أغانيها، من بينها »إلى كل اللي 
بيحبوني«، و»كرهني«، و»أنا وحيدة«، و»نفسي أقوله«، و»مكتوبة ليك«، 

وغيرها من األغاني.
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أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى عبداهلل، 
ــي الـــكـــويـــت، حــصــولــهــا عــلــى  الــمــقــيــمــة فــ
اإلقامة الذهبية في اإلمارات، عبر حسابها 

الرسمي على موقع »انستجرام«.
لــإمــارات،  رســالــة شكر  ليلى  ووجــهــت 
قــائــلــة: »أتـــقـــدم بــخــالــص الــشــكــر لصاحب 
مكتوم  آل  راشــد  بن  الشيخ محمد  السمو 
عــلــى مــنــحــي اإلقـــامـــة الــذهــبــيــة فـــي دولـــة 
والتقدير  الشكر  وكــل  المتحدة،  اإلمـــارات 
دعمها  على  بدبي  والفنون  الثقافة  لهيئة 
وسعيدة  ممتنة  والــمــبــدعــيــن..  للفنانين 

جدا«.
اللبنانية ليلى عبداهلل  الفنانة  وكانت 
قد خضعت لعملية تجميلية إلزالة الفيلر 
طويلة،  لفترة  معاناتها  بعد  شفتيها  من 
للعملية  الــنــهــائــيــة  النتيجة  أن  مــوضــحــة 

ستظهر في غضون أسبوع من اآلن.
وسبق أن بكت ليلى على الهواء خال 
على  ونــجــم«  »عــلــي  بــبــرنــامــج  استضافتها 
فضائية التلفزيون الكويتي، بعدما سألها 

بــدايــتــهــا الفنية،  نــجــم عــن  الــمــذيــع عــلــي 
وأنــهــا كــانــت مــجــرد »كــومــبــارس« فــي بداية 
دموعها  إن  عــبــداهلل  ليلى  قــالــت  ظــهــورهــا. 
سببها السعادة وليس الحزن؛ ألن التمثيل 

الطفولة،  منذ  حلما  كــان  إليها  بالنسبة 
وإحساسها أنها بدأت تحقيق حلمها الفني 
يجعلها فخورة وممتنة، ولكنه يربكها في 

الوقت ذاته.

ل��ب��ن��ان��ي��ة ت��ج��ه��ز �ل����غ����د�ء �أث���ن���اء 

�الن��ت��ظ��ار ف��ي ط��اب��ور م��ح��ط��ة �ل��وق��ود

روز�ن�ا �ل�ي�ام�ي ت�ك��س�ف �ل��س�ب�ب ور�ء ترك »روتانا«
كشفت اإلعامية السعودية 
روزانــــــــــــا الــــيــــامــــي عـــــن الـــســـبـــب 
العمل  مغادرتها  وراء  الحقيقي 
اإلعــــامــــي فــــي »روتــــــانــــــا«، عــلــى 
الامعة  نجوميتها  مــن  الــرغــم 
اليامي،  روزانـــا  وأجــابــت  وقتها. 
فــي فــقــرة »األســئــلــة واألجـــوبـــة«، 
على  حسابها  في  متابعيها  مع 
إن  قائلة  شـــات«،  »ســنــاب  تطبيق 
زوجها كان السبب الرئيسي وراء 
تركها العمل في روتانا، موضحة 
رغبتها  على  رغبته  فضلت  أنها 

وقتها. 
ــاء فــــي الـــــســـــؤال: »لــيــه  ــ ــ وجـ
ــانــــا، أنــــا أتـــذكـــر إنــك  تــركــتــي روتــ
قائلة:  لترد  فيها«،  المعة  كنتي 
»تزوجت وكانت رغبة زوجي أني 
الـــشـــغـــل«. وتـــحـــدث معها  أتــــرك 
ــن إمــكــانــيــة  أحـــــد مــتــابــعــيــهــا عــ
روزانـــا  فقالت  للكتابة،  عــودتــهــا 
ــقـــت  ــتـ الــــــيــــــامــــــي: »حـــــرفـــــيـــــا اشـ
الصحفية  ومـــــوادي  لــمــقــاالتــي 

واإلعامية بشكل  بشكل خاص 
عام«. 

وكـــانـــت روزانـــــــا الـــيـــامـــي قد 
عانت الفترة الماضية من أزمة 

االنفصال عن زوجها، ولم تجد 
ســــوى الــتــفــاعــل مـــع مــتــابــعــيــهــا 
ومــشــاركــتــهــم حــيــاتــهــا الــيــومــيــة 
سبيا للخروج من األزمة. وفي 

20 فبراير الماضي أعلنت روزانا 
الــيــامــي انــفــصــالــهــا عــن زوجــهــا، 
الذي يدعى »خالد«، وذلك بعد 
مرور عام ونصف على زواجهما.

عبداملنعم إبراهيم

تطاير �لزجاج �الأمريكي �لمك�سور ي�سيب �الأوروبيين بجروح
)حقوق اإلنسان( أصبح شماعًة تستخدُمها كلُّ دوِل العالِم البتزاِز الدول 
الوالياُت  وُتعدُّ  لألنظمة،  الداخلية  الشؤون  في  والتدخل  ا  سياسّيً األخــرى 
استخداًما  الــدوِل  أكثر  األوروبــي( من  )االتحاد  وكذلك  األمريكية  المتحدة 
والصين  روسيا  ضد  فقط  ليس  اآلخــريــن،  ضد  اإلنــســان(  )حقوق  لشماعة 
العالم،  دول  بقية  ضد  أيًضا  ولكن  معاديتين،  دولتين  يعتبرانهما  اللتين 
أو  و)واشــنــطــن(  )بــروكــســل(  مــع  ترتبُط بعاقاٍت جيدة وصــداقــة  التي  ســواء 
تلك الدول المحايدة في الصراع الدولي بين الكبار.. ولذلك لجأت )بكين 
وموسكو( إلى اعتماد سياسة )واشنطن( نفسها في استخدام ورقة )حقوق 
حول  تــقــريــًرا  ــا  ســنــوّيً األمريكية  الخارجية  وزارة  ُتــصــدر  ومثلما  اإلنــســان(، 
)حقوق  بانتهاك  واالتهامات  بالنقد  وتخص  العالم،  في  اإلنسان(  )حقوق 
اإلنسان( كا من روسيا والصين، لجأت )موسكو( و)بكين( أيًضا إلى إصدار 
تقرير سنوي حول انتهاكات )حقوق اإلنسان( في أمريكا.. فاللعبٌة مكشوفٌة 

بين الكبار وال يوجد فيها مجاٌل للمجاماِت الدبلوماسية!
بايدن(  )جــو  األمريكي  الرئيس  بين  قمٍة  لعقِد  التحضير  حالًيا  ويتم 
 16 في  سويسرا  في  عقدها  والمقرر  بوتين(،  )فاديمير  الروسي  والرئيس 
يونيو الجاري، وكانت )واشنطن( قد سربت لوسائِل اإلعاِم تصريحاٍت مبطنة 
بأنها سوف تناقُش مع )موسكو( ملَف )حقوق اإلنسان( في روسيا، ومصيَر 
الروسي )نوفالني( المحتجز على ذمة التحقيق والمحاكمة في  المعارِض 
»نحن  الــروســي )سيرني الفــــروف(:  الخارجية  وزيـــر  رد  فــكــان  روســيــا حــالــًيــا، 
)مستعدة(  موسكو  وأن  مواضيع محرمة..  لدينا  وليس  للمناقشة  جاهزون 
وأنــهــا مهتمة جــًدا  الــمــتــحــدة،  الــواليــات  فــي  فــي مشكات مــوجــودة  للبحث 
عندما  الــمــاضــي،  يناير   6 فــي  شغب  أعــمــال  بــارتــكــاب  المتهمين  بمحاكمة 
اقتحم ناشطون مؤيدون لدونالد ترامب مبنى الكابيتول، قصر الكونجرس 
المثيرة  األمــور  الكثير من  تجري  المتحدة  الــواليــات  في  وأنــه  األمــريــكــي.. 
لاهتمام من ناحية حقوق اإلنسان وحقوق المعارضة وحماية المعارضة..« 
أي أن )الفروف( كان يقصد القول ألمريكا »من كان بيته من زجاج فا يقذف 

اآلخرين بحجارة«.
والــــجــــدراُن الــزجــاجــيــُة الــمــكــســورُة كــثــيــرٌة 
الواليات  أمريكا، خصوًصا ما شهدته  جًدا في 

األمريكية من احتجاجاٍت ومظاهراٍت تشكُك في نتائِج االنتخابات الرئاسية 
األمريكية األخيرة، وقال البعض إنها )انتخاباٌت مزورٌة(.

أمريكا  أصــاَب حلفاَء  األجــواِء حالًيا  في  المتطايُر  األمريكيُّ  والــزجــاُج 
التجسِس األمريكي  األوروبيين بجروٍح خطيرة، حين تجددت مؤخًرا قصُة 
أوروبيين بين عامي )2012 و2014(، وكان  على زعماء ومسؤولين سياسيين 
ميركل(،  )أنجيا  األلمانية  المستشارِة  هاتف  على  التجسُس  بينهم  مــن 
ــة الــدنــمــاركــيــة: »إن وكــالــة األمـــن الــقــومــي األمــريــكــي استغلت  وقــالــت اإلذاعــ
تعاونها في مجال المراقبة مع وحدات االستخبارات العسكرية الدنماركية 
وزيــر  أيــًضــا  أمــريــكــا  الــذيــن تجسست عليهم  بين  مــن  وكـــان  بــذلــك«،  للقيام 
آنــذاك  المعارضة  وزعــيــم  شتاينمار(،  )فــالــتــر  الــســابــق  األلــمــانــي  الخارجية 
إمكانية  تملك  األمــريــكــي  القومي  األمــن  وكــالــة  وكــانــت  يــنــبــروك(،  )بيرشتا 
بما  اإلنــتــرنــت،  وسجل  الهاتفية  والمكالمات  الــجــوال  رســائــل  على  االطـــاع 
في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة، وذكرت تفاصيل التجسس في 
اسم  تحت  الدنماركية  العسكرية  االستخبارات  وحدة  داخلي وضعته  تقرير 
للمتقاعد  وسبق   ،2015 مايو  في  الوحدة  قيادة  إلى  م  وُقــدِّ دنهامر(  )عملية 
عام  كشف  أن  سنودن(  )إدوارد  األمريكية  المخابرات  مع  السابق  األمريكي 

2013 )أن الحكومة األمريكية كانت تتجسُس على مواطنيها وحلفائها(.
إذن الزجاُج األمريكيُّ المكسوُر والذي يتطايُر حالًيا في أنحاء العالم، 
ولكن  أمريكا،  داخــل  اإلنسان(  )حقوق  انتهاكاِت  في  فقط  ينحصُر  يعد  لم 
أيًضا ثمة زجاٌج خطير يتعلُق بتجسِس )أمريكا( على حلفائها األوروبيين 
أيًضا.. من المضحك تعليق الرئيس األمريكي األسبق )أوباما( الذي جرت 
يندرُج  )إن ما حصَل  قــاَل حينها:  رئاسته، حيث  التجسِس في عهِد  حــاالُت 

ضمن مساعي حماية األصدقاء(!!

ليلى عبد�هلل تح�سل على �الإقامة �لذهبية في �الإمار�ت

} الشاب الصيني يشوي أغلى سيخ لحم.

} مريم الغامدي.

} المغنية إليسا.

�سين�ي ي�س�وي �س�يخ لح�م با�س�تخد�م �س�يارة »المبورجين�ي«

م��ري��م �ل��غ��ام��دي رف�����س��ت في 

�لبد�ية تقديم دور �لجدة مزنة 
كشفت الفنانة السعودية مريم الغامدي أنها رفضت في البداية 
الشهير  السعودي  المسلسل  في  »مــزنــة«  الجدة  دور  على  الموافقة 
»الميراث«؛ ألنها تعلم أن عادة دور األم والجدة يكون مهمشا، كما أن 
ستقوم  التي  للفنانة  التجاعيد  رسم  في  يتفننون  التجميل  خبراء 

بدور الجدة لدرجة أنها تبدو »قبيحة«، وهي ال تريد ذلك. 
ملخص  قـــرأت  أنــهــا  تلفزيونية  مقابلة  فــي  الــغــامــدي  وأضــافــت 
الـــ70 من عمرها درســت في  الــدور لسيدة في  أن  المسلسل فوجدت 
تشبه  أنها  فوجدت  ونشيطة  الفن  وتحب  المملكة،  خــارج  جامعات 
تحب  أنــهــا  إال  جــدة  أنــهــا  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الحقيقية،  شخصيتها 
الخروج واألناقة ولديها حسابات على السوشيال ميديا على عكس 

أخريات في سنها. 
واعتبرت أن دور الجدة »مزنة« نقطة مهمة في حياتها، ورأت أنه 
ووضعهما، الفتة  والجدة حقهما  لألم  أعطى  أكثر مسلسل سعودي 
إحدى  تعليق  دورهـــا، وخاصة  تجاه  األفــعــال  بــردود  أنها سعيدة  إلــى 
بكل  »مــزنــة«  مثل  شخصية  هناك  تكون  أن  تتمنى  بأنها  المتابعات 

بيت سعودي.

} الفنانة اللبنانية ليلى عبداهلل.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

كلمة

الــوزراء بما تفضل به حضرة  أشــاد مجلس 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
إشــادة سامية  من  المفدى  الباد  عاهل  خليفة 
بــالــجــهــود الــوطــنــيــة لــفــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة 
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  صاحب 
الــــوزراء  رئــيــس مــجــلــس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
وحرص جالته على صحة وسامة المواطنين 
السامية  اإلشادة  بما شكلته  والمقيمين منوها 
من حافز نحو مزيد من البذل والعطاء من أجل 
النجاح في تجاوز هذه المرحلة من التعامل مع 

فيروس كورونا.
إن الكلمة الطيبة صدقة وهي من غير شك 
الجاد  العمل  المزيد من  إلى  ودافع كبير  حافز 
صعبة  ظـــروف  فــي  قيلت  إذا  خــاصــة  المخلص 
وكــــان اإلنـــســـان يــبــذل كـــل مـــا فـــي وســعــه ويــقــوم 
بجهد كبير ليؤدي خدمة جليلة لحماية وطنه 
وأهله والمقيمين على أرضه وثرواته واقتصاده 
وقدرة  قوة  زادتــه  الطيبة  الكلمة  ما جاءته  فــإذا 
العطاء  من  المزيد  وبــذل  العمل  مواصلة  على 
بأن  والثقة في قلبه  الــســرور  وأدخــلــت  واإلنــجــاز 
ــه والــمــســؤولــيــن  ــنـ جـــهـــده مـــقـــدر مـــن أهـــلـــه ووطـ
الجهد  المزيد من  بــذل  ذلــك على  فيعينه  فيه 
والتفاني في العطاء والبذل بل إنه قد ال يشعر 
بالرغبة  شعوره  ويزيد  واإلرهــاق  بالتعب  حينها 
الــحــال حين  بعكس  وفـــرح،  بسعادة  العطاء  فــي 
يبذل اإلنسان ما في وسعه من جهود وبعد ذلك 
ال يجد إال االنتقاد أو الذم أو التقليل من شأن 

جهوده وإنجازاته. 
الــكــلــمــة  دور  يــعــلــم  الــمــفــدى  عــاهــلــنــا  وألن 
الطيبة وفعلها العظيم في نفوس البشر فإنه ال 
يبخل بها على الجميع وهو ال يقدمها مجاملة 
وإنـــمـــا ألنــــه رأى بــالــفــعــل حــجــم الــجــهــود الــتــي 
يستحق  الذي  والطبي  الوطني  الفريق  يبذلها 

ألجلها كل التقدير واالحترام.

} البدء بتجهيز الغداء.

} روزانا اليامي.

رج�����ل ي���ف���اج���اأ ب��ح��ف��ل 

زف���اف زوج��ت��ه ع��ل��ى �آخ��ر

عملية  ضحية  بوقوعه  صيني  رجــل  فوجئ 
زواجهما،  من  أشهر  بعد  زوجته  بواسطة  نصب 
إذ أصيب بصدمة شديدة عندما شاهد مقطعا 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  أحــد  على  مــصــورا 

يوثق زفاف زوجته. 
وكان الرجل قد تواصل مع إحدى الخاطبات 
لتبحث له عن زوجة، والتي قدمت له فتاة تدعى 
»نانا« تقطن في مدينة أخرى بعيدة عن بلدته، 
الـــزواج  على  اتفقا  فيديو  مكالمات  عــدة  وبــعــد 
ولكي يثبت الرجل حسن نيته أرسل إليها مبلغ 
ألف يوان )حوالي 157 دوالرا أمريكيا(، لتحضر 

إلى مكان إقامته ويتعارفا بشكل شخصي. 
إقــامــة  عــلــى  الخطيبين  بــيــن  االتـــفـــاق  ــم  وتـ
وتأجيل  الماضي  يناير  زفاف تقليدي في  حفل 
تسجيله بشكل رسمي، لتحصل الزوجة على مهر 
باإلضافة  دوالر(،   23500( يــوان  ألــف   148 قــدره 
أيام  وبعد ثاثة  أخــرى،  وهــدايــا  إلــى مجوهرات 
فــقــط مــن عــقــد الـــقـــران، أخــبــرت الــفــتــاة زوجــهــا 
المنزل  إلــى  الــعــودة  عليها  يتعين  بأنه  الجديد 

لتكون مع أسرتها. 
رأسها  مسقط  إلــى  الــعــودة  إن عليها  وقالت 
بضعة أيام لاعتناء بوالدتها المسنة، واستمرت 
األمور على هذا المنوال من دون أن يشك فيها 
المفضل  الفيديو  تطبيق  يتصفح  كان  وعندما 
لديه، شاهد مقطعا مصورا لحفل زفاف تظهر 
فيه زوجته بثوب العرس وهي ترتبط برجل آخر، 
ما دفعه إلى السفر فورا إلى المدينة التي تقيم 
فيها عائلة زوجته ليكتشف أنه قد وقع ضحية 
لعميلة احتيال ونصب، ويتقدم على الفور بباغ 

إلى الشرطة.

تــــــــــــداول نــــاشــــطــــو مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
عاملة  لسيدة  صــورة  لبنان،  في  االجتماعي 
ــا لـــتـــحـــضـــر طــبــخــتــهــا  ــوســ ــكــ ــر الــ ــنـــقـ ــي تـ ــ ــ وهـ
لــعــائــاتــهــا، وهــــي بــانــتــظــار دورهــــــا بــطــابــور 
ــة مــحــروقــات  ــ الــبــنــزيــن الـــطـــويـــل، وســــط أزمـ

ضخمة يشهدها لبنان. 
وبــحــســب مــوقــع »لــبــنــان 24«، قـــال أحــد 
تنقر  وعــامــلــة  »أم  الـــصـــورة:  عــلــى  المعلقين 

الــكــوســا أمــــام مــحــطــة الــبــنــزيــن حــتــى يــأتــي 
دورها.. نحن بألف خير«. 

ويــشــهــد لــبــنــان انــقــطــاع مــــادة الــبــنــزيــن 
فــي مــعــظــم األراضــــــي، حــيــث رفــعــت الــعــديــد 
بعض  تزدحم  إذ  المحطات خراطيمها،  من 
مادة  فيها  متوافرة  تــزال  ال  التي  المحطات 
لتعبئة  ــارات  ــيـ ــسـ الـ ــن  مـ بــطــوابــيــر  الــبــنــزيــن 

خزاناتها.

الفرصة  مــخــدرات  تــاجــر  استغل 
الـــتـــي مــنــحــهــا لـــه قـــــاٍض فـــي مــديــنــة 
قــبــل 16 عاما  األمــريــكــيــة  مــيــتــشــغــان 
بــإعــفــائــه مـــن عــقــوبــة الــســجــن مــدة 

طـــويـــلـــة، وتـــحـــول تـــاجـــر الـــمـــخـــدرات 
إلى محام وتم تعيينه مؤخرًا  الشاب 
من قبل القاضي نفسه الذي برأه في 

الماضي. 

»إدوارد  ويــــدعــــى  الــــشــــاب  وكـــــــان 
مــارتــيــل« قــد تـــرك الــمــدرســة فــي سن 
الــســابــعــة عـــشـــرة، واتـــجـــه إلـــى تــجــارة 
الــمــخــدرات لــيــتــم الــقــبــض عــلــيــه في 

عام 2005. وقرر القاضي بروس مورو، 
بـــــداًل مـــن إصــــــدار حــكــم قــــاس ضــده 
بالسجن، منحه فرصة ثانية لتغيير 

سلوكه.

ت�������اج�������ر م����������خ����������در�ت ي������ت������ح������ول �إل��������������ى م������ح������اٍم
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البحراين: بحث الو�صع االقت�صادي يف الفرتة القادمة

»النواب« يخاطب احلكومة ملناق�صة »احلزمة الذكية«

»مايو« ي�صّجل ثلث الوفيات منذ بدء اجلائحة

ح�شني �شبت:

والعناية  الوفيات  وحالت  كورونا  اإ�شابات  اخل�شائر يف  اأعلى  املا�شي  مايو  �شهر  �شّجل 

املركزة، ون�شبة الإ�شابة مقارنًة بعدد الفحو�شات يف البحرين.

وقفزت حالت الوفيات بن�شبة 167% خالل �شهر واحد فقط، اإذ �شّجل �شهر اأبريل املا�شي 

�شعيد  وعلى  وفاة،  حالة   334 اإىل  »مايو«  املا�شي  ال�شهر  يف  وارتفعت  وفاة،  حالة   129

اإجمايل  من   %26 بن�شبة  اإ�شابة،  حالة  األف   63.597 املا�شي  مايو  �شهر  �شّجل  الإ�شابات، 

الإ�شابات التي �شّجلتها البحرين منذ دخول فريو�س كورونا يف فرباير 2020.

غالب اأحمد:

حممود  النائب  النيابية  والقت�شادية  املالية  اللجنة  رئي�س  قال 

م�شرتك يف  اجتماع  لعقد  احلكومة  ملخاطبة  هناك حتّرًكا  ان  البحراين 

اأقرب وقت ممكن لبحث اإطالق حزمة مالية ذكية ومقننة.

مناق�شة  الجتماع  من  الهدف  ان  لـ»الأيام«  ت�شريح  يف  واأفاد 

املت�شررة  القطاعات  دعم  ب�شاأن  والتباحث  احلايل،  الو�شع  م�شتجدات 

التي تاأثرت ب�شبب الإغالق خالل الفرتة احلالية، موؤكًدا م�شاندته جلميع 

اجلهود التي يعمل عليها الفريق الوطني وقرارات اللجنة التن�شيقية.

فقط،  وطبية  �شحية  اأزمة  لي�شت  »كورونا«  جائحة  اأن  واأو�شح 

خمتلف  على  واجتماعية  ومالية  اقت�شادية  انعكا�شات  لها  واإمنا 

القطاعات.

امل�شرتكة  باللجنة  العمل  لإعادة  البحراين وجود حتركات  اأّكد  كما 

ال�شورى والنواب واحلكومة،  الت�شريعية ممثلة مبجل�شي  ال�شلطة  بني 

واآثار  وال�شحي  القت�شادي  الو�شع  لبحث  التحركات  اأن  اإىل  م�شرًيا 

جائحة كورونا خالل الفرتة احلالية.

ويل عهد الكويت ي�صل ال�صعودية يف اأول زيارة خارجية

م�صعل االأحمد وحممد بن �صلمان ي�صتعر�صان تطوير التعاون

نتنياهو: �صنتحّرك �صد طهران حتى لو توترت العالقات مع اأمريكا 

رئي�س الـمو�صـاد ال�صـابـق: اخـتـرقنا قلب اإيـــران

الريا�س-وكالت:

عقد ويل العهد ال�شعودي الأمري حممد 

بن �شلمان بن عبدالعزيز اأم�س، اجتماًعا مع 

ال�شباح ويل  الأحمد اجلابر  ال�شيخ م�شعل 

العهد بدولة الكويت.

ا�شتعرا�س  الجتماع  خالل  وجرى 

ال�شقيقني،  البلدين  بني  الأخوية  العالقات 

واأوجه التعاون الثنائي يف �شتى املجالت 

جانب  اإىل  لتطويره،  الداعمة  والفر�س 

والدولية  الإقليمية  التطورات  ا�شتعرا�س 

الأمن  يعزز  املبذولة جتاهها مبا  واجلهود 

الكويتي  العهد  ويل  كان  وال�شتقرار. 

الريا�س  اإىل  اأم�س،  �شابق  وقت  يف  و�شل 

منذ  خارجًيا  الأوىل  هي  ر�شمية  زيارة  يف 

حممد  الأمري  لدعوة  تلبية  من�شبه،  توليه 

بن �شلمان.

تل اأبيب-وكالت:

الإ�شرائيلي، بنيامني  الوزراء  اأكد رئي�س   

�شتختار  بالده  اأن  الثالثاء،  اأم�س  نتنياهو، 

ولو  حتى  النووي  اإيران  برنامج  اإحباط 

من  املتحدة.  الوليات  مع  العالقات  توترت 

جانبه، قال رئي�س املو�شاد الإ�شرائيلي املنتهية 

لوداعه  اأقيم  حفل  كوهني، يف  يو�شي  وليته 

اإيران«  اإ�شرائيل متكنت من »اخرتاق قلب  اإن 

ق�شاها  التي  املا�شية،  اخلم�شة  الأعوام  يف 

»اخرتقنا  كوهني:  وقال  اجلهاز.  راأ�س  على 

قلب العدو اإيران. عملنا على جمع املعلومات 

با�شتمرار وك�شف اأ�شرارها«.

»ال�صحة العاملية« تقر 

ا�صتخدام �صينوفاك ال�صيني

جنيف - رويرتز:

قالت منظمة ال�شحة العاملية اأم�س الثالثاء 

الذي  كوفيد-19  لقاح  ا�شتخدام  اأقرت  اإنها 

حالت  يف  بيوتك  �شينوفاك  �شركة  تنتجه 

ثاين  ل�شتخدام  الطريق  ميهد  مما  الطوارئ، 

لقاح �شيني.
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التمري�ض  ق�سم  رئي�سة  عر�ست 

يف كلية العلوم ال�سحية والريا�سية 

لينا  الدكتورة  البحرين  جامعة  يف 

ق�سم  طلبة  جتارب  خنجي،  حممد 

مع  للعمل  تطوعوا  الذين  التمري�ض 

جلائحة  للت�سدي  الوطني  الفريق 

فريو�ض كورونا )كوفيد-19(. 

التطوع  دور  خنجي  د.  واأبرزت 

الذي يقوم به اأفراد ال�سفوف الأمامية 

والتمري�سي،  الطبي  الطاقمني  من 

طلبة  به  يقوم  الذي  الفعال  والدور 

مملكة  يف  التمري�ض  وطالبات 

م�ساركة  خالل  ذلك  جاء  البحرين. 

»امللتقى  يف  التمري�ض  ق�سم  رئي�سة 

العاملي«، الذي نظمه ق�سم التمري�ض 

والريا�سية  ال�سحية  العلوم  بكلية 

بعنوان:  البحرين  جامعة  يف 

روؤية  القيادة...  �سوت  »التمري�ض 

مل�ستقبل الرعاية ال�سحية«، مبنا�سبة 

يوم التمري�ض العاملي 2021. 

وحتدثت د. خنجي - يف جل�سة 

وبح�سور  العطاء«،  »فن  بعنوان: 

نحو 165 اأ�ستاًذا يف علوم التمري�ض 

من دول عديدة - عن جناح التجربة 

طلبة  من خاللها  قّدم  التي  الطالبية 

التمري�ض  اأ�سناف  كل  التمري�ض 

خالل  للمر�سى  ال�سحية  والرعاية 

اأي  اإىل  مو�سحة  كورونا،  جائحة 

مدى �سارك طالب التمري�ض بجامعة 

جائحة  خالل  التطوع  يف  البحرين 

الوطن،  لنداء  تلبية  بنجاح،  كورونا 

مبملكة  ال�سحة  وزارة  واحتياجات 

يف  البحرينية  لل�سواعد  البحرين 

مكافحة اجلائحة. 

وقد �ساركت د. خنجي احل�سور 

بكالوريو�ض  برنامج  طلبة  بتجارب 

ا�ستعدادهم  اأبدوا  الذين  التمري�ض، 

بدء اجلائحة، وحتدثت  للتطوع منذ 

هذه  من  امل�ستفادة  الدرو�ض  عن 

الطلبة  واجه  وكيف  التجربة، 

مهامهم  تن�سيق  يف  التحديات 

املرحلة  يف  كطلبة  وواجباتهم 

تطوع  جتربة  وحظيت  اجلامعية. 

امل�ساركني  بتفاعل  امليدانية  الطلبة 

والثناء عليها، بو�سفها جتربة تبعث 

على الفخر والعتزاز. 

الذين   - املخت�سون  وبحث 

الف�ساء  عرب  عدة  دول  من  �ساركوا 

م�ستجدة  مو�سوعات   - الإلكرتوين 

كورونا  جائحة  ظروف  فر�ستها 

قطاع  دور  اأهمها:  )كوفيد-19(، 

تقدمي  البتكار يف  واأهمية  التمري�ض 

وا�سطراب  اأف�سل،  �سحية  رعاية 

يف  ال�سحية  الرعاية  اأنظمة  بع�ض 

ظل جائحة )كوفيد-19(، اإذ ناق�ست 

بلمر  فريجنيا  الدكتورة  الأ�ستاذة 

اأ�سرتاليا،  يف  مونا�ض  جامعة  من 

اأهمية النظر اإىل الرعاية ال�سحية من 

منظور خمتلف، حيث اأثبتت الكوادر 

تخطي  على  قادرة  اأنها  التمري�سية 

جميع  بني  من  وانفردت  ال�سعاب، 

على  بقدرتها  الطبية  التخ�س�سات 

العمل والثبات �ساعات طويلة لتقدمي 

وم�سوؤولية  ب�سرب  الالزمة  الرعاية 

خالل جائحة كورونا. 
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�سعيد  بنت  فائقة  بعثت 

برقية  ال�سحة  وزيرة  ال�سالح 

تيدرو�ض  الدكتور  فيها  هناأت 

املدير  غيربي�سو�ض،  اأدهانوم 

  ، العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام 

 )WHO( الدورة ختام  مبنا�سبة 

جلمعية  وال�سبعني  الرابعة 

يف  عقدت  التي  العاملية  ال�سحة 

 24 من  الفرتة  يف  خالل  جينيف 

افرتا�سيا   ،2021 مايو   31 اإىل 

بح�سور الدول الأع�ساء.

ال�سالح  الوزيرة  واأعربت 

فخرها مب�سامني خطاب  بالغ  عن 

املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية 

يف ختام الدورة الرابعة وال�سبعني 

ومنع  اجلائحة،  هذه  اإنهاء  نحو 

العزم  وعقد  التالية،  اجلائحة 

لتعزيز  اجلهود  ق�سارى  لبذل 

العاملية  ال�سحة  منظمة  من  كل 

واملعاهدة  العاملي  ال�سحي  والأمن 

اجلائحة  ملواجهة  التاأهب  بتكفل 

وال�ستجابة لها، اإىل جانب تعزيز 

امل�ستقبلية  للجوائح  ال�ستعداد 

وال�ستجابة لها، وتعزيز ا�ستعداد 

حلالت  العاملية  ال�سحة  منظمة 

الطوارئ وال�ستجابة لها.

وزيرة  اأثنت  ال�سياق  هذا  ويف 

الدكتور  �سعي  على  ال�سحة 

به  قامت  وما  الدوؤوب  تيدرو�ض 

العاملية  ال�سحة  منظمة  عمل  فرق 

لإجناح الدورة الـ74، على الرغم 

من �سعوبة الأو�ساع التي متر بها 

دول العامل ب�سبب جائحة كورونا، 

ل�سمان  كبرية  م�ساعي  وبذلهم 

احلدث  هذا  يف  اجلميع  م�ساركة 

بامل�ستوى  واإبرازه  املهم،  ال�سنوي 

املطلوب وحتقيق الأهداف التي مت 

اجلل�سات  لتتم  العام  هذا  و�سعها 

�سورة  اأكمل  على  املنعقدة 

مهمة متثلت  بتو�سيات  واخلروج 

يف تبني 30 قراًرا ومقرًرا.

الفاعل  املنظمة  بدور  واأ�سادت 

الأع�ساء  الدول  جميع  ومب�ساندة 

مًعا  والت�سافر  اجلهود  ملوا�سلة 

وقّدمت  اجلائحة،  على  للتغلب 

�سكرها وثناءها جلميع العاملني يف 

الأمامية  ال�سفوف  يف  العامل  دول 

والتمري�سية  الطبية  الكوادر  من 

الطبية  واخلدمات  وال�سحية 

امل�ساندة للت�سدي للفريو�ض، على 

ما يقومون به من اأداور نبيلة.

ال�سالح  برقية  ختام  ويف 

التوفيق  بكل  متنياتها  عن  عرّبت 

ونواب  احلايل  للرئي�ض  وال�سداد 

ال�سحة  موفر  يدمي  واأن  الرئي�ض 

اأداء  يف  ويوفقه  عليه  والعافية 

النجاحات  تتوا�سل  واأن  مهامه، 

ال�سحة  منظمة  ت�سجلها  التي 

العاملية عاًما بعد عام خلدمة دول 

و�سعوب العامل يف ال�ساأن ال�سحي 

وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، 

البحرين  مملكة  ثقة  على  موؤكدة 

باجلهود التي يقوم بها املدير العام 

ملكافحة  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 

بالعمل  كورونا  فريو�ض  جائحة 

اللقاحات  لتطوير  الدول  مع 

التقنيات  من  وغريها  والأدوية 

ملواجهة تداعيات الفريو�ض .

�أّيدت توجهات مدير �ملنظمة ب�شاأن �لعمل على منع حدوث جائحة �أخرى

�ل�شالح توؤكد �شرورة تعزيز ��شتعد�د منظمة �ل�شحة حلاالت �لطو�رئ

وقع مركز البحرين للدرا�سات ال�سرتاتيجية 

اتفاقية  »درا�سات«،  والطاقة  والدولية 

للبحوث  »تريندز  مع  وعلمي  بحثي  تعاون 

العربية  الإمارات  دولة  يف  وال�ست�سارات« 

املتحدة، ذلك عرب لقاء مرئي موؤخًرا.

 وقام بالتوقيع عليها من جانب »درا�سات« 

التنفيذي  املدير  العبداهلل،  اإبراهيم  الدكتور حمد 

حممد  الدكتور  الإماراتي  اجلانب  ومن  للمركز، 

لـ»تريندز  التنفيذي  الرئي�ض  العلي،  عبداهلل 

للبحوث وال�ست�سارات«.

وتن�ض التفاقية على تعزيز التعاون امل�سرتك 

يف جمالت البحث العلمي والأكادميي، واإجراء 

والباحثني،  اخلرباء  وتبادل  امل�سرتكة  البحوث 

واملعلومات،  البيانات  قواعد  من  وال�ستفادة 

وبهذه  املتنوعة،  والأن�سطة  الفعاليات،  واإقامة 

العبداهلل،  اإبراهيم  حمد  الدكتور  اأكد  املنا�سبة 

اأهمية  على  »درا�سات«،  ملركز  التنفيذي  املدير 

املوؤ�س�سات  بني  والتن�سيق  اجلهود  ت�سافر 

البحثية والفكرية، م�سيدا يف هذا ال�سياق بالدور 

الفاعل والإ�سهامات القيمة التي يقوم بها مركز 

الإماراتي،  وال�ست�سارات  للبحوث  »تريندز« 

التي عززت مكانته البحثية ودوره على خمتلف 

الأ�سعدة، لتقدمي فهم وحتليل ملختلف الق�سايا 

العربي  اخلليج  مبنطقتي  املحيطة  والتطورات 

وال�سرق الأو�سط.

تاأتي  التفاقية  اأن  التنفيذي  املدير  واأكد 

املنطقة،  يف  »درا�سات«  مركز  تواجد  لتعزيز 

البحث  مراكز  خمتلف  مع  امل�ستمر  وتوا�سله 

املوؤ�س�سات  مع  �سراكاته  وتو�سيع  العاملية، 

البحثية الرائدة، وا�ستثماًرا لل�سمعة التي حققها 

بو�سفه اأحد املراكز املخت�سة بالق�سايا اخلليجية 

والعربية، مرحبا مبزيد من التعاون بني مراكز 

امل�ستوى  على  البحثية  واملوؤ�س�سات  الدرا�سات 

للتعاون  اآفاق  وفتح  والعربي،  اخلليجي 

للمجتمعات  خدمة  باأعمالها  الرتقاء  يف  ت�سهم 

اخلليجية والعربية وجمالت املعرفة الإن�سانية 

ب�سكل عام.

اإطار  يف  اأنه  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

املتابعة امل�ستمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�ض 

كورونا، فقد تبنّي وجود حالت قائمة لفريو�ض كورونا يف �سبعة م�ساجد.

وحفاًظا على مقت�سيات ال�سحة العامة وحماية للم�سلني، فقد قّررت 

لفريو�ض  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  مع  التن�سيق  بعد  الوزارة 

كورونا غلق امل�ساجد ال�سبعة الواقعة يف خمتلف حمافظات اململكة ب�سكل 

القيام بعملية تتبع  الفرق املعنية من  اأ�سبوعني حتى تتمّكن  موؤقت ملدة 

الإجراءات  اتخاذ  من  والتاأكد  التعقيم  بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني 

الحرتازية ب�سكل �سحيح وو�سعها مو�سع التنفيذ.

و�سّددت وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف على متابعتها 

التفتي�سية  للحمالت  وتكثيفها  بامل�ساجد  الحرتازية  الإجراءات  تنفيذ 

اللتزام  اأن  موؤكدة  امل�سلني،  و�سالمة  �سحة  حلفظ  يلزم  ما  واتخاذ 

الدينية  امل�سوؤولية  تفر�سه  اليوم  الحرتازية  والإجراءات  بالتعليمات 

والواجب الوطني.

مركز »در��شات« يوقع �تفاقية تعاون مع »تريندز للبحوث« �الإمار�تي

حمايًة للمو�طنني و�ملقيمني ولتتّبع �أثر �ملخالطني.. »�لعدل«:

غلق 7 م�شاجد لتبنّي وجود حاالت قائمة لفريو�س كورونا بني �مل�شلني

الفح�ض  باإجراء  اجلعفرية  الأوقــاف  اإدارة  قامت 

ال�سريع جلميع املوظفني املتواجدين يف مقر الإدارة للتاأكد 

اأن فعلت الإدارة قرار رفع ن�سبة  من �سالمتهم، وذلك بعد 

على  ا  حر�سً  %70 بن�سبة  املنزل  من  العاملني  املوظفني 

�سالمتهم بناًء على توجيهات جهاز اخلدمة املدنية رقم )4( 

لفريو�ض  ال�سريع  الفح�ض  اإلزامية  ب�ساأن  2021م  ل�سنة 

ب�سكل  احلكومية  اجلهات  ملوظفي  )كوفيد-19(  كورونا 

الوطنية  اجلهود  وتعزيز  دعم  اإىل  تهدف  والتي  دوري 

الوقائية  لالإجراءات  وا�ستكمالً  اجلائحة،  لهذه  للت�سدي 

والحرتازية من فايرو�ض كورونا.

مدير  احل�سيني  جعفر  حممد  ال�سيد  املهند�ض  و�سّرح 

بالفح�ض  قامت  الإدارة  باأن  اجلعفرية،  الأوقــاف  اإدارة 

ال�سريع ملوظفيها �سمن الإجراءات الحرتازية التي وجه لها 

جهاز اخلدمة املدنية ودعًما جلهود الفريق الطبي الوطني 

ملواجهة كورونا )كوفيد-19( اأكدت الإدارة على موظفيها 

باأخذ اللقاح امل�ساد لكورونا منذ انطالق حملة التطعيم �سد 

فريو�ض كورونا، و�سجعت الإدارة املوظفني املتطعمني عرب 

اإعطائهم �سارة درع )متطعم( لإبرازها يف مقر عملهم.

الإدارة  قبل  من  اخلطوات  هذه  باأن  احل�سيني  واأكد 

جائحة  للت�سدي وحماربة  الوطنية  للجهود  تعزيًزا  تاأتي 

كورونا )كوفيد-19( وللحفاظ على �سالمة جميع منت�سبي 

بتنفيذ  تقيدها  الإدارة  توا�سل  كما  واملراجعني،  الإدارة 

الوطني  الفريق  ال�سادرة م�سبًقا من  التعليمات والقرارات 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 

خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء حفظه اهلل، باأهمية 

توحيد اجلهود الوطنية، وت�سخري كل الإمكانات والطاقات، 

وتعزيز التن�سيق والتعاون يف الظروف ال�ستثنائية التي 

مير بها العامل.

وختم مدير اإدارة الأوقاف اجلعفرية، باأن الإدارة اأكدت 

على املراجعني على ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية املفعلة 

م�سبقا من لتقدمي خمتلف اأنواع الطلبات ومراجعتها التي 

الإدارة  التو�سع فيها منذ بدء جائحة كورونا وتوفرها  مت 

اإلكرتونا، كما ونفذت الإدارة قرار الفريق الوطني للت�سدي 

لفريو�ض كورونا )كوفيد-19( باقت�سار دخول املراجعني 

من املتطعمني الذين اأمتوا 14 يوًما من التطعيم اأو املتعافني 

ممن هم فوق عمر الثامنة ع�سرة.

تفعياًل لقر�ر جهاز �خلدمة �ملدنية للتاأكد من �ملنت�شبني �إليها

»�جلعفريــة« جتري فحــ�س كورونـــا ملوظفيهــا

ا�ستقبل نبيل بن يعقوب احلمر م�ست�سار 

يف  مبكتبه  الإعالم،  ل�سوؤون  امللك  جاللة 

ق�سر الق�سيبية اأم�ض، مياموتو ما�سايوكي 

�سفري اليابان لدى مملكة البحرين؛ مبنا�سبة 

تعيينه �سفرًيا جديًدا لبالده يف البحرين.

وهناأه  الياباين  بال�سفري  احلمر  ورّحب 

له  متمنًيا  اجلديد،  من�سبه  يف  بتعيينه 

لتطوير  مهامه  والنجاح يف  التوفيق  دوام 

وال�سداقة  التعاون  عالقات  وتر�سيخ 

بني  جتمع  التي  الوثيقة  التاريخية 

العالقات  بعمق  واأ�ساد  ال�سديقني،  البلدين 

اليه  و�سلت  وما  اليابانية  البحرينية 

املجالت،  جميع  يف  متقدم  م�ستوى  من 

وبخا�سة على ال�سعيد الإعالمي لكل ما فيه 

خري البلدين و�سالح �سعبيهما ال�سديقني.

عن  الياباين  ال�سفري  اأعرب  جانبه،  من 

احلمر  نبيل  للم�ست�سار  والتقدير  ال�سكر 

يف  لبالده  �سفرًيا  بتعيينه  �سعادته  وعن 

لتعزيز  العمل  موا�سلة  موؤكًدا  البحرين، 

العالقات املتميزة وتنمية جمالت التعاون 

على  ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائي 

امل�ستويات كافة.

خالل ��شتقباله �ل�شفري �لياباين �جلديد لدى مملكة �لبحرين

م�شت�شار �مللك ل�شوؤون �الإعالم ي�شيد بالعالقات مع �ليابان

»�ل�شّحة«: مر�كز معّينة ملن يفوته تلقي �جلرعة �لثانية

خديجة العرادي:

مراكز  عدة  ال�سحة  وزارة  حّددت 

اجلرعة  تفويت  كورونا يف حال  لتطعيم 

فاعلية  اأن  اىل  اللقاح، م�سرية  الثانية من 

م�سددة  اجلرعتني،  باأخذ  تكون  التطعيم 

من  الثانية  اجلرعة  تلقي  اأهمية  على 

التطعيم وعدم تفويتها.

اإعالنها،  يف  ال�سحة  وزارة  وقالت 

الأوىل  اجلرعة  على  للحا�سلني  اأم�ض، 

كورونا  لفريو�ض  امل�ساد  التطعيم  من 

موعد  فوات  حال  اإنه »يف  )كوفيد-19(، 

مبا�سرة  التوّجه  يجب  الثانية،  اجلرعة 

)لقاح  الآتية:  التطعيم  مراكز  اأحد  اإىل 

مركز  ال�سحي،  املحرق  مركز  �سينوفارم: 

عي�سى  مدينة  مركز  ال�سحي،  جدحف�ض 

لقاح  ال�سحي.  الزلق  ومركز  ال�سحي، 

اأخذ  مكان  نف�ض  يكون  فايزر-بيونتك: 

مركز  �سبوتنيك:  لقاح  الأوىل.  اجلرعة 

واملوؤمترات.  للمعار�ض  الدويل  البحرين 

مركز  كوفي�سيلد-اأ�سرتازينيكا:  لقاح 

احلورة ال�سحي(«.

حما�سرة  الداخلية  وزارة  يف  كورونا  فريو�ض  مبواجهة  املعني  العمل  فريق  عقد 

متقاعد  العميد  قّدمها  كورونا«  لفريو�ض  للت�سدي  املحدثة  »الإجراءات  بعنوان  توعوية 

طبيب خليل عبدالواحد عمر، وذلك عرب تقنية الت�سال املرئي مب�ساركة 47 �سابًطا من 

خمتلف اإدارات الوزارة.

املتبعة يف مملكة  والربوتوكولت  القرارات  اأبرزها  عدة حماور  املحا�سرة  وتناولت 

الطبي  الوطني  والفريق  التن�سيقية  اللجنة  قبل  من  موؤخًرا  حتديثها  مت  والتي  البحرين 

للت�سدي لفريو�ض كورونا، اإ�سافة اإىل دور الفرق التابعة لالإدارات يف الوزارة يف ن�سر 

الوعي الوقائي والتاأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابري الوقائية للت�سدي للفريو�ض 

يف مواقع العمل املختلفة.

حما�شرة لفريق »�لد�خلية« �ملعني مبو�جهة »كورونا«

خالل »�مللتقى �لعاملي« �لذي نظمه ق�شم �لتمري�س بكلية �لعلوم �ل�شحية

»�جلامعة« تعر�س جتربة تطّوع �لطلبة يف �لت�شدي للجائحة

وزيرة ال�صحة
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ح�شني �شبت:

وحالت  كورونا  اإ�شابات  يف  اخل�شائر  اأعلى  املا�شي  مايو  �شهر  �شّجل 

يف  الفحو�شات  بعدد  مقارنًة  الإ�شابة  ون�شبة  املركزة،  والعناية  الوفيات 

البحرين.

اإذ �شّجل  بن�شبة 167% خالل �شهر واحد فقط،  الوفيات  وقفزت حالت 

�شهر اأبريل املا�شي 129 حالة وفاة، وارتفعت يف ال�شهر املا�شي »مايو« اإىل 

334 حالة وفاة.

حالة  األف  املا�شي 63.597  مايو  �شهر  �شّجل  الإ�شابات،  �شعيد  وعلى 

ا�شابة، بن�شبة 26% من اإجمايل الإ�شابات التي �شّجلتها البحرين منذ دخول 

احلالت  اإجمايل  بلغ  اإذ   ،2020 فرباير  يف  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�س 

حتى نهاية مايو - اأم�س الأول - حوايل 241 األف اإ�شابة، وكان �شهر اأبريل 

املا�شي قد �شّجل 32.462 األف اإ�شابة، ليبلغ اإجمايل اإ�شابات �شهري اأبريل 

ومايو املا�شيني 96 األف اإ�شابة.

معدلت  اإىل  اليومية  الفحو�شات  اإجمايل  من  الإ�شابة  ن�شبة  وارتفعت 

اأ�شبوع  اإذ كانت مطلع �شهر مايو املا�شي 7.6% فقط، وارتفعت بعد  كبرية، 

اإىل 10%، ويف منت�شف ال�شهر اإىل 11.6%، ويف الرابع والع�شرين من ال�شهر 

ذاته اإىل 14%، ومن ثّم اإىل 17% يف التا�شع والع�شرين من ال�شهر ذاته، ليبلغ 

متو�شط الإ�شابات من الفحو�شات اليومية حوايل %11.4.

املا�شي  مايو  �شهر  مطلع  يف  فكانت  القائمة،  احلالت  �شعيد  على  اأما 

10.498 األف اإ�شابة، لتت�شاعف يف نهاية مايو اإىل 28.527 األًفا، بارتفاع 

مقداره 172% تقريًبا يف �شهر واحد فقط.

اجلرعة  على  �شخ�س  األف   248.251 ح�شل  التطعيم،  �شعيد  وعلى 

على  احلا�شلني  عدد  لريتفع  املا�شي،  مايو  �شهر  خالل  التطعيم  من  الأوىل 

اجلرعة الأوىل اإىل 941.167 األف �شخ�س.

اأما احلا�شلني على اجلرعة الثانية، فقد ح�شل 249.307 األف �شخ�س 

عليها خالل ال�شهر املا�شي، لريتفع عدد احلا�شلني عليها نهاية ال�شهر املا�شي 

اإىل 791.054 األف �شخ�س.

كما ارتفع عدد املتعافني نهاية ال�شهر املا�شي اإىل 211.024 األف �شخ�س، 

بينما بلغ عدد احلالت القائمة التي تتلقى العالج 403 اأ�شخا�س.

271% ن�شبة زيادة حاالت العناية املركزة يف �شهر واحد

»مايو« ي�شّجل ثلث وفيات »كورونا« وربع »االإ�شابات« منذ دخول الفريو�س البحرين

وف��������������اة و334  ج��������������دي��������������دة  اإ��������������ش�������������اب�������������ة  األ�����������������������ف   63.597 ت���������������ش�������ج�������ي�������ل 

ال�������ي�������وم�������ي�������ة ال���������ف���������ح���������و����������ش���������ات  م�������������ن  االإ����������������ش���������������اب���������������ات  ن���������������ش�������ب�������ة   %  11.4

دعوا املواطنني الأخذ التطعيم والتقّيد باالإجراءات االحرتازية

متعافون من كبار ال�شن: التطعيمات تخّفف اأعرا�س »كورونا«

اأكد مواطنون متعافون من كبار ال�شن اأثر التطعيمات 

كورونا  بفريو�س  الإ�شابة  اأعرا�س  من  التخفيف  يف 

بدت  الفريو�س  اأعرا�س  اأن  حني  مو�شّ )كوفيد-19(، 

خفيفة وب�شيطة نتيجة ح�شولهم على التطعيم، ورفعوا 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الوطنية  للجهود  تقديرهم 

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

الوزراء للت�شدي للجائحة، وتقدمي اأف�شل اخلدمات الطبية 

للحالت القائمة، موؤكدين اأهمية تقيد اجلميع بالإجراءات 

الحرتازية لو�شع نهاية لهذا الفريو�س والق�شاء عليه.

ال�شن  كبار  فئة  من  املتعافني  اأحد  ناجي  حمود 

اأنه وعائلته اأخذوا التطعيم، وبالرغم من تقيدهم  اأو�شح 

بالإجراءات الحرتازية اإل اأن ذلك مل مينعه من الإ�شابة، 

غري اأن الأعرا�س التي اأ�شابته كانت خفيفة وذلك نتيجة 

بلب�س  التقيد  �شرورة  مبينا  التطعيم،  على  ح�شوله 

الجتماعي  التباعد  معايري  على  واحلر�س  الكمامات 

�شكره  رافًعا  لل�شرورة،  اإل  املنزل  من  اخلروج  وعدم 

جلميع الكوادر الطبية من العاملني يف ال�شفوف الأمامية 

�شحة  على  احلفاظ  يف  الكبرية  جلهودهم  واملتطوعني؛ 

ب�شكل  لهم  الن�شح  تقدمي  يف  ودورهم  اجلميع،  و�شالمة 

م�شتمر.

اأما اأمينة حميد فاأو�شحت جتربتها مع الفريو�س، اإذ 

اأحد  اإليهم  اأ�شرتها، ونقل  واأفراد  التطعيم هي  اأخذت  اإنها 

اأفراد الأ�شرة الفريو�س، وبّينت اأن اأحد اأبنائها مل يكن قد 

ح�شل على التطعيم بعد، وقد اأ�شابته اأعرا�س اأكرث �شدة 

منهم.

اأن الأعرا�س  اأمينة  وعن تفا�شيل جتربتها، اأو�شحت 

يف  وال�شبب  احلمد،  وهلل  خفيفة  كانت  بها  اأ�شيبت  التي 

ارتفاع يف  من  اإذ عانت  التطعيم،  ذلك هو ح�شولها على 

ما  و�شرعان  العني،  يف  واحمرار  �شديدة  وكحة  احلرارة 

خ�شعت للعناية الطبية وتلقت العالج بالأدوية املنا�شبة، 

واأو�شت ب�شرورة الوعي باآثار الفريو�س، واأهمية احلذر 

بالتوا�شل  والكتفاء  التجمع  وعدم  املنزل  يف  واجللو�س 

عرب الهاتف اأو بالت�شال املرئي. 

ل  التطعيم  اأن  حم�شن  طاهر  �شيد  اأو�شح  ذلك،  اإىل   

يقي من الإ�شابة بالفريو�س ب�شكل كامل، ولكنه يخفف من 

اجلميع  يبادر  اأن  الأهمية  من  لذا  الإ�شابة،  عند  اأعرا�شه 

والأ�شدقاء  الأ�شرة  اأفراد  وت�شجيع جميع  التطعيم،  باأخذ 

بني  الفرق  مل�س  فقد  املتوافرة،  التطعيمات  اأحد  اأخذ  على 

جتربته اخلفيفة مع الفريو�س مقارنة بتجربة اأخيه التي 

اإذ عانى من  للتطعيم  اأخذه  ب�شبب عدم  �شدة  اأكرث  تعترب 

�شيق يف النف�س وكحة �شديدة.

وعن تفا�شيل جتربته، اأو�شح �شيد طاهر اأنه اأ�شيب 

اأ�شيب  اإذ  يوًما،  بـ25  الثانية  اجلرعة  تلقي  بعد  به 

بال�شعال والزكام، ورغم �شعوبة التجربة اإل اأنه ي�شكر اهلل 

على اإ�شابته باأعرا�س خفيفة ت�شبه الزكام بال م�شاعفات 

خطرية، موؤكًدا �شرورة اللتزام بالعزل املنزيل خالل فرتة 

الإ�شابة ل�شمان �شالمة املجتمع. 

جتربة  خا�س  الذي  حممود  ر�شا  قال  جانبه،  من 

فقدان  من  عانى  اإذ  الفريو�س،  مع  تفا�شيلها  يف  خمتلفة 

خفيفة  تعترب  اإ�شابته  اأن  وبني  والتذوق،  ال�شم  حا�شتي 

مقارنة بتجارب باقي املتعافني، وال�شبب هو ح�شوله على 

التطعيم الذي اأثر كثريا يف درجة الإ�شابة بالفريو�س ويف 

اأعرا�شه الظاهرة.

واأو�شح اأهمية التقيد بجميع التعليمات والإر�شادات 

م�شتوى  على  واحلفاظ  التطعيم  اأخذ  واأهمية  ال�شحية، 

عاٍل من النف�شية القوية والإميان باهلل، متمنًيا �شرعة زوال 

الفريو�س التي لن تتحقق اإل بتكاتف اجلهود. 

اأ�شيبت  اإنها  حممود  حميدة  قالت  ذاته،  ال�شياق  يف 

لقاءها  اأن  اإل  املنزل،  من  خروجها  عدم  رغم  بالفريو�س 

باأحد اأفراد اأ�شرتها كان ال�شبب يف اإ�شابتها، وبينت اأهمية 

الوطني  الفريق  بتعليمات  والتقيد  احلذر  درجة  رفع 

الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، مو�شحة باأنها اأ�شيبت 

باأعرا�س زكام عادية اإ�شافة اإىل فقدان حا�شم ال�شم، وبعد 

اإجراء التحليل تبنّي اإ�شابتها بالفريو�س، وراأت اأن اإ�شابتها 

باأعرا�س خفيفة كان �شببه ح�شولها على التطعيم، اإذ اأكد 

الأطباء دوره يف التخفيف من حدة واآثار الفريو�س.

واأكدت حميدة على دور املجتمع البحريني للت�شدي 

لهذه اجلائحة باعتباره جمتمًعا واعًيا وعلى درجة عالية 

الطبي  الوطني  الفريق  جهود  على  مثنية  الثقافة،  من 

وكافة الكوادر الطبية من خالل متابعتهم امل�شتمرة داخل 

الت�شال  طريق  عن  اأو  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات 

القيادة  ُبعد، فهي جهود كبرية وجب �شكر  واملتابعة عن 

عليها.

مع  جتربتها  اأن  عبداهلل  طيبة  اأو�شحت  واأخرًيا،   

الفريو�س كانت ب�شيطة مقارنة بحالت اأخرى اأكرث �شدة، 

اإذ اأ�شيبت بدوار يف الراأ�س وكحة �شديدة، تطلب على اإثرها 

احتاجت  اأنها  واأو�شحت  امل�شت�شفى،  داخل  العالج  تلقي 

اأكملت عالجها يف  ثم  اأيام،  امل�شت�شفى ملدة 6  للمكوث يف 

املنزل، واأبدت �شكرها ملتابعة الأطباء امل�شتمرة، مو�شحة 

اأن اجلهود التي تقدمها مملكة البحرين هي جهود جبارة 

ت�شتحق التقدير. 

واأو�شت باأهمية عدم اخلروج من املنزل اإل لل�شرورة، 

بالإجراءات  والتقيد  التطعيم،  اأخذ  وجوب  موؤكدة 

الحرتازية، فالكوادر الطبية تعمل بتفاٍن خلدمة املواطنني 

يحفظ �شحة  اجلائحة، مبا  لهذه  نهاية  لو�شع  واملقيمني 

و�شالمة اجلميع.

موؤمتر دويل: ميكن حل اأزمة 

املناخ بطريقة »�شايف ال�شفر«

ال�شغرية  ال�شركات  تبني  اإىل  دويل  موؤمتر  دعا 

واملتو�شطة منوذج القت�شاد الدائري باعتباره حالً جذرًيا 

لأزمة املناخ التي يواجهها العامل. 

البحرين  بجامعة  الأعمال  اإدارة  كلية  عميد  وتراأ�س 

الدكتور حامت امل�شري، اجلل�شة العامة للموؤمتر الدويل لعام 

 »21’CyMaEn« ال�شيربانية  والهند�شة  لالإدارة   2021

يف  التكنولوجيا  »دور  عنوان:  حتت  جاءت  والتي 

ال�شغرية  ال�شركات  يف  الدائري  القت�شاد  منوذج  تبني 

واملتو�شطة«. 

اأكرب  تعد  التي  املناخ  ق�شايا  اأهمية  اجلل�شة  وناق�شت 

اأبرز التحديات يف ع�شرنا احلايل،  تهديد للب�شرية ومتثل 

فيما  يكمن  الق�شية  هذه  حّل  اأن  اإىل  النقا�شات  وتو�شلت 

اأي  الدائري،  القت�شاد  خالل  من  ال�شفر«  »�شايف  ي�شمى 

اإنتاج،  )وهو:  الإنتاج  يف  اخلطي  النموذج  من  التحول 

)وهو:  الدائري  القت�شاد  منوذج  اإىل  تخل�س(،  ا�شتخدام، 

اأخذ، اإنتاج، توزيع، ا�شتخدام، ا�شرتداد(. 

ال�شيربانية  والهند�شة  لالإدارة  الدويل  املوؤمتر  ويهدف 

والأ�شاتذة  والباحثني  اخلرباء  جمع  اإىل   »CyMaEn«

وجهات  لتبادل  والهند�شة،  الإدارة  جمالت  يف  واملهنيني 

اجلديدة،  التكنولوجية  التحديات  حول  واحللول  النظر 

املنظمات  يف  الإنرتنت  تقنيات  دمج  كيفية  على  ويركز 

قد  بفرن�شا  الأعمال  لإدارة  نيوما  كلية  وكانت  الب�شرية. 

نظمت املوؤمتر واأعدت له، بح�شور م�شاركني من 15 دولة، 

لثالثة اأيام متتالية من 26 وحتى 28 مايو 2021. 

اإدارة  اأ�شتاذ  اجلل�شة  يف  الرئي�س  املتحدث  واأ�شار 

لالأعمال  اأ�شتون  كلية  يف  املعلومات  واإدارة  العمليات 

بجامعة اأ�شتون يف اململكة املتحدة، برا�شانتا داي، اإىل اأنه 

على الرغم من جناح املوؤ�ش�شات الكبرية يف تبني القت�شاد 

تواجه  التي  التحديات  من  العديد  هناك  اأن  اإل  الدائري، 

لأنها  »SMEs«؛  احلجم  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 

حتتاج اإىل الرتكيز على الأداء القت�شادي اأكرث من تركيزها 

على الأداءين البيئي والجتماعي ب�شبب املناف�شة ال�شديدة. 

هذه  تقوم  التطبيقي،  البحث  خالل  من  اأنه  واأ�شاف 

القت�شاد  اإطار قوي لعتماد منوذج  الدرا�شة على تطوير 

مب�شاركة  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات  يف  الدائري 

تبني  يف  البتكار  با�شتخدام  املعنيني  امل�شالح  اأ�شحاب 

التكنولوجيا. 
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اجلمعية البحرينية الهندية تنتخب 

جمل�س اإدارة جديد واختيار عبدالرحمن جمعة رئي�ًشا

نظمت اجلمعية البحرينية الهندية موؤخًرا جمعيتها العمومية 

اإدارة جديد، حيث مت  عرب تقنية الت�شال املرئي لنتخاب جمل�س 

اختيار 11 ع�شًوا جديًدا يف جمل�س الإدارة للفرتة 2023-2021 

من بني 13 مر�شًحا. وكان الرئي�س املوؤ�ش�س للجمعية البحرينية 

العمومية لنتخاب  اجلمعية  تراأ�س  قد  ال�شعلة  عبدالنبي  الهندية 

متنياته  خال�س  عن  واأعرب  الإدارة،  ملجل�س  اجلدد  الأع�شاء 

ملجل�س الإدارة اجلديد بالتوفيق والنجاح يف تاأدية خمتلف مهامه 

واأن�شطته. 

كيوالرام،  كي�شور  من  كل  اجلديد  املجل�س  بع�شوية  فاز  وقد 

بال�شوبرامانيام،  اإ�س  بي  اخلاجة،  حممد  جمعة،  عبدالرحمن 

فيجاي بولور، زهراء طاهر، �شومان بيبي، اأحمد جواهري، طالل 

املناعي، فينود دا�س، وهري�س جوبيناث.

وقد عقد جمل�س الإدارة اجلديدة اأوىل اجتماعاته، حيث مت اختيار 

عبدالرحمن جمعة رئي�ًشا ملجل�س الإدارة، وقد مت تعيني املنا�شب 

يف جمل�س الإدارة على النحو الآتي: بي اإ�س بال�شوبرامانيام نائًبا 

بولور  وفيجاي  عاًما،  اأميًنا  طاهر  زهراء  الإدارة،  لرئي�س جمل�س 

هري�س  بتعيني  املنتخب  الإدارة  قام جمل�س  كما  لل�شندوق.  اأميًنا 

جوبيناث رئي�ًشا للجنة الرعاة، وتعيني �شومان بيبي رئي�ًشا للجنة 

العالقات العامة، وكي�شور كيوالرام رئي�ًشا للجنة الع�شويات.  

جلميع  وتقديره  �شكره  عن  جمعة  عبدالرحمن  اأعرب  كما   

الأع�شاء على منحه الثقة، معرًبا عن تقديره لهم لتعاونهم البّناء 

خالل  الهندية  البحرينية  اجلمعية  وروؤى  اأهداف  اإجناح  بغية 

البحرينية  اجلمعية  اأن  يذكر  املقبلني.   للعامني  اجلديدة  الدورة 

رواد  من  قبل جمموعة  من  العام 2008  تاأ�ّش�شت يف  قد  الهندية 

الذين  الهند  وجمهورية  البحرين  مملكة  يف  الأعمال  جمتمع 

الروابط  وتقوية  تنمية  يف  لفتة  ب�شورة  امل�شاهمة  اإىل  ي�شعون 

التاريخية املتينة بني مملكة البحرين وجمهورية الهند �شمن اآلية 

امللمو�شة  ب�شماتها  ولها  ربحية  غــري  اقت�شادية وجتاريــة  عمل 

املال  البحرينــي والهنــدي يف خمتلف جمالت  املجتمعــني  على 

والأعمال واملعرفة.

زهراء طاهر حممد اخلاجةاأحمد جواهري طالل املناعي عبدالرحمن جمعة

امللكية  اجلامعة  نّظمت 

يف  الرائدة  اجلامعة  للبنات، 

متكني املراأة وتقّدمها عرب التعليم 

البحرين،  مملكة  يف  العايل 

مع  الفنية  الندوات  من  �شل�شلة 

مرتوبوليتان  مان�ش�شرت  جامعة 

يف اململكة املتحدة. وقد عقدت تلك 

الندوات عرب تقنية الت�شال املرئي 

امللكية  اجلامعة  مع  ا  خ�شي�شً

الأوىل  اجلامعة  لكونها  للبنات 

يف  البحرين  مملكة  يف  واملتفردة 

الأزياء  جمال  يف  التعليم  توفري 

عرب تخ�ش�س ت�شميم الأزياء.

حتقيًقا  الندوات  هذه  جاءت 

والت�شميم  الفنون  كلية  لأهداف 

يف  للبنات  امللكية  باجلامعة 

موؤ�ش�شات  مع  ال�شراكات  تكوين 

من جميع  الرائدة  العايل  التعليم 

الطالبات  ولتزويد  العامل  اأنحاء 

وملحة  عاملية  تعليمية  بتجربة 

جمال  يف  التو�شع  مدى  حول 

�شناعة الأزياء حول العامل. وقد 

من  العديد  الندوات  هذه  تناولت 

املوا�شيع املختلفة مثل امل�شوؤولية 

الجتماعية لل�شركات وال�شتدامة 

التجارية  والعالمة  املو�شة،  يف 

الواعي،  والت�شميم  لالأزياء 

فر�شة  توفري  اإىل  بالإ�شافة 

اجلامعة  طالبات  بني  النقا�س 

جامعة  وطالبات  للبنات  امللكية 

حول  مرتوبوليتان  مان�ش�شرت 

يف  اأ�شهمت  التي  الأزياء  جمال 

من  الأفكار  وتبادل  املعرفة  اثراء 

منظور ثقايف خمتلف. 

وقد �شهدت الندوات م�شاركة 

اجلامعتني  طالب  من  كبرية 

وطالبات  اخلريجني  وح�شور 

لديهم  ممن  العامة  الثانوية 

الفنون  جمال  يف  الهتمام 

اإىل  بالإ�شافة  الأزياء،  وت�شميم 

واملتمّر�شني  اخلرباء  ح�شور 

املجل�س  واأع�شاء  املجال  هذا  يف 

ال�شت�شاري للكلية واأع�شاء هيئة 

عن  احل�شور  وعرب  التدري�س. 

ا�شتفادتهم من تلك الندوات ومدى 

تعمق جمال ت�شميم الأزياء، حيث 

قالت الآن�شة »اإ�شراء العلوي« من 

»لقد  والت�شميم:  الفنون  كلية 

الفر�شة  الندوات  هذه  يل  وّفرت 

ل�شتك�شاف اآفاق العمل يف جمال 

غاية  اأمر  وهو  الأزياء،  ت�شميم 

يهتم مبجال  من  لكل  الأهمية  يف 

الفر�س  هي  ما  يعلم  ول  الأزياء 

املهنية الواعدة فيه«.

اجلامعة امللكية للبنات تنظم �شل�شلة ندوات فنية

 مع جامعة مان�ش�شرت مرتوبوليتان يف اململكة املتحدة

»زين البحرين« اأول �شركة ات�شاالت يف اململكة 

ت�شتكمل تو�شعة �شبكتها بنجاح يف مدينة �شلمان 

البحرين(،  )زين  اأ�شبحت 

الرائدة للربودباند املتنقل يف  ال�شبكة 

يو�شع  �شبكة  م�شغل  اأول  البحرين، 

ب�شبكات  املعززة  ات�شالته  �شبكة 

يف  املتنقل  والربودباند  املوبايل 

من  واحدة  ُتعد  التي  �شلمان،  مدينة 

يف  طموًحا  الإ�شكان  م�شاريع  اأكرث 

 15000 من  اأكرث  وت�شم  اململكة، 

معقولة  باأ�شعار  تطرح  �شكنية  وحدة 

واأكرث  �شقة   10000 نحو  وت�شم 

مدينة  وتهدف  منزل.   5000 من 

باأ�شلوب  ال�شكان  تزويد  اإىل  �شلمان 

حياة متكامل مبا يف ذلك املرافق مثل 

املدار�س وامل�شاجد والرعاية ال�شحية 

قلب  يف  الوا�شع  واملتنزه  واملكتبات 

زين  �شبكة  تو�شيع  وُيعد  املدينة. 

خطوة  �شلمان  مدينة  يف  البحرين 

جتربة  وتوفري  �شكانها  لربط  مهمة 

متفوقة مل�شرتكي البيانات املتنقلة يف 

املنطقة، ل �شيما واأن )زين البحرين( 

ال�شبكة  تو�شيع  يف  بكثافة  ا�شتثمرت 

امل�شتهلكني  من  املتزايد  الطلب  ملواكبة 

لها  مثيل  ول  متفوقة  جتربة  وتوفري 

يف جممعي 581 -  583 باملدينة.

تو�شعة  من  النتهاء  ومبنا�شبة 

ال�شبكة يف مدينة �شلمان، �شّرح علي 

زين  يف  التكنولوجيا  مدير  اليهام 

ال�شبكة  تو�شعة  »ُيعد  قائالً:  البحرين 

زين  يف  لنا  بالن�شبة  اأ�شا�شية  خطوة 

تعزيز  نوا�شل  ونحن  البحرين، 

موثوقة  خدمات  لتقدمي  و�شولنا 

والبيانات  بنجاح.  ال�شرعة  وعالية 

وخدمات  اجلودة  عالية  املتنقلة 

املطورة  للمناطق  العري�س  النطاق 

ا�شتثمرنا  لقد  البحرين.  يف  حديًثا 

يف اأحدث احللول التي ميكن اأن تزيد 

من تغطيتنا و�شرعتنا اإىل اأق�شى حد، 

تلبية  ناأمل يف  ال�شبكة،  تو�شعة  ومع 

املوبايل  خدمات  على  املتزايد  الطلب 

الرتفاع  و�شط  املتنقل  والربودباند 

احلاد يف ا�شتهالك البيانات يف جميع 

�شكان  بني  �شيما  ول  البحرين،  اأنحاء 

مدينة �شلمان«.

�شركة  من  ال�شحة  وزارة  ت�شلّمت 

جهاز  والهند�شة  ال�شفن  لت�شليح  البحرين 

املياه  يف  البكتريية  ال�شموم  ومراقبة  فح�س 

اأحد  ُيعد  حيث  الكلوي.  الغ�شيل  لوحدات 

العالية  احل�شا�شية  ذات  احلديثة  الجهزة 

يف  امل�شتخدمة  املياه  و�شالمة  جودة  لتقييم 

ال�شموم  نفاذ  لتفادي  الكلى  غ�شيل  وحدات 

اأجهزة  البكتريية عرب املر�شحات اخلا�شة يف 

الكلى. غ�شيل 

وليد  الدكتور  ا�شتقبال  لدى  ذلك  جاء 

الوجيه  ال�شحة  وزارة  وكيل  املانع  خليفة 

فوزي اأحمد كانو رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

حيث  والهند�شة،  ال�شفن  لت�شليح  البحرين 

ال�شموم  ومراقبة  فح�س  جهاز  ت�شليم  مت 

البكتريية يف املياه لوحدات الغ�شيل الكلوي.

�شكره  عميق  عن  املانع  الدكتور  واأعرب 

للوجيه  املتوا�شل  ال�شخي  للدعم  وتقديره 

حتقيق  يف  ي�شهم  والذي  كانو  اأحمد  فوزي 

وتطوير  لتح�شني  الالزمني  والدعم  ال�شتفادة 

والذي  املقدمة،  ال�شحية  اخلدمات  م�شتوى 

وامل�شوؤولية  ال�شراكة  مبداأ  من  انطالًقا  ياأتي 

والرتقاء  التطوير  خطط  لدعم  املجتمعية 

للمواطنني  املقدمة  ال�شحية  باخلدمات 

واملقيمني مبملكة البحرين.

املهم  من  اإنه  ال�شحة  وزارة  وكيل  وقال 

يف  البكتريية  ال�شموم  فح�س  اأجهزة  توافر 

ا يف وحدة غ�شيل  ال�شحية خ�شو�شً املن�شاآت 

واخلا�شة  احلكومية  بامل�شت�شفيات  الكلى 

كما  امل�شتخدمة،  املياه  و�شالمة  ملراقبة جودة 

اأو�شت به املنظمات العاملية )منظمة ال�شحة 

العاملية( والهيئات الرقابية الوطنية )الهيئة 

ال�شحية(  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

جلودة  الإلزامية  املعايري  كاأحد   NHRA
املياه يف تلك املن�شاآت.

اإ�شافة  ُيعد  اجلهاز  هذا  اأن  اإىل  واأ�شار 

ا�شتخدامه  �شيتم  حيث  ال�شحة،  ملرافق  قيمة 

الكلوي  الغ�شيل  مراكز  يف  دورية  ب�شورة 

عبدالرحمن  ومركز  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع 

�شالمة  ل�شمان  عبداهلل  ال�شيخ  ومركز  كانو 

الوجيه  اأكد  جانبه؛  ومن  املر�شى،  و�شحة 

فوزي اأحمد كانو رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

هذا  اأن  والهند�شة  ال�شفن  لت�شليح  البحرين 

يف  �شي�شاهم  مما  املر�شى  �شيخدم  التربع 

اخلدمات  وكفاءة  بجودة  الرتقاء  حتقيق 

ا�شتعداد  اإىل  واأ�شار  لهم،  املقدمة  ال�شحية 

ياأتي  الذي  الدعم  تقدمي  موا�شلة  يف  ال�شركة 

كافة  لتقدمي  الدوؤوبة  م�شاعيها  من  انطالقا 

�شبل الدعم وامل�شاندة املمكنة للم�شتفيدين من 

اخلدمات ال�شحية والإمكانيات الطبية عالية 

الكفاءة ومبا يخدم �شالح املجتمع البحريني 

والقطاع ال�شحي باململكة ب�شكل عام.

وزارة ال�شحة تت�شّلم جهاز فح�س ومراقبة

ال�شموم البكتريية يف املياه لوحدات الغ�شيل الكلوي

الأهلي  البنك  اأقامه  مرئي  احتفال  يف 

املتحد من مقّره الرئي�شي يف �شاحية ال�شيف، 

 100،000 بجائزة  الفائز  عن  العالن  مت 

يو�شف  عبداهلل  ن�شيب  من  اأمريكي  دولر 

نف�شه  هو  يعمل  والذي  اليعقوب،  عبداهلل 

البنك  عمالء  من  وهو  امل�شريف،  املجال  يف 

 22 منذ  ح�شادي  وح�شاب  املتحد  الأهلي 

�شنة، وتقدم الن�شخة اجلديدة من الربنامج 

لهذا العام العديد من اجلوائز القيمة، حيث 

كربى  جائزة  منح  �شنة  ربع  كل  �شي�شهد 

بقيمة  جائزة  اأمريكي،  دولر  مليون  بقيمة 

اجلوائز  ومئات  اأمريكي،  دولر  األف  مائة 

بقيمة األف دولر اأمريكي.

حدثنا  باجلائزة،  فوزه  ومبنا�شبة 

عبداهلل اليعقوب قائالً: »اأنا �شعيد باختياري 

يل  ح�شاب  اأول  لفتح  املتحد  الأهلي  البنك 

ح�شاب  اإىل  وبان�شمامي  البحرين،  يف 

يف  الف�شل  ويرجع  البداية،  منذ  ح�شادي 

اخلا�س.  ح�شابي  مدير  ن�شيحة  اإىل  ذلك 

فاأنا  امل�شريف،  املجال  يف  اأعمل  ولأنني 

للبنك  اختياري  انتقائي يف  بطبيعة احلال 

اأتعامل معه. يرجع ال�شبب يف بقائي  الذي 

املدة  هذه  طوال  املتحد  الأهلي  البنك  مع 

اأحدث  الذي يقّدمونه من  الفريد  املزيج  اإىل 

امل�شتوى  جانب  اإىل  واخلدمات،  املنتجات 

هذه  اأتت  وقد  العمالء.  خلدمة  املتميز 

اجلائزة يل يف وقت منا�شب جًدا، حيث اأنني 

اأ�شتعد لإر�شال اأحد اأبنائي اإىل اجلامعة«.

�شايغال،  �شوفرات  عرّب  املنا�شبة،  بهذه 

 - للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف البنك الأهلي 

�شعداء  »نحن  بالقول:  فرحته  عن  املتحد 

للغاية مب�شاعدتنا املزيد من عمالء ح�شادي 

اأحالمهم.  حتقيق  من  اأكرث  القرتاب  على 

مع  ح�شادي  من  العام  هذا  ن�شخة  تاأتي 

املزيد من اجلوائز الكبرية،

البنك االأهلي املتحد يك�شف عن ا�شم الفائز باجلائزة 

ربع ال�شنوية بقيمـة ١٠٠.٠٠٠ دوالر اأمريكـي



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111
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�لعمل »عن ُبعد« لي�س �إجازة ممنوحة للموظف.. 

�لر�هن..  �لو�ضع  تطلبها  طارئة  �ضرورة  هو  ا  و�إنمّ

ويجب على جميع �ملوظفني �لقيام باأعبائهم �لوظيفية 

�أمور  لت�ضيري  وجه  �أكمل  على  �حلكومية  �جلهات  يف 

�لنا�س.

�ل�ضفوف �لأمامية من كو�در طبية وفنية بدون �إجاز�ت 

وحتت �ضغوطات كبرية جًد� ومل ن�ضمع منهم وعنهم �ضوى 

�لإخال�س و�لهممّة و�ملعنويات �لعالية، يف �جلانب �لآخر �لبع�س 

مع �لأ�ضف يقومون فقط بن�ضر �لإ�ضاعات وتوزيع �لتهم وتخويف �لنا�س وزرع 

�ل�ضك يف نفو�ضهم ويفتون فيما ل يعلمون!!
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يف  اجلدري  لقاح  ظه�ر   -  1800

اأمريكا ال�شمالية لأول مرة.

مرة  لأول  الهاتف  ظه�ر   -  1875

على يد املخرتع األك�شندر غراهام بيل.

يت�شلم  مارك�ين  غ�لييلم�   -  1896

براءة اخرتاع املذياع.

اململكة  ا�شم  اختيار   -  1949

لالأردن،  ر�شمًيا  ا�شًما  الها�شمية  الأردنية 

�شّم  احل�شني  بن  عبداهلل  امللك  واإعالن 

ال�شفة الغربية لنهر الأردن اإىل ال�شيطرة 

الأردنية.

اإليزابيث  امللكة  تت�يج   -  1953

العر�ص  على  ملكة  ر�شمًيا  الثانية 

 25 العمر  من  تبلغ  وكانت  الربيطاين، 

عاًما.

الأمريكية  الف�شاء  مركبة   -  1966

�شريفي�ر 1 تهبط على �شطح القمر.

من  الأول  العدد  �شدور   -  1971

جريدة الراأي الأردنية.

1989 - رفع العلم امل�شري ف�ق مقر 

جامعة الدول العربية يف ت�ن�ص بعد فرتة 

�شلحها  بعد  مل�شر  العربية  املقاطعة  من 

املنفرد مع اإ�شرائيل.

من  الأول  العدد  �شدور   -  2007

جريدة اجلريدة الك�يتية.

2015 - ا�شتقالة ج�زيف بالتر من 

ب�لية  ف�زه  من  اأيام  بعد  الفيفا،  رئا�شة 

بن  علي  الأمري  مع  عليها  تناف�ص  جديدة 

احل�شني.

طفل ي�سبح ملدة �ساعة يف نهر جارف لينقذ و�لده و�أخته

تطور يف عملية �لبحث عن كنز هتلر �ملفقودمتهم يغر�ُس قلًما يف رقبته خالل حماكمته
اأعلنت منظمة حق�ق الإن�شان غري احلك�مية فيا�شنا اأن 

نا�شًطا من املعار�شة البيالرو�شية طعن نف�شه الثالثاء باأن 

غر�ص قلًما يف رقبته خالل جل�شة حماكمته قبل اإجالئه فاقًدا 

لل�عي، وقالت املنظمة اإن �شتيبان لتيب�ف اعتلى مقعًدا يف 

ثم »طعن  اإليه«  ال��ش�ل  التهام »ملنع احلرا�ص من  قف�ص 

نف�شه يف حنجرته باأداة ت�شبه القلم«.

واأ�شافت املنظمة غري احلك�مية: »حتّ�ل ل�ن �شتيبان 

�شيارة  ا�شتدعاء  ومت  املقعد،  على  وا�شتلقى  الأزرق  اإىل 

ل�الده  عاًما  البالغ 41  املعار�ص  قال  ذلك،  قبل  اإ�شعاف«، 

بعد اأن انتهى من الإدلء ب�شهادته اأنه قد مت تهديده مبقا�شاة 

اأقاربه وعائلته اإذا مل يقر بالتهمة امل�جهة اإليه، وفًقا للم�شدر 

نف�شه.

بالقرب  �شبتمرب  لتيب�ف يف 15  �شتيبان  على  ُقب�ص 

من منزله، وه� مبنى �شكني يعرف يف مين�شك باأن �شكانه 

ن�شط�ا خالل الحتجاجات �شد الرئي�ص األك�شندر ل�كا�شنك�.

يعتقد الكثريون اأنه خالل احلرب 

العاملية الثانية، قام النازي�ن باإخفاء 

والكن�ز  املتعلقات  من  عدد  ودفن 

انتهاء  خالل  اإليها  الرج�ع  بهدف 

وعلى  منها،  وال�شتفادة  احلرب 

بالبحث  جمم�عة  قامت  ذلك  اإثر 

اأنفاق يع�د  حتى عرثوا على �شبكة 

الثانية  العاملية  احلرب  اإىل  تاريخها 

»العنرب«  على  حتت�ي  اأنها  يعتقد 

وغريها من الكن�ز.

امل�ؤدية  الـ5  املداخل  وو�شفت 

مت  التي  الأر�ص  حتت  ممرات  اإىل 

ب�لندا،  �شرق  �شمال  يف  اكت�شافها 

حتقيقه  جرى  اكت�شاف  اأكرب  باأنها 

على الإطالق، يف الغابات التي تبلغ 

قيمة  وتقدر  هكتار،   200 م�شاحتها 

دولر  ملي�ن   354 بنح�  الكنز 

لـ»�شكاي  وفًقا  الأقل،  على  اأمريكي 

يعتقد  الذي  العنرب  غرفة  ني�ز«، 

اأنه كان بها الكنز غرفة العنرب الذي 

يعتقد اأنه كان بها الكنز.

متّكن طفل اأمريكي يبلغ من العمر 7 �شن�ات 

ليطلب  مبفرده  كاملة  �شاعة  مّدة  ال�شباحة  من 

التيار  جرفهما  اللذين  واأخته  ل�الده  امل�شاعدة 

بعيًدا عن القارب الذي كان الثالثة ي�شتقل�نه.

وقال والد الطفل �شتيفن ب��شت ل�شبكة »�شي 

اإن اإن« الأمريكية اإن ال�اقعة حدثت ي�م اجلمعة 

املا�شي، حني ا�شتقل قارًبا مع طفليه، ت�شي�ص )7 

اأع�ام( واأبيغيل )4 اأع�ام(، يف نهر �شانت ج�نز 

يف جاك�ش�نفيل بفل�ريدا لل�شماح لهما بال�شباحة.

للغاية  ق�ًيا  كان  التيار  اأن  الأب  واأو�شح 

كانت  التي  اأبيغيل،  وق�ع  يف  ت�شّبب  اأنه  لدرجة 

ترتدي �شرتة جناه، من القارب قبل اأن تنجرف اإىل 

م�شافة بعيدة. وحاول ب��شت ال��ش�ل اإىل ابنته 

يف ال�قت الذي طلب فيه من ت�شي�ص اأن ي�شبح اإىل 

ال�شاطئ للح�ش�ل على م�شاعدة.

وقال ب��شت: »اأخربته حينها اأنني اأحّبه جًدا؛ 

لأنني �شعرت اأننا قد ل نرى بع�شنا البع�ص مرة 

اأخرى. لكن مل يكن لدي خيار اآخر. ظلت اأبيغيل 

تبتعد عني وكان ل بد اأن اأت�شّرف ب�شكل �شريع«.

ت�شي�ص  رك�ص  ال�شاطئ،  اإىل  و�ش�له  وف�ر 

اأ�شحاب  اأقرب منزل طلًبا للم�شاعدة. وات�شل  اإىل 

والإنقاذ  للحريق  جاك�ش�نفيل  باإدارة  املنزل 

)JFRD( التي قالت اإنها وجدت الأب والبنة على 

م�شافة ميلني من القارب.

�ل�سحة ت�سجل 29 حالة وفاة 

بكورونا و2259 �إ�سابة جديدة

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

15198 ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 2259 حالة قائمة 

حالة  و1274  وافدة،  لعمالة  حالة   983 منها  جديدة 

قادمتني من اخلارج،  قائمة، وحالتني  ملخالطني حلالت 

كما تعافت 2804 حالت اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل 

للحالت املتعافية اإىل 213827.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 326 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

اأن 27628 حالة و�شعها م�شتقر  427 حالة يف حني 

الذي بلغ 27954  القائمة  الإجمايل للحالت  العدد  من 

حالة قائمة.

مــــالبــــ�س �ســــالـــحـــــــة لالأكــــــل

�سرقة ب�سروط يف م�سنع »دمى«

ت�شانغت�ش�ن  كلية  دانيانغ يف  تانغ  الطالبة  تق�م 

مالب�شها  باإنتاج  مقاطعة جيلني  الإن�شانية يف  للعل�م 

ا�شتخدام  مرات  عدة  حاولت  حيث  لالأكل،  ال�شاحلة 

الألياف  من  بدلً  ال�شبانخ  من  امل�شتخرجة  الألياف 

والك�ي  للطي  قابلة  مالب�ص  اإىل  التقليدية، وحت�يلها 

�شاحلة  مب�اد  خلطها  طريق  عن  والأكل  واخلياطة 

لالأكل، بح�شب �شحيفة »ال�شعب« ال�شينية.

املالب�ص  هذه  »تتميز  دانيانغ:  تانغ  وقالت 

بخ�شائ�ص حماية البيئة وقابلية التحلل البي�ل�جي، 

وميكن اإعادة ا�شتخدام اخل�شار والف�اكه غري الطازجة، 

وهي اآمنة بيئًيا«.

تدعي  املالب�ص  عر�ص  لدمى  م�شنع  �شاحبة  جلاأْت 

مقاطعة  عاًما، يف  العمر 49  من  البالغة  اإدواردز«  »روز 

من  للتخل�ص  مبتكرة  اإىل طريقة  الربيطانية  لنك�لن�شاير 

للدخ�ل  النا�ص  بدع�ة  وذلك  امل�شتعمل،  خمزونها  تراكم 

دقيقة   15 خالل  حمله  ميكنهم  ما  وحمل  امل�شنع  اإىل 

فقط، وو�شعت �شروط غريبة لعملية »ال�شرقة املنظمة«، 

وهي   -  Mannakin �شركة  تدير  التي  روز  وا�شرتطت 

و  X Factor مثل  تلفزي�نية  لربامج  دمى  تقدم  �شركة 

اإ�شرتلينًيا للم�شاركة  Top Gear، لدفع مبلغ 50 جنيًها 
فيما و�شفته بال�شرقة، حيث �شمحت ملقتحم امل�شنع بجمع 

اأق�شى ما ميكنه حمله من قطع املانيكان خالل وقت ق�شري 

ومغادرة املكان، كما ا�شتطرت عدم ال�شماح باخلروج باأكرث 

من 5 اأزواج من اأيدي الدمى اأو تخزينها يف ال�شيارة.

عر�س منزل جنمة 

تليفزيون �لو�قع وعار�ضة 

�لأزياء �لأمريكية كيند�ل 

جيرن �ل�ضابق يف غرب 

هوليوود مقابل 8.5 

مليون دولر، و�لذي 

يتميمّز بت�ضميمات 

ع�ضرية جذ�بة وديكور 

يوفر جميع �أنو�ع 

�لر�حة للمقيمني، وكانت 

��ضرتته من �ملمثلة �إميلي 

بالنت وزوجها جون 

كر��ضن�ضكي يف عام 

2016 مقابل 6.5 مليون 
دولر، ثم باعته بعد 

عام مقابل 6.85 مليون 

دولر.
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الحمر: العالقات البحرينية 
 اليابانية عميقة ومتقدمة 

على الصعيد اإلعالمي

اسللتقبل مستشللار جالة الملك لشللؤون اإلعللام نبيل 
الحمللر بمكتبه في قصر القضيبية أمس سللفير اليابان 
لللدى البحريللن مياموتو ماسللايوكي بمناسللبة تعيينه 

سفيرًا جديدًا لباده في البحرين.
وهنللأ الحمللر السللفير اليابانللي بتعيينلله فللي منصبه 
الجديللد، متمنيًا للله دوام التوفيق والنجللاح في مهامه 
لتطوير وترسلليخ عاقات التعللاون والصداقة التاريخية 
الوثيقللة التي تجمع بيللن البلدين الصديقين، مشلليدًا 
بعمللق العاقللات البحرينيللة اليابانية ومللا وصلت اليه 
من مسللتوى متقدم في جميع المجللاالت وبخاصة على 
الصعيللد اإلعامللي لكل مللا فيه خيللر البلديللن وصالح 

شعبيهما الصديقين.
ومن جانبه، أعرب السللفير الياباني عن الشكر والتقدير 
للمستشللار الحمر وعن سللعادته بتعيينه سفيرًا لباده 
فللي البحريللن، مؤكللدًا علللى مواصلللة العمللل لتعزيز 
العاقات المتميزة وتنمية مجاالت التعاون الثنائي بين 

البلدين الصديقين على كافة المستويات.

 الكوهجي: جهود 
 متميزة لفريق البحرين 
في التصدي لـ»كورونا«

أكللد رئيللس المجلللس 
للمحافظللة  البلللدي 
أحمللد  الشللمالية 
الكوهجللي علللى الثقللة 
السللامية  الملكيللة 
المتميللزة  والجهللود 
الوطني  البحرين  لفريق 
بقيللادة صاحب السللمو 
الملكللي األمير سلللمان 
بن حمللد آل خليفة ولي 
العهللد رئيللس مجلس 
التصللدي  فللي  الللوزراء 

لفيللروس كورونللا )كوفيللد 19(، مثمنللًا مللا يتمتع به 
سللموه من عزيمللة وإصرار أسللهمت فللي تعزيز قدرة 
وكفاءة كافة الجهود الوطنية من األطباء والمتطوعين 
والصفللوف األماميللة الذين تخلوا عن أسللرهم وضحوا 

بوقتهم لتخطي هذه الظروف االستثنائية بنجاح.
وأشللاد بمسللتوى األداء بالقطاع الصحللي خال جائحة 
الرشلليدة  للقيللادة  السللامية  وبالتوجيهللات  كورونللا 
ودورهللم الجبار واهتمامهم من خال تخصيص أماكن 
للمواطنيللن والمقيميللن خللال فترة تلقيهللم العاج 

وتوفير كل سبل الراحة لهم.
وأعرب الكوهجي عن فخره بما أظهره الكوادر والطواقم 
الطبية فللي كافة مجاالتها وجميللع الجهات المختصة 
مللن لهم دور في التصللدي للجائحة من روح إنسللانية 
فريللدة، وكفاءة مهنيللة عالية ومتميللزة أدخلت الثقة 
والسللكينة في قلللوب المواطنيللن والمقيمين منذ بدء 
الجائحللة، منوهًا بضرورة التزام المجتمع البحريني من 
مواطنين مقيميللن باتباع االرشللادات االحترازية وأخذ 

التطعيمات الضرورية.

أحمد الكوهجي

 الصالح: دور فاعل لـ»الصحة العالمية« 
في جهود التغلب على »كورونا«

بعثت وزيرة الصحللة فائقة بنت 
سللعيد الصالح برقية هنأت فيها 
المديللر العللام لمنظمللة الصحة 
تيللدروس  الدكتللور  العالميللة 
أدهانوم غيبريسللوس بمناسللبة   
اختتام الدورة الرابعة والسبعين 
لجمعيللة الصحللة العالمية التي 
ُعقدت في جنيف خال في الفترة 
 ،2021 مايللو   31 إلللى   24 مللن 

افتراضيًا بحضور الدول األعضاء
وأعربت الصالح عللن بالغ فخرها 
العام  المدير  بمضامين خطللاب 
لمنظمللة الصحللة العالميللة في 
الرابعة والسللبعين  الدورة  ختام 
الجائحللة،  هللذه  »إنهللاء  نحللو 
ومنللع الجائحللة التاليللة«، وعقد 
الجهللود  لبللذل قصللارى  العللزم 
لتعزيللز كل من منظمللة الصحة 
العالمية واألمن الصحي العالمي 
التأهللب  بتكفللل  والمعاهللدة 
الجائحة واالسللتجابة  لمواجهللة 

لها، إلى جانب تعزيز االسللتعداد 
واالستجابة  المستقبلية  للجوائح 
منظمة  اسللتعداد  وتعزيللز  لها، 
الصحة العالمية لحاالت الطوارئ 

واالستجابة لها.
واثنللت وزيرة الصحة على سللعي 
الدكتللور تيللدروس الللدؤوب وما 

قامللت بلله فللرق عمللل منظمة 
الصحللة العالمية إلنجللاح الدورة 
الللل 74، على الرغم مللن صعوبة 
األوضاع التي تمر بها دول العالم 
بسللبب جائحللة كورونللا »كوفيد 
19«، وبذلهللم مسللاعي كبيللرة 
لضمان مشللاركة الجميع في هذا 
الحللدث السللنوي الهللام، وإبرازه 
وتحقيق  المطلللوب  بالمسللتوى 
األهللداف التللي تللم وضعها هذا 
العللام لتتم الجلسللات المنعقدة 
والخللروج  صللورة  أكمللل  علللى 
بتوصيات مهمة تمثلت في تبني 

30 قرارًا ومقررًا.
وأشللادت بدور المنظمللة الفاعل 
األعضاء  اللدول  وبمساندة جميع 
لمواصلة الجهللود والتضافر معًا 
للتغلللب على الجائحللة، وقدمت 
العاملين  لجميع  وثنائها  شكرها 
فللي دول العالللم فللي الصفللوف 
األماميللة مللن الكللوادر الطبيللة 

والتمريضية والصحية والخدمات 
للتصللدي  المسللاندة  الطبيللة 
للفيللروس، على مللا يقومون به 

من أداور نبيلة.
وعبرت الصالح عن تمنياتها بكل 
التوفيق والسداد للرئيس الحالي 
ونللواب الرئيللس وأن يديم موفر 
الصحللة والعافية عليلله ويوفقه 
فللي أداء مهاملله، وأن تتواصللل 
النجاحات التي تسللجلها منظمة 
الصحللة العالمية عامللًا بعد عام 
لخدمة دول وشللعوب العالم في 
الشللأن الصحي وتحقيللق أهداف 
التنمية المستدامة، مؤكدة على 
ثقة البحرين بالجهود التي يقوم 
بها المدير العام لمنظمة الصحة 
الجائحللة،  لمكافحللة  العالميللة 
لتطويللر  الللدول  مللع  بالعمللل 
اللقاحللات واألدويللة وغيرها من 
تداعيللات  لمواجهللة  التقنيللات 

الفيروس.

وزيرة الصحة

خالل مشاركته في الملتقى اإلعالمي العربي الـ17 

الرميحي: اإلعالمي العربي 
يواجه تحديات في صناعة التأثير

أكللد وزير اإلعللام علي بن محمللد الرميحي 
أن ما يمللر به اإلعام العربللي من تحديات 
مهنية متعددة، تجعللل من تطوير العنصر 
البشللري واالسللتثمار في القللدرات الوطنية 
ومواكبللة  التشللريعي  المنللاخ  وتحديللث 
المسللتجدات التقنيللة ضرورة ملحللة لتطور 
الخطللاب اإلعامي العربي الللذي تمكن من 
تحقيق االنتشللار ولكنه يواجلله تحديات في 

صناعة التأثير.
جللاء ذلك خللال مشللاركة وزير اإلعللام في 
الملتقللى  مللن  السللابعة عشللرة  النسللخة 
اإلعامللي العربللي الللذي ُعقللد عبللر تقنية 
االتصللال المرئي بمشللاركة األميللن العام 
لجامعللة الللدول العربيللة أحمد أبللو الغيط 
وعللدد مللن وزراء اإلعللام العللرب، بحضور 
نخبة من اإلعاميين والكتاب واألكاديميين 

والباحثين من الدول العربية.
وأكد الرميحي أن جائحة كورونا أثبتت أهمية 
اإلعام العربي ودوره الفاعل في تنوير الرأي 
العللام وتعزيز وعيه لمواجهة هذا الوباء، إال 
أنها في الوقت ذاتلله قدمت دليًا على حالة 
الفوضى التي يعيشللها اإلعام العالمي مع 
انتشللار الشللائعات وتعدد اآلراء وتناقضها 
في أزمة صحية يجب أن يقتصر الحديث فيها 

على المتخصصين في القطاع الطبي.
وأكد وزير اإلعللام أن مصطلح حرية التعبير 
لم يعد يتداوله اإلعاميللون والعاملون في 
هللذا المجال، فللي ظل الفضاء الواسللع الذي 
وصللل إلى حللد االنفات اإلعامللي، ما جعل 
بتنظيللم  يطالبللون  أنفسللهم  اإلعامييللن 
العمليللة اإلعاميللة فللي وسللائل التواصل 
االجتماعللي حفاظللًا على حقوقهللم وحقوق 

اآلخرين، مشيرًا إلى أن هناك شركات تسيطر 
وتؤثللر على حريللة التعبيللر عالميللًا بحكم 
استحواذها على وسائل االتصال والتواصل.

لإلعللام  األبللرز  التحللدي  أن  علللى  وشللدد 
العربللي بوسللائله التقليديللة والحديثة هو 
التصدي للحمات المعادية لوطننا العربي، 
التحريض  الشللائعات وحمللات  ومواجهللة 
واإلسللاءة والسللعي لتفتيت الللدول العربية 
وشللق نسلليجها المجتمعي وضرب وحدتها 
الوطنيللة، من جهات إعاميللة تتبنى خطابًا 
دخيًا على مجتمعاتنا العربية األصيلة، ولن 
يتحقق مراد تلك الجهللات بتكاتفنا وتعزيز 
وعينللا المجتمعللي والتفافنا حللول المبادئ 
الوطنيللة الجامعة، لكسللب معركللة التنوير 
والتوعيللة والحفللللاظ علللى أمن واسللتقرار 

دولنا.

عبداهلل بن أحمد: تعزيز 
مسار الشراكة اإلستراتيجية 

مع الواليات المتحدة

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشللؤون السياسية الدكتور 
الشلليخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، بمقر وزارة الخارجية 
أمللس مللع القائم بأعمللال سللفارة الواليللات المتحدة 

األمريكية لدى البحرين مارغريت ناردي.
وأشللاد الدكتللور الشلليخ عبللداهلل بللن أحمللد آل خليفة 
بالعاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين 
مملكة البحرين والواليللات المتحدة األمريكية، كبلدين 
صديقين وحليفيللن ترتكز دعائمها منللذ عقود طويلة 

على االحترام والتنسيق المشترك.
وأكد حللرص البحرين على تطوير التعاون الشللامل مع 
الواليات المتحدة األمريكية في مختلف المجاالت لتعزيز 
مسللار الشللراكة االسللتراتيجية بين البلدين بما يحقق 
التطلعات المشللتركة، مثمنا الجهود األمريكية البناءة 

في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وشهد االجتماع بحث عدد من مجاالت التعاون الثنائي، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر والتنسلليق حول القضايا 

ذات االهتمام المشترك.
في يوم التمريض العالمي وبحضور أكثر من 160 أستاذًا

 جامعة البحرين تعرض تجربة تطوع 
طلبة التمريض في التصدي للجائحة

عرضت رئيسة قسللم التمريض في 
كليللة العلللوم الصحيللة والرياضية 
في جامعلله البحرين الدكتللورة لينا 
خنجي، تجارب طلبة قسم التمريض 
الذين تطوعللوا للعمل مللع الفريق 
الوطنللي للتصدي لجائحللة فيروس 

كورونا )كوفيد 19(. 
وأبللرزت خنجللي دور التطللوع الللذي 
يقللوم به أفللراد الصفللوف األمامية 
من الطاقميللن الطبي والتمريضي، 
والللدور الفعال الللذي يقوم به طلبة 
وطالبللات التمريللض فللي مملكللة 
البحريللن. جللاء ذلك خال مشللاركة 
فللي  التمريللض  قسللم  رئيسللة 
مه  »الملتقللى العالمي«، الللذي نظَّ
العلللوم  بكليللة  التمريللض  قسللم 
الصحيللة والرياضيللة فللي جامعللة 
البحريللن بعنوان: »التمريض صوت 
القيللادة... رؤية لمسللتقبل الرعاية 
الصحية«، بمناسللبة يوم التمريض 

العالمي 2021. 
وتحدثت خنجي -في جلسة بعنوان: 
»فن العطللاء«، وبحضللور نحو 165 
أسللتاذًا فللي علللوم التمريللض من 
دول عديللدة- عللن نجللاح التجربللة 
م من خالها طلبة  الطابية التي قدَّ
التمريللض كل أصنللاف التمريللض 
والرعايللة الصحيللة للمرضللى خال 
جائحة كورونا، موضحة إلى أي مدى 
التمريللض بجامعة  شللارك طللاب 
البحرين فللي التطوع خللال جائحة 
كورونللا بنجاح، تلبيًة لنللداء الوطن، 
بمملكة  الصحللة  وزارة  واحتياجللات 
البحريللن للسللواعد البحرينيللة فللي 

مكافحة الجائحة.  

وشللاركت خنجللي الحضللور بتجارب 
طلبة برنامج بكالوريوس التمريض، 
الذين أبدوا استعدادهم للتطوع منذ 
بللدء الجائحة، وتحدثت عن الدروس 
المستفادة من هذه التجربة، وكيف 
واجلله الطلبة التحديات في تنسلليق 
مهامهللم وواجباتهللم كطلبللة في 
المرحلة الجامعيللة. وحظيت تجربة 
تطللوع الطلبللة الميدانيللة بتفاعل 
المشللاركين والثناء عليها، بوصفها 

تجربة تبعث على الفخر واالعتزاز.  
-الذيللن  المختصللون  وبحللث 
شللاركوا من دول عدة عبللر الفضاء 
اإللكترونللي- موضوعات مسللتجدة 
فرضتهللا ظللروف جائحللة كورونللا، 
أهمها: دور قطاع التمريض وأهمية 
االبتللكار فللي تقديم رعايللة صحية 
أفضللل، واضطللراب بعللض أنظمة 
الرعايللة الصحيللة فللي ظللل جائحة 
كوفيللد-19، إذ ناقشللت الدكتللورة 
فريجنيا بلمر من جامعة موناش في 

أسللتراليا، أهمية النظر إلى الرعاية 
الصحية مللن منظور مختلللف، حيث 
أثبتت الكوادر التمريضية أنها قادرة 
علللى تخطللي الصعللاب، وانفللردت 
من بين جميللع التخصصات الطبية 
بقدرتها على العمل والثبات ساعات 
طويلة لتقديم الرعاية الازمة بصبر 

ومسؤولية خال جائحة كورونا. 
وتحدثت رئيسللة الجمعية العالمية 
للتمريض في أمريكا ريتا غاالغر عن 
الحوكمة، مسلللطة الضوء على دور 
التمريللض واالنخللراط فللي حوكمة 
غاالغللر  أ.د.  وأكللدت  مؤسسللاته، 
أهمية مسللاهمة قطللاع التمريض 
في صنع القرارات التي تحقق أهداف 

التنمية المستدامة.  
كما ناقشللت األسللتاذة المسللاعدة 
بجامعة الملك سللعود في المملكة 
العربية السللعودية الدكتورة منيرة 
البلوشللي، أهمية العمل على تحفيز 
العامليللن فللي قطللاع التمريللض، 

القيللادة لتحقيق  ومنحهللم فرصللة 
نتائج إيجابية تسللهم في تحسللين 
جودة الرعاية الصحية، وال سيما في 

ظل جائحة كورونا.   
محمللد  نعمللات  الدكتللورة  ورأت 
مللن جمهورية مصللر العربيللة، أن 
اإلبداع والتفاني في تقديم الرعاية 
التمريضية، سللوف يحسن مخرجات 

جودة الرعاية الصحية. 
الجمعيللة  رئيسللة  رأت  وبدورهللا، 
العالميللة للتمريللض فللي الواليات 
أن  تشلليكرينغ،  ميريللام  المتحللدة 
الحاصللل فللي أنظمللة  االضطللراب 
الرعاية الصحية أثناء جائحة كورونا، 
قد ترك أثرًا إيجابيًا على أداء الرعاية 
القطللاع  دور  وأظهللر  التمريضيللة، 

ال في المجتمع.   الصحي الفعَّ
و يحتفللل العالم فللي 12 مايو، من 
كل عام، باليوم العالمي للتمريض، 
لإلشللارة إلى إسللهامات الممرضات 

في المجتمع الصحي الدولي.

د. لينا خنجي
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في رصد لـ                 .. 332 وفاة و63 ألف إصابة 
وتعافي 45 ألف شخص من »كورونا« خالل مايو

مريم بوجيري «

انقضى ش��هر ماي��و الماضي الذي س��جل نحو 
332 حال��ة وف��اة و63,597 إصاب��ة وتعاف��ي 
45,097 م��ن فيروس كورونا )كوفيد19( وذلك 
حس��ب الرصد الذي قامت به »الوطن« استنادًا 
للتقري��ر اليوم��ي الرس��مي الصادر ع��ن وزارة 

الصحة.
وانته��ى 24 مايو الماضي بتس��جيل أكبر عدد 
لح��االت الوف��اة خالل الش��هر بواق��ع 28 حالة 
نتيجة تأثرهم باإلصاب��ة بالفيروس، في حين 
س��جل 31 من مايو الماضي أكبر عدد للتعافي 
بواق��ع 2579 متعافيا، في حين س��جل يوم 29 
ماي��و الماضي أكبر ع��دد لإلصابات بالفيروس 
بواق��ع 3274 إصابة وذلك حس��ب المعلومات 

الرسمية وبنسبة %37.
وبحسب البيانات، فقد سجلت الفترة المذكورة 
من ش��هر مايو )1-31( قف��زة في إجمالي عدد 
اإلصاب��ات، حي��ث وص��ل إجمال��ي الع��دد إلى 
28,527 مصاب��ا مقارنًة ب� 10,498 مصابا في 

األول من شهر مايو.
وص��در في 26 ماي��و الماضي قرار م��ن اللجنة 
التنس��يقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس الوزراء، باتخاذ عدة إجراءات قابلة 
للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات واألنش��طة 
مع اس��تثناء بعض القطاعات األساسية، منها 
غلق المجمعات والمح��الت التجارية، المطاعم 
والمقاه��ي واقتص��ار أنش��طتها عل��ى تقديم 
األطعم��ة فقط من خ��الل الطلب��ات الخارجية 
والتوصيل، والمراكز الرياضية وصاالت التربية 
البدني��ة وبرك الس��باحة والش��واطئ واأللعاب 
الترفيهي��ة، إل��ى جان��ب إغ��الق دور الس��ينما 
وص��االت الع��رض التابعة لها مع من��ع إقامة 
المناس��بات والمؤتم��رات وحض��ور الفعاليات 
الرياضي��ة، مع االلتزام بإغ��الق محالت الحالقة 
والصالون��ات والس��با ومنع إقامة المناس��بات 
الخاصة في المنازل، مع تطبيق سياسة العمل 
من المنزل بنسبة 70% في الجهات الحكومية، 
وتعلي��ق الحضور بالم��دارس واالس��تمرار في 
اإلج��راءات المعني��ة بالمس��افرين القادمي��ن 
للمملك��ة وذل��ك بدءًا م��ن 27 ماي��و حتى 10 

يونيو المقبل.
وتم الس��ماح للقطاعات األساس��ية باس��تمرار 
العم��ل م��ع الحف��اظ عل��ى كاف��ة اإلج��راءات 
منه��ا  مس��بقًا  عنه��ا  المعل��ن  االحترازي��ة 
الس��وبرماركت والبق��االت ومحال بي��ع الخضار 
واألس��ماك واللحوم، والمخابز اليدوية واآللية، 
ومحطات الوقود والغاز، والمؤسس��ات الصحية 
الخاص��ة ع��دا الت��ي يصدر به��ا تعمي��م من 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية، والبنوك والمصارف ومحالت الصرافة، 
والمكات��ب اإلداري��ة للمؤسس��ات والش��ركات 
والت��ي ال يتصل نش��اطها بش��كل مباش��ر مع 
اس��تيراد  ف��ي  العامل��ة  والمح��ال  الزبائ��ن، 
وتصدير البضائ��ع وتوزيعها، وورش وكراجات 
تصليح وصيانة المركب��ات ومحال قطع الغيار، 
وقطاع اإلنش��اءات والصيانة والمصانع ومحال 

االتصاالت والصيدليات.

24 مايو يسجل أكبر وفيات.. وأكثر المتعافين في 31 مايو

 ارتفاع الحاالت 37٪ خالل الشهر الماضي

اللقاح ال يقي من اإلصابة لكنه يخفف أعراض الفيروس 

 متعافون من كبار السن يروون 
قصصهم مع »كورونا« قبل التطعيم وبعده

أكد مواطنون من كبار السن متعافون من فيروس 
كورونا أهمية التطعيمات في التخفيف من أعراض 
اإلصابة بالفيروس، موضحين أن أعراض الفيروس 
ب��دت خفيف��ة وبس��يطة نتيج��ة حصوله��م على 

التطعيم.
ورفعوا تقديرهم للجه��ود الوطنية بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتصدي للجائحة، 
وتقديم أفضل الخدم��ات الطبية للحاالت القائمة، 
مؤكدين أهمية تقيد الجميع باإلجراءات االحترازية 

لوضع نهاية لهذا الفيروس والقضاء عليه.
وقال حم��ود ناجي أح��د المتعافين م��ن فئة كبار 
الس��ن إنه وعائلته أخذوا التطعي��م، وبالرغم من 
تقيدهم باإلجراءات االحترازية فإن ذلك لم يمنعه 
م��ن اإلصابة، لكن األع��راض الت��ي أصابته كانت 
خفيفة وذلك نتيجة حصول��ه على التطعيم، مبينًا 
ض��رورة التقي��د بلب��س الكمامات والح��رص على 
معايير التباعد االجتماعي وعدم الخروج من المنزل 
إال للضرورة، رافعًا ش��كره إلى كافة الكوادر الطبية 
من العاملين في الصف��وف األمامية والمتطوعين 
لجهودهم الكبيرة في الحفاظ على صحة وس��المة 
الجمي��ع، ودورهم ف��ي تقديم النصح لهم بش��كل 

مس��تمر. بدورها أوضحت أمينة حميد تجربتها مع 
الفي��روس، حيث أنه��ا أخذت التطعي��م هي وأفراد 
أس��رتها، ونقل إليهم أحد أفراد األس��رة الفيروس، 
مبينًة أن أحد أبنائها لم يكن قد حصل على التطعيم 
بع��د، وقد أصابته أعراض أكثر ش��دة منهم. وعن 
تفاصي��ل تجربته��ا أوضحت أمين��ة: »إن األعراض 
التي أصبت بها كانت خفيفة وهلل الحمد والس��بب 
في ذلك هو حصولي عل��ى التطعيم، إذ عانيت من 
ارتفاع في الحرارة وكحة شديدة واحمرار في العين، 
وسرعان ما خضعت للعناية الطبية وتلقيت العالج 
باألدوية المناس��بة« وأوصت بضرورة الوعي بآثار 
الفي��روس، وأهمي��ة الح��ذر والجلوس ف��ي المنزل 
وع��دم التجمع واالكتفاء بالتواص��ل عبر الهاتف أو 

باالتصال المرئي. 
كما قال س��يد طاهر السيد محس��ن: »إن التطعيم 
ال يقي من اإلصابة بالفيروس بشكل كامل، ولكنه 
يخف��ف من أعراضه عند اإلصاب��ة؛ لذا من األهمية 
أن يب��ادر الجميع بأخ��ذ التطعيم، وتش��جيع جميع 
أفراد األس��رة واألصدقاء على أخذ أحد التطعيمات 
المتواف��رة، فقد لمس الفرق بين تجربته الخفيفة 
مع الفيروس مقارنة بتجربة أخيه التي تعتبر أكثر 
شدة بسبب عدم أخذه التطعيم؛ إذ عانى من ضيق 

في النفس وكحة شديدة«.
وعن تفاصيل تجربته أوضح س��يد طاهر أنه أصيب 
بالفيروس بع��د تلقي الجرعة الثاني��ة ب�25 يومًا، 
إذ أصيب بالس��عال والزكام، ورغم صعوبة التجربة 
فإن��ه يش��كر اهلل عل��ى إصابت��ه بأع��راض خفيفة 
تشبه الزكام بال مضاعفات خطيرة، مؤكدًا ضرورة 
االلتزام بالعزل المنزلي خالل فترة اإلصابة لضمان 
س��المة المجتمع. من جانبه قال رضا محمود الذي 
خ��اض تجربة مختلفة في تفاصيلها مع الفيروس، 
إذ عانى من فقدان حاس��تي الش��م والتذوق، وبّين 
أن إصابت��ه تعتبر خفيف��ة مقارنة بتج��ارب باقي 
المتعافي��ن، والس��بب هو حصوله عل��ى التطعيم 
ال��ذي أثر كثيرًا في درج��ة اإلصابة بالفيروس وفي 
أعراض��ه الظاه��رة. وأك��د أهمي��ة التقي��د بجميع 
التعليم��ات واإلرش��ادات الصحي��ة، وأهمي��ة أخ��ذ 
التطعيم والحفاظ على مس��توى عاٍل من النفسية 
القوية واإليمان باهلل، متمنيًا سرعة زوال الفيروس 

التي لن تتحقق إال بتكاتف الجهود. 
وفي السياق ذاته قالت حميدة محمود إنها أصيبت 
بالفي��روس رغم ع��دم خروجها من المن��زل، إال أن 
لقاءها بأحد أفراد أسرتها كان السبب في إصابتها، 
وبين��ت أهمية رفع درجة الح��ذر والتقيد بتعليمات 

الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا، 
موضحة أنها أصيبت بأع��راض زكام عادية إضافة 
إلى فقدان حاسة الش��م، وبعد إجراء التحليل تبّين 
إصابته��ا بالفي��روس، ورأت أن إصابته��ا بأعراض 
خفيفة كان س��ببها حصولها على التطعيم، إذ أكد 
األطباء دوره في التخفيف من حدة وآثار الفيروس.

 وأك��دت حمي��دة دور المجتم��ع البحريني للتصدي 
له��ذه الجائحة باعتباره مجتمع��ًا واعيًا على درجة 
عالي��ة م��ن الثقاف��ة، مثنيًة عل��ى جه��ود الفريق 
الوطن��ي الطبي وكاف��ة الكوادر الطبي��ة من خالل 
متابعتهم المستمرة داخل المستشفيات والمراكز 
الصحية أو عن طريق االتصال والمتابعة عن بعد؛ 

فهي جهود كبيرة وجب شكر القيادة عليها.
وأخي��رًا أوضح��ت طيب��ة عب��داهلل أن تجربته��ا مع 
الفيروس كانت بس��يطة مقارنة بحاالت أخرى أكثر 
ش��دة إذ أصيبت ب��دوار في الرأس وكحة ش��ديدة، 
تطلب على أثرها تلقي العالج داخل المستش��فى، 
وأوضحت أنها احتاجت للمكوث في المستش��فى 6 
أيام ثم أكملت عالجها في المنزل، وأبدت ش��كرها 
لمتابعة األطباء المس��تمرة، موضح��ًة أن الجهود 
الت��ي تقدمها مملك��ة البحرين هي جه��ود جبارة 

تستحق التقدير. 

 »الجعفرية« تجري 
»فحص كورونا السريع« لموظفيها

أعلنت إدارة األوقاف الجعفرية عن إجرائها الفحص السريع لجميع 
الموظفي��ن المتواجدين في مقر اإلدارة للتأكد من س��المتهم، 
وذل��ك بعد أن فّعلت اإلدارة قرار رفع نس��بة الموظفين العاملين 
من المنزل بنسبة 70% حرصًا على سالمتهم بناء على توجيهات 
جه��از الخدم��ة المدني��ة رقم )4( لس��نة 2021م بش��أن إلزامية 
الفحص الس��ريع لفيروس كورونا )كوفي��د 19( لموظفي الجهات 
الحكومي��ة بش��كل دوري والتي تهدف إلى دع��م وتعزيز الجهود 
الوطنية للتصدي لهذه الجائحة، واس��تكمااًل لإلجراءات الوقائية 

واالحترازية من فيروس كورونا.
وق��ال مدي��ر إدارة األوقاف الجعفرية محمد الحس��يني، إن اإلدارة 
قامت بالفحص الس��ريع لموظفيها ضمن اإلج��راءات االحترازية 
الت��ي وج��ه لها جه��از الخدم��ة المدنية، مش��يرًا إلى أن��ه دعمًا 
لجه��ود الفري��ق الطبي الوطن��ي لمواجهة كورونا أك��دت اإلدارة 
على موظفيه��ا بأخذ اللقاح المضاد لكورون��ا منذ انطالق حملة 
التطعيم ضد فيروس كورونا، وش��جعت الموظفين المتطعمين 

عبر إعطائهم شارة درع )متطعم( إلبرازها في مقر عملهم.
وأكد الحس��يني أن هذه الخط��وات من قب��ل اإلدارة تأتي تعزيزًا 
للجه��ود الوطني��ة للتصدي ومحارب��ة جائحة كورون��ا كوفيد 19 
وللحفاظ على س��المة جميع منتس��بي اإلدارة والمراجعين، كما 
تواص��ل اإلدارة تقّيدها بتنفي��ذ التعليمات والق��رارات الصادرة 
مس��بقًا من الفريق الوطني بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
بأهمي��ة توحي��د الجه��ود الوطنية، وتس��خير كاف��ة اإلمكانيات 
والطاقات، وتعزيز التنس��يق والتعاون في الظروف االس��تثنائية 

التي يمر بها العالم.

 »الصحة«: 7 مراكز لتلقي »لقاح كورونا«
حال مرور موعد الجرعة الثانية

ح��ددت وزارة الصحة عددًا من المراك��ز للتطعيم ضد فيروس كورونا في حال مرور موعد الجرعة 
الثانية من اللقاح.

وأشارت الوزارة إلى أن فاعلية التطعيم تكون بتلقي الشخص الجرعتين، وليس جرعة واحدة.
وأوضح��ت: »في ح��ال فوات موعد الجرعة الثانية، يجب التوجه مباش��رة إلى أحد مراكز التطعيم 
اآلتية: لقاح س��ينوفارم: مركز المح��رق الصحي، ومركز جدحفص الصحي، ومركز مدينة عيس��ى 
الصح��ي، ومركز الزالق الصح��ي. ولقاح فايزر -بيونتك، في نفس مكان أخذ الجرعة األولى، ولقاح 
س��بوتنيك في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ولقاح كوفيش��يلد أس��ترازينيكا في 

مركز الحورة الصحي.

 فريق عمل 
 »كورونا« بـ»الداخلية« 

ينظم محاضرة توعوية

عقد فري��ق العمل المعن��ي بمواجهة فيروس كورون��ا في وزارة 
الداخلي��ة محاضرة توعوية بعنوان »اإلجراءات المحدثة للتصدي 
لفي��روس كورون��ا«، قدمه��ا العمي��د المتقاع��د الطبي��ب خليل 
عبدالواحد عمر، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي بمش��اركة 47 

ضابطًا من مختلف إدارات الوزارة.
وتناول��ت المحاضرة عدة محاور أبرزها الق��رارات والبروتوكوالت 
المتبعة في مملك��ة البحرين والتي تم تحديثها مؤخرًا من قبل 
اللجن��ة التنس��يقية والفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا، إضافة إل��ى دور الفرق التابعة ل��إلدارات في الوزارة في 
نشر الوعي الوقائي والتأكد من تطبيق كافة اإلجراءات والتدابير 

الوقائية للتصدي للفيروس في مواقع العمل المختلفة.
 كما ت��م التطرق إل��ى أهمي��ة التطعيمات المض��ادة لفيروس 
كورون��ا ودورها في حماية وتحصين الف��رد والمجتمع، باإلضافة 
إلى فتح باب المناقش��ة والرد على استفس��ارات المش��اركين في 

نهاية المحاضرة.
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 »EazyPay SoftPOS« إطالق تطبيق
في البحرين خالل أسابيع

أعلن��ت »إي��زي« للخدمات المالية، الش��ركة المرخص��ة من قبل 
مص��رف البحري��ن المركزي كم��زود لخدمات الدف��ع، عن عزمها 
 »EazyPay SoftPOS(« لطرح خدمة »الطلب المسبق« لتطبيق
المتوف��ر حالي��ًا ف��ي متج��ر ال���»Google Play Store«، وذل��ك 
لمس��اعدة أصحاب األعمال والمؤسسات والمشاريع التجارية في 
تيس��ير أعمالهم التجارية، حيث س��يتم اإلعالن عن تاريخ إطالق 

هذه الخدمة رسميًا خالل األسابيع القليلة القادمة.
وق��د تم تطوي��ر التطبيق الرقم��ي إلجراء معام��الت الدفع »الال 
تالمس��ية« باس��تخدام الهوات��ف الذكي��ة بنظ��ام »األندروي��د« 
واعتماده كوس��يلة مباشرة لقبول المدفوعات كنظام نقاط البيع 
POS، كما يتضمن التطبيق خاصية تس��جيل مبس��طة وسريعة 
تمك��ن العمالء م��ن أصحاب األعم��ال التجارية من فتح حس��اب 
تج��اري في دقائق مع��دودة وقبول المدفوعات »الال تالمس��ية« 
بش��كل فوري، لتصبح بذلك »إيزي« أول مزود خدمات دفع يطلق 
مثل هذا التطبيق و الخدمة المبتكرة في المملكة، وبأقل رسوم 
محتسبة على التاجر، وذلك لخدمة أصحاب األعمال والمؤسسات 
 »EazyPay-SoftPOS« والمش��اريع التجاري��ة. ويتميز تطبي��ق
بأفض��ل التقني��ات العالمية وأعل��ى مس��تويات الحماية واألمن 
الرقمي، حيث س��يتطلب إدخال الرمز السري للبطاقة لقبول إجراء 
معامالت الدفع »الالتالمس��ية« التي تفوق الحد األدنى بواسطة 
بطاقات الصراف اآللي/ بطاقات الخصم »Debit Cards« من فئة 
» VISAو MasterCard« من دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في 
 ،»Benefit Pay«�جهاز دفع، أوعبر تطبيقات المحافظ الرقمية ك
واألجهزة الذكية القابلة لإلرتداء كالس��اعات واألس��اورالرقمية، 
EazyPay-( حيث س��يتمكن أصحاب األعمال/مستخدمو تطبيق

SoftPOS( من معالج��ة جميع المعام��الت المالية والتحويالت 
مباش��رة عبر التطبيق إلى حس��اباتهم المصرفية؛ ما سيس��هم 
في ممارس��ة أعمالهم التجارية داخل المملكة بكل يسر وسرعة، 
وتزوديه��م بخدم��ات تتس��م بالمرون��ة وتالئ��م متطلباته��م 

واحتياجات عمالئهم على حد سواء.

 »زين« تنتهي من توسعة 
شبكتها المطورة في مدينة سلمان

أعلن��ت زين البحرين، الش��بكة الرائ��دة للبرودباند 
المتنقل ف��ي البحرين، عن انتهائها من توس��عة 
ش��بكة اتصاالته��ا المع��ززة بش��بكات الموباي��ل 
والبرودبان��د المتنق��ل ف��ي مدينة س��لمان، كأول 
شركة اتصال تستكمل التوسعة في هذا المشروع.
وق��ال مدي��ر التكنولوجيا ف��ي زي��ن البحرين علي 
اليه��ام: »ُيعد توس��عة الش��بكة خطوة أساس��ية 
بالنس��بة لنا في زين البحرين، ونحن نواصل تعزيز 
وصولن��ا لتقديم خدمات موثوقة وعالية الس��رعة 
بنجاح. والبيانات المتنقل��ة عالية الجودة وخدمات 
النط��اق العري��ض للمناط��ق المط��ورة حديثًا في 
البحري��ن. لق��د اس��تثمرنا في أحدث الحل��ول التي 
يمك��ن أن تزيد من تغطيتنا وس��رعتنا إلى أقصى 
حد، ومع توس��عة الش��بكة، نأمل في تلبية الطلب 
المتزاي��د عل��ى خدم��ات الموباي��ل والبرودبان��د 
المتنق��ل وس��ط االرتف��اع الح��اد ف��ي اس��تهالك 
البيان��ات في جمي��ع أنحاء البحرين، وال س��يما بين 

سكان مدينة سلمان«.
وواص��ل قائ��اًل: »نح��ن ف��ي زي��ن البحري��ن، نضع 
عمالؤن��ا في ص��دارة أولوياتنا، ولطالم��ا اهتممنا 
دوم��ًا باحتياج��ات االتص��ال الخاصة به��م ونقدم 
لهم خدمة عمالء اس��تثنائية وخططًا تس��اعدهم 
في تحس��ين تجربة اتصاالته��م المتنقلة، ونأمل 
أن يحصل المزيد والمزيد من سكان مدينة سلمان 
على تجربة شيقة مع شبكتنا السريعة والمرنة في 

أعقاب هذا التوسع األخير«.
وتع��د مدين��ة س��لمان واحدة م��ن أكثر مش��اريع 
اإلس��كان طموحًا ف��ي المملكة، وتض��م أكثر من 
15.000 وح��دة س��كنية تط��رح بأس��عار معقولة 
وتضم نحو 10.000 ش��قة وأكثر من 5000 منزل. 
وتهدف مدينة س��لمان إلى تزويد السكان بأسلوب 
حياة متكامل بما ف��ي ذلك المرافق مثل المدارس 
والمس��اجد والرعاية الصحية والمكتبات والمتنزه 
الواس��ع في قلب المدينة. وُيعد توسيع شبكة زين 
البحري��ن ف��ي مدينة س��لمان خطوة هام��ة لربط 

سكانها وتوفير تجربة متفوقة لمشتركي البيانات 
المتنقل��ة في المنطقة، ال س��يما وأن زين البحرين 
اس��تثمرت بكثاف��ة في توس��يع الش��بكة لمواكبة 
الطل��ب المتزايد من المس��تهلكين وتوفير تجربة 
متفوق��ة وال مثي��ل لها ف��ي مجمع��ي 583/581 

بالمدينة.
يذكر أن زين البحرين تس��تثمر بشكل مستمر في 

شبكتها، ومع انتش��ار خدمات االتصاالت المتنقلة 
ف��ي مدين��ة س��لمان، تتطلع الش��ركة إل��ى توفير 
خدم��ات اتص��االت موثوق��ة وس��ريعة لقاطنيها. 
ويس��اهم ه��ذا التوس��ع في الت��زام زي��ن البحرين 
برؤية المملكة 2030 وبإنش��اء دولة شاملة رقميًا 
من خ��الل توفير تجربة اتص��االت متنقلة موثوقة 

وممتازة لعمالئها وكذلك لسكان مدينة سلمان.

لمساعدة 7 آالف أسرة تحت رعاية »المؤسسة الملكية«

 »كريدي مكس« تواصل 
دعمها السنوي لـ»فلس يغير حياة«

تواص��ل ش��ركة كري��دي مك��س دعمها الس��نوي 
لصال��ح المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية 
لمش��روع »فلس يغير حياة« من��ذ 2014، وذلك في 
إط��ار التزامها بخدمة المجتمع ودعم المؤسس��ات 
الخيري��ة، حيث تمت مراس��م تس��ليم الدعم بمقر 
المؤسس��ة ف��ي ضاحي��ة الس��يف بحض��ور األمين 
العام المس��اعد للتخطيط وتنمية الموارد الخيرية 
بالمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية يوس��ف 
اليعقوب والرئيس التنفيذي لش��ركة كريدي مكس 

أحمد سيادي.
يذك��ر أن المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية 
تس��عى من خالل مش��روع »فلس يغي��ر حياة« إلى 
توفي��ر م��ورد دائم ومس��تمر لدعم حوال��ي 7 آالف 
أس��رة ينضم��ون تحت رعاي��ة المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية، وذلك عبر رص��د فلس عن كل 
عملية شراء تتم عبر نقاط بيع كريدي مكس لدعم 
البرامج والمشاريع التي تقام لألرامل واأليتام، وهي 
فكرة بسيطة في قيمتها اللحظية ولكنها كبيرة في 

أجرها والخدمة التي تقدمها بمجموعها.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لكري��دي مك��س أحمد 
س��يادي: »نؤكد التزام الشركة بتعزيز مسؤوليتها 
االجتماعية بهدف إحداث تغيير إيجابي في المجتمع 

من خالل المساهمة في أنشطة الجمعيات الخيرية 
والمنظمات العاملة في خدمة المجتمع، ويس��عدنا 
تقدي��م ه��ذا الدعم للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنس��انية«. من جانبه أشاد األمين العام المساعد 

للتخطي��ط وتنمي��ة الم��وارد الخيرية بالمؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنسانية يوسف اليعقوب بتعاون 
ش��ركة كريدي مك��س الالمح��دود والمس��تمر مع 

المؤسسة في العديد من المشاريع والبرامج.

 نبيل كانو رئيسًا 
لمجلس إدارة »باس«

أعلنت ش��ركة خدمات مطار 
البحري��ن باس، خالل عقدها 
إدارته��ا  مجل��س  اجتم��اع 
األول، أم��س، ع��ن انتخ��اب 
نبيل كان��و رئيس��ًا لمجلس 
اإلدارة، بعضوي��ة كل م��ن: 
الجش��ي،  س��امر  الدكت��ور 
المط��وع،  وعبدالحكي��م 
وف��اروق المحم��ود، وأحم��د 
إبراهيم،  وإسحاق  نورالدين، 

وعلي عبدالملك.
م��ن جهت��ه، أبدى نبي��ل كانو 

شكره الجزيل للرئيس السابق لمجلس اإلدارة جالل جالل لجهوده 
الدؤوبة في قيادة الش��ركة، متقدمًا بالشكر واالمتنان إلى عضو 
مجلس اإلدارة السابق هشام السعدي على دورة اإليجابي، مهنئًا 
جمي��ع األعض��اء بتوليه��م عضوي��ة مجل��س اإلدارة، معربًا عن 
س��عادته كون المجلس يأتي بقدر كبير من الخبرات في مختلف 
التخصصات، معبرًا عن ش��كره وتقديره للجميع على منحه الثقة 
لرئاسة المجلس وقيادة هذه الشركة لتكون في طليعة الشركات 
البحرينية الكبرى، مثمنًا ما تم إنجازه من قبل المجلس الس��ابق 
ومس��توى التعاون البناء بغي��ة تحقيق رؤى وتطلعات الش��ركة 

خالل األعوام الماضية.
وأك��د كان��و أن رؤي��ة وتطلع��ات ش��ركة »ب��اس« تنبث��ق م��ن 
توجه��ات القيادة الحكيمة في دعم القطاع الخاص ومؤسس��اته 
وش��ركاته بشكل تنافسي مما يحمل الشركة مسؤولية النهوض 
بالتزاماتها ودورها الريادي والتنافس��ي للمس��اهمة في تحريك 

عجلة االقتصاد الوطني في المملكة.

نبيل كانو

دعت أولياء األمور لتسجيلهم في حملة التطعيم الوطنية حماية لهم

 بسمة الصفار: فاعلية ومأمونية 
تطعيم الفئة العمرية من 12-17 عامًا

عام��ة  صح��ة  استش��ارية  أك��دت 
التمني��ع بوزارة  ورئيس��ة مجموعة 
الصح��ة الدكت��ورة بس��مة الصفار 
فاعلي��ة ومأموني��ة تطعي��م الفئة 
العمرية من 12-17 عامًا بتطعيم 
لفيروس  المضاد  )فايزر-بيونت��ك( 
كورون��ا بجرعتي��ن، الفت��ة إلى أنه 
ت��م الب��دء بتطعي��م ه��ذه الفئ��ة 
لجن��ة  أعض��اء  لموافق��ة  تنفي��ذًا 
التطعيم��ات بالمملكة بعد انتهاء 
التج��ارب الس��ريرية الت��ي أجري��ت 
ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكية 
وإثبات فاعلية التطعيم لهم وعلى 
أعقاب توصي��ات المراكز األمريكية 
لمكافح��ة األم��راض والوقاية منها 
والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية 
لهذه الفئة عبر تقدي��م التطعيم، 
م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى صحتهم 
وس��المتهم م��ن خ��الل اكتس��اب 

المناعة ضد الفيروس.
وأكدت الصفار على أن التطعيمات 
توف��ر الحماية لمن أخ��ذ التطعيم، 
حيث إن عملي��ة التحصين في غاية 
األهمية ك��ون المناعة المجتمعية 
المكتسبة تس��هم في تقليل نسب 
القضاء  وبالتال��ي  الع��دوى  انتقال 
على الفيروس، مشيرًة إلى أن الفئة 
العمرية الت��ي تتراوح بين 12 و17 

عام��ا عرض��ًة لإلصاب��ة بالفيروس 
ومضاعفاته لذا فقد تم األخذ بعين 
لوقايتهم  التطعيم  تأمين  االعتبار 
م��ن اإلصابة به أو مضاعفاته التي 

قد تكون خطرة عليهم.

وأضافت أنه منذ أن تم اإلعالن عن 
فتح باب التس��جيل ألخ��ذ التطعيم 
الوزارة  للفي��روس، تلق��ت  المضاد 
عددًا كبي��رًا من الطلبات لتس��جيل 
هذه الفئة العمرية ألخذ التطعيم، 

عب��ر  يك��ون  التس��جيل  أن  مبين��ة 
الموق��ع اإللكترون��ي التاب��ع لوزارة 
الصحة healthalert.gov.bh أو عبر 
تطبي��ق »مجتمع واع��ي« من خالل 
اختي��ار »التس��جيل ألخ��ذ التطعيم 
المض��اد لفي��روس كورون��ا«، حيث 
يتطل��ب التس��جيل موافق��ة ول��ي 
األمر ف��ي المركز الصح��ي قبل أخذ 
التطعي��م للراغبي��ن له��ذه الفئات 
العمرية المذكورة إضافة إلى وجود 

مرافق معهم عند أخذ التطعيم.
ودعت الصف��ار كافة أولي��اء األمور 
بالمب��ادرة بتس��جيل أبنائه��م من 
المجتمع��ي  التع��اون  منطل��ق 
والمش��اركة ف��ي الحمل��ة الوطنية 
للتطعي��م مم��ا يس��هم ف��ي زيادة 
أف��راد المجتم��ع المحصني��ن م��ن 
اإلصاب��ة بالفي��روس األم��ر ال��ذي 
يبطئ انتش��ار الفيروس ويس��اهم 
في المناعة الجماعية، وكذلك دعم 
الجهود الوطنية م��ن خالل االلتزام 
بالوع��ي المجتمعي وزيادة الحيطة 
والحذر وض��رورة مواصل��ة االلتزام 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  باإلج��راءات 
الوقائي��ة والق��رارات الص��ادرة عن 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورونا حفاظًا على سالمة 

»كاف اإلنسانية« بالتعاون مع الجميع.
»البحرين لرعاية الوالدين« تنتج 50 

كرسيًا بمواصفات خاصة للمسنين

ف��ي إطار حرص كاف اإلنس��انية بجمعية اإلصالح على تحقيق 
الشراكة المجتمعية التي تحقق مصالح الخير والنفع للمجتمع 
البحرين��ي عقدت مؤخ��رًا مذكرة تفاهم م��ع جمعية البحرين 
لرعاي��ة الوالدي��ن بخصوص توفي��ر نوعية خاص��ة للمقاعد 
المتحركة للمس��نين ومن يعانون صعوبة ف��ي الحركة يوزع 

على المحتاجين وذوي الدخل المحدود منهم.
وخصصت كاف اإلنسانية 50 كرسيًا بمواصفات معينة تسهل 
على من يس��تخدمه الحركة وقضاء حاجاتهم اليومية، تكلفة 
الكرس��ي الواحد 150 دينارًا، حيث يتم توزيع الكراسي بإشراف 
من جمعي��ة البحرين لرعاية الوالدين على مس��تحقيها وفًقا 
لحالته��م الصحية من األس��ر المتعففة، وذل��ك تعزيزًا لقيم 

التكافل بين أبناء المجتمع البحريني.
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دعت إلى إعادة النظر في إلزام األجنبي بالعمل 3 سنوات قبل االنتقال.. الحكومة: 

1٪ نسبة العمالة األجنبية
 المنتقلة من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة

مريم بوجيري «

ينتظ��ر مجل��س الن��واب خ��ال ال��دور الرابع من 
الفص��ل التش��ريعي الخامس النظر في مش��روع 
بقانون حكومي يه��دف لزيادة المدة التي يلتزم 
به��ا العام��ل األجنبي قب��ل أن يحق ل��ه االنتقال 
لصاح��ب عمل آخ��ر دون موافق��ة صاحب العمل 
األول إل��ى 3 س��نوات بعد أن كانت س��نة واحدة، 
والتي كانت قد أحالته للمجلس بعد انتهاء الدور 

األخير حيث طلبت ضرورة إعادة النظر فيه.
واعتب��رت الحكومة أن نس��بة العمال��ة األجنبية 
الذي��ن انتقلوا إل��ى صاحب عم��ل دون آخر دون 
موافق��ة صاح��ب العم��ل ضئيلة وتمث��ل أعدادا 
قليلة ال تستدعي التعديل المطلوب، حيث إنها ال 
تشكل نسبة 1%، كما بينت أن زيادة بقاء العامل 
األجنبي في عمله الحالي قبل انتقاله للعمل لدى 
صاح��ب عمل آخر من س��نة إلى 3 س��نوات يجبر 
العامل في البقاء في عمله الحالي مدة طويلة ال 
تتفق مع إرادته إذا رغب في االنتقال إلى عمل آخر 
أفضل له، وهو يتعارض مع الدستور، معتبرة أن 
إبقاء المدة في س��نة واح��دة قبل انتقاله للعمل 
ل��دى صاحب عمل آخر هي م��دة معقولة وتحقق 
التوازن بين صاحب العمل والعامل وينأى النص 
القائم حاليًا عن مفهوم العمل الجبري ما يتعين 

معه إعادة النظر في مشروع القانون.
وأش��ارت إل��ى أن الن��ص الحالي يخلق تنافس��ية 
محم��ودة في بيئة العمل بي��ن العامل المواطن 

والعامل األجنبي، كما يتعارض مع أنظمة العمل 
الحديثة التي تستند في مرجعيتها إلى االتفاقية 
الدولية الخاص��ة بحقوق المهاجرين، كما يخالف 
الن��ص ضمن مش��روع القان��ون للعه��د الدولي 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  بالحق��وق  الخ��اص 
والثقافية، كما أنه يتعارض مع تعزيز اإلجراءات 

لوضع حد للعمل الجبري.
وبينت الحكومة أن شرط 3 سنوات لانتقال يؤثر 

على المرونة التي يتطلبها سوق العمل البحريني 
ألنها تتضمن تقييد العامل األجنبي وحريته في 
طل��ب االنتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل 
آخر وهي مدة تفوق صاحية تصريح العمل التي 
يكون أقصى مدة يصدر بها سنتين، فضًا عن أن 
المدة ستضطر صاحب العمل بالتجديد أكثر من 
مرة الس��تصدار تصريح عمل والتزامه بالرس��وم 

الشهرية.

لتجنب وقوع صاحب العمل في مخالفة 

 الصالح يقترح إعطاء 30 يومًا 
إضافية لتجديد تصريح العمل

مريم بوجيري «

الن��واب  مجل��س  رئاس��ة  احال��ت 
اقتراحًا بقان��ون ينص على إعطاء 
مهل��ة زمني��ة إضافي��ة لتجدي��د 
تصريح العمل قدرها 30 يومًا من 
تاري��خ انتهاء م��دة التصريح، الى 

لجنة الخدمات بالمجلس.
ال��ذي  القان��ون  مقت��رح  ويأت��ي 
تقدم به النائ��ب ممدوح الصالح، 
بالتعديل على قانون تنظيم سوق 
العم��ل، بحي��ث يس��تبدل الن��ص 
القائ��م باآلتي: »ينته��ي تصريح 

العم��ل بانتهاء مدت��ه مالم يتم 
تجديده طبقًا ألحكام هذا القانون 
عل��ى ان تمن��ح الهيئ��ة لصاح��ب 
إضافي��ة  زمني��ة  مهل��ة  العم��ل 
لتجديد التصريح مقدارها 30 يومًا 

من تاريخ انتهاء مدة التصريح«.
واعتبر الصالح ان االقتراح بقانون 
يهدف لمنح مهل��ة زمنية لتجديد 
تصري��ح العم��ل حت��ى ال يترتب 
العقوب��ة  العم��ل  عل��ى صاح��ب 
المق��ررة في المادة 36 من قانون 
تنظيم سوق العمل بمجرد انتهاء 
التصريح، حي��ث إن صاحب العمل 

قد يغفل عن التجديد قبل انتهاء 
عليه  وبالتال��ي س��تطبق  الم��دة 
العقوب��ة المقررة على اس��تخدام 
صاح��ب عمل للعام��ل دون صدور 
تصري��ح ال س��يما وان التأخ��ر في 
تجديد تصري��ح العمل يختلف عن 
حال��ة اس��تخدام عامل م��ن دون 
صدور تصريح عمل بش��أنه، مبينًا 
أن منح هذه المهلة الزمنية تؤدي 
المرفوعة  الدع��اوى  تقلي��ل  إل��ى 
م��ن الهيئة أم��ا القض��اء وتجنب 
وقوع صاحب العمل في المخالفة 

وتجنبه توقف نشاطاته.

رئيسة النواب: دعم برلماني 
للمشاريع التنموية المشتركة 

بين البحرين واليابان

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل على المستوى المتميز 
الذي تشهده العاقة المشتركة بين البحرين واليابان الصديقة، 
وما حققت��ه من تطور مس��تمر على كافة المس��تويات، بفضل 
حكم��ة حضرة صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، وإمبراطور دولة اليابان الصديقة ناروهيتو.
وأش��ارت إلى حرص مجل��س النواب على تعزي��ز وتنمية عاقات 
التعاون واالرتقاء بها إلى آفاق أوس��ع مع دولة اليابان الصديقة، 
الس��يما العاق��ات البرلماني��ة، منوه��ة الهتم��ام المجلس في 
االنفتاح على مس��توى أرفع من العمل المش��ترك مع المؤسسة 
التش��ريعية في الياب��ان، والتنس��يق وتبادل الخب��رات، وتكثيف 
اللق��اءات واالجتماعات س��واء المباش��رة، أو من خ��ال التواصل 
االفتراض��ي ف��ي ظل جائح��ة كورون��ا )كوفيد 19(، وذلك س��عيًا 
لتحقي��ق المصال��ح المتبادلة، ودعم المش��اريع المش��تركة في 
كافة المجاالت، السيما االقتصادية واالستثمارية والتكنولوجية، 
تلبية لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين، وبما يعود بالنفع 

والخير عليهما.
جاء ذلك خال استقبالها في مكتبها صباح أمس السفير الياباني 
في البحرين مياموتو ماس��ايوكي، بحضور النائب األول لرئيس��ة 
مجلس النواب عبدالنبي سلمان، متمنية للسفير التوفيق والنجاح 

في أداء مهام عمله الدبلوماسي كسفير لباده لدى المملكة.
من جانبه، أعرب الس��فير الياباني عن ش��كره وتقديره لرئيس��ة 
مجلس النواب، مؤكدًا اعتزازه لتمثيل باده لدى البحرين، منوهًا 
بالعاق��ات الثنائي��ة المتنامي��ة القائمة بين مملك��ة البحرين 
والياب��ان ف��ي مختل��ف المج��االت، مؤك��دًا تطلع��ه للمزيد من 
النماء والتقدم في مس��ار العاقات الثنائية التي تربط البلدين 

الصديقين، متمنيًا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

عيسى الدوسري يدعو مؤسسات »الخاص« 
إلى تبني مبادرات وطنية دعمًا لجهود البحرين

أك��د نائ��ب رئي��س لجنة الش��ؤون 
الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني 
الدوس��ري  النواب عيس��ى  بمجلس 
الس��امية  الملكية  التوجيهات  على 
المل��ك  لحض��رة صاح��ب الجال��ة 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الباد المفدى، في س��بيل التصدي 
لفي��روس كورونا، وبما يبذله فريق 
البحرين واللجنة التنس��يقية بقيادة 
الملك��ي  الس��مو  حض��رة صاح��ب 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس الوزراء في قيادة 
االزمة الصحية طوال فترة تفش��ي 
في��روس كورونا عبر تس��ريع وتيرة 
التطعي��م وتقليص الم��دة الزمنية 
ألخ��ذ اللقاح��ات وذل��ك في س��بيل 
تحقي��ق التحصي��ن ألكب��ر عدد من 
ناهيك عن  والمقيمين،  المواطنين 
إنش��اء عي��ادة مخصص��ة لمتابعة 
احتياج��ات الح��االت القائم��ة ف��ي 
مركز المعارض وفق البروتوكوالت 

الطبية المعلن عنها مؤخرًا. 
الخاص��ة  المستش��فيات  ودع��ا 

والقطاع الفندقي بالمس��اهمة من 
منطلق الحس الوطني بالمسؤولية 
المجتمعي��ة ف��ي ظ��ل م��ا تمر به 
المملك��ة  وأن  البحري��ن خصوص��ًا 
عمل��ت عل��ى توفي��ر كاف��ة س��بل 
الوقاية والع��اج لجميع المواطنين 
والمقيمين وب��ذل الغالي والنفيس 

لتعزيز الصحة العامة للجميع.
وأضاف أن العالم كان ش��اهدًا على 

م��ا حققت��ه البحرين م��ن إنجازات 
حقيقي��ة تبل��ورت نتيج��ة للرؤي��ة 
القيادي��ة الواضحة والعمل الوطني 
المثابر م��ن كافة الك��وادر الطبية 
واألمني��ة والت��ي تق��ف الي��وم في 
الوباء،  لمواجهة  األمامية  الصفوف 
خصوص��ًا وأن العال��م أجمع ش��هد 
التجرب��ة الوطني��ة الرائ��دة ضمن 
مش��روع فريق البحرين والتي كانت 
بمثابة صمام األم��ان لكل مواطن 
ومقيم وف��ق مبادئ وطني��ة ثابتة 
ركيزته��ا األساس��ية تعزي��ز مبادئ 
الوقاية عبر توفير اللقاحات الطبية 
المعتمدة طبيًا وف��ق أعلى معايير 

الجودة.
 وش��دد الدوس��ري عل��ى »ض��رورة 
تكاتف الجمي��ع بمختلف القطاعات 
م��ع  للوق��وف  والخاص��ة  العام��ة 
البحري��ن في ظل ه��ذه األزمة التي 
راح ضحيته��ا المايي��ن في مختلف 
دول العالم، وأننا اليوم أمام محطة 
تاريخي��ة أربك��ت الجمي��ع وانهارت 
بس��ببه العدي��د من ال��دول نتيجة 

للتشتت وانعدام الوعي المجتمعي 
القي��ادة  وبفض��ل  الجمي��ع،  ل��دى 
الحكيمة والمس��ؤولية المجتمعية 
مازال��ت البحري��ن محافظ��ة عل��ى 
وتحقيقها  وتقدمه��ا  ب��ل  ثباته��ا 
للعديد من اإلنج��ازات في ظل تلك 
الظ��روف، األمر ال��ذي دفع بمنظمة 
الصحة العالمية لإلشادة المستمرة 
بجهود المملكة بقيادة سموه الذي 
ب��رز دوره الرائد في حف��ظ الصحة 
الوض��ع االقتصادي  العامة وتعزيز 

في ظل الظروف االستثنائية«.
وأكد عل��ى الدور األه��م واألبرز في 
الوق��ت الراه��ن للقط��اع الخ��اص 
خصوص��ًا من مستش��فيات ومراكز 
طبية خاصة في إبراز دورها الوطني 
الطبي��ة  الح��االت  اس��تقبال  عب��ر 
الحكومية  الدع��وات  والتعاون م��ع 
والقرارات والمب��ادرة الوطنية خال 
األزم��ة، ناهي��ك ع��ن دور الفنادق 
والش��قق الس��كنية ف��ي المب��ادرة 
بتوفي��ر محاجر صحي��ة للمصابين 

متى ما اقتضت الحاجة لذلك.

 بوحمود يطالب المصارف بعدم 
احتساب أي فوائد على تأجيل األقساط

دع��ا النائ��ب محم��د بوحم��ود إلى 
تلغ��ي  المص��ارف  م��ن  مب��ادرات 
احتس��اب أي فوائ��د عل��ى تأجي��ل 
األقس��اط عل��ى المواطني��ن، بع��د 
ق��رار مص��رف البحري��ن المرك��زي 
بتأجي��ل أقس��اط المواطنين س��تة 
أش��هر إضافية حتى نهاية ديسمبر 
م��ن  العدي��د  أن  ذاك��رًا  الق��ادم، 
المواطني��ن وخصوص��ًا من أصحاب 
األعم��ال الحرة والمش��اريع والذين 
عليهم قروض لتمويل مش��اريعهم 
ف��ي الوق��ت الراه��ن والمتضررين 
من الركود الحالي، وهذا ما يتطلب 

إعفاءهم من احتساب الفوائد.

دون  األقس��اط  تأجي��ل  أن  وأك��د 
احتس��اب فوائد سيساعد االقتصاد 
والمواطني��ن  والتج��ارة  الوطن��ي 
اللتقاط أنفاسهم، ويهّيئ الظروف 
لتنشيط التجارة والسياحة المحلية، 
م��ا س��يعود بالنف��ع عل��ى البن��وك 
أنفس��ها على المدى الطويل، وهو 
ما لمس��ناه فعًا في األشهر القليلة 

الماضية.
وق��ال بوحم��ود: »نش��كر مص��رف 
البحري��ن المرك��زي وكاف��ة البنوك 
الت��ي أعلن��ت اس��تجابتها الفورية 
لدع��م ه��ذه الجه��ود والتوجيهات 
والموافق��ة عل��ى تأجي��ل أقس��اط 

القروض لألفراد والش��ركات بما ال 
يؤثر على سيولة المصارف وماءتها 
المالية، مش��يرًا إلى أهمية اإلسراع 
في العم��ل على إعف��اء المواطنين 
من احتس��اب الفوائد، لم��ا له من 
انعكاس��ات وآث��ار إيجابي��ة محفزة 
للقطاع��ات المتض��ررة وتمكينه��ا 
من االستقرار والنمو، كما ينعكس 
أيضًا عل��ى زيادة القدرة الش��رائية 
لألفراد التي تنعك��س بدورها على 
تش��غيل القطاعات وزي��ادة الطلب 
عل��ى منتجاتها، وهو م��ا يصب في 
االقتص��اد  ف��ي مصلح��ة  النهاي��ة 

محمد بوحمودالوطني.

عيسى الدوسري

ممدوح الصالح

الرابطة البحرينية األوروبية: 
تدخل البرلمان األوروبي في 

الشأن البحريني مرفوض
قالت الرابط��ة البحرينية 
للتواص��ل  األوروبي��ة 
االجتماع��ي إن تدخ��ات 
في  اإليطال��ي  البرلم��ان 
ش��ؤون البحرين مس��ألة 
مرفوض��ة، وخاص��ة م��ع 
المنج��زات  كل  إنكاره��م 
مملك��ة  حققته��ا  الت��ي 
البحري��ن في مجال حقوق 
السفارة  وتواجد  اإلنسان 
اإليطالية في الزيارة التي 
دع��ا إليها وزي��ر الداخلية 
الفري��ق أول ركن الش��يخ 

راش��د بن عبداهلل آل خليف��ة إلى مركز اإلص��اح والتأهيل في 
»ج��و« التي حضرها س��فراء أجان��ب وأطلعوا على المس��توى 
الممي��ز للمرك��ز وأص��دروا تصريحات متفردة يش��يدون فيها 
باإلج��راءات االحترازية المتخذة لمنع انتش��ار فيروس كورونا، 
والعمل على تطعيم النزالء وتوفير كافة الخدمات لهم ومنها 
الصحي��ة، مؤكدًة أن رؤية البرلمان اإليطالي لحقوق اإلنس��ان 
في البحرين مشوهة وغير واقعية. وأشارت الرابطة على لسان 
رئيس��ها عبداهلل الش��اعر إل��ى أن إيطاليا تملك م��ن القضايا 
الكثيرة التي يجب عليها أن تناقشها في مصلحة شعبها وعدم 
االنشغال في قضايا الدول الثانية ووضع اتهامات ال صحة لها، 
والتدخل في ش��ؤون القضاء واالدعاء بوجود سجناء سياسيين 
أو تضيي��ق على الصحفيين، وهو ما يخالف الواقع والتي ضمن 
مكتس��بات المش��روع اإلصاحي لجالة الملك المفدى؛ إذ إن 
محاك��م البحرين لها تاريخ عريق ومتميز ومس��تقلة بحس��ب 
الدستور وتتصف بالنزاهة والحيادية وتسعى لتحقيق العدالة 
وس��يادة القان��ون وإحقاق الحق وهي س��لطة رئيس��ية ضمن 
3 س��لطات تس��عى إلع��اء المصلح��ة الوطنية العلي��ا. وذكر 
أن جال��ة المل��ك المفدى ف��ي آخر خطاب له بمناس��بة اليوم 
العالمي لحرية الصحافة وصف العاملين فيها بحملة مش��اعل 
التنوير والوعي واإلبداع الفكري من أصحاب الكلمة المسؤولة 
والرسالة الصادقة في وسائل اإلعام بجميع أنواعها المقروءة 
والمطبوع��ة والمس��موعة والمرئية واإللكترونية، بمناس��بة 
اليوم العالم��ي لحرية الصحافة، ولقد أك��د حرصه واهتمامه 
من��ذ انطاقة المس��يرة التنموية بإجماع ش��عبي على ميثاق 
العمل الوطني، على توفير الضمانات الدس��تورية والقانونية 
لحماي��ة حقوق الصحفيين واإلعاميين في التعبير عن آرائهم 
بأم��ان واس��تقالية، وحرياتهم في التم��اس مختلف ضروب 
المعلومات واألفكار وتلقيها ونقله��ا با قيود، باعتبارها من 
أهم الحقوق المصونة ف��ي مجتمعنا الديمقراطي، مع مراعاة 
احت��رام حق��وق اآلخرين وس��معتهم،  وحماية األم��ن القومي 

والصحة واآلداب العامة، بالتوافق مع العهود الدولية. 
وش��دد الشاعر على أهمية أن يأخذ البرلمان اإليطالي خطوات 
عالمي��ة لدعم البحرين التي تقوم بجه��ود كبيرة في مكافحة 
اإلرهاب وغس��ل األموال واتخاذ خطوات غير مسبوقة في مجال 
حق��وق اإلنس��ان ومنها إنش��اء مكتب حماي��ة المجني عليهم 
والش��هود، والتوس��ع في تطبيق العقوبات البديلة، باإلضافة 
إلى تعديل أح��كام قانون اإلجراءات الجنائي��ة المصادق عليه 
م��ن حضرة صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، والذي يجوز فيه استعمال النقل األثيري 
في االس��تجواب ع��ن ُبعد، ويمثل ه��ذا القانون تح��واًل كبيرًا 
من أجل تس��ريع وتيرة التحقيق ف��ي القضايا لتحقيق العدالة 
وس��امة جميع األطراف، وغيرها من الخطوات التي تتجاهلها 
المنظمات الحقوقية المسيسة والبرلمان األوروبي واإليطالي 

ومن يدعم اإلرهاب في تحركاته.

عبداهلل الشاعر
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رسالة اطمئنان من جاللة الملك
التوجيهات الملكية الس��امية الصادرة من جاللة الملك حفظه اهلل ورعاه بتوفير كافة 
إمكاني��ات الدولة لفريق البحرين تعكس حرص قائدن��ا حفظه اهلل واهتمامه الدائم 
بدعم كافة الجهود الوطنية التي يبذلها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء وأبطال الصفوف 
األمامي��ة وفريق البحرين وثق��ة جاللته المطلقة بهم وبكاف��ة التحركات واإلجراءات 

التي تساهم في التصدي لفيروس كورونا. 
جاللة الملك حفظه اهلل ورعاه في كلمته السامية جعلتنا نالمس أكثر جوانبه األبوية 
الحاني��ة والقيادية الت��ي ترتكز على نظرة ثاقب��ة لألمور وأوصل عدة رس��ائل بليغة 
المعنى أولها أن صحة المواطن والمقيم في مملكة البحرين تأتي على رأس األولويات 
وهذا شيء ليس بمستغرب من جاللته وهو ما عهدناه لما يقارب السنة والنصف ومنذ 
بداي��ة جائحة كورونا ومن خالل كثير من التوجيهات الصادرة والموازنات المخصصة 
كم��ا أن مضامين كلمته الس��امية تعد بمثابة رس��الة أمن واطمئن��ان وارتياح بأن 
قيادة مملكة البحرين حريصة كل الحرص على مصلحة المواطنين والمقيمين وتبذل 
الغالي والنفيس في سبيل تحقيق األمن الصحي في المجتمع البحريني وبأننا في خير 
وس��نكون بخير بإذن اهلل بتكاتفنا والتزامنا وتنفيذنا لتعليمات فريق البحرين بقيادة 

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه. 
األم��ن الصح��ي في مملكة البحري��ن ال ي��زال وهلل الحمد تحت الس��يطرة والمنظومة 
الصحي��ة لدين��ا لم تته��اَو كما يحاول أع��داء البحرين اإلش��اعة عنها ودلي��ل ذلك أن 
مواعيد المراجعات االعتيادية والدورية للمستش��فيات والمراكز التي ليس لها عالقة 
بفي��روس كورون��ا كما ه��ي وتتم بل أن فت��رة االنتظار ال تتعدى العش��ر دقائق من 
باب تش��ديد اإلجراءات التنظيمية وضم��ن خطط فريق البحرين لحماية المرضى ولم 
نص��ل وهلل الحم��د كذلك لمرحلة نق��ص األدوية واألغذية أو ندرة العالج أو اإلش��غال 
في المستشفيات بنسبة 100% فقيادتنا البحرينية سخرت كل اإلمكانيات والموازنات 

ألجل كبح جماح انتشار كورونا والسيطرة عليه. 
هن��اك من أعداء البحرين ممن وجدوا الفرص��ة للنيل من البحرين واقتصادها بترويج 
الش��ائعات وتهويل األمور وتضخيم الوضع الحاص��ل وكأن الناس تموت في البحرين 
بدون عالج والوباء غزا الش��وارع والمواط��ن والمقيم هنا يجب أن يكونا حريصين على 
عدم إعادة نش��ر الش��ائعات والرسائل المغرضة والس��لبية التي تحاول كسر العزائم 
الوطنية والنيل من جهود فريق البحرين والتقليل منها وتش��ويه صورة األمن الصحي 
في البحرين واليوم الدور عليهم يأتي بضرورة نشر الرسائل اإليجابية والتوعوية التي 
تدع��م إجراءات فريق البحري��ن باألخص االحترازية كذلك ال يكفي اإلش��ادة بمنجزات 
فري��ق البحرين فيما على أرض الواقع ال يوجد التزام فاألهم في هذه المرحلة االلتزام 
واالنضب��اط بحيث ال تكون كمواطن أو كمقيم رقمًا إضافيًا جديدًا في أعداد اإلصابات 
فهي الترجمة الحقيقية لكلمة شكرًا واالمتنان للجهود الوطنية التي يقوم بها أبطالنا 
وعلين��ا أن نتذكر هنا مررنا بمحطات صعبة في 2011 وتجاوزناها بإرادتنا الش��عبية 
وتالحمنا مع قيادتنا لدوام نعم��ة األمن في وطننا البحرين واليوم أيضًا نحتاج إلرادة 
شعبية تلتزم باإلجراءات الصادرة لتحقيق األمن الصحي ودعم خطوات فريق البحرين. 
وفي ذلك نس��تحضر كلمات الشكر واالمتنان إلى فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
الملكي ولي العهد الذين يقودون مشهد األمن الصحي في مملكة البحرين ويقدمون 

الكثير من الخدمات والجهود الوطنية لمنع تفشي كورونا داخل المجتمع البحريني.

 محطات سمو األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم في التنمية الوطنية

عش��رون عام��ًا منذ تأس��يس المجل��س األعلى للم��رأة وال يزال الطموح في المس��يرة 
التنموية ال يستكين لدى صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل ورعاها. ال تزال 
المرأة البحرينية هاجس صاحبة السمو الملكي األميرة من أجل مزيد من التقدم ومزيد 
من التطور في شؤون المرأة واألسرة. عشرون عامًا أضاف المجلس األعلى للمرأة الكثير 
للم��رأة البحرينية منذ العه��د اإلصالحي لعاهل البالد المف��دى حفظه اهلل وأيده، دفع 
إل��ى إعادة التفكير في مفاهيم كثيرة خاصة بالم��رأة فهذه الحزمة اإلصالحية بمثابة 
البوصلة التي ترشدنا إلى الطريق الصحيح، لتحقيق المزيد من التطلعات، فالمبادرات 
الملكي��ة من جالل��ة الملك المف��دى وصاحبة الس��مو الملكي األميرة رس��مت الخطة 
الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في كافة المجاالت وأكس��بتها الثقة العالية لتكون 

شريكًا فاعاًل وأساسيًا في منظومة النهضة المتجددة في مسيرة التنمية الشاملة.  
المجل��س األعلى للم��رأة مر بمحطات كثيرة حتى أصبح بيتًا للخبرة في ش��ؤون المرأة 
واألسرة تحققت من خالله مكاس��ب واضحة ليكون المجلس شريكًا في وضع سياسات 
واستراتيجيات مكملة لعمل الحكومة تسهم في ترجمة واقع المرأة البحرينية وتغييره 
لألفضل. لم تكن فكرة إنش��اء المجلس األعلى للمرأة مش��روعًا عابرًا وإنما ثمة جهود 
وطنية صادقة وحثيثة كفيلة بأن تس��عى لتلبية احتياجات المرأة البحرينية وأس��رتها 
وأن تس��اندها لتحقيق األهداف المرجوة من إنش��اء المجلس على الصعيد االجتماعي 
واالقتصادي والسياس��ي والثقافي، حيث عمل المجلس بعد المحطة األولى من إنش��اء 
المجلس ووضع االستراتيجيات إلى محطة في غاية األهمية، وهي تنفيذ االستراتيجيات 
والتي تضمنت محاور عدة وأهمها، تمكين المرأة في الجانب االقتصادي والسياس��ي، 
والتركيز على االستقرار األسري، الذي يعد محورًا هامًا الستقرار المجتمع، فبعد تحقيق 
النجاح��ات الباهرة للمجلس، زاد س��قف الطم��وح لدى جاللة المل��ك المفدى وصاحبة 
الس��مو الملكي األميرة، ليعكس المجلس األعلى للم��رأة تعزيز تقدم المرأة من خالل 
محط��ة أخرى للنهوض بالم��رأة البحرينية وفرصة لدمج احتياج��ات المرأة في التنمية 
في جميع المج��االت إلى مرحلة نهوض المرأة البحرينية تعتمد على جميع اإلمكانيات 
والسياسات منها الدعم الملكي لجاللة الملك المفدى وصاحبة السمو الملكي األميرة،  
للنه��وض بذاتها واالعتم��اد على قدراتها لمواصلة مش��وار التنمي��ة وبلوغ مبتغاها 

وتطلعاتها في الحياة وتغير من خططها المستقبلية لألفضل. 
مب��دأ تكاف��ؤ الفرص بصم��ة جميلة إلبراز ق��درات وكف��اءة المرأة في مج��ال العمل 
والتعري��ف بإب��داع المرأة في مختلف المجاالت أس��هم في وصول الم��رأة إلى مناصب 
قيادية مؤثرة عكس��ت باإليجاب إلى نظرة وثقة المجتمع بالمرأة وخاصة في القيادات 
النسائية ما جعل المجلس األعلى للمرأة يتجه إلى مسار التنافسية بين الرجل والمرأة 
في العمل على مبدأ التوازن بين الجنسين وال زالت المرأة تكسب الرهان الموجه على 
قدراتها وكفاءاتها في العمل، وال يقف طموح صاحبة الس��مو الملكي األميرة عند هذه 
المحطة بل أن المتغيرات في كثير من التشريعات والقوانين والمستجدات في شؤون 
المرأة واألس��رة كفيلة بأن تزيد من الطموحات الوطنية لمزيد من االستقرار وتحقيق 

األهداف والتقدم للمرأة واألسرة والوطن.  

* كلمة من القلب: 
الثق��ة الملكية بس��عادة األمين العام للمجل��س األعلى للمرأة األس��تاذة هالة محمد 
األنص��اري جعلها أه��اًل لهذه الثقة فجهودها واضحة في س��بيل تحقي��ق جودة الحياة 
للمرأة البحرينية وأسرتها، تعمل بكفاءة وإصرار وعزيمة مستنيرة بفكر وحكمة جاللة 
الملك المفدى، وصاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، فلها 
منا جزيل الشكر والعرفان على هذه الجهود الجميلة فهي أنموذج واضح لكفاءة المرأة 

البحرينية في المسيرة الوطنية الشاملة.

المفهوم الخاطئ للوطن والوطنية

ظهرت عند بعض الجماعات المتطرفة في السنوات األخيرة مفاهيم خاطئة 
ع��ن الوطن والمواطنة، فهذه الجماعات – لألس��ف – ال تعترف باألوطان وال 
بالحكوم��ات وال باألنظمة السياس��ية، فه��ي تعتبر األوط��ان أوثانًا، ولذلك 
فإنها تس��تبيح كل شيء في سبيل تحقيق أهدافها، فالمال العام لديها فيء 
وغنيم��ة، وجنود األمن والجيش ه��م – من وجهة نظرهم – حماة للطواغيت 
يجوز قتلهم وتعذيبهم، وهذا المفهوم األممي عند هذه الجماعات هو الذي 
شجع الكثيرين من صغار السن في االنخراط بهذه الجماعات المتطرفة مثل 

»داعش« و»النصرة« و»القاعدة« و»التكفير والهجرة«.
فتنظي��م »داعش« هو تنظيم يؤم��ن »بالجهاد« ورؤى الخ��وارج ويدعو إلى 
عودة الخالفة اإلس��المية، ولذلك قس��موا الوطن العربي إلى واليات كوالية 
العراق ووالية الشام ووالية ش��مال أفريقيا وزعيم هذه الجماعة هو أبو بكر 
البغ��دادي الذي قتلته القوات األمريكية منذ س��نوات بعد أن وش��ت بمكان 

وجوده الحكومة العراقية.
وجبه��ة النص��رة أو جبهة فتح الش��ام ُأسس��ت عام 2011 في س��وريا خالل 
الحرب األهلية الس��ورية، وأصبحت فيما بعد في غضون أش��هر من أبرز قوى 
المعارضة المسلحة لنظام بشار األسد لخبرة رجالها وتمرسهم على القتال. 
وقد تبنت هذه الجبهة عدة هجمات انتحارية في حلب ودمشق. وكانت ذراعًا 
لتنظيم القاعدة في س��وريا، وقد ربطتها تقارير استخبارية أمريكية بتنظيم 
القاع��دة في العراق، ودع��ت الجبهة في بيانها األول ال��ذي أصدرته في 24 

يناير 2012 السوريين للجهاد وحمل السالح في وجه النظام السوري.
وه��ي تنتمي أيضًا إلى الفكر الجهادي، وقد نمت بس��رعة وكان الهدف من 

تش��كيلها محاربة النظام الس��وري الذي يقوده بشار األسد، وقد قامت بعدة 
عملي��ات نوعية ض��د الجيش الس��وري النظامي منها مهاجم��ة مبنى هيئة 
األركان ومهاجم��ة وزارة الداخلية الس��ورية، وزعيمها أب��و محمد الجوالني، 
ومعظ��م أعضائها من الس��وريين، وإن كان قد دخلته عناصر من جنس��يات 

أخرى متنوعة.
أما جماعة التكفير والهجرة فهي أنشئت في البداية داخل السجون المصرية، 
وبعد إطالق س��راح أفراده��ا تبلورت أفكارها وكث��ر أتباعها في صعيد مصر 
وبي��ن ط��الب الجامعات.. ومن أفكاره��ا تكفير كل من ارتك��ب كبيرة وأصر 
عليه��ا، وتكفي��ر الح��كام لع��دم حكمهم بش��رع اهلل، وتكفي��ر المحكومين 
لرضاهم بهؤالء الحكام، وتكفير العلماء لعدم تكفيرهم أولئك الحكام، كما 
أن »الهجرة« هي العنصر الثاني في منهجهم ويقصد بها اعتزال الجماعات 
اإلسالمية األخرى وهجرتهم هجرة مكانية وشعورية واعتزال معابدهم – أي 

مساجدهم – تحت حكم العلمانيين.
فه��ذه الجماعات المتطرف��ة التي خرجت من عباءة القاع��دة وأصبحت أكثر 
تطرفًا منها قد شوهت صورة اإلسالم خاصة بعد اإلعدامات التي قامت بها 
»داعش«، وجزهم لرؤوس خصومهم وقيامهم بحرقهم وشّيهم بالنار ونشر 

كل تلك الفظائع بالفيديو على العالم أجمع.
لقد أسقطت تلك الجماعات من قاموسها مفهوم الوطن والمواطنة، وأصبح 
مفهومه��ا أن الوطنية جاهلية، ولم يتبَق عند أتباعها حرمة للدولة والوطن 
أو اعتراف بالحدود والهوية والس��يادة التي هي أس��اس من أسس العالقات 

الدولية اليوم.

تبعات الخروج اإليراني من سوريا على الخليج

عصية مثل مس��تحيل، وفجأة ب��دأ الحديث عن الخروج اإليراني من س��وريا، 
وأصب��ح هيكل قاس��م س��ليماني تهزه حت��ى التصريحات، وتدفعه لش��فير 
االنهيار، لكن ما مصير الميليش��يات الموازية، وما تبعات االنفراد الروس��ي 

باألسد وسوريا ال تبعد عن دول الخليج! 
نش��ير أواًل إلى أن الخروج اإليراني من س��وريا تم عبر تفاُهمات بين معظم 
الالعبين وينص في أقل درجاته على تخفيف الدور اإليراني في س��وريا، وفي 
أقص��ى درجاته خ��روج اإليرانيين والهياكل العس��كرية والعقائدية التابعة 

لهم. وما دفع إلى إهدار دم طهران هو:
- زوال شبح الفراغ الرهيب الذي كانت تخشاه الدول الكبرى من جراء سقوط 

نظام األسد مثل سقوط نظام القذافي والسير في طريق الجحيم.
- لم تعد موسكو تترد في اإلعالن عن رغبتها في االنفراد »بسوريا المفيدة« 
التي أعطاها إياها األس��د في الموانئ وحقول النف��ط ومزارع القمح، بل زاد 
الطموح الروس��ي لطرد اإليرانيين من »سوريا غير المفيدة« أيضًا لحسابات 

استراتيجية.
- الصم��ت األمريكي كمؤش��ر على ترتي��ب األولويات بالرض��ى عن التواجد 
الروس��ي لك��ن لي��س التواجد اإليران��ي الذي اس��تنفد أغراض��ه، وقد عبرت 
واش��نطن عن ذلك بالق��ول بخروج الق��وات األجنبية »عدا الجيش الروس��ي 

والعودة إلى ما قبل 2011«.

- حت��ى تل أبيب لم تت��رد يومًا في القول إنها لن ترض��ى بالجيرة اإليرانية 
في س��وريا وقد عبرت ع��ن ذلك بالغارات المتواصلة عل��ى رجال طهران في 

كل سوريا. 
- وبما أن االس��تراتيجية األمنية تكره الف��راغ، لذا تنتظر أنقره بفارغ الصبر 
تش��كل فراغًا ولو قصي��ر األمد في س��وريا ليغير حالة الجم��ود التي وجدت 
نفس��ها فيها مقيدة ش��مال س��وريا بخس��ائر باهضة دون مردود، فال هي 
تقدم��ت وال هي تمرك��زت وال هي تراجعت ووف��رت الماليين التي تصرفها 

بحجة حماية السوريين.
في الخليج ش��اركنا في الحرب بسوريا، والسلبية أن نغيب وقت الحل، وإن لم 

يكن الوجود خليجيًا فالحضور بمشروع عبر الجامعة العربية.
* بالعجمي الفصيح:

العنص��ر الكامن في القل��ق الخليجي من خروج إيران من س��وريا هو خطورة 
البدائ��ل فال��روس والت��رك أكثر تنظيم��ًا وقس��وة، والميليش��يات اإليرانية 
واألفغانية والباكس��تانية والعراقية واللبنانية هن��اك، لن تعود مع الحرس 

الثوري لطهران وقد تتسرب لليمن أو للخليج.

* كاتب وأكاديمي كويتي

»كل شْي يعرف«!!

أحيان��ًا نصادف في حياتنا اليومية ش��خصيات تفقه ف��ي كل جوانب الحياة، 
وتفت��ي في كل مس��ألة، وال تب��دي رأيها في محاور النقاش��ات وحس��ب بل 
تحس��م الموضوع م��ن خالل رأيها الذي ال يقبل النق��اش، كان ذلك النموذج 
ن��راه في الماضي وف��ي حاالت قليلة ونادرة، ولكن اليوم ومع وجود وس��ائل 
اتصاالت س��ريعة وميس��رة ترى مثل هذه النماذج بش��كل دائم يردون على 
هذا ويفندون رأي ذاك، ويفتون في تلك المس��ألة ويوجهون نصائحهم في 

تخصصات مختلفة. 
مثل تلك النماذج المتجددة على مر األزمنة واألوقات ال تقتصر على الجهالء 
واألميي��ن، بل تعدتهم لتصل لفئة المتعلمين وحاملي الش��هادات العليا، 
أذك��ر ف��ي مرة من المرات كنت ف��ي نقاش مع أحد أطباء األس��نان من خارج 
الوط��ن ع��ن بعض األم��راض البعي��دة كل البع��د عن تخصصه��م ومجال 
دراس��تهم، فقدم لي النصائ��ح كونه مضطلعًا على هذا الجانب بس��بب أن 
الس��نة الدراس��ية األولى كانت تش��مل الطب العام، وبعد فت��رة من الزمن 
كان النق��اش عن أم��راض األنف والحنج��رة فتصدى ذل��ك الطبيب للنقاش 
كون الس��نة الدراسية األولى ش��ملت الطب العام، ودار الزمن وبات الشغل 
الش��اغل للعالم أجمع هو في��روس كورونا )كوفي��د19( والجائحة التي غزت 
العالم، فكان لنفس الطبيب رأي قاطع وحاسم لسبب بسيط، وهو أن السنة 

الدراس��ية األولى شملت علم الفيروس��ات واألوبئة وما إلى ذلك، وقس على 
هذا المثل العديد والعديد من األمثلة لشخصيات تحمل مؤهالت في مجال 

ما ولكنهم يفتون في مجاالت أخرى. 
مث��ال الس��نة األولى يتجدد ويتكرر وال أعلم كم تبلغ مدة الس��نة الدراس��ية 
األولى التي يستطيع الدارس من خاللها أن يكون ملمًا بكافة أنواع األمراض 
واألوج��اع ويكون عل��ى دراية بالسياس��ة العامة للدول وعلى ق��در كاٍف من 
الخبرة للحديث عن الجوانب االقتصادية واالجتماعية بل وحتى العس��كرية 

منها. 
يا ترى كم من متطفل يقدم لنا الفتاوى والنصائح بسبب السنة األولى، وكم 
من حس��ن النية يصدق كل المعلومات التي تمر عليه عبر وسائل التواصل 

االجتماعي، ويعمل بها دون إدراكه لخطورة العواقب. 
ل��ذا ف��إن م��ن الواجب لج��م مثل تل��ك الش��خصيات، م��ع اعت��ذاري لكافة 
التخصصات والمهن وإن كان طبيب األسنان مثااًل استعنت به فله مني كل 
احترام وتقدير ومحبة، ولكن على المتلقي للمعلومات والمتصفح لوس��ائل 
التواصل أن يكون حذرًا في استقبال المعلومات التي ترد إليه، ويتحقق من 
خ��الل المختصين وذوي الخب��رة قبل اإلقدام على أي خط��وة قد يندم عليها 

بسبب ذلك الشخص الذي »يعرف كل شي«.

رسالة طمأنة من والد الجميع

ل��م يك��ن غريبًا على جالل��ة الملك المف��دى أن يطمئن ش��عبه، فمن عادة 
جاللت��ه التواصل المس��تمر مع المواطني��ن وإضفاء مزيد من الس��الم على 
الجو العام في المملكة، لكن جاللته فاجأنا األس��بوع الماضي وأفرحنا وأثلج 
قلوبنا، بتصريح س��اٍم خرج بالتزامن مع بيان اللجنة التنس��يقية، والقرارات 

الخاصة باتخاذ تدابير أكثر احترازية لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(.
نعم كان المجتمع البحريني يرى األرقام ترتفع بصورة غير مس��بوقة س��واء 
في اإلصابات أو الوفيات، حت��ى أصبحنا نراقب وننتظر نتائج منتصف الليل، 
ونض��ع أيدينا على قلوبن��ا من الرعب، لتأتي كلمات جالل��ة الملك الحنونة، 
لتطمئ��ن القل��وب وترفع الهمم وتواس��ي المكلومين، وتح��ث الجميع على 

المساعدة في عودة الحياة لطبيعتها.
وق��د بدأ جاللته بتقديم الع��زاء والتعبير عن الحزن واألس��ى على الضحايا، 
وفي ذلك معاٍن كثيرة، فمن يقرأ النص يجد ملكًا يمد يده ليواسي كل عائلة 
حدث��ت لديها حالة وفاة، ويمس��ح بيده الكريمة على ذويه��م داعيًا اهلل أن 
يتغمد موتاهم بواس��ع رحمته، ويدعو أيضًا للمصابين بأن يمن اهلل عليهم 

بالصحة والعافية، وكأن جاللته قد زار كل مريض منهم.
وحي��ن يوجه جاللته الدعوة بضرورة التكاتف، بعد مواس��اة جاللته للناس، 

فق��د كان لزامًا عل��ى الجميع أن يس��تجيب لدعوة الوال��د دون تردد، خاصة 
حين يعود جاللته ليطمئن ويؤكد أن البحرين س��تتخطى هذه األزمة بقوة 
وبتضاف��ر جه��ود الجميع، وهو م��ا يزيد الع��زم عندنا بتحمل المس��ؤولية 
واالس��تجابة لدعوة القائ��د الذي جاءت كلماته التالي��ة لتمنحنا المزيد من 
الثقة في تجاوز هذه األزمة، حيث أكد جاللته على أن الدولة تضع إمكانياتها 
كافة تحت تصرف فريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء لمحاربة الفيروس.
هذه الكلمات الذهبية التي قرأناها جميعًا، كان لها أثر مباش��ر وغير مباشر 
في كافة المجاالت، خاصة مع شعور الناس بالغموض والقلق، وال ألوم أحدًا 
ف��ي ذلك، لكن األثر المباش��ر ظهر في اس��تجابة الناس للق��رارات الصعبة 
لمكافحة الوباء، وش��عور الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل منهم، 

وبدأت مؤسسات الدولة في تنفيذ عدة إجراءات لحماية المجتمع.
أما األثر غير المباش��ر فقد يالحظه المختصون في الش��أن االقتصادي، من 
ارتفاع لألداء العام للحركة االقتصادية التي تعتمد على مؤشرات الثقة في 
الس��وق، وكذلك على قرارات الدولة، فلقد أضفت كلمات مليكنا تفاؤاًل على 

مستقبل المملكة والحركة االقتصادية فيها.

alfaihani.n@gmail.com

@Nooraalfaihani

نورا الفيحاني

إضاءة قلم



تطوير اللقاحات لمواجهة تداعيات الفيروس

بعثت وزيـــرة الصحة فائقة الصالح برقية 
هنـــأت فيها المديـــر العـــام لمنظمة الصحة 
العالميـــة تيدروس أدهانوم غيبريســـوس، 
بمناســـبة ختام الدورة الرابعة والســـبعين 
لجمعية الصحـــة العالمية التي ُعقدت في 
جينيـــف خالل في الفترة مـــن 24 إلى 31 
الـــدول  2021، افتراضيـــا بحضـــور  مايـــو 

األعضاء.
فخرهـــا  بالـــغ  عـــن  الوزيـــرة  وأعربـــت 
بمضاميـــن خطـــاب المديـــر العـــام لمنظمة 

الصحة العالمية فـــي ختام الدورة الرابعة 
والســـبعين نحـــو “إنهـــاء هـــذه الجائحـــة، 
ومنع الجائحة التاليـــة”، وعقد العزم لبذل 
قصـــارى الجهـــود لتعزيـــز كل مـــن منظمـــة 
الصحـــة العالمية واألمـــن الصحي العالمي 
لمواجهـــة  التأهـــب  بتكفـــل  والمعاهـــدة 
إلـــى جانـــب  لهـــا،  الجائحـــة واالســـتجابة 
تعزيـــز االســـتعداد للجوائـــح المســـتقبلية 
واالســـتجابة لها، وتعزيز استعداد منظمة 
الطـــوارئ  لحـــاالت  العالميـــة  الصحـــة 

واالستجابة لها.
وفـــي هـــذا الســـياق أثنـــت وزيـــرة الصحة 
على ســـعي تيدروس الـــدؤوب وما قامت 
بـــه فـــرق عمـــل منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
إلنجـــاح الـــدورة الــــ 74، علـــى الرغـــم مـــن 
صعوبـــة األوضاع التي تمر بها دول العالم 
 ،”19 “كوفيـــد  الكورونـــا  جائحـــة  بســـبب 
وبذلهـــم مســـاعي كبيـــرة لضمان مشـــاركة 
الجميـــع فـــي هذا الحـــدث الســـنوي المهم، 
المطلـــوب وتحقيـــق  بالمســـتوى  وإبـــرازه 

األهـــداف التي تم وضعها هـــذا العام لتتم 
الجلســـات المنعقـــدة علـــى أكمـــل صـــورة 
والخـــروج بتوصيـــات مهمـــة تمثلـــت فـــي 

تبني 30 قرارا ومقررا.
وأشـــادت بدور المنظمة الفاعل وبمساندة 
جميـــع الدول األعضـــاء لمواصلـــة الجهود 
للتغلـــب علـــى الجائحـــة،  والتضافـــر معـــا 
وقدمت شـــكرها وثنائها لجميـــع العاملين 
فـــي دول العالم في الصفوف األمامية من 
الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة والصحيـــة 

للتصـــدي  المســـاندة  الطبيـــة  والخدمـــات 
للفيـــروس، علـــى ما يقومون بـــه من أدوار 

نبيلة.
وفـــي ختـــام برقيتهـــا، أكـــدت الصالح ثقة 
مملكـــة البحريـــن بالجهـــود التـــي يقوم بها 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
لمكافحة جائحـــة فيروس كورونا )كوفيد 
19(، بالعمـــل مـــع الدول لتطويـــر اللقاحات 
واألدويـــة وغيرها من التقنيـــات لمواجهة 

فائقة الصالحتداعيات الفيروس.

المنامة - بنا

متعافون: اللقاح لم يمنع اإلصابة بل 
خففها... والتجمعات هي السبب
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المجلس البلدي الشمالي

أشـــاد رئيس المجلس البلدي الشمالي 
أحمـــد الكوهجـــي وأعضـــاء المجلس 
البلـــدي الشـــمالي وأمانة الســـر بالثقة 
الملكيـــة الســـامية والجهـــود المتميزة 
لفريـــق البحرين الوطنـــي بقيادة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، منوهيـــن بمـــا يتمتـــع بـــه 
ســـموه من عزيمة وإصرار أســـهم في 
تعزيـــز قـــدرة وكفـــاءة جميـــع الجهود 
الوطنيـــة مـــن األطبـــاء والمتطوعيـــن 
والصفوف األماميـــة الذين تخلوا عن 
أسرهم وضحوا بوقتهم لتخطي هذه 
الظـــروف االســـتثنائية بنجـــاح. وأكـــد 
الكوهجـــي عـــدم الحاجـــة لالســـتعانة 
بكـــوادر طبيـــة خارجية، الفتـــا إلى أن 
مقتـــرح أي عضو في هـــذا الخصوص 
إنما يمثل رأي العضو المعني شخصيا 

وال يمثل رأي المجلس البلدي.
كمـــا أشـــاد الكوهجـــي أيضا بمســـتوى 
األداء الـــذي تشـــهده مملكـــة البحرين 
جائحـــة  خـــالل  الصحـــي  والقطـــاع 
جانـــب  إلـــى   )19 )كوفيـــد  الكورونـــا 
وكفـــاءة  متميـــز  مســـتوى  توفيـــر 
والعالجيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
والوقائيـــة المقدمة من الفريق الطبي 

الســـامية  وبالتوجيهـــات  الوطنـــي، 
للقيـــادة ودورهـــم الجبـــار واهتمامهم 
من خالل تخصيص أماكن للمواطنين 
والمقيميـــن خالل فترة تلقيهم العالج 

وتوفير كل سبل الراحة لهم.
وأعرب الكوهجي عن فخره بما تظهره 
الكـــوادر والطواقم الطبيـــة في جميع 
مجاالتهـــا وجميع الجهـــات المختصة 
من دور في التصـــدي للجائحة وروح 
مهنيـــة  وكفـــاءة  فريـــدة،  إنســـانية 
عاليـــة ومتميـــزة جـــدا أدخلـــت الثقـــة 
المواطنيـــن  قلـــوب  فـــي  والســـكينة 
والمقيمين منذ بـــدء الجائحة، مؤكدا 
ضـــرورة التـــزام المجتمـــع البحرينـــي 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  كافـــة 
باتبـــاع اإلرشـــادات االحترازيـــة وأخذ 
التطعيمـــات الضروريـــة، ما سيســـاهم 

في التصدي للجائحة.

أحمد الكوهجي

ــيــة خــارجــيــة ــة بـــكـــودار طــب ــان ــع ــت ــاس ل ال حـــاجـــة 
الكوهجي: مقترح العضو البلدي ال يمثل المجلس

“الجعفرية” تفحص موظفيها بمقر اإلدارة
الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  أجـــرت 
الفحـــص الســـريع لجميـــع الموظفيـــن 
المتواجديـــن في مقـــر اإلدارة للتأكد 
من ســـالمتهم، بعد أن فّعلـــت اإلدارة 
قـــرار رفع نســـبة الموظفيـــن العاملين 
حرصـــًا   %  70 بنســـبة  المنـــزل  مـــن 
علـــى ســـالمتهم بناء علـــى توجيهات 
 )4( رقـــم  المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز 
لســـنة 2021 بشـــأن إلزاميـــة الفحص 
)كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  الســـريع 
الحكوميـــة  الجهـــات  لموظفـــي   )19
بشـــكل دوري والتي تهـــدف إلى دعم 
وتعزيـــز الجهـــود الوطنيـــة للتصـــدي 
لهذه الجائحة، واستكمااًل لإلجراءات 
الوقائيـــة واالحترازية مـــن فايروس 

كورونا.
وصرح مدير إدارة األوقاف الجعفرية 

محمـــد جعفر الحســـيني بـــأن اإلدارة 
قامـــت بالفحـــص الســـريع لموظفيهـــا 
ضمـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
المدنيـــة  الخدمـــة  جهـــاز  لهـــا  وجـــه 
الطبـــي  الفريـــق  لجهـــود  ودعمـــًا 
الوطنـــي لمواجهـــة كورونـــا )كوفيـــد 
موظفيهـــا  علـــى  اإلدارة  أكـــدت   )19
بأخـــد اللقـــاح المضـــاد لكورونـــا منـــذ 
انطالق حملـــة التطعيم ضد فيروس 
كورونا، وشـــجعت اإلدارة الموظفين 
المتطعميـــن عبر إعطائهم شـــارة درع 

)متطعم( إلبرازها في مقر عملهم.
وأكـــد الحســـيني أن هـــذه الخطـــوات 
من قبـــل اإلدارة تأتي تعزيزا للجهود 
الوطنيـــة للتصدي ومحاربـــة جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد 19( وللحفـــاظ على 
اإلدارة  منتســـبي  جميـــع  ســـالمة 

اإلدارة  تواصـــل  كمـــا  والمراجعيـــن، 
تقّيدها بتنفيـــذ التعليمات والقرارات 
الصادرة مســـبقًا مـــن الفريق الوطني 
بقيادة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظه هللا، 

الوطنيـــة،  الجهـــود  توحيـــد  بأهميـــة 
وتسخير كافة اإلمكانيات والطاقات، 
فـــي  والتعـــاون  التنســـيق  وتعزيـــز 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي يمـــر بها 

العالم.
األوقـــاف  إدارة  مديـــر  واختتـــم 

أكـــدت  اإلدارة  أن  الجعفريـــة، 
المراجعيـــن إلى اســـتخدام الخدمات 
اإللكترونية المفعلة مسبقًا من لتقديم 
مختلـــف أنـــواع الطلبـــات ومراجعتها 
التي تم التوسع فيها منذ بدء جائحة 
كورونا وتوفرها اإلدارة إلكترونًا، كما 

ونفذت اإلدارة قـــرار الفريق الوطني 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
19( باقتصـــار دخـــول المراجعين من 
المتطعمين الذيـــن أتموا 14 يومًا من 
التطعيـــم أو المتعافين ممن هم فوق 

عمر الثامنة عشر.

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - وزارة الداخلية

المعنـــي  العمـــل  فريـــق  عقـــد 
كورونـــا  فيـــروس  بمواجهـــة 
فـــي وزارة الداخليـــة محاضـــرة 
“اإلجـــراءات  بعنـــوان  توعويـــة 
لفيـــروس  للتصـــدي  المحدثـــة 
كورونـــا”، قدمهـــا العميد متقاعد 
طبيـــب خليـــل عبدالواحـــد عمر 
المرئـــي  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر 
بمشاركة 47 ضابطًا من مختلف 
وتناولـــت  الـــوزارة.  إدارات 
المحاضـــرة محاور عـــدة أبرزها 
والبروتوكـــوالت  القـــرارات 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المتبعـــة 
والتي تـــم تحديثهـــا مؤخرًا من 
قبل اللجنة التنســـيقية والفريق 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
لفيـــروس كورونـــا، إضافـــة إلـــى 
لـــإلدارات  التابعـــة  الفـــرق  دور 

فـــي الـــوزارة فـــي نشـــر الوعـــي 
تطبيـــق  مـــن  والتأكـــد  الوقائـــي 
والتدابيـــر  اإلجـــراءات  كافـــة 
الوقائيـــة للتصدي للفيروس في 
مواقـــع العمـــل المختلفة. كما تم 
التطـــرق إلى أهميـــة التطعيمات 

كورونـــا  لفيـــروس  المضـــادة 
ودورهـــا فـــي حمايـــة وتحصين 
الفـــرد والمجتمـــع، باإلضافة إلى 
فتح بـــاب المناقشـــة والرد على 
فـــي  المشـــاركين  استفســـارات 

نهاية المحاضرة.

“الداخلية” تنظم محاضرة عن “اإلجراءات المحدثة”
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ــة” لــــحــــاالت الــــطــــوارئ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ ــب “الـــصـــحـــة الـ ــأهـ ــتـ الـــصـــالـــح تـــشـــيـــد بـ

أعراض الكورونا بعد التطعيم: انفلونزا واحمرار في العين وفقدان الشم
أكـــد مواطنـــون متعافـــون من كبار الســـن 
أثر التطعيمـــات في التخفيف من أعراض 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
بـــدت  الفيـــروس  أعـــراض  أن  موضحيـــن 
خفيفـــة وبســـيطة نتيجـــة حصولهـــم على 
للجهـــود  تقديرهـــم  ورفعـــوا  التطعيـــم، 
الوطنية بقيـــادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
للتصـــدي  خليفـــة  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
للجائحة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية 
للحـــاالت القائمـــة، مؤكديـــن أهميـــة تقيـــد 
الجميـــع باإلجـــراءات االحترازيـــة لوضـــع 

نهاية لهذا الفيروس والقضاء عليه.
مـــن  المتعافيـــن  أحـــد  ناجـــي  حمـــود 
وعائلتـــه  أنـــه  أوضـــح  الســـن  كبـــار  فئـــة 
أخـــذوا التطعيـــم، وبالرغـــم مـــن تقيدهـــم 
باإلجـــراءات االحترازيـــة إال أن ذلـــك لـــم 
يمنعـــه من اإلصابـــة، إال أن األعراض التي 
أصابتـــه كانـــت خفيفـــة نتيجـــة حصولـــه 
التقيـــد  ضـــرورة  مبينـــا  التطعيـــم،  علـــى 

بلبـــس الكمامـــات والحـــرص علـــى معايير 
التباعـــد االجتماعـــي وعـــدم الخـــروج من 
المنـــزل إال للضـــرورة، رافعا شـــكره لجميع 
الكـــوادر الطبية من العاملين في الصفوف 
األمامية والمتطوعيـــن لجهودهم الكبيرة 
في الحفاظ على صحة وســـالمة الجميع، 
ودورهـــم فـــي تقديـــم النصـــح لهم بشـــكل 

مستمر.
أمـــا أمينة حميـــد فأوضحـــت تجربتها مع 
الفيـــروس، حيث إنها أخذت التطعيم هي 
وأفـــراد أســـرتها، ونقـــل إليهـــم أحـــد أفراد 
األســـرة الفيروس، وبينت أن أحـــد أبنائها 
لـــم يكن قد حصل على التطعيم بعد، وقد 

أصابته أعراض أكثر شدة منهم.
وعن تفاصيل تجربتها أوضحت أمينة أن 
األعـــراض التي أصيبت بهـــا كانت خفيفة 
ولله الحمد والســـبب في ذلك هو حصولها 
علـــى التطعيـــم، إذ عانـــت مـــن ارتفاع في 
فـــي  واحمـــرار  شـــديدة  وكحـــة  الحـــرارة 
العين، وسرعان ما خضعت للعناية الطبية 
وتلقت العالج باألدوية المناسبة، وأوصت 
بضـــرورة الوعـــي بآثار الفيـــروس، وأهمية 

وعـــدم  المنـــزل  فـــي  والجلـــوس  الحـــذر 
التجمـــع واالكتفاء بالتواصـــل عبر الهاتف 

أو باالتصال المرئي. 
 إلى ذلك أوضح سيد طاهر السيد محسن 
أن التطعيم ال يقي من اإلصابة بالفيروس 
بشـــكل كامـــل ولكنـــه يخفف مـــن أعراضه 
عنـــد اإلصابـــة، لـــذا مـــن األهميـــة أن يبادر 
الجميـــع بأخـــذ التطعيـــم، وتشـــجيع جميع 
أفـــراد األســـرة واألصدقاء علـــى أخذ أحد 
التطعيمـــات المتوافـــرة، فقد لمـــس الفرق 
بين تجربته الخفيفة مع الفيروس مقارنة 
بتجربة أخيه التي تعتبر أكثر شدة بسبب 
عدم أخذه للتطعيم إذ عانى من ضيق في 

النفس وكحة شديدة.
وعن تفاصيل تجربته أوضح ســـيد طاهر 
أنـــه أصيـــب به بعـــد تلقي الجرعـــة الثانية 
بــــ 25 يومـــا، إذ أصيـــب بالســـعال والزكام، 
ورغـــم صعوبـــة التجربة إال أنه يشـــكر هللا 
على إصابته بأعراض خفيفة تشبه الزكام 
بـــال مضاعفـــات خطيـــرة، مؤكـــدا ضـــرورة 
فتـــرة  خـــالل  المنزلـــي  بالعـــزل  االلتـــزام 

اإلصابة لضمان سالمة المجتمع. 

الـــذي  محمـــود  رضـــا  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
خـــاض تجربـــة مختلفة فـــي تفاصيلها مع 
الفيـــروس، إذ عانـــى مـــن فقدان حاســـتي 
الشـــم والتـــذوق، وبيـــن أن إصابتـــه تعتبر 
خفيفـــة مقارنة بتجارب باقـــي المتعافين، 
والســـبب هو حصوله علـــى التطعيم الذي 
أثـــر كثيرا في درجـــة اإلصابـــة بالفيروس 

وفي أعراضه الظاهرة.
وأوضح أهميـــة التقيد بجميـــع التعليمات 
أخـــذ  وأهميـــة  الصحيـــة،  واإلرشـــادات 
التطعيـــم والحفاظ على مســـتوى عاٍل من 
النفســـية القويـــة واإليمـــان باللـــه، متمنيـــا 
ســـرعة زوال الفيروس التي لن تتحقق إال 

بتكاتف الجهود. 
وفـــي الســـياق ذاته قالت حميـــدة محمود 
إنها أصيبت بالفيروس رغم عدم خروجها 

مـــن المنـــزل، إال أن لقاءهـــا بأحـــد أفـــراد 
أســـرتها كان الســـبب فـــي إصابتها، وبينت 
أهمية رفع درجة الحذر والتقيد بتعليمات 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
كورونـــا، موضحـــة أنهـــا أصيبـــت بأعراض 
زكام عاديـــة إضافـــة إلـــى فقـــدان حاســـم 
الشـــم، وبعد إجراء التحليل تبين إصابتها 
بالفيـــروس، ورأت أن إصابتهـــا بأعـــراض 
خفيفة كان سببها حصولها على التطعيم، 
إذ أكـــد األطبـــاء دوره فـــي التخفيـــف من 

حدة وآثار الفيروس.
 وأكـــدت حميـــدة دور المجتمـــع البحريني 
للتصـــدي لهذه الجائحـــة باعتباره مجتمعا 
واعيـــا وعلـــى درجـــة عاليـــة مـــن الثقافة، 
الوطنـــي  الفريـــق  جهـــود  علـــى  مثنيـــة 
الطبي وجميـــع الكـــوادر الطبية من خالل 

متابعتهم المســـتمرة داخل المستشـــفيات 
والمراكـــز الصحية أو عـــن طريق االتصال 
والمتابعـــة عـــن بعـــد، فهـــي جهـــود كبيـــرة 

وجب شكر القيادة عليها.
أن  عبـــدهللا  طيبـــة  أوضحـــت  وأخيـــرا   
بســـيطة  كانـــت  الفيـــروس  مـــع  تجربتهـــا 
إذ  شـــدة  أكثـــر  أخـــرى  بحـــاالت  مقارنـــة 
أصيبـــت بدوار في الرأس وكحة شـــديدة، 
تطلـــب علـــى إثرهـــا تلقـــي العـــالج داخـــل 
احتاجـــت  أنهـــا  وأوضحـــت  المستشـــفى، 
للمكـــوث في المستشـــفى لمـــدة 6 أيام ثم 
أكملت عالجها في المنزل، وأبدت شكرها 
لمتابعـــة األطبـــاء المســـتمرة، موضحة أن 
الجهـــود التي تقدمهـــا مملكة البحرين هي 
جهـــود جبارة تســـتحق التقدير.  وأوصت 
إال  المنـــزل  مـــن  الخـــروج  عـــدم  بأهميـــة 
للضـــرورة، مؤكـــدة وجوب أخـــذ التطعيم، 
والتقيد باإلجراءات االحترازية، فالكوادر 
الطبيـــة تعمـــل بتفـــاٍن لخدمـــة المواطنين 
والمقيمين لوضع نهاية لهذه الجائحة، بما 

يحفظ صحة وسالمة الجميع.

المنامة - بنا



opinions@albiladpress.com09

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المستهترون... البد من محاسبتهم بشدة
لقـــد فقدنـــا خالل األيـــام الماضية أحبـــاء اختفوا عن أفـــق حياتنا إلى 
األبد، ولم يتركوا لنا ســـوى ذكريات حزينة وحياة شـــاقة وعين تبرق 
مـــن األلـــم وصـــورة غامضـــة كالحلـــم أو األمنيـــة البعيدة، حيـــث نخر 
“فيروس كورونا” في جســـد مجتمعنا ونفـــد صبر المواطنين وعجزوا 
عن ضبط أعصابهم بســـبب المســـتهترين “مواطنيـــن ووافدين” الذين 
أطرقوا برأســـهم نحو األرض وأصبحوا أشـــباحا مخيفة ملتفة بثياب 
قاتمـــة، فهذا يفتح مراســـم “عـــزاء” في بيته وهو يعلـــم مدى خطورة 
التجمعـــات العائليـــة، وكل تفكيـــره الضيق ينحصر في مفهوم ســـأحيا 
وأتغلـــب على الموت، وآخر يتصور أنه في ليلة رأس الســـنة وال يعود 
من “لحواطه” إال في ساعة متأخرة من الليل، وهناك من يتسمر خلف 
الطـــاوالت فـــي المقاهـــي ويدخـــن، والعمالة اآلســـيوية تســـمع الجلبة 

والضوضاء فوق رؤوسها أينما تكون.
يجب على اإلنسان أن يفرض على نفسه قاعدة داخلية حتى يستطيع 
أن يحتفـــظ بتوازنـــه العقلي والعضـــوي، إن الدولة قـــادرة على فرض 
القانون على الشعب بالقوة، لكنها ال تستطيع أن تفرض عليه األخالق، 

فيجـــب أن يدرك كل فرد ضرورة فعل الخير وتجنب فعل الشـــر، وأن 
يرغم نفســـه على اتباع هـــذا المنهاج ببذل جهـــد إرادي، فالعقل وقوة 
اإلرادة واألخـــالق ترتبـــط ببعضهـــا ارتباطـــا وثيقا، بيد ان اإلحســـاس 
األدبـــي أهم بكثير مـــن العقل، وحينما ينعدم هذا اإلحســـاس من أحد 
الشـــعوب فإن كيانـــه االجتماعي كله يبدأ في االنهيـــار البطيء، هكذا 

يقول الدكتور الكسيس كاريل في كتابه “اإلنسان ذلك المجهول”.
ال نعلـــم كيـــف تكـــون هنـــاك فئـــة مســـتهترة ال تميـــز وال تبصـــر وغيـــر 
قـــادرة على التحكم في نفســـها وهي ترى أعـــداد الوفيات واإلصابات 
فـــي ازديـــاد، وصفارات اإلنـــذار ترن في كل بيت. إن هـــؤالء الضعفاء 
والمســـتهترين باإلجـــراءات والتعليمـــات ومعدومـــي الثقـــة بأنفســـهم 
والمتهربيـــن مـــن المســـؤولية يجـــب محاســـبتهم بشـــدة ألنهـــم عامل 
مزعج في المجتمع وأجسام غريبة ينبغي تحطيمها قبل أن تحطمنا، 
فحســـب ما توحي بـــه الروايات أنهم ال يعرفون كلمـــة “التزم واجلس 
فـــي البيت”، وقد تبذل معهم جهودا شـــاقة لتوصيل معنى خطر على 

حياتك وحياة أهلك.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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لعـــل المتابـــع للصحافـــة األميركيـــة في األشـــهر القليلـــة الماضيـــة، يمكنه أن 
يرصـــد حديثا متصاعدا عن عـــودة العنصرية إلى البالد مرة أخرى، وإن في 
أشـــكال مقنعة، وبصورة أو بأخرى، الســـيما في ظل ما جرى في نهاية والية 
الرئيس الســـابق دونالد ترامب، والتشـــظي غير المسبوق الذي أصبح مهددا 

للنسيج األميركي في الحال واالستقبال. 
هـــل حديـــث العنصرية معقود بناصيـــة الواليات المتحـــدة األميركية فقط؟ 
الشـــاهد أن ما تعيشه أوروبا هذه األيام مخيف بدرجة كبيرة، فقد اكتسبت 
الجماعـــات اليمينيـــة العنصريـــة، بتياراتهـــا الشـــوفينية والقوميـــة، العرقية 
والدينية، زخما كبيرا، وباتت تحتل صدارة المشـــهد السياســـي في كثير من 
دول القارة العجوز. مؤخرا انشـــغلت فرنســـا بحديث الجنراالت الفرنســـيين 
الســـابقين، الذين يروجـــون أفكارا أقرب ما تكون إلـــى االنقالب على مدنية 
الدولة الفرنســـية وعلمانيتهـــا، متخذين من اإلســـالموفوبيا تحديدا مدخال 
ألطروحاتهـــم وشـــروحاتهم، أمـــا فـــي ألمانيـــا فقـــد أحـــرزت األحـــزاب ذات 
الصبغـــة العنصرية العديد من االنتصارات السياســـية مؤخرا، وفي المقدمة 
منهـــا، حـــزب البديل من أجـــل ألمانيا، المعـــروف بعدائـــه التاريخي لألجانب 

وخصوصا المسلمين. 

تنتشر الروح العنصرية في عموم أوروبا، ويتوقع المراقبون أن تصل خالل 
الســـنوات القليلة القادمة، حكومات عنصرية إلى ســـدة الحكم في أكثر من 
دولـــة، األمـــر الذي يهدد بشـــكل مخيف مســـتقبل التعايش بيـــن األوروبيين 
أنفســـهم، ذلـــك أن العنصريـــة عادة ما تبـــدأ في مواجهة الغيـــر المختلف، ثم 
تســـري في العقول والنفوس تجاه اآلخر القريب. يعن لنا أن نتســـاءل: “هل 
آفة أوروبا النســـيان، أم أن النسيان أضحى مرض البشرية برمتها، بمن فيها 
مـــن األميركييـــن واآلســـيويين وغيرهـــم؟ كان الظن هو أن العولمة ســـتلغي 
الرؤى العنصرية، انطالقا من أنها تجعل البشرية أسرة واحدة، خصوصا بعد 
أن فقدت الحدود والســـدود الجغرافية قدرتها على منع تواصل البشـــر، ولم 
تعد اإلنسانية قرية صغيرة كما قال من قبل عالم االجتماع الكندي الشهير، 
مارشال مكلوهان، في ستينات القرن الماضي، بل يمكن القطع بأنها أضحت 

حارة صغيرة لكنها حارة مصابة بالنسيان. 
تتبدى العنصرية اليوم في أشـــكال عدة في كل مظاهر المجتمع تقريبا، من 
التمييز المســـتتر في كل نواحي الحياة اليومية، إلى المحاصصة الواضحة 
والمفضوحة فيما يخص الجنســـيات واألعـــراق واألديان. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

العنصرية... آفة الحضارة البشرية

لـــو بحثنـــا في أســـباب تـــردي أوضاع ما يعـــرف بالـــدول الناميـــة، لربما كان 
االحتـــالل عامـــالً مشـــترًكا في جـــل هذه الـــدول، حيث أفرز هـــذا االحتالل 

وضًعا مختالً وجراًحا عميقة بها.
لهـــذا، فمن األمور التي تحســـب أللمانيا ونأمل أن تســـير على نهجها الدول 
األخرى لتستقيم كثير من أحوال الدول النامية، ذلك التوجه نحو التصالح 
مـــع ماضيهـــا االســـتعماري، والذي جســـده تصريـــح وزير الدولة فـــي وزارة 
الخارجيـــة ميشـــيل مونتيفيرينغ في نوفمبـــر 2020م بالقول “عشـــنا لفترة 
طويلة في ألمانيا على وهم أن حقبة االستعمار األلماني مرت بأقل األضرار 

وأنها لم تكن طويلة حتى تخلف أضراًرا حقيقية”.
ومنذ فترة، قامت الحكومة األلمانية بإنشاء نقطة اتصال مركزية للتواصل 
مع المســـتعمرات الســـابقة التي ترغب في اســـتعادة األشـــياء التي ضاعت 
منهـــا، وبـــدأت المتاحـــف والمحفوظـــات بإعـــادة الرفـــات البشـــرية التي تم 
إحضارها أللمانيا في الحقبة االستعمارية من أجل تجارب طبية، كما بدأت 
مدن في تغيير أســـماء بعض الشـــوارع التي تكرم شـــخصيات اســـتعمارية 

سابقة.
أمـــا الخطـــوة األخيرة واألهم في هـــذا الملف، فهي اعتـــراف ألمانيا في 28 
مايـــو 2021 بارتكاب “إبادة جماعية” ضّد شـــعبي هيريرو وناما في ناميبيا 
خالل اســـتعمارها هـــذا البلد األفريقي خـــالل الفترة مـــن 1884 إلى 1915، 
)حيـــث قتل مـــا بين عامي 1904 و1908 عشـــرات اآلالف من أبناء شـــعبي 
هيريـــرو وناما في مذابح ارتكبها مســـتوطنون ألمان، فيما اعتبر أول إبادة 
جماعية في القرن العشـــرين(، متعّهدة بتقديم مســـاعدات تنموية لها تزيد 
قيمتهـــا عن مليار يورو، إذ صرح وزيـــر الخارجية األلماني هايكو ماس في 
بيان بأّنه “اعتبارًا من اليوم سنصنف رسمًيا هذه الحوادث بما هي عليه في 

منظور اليوم: إبادة جماعية”.
هي مســـؤولية تاريخيـــة وأخالقية على الدول االســـتعمارية، لكن التوصل 
لهـــذه النقطة من التســـامح والتصالح، يتطلب أيًضا جهـــاًدا وإرادة وعزيمة 
مـــن قبل الدول التي كانت مســـتعمرة، وعدم اليأس مـــن إمكانية الحصول 

على حقوقها مهما طال الزمن.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

ألمانيا والتصالح مع الماضي

ماذا لو ثبت أن كورونا صنع في ووهان؟ 
ال يـــزال العالـــم كله يئن صحيـــا واجتماعيـــا واقتصاديا ونفســـيا 
بســـبب كورونا، ما عدا الصين، وقد تعرض العالم كله إلى موجة 
ثانيـــة وثالثة مـــن كورونا ما عدا الصين، رغـــم أن الضربة األولى 
للفيروس اللعين كانت من الصين وبالتحديد من ووهان، وكانت 
البدايـــة ســـاخنة جدا هنـــاك، وال يزال عـــدد الوفيات فـــي الصين 
أقـــل عدد من غيرها، رغم أنها مجاورة للهند التي أصابها ما نراه 

يوميا على الشاشات من إصابات ووفيات بعدد مرعب.
قـــد يكـــون لـــدى الصين ســـر علمـــي ال يعرفـــه أحد ســـاعدها على 
مواجهـــة الوباء بشـــكل ناجح جنبها ما أصـــاب غيرها من الدول، 
لكـــن ما نشـــر مؤخرا في صحـــف بريطانية وعالمية هو بال شـــك 
أمـــر خطيـــر. نشـــرت الصحـــف البريطانيـــة أن خبيريـــن بريطاني 
ونرويجـــي أكـــدا حصولهما علـــى دليل إنتاج مختبـــر في ووهان 
“أنغـــوس  البريطانـــي  البروفيســـور  وقـــال  كورونـــا،  لفيـــروس 
دالغليـــش”، وعالـــم الفيروســـات النرويجـــي “بيرغـــر سورنســـن”، 
إنهمـــا توصال إلى “دليل” على األصـــل الصناعي لفيروس كورونا، 
وبحســـب مـــا ذكـــرت صحيفـــة “ديلي ميـــل” فـــإن الدراســـة التي 
أجراهـــا دالغليـــش وسورنســـن، توصلـــت إلى أن علمـــاء صينيين 
طوروا “SARS-Cov-2” في مختبر ووهان، وقالت الدراسة إنهم 
حاولـــوا بعد ذلك “إخفـــاء آثارهم” بطريقة تجعـــل الجميع يعتقد 
أن فيروس كورونا نشـــأ بطريقة طبيعية وليس من صنع بشـــري، 
وقال البروفيسور البريطاني وعالم الفيروسات النرويجي، إنهما 
توصـــال لهذه الخالصة بعـــد تحليل التجارب التي أجراها العلماء 
فـــي ووهـــان بين عامـــي 2002 و2019، وخلصوا إلـــى أن العلماء 
الصينييـــن، وبالتعـــاون مع الجامعـــات األميركية، طـــوروا أدوات 
إلنشـــاء SARS-Cov-2، ووفقـــا للخبيرين حـــاول مختبر ووهان 
جعـــل الفيروس الذي يحدث بشـــكل طبيعي أكثـــر عدوى بحيث 
يتكاثـــر بســـرعة فـــي الخاليا البشـــرية، مرجحيـــن أن العلماء من 
الصيـــن أخذوا “أســـاس” فيروس كورونا مـــن خفافيش الكهوف، 
وأدخلـــوا عليه تغييـــرات أخرى في تركيبته، ليكـــون أكثر عدوى 
وإماتة، ومن بين هذه المكونات الجديدة للفيروس هي سلســـلة 
مـــن أربعة أحمـــاض أمينية، تســـمح للفيروس بااللتحـــام بإحكام 

بالخاليا البشرية مثل المغناطيس.
وبحســـب عالـــم الفيروســـات النرويجـــي فإنـــه مـــن النـــادر وجود 
سلســـلة في الفيروسات الطبيعية من 3 أحماض فقط وليس من 

4 أحماض. 
الســـؤال بعد كل هذا الكالم الذي نشـــرته وسائل اإلعالم: ماذا لو 
ثبت ذلك؟ من ســـيدفع فاتورة الخراب الذي أصاب العالم؟ وهل 
أصبـــح العالـــم مكانا مخيفا إلى هذا الحـــد؟ وهل يمكن أن يتكرر 

العبث بحياة البشر على الكرة األرضية بهذا الشكل.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

كورونا... بيدنا حمايتهم ولكم الخيار
إن القـــرارات التي وردت في آخر مؤتمـــر فعالً كانت منتظرة، 
فقد كانت أكثر حزما، خصوصا أننا تابعنا مؤخرا العدد الكبير 
الـــذي وصلت إليـــه البحرين في الحاالت القائمـــة والتي كانت 
بشكل متواز مع األعداد الكبيرة للفحوصات اليومية التي تتم 
مـــن أجل الوصول الســـريع للحـــاالت القائمة وســـرعة عالجها، 

حفاظا على األرواح وحالتها الصحية.
لذا يســـتوجب علينا اليـــوم جميعًا أن نتكاتـــف ونتعاون، نقف 
وقفـــة جـــادة ونلتزم باإلجـــراءات االحترازية وعـــدم التراخي 
فـــي تطبيقهـــا، والحـــرص علـــى حصولنـــا علـــى التطعيـــم فـــي 

القريب العاجل.
األمـــر جد خطير ويحتاج منـــا لوقفة وطاعة للقرارات، حفاظا 

على سالمة الجميع، فالوطن للكل والبالء إذا نزل عم.
هـــذه فرصـــة ذهبية لتصحيـــح األخطاء الســـابقة والتي كانت 
بســـبب اســـتهتار البعـــض، علينـــا االتعـــاظ مـــن الذين اشـــتدت 

حالتهم وغيبهم المرض عنا. 
لنغتنـــم هذه الفرصة برفع درجات االلتـــزام قبل فوات األوان، 
وعلينا تكثيف القيود حتى ال يبعدنا المرض عن أهلنا وأحبابنا 
ويسيرنا معه نحو المجهول، االلتزام باإلرشادات ودعم فريق 
البحريـــن الطبـــي دورنـــا اليوم، باإلضافـــة إلى الوقـــوف معهم 
وإعانتهـــم ودعـــم جهودهم من خـــالل تطبيق القـــرارات التي 

تصب في مصلحة وسالمة الجميع.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة



أعلنت “إيزي” للخدمات المالية، الشـــركة 
المرخصـــة مـــن قبـــل مصـــرف البحريـــن 
المركـــزي كمـــزود لخدمـــات الدفـــع، عـــن 
عزمهـــا لطـــرح خدمـــة “الطلب المســـبق” 
 )  EazyPay SoftPOS( لتطبيـــق 
 Google“ ـــا فـــي متجر الــــ المتوفـــر حاليًّ
Play Store”، وذلـــك لمســـاعدة أصحاب 
والمشـــاريع  والمؤسســـات  األعمـــال 
التجاريـــة في تيســـير أعمالهم التجارية، 
حيث ســـيتم اإلعالن عـــن تاريخ إطالق 
ا خـــالل األســـابيع  هـــذه الخدمـــة رســـميًّ

القليلة القادمة.
الرقمـــي  التطبيـــق  تطويـــر  تـــم  وقـــد 
إلجراء معامـــالت الدفع “الال تالمســـية” 
بنظـــام  الذكيـــة  الهواتـــف  باســـتخدام 
“األندرويد” واعتماده كوســـيلة مباشـــرة 
لقبـــول المدفوعـــات كنظـــام نقـــاط البيع 
)POS(، كمـــا يتضمـــن التطبيـــق خاصية 
تســـجيل مبسطة وسريعة تمكن العمالء 

من أصحاب األعمـــال التجارية من فتح 
معـــدودة  دقائـــق  فـــي  تجـــاري  حســـاب 
تالمســـية”  “الـــال  المدفوعـــات  وقبـــول 
بشـــكل فوري، لتصبح بذلـــك “إيزي” أول 
مـــزود خدمـــات دفـــع يطلـــق مثـــل هـــذا 
التطبيق و الخدمـــة المبتكرة في مملكة 
البحريـــن، وبأقل رســـوم محتســـبة على 
التاجـــر، وذلك لخدمة أصحـــاب األعمال 

والمؤسسات والمشاريع التجارية.

ومـــن جانبـــه، قـــال المؤســـس والرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة )إيـــزي( نايـــف العلوي 
“نحـــن في “إيـــزي” نفخـــر بحصولنا على 
خدمـــات  لتقديـــم  يخولنـــا  ترخيـــص 
عمليـــات االســـتحواذ الماليـــة المباشـــرة 
للقطاع التجـــاري وذلك من ِقبل مصرف 
البحرين المركزي، الذي نكن له كل الشكر 
واالمتنـــان لدعمـــه الدائـــم والالمحـــدود 
لنـــا ولكافـــة القطـــاع المالـــي فـــي مملكة 
البحرين، كما نثمن الجهود والدعم الذي 
حصلنـــا عليـــه من شـــركاؤنا فـــي النجاح 
من شـــركة “Benefit” الســـباقة في تبني 
المبـــادرات المبتكـــرة، وسنســـعى بدورنا 
بشـــكل دائم للمساهمة في تسريع عملية 
إحـــالل العملـــة الرقميـــة، وتقليـــص دور 
العملـــة الورقية فـــي المجتمع البحريني، 
وذلـــك تماشـــًيا مـــع رؤيـــة االقتصاديـــة 
للمملكة والتي تهدف إلى تطوير القطاع 

المالي.

أعلـــن مصـــرف الســـالم عـــن رعايتـــه 
للدراســـات  البحريـــن  معهـــد  لمكتبـــة 
فـــي   ”BIBF“ والماليـــة  المصرفيـــة 
خليـــج  بمنطقـــة  الجديـــد  المبنـــى 
البحريـــن والتي ســـُيطلق عليها اســـم 
“مكتبة مصرف السالم”، حيث سيتم 
افتتاحها بالتزامن مع تدشين المبنى 

الجديد للمعهد.
الرئيـــس  قـــال  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي للمجموعـــة لـــدى مصـــرف 
“نفتخـــر  النايـــض  رفيـــق  الســـالم، 
بالشـــراكة االســـتراتيجية مـــع معهـــد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
والماليـــة “BIBF”  والتـــي أثمـــرت عن 
العديد من المبـــادرات المتنوعة، كان 
آخرهـــا دعـــم مكتبة مصرف الســـالم 
بالمبنـــى الجديد للمعهـــد، حيث تأتي 
هذه الخطوة تحت مظلة مسؤوليتنا 
التعليـــم  قطـــاع  لدعـــم  االجتماعيـــة 

وتوفيـــر مصـــادر التعلـــم للطلبـــة، مما 
ُيســـاهم بالنهوض بالمستوى الثقافي 
والتعليمـــي لمختلـــف فئـــات المجتمع 

بمملكة البحرين”.
ومـــن جانبه، قال المديـــر العام لمعهد 
المصرفيـــة  للدراســـات  البحريـــن 
أحمـــد  الدكتـــور    ”BIBF“ والماليـــة 
والتقديـــر  بالشـــكر  “نتقـــدم  الشـــيخ 
لمصرف الســـالم على دعمهم السخي 

ومبادرتهـــم الكريمة برعايـــة مكتبتنا 
الجديـــدة، كمـــا نـــود اإلشـــادة كذلـــك 
بمساعيهم االستراتيجية التي تصب 
فـــي مصلحة تنمية القطاع المصرفي 
والمالي، باإلضافة إلى توفير الموارد 
واألدوات التعليميـــة الضرورية لدعم 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي، مما سيســـهم 
باالرتقاء بمستوى التعليم في مملكة 

البحرين بشكل كبير”.

أحمد الشيخ  رفيق النايض نايف العلوي

ـــة ـــة المقبل ـــابيع القليل ـــال األس ـــميا خ ـــة رس ـــاق الخدم إط للمصرف االجــتــمــاعــيــة  الــمــســؤولــيــة  مــظــلــة  تــحــت 
”EazyPay“ إيزي” تطرح “الطلب المسبق” لتطبيق“ “السالم” يدعم مكتبة معهد BIBF الجديدة

“اإلمساك المعقد“ لألطفال يحتاج لتدخل جراحي
األطفـــال  جراحـــة  استشـــاري  صـــّرح 
بالمستشـــفى الملكي للنساء واألطفال 
الدكتور حسين أحمد حمد، أن اإلمساك 
عند األطفال مشكلة شائعة، في معظم 
الحـــاالت يمكن أن يكون األمر بســـيًطا 
ويمكن عالجه من خالل تعديل النظام 
الغذائـــي باإلضافة إلى بعـــض األدوية، 
وقـــد يكـــون اإلمســـاك مشـــكلة معقـــدة 

وتحتاج إلى تدخل جراحي.
 التاريـــخ الصحـــي المفصـــل والفحص 
البدني هما المفتاح لتشـــخيص السبب 
الكامن لإلمساك وتوجيه العالج. بدأت 
طفلتنـــا هالـــة تعانـــي من اإلمســـاك بعد 
والدتهـــا بفتـــرة وجيزة واســـتمر حتى 
بلوغها ســـن ستة أشـــهر، ُنصحت عائلة 
هالة بكيفية عالج اإلمساك بعدة طرق 
لكن دون وجود أدنى تحســـن ومن ثم 
تمت رؤية هالة من قبل الدكتور سهيل 

الجهـــاز  أمـــراض  )استشـــاري  شـــبيب 
المستشـــفى  فـــي  لألطفـــال(  الهضمـــي 
والحـــظ  واألطفـــال  للنســـاء  الملكـــي 
إصابتها بتضيق في فتحة الشرج. كان 
عليها عمل أشعة واستشارة جراحية. 

عندمـــا قمـــت بفحصهـــا، كانـــت مصابة 
وهـــو  المســـتقيمي  العجـــان  بالناســـور 
الشـــرجية  الخلقيـــة  التشـــوهات  أحـــد 
لـــدى األطفـــال حيث لـــم تنمـــو منطقة 
إذ  بشـــكل جيـــد.  والمســـتقيم  الشـــرج 

بدأنا بتوســـيعها وغسلها لمدة شهر بعد 
ذلـــك خضعت للفحص تحـــت التخدير 
لتحديد موقع العضلة المعاصرة، كانت 
فتحة الناســـور خارج العضلة العاصرة 
وهذا يشير إلى الحاجة إلى التصحيح 

الجراحي. 

جراحيـــة  لعمليـــة  هالـــة  خضعـــت 
بنـــاء  إلعـــادة  ســـاعات   3 اســـتغرقت 
منطقـــة الشـــرج وكانـــت ناجحـــة وللـــه 
الحمـــد وتعافت بشـــكل ســـلس وبدأت 
في إخـــراج البـــراز بشـــكل طبيعي بعد 

ساعات قليلة من الجراحة. 

أكملـــت متابعة حالتها في المستشـــفى 
وغـــادرت إلـــى المنزل مـــع حركة أمعاء 
طبيعيـــة مـــن 4 إلى 5 مـــرات بدون أي 

صعوبة.
طلـــب  علـــى  دائًمـــا  اآلبـــاء  نشـــجع 
طفلهـــم  كان  إذا  الطبيـــة  االستشـــارة 

يكـــون  أن  يمكـــن  باإلمســـاك.  مصاًبـــا 
اإلمساك أيًضا بســـبب مشكلة جراحية 
يمكن تصحيحهـــا وإعطاء الطفل نمط 
حيـــاة طبيعـــي. تأكـــد دائًما مـــن تقديم 
تاريخ مفصـــل وفحص طفلك من قبل 

طبيب مختص.

هالة ووالديها حسين حمدي سهيل شهيب

التاريخ الصحي 
والفحص البدني 

هما المفتاح 
للتشخيص
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HUAWEI Mate�  يقـــدم حاســـوب
مدعوًمـــا  المحمـــول،   Book D 4
الجيـــل  مـــن   Intel Core بمعالـــج 
العاشر، لمستخدميه أداًء سريًعا ال 
مثيل له، وتقنية العرض على عدة 
شاشات تجعل منه األكثر ذكاًء من 
أي وقت مضـــى. وقد صمم الجهاز 
المســـتهلكين  احتياجـــات  ليلبـــي 
الشـــباب وليوفـــر أداًء مذهـــالً فـــي 
مختلف سيناريوهات االستخدام، 
ســـواء للتعلـــم أو ألداء مهام العمل 
أو لالســـتمتاع بتجـــارب الوســـائط 

المتعددة.
فباإلضافـــًة إلـــى معالجـــه الذي تم 
تعزيـــز قوتـــه، تـــم تزويد حاســـوب 
 HUAWEI MateBook D 14
رســـوميات  ببطاقـــة  المحمـــول 

 NVIDIA GeForce MX250
الجديـــدة كليـــًا والتـــي تعمـــل على 
تعزيـــز أداء معالجـــة الرســـوميات 
بســـرعة أكبـــر. عـــالوًة علـــى ذلـــك، 
فـــي  المبتكـــرة  التقنيـــات  تجتمـــع 
علـــى  العـــرض  مثـــل  الحاســـوب 
عـــدة شاشـــات وزر الطاقـــة الـــذي 
يضـــم تقنيـــة التعـــّرف علـــى بصمة 
اإلصبع وخاصية الشـــحن العكسي 
وبطاريـــة عاليـــة الســـعة لتحســـين 
تجربة المســـتخدم بشـــكل شـــامل. 
وتعمـــل تلـــك المزايا علـــى االرتقاء 
بالحاســـوب المحمـــول الصغير من 
إلـــى رفيـــق ذكـــي  أداة لإلنتاجيـــة 
للمســـتهلكين الشـــباب ال غنـــى عنه 
في المدرســـة أو العمل أو األنشطة 

اليومية.

“HUAWEI MateBook D 4” األكثر ذكاًء

لتوفير تجربة متفوقة لمشتركي البيانات المتنقلة في المنطقة

خال مشــاركتها في مهرجان الشــارقة القرائي الثاني عشر

“زين” أول شركة توسع شبكة اتصاالتها بمدينة سلمان

نسرين النور تدعو لالهتمام بـ“سينما ومسرح” الطفل

أصبحت “زين البحرين”، الشـــبكة الرائـــدة للبرودباند 
المتنقل في البحرين، أول مشغل شبكة يوسع شبكة 
اتصاالتـــه المعـــززة بشـــبكات الموبايـــل والبرودبانـــد 
المتنقل في مدينة ســـلمان، التي ُتعد واحدة من أكثر 
مشـــاريع اإلســـكان طموًحا في المملكـــة، وتضم أكثر 
مـــن 15,000 وحـــدة ســـكنية تطـــرح بأســـعار معقولة 
وتضـــم نحـــو 10,000 شـــقة وأكثر مـــن 5000 منزل. 
وتهدف مدينة ســـلمان إلى تزويد الســـكان بأســـلوب 
حيـــاة متكامـــل بما في ذلـــك المرافق مثـــل المدارس 
والمســـاجد والرعايـــة الصحيـــة والمكتبـــات والمتنزه 
الواســـع في قلب المدينة. وُيعد توســـيع شـــبكة “زين 
البحريـــن” فـــي مدينـــة ســـلمان خطـــوة مهمـــة لربـــط 
ســـكانها وتوفير تجربـــة متفوقة لمشـــتركي البيانات 
المتنقلـــة فـــي المنطقـــة، الســـيما وأن “زيـــن البحرين” 
اســـتثمرت بكثافة في توسيع الشبكة لمواكبة الطلب 
المتزايد من المســـتهلكين وتوفير تجربة متفوقة وال 

مثيل لها في مجمعي 581/583 بالمدينة.

وبمناســـبة االنتهـــاء من توســـعة الشـــبكة فـــي مدينة 
ســـلمان، قال مديـــر التكنولوجيا في “زيـــن البحرين”، 
علـــي اليهـــام “ُيعـــد توســـعة الشـــبكة خطوة أساســـية 
بالنســـبة لنا في “زيـــن البحرين”، ونحن نواصل تعزيز 

وصولنـــا لتقديـــم خدمـــات موثوقـــة وعالية الســـرعة 
بنجـــاح. والبيانـــات المتنقلة عاليـــة الجودة وخدمات 
فـــي  حديًثـــا  المطـــورة  للمناطـــق  العريـــض  النطـــاق 
البحرين. لقد استثمرنا في أحدث الحلول التي يمكن 
أن تزيـــد من تغطيتنا وســـرعتنا إلى أقصى حد، ومع 
توســـعة الشبكة، نأمل في تلبية الطلب المتزايد على 
خدمات الموبايل والبرودباند المتنقل وسط االرتفاع 
أنحـــاء  فـــي جميـــع  البيانـــات  فـــي اســـتهالك  الحـــاد 

البحرين، السيما بين سكان مدينة سلمان”.
وواصـــل اليهـــام تصريحـــه قائـــاًل “نحـــن فـــي “زيـــن 
أولوياتنـــا،  صـــدارة  فـــي  عمالءنـــا  نضـــع  البحريـــن”، 
ولطالمـــا اهتممنا دوًما باحتياجـــات االتصال الخاصة 
بهـــم ونقـــدم لهم خدمـــة عمـــالء اســـتثنائية وخطًطا 
تســـاعدهم في تحســـين تجربة اتصاالتهـــم المتنقلة، 
ونأمـــل أن يحصـــل المزيد والمزيد من ســـكان مدينة 
ســـلمان علـــى تجربـــة شـــيقة مـــع شـــبكتنا الســـريعة 

والمرنة في أعقاب هذا التوسع األخير”.

دعت كاتبة قصص األطفال البحرينية 
نســـرين النور، إلـــى االهتمـــام بالقراءة 
وتشـــجيع األجيال عليهـــا، وذلك خالل 
الشـــارقة  مهرجـــان  فـــي  مشـــاركتها 
القرائي للطفل الثاني عشر والذي أقيم 
برعاية ســـمو الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى، حاكم 
إمـــارة الشـــارقة في الثامن والعشـــرين 
مـــن شـــهر مايـــو، وذلـــك عبـــر االتصال 

المرئي.
اهتمـــام  ضـــرورة  إلـــى  النـــور  ولفتـــت 
المؤسســـات المعنيـــة بشـــؤون الطفـــل 
والتركيـــز  والخليـــج،  البحريـــن  فـــي 
على ســـينما ومســـرح الطفل لما لهذين 
المجاليـــن مـــن دور كبيـــر فـــي تنميـــة 
مهارات الطفل وذائقته، حيث الحظت 
إقبال األطفال من خالل ورش القراءة 

وبرامج الحكواتي التي شاركت بها.
وطـــرح اللقـــاء الذي عقـــد على هامش 
المهرجان في مركز “إكســـبو الشـــارقة” 
موضـــوع  “لخيالـــك”  شـــعار  تحـــت 
بعنوان “أمام الشاشـــات”، بإدارة إيمان 
اليوســـف، ومشـــاركة الممثـــل وأديـــب 
األطفـــال البريطانـــي سيباســـتيان دي 
ســـوزا، حيث ناقش موضـــوع األجهزة 

الحديثـــة  والتكنولوجيـــا  الذكيـــة 
ودورهما فـــي أدب األطفال، وتطرقت 
نســـرين لموضوع سيطرة التكنولوجيا 
فـــي الوقـــت الحاضـــر وكيـــف لجائحة 
عليهـــا  اإلقبـــال  فـــي  الـــدور  الكورونـــا 
بشـــكل كبيـــر، كمـــا ذكر دي ســـوزا رغم 
سلبيات األجهزة، إال أن إقبال األطفال 
علـــى القـــراءة مـــن خاللهـــا أفضـــل من 

العـــزوف عـــن القـــراءة بتاًتـــا، والملفت 
أن القاســـم المشترك بين العالم العربي 
وبريطانيـــا كمـــا ورد في نقـــاش الندوة 
من قبل المســـتضيفين، أن األطفال ما 
زالوا مقبليـــن على القراءة بالتشـــجيع 

والتحفيز عليها.
وشـــارك في المهرجان 172 ناشـــًرا من 
15 دولـــة عربيـــة وأجنبيـــة، باإلضافـــة 
إلى نخبة من الكتـــاب والفنانين الذين 
قدموا لألطفال واليافعين 537 فعالية 
ونشـــاًطا متخصًصـــا وسلســـلة عروض 
مســـرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم 
العرب.وعلى مســـار “معرض الشـــارقة 
دورتـــه  فـــي  الطفـــل”  كتـــب  لرســـوم 
التاســـعة، فقد شـــارك فيـــه 395 مبدًعا 
مـــن 50 دولة منهم 106 مشـــاركين من 

15 دولة.
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