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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الملك  الجاللـة  صاحـب  إلى  تهنئة  برقية  المفدى،  البالد  عاهل 
كارل السـادس عشـر جوستاف ملك مملكـة السويـد، وذلك بمناسبة 
الوطني لبالده، أعرب جاللته فيها عن أطيب تهانيه  اليوم  ذكرى 

وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة 
وذلك  السويد،  السادس عشر جوستاف ملك مملكة  كارل  الملك 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.
بموفور  لــه  وتمنياته  تهانيه  خــالــص  عــن  فيها  ســمــوه  أعـــرب 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ال�وزراء  رئي��س  العه�د  وول�ي  المل�ك 

يهنئ�ان مل�ك ال�س�ويد بالي�وم الوطن�ي

وزيــرة  الــصــالــح  بنت سعيد  فائقة  األســتــاذة  ــادت   أشـ
تدعم  الخطط  التي  الوطنية  الكفاءات  بجهود  الصحة 
والبرامج التي يتم تنفيذها في سبيل التصدي ومواجهة 
التي  االيجابية  النتائج  مثمنة  كــورونــا،  فيروس  جائحة 
تم تحقيقها في هذا الشأن لدعم جهود الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ 
ــرة الــصــحــة  ــ ــــدت وزيــ عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــجــمــيــع. وأكــ
الــتــي تم  لــدى زيــارتــهــا أمــس لــوحــدة الــتــرصــد والمتابعة 
تقديم  أجــل  مــن  الصحة  وزارة  بمبنى  مــؤخــرا  تدشينها 
القائمة  الحاالت  وتتبع  الصحة في ترصد  الدعم إلدارة 
ــدور الـــذي يضطلع به  بــفــيــروس كـــورونـــا، عــلــى أهــمــيــة الــ
من  المخالطين،  أثــر  وتتبع  بــاإلتــصــال  المعني  الفريق 
أجل مساندة الصحة العامة لمواجهة الفيروس، خاصة 
في مجال اإلتصاالت والمتابعة والتنسيق لمساعدة هذه 
الـــالزم القيام  ــراء  الــحــاالت، بــهــدف اطــالعــهــم على اإلجــ
إلــى متابعة  إضــافــة  بــالــفــيــروس،  بــاإلصــابــة  والمتعلق  بــه 

اإلجراءات الوقائية المتبعة.  وأعربت الوزيرة عن شكرها 
كان  ممن  البحريني  المجتمع  مــن  فــرد  لكل  وتقديرها 
لـــه الـــــدور فـــي ســبــيــل مــواجــهــة الــجــائــحــة. ومـــن جانبها 
اســتــعــرضــت الـــدكـــتـــورة نــجــاة أبــوالــفــتــح مـــديـــرة الصحة 
الترصد  فريق  لدعم  خصصت  التي  الفرق  مهام  العامة 
التي  والــمــســئــولــيــات  األمــــراض  مكافحة  بقسم  والــتــتــبــع 
مستمرة  عملية  الوبائي  الرصد  بأن  مبينة  لهم،  أسندت 
ومنتظمة لجمع المعلومات من المعنين بهدف تحديد 
االحتياجات واألوليات من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
قدم  على  تعمل  الفرق  بــأن  وبينت  المناسب.  الوقت  في 
التاسعة صباحا  تبدأ من  اليوم  في  نوبتين  بواقع  وســاق 
إلى الساعة التاسعة مساء، ويتم خاللها اإلتصال بجميع 
األشـــخـــاص فـــي الــقــوائــم الـــمـــحـــددة، واالســتــفــســار منها 
الترصد  فريق  تساعد  التي  العامة  المعلومات  بعدد من 
والتقصي في االكتشاف المبكر للفيروس واحتوائها في 

مراحلها المبكرة قبل انتشاره ألشخاص أكثر. 

وزي��رة ال�سح��ة ت�س��يد بدور وح��دة التر�س��د والمتابعة في تقدي��م الدعم للح��االت القائمة

}  وزيرة الصحة لدى زيارتها لوحدة الترصد والمتابعة.

ــيـــد جـــــــواد بــن  اســـتـــقـــبـــل الـــسـ
ســــالــــم الــــعــــريــــض نــــائــــب رئـــيـــس 
ــلـــس الــــــــــــوزراء صــــبــــاح أمـــس  مـــجـ
السفير  الــحــكــومــة  بــــدار  بمكتبه 
ــــي ســفــيــر  ــوكـ ــ ــايـ ــ ــاسـ ــ مــــيــــامــــوتــــو مـ
لــــدى مملكة  الــصــديــقــة  الـــيـــابـــان 
تعيينه  بمناسبة  وذلك  البحرين، 
مملكة  في  لبالده  جــديــدًا  سفيرًا 

البحرين.
ــــب نــائــب  ــــالل الـــلـــقـــاء رحـ وخــ
بالسفير،  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس 
وهـــنـــأه بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــرا 
لــــبــــالده فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
في  والنجاح  التوفيق  له  متمنيًا 

مهامه  لتسهيل  تعاون  كل  سيلقى  أنــه  مؤكدًا  الدبلوماسية،  مهامه 
الدبلوماسية من قبل جميع المسؤولين في المملكة.

من جانبه أعرب السفير عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس 
الوزراء وحكومة مملكة البحرين على ما لقيه من تجاوب وتعاون من 
كافة المسؤولين بالمملكة، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها الكريم 

مزيدا من التقدم واالزدهار.

ج�������واد ال���ع���ري�������س ي�����س��ت��ق��ب��ل 

ال�����س��ف��ي��ر ال���ي���اب���ان���ي ال��ج��دي��د

} جواد العريض.

أدانت وزارة خارجية مملكة 
مليشيا  إطالق  بشدة  البحرين 
المدعومة  اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي 
من إيــران طائرة من دون طيار 
خميس  مدينة  تــجــاه  مفخخة 
مـــشـــيـــط بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
مستنكرة  الشقيقة،  السعودية 
في  الــحــوثــي  مليشيا  اســتــمــرار 
اعتداءاتها اإلرهابية الممنهجة 
واألعيان  المدنيين  الستهداف 
الـــمـــدنـــيـــة فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة، بــمــا 
انتهاًكا صارًخا للقوانين  يمثل 

الــدولــيــة والـــمـــبـــادئ اإلنــســانــيــة 
واألخالقية.

الــخــارجــيــة  وزارة  وتـــشـــيـــد 
ــوات تحالف  بــقــدرات وكــفــاءة قـ
التي  اليمن  في  الشرعية  دعــم 
الطائرة  اعــتــراض  مــن  تمكنت 
وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة 
البحرين مع شقيقتها المملكة 
العربية السعودية ودعمها لكل 
ما تتخذه من إجــراءات للدفاع 
وسالمة  واستقرارها  أمنها  عن 

أراضيها.

ال��خ��ارج��ي��ة ت��دي��ن اإط�����اق ال��ح��وث��ي��ي��ن 

ط����ائ����رة م��ف��خ��خ��ة ت���ج���اه ال�����س��ع��ودي��ة

الــذي  اإلرهــابــي  الهجوم  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانـــت 
الصومال  وقع قرب محطة حافالت في مدينة مقديشو بجمهورية 
ــة عــشــرات  ــابـ الــفــيــدرالــيــة الــشــقــيــقــة، والـــــذي أســفــر عـــن مــقــتــل وإصـ
األبرياء، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها ألهالي وذوي الضحايا 
وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل 
للمصابين جراء هذا العمل اإلرهابي الجبان الذي يتعارض مع كل 

القيم والمبادئ األخالقية واإلنسانية. 
جمهورية  مع  البحرين  مملكة  تضامن  الخارجية  وزارة  وتؤكد 
الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة فــي كــل مــا تــتــخــذه مــن إجـــــراءات لمكافحة 
واالستقرار،  األمن  على  والحفاظ  المتطرفة  اإلرهابية  التنظيمات 
مــجــددة مــوقــف الــمــمــلــكــة الـــرافـــض لــكــل أشــكــال الــعــنــف والــتــطــرف 

واإلرهاب.
سولهان  بلدة  على  المسلح  الهجوم  الخارجية  وزارة  أدانــت  كما 
المدنيين  من  المئات  بحياة  أودى  والــذي  فاسو،  بوركينا  شمال  في 
وذوي  والــمــواســاة ألهالي  التعازي  بالغ  عن  معربة  آخــريــن،  وإصــابــة 
بسرعة  للمصابين  وتمنياتها  فــاســو،  بوركينا  ولحكومة  الضحايا 
ينبذ اإلرهاب  الذي  الراسخ  البحرين  الشفاء، مؤكدة موقف مملكة 
والتطرف والعنف، والداعي إلى تضافر كل الجهود الدولية لمكافحة 

اإلرهاب بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله.

الهجومي���ن تدي���ن  الخارجي���ة  وزارة 

وبوركينافا�سو ال�سومال  في  االإرهابيين 

أهمية  ومختصون  أطــبــاء  أكــد 
)الثالثة(  المنشطة  الجرعة  أخــذ 
لــمــا لــهــا مـــن دور كــبــيــر فـــي تــعــزيــز 
المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى 
ــادة خــــاصــــة فـــــي الــــظــــروف  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
النظام  فيها  يشهد  الــتــي  الــراهــنــة 
الصحي في العالم تزايدًا كبيرًا في 
بفيروس  القائمة  الــحــاالت  أعـــداد 
كــورونــا )كــوفــيــد 19(، وأوضــحــوا أن 
خطوات  اتــخــذت  البحرين  مملكة 
الفيروس  مع  التعامل  على صعيد 
ــن مـــراحـــلـــه بما  ــل مــرحــلــة مـ ــي كـ فـ
الجائحة  عــلــى  التغلب  فــي  يسهم 
صحة  على  حفاظا  لها  والتصدي 

وسالمة الجميع.
وأثــنــى األطـــبـــاء عــلــى الــجــهــود 
الــبــحــريــن بقيادة  لــفــريــق  الــوطــنــيــة 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ولــي 
في  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد 
الــتــصــدي لــلــجــائــحــة، مــؤكــديــن أن 
وال  يــضــر  ال  التطعيمات  اخــتــالف 
تكافح  جميعها  ألنها  فــارقــا  يشكل 
ــا واحـــــــــــًدا، مـــوضـــحـــيـــن أن  ــروًســ ــيــ فــ
هـــذه الــتــطــعــيــمــات تــقــلــل مــن نسب 
العناية  إلــى  تحتاج  التي  الــحــاالت 
الطبية داخل المستشفى، فبحسب 
رصد الحاالت القائمة تبين أن غير 
القائمة  الــحــاالت  مــن  المطعمين 
العناية في  إلــى  هــم األكــثــر حــاجــة 
الوفيات  نسبة  أن  كما  المستشفى، 
لدى المطعمين أقل كثيرا من غير 

المطعمين. 
وأكدت الدكتورة بسمة الصفار، 
والوبائيات  عامة  صحة  استشاري 
ــوزارة  رئــيــســة مــجــمــوعــة الــتــمــنــيــع بــ
بالقرارات  االلتزام  أهمية  الصحة، 
الصادرة عن الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، موضحة 
فــــوق 50 عــامــا  الــســن مـــن  كــبــار  أن 

والــمــصــابــيــن بــالــســمــنــة الــمــفــرطــة 
األمامية،  الصفوف  في  والعاملين 
ــر عـــرضـــة  ــ ــثـ ــ ــئــــات األكـ ــفــ ــن الــ ــ ــم مـ ــ هـ
للخطر وبحاجة فعلية إلى تنشيط 
الوقاية لديهم من الفيروس، وتأتي 
هذه الخطوة بهدف تقوية المناعة 
من  المنشطة  الجرعة  كانت  ســواء 
كانت  أو  األول  التطعيم  نــوع  نفس 
ــر، فــهــي تــســهــم في  مـــن تــطــعــيــم آخــ

زيادة المناعة.
بروتوكول عاملي للتطعيمات 

ومـــن جــانــبــهــا قــالــت الــدكــتــورة 
عائلة  طب  استشارية  الصفار،  ريم 
ورئيس المنطقة الصحية الرابعة، 
إنه بناء على البروتوكوالت الطبية 
لــمــواجــهــة هـــذه الــجــائــحــة، يــوصــي 
ــاء بـــأخـــذ الـــجـــرعـــة الــثــالــثــة  ــبــ األطــ
المناعي  الجهاز  لتقوية  المنشطة 
ــم وبــــالــــتــــالــــي تـــقـــويـــة  ــســ ــجــ فــــــي الــ
حــدوث  لــتــفــادي  المجتمع،  مناعة 
الــشــديــدة، فهو أمــر يتم  األعــــراض 
إن  وقالت  عالمي،  بروتوكول  حسب 
مملكة البحرين نجحت في تطعيم 
الـــســـكـــان  ــــن  مـ  %75.5 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ
الــمــؤهــلــيــن، وبــيــنــت أن الــهــدف هو 
إلــى نسب أعلى مــن أجل  الــوصــول 
الحفاظ على سالمة الناس وتقوية 
استجابة الجهاز المناعي، للتقليل 
من أعداد الوفيات واإلصابات بإذن 
اهلل، مــؤكــدة أهــمــيــة االلـــتـــزام الــتــام 
ــراءات الــوقــائــيــة لــلــحــد من  ــ ــاإلجـ ــ بـ

انتشار الفيروس.
دور الدولة وتقدير العالم 

ــى ذلـــــــك؛ أكـــــــدت الـــدكـــتـــورة  ــ إلــ
هـــالـــة الــعــســومــي، اســتــشــاريــة طب 
ــات األمـــومـــة  ــدمــ ــب خــ ــائــ عـــائـــلـــة ونــ
الصحية  الــرعــايــة  فـــي  والــطــفــولــة 
الوطني  الفريق  احترافية  األولية، 
كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي  الطبي 
وبينت  الجائحة،  مــع  التعامل  فــي 

أن الــجــرعــة الــمــنــشــطــة تــأتــي بــنــاء 
ــريـــق الــوطــنــي  ــفـ عـــلـــى إرشـــــــــادات الـ
الجرعة  دور  أكــــدوا  الــذيــن  الــطــبــي 
الجهاز  وتنشيط  تعزيز  الفعال في 
ــذا لــيــس فـــي مملكة  الــمــنــاعــي، وهــ
البحرين فقط بل في العالم أجمع 
التوصيات  بحسب  يــأتــي  أمـــر  وهـــو 
الــجــرعــة  وأن  خـــاصـــة  الـــعـــالـــمـــيـــة، 
ولكبار  األولــى  للصفوف  مخصصة 
السن وبعض الحاالت التي تستلزم 
ــادة الــوقــايــة لــديــهــم، وهـــذا دليل  زيــ
على  البحرين  مملكة  حــرص  على 

ضمان الصحة العامة.

أبجديات الصحة العامة 
ــور حـــســـن الــــفــــرج،  ــتــ أمـــــا الــــدكــ
ــاز  ــهــ ــجــ ــال والــ ــ ــ ــفـ ــ ــ اســـــتـــــشـــــاري األطـ
والكبد بمجمع  والتغذية  الهضمي 
مساعد  وأســتــاذ  الطبي  السلمانية 
فأوضح  الــعــربــي،  الخليج  بجامعة 
أن الجرعة المنشطة تعطي مناعة 
وأفضل، وهي خاصة ببعض  أطــول 
الفئات المحددة، وبين توقعه ألخذ 
المنشطة،  الجرعة  لهذه  الجميع 
فالمناعة بطبيعتها تقل بعد مرور 
فترة من الزمن، وبالتالي البد من 
مستوى  عــلــى  للحفاظ  التنشيط 

ــة الــــمــــطــــلــــوب، وتـــنـــشـــيـــط  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ الـ
األجسام المضادة في الجسم، كما 
األنفلونزا  فــيــروس  فــي  الــحــال  هــو 

الموسمية السنوي. 
فيروس نشط ومتغير 

ــتــــور  ــبــــه قـــــــال الــــدكــ ــانــ ومـــــــن جــ
ــيــــس قــســم  ــــن رجـــــــب، رئــ مـــنـــصـــور بـ
األطــــــفــــــال بـــمـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة 
التطعيمات هي  إن وظيفة  الطبي، 
بــنــاء أجـــســـام مـــضـــادة فـــي الــجــســم، 
وإن تــحــديــد مـــدى وجــودهــا هــو ما 
الــتــطــعــيــم، فكما  فــاعــلــيــة  يــضــمــن 

األطفال  تطعيمات  مع  الحال  هو 
هـــنـــاك بـــعـــض الــتــطــعــيــمــات الــتــي 
تــــحــــتــــاج إلــــــــى جــــــرعــــــات مــنــشــطــة 
ــاٍل من  ــ لــلــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى عـ
حماية  لضمان  المضادة  األجــســام 
إلـــى الجهود  لــلــجــســم، ولــفــت  أكــبــر 
الــبــحــريــن بقيادة  لــفــريــق  الــوطــنــيــة 
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس مجلس الوزراء في التصدي 
ــن رصـــــدت  ــريـ ــحـ ــالـــبـ ــة، فـ ــحـ ــائـ ــجـ لـــلـ
الـــمـــيـــزانـــيـــات وشـــكـــلـــت فـــريـــقـــا مــن 
المتخصصة،  الــعــلــمــيــة  الــكــفــاءات 
البحثية  الــمــراكــز  بمتابعة  وتــقــوم 
ــة مــــــن أجــــــــل الـــــوصـــــول  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــى نــقــطــة الــنــهــايــة، فــالــحــرب مع  إلـ
الـــفـــيـــروس تــتــطــلــب قـــيـــام الــجــمــيــع 

بدوره بأمانة ومسؤولية.
تنشيط ذاكرة املناعة

وقالت الدكتورة سلوى النعيمي 
ــة  ــاريـ ــشـ ــتـ اســـتـــشـــاريـــة أطــــفــــال واسـ
السلمانية  بمجمع  معدية  أمراض 
الــمــنــشــطــة  ــة  ــرعــ الــــجــ إن  الـــطـــبـــي 
الجهاز  ذاكــرة  تنشيط  بهدف  تأتي 
للقيام  مــســتــعــدا  لــيــكــون  الــمــنــاعــي 
وبــالــتــالــي  الـــفـــيـــروس،  إزاء  بــــــدوره 
التطعيم  تنشيط  عملية  تخضع 
لــلــمــتــابــعــة والــــــدراســــــة، فــالــتــغــيــيــر 
المرض  بشدة  والمتعلق  الحاصل 
يــــتــــوجــــب مــــواكــــبــــتــــه بـــــــإجـــــــراءات 
الموجودة،  المتغيرات  مع  تتناسب 
ــحـــت أن هــــذا األمــــر يــتــم في  وأوضـ
ــبـــحـــريـــن بـــشـــكـــل عــلــمــي  مــمــلــكــة الـ
الفعالية،  مــن  عــال  مستوى  وعــلــى 
فالجرعة المنشطة حددت للفئات 
واإلصـــابـــة،  للخطر  عــرضــة  األكــثــر 
ويمكن فيما بعد إعطاؤها للجميع 

بحسب الحاجة. 

اأطباء يوؤكدون اأهمية الجرعة المن�سطة ودورها في تعزيز المناعة المكت�سبة

} بسمة الصفار.

} سلوى النعيمي.

} حسن الفرج. } ريم الصفار.

} منصور بن رجب. } هالة العسومي.

إطــار  وفـــي  التنسيقية،  الــلــجــنــة  ــقـــرارات  لـ تــنــفــيــًذا 
كورونا  لفيروس  للتصدي  المبذولة  الوطنية  الجهود 
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  افتتح  )كــوفــيــد-19(، 
للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
لمعالجة  الــمــخــصــص  الــطــبــي  الــمــركــز  )كــــوفــــيــــد-19( 
ومتابعتها،  والــمــتــوســطــة  الخفيفة  الــقــائــمــة  الــحــاالت 
ــريـــن الـــــدولـــــي لــلــمــعــارض  ــبـــحـ ــز الـ ــركــ ــن فــــي مــ ــائــ ــكــ والــ
الوطني  الــفــريــق  أعــضــاء  وذلـــك بحضور  والــمــؤتــمــرات، 
الطبي وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي.

صاحب  حضرة  لــدن  مــن  المتواصل  الــدعــم  وثمن 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
الــمــفــدى، كــمــا رفـــع جــزيــل الــشــكــر إلـــى صــاحــب السمو 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
رئيس مجلس الوزراء، على متابعة سموه الدائمة لكل 
أجل  مــن  الــواحــد  البحرين  لفريق  الــمــبــذولــة  الــجــهــود 

تعزيز صحة وسالمة الجميع.
الـــخـــطـــط  أن  الـــتـــفـــقـــديـــة  ــتــــه  وأكــــــــد خـــــــالل جــــولــ
التي  والرقابية  الوقائية  واالستراتيجيات  االحترازية 
ــه الــســرعــة والــتــي  يــتــم الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا عــلــى وجـ
ميداني  مستشفى  تخصيص  على  العمل  أهمها  مــن 
صاحب  من  السديدة  والمتابعة  التوجيهات  على  بناًء 
تأتي  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
في إطار تسخير كل الطاقات واإلمكانيات الهادفة إلى 
استمرار التصدي للفيروس وضمان سالمة وصحة كل 

المواطنين والمقيمين في المملكة.
المقدمة  المخلصة  الوطنية  بالجهود  أشــاد   وقد 
وجه خالل  والصحية، حيث  الطبية  الطواقم  قبل  من 

الزيارة كل الكوادر الطبية إلى ضرورة مواصلة الحرص 
على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية 
يباشرها  الــتــي  الــحــاالت  لجميع  المقدمة  والعالجية 
أفراد  المركز، وذلك حرصًا على سالمتهم وسالمة كل 

المجتمع البحريني.
وقام رئيس المجلس األعلى للصحة بزيارة شملت 
والعالج  للرعاية  المخصصة  واألقــســام  المرافق  شتى 

والتنسيق  الــتــعــاون  بمستوى  وأشــــاد  الــطــبــي،  بــالــمــركــز 
الــمــشــتــرك والــجــهــد الــمــبــذول بــيــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
انــتــشــار  مــن  الــحــد  بــهــدف  الــبــحــريــن  بمملكة  المعنية 

فيروس كورونا.
التحديات  بلغت  مهما  أّنــه  أكد  الجولة  ختام  وفي 
وراسخة  قوية  -بــإذن اهلل-  البحرين  فإّن عزيمة مملكة 
القيادة  من  بتوجيهات  والدولة  الجائحة،  مواجهة  في 

المواطن  والــقــدرات لضمان سالمة  الــمــوارد  كل  تسخر 
ــوكـــوالت الــمــعــتــمــدة  ــروتـ ــبـ والــمــقــيــم وفــــق الــمــعــايــيــر والـ
لمتابعة مختلف الحاالت، وعلى ضوء المرحلة وتقييم 
الوضع الوبائي والمناعي في مملكة البحرين. الجدير 
التجهيزات  بكل  الطبي  المركز  تجهيز  تم  أنــه  بالذكر 
القائمة  الــحــاالت  ومتابعة  لمعالجة  الــالزمــة  الطبية 
تتفاوت  أعــراض  ظهور  عند  المنزلي  للعزل  الخاضعة 
بين البسيطة والمتوسطة الشدة من خالل تخصيص 
عيادات تديرها طواقم طبية مؤهلة وتوفير أسرة خاصة 
المركز  ويتألف  قصيرة،  إقــامــة  تحتاج  الــتــي  للحاالت 
القصيرة  لإلقامة  وقسم  الخارجية  للعيادات  قسم  من 
كما تم تجهيز غرف خاصة لتقديم خدمات تمريضية 

عاجلة تحت إشراف الفريق الوطني الطبي. 
ــز عـــلـــى 8 مـــحـــطـــات لــلــتــصــنــيــف  ــركـ ــمـ ويــشــتــمــل الـ
عــيــادة  و16  للتمريض،   6 و  للتسجيل،   8 و  الــمــبــدئــي، 
طبية،  و7 غرف معالجة، و7 غرف للمتابعة، ومحطات 
لــمــنــح مــواعــيــد لــلــمــتــابــعــة، كــمــا تــوجــد أجــهــزة لألشعة 
التي  لــلــحــاالت  القصيرة  اإلقــامــة  لتسجيل  ومــحــطــات 
يتجاوز  ما  تم تخصيص  المالحظة، حيث  إلى  تحتاج 

80  سريرًا للمتابعة والمالحظة.
خمسة  استغرقت  قياسية  فترة  في  المركز  وُشــّيــد 
ــم تـــزويـــده بسيارتي  ــدار الــســاعــة، وتـ ــام عــمــل عــلــى مــ أيــ
نقلها  يتطلب  التي  الطارئة  الحاالت  لتحويل  إسعاف 
إلى المستشفيات والعناية المركزة، وقد تم إسناد مهمة 
طبي  طاقم  إلــى  المركز  فــي  القائمة  الــحــاالت  متابعة 
متكامل وطواقم مختصة في الرعاية األولية والثانوية، 

وطواقم تمريضية، وعدد من اإلداريين والفنيين. 

ي�ستمل على جناحين و80 �سريرا واإمكانيات متكاملة للرعاية والعالج

رئي�س »االأعلى لل�سحة« يفتتح المركز الطبي لمتابعة الحاالت القائمة في مركز المعار�س

} رئيس المجلس األعلى للصحة يتفقد المركز الطبي لمتابعة الحاالت القائمة.

} المركز الطبي لمتابعة الحاالت القائمة في مركز المعارض يشمل جميع االمكانيات.



ــنـــت هـــيـــئـــة الــبــحــريــن  ــلـ  أعـ
لــلــثــقــافــة واآلثـــــــــار عــــن قــائــمــة 
الـــفـــائـــزيـــن بــمــســابــقــة »جــلــيــس 
الـــــمـــــحـــــّرق«، والـــــتـــــي نــظــمــتــهــا 
األشـــغـــال  وزارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون 
الــــــــعــــــــمــــــــرانــــــــي، حــــــيــــــث فـــــــــازت 
ــة مـــشـــاريـــع  ــ ــّتـ ــ بـــالـــمـــســـابـــقـــة سـ
سيثري  متنوعة  عامة  لمقاعد 
تــنــفــيــذهــا الــمــشــهــد الــحــضــري 
وخصوصًا  للمدينة  والعمراني 
موقع »مسار اللؤلؤ: شاهد على 

اقتصاد جزيرة«.
وتأتي هذه المسابقة ضمن 
وكـــجـــزء   244 ــتـــوديـــو  سـ ــرامــــج  بــ
مدينة  بالمحّرق  االحتفاء  من 
مــبــدعــة فـــي مــجــال الــتــصــمــيــم، 
ضــمــن شــبــكــة الـــمـــدن الــمــبــدعــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــيــونــيــســكــو. وســعــت 
إلى  المحرق«  »جليس  مسابقة 
في  ليس  الجمهور،  دور  تفعيل 
بل  فــحــســب،  الــمــقــاعــد  تصميم 
في اقتراح مواقعها على المسار 
التفاعالت  مــع  مــالئــمــًا  لــيــكــون 
ما بين المكان وأفراد المجتمع 
الطبيعية  المناظر  وجماليات 

والعمرانية.
ــار الــتــصــامــيــم  ــيــ ــتــ وتــــــم اخــ

ــلــــى الـــشـــكـــل  ــزة بــــنــــاء عــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
والـــوظـــيـــفـــة، الــبــعــد الــجــمــالــي، 
ســهــولــة االســـتـــخـــدام، الــتــفــاعــل 
ــع،  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــور والـ ــهــ ــمــ ــجــ ــع الــ ــ مــ
وقــدرة  والمتانة  التصنيع  مــواد 
المقعد على تحمل الخصائص 
الــمــنــاخــيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

ومتطّلبات الصيانة.
وفــــي بـــدايـــة الــقــائــمــة يقع 
والــتــي  ــبــــداهلل،  عــ روان  مـــشـــروع 
اختارت لمقعدها موقعًا بجانب 
تصميم  ويتمتع  النوخذة.  بيت 
روان عبداهلل بديناميكية عالية 
واستمرارية ومتانة، فمادته التي 
ســيــصــنــع مــنــهــا هـــي اإلســمــنــت، 
ويـــأخـــذ الــمــقــعــد أبــيــض الــلــون 
شــكــل مــكــعــبــات ســتــقــوم بــالــدور 
الـــوظـــيـــفـــي لــلــمــقــعــد وتــتــحــول 
ــال تــوحــي  ــكــ ــى أشــ ــ ــًا إلـ تـــدريـــجـــيـ
بحّبات اللؤلؤ مالصقة لحائط 
الــبــيــت. وفــــاز فـــي ثــانــي جــوائــز 
ــيـــس الـــمـــحـــّرق«  ــلـ مـــســـابـــقـــة »جـ
مشروع الثنائي حمد بوخمسين 
 Civil« مــــــن  ــي  ــمــ ــريــ كــ وعـــــلـــــي 
مـــشـــروع  وهـــــو   ،»Architect
يــعــتــمــد فـــي مـــادتـــه الـــخـــام على 
الحجر الجيري المستخرج من 
اختيار  وتــم  البحرين،  محاجر 

مــوقــعــه لــيــكــون عــلــى الــواجــهــة 
الــبــحــريــن لــقــلــعــة بــومــاهــر بما 
يــتــمــاهــى مــــع تــصــمــيــمــهــا ومـــع 
المحاذية  البحرينية  الــعــمــارة 
ــرح  ــتــ ــقــ ــئ الـــــبـــــحـــــر. ويــ ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ لـ
المشروع استيراد مجموعة من 
سيتم  الــتــي  الجيرية  األحــجــار 
العمل على تشكيلها على شكل 

مقاعد.
المشاريع  ثــالــث  ويستلهم 
المسابقة تصميمه  الفائزة في 
ــة وتــــــاريــــــخ مــمــلــكــة  ــافــ ــقــ مـــــن ثــ
قّدم حسام يوسف  إذ  البحرين، 
ــن الــخــشــب  ــ ــروع مـــقـــعـــد مـ ــ ــشـ ــ مـ
ــال الــطــبــيــعــيــة  ــ ــكـ ــ ــاكـــي األشـ يـــحـ
بمهنة  الــمــرتــبــطــة  الــمــتــمــّوجــة 
بالبحر.  وعالقتها  اللؤلؤ  صيد 
كما يستوحي المقعد تفاصيله 
مــــن ســـفـــن الـــــــداو الــتــقــلــيــديــة. 
ــًا بــمــعــيــار االســـتـــدامـــة  ــتــــزامــ والــ
تدويرها،  أعيد  مواد  واستخدام 
ــتــــم صـــنـــاعـــتـــه  ــتــ فــــالــــمــــقــــعــــد ســ
ــداو الــتــي  ــ مـــن أخـــشـــاب ســفــن الـ
ــن الــــخــــدمــــة. ويــقــع  خـــرجـــت عــ
ــواء  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع، »الـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ رابـــــــــــع الــ
مــــتــــوازن«، كـــذلـــك عــلــى شــاطــئ 
نــورة  فمصّممته  بوماهر،  قلعة 
ــــن خـــاللـــه  ــاول مـ ــ ــحـ ــ فـــــريـــــدون تـ

التي  القاسية  الظروف  محاكاة 
كان يتعرض لها بّحارة وغواصو 
ــم فــي  ــهــ ــالتــ ــؤ خــــــالل رحــ ــؤلــ ــلــ الــ
عرض البحر من حرارة الشمس 
الحياة  وفــــراق األهـــل وصــعــوبــة 
المقعد  ويـــأخـــذ  الــســفــن.  عــلــى 
وتوازنها،  أسطوانة  نصف  شكل 
ــا وتـــمـــنـــعـــهـــا مــــن الــــــــــدوران،  ــمـ كـ
سبعة قضبان من الخشب على 
جانب األسطوانة ستتحمل وزن 

المقعد االسمنتي.
وصمم الفنان نادر العباسي 
خــــامــــس الـــمـــشـــاريـــع الـــفـــائـــزة، 
حــيــث ســيــقــع الــمــقــعــد بــالــقــرب 
ــيــــت فـــخـــرو  ــــن بـــيـــت مـــــــراد وبــ مـ
ضمن مسار اللؤلؤ الذي يربط 
التاريخية  المواقع  من  العديد 
بـــبـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض. ويـــعـــكـــس 
المقعد التفاعالت التي شكلت 
مدينة  في  االجتماعية  الحياة 
ــون الــمــقــعــد  ــكــ ــتــ الــــمــــحــــرق. ويــ
مـــــن ثــــالثــــة ألــــــــــواح اســمــنــتــيــة 
البعض  بعضها  فــوق  موضوعة 
ــة بـــــأجـــــزاء مــــزروعــــة  ــوجــ ــدمــ ومــ
بـــأشـــجـــار ونـــبـــاتـــات. الــتــصــمــيــم 
العضوي للمقعد يسمح للزوار 
بــالــجــلــوس بــشــكــل مــتــقــابــل بما 
أكبر وجهًا لوجه  يصنع تفاعاًل 
ــرًا  ــيــ ــاص. وأخــ ــ ــخـ ــ ــا بـــيـــن األشـ مــ
ــوائــــز مــســابــقــة  ــاز بــــســــادس جــ ــ فـ
»جليس المحّرق« مشروع مقّدم 
 ARTERIOR Interior مــن 
مــن  ومـــســـتـــوحـــى   »»Design
ويقع  اللؤلؤ.  طريق  زوار  مركز 
هذا المقعد في إحدى ساحات 
ــذ شــكــل  ــأخــ طـــريـــق الــــلــــؤلــــؤ، ويــ
عــنــقــود مــن الــمــقــاعــد الــدائــريــة 
الــتــي تشبه حــّبــات الــلــؤلــؤ، وتــم 
اخــتــيــار مــــادة »اإلســمــنــت فــائــق 
لــصــنــاعــة   )UHPC( األداء« 
المقعد، والذي يتمّيز بمقاومة 
ــيـــة لـــلـــتـــآكـــل وعــــمــــر طــويــل  ــالـ عـ

وتكلفة صيانة منخفضة.

} نماذج تو�شيحية للم�شاريع.
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الــداخــلــيــة  وزارة  جـــهـــود  إن 
ــا األســاســي فــي إرســـاء  لــهــا دورهــ
ــرار  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ دعــــــائــــــم األمــــــــــن واالســ
تطبيق  و  الـــوطـــنـــي  واالنـــتـــمـــاء 
نعاني  اليوم  اننا  وبما  القانون، 
ــا فـــي الــبــالد  مـــن جــائــحــة كـــورونـ
الداخلية  وزارة  دور  تجلى  فقد 
ــة عــبــر  ــحــ ــائــ ــجــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ مــ
رجــالــهــا الــســاهــريــن عــلــى مـــدار 
الــســاعــة بــالــدور الــتــوعــوي بعدة 
ــغــــات مــخــتــلــفــة فــــي االلــــتــــزام  لــ
باالجراءات االحترازية بدءا من 
االختالط  وتجنب  الكمام  لبس 
ومنع التجمعات في المتنزهات 
ــزام  ــتــ والـــســـواحـــل الـــعـــامـــة وااللــ
ــاء  ــنــ ــر الــــوقــــائــــيــــة اثــ ــيــ ــتــــدابــ ــالــ بــ
واالجتماعية  العائلية  اللقاءات 

كما كان لها دور بارز في ضمان إيصال اكثر من 50 
عامل  الف   50 اكثر من  يوميا إلطعام  وجبة  الف 
الجائحة،  نتاج  فقده  او  عمله  تضرر  منهم  كثير 
وهذا عمل إنساني تشكر عليه الوزارة وعلى رأسهم 
وزير الداحلية الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
-حفظه اهلل- فضال عن احتواء هؤالء العمال عبر 
ضبط تجمعاتهم وحتى نقل مساكنهم الى اماكن 

اخرى منعا للتكدس ومنعا النتشار الوباء.
إن الوزارة في ظل هذة الجائحة كانت ومازالت 
لمواجهة  المهمة  االمامية  الــدفــاع  خطوط  احــد 
تلك الجائحة عبر اجهزتها المتعددة ضمن فريق 
لمكافحة  الوطنية  الــجــهــود  تعزيز  فــي  البحرين 
ــانـــون أو  ــيـــروس ســـــواء عــبــر تــطــبــيــق الـــقـ هــــذا الـــفـ
التوعية المطلوبة في إطار منظومة متكاملة من 
اإلسعاف  كــوادر  بزيادة  قامت  فقد  المتميز  األداء 
لتصنيف  آلــيــه  اســتــحــداث  وتـــم  الطبية  والـــكـــوادر 
الــبــالغــات الـــــواردة عــبــر االســـعـــاف الــوطــنــي األمــر 
البالغ  الذي قلل من وقت اإلستجابة من استالم 
دقيقة  و12  دقيقة   18 الــحــالــة  الــى  الــوصــول  الــى 
نقلها،  المطلوب  الحالة  الى  االسعاف  من خروج 
وإن األسعاف استجاب الى اكثر من 15 الف حالة 
فريق متخصص  بواسطة  نقلها  تم  قائمة  كورونا 
بلغ  إذ  الــحــاالت  هـــذه  مــثــل  مــع  للتعامل  ومــؤهــل 
اكــثــر مــن 400  الــيــومــي لطلعات االســعــاف  مــعــدل 
لفيروس  قــائــمــة  حـــاالت  شملت  الــيــوم  فــي  طلعة 

وكما  العادية.  والطلعات  كورونا 
تــم تــوفــيــر حــافــالت مــجــهــزة من 
الــداخــلــيــة  بــــــوزارة  الــنــقــل  ادارة 
قامت 3662 طلعة نقلت خاللها 
100 الـــف حــالــة قــائــمــة مــمــن ال 
او ممن  تظهر عليهم األعــراض 
ال توجد لديهم مركز حجر هذة 
االحصائيات تعكس مدى كفاءة 
الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة مـــن قبل 

وزارة الداخلية.
كـــــمـــــا تــــجــــلــــى دورهــــــــــــــا فـــي 
ضــبــط لــلــمــمــارســات الــخــاطــئــة 
وعدم  ومخالطات  تجمعات  من 
التزام بقوانين األمن وصوال الى 
الجائلين ومخالفة  الباعة  منع 
الكمامات،  ارتياد  عدم  تعليمات 
بحسب تعليمات الفريق الطبي. 
عليهم  المحكوم  تطعيم  فــي  جهودها  ننسى  وال 
في اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل لمنع تفشي 
فيروس كورونا بالمؤسسات اإلصالحية بالبحرين 
وتمكنها من القضاء على تفشي الوباء بين بعض 
النزالء بشكل كلي في فترة قياسية وقصيرة وفق 
بها  المعمول  والعالجية  الصحية  للبروتوكوالت 

دوليا.
كما اكدت الوزارة انها ال ولن تتوانى على بذل 
كل الجهود واإلجــراءات من أجل المحافظة على 
هــذا  ارض  عــلــى  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  ســالمــة 

الوطن الحبيب.
ومـــا يــســعــنــا نــحــن كــمــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن إال 
ــرام لــــوزارة  ــتـ ان نــبــعــث تــحــيــة اجــــالل وتــقــديــر واحـ
الداخلية متمثلة في وزير الداخلية الفريق الركن 
اول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة عما بذله 
من جهود جبارة في خدمة هذا الوطن والمواطن 
الكبيرة  على جهودهم  وافــراد شرطتها  وضباطها 
إليهم  نــتــوجــه  ان  جميعا  فــواجــبــنــا  وتضحياتهم 
بالشكر والثناء واالمتنان والتقدير، فكل رجل من 
منتسبي وزارة الداخلية هو جندي محارب يواجه 
الوطن  أجــل  مــن  بنفسه  الــفــيــروس مضحيا  هــذا 
والمقيمين  المواطنين  وسالمة  وسالمته  وأمنه 
شكرا للوزير والشكر موصول الى جميع منتسبي 
اجل  من  المشرفة  مواقفكم  ننسى  لن  ــوزرارة..  الــ

بحريننا.

وزارة الداخلية العين 
ال�ساهرة في جائحة كورونا

بقلم:
احملامية فاطمة احلواج

�ستة م�ساريع لمقاعد عامة �ستثري مالمح م�قع م�سار الل�ؤل�ؤ

هيئة الثقافة تعلن الم�ساريع الفائزة في م�سابقة »جلي�س المحرق«

} نموذج تو�شيحي.

نظم مكتب تطوير أعضاء 
هـــيـــئـــة الـــــتـــــدريـــــس بـــجـــامـــعـــة 
ــة  ــدايـ بـ فــــي  ــة  ــيــ ــدولــ الــ  AMA
ــث  ــالـ ــثـ ــفــــصــــل الـــــــدراســـــــي الـ الــ
ــي الــحــالــي  ــدراســ ــام الــ ــعـ مـــن الـ
لــلــكــوادر  تــدريــبــيــة  عــمــل  ورش 
بالجامعة  والفنية  األكاديمية 
ــلــــت  امــــــــتــــــــدت يـــــومـــــيـــــن وشــــمــ
كلياتها  فـــي  األســـاتـــذة  جــمــيــع 
ــك لــمــواكــبــة  ــ الــمــخــتــلــفــة، وذلــ
التعليم  مجال  فــي  الــتــطــورات 
الـــعـــالـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
تقنية  الــتــالــيــة:  الــمــوضــوعــات 
Microsoft للتعليم والتعلم 
والبيانات الضخمة ونظم ذكاء 
ومنتجات  وتطبيقات  األعمال 
 ،)SAP( الــتــقــنــيــة  األنـــظـــمـــة 

ــة الـــــى تــكــنــولــوجــيــا  ــافــ ــاإلضــ بــ
الروبوتات ونظام األتمتة.

ــج  ــامــ ــرنــ ــبــ ــام الــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــي خــ
إدارة  أعـــــــربـــــــت  الـــــتـــــدريـــــبـــــي 
الــــجــــامــــعــــة وأعـــــــضـــــــاء هــيــئــة 
المشاركون في ورش  التدريس 
امتنانهم للضيوف  العمل عن 
والمتحدثين  المتخصصين 
عــبــر الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي من 
المملكة المتحدة الذين قادوا 
الورش  التدريب في هذه  مهام 
وبــدوره  ونجاح.  احترافية  بكل 
حث الدكتور حسن علي المال 
الدولية   AMA جامعة  رئيس 
أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس على 
االستفادة من برامج التطوير 
ــا  ــرهــ ــوفــ ــة الـــــتـــــي تــ ــوعــ ــنــ ــتــ ــمــ الــ

الــجــامــعــة والــمــصــمــمــة لــدعــم 
متطلبات ومستجدات التعليم 
بقدرات  االرتقاء  في  ولتساهم 
الطلبة  ومــســتــويــات  األســـاتـــذة 
المستمر  التحسين  وضــمــان 
والبرامج  التعليمية  للعملية 

االكاديمية في الجامعة.
مـــن جــانــبــه أكــــد الــدكــتــور 
ــــدو تـــالـــيـــســـيـــك نـــائـــب  ــرالـ ــ ــيـ ــ جـ
الــرئــيــس لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة 
واالستراتيجيات  المناهج  أن 
تحتاج  الــتــربــويــة  واألســـالـــيـــب 
والتعديل  التطوير  إلــى  دائــمــًا 
ــدًا أهــمــيــة  ــ ــؤكـ ــ والـــتـــحـــســـيـــن، مـ
الــــورش وضــــرورة تحقيق  هـــذه 
األســــاتــــذة أقـــصـــى االســـتـــفـــادة 

منها في مهامهم التعليمية.

وتـــأتـــي مــثــل هــــذه الــــورش 
الجامعة  قــبــل  مــن  الــتــدريــبــيــة 
تنفيذها  يتم  مــا  غالبا  والــتــي 
ومــتــخــصــصــيــن  رواد  قــبــل  مـــن 
مـــن دول مــتــقــدمــة فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم إيــمــانــًا من 
الـــجـــامـــعـــة بـــأهـــمـــيـــة الـــــــدورات 
الــتــدريــبــيــة فــي صــقــل مــهــارات 
بقدراتهم،  واالرتقاء  األساتذة 
وتماشيًا مع توجيهات واهتمام 
ــالــــي  ــعــ ــلــــيــــم الــ ــلــــس الــــتــــعــ مــــجــ
وأمانته العامة بتدريب الكوادر 
األكــــاديــــمــــيــــة واإلداريـــــــــــــــة فــي 
المحلية  الجامعات  مختلف 
ــاء بــالــتــعــلــيــم  ــ ــقـ ــ لـــضـــمـــان االرتـ
وضــمــان  المملكة  فــي  الــعــالــي 

مواكبته للتطور العالمي.

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

ع�����م�����ل لأع�������������س������اء ه����ي����ئ����ة ال����ت����دري���������س

عضاء هيئة التدريس في جامعة AMA الدولية. } خالل ور�شة العمل لأ

} رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي يستقبل الشيخ حمود بن عبداهلل.

استقبل الدكتور عبداهلل بن شرف الغامدي 
رئــيــس الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
ــا«، أمــــس األحــــــد، بمقر  ــ ــدايـ ــ االصـــطـــنـــاعـــي »سـ
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  حــمــود  الشيخ  الهيئة، 

سفير مملكة البحرين في الرياض.
الــلــقــاء اســتــعــراض المستوى  جــرى خــالل 
الراسخة  الثنائية  األخوية  للعالقات  المتميز 

التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية 
وشائج  من  يربطهما  ومــا  الشقيقة  السعودية 
قــربــى ومــصــيــر واحــــد مــشــتــرك، وبــحــث أوجـــه 
تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون والــتــنــســيــق الــثــنــائــي 
فــي مــجــال الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، إضـــافـــًة إلــى 
االهتمام  الموضوعات محل  مناقشة عدد من 

المشترك. 

رئي��س الهيئ�ة ال�س�عودية للبيان�ات وال�ذكاء ال�سطناع�ي 
الريا��س  ف�ي  البحرين�ي  ال�س�فير  ي�س�تقبل  »�س�دايا« 
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وبــطــبــيــعــة الـــحـــال والـــتـــجـــربـــة، يــحــدد 
النمطية،  لــلــصــور  فــهــرســتــه  مــجــتــمــع  كـــل 
ويــعــمــل عــلــى حــفــر مــامــحــهــا بـــنـــاًء على 
طــبــيــعــة تــكــويــنــه الــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي، 
وتحركه بشكل متفاوت ومتأرجح ومتبدل 
أدواتــهــا  لها  متكاملة  منظومة  خــال  مــن 
واإلعــامــي،  الديني  كالخطاب  ووسائلها 
األسرية،  والتربية  التعليمية،  والمناهج 
حتى  بــل  والــفــكــريــة..  البحثية  والــمــراكــز 

األعمال الفنية والدرامية.
كتابة  إلــى  دفعنا  الــذي  والسبب 
هو الحاجة إلى فهم أوضح  هذا المقال 
لـــلـــصـــورة الــنــمــطــيــة لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة، 
وهي قضية يتكرر طرحها وتتسم طريقة 
والتسطيح،  النسبية  مــن  بــشــيء  تناولها 
عــمــلــيــة  أن  االعـــتـــبـــار  فــــي  ــا  أخــــذنــ ــا  مــ إذا 
إلى  مستندة  ذهنية  عملية  هي  التنميط 
االنطباعات الفكرية والثقافية المتراكمة 
ــد تــبــتــعــد مـــع الـــوقـــت عن  عــبــر الـــزمـــن، وقـ
علمي  بشكل  وتشخيصه  الــواقــع  توصيف 
ومــوضــوعــي، ليصل الــحــال أحــيــانــًا، ومــن 
حيث ال نعلم، إلى إنتاج واقٍع جديد مغاير 
أننا  فجأة  ولنكتشف  الحقيقية  للصورة 
محبوسون في كهوف ودهاليز تخيلية، ال 

نعرف طريق الخروج منها.
الـــصـــورة  ــال فـــهـــم  ــكــ ــبــــدو لــــي أن إشــ ويــ

الــنــمــطــيــة وحــلــحــلــتــهــا ســيــبــقــى إشـــكـــااًل 
المجتمعية  القوى  بذلت  مهما  مستمرًا 
الصورة  للتخفيف من مظاهر  من جهود 
لتكون  الــمــرأة  تــجــاه  »السلبية«  النمطية 
أكـــثـــر »إيـــجـــابـــيـــة« وواقـــعـــيـــة ومــتــســقــة مع 
هذا  حــول  ولنا  المستمر.  التغيير  حركة 
نوجزها في  التي  التساؤالت  األمــر بعض 
الوقت  مــع  نتجاوز  أن  أمــل  الــتــالــي.. على 
بكل  والــتــنــمــيــط  للقولبة  رؤيــتــنــا  مــنــظــور 
اتجاهاته وعلى كل مستوياته.. إن وجدنا 

إجابات لها:
1-  فهل نمتلك اليوم تصنيفاً واضحاً 
التي  وأشكالها  النمطية  الصورة  لماهية 
تجعل  والــتــي  عــام،  بشكل  الــمــرأة  تخص 
)واقعها(  على  طاغية  الذهنية  )صورتها( 
العملي؟ وهل تتسبب مظاهر التنميط في 
تصويرها  فيتم  للمرأة،  دونية  خلق صورة 
والــمــبــذرة،  الضعيفة،  بــالــمــرأة  مــثــًا.. 
ومتقلبة المزاج، والعاطفية، وناقصة العقل 

والدين.. الخ؟
2-  وهل من الممكن أن يسبب »التصور 
مكّون  تجاه  الذهنية  بتركيبته  النمطي« 
المرأة ودورها في المجتمع، إذا لم يعالج 
وتفكك أحجياته، إلى حالة من التفاعات 
المضادة ومن التنميط المعاكس، ويؤدي 
تــولــيــد ردود فــعــل ومــواقــف  إلـــى  بــالــتــالــي 

كــأن نتهم  سلبية من طــرف تجاه اآلخــر؟ 
أو  الــهــيــمــنــة..  أو  بــالــتــعــنــيــف  الــمــجــتــمــع 

السيطرة الذكورية!
»التنميط«  تــبــعــات  ــؤدي  تـ وهـــل    -3
المؤدلج تجاه المرأة لدرجة من الخطورة 
التي من الممكن اعتبارها انتهاكاً وانتقاصاً 
للكرامة المؤدي إلى حرمانها من حقها في 
كامل  كإنسان  االختيار..  وحرية  الحياة 

األهلية؟
4-  وهل نستطيع القول بأن المجتمع 
التنميط  أمــام مــحــاوالت  قــد وقــف ساكنًا 
والقولبة، وخصوصًا تلك التي تثير الشك 
يسع  ولــم  أحــيــانــًا،  والتمييز  الثقة  وعـــدم 
والتجديد  التطوير  تــجــاه  حركته  ضمن 
إيجابية  أكــثــر  نمطي«  »تــصــور  إيــجــاد  مــن 
ــورة« الـــمـــرأة من  ــ أو حــداثــيــة لــتــقــريــب »صـ
»واقـــعـــهـــا«، حــيــث تــصــبــح نــجــاحــاتــهــا، أي 
المرأة، أحد أهم المكاسب المعنوية التي 
تــبــحــث عــنــهــا الــمــجــتــمــعــات -فـــي الـــعـــادة- 
للمزيد من االنتصارات واإلنجازات ضمن 

رحلة البناء المنطلقة إلى 
األمام؟ 

»أم  ــورة  مــع صــ ســنــتــعــامــل  ــل  وهـ  -5
في  عــامــر«  و»أبـــو  المطبخ،  فــي  عــامــر« 
العمل ضمن الكتب المدرسية بأنها مفهوم 
والرؤية  األكبر  المشهد  في سياق  مغلوط 
الجهود  نطاقها  تحت  تعمل  التي  األوســع 
هذا  وبــأن  مدنية-  أو  -رسمية  الوطنية 
النشء  لوعي  مربك  سبب  هو  التصنيف 
تجاه أدوارهم المستقبلية -كنساء ورجال- 
وعامل رئيسي في ترسيخ الصورة النمطية 
المناهج  غفلت  وهــل  لــلــمــرأة؟  الظالمة 
والمؤسسات  اإلعــام  ووسائل  التعليمية 
صورة  تقديم  عن  المجال  في  الناشطة 
آخر،  بدور  تقوم  وهي  عامر«  »ألم  رديفة 
ولن أقول أهم، على جبهات العمل الوطني 
التي انطلقت عملياتها قبل أكثر من نصف 

قرن؟
6-  وأخـــيـــرًا، هــل هــنــاك مــا يــعــيــب أن 
لــمــنــزلــهــا  ــة  ربــ تـــكـــون  أن  ــامـــر«  عـ »أم  تـــقـــرر 

وعاملة منتجة فيه.. وهي مهمة أساسية 
لها  ومساندًا  داعمًا  يكون  أن  الرجل  على 
بكل  الـــمـــتـــعـــددة..  أدوارهــــــا  أداء  لــتــواصــل 

هدوء وإتقان؟ 
كــل بما تقدم مــن تساؤالت  وفــي ضــوء 
يطول البحث عن إجابات لها، نجد أن ما 
تحول إلى »تنميط« هو في الواقع طبيعة 
وطــريــقــة طــرحــنــا وتــحــلــيــلــنــا وتــوصــيــفــنــا 
لــلــصــورة الــنــمــطــيــة لــلــمــرأة، الــــذي أصبح 
ــادة  ــ بـــــدوره بــحــاجــة إلــــى إعـــــادة نـــظـــر، وإعـ
ما  بين  للفصل  مصارحة  ــادة  وإعـ تقييم، 
والمربكة،  السلبية  بتأثيراته  »نمطي«  هو 
يــكــون مــجــرد »ملمح سلبي«  وبــيــن مــا قــد 
عابر يخص مشاركة المرأة، ومن الممكن 
تــــجــــاوزه إن أحـــســـنـــا قــــراءتــــه فــــي ســيــاقــه 
مــطــب  فــــي  نـــقـــع  أن  دون  ــن  ــ ومـ األشــــمــــل، 
التنقيص ألنماط الحياة التقليدية التي 
جنب  إلـــى  جــنــبــا  بــهــا  متمسكين  ســنــظــل 
مع أنماط الحياة الواسعة األفق التي ال 
تتعامل مع النساء »كنمط واحد« والعكس 

صحيح بالنسبة إلى الرجل. 
الحكمة  ان  هنا،  القول  فخالصة 
أدوار  مــع  الــتــعــامــل  نتجنب  بـــأن  تقتضي 
المرأة الموكلة إليها، تقليديًا، بأنها سبب 
شأنها  من  والتقليل  وانعزالها  لتراجعها 
وحــدهــا،  األســـرة  تملكه  قـــرارا  كــان  طالما 
يــكــون مــقــابــل ذلــــك أي مــانــع  بــشــرط أال 
أو قـــوة جــبــريــة أو الــمــزيــد مــن الــتــصــورات 
ميدانيًا  تقدمها  تعيق  قد  التي  الذهنية 
ــزاول دورهــــــــا فــــي كــــل مــــواقــــع الــعــمــل  ــ ــتـ ــ لـ
واإلنتاج، وتحت رعاية الدولة التي ضمنت 
لها وألسرتها حق التوفيق بين الجانبين. 
وهذا رأي متواضع كي ال تتحول صورة 
كابوس يقض  إلى  المطبخ  في  عامر«  »أم 
يــؤذن  شــؤم  كنذير  منه  ونــحــذر  مضاجعنا 

بتراجع المرأة وإذاللها.

{ أمين عام المجلس األعلى للمرأة

عندما يتحول حديثنا عن ال�صورة النمطية »لأم عامر«.. نمطيا!

بقلم:
 هالة م. ج. األنصاري 

عليها  أجــمــع  تــفــســيــرات  بحسب   »Stereotype– النمطية  »الـــصـــورة 
أو  معينة  فئة  على  الــصــادر  الحكم  هــي  أبسطها،  هنا  وأخــتــار  المختصون، 
وال  والتجريد  التعميم  على  تعتمد  مسبقة  أفكار  إلــى  استنادًا  مــا،  جماعة 
»الــصــورة  هــذه  وتمنع  الــجــمــاعــات،  أو  لــأفــراد  الشخصية  الــفــروقــات  تــراعــي 
معينة،  في مجاالت  النجاح  من  باآلخرين،  الجهل  على  القائمة  النمطية«، 
بل وتصل أحيانًا إلى درجة من القسوة التي تحرمهم من حقوقهم اإلنسانية 
وصاحياتهم الحياتية. وعادة ما تكون األحكام الصادرة عن الصور النمطية 
أو كما يتردد الحديث في أكثر من  أو معتقد  أو ديانة  موجهة إلقصاء عرق 

مناسبة.. تجاه الجنس. 

احلكمة تقتضي 
أن نتجنـــب 

التعامل مع أدوار املرأة 
املوكلة إليها، تقليديا، 
بأنها سبب لتراجعها 

وانعزالها والتقليل من 
شأنها طاملا كان قرارا 

متلكه األسرة 
وحدها

,,

,,

وزيرة ال�صحة ت�صتعر�ض مع ال�صفير الياباني م�صار العالقات بين البلدين

للمرة الأولى في البحرين

»الع�صكـري« يعالـج القـرحة الثاقبـة لالأورطي 

با�صتخدام تقنية الق�صطرة والعـالج التداخلي
ــلــــمــــرة األولــــــــــى فـــــي مــمــلــكــة  لــ
ــكــــن فـــــريـــــق طــبــي  الــــبــــحــــريــــن تــــمــ
بــالــمــســتــشــفــى الــعــســكــري بــرئــاســة 
كمال  محمد  ظافر  طبيب  العقيد 
ــة  ــيـ األوعـ جــــراحــــة  أول  اســـتـــشـــاري 
الــدمــويــة والـــعـــاج بــالــقــســطــرة من 
عــــاج الــقــرحــة الــثــاقــبــة لــأورطــي 
 )Perforated Aortic Ulcer(
باستخدام تقنية العاج التداخلي 
)القسطرة( عن طريق وضع دعامة 
شـــريـــانـــيـــة. حــيــث تــعــتــبــر الــقــرحــة 
الـــثـــاقـــبـــة لــــأورطــــي مــــن الـــحـــاالت 
الـــــــنـــــــادرة والــــخــــطــــيــــرة فـــــي نــفــس 
ــي عــبــارة عــن نــتــوء في  الـــوقـــت، وهـ
جــزء مــن جـــدار الــشــريــان األورطـــي 
فــي جسم  الرئيسي  الــشــريــان  وهــو 
وجود  السبب  يكون  االنــســان حيث 
ــي جـــــــدار الــــشــــريــــان فــي  ــ ضـــعـــف فـ
ــــك الـــمـــوقـــع بــســبــب الــتــكــلــســات  ذلـ
انــتــفــاخ  فــي  مــمــا يتسبب  الـــزائـــدة، 
ــدار الــشــريــان  ــ ذلــــك الـــجـــزء مـــن جـ
الـــى الـــخـــارج وقـــد يـــؤدي ذلـــك الــى 
الــدم الــى خــارج  انــفــجــاره فيتسرب 
الــشــريــان ويــــؤدي ذلـــك الـــى نزيف 
حـــاد يــفــضــي فـــي مــعــظــم الــحــاالت 
الى الوفاة. لذا فإنه من الضروري 
ــــذه  هـ ــــل  ــثـ ــ مـ تــــشــــخــــيــــص  ــم  ــ ــتـ ــ يـ أن 

أي  الــحــاالت وعاجها قبل حــدوث 
مضاعفات ال تحمد عقباها، حيث 
إنه في السابق كان يتم عاج هذه 
جراحية  عملية  بــإجــراء  الــحــاالت 
الصدري،  األورطــي  للشريان  كبيرة 
المضاعفات  بعض  تسبب  قد  مما 
 71 م.ع.أ،  المريض  وكــان  البليغة. 
عامًا يراجع عيادة األوعية الدموية 
كمتابعة  الــعــســكــري  بالمستشفى 
أظهرت  عندما  آخــر  مــرض  لــعــاج 
لأورطي  المقطعية  األشعة  صــور 
الثاقبة.  الــقــرحــة  ــود  وجـ الــصــدري 

وقــــــد ُأْخـــــبـــــر الــــمــــريــــض بـــالـــحـــالـــة 
ــمـــاالت الــمــضــاعــفــات وطـــرق  ــتـ واحـ
معالجته من خال  وتمت  العاج، 
أحدث الوسائل اآلمنة وهي العاج 
بــالــقــســطــرة، حــيــث ُيــَغــطــى الــجــزء 
الموجودة فيه القرحة الثاقبة من 
الداخل بدعامة خاصة بحيث يعود 
جدار األورطي الى شكله الطبيعي. 
وقــــد تــمــت الــقــســطــرة بــنــجــاح تــام 
وبدون اي مضاعفات تذكر، وبعدها 

خرج المريض من المستشفى وقد 
تــمــاثــل لــلــشــفــاء بــشــكــل كــلــي. وفــي 
طبيب  العقيد  يتقدم  السياق  هذا 
الــى  الــجــزيــل  بالشكر  كــمــال  ظــافــر 
بن  خالد  الشيخ  بروفيسور  الــلــواء 
عــلــي آل خــلــيــفــة قـــائـــد الــخــدمــات 
ــلــــى دعـــمـــه  ــة عــ ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ الـــطـــبـــيـــة الـ
مثل  لجعل  والامحدود  المستمر 
الــحــديــثــة ممكنة  الــعــمــلــيــات  هـــذه 

ومتوافرة لخدمة المرضى.

ــاذة فــائــقــة  ــ ــتـ ــ اســتــقــبــلــت االسـ
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة 
صـــبـــاح أمــــس األحـــــد الـــمـــوافـــق 6 
بـــديـــوان  بــمــكــتــبــهــا  2021م  يــونــيــو 
ــي مــنــطــقــة الــســنــابــس  الـــــــــوزارة فــ
ــأبـــراج الــخــيــر، الــســيــد مــيــامــوتــو  بـ
مــاســايــوكــي ســفــيــر الـــيـــابـــان لــدى 
تعيينه  بمناسبة  البحرين  مملكة 

سفيرًا جديدًا لباده.
الوزيرة  رحبت  اللقاء  وخــال 
بالسفير، وهنأته بمناسبة تعيينه 
فــــي مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، مــتــمــنــيــًة 
لــه الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي مهامه 
بــمــا يــدعــم مسيرة  الــدبــلــومــاســيــة 
الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة الــوطــيــدة 
مشيدة  الصديقين،  البلدين  بين 
ــة بــــيــــن مــمــلــكــة  ــاقــ ــعــ ــة الــ ــانـ ــتـ ــمـ بـ
إلى  متطلعة  والــيــابــان،  البحرين 
وتنمية  تعزيز  سبيل  فــي  الــمــزيــد 

الـــتـــي تجمع  الــطــيــبــة  ــات  ــعـــاقـ الـ
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن عــلــى كــافــة 
األصــــعــــدة، وخـــاصـــة فـــي الــمــجــال 
ــم اســـتـــعـــراض آخـــر  ــ الـــصـــحـــي. وتـ
الـــتـــطـــورات ومــســتــجــدات جــائــحــة 
»كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس 

توفير  في  البحرين  وتجربة   ،»19
اللقاح ومراحل التقييم، واستمرار 
الحد  الوطنية في سبيل  الجهود 
الـــوبـــاء وتطبيق  انــتــشــار هـــذا  مــن 
االحترازية،  الضرورية  اإلجــراءات 
وسامة  صحة  لتحقيق  الــرامــيــة 

الجميع.
ــبـــه تــــوجــــه الــســفــيــر  ــانـ مــــن جـ
بــالــشــكــر إلــــى الــــوزيــــرة »الــصــالــح« 
واهتمامها  استقبالها  على حسن 
مؤكدًا  الثنائية،  العاقات  بتعزيز 
اهــتــمــام بــــاده بــتــوســيــع مــجــاالت 
يخدم  بما  البلدين  بين  الــتــعــاون 
المجال  في  المشتركة  المصالح 
الصحي، مشيدا بدور وزارة الصحة 
الـــدائـــم مـــن أجـــل تعزيز  وعــمــلــهــا 
الــنــظــام الصحي،  كــفــاءة  مــســتــوى 
ــيـــز الـــمـــشـــهـــود  ــتـــمـ ــب الـ ــانــ إلــــــى جــ
فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
للمواطنين  المقدمة  والعاجية 
والمقيمين وبالخصوص في ظل 
جائحة كوفيد 19، مبديًا استعداد 
الـــوزارة  بـــاده للتعاون مــع  ســفــارة 
الــمــشــاريــع  مــن  الــمــزيــد  لتحقيق 

الصحية المستقبلية.

} العقيد ظافر كمال.

} المستشفى العسكري.

} وزيرة الصحة خال استقبال السفير الياباني.



الـــــعـــــدل  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون 
أنه في إطار المتابعة المستمرة 
التي يقوم بها الفريق الوطني 

الـــطـــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس 
كورونا، فقد تبّين وجود حاالت 
قائمة لفيروس كورونا بمسجد 

في محافظة المحرق.

مقتضيات  عــلــى  وحــفــاًظــا 
ــة وحــــمــــايــــًة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــصــــحــــة الـ
ــوزارة  الـ قـــررت  فقد  للمصلين؛ 
ــع الـــفـــريـــق  ــ بـــعـــد الـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــبــــي لــلــتــصــدي  الــــوطــــنــــي الــــطــ
المسجد  غلق  كورونا  لفيروس 
ــدة أســبــوعــيــن  بــشــكــل مـــؤقـــت مــ
المعنية  الــفــرق  تتمكن  حــتــى 
ــيـــة تــتــبــع  ــلـ ــام بـــعـــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــــن الـ
ــذلـــك الــقــيــام  الــمــخــالــطــيــن وكـ
من  والــتــأكــد  التعقيم  بعملية 
اتــخــاذ اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة 
بشكل صحيح ووضعها موضع 

التنفيذ.
ــــدل  ــعـ ــ الـ وزارة  وشـــــــــــــددت 
واألوقــاف  اإلسالمية  والــشــؤون 
على متابعتها تنفيذ اإلجراءات 
ــد  ــاجــ ــســ ــمــ ــالــ االحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة بــ
وتكثيفها للحمالت التفتيشية 
يلزم لحفظ صحة  ما  واتــخــاذ 
ــؤكـــدة  وســــالمــــة الـــمـــصـــلـــيـــن، مـ
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات  االلــــــــتــــــــزام  أن 
اليوم  ــراءات االحــتــرازيــة  ــ واإلجـ
تــفــرضــه الــمــســؤولــيــة الــديــنــيــة 

والواجب الوطني. 
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ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى اإلداريــــــة 
دينار  ألــف   64 دفــع  األولــى شركة صناعية 
األخــيــرة  تحملته  مــا  قيمة  تأمين  لشركة 
مخازنها  تعرضت  إعالنات  لشركة  ودفعته 
لــحــريــق دمــــر كـــل مــحــتــويــاتــه وتــبــيــن من 
المدني  الــدفــاع  وتــقــريــر  الفنية  الــتــقــاريــر 
أن الشركة الصناعية هي التي تسببت في 
مبنى  في  الشركتين  مخازن  كــون  الحريق 

واحد.
شركة  كــانــت  طالما  المحكمة  وقــالــت 
اإلعالنات مؤمن على مخازنها لدى شركة 
ــراء حـــادث  ــ ــد تـــضـــررت مـــن جـ الــتــأمــيــن وقــ
عن  الناشئة  حقوقها  نقلت  وقــد  الحريق 
الحادث بموجب إبراء الذمة وإقرار التنازل 
لشركة التأمين مقابل حصولها على مبلغ 
الـــتـــي لحقت  الــتــعــويــض قــيــمــة األضـــــــرار 
التأمين  لشركة  يكون  وبالتالي  بمخازنها، 
الــحــق فـــي الـــرجـــوع عــلــى الــمــدعــى عليها 
المسؤولة  بوصفها  الصناعية(  )الــشــركــة 
التعويض  بمبلغ  ومطالبتها  الحريق  عن 

الذي تم دفعه.
وكــانــت شــركــة الــتــأمــيــن رفــعــت دعــواهــا 
قيمة  دفــع  عليها  المدعى  بإلزام  وطالبت 
عليها  مؤمن  لشركة  تعويض  من  أدتــه  ما 
لديها، وأوضحت أنها قامت بالتأمين على 

ممتلكات شركة لإلعالن والترويج ضد كل 
تستأجر  حيث  الممتلكات  على  االخــطــار 
سلماباد،  بمنطقة  بمبنى  مخزنا  األخيرة 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن حـــريـــقـــا شــــب فــــي احـــد 
امتد  المبنى  بنفس  أخــرى  شركة  مــخــازن 
وانتشر ليشمل كامل المبنى، وأسفر ذلك 
الحريق عن القضاء على المبنى بالكامل 
ــل مـــحـــتـــويـــات مـــخـــزن الــشــركــة  واتـــــــالف كــ
المؤمن عليها، حيث دفعت شركة التأمين 
ــدرت بــمــبــلــغ  ــ تـــعـــويـــضـــات عــــن الـــخـــســـائـــر قــ
الشركة  طالبت  وقــد  دنانير،   73803 قــدره 
كونه  دفعه  تم  بما  الحريق  في  المتسببة 
من  نسخة  بموجب  الــحــادث  عــن  مسؤولة 
حوالة الحق إال أن المدعي عليها لم تبادر 
وفقا  الــمــقــرر  ان  المحكمة  وقــالــت  بــالــرد. 
المدني  القانون  من   )175( المـــادة  لنص 
أن كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب 
يلزم  الضرر منه  وقوع  لمنع  عناية خاصة 
بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، 
ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب 
أو  أو حــادث فجائي  قاهرة  قوة  أجنبي من 
فعل المضرور أو فعل الغير كما من المقرر 
وفقا لنص المـــادة )741( أنه يحل المؤمن 
الحريق  تعويض عن  دفعه من  بما  قانونًا 
تكون  التي  الدعاوى  في  لـه  المؤمن  محل 

الضرر  فــي  بفعله  تسبب  مــن  قبل  لألخير 
ما  الــمــؤمــن،  مسؤولية  عنه  نجمت  الـــذي 
أو صهرًا  قريبًا  الضرر  أحــدث  يكن من  لم 
معيشة  في  معه  يكونون  ممن  له  للمؤمن 
واحدة، أو شخصًا يكون المؤمن له مسؤواًل 
عن أفعاله. وأشارت إلى أن الثابت أن شركة 
تضررت  المدعية  لدى  المؤمن  اإلعالنات 
مــن جـــراء الــحــريــق وقــد أحــالــت بحقوقها 
الذمة  إبــراء  بموجب  الحادث  الناشئة عن 
واقــــــرار الـــتـــنـــازل لــشــركــة الــتــأمــيــن مــقــابــل 
دنانير   73803 قـــدره  مبلغ  على  حصولها 
قــيــمــة األضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بــمــخــزنــهــا، 
وبــالــتــالــي فــشــركــة الــتــأمــيــن الــمــدعــيــة لها 
الــحــق فـــي الـــرجـــوع عــلــى الــمــدعــى عليها 
المسؤولة  بوصفها  الصناعية(  )الــشــركــة 
ــق بــمــطــالــبــتــهــا بــالــتــعــويــض،  ــريـ ــحـ ــن الـ عــ
وخــاصــة أن مــخــازنــهــا كــانــت تــحــتــوي على 
لالشتعال  القابلة  المواد  من  كبيرة  كمية 
انتشار الحريق بشكل  والتي ساعدت على 

كبير
ولــمــا كــانــت الــمــحــكــمــة اطــمــأنــت إلــى 
ــــذي خــلــص  تـــقـــريـــر الــخــبــيــر الـــمـــنـــتـــدب الــ
تــم صــرف تعويضات  أنــه  أثــبــت  إلــى نتائج 
المخزن  مالك   – المدعية  لــدى  للمؤمن 
بقيمة 73803 دنانير وكذلك سددت مبلغا 

الخسائر،  تقدير  شركة  اتعاب   4200 قــدره 
وخـــلـــص أيـــضـــا الــــى ان الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة 
ديــنــار،   59101 بمبلغ  تــقــدر  الــخــســارة  إلـــى 
بــإلــزام  المحكمة  مــعــه  بــه  تقضي  مــا  وهـــو 
مبلغا  للمدعي  تــؤدي  بــأن  عليها  المدعى 
ألــفــا  )ثـــالثـــة وســـتـــون  ديـــنـــار  قــــدره 63301 
وثــالثــمــائــة وواحـــد ديــنــار(، بــاإلضــافــة إلى 
بقيمة  الــدعــوى،  مستندات  ترجمة  رســـوم 
قدرها 170 دينارا وعن طلب الفائدة فلما 
كــانــت الــمــدعــيــة قــد أوفـــت بــالــتــزامــهــا قبل 
المبرمة  التأمين  لوثيقة  طبقا  المضرور 
المطعون  على  الرجوع  لها  فيحق  بينهما 
ضدها الملتزمة به كدين تجاري تستحق 
عنه الفائدة من تاريخ رفع الدعوى بنسبة 

.%3
فـــلـــهـــذه األســــبــــاب حــكــمــت الــمــحــكــمــة 
للمدعية  تــؤدي  أن  عليـها  المدعى  بــإلــزام 
وســتــون  )ثــالثــة  ديــنــار   63301 قـــدره  مبلغا 
ألــفــا وثــالثــمــائــة وواحــــد ديـــنـــار(، والــفــائــدة 
ــخ رفـــع  ــاريــ تــ ــن  ــع 3% مــ ــواقــ بــ الـــقـــانـــونـــيـــة 
الـــدعـــوى والــزمــتــهــم بـــرســـوم ومــصــروفــات 
ــامــــل اتــــعــــاب الـــخـــبـــيـــر رســــوم  الـــــدعـــــوى شــ
بــاألســبــاب،  المبين  النحو  على  الترجمة 
مقابل  دينارا  مبلغ عشرين  الى  باإلضافة 

أتعاب المحاماة. 

ح����ري����ق ف�����ي م����خ����زن ي���ج���ب���ر �����ص����رك����ة ���ص��ن��اع��ي��ة 

ت���اأم���ي���ن  ل�������ص���رك���ة  دي�����ن�����ار  �أل�������ف   64 دف������ع  ع���ل���ى 

} خالل الحمالت التفتيشية.

زياراتها  الصحة  بـــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  تابعت    
الــتــفــتــيــشــيــة لــلــتــأكــد مـــن تــطــبــيــق اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
قــام مفتشو  وقــد  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي 
قسم مراقبة األغذية يوم أمس األول بزيارة تفتيشية شملت 
210 مــطــاعــم ومــقــاه تــقــدم أطــعــمــة ومــشــروبــات تــم خاللها 
مخالفة 28 منها حيث تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة 

هذه المطاعم إلى الجهات القانونية.
الــزيــارات  تكثيف  إطـــار  فــي  التفتيشية  الـــزيـــارة  وتــأتــي 
المنشآت  الــتــزام  مــن  التأكد  إلــى  تــهــدف  والــتــي  التفتيشية 
ــرارات األخـــيـــرة الــمــنــصــوص  ــقــ بــاالشــتــراطــات الــصــحــيــة والــ
في  ومقاه  مطاعم   210 الــزيــارات  هــذه  شملت  حيث  عليها، 

مختلف المحافظات.
المطاعم  تلك  مخالفة  إلــى  نــظــًرا  أنــه  الــــوزارة  وبينت 
المنصوص عليها في  التنظيمية  لإلجراءات واالشتراطات 

بــشــأن االشــتــراطــات  لــســنــة 2020  رقـــم 51  الــــــوزاري  الـــقـــرار 
الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي الحتواء 
مخالفات  ورصد  )كوفيد-19(،  كورونا  فيروس  انتشار  ومنع 
للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال 
المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط 
الــقــضــائــي قــامــوا بــضــبــط الــمــخــالــفــات واتـــخـــاذ اإلجـــــراءات 

الالزمة.
أمس  يوم  زيــارات مساء  إنه خالل  الصحة  وزارة  وقالت 
ــتـــرازيـــة والـــقـــرارات  تـــم تــكــثــيــف الــتــوعــيــة بــــاإلجــــراءات االحـ
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن  الصادرة  والتعليمات 
تطبيق  من  والتأكد  الصلة،  ذات  والجهات  كورونا  لفيروس 
هـــذه الــمــطــاعــم لــكــافــة اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر 

الوقائية.
المحالت  بعض  تنبيه  تم  التفتيشية  الــزيــارات  وخــالل 

ممن لوحظ لديهم قصور في آلية تطبيق بعض اإلجراءات 
والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من 

قبل أصحاب تلك المحال.
االلــتــزام  مواصلة  إلــى  الجميع  العامة  الصحة  ودعـــت 
عن  الــفــوري  واإلبــــالغ  الــعــالــيــة،  المسؤولية  بـــروح  والتحلي 
هذه  أن  موضحة  رصــدهــا،  يتم  تــجــاوزات  أو  مخالفات  أي 
وللتحقق  العامة  الصحة  لتأمين  تأتي  المهمة  الخطوات 
مــن الــتــزام األفــــراد وأصــحــاب الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي وبقية 
ــراءات  ــ ــاإلجـ ــ بـ الـــعـــامـــة  بــالــصــحــة  الـــعـــالقـــة  الـــمـــحـــالت ذات 
وهو  تطبيقها،  الواجب  الصحية  واالشتراطات  االحترازية 
الفيروس  انتشار  من  للحد  ا  مهّمً مرتكزا  يعد  الــذي  األمــر 
الميدانية ويتم بذل أقصى  الزيارات  كورونا، حيث تتواصل 
وسالمة  صحة  لضمان  الالزمة  اإلجـــراءات  واتخاذ  الجهود 

الجميع.

مخالفة 28 مطعما ومقهى واتخاذ الإجراءات القانونية �ضدها

��صتمر�ر �لحمالت �لتفتي�صية للتاأكد من تطبيق �الإجر�ء�ت �الحتر�زية

�آ�صيوي بعد حادث مروري مع �صاحنة نجاة قائد در�جة 
كتب: عبداألمير السالطنة

تــعــرض قــائــد دراجـــة نــاريــة آســيــوي إلصــابــات متفرقة إثر 
تعرضه لــحــادث مـــروري مــع شاحنة فــي الــســاعــات األولـــى من 

صباح أمس على شارع االستقالل.
الساعات األولى من  النارية في  كان آسيوي يقود دراجته 
االشــارة  وقوفه عند  وأثناء  أمس على شــارع االستقالل  صباح 
الضوئية اصطدمت به شاحنة كبيرة كانت تسير خلفه يقودها 
المسافة  وتـــرك  الــمــرور  بأنظمة  التقيد  عــدم  بسبب  آســيــوي 
القانونية بين المركبات، نتج عن الحادث اصابة سائق الدراجة 
السلمانية  مجمع  إلى  أثرها  على  نقله  تم  متفرقة  بإصابات 
الحادث حضرت  وقوع  وفور  النارية.   دراجته  وتضررت  الطبي 
شــرطــة الــمــرور حيث تــم ازاحـــة الــدراجــة مــن الــشــارع، وبعدها 

فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.

�لعهد ول���ي  ����ص���ارع  ع��ل��ى  »ب��ي��ك��ب«  وت���ده���ور   ..

تــدهــورت ســيــارة »بــيــكــب« فــي ســاعــة مبكرة 
من صباح أمس )األحد( على شارع ولي العهد.

)بيكب(  نوع  آسيوي يقود سيارته من  كان 
وذلـــــك فـــي الـــســـاعـــة الـــســـادســـة والـــنـــصـــف من 
ــي الــعــهــد وفــجــأة  ــارع ولــ ــ صـــبـــاح أمــــس عــلــى شـ
واصــطــدم  الــقــيــادة  عجلة  على  السيطرة  فقد 
بالرصيف وبعدها انقلبت مركبته في الشارع، 
نتج ذلك تضررها بتلفيات كبيرة من دون وقوع 

اصابات.
ــادث دوريــــة  وقــــد حـــضـــرت فــــور وقـــــوع الــــحــ
سير  بتسهيل  أفـــرادهـــا  ــام  وقــ الــنــجــدة  شــرطــة 
الــمــرور حيث  شــرطــة  وصـــول  لحين  المركبات 
تــم ازاحــــة الــســيــارة، وبــعــدهــا فــتــحــت الــجــهــات 

الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه. 

قــــــررت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الــجــنــائــيــة تــأجــيــل قــضــيــة غسل 
األمـــــــــــوال الــــتــــي تــــضــــم الـــبـــنـــك 
بــنــكــا  و12  ــي  ــ ــرانـ ــ اإليـ الـــمـــركـــزي 
إلــــــى جـــلـــســـة 9 يــونــيــو  ــــن  ــريـ ــ آخـ
لــلــمــرافــعــة مـــن قــبــل وكــيــل أحــد 
المتهمين، وتعد القضية أضخم 
قـــضـــيـــة غـــســـل أمـــــــــوال تــحــيــلــهــا 
النيابة العامة للمحاكمة بعد أن 
بلغ مجموع األموال التي غسلها 
أكثر من 1.3 مليار دوالر أمريكي، 
وكـــشـــف مــلــف الــقــضــيــة تــوجــيــه 
االتهامات لـ13 بنكا إيرانيا على 
اإليراني  المركزي  البنك  رأسها 
باإلضافة  اعتباريين  كأشخاص 
وآخــر  إيــرانــيــيــن  5 متهمين  إلــى 

بحريني.
وشــــــــــهــــــــــدت الـــــجـــــلـــــســـــتـــــان 
الــــمــــاضــــيــــتــــان حـــــضـــــور ثـــالثـــة 
مــحــامــيــن لــلــدفــاع عـــن الــمــتــهــم 
ــــذي حــضــر وأنــكــر  الــبــحــريــنــي الـ
مــا نــســب إلــيــه مــن اتــهــام بينما 
ــر مــع  ــ ــاضـ ــ ــــحـ ــاع الـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــب الـ ــلــ طــ
ــرد  ــ ــــال لــــالطــــالع والـ الــمــتــهــم أجـ

فــيــمــا قـــدمـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
لوقائع  المتهمين  ارتكاب  دالئل 
إعالن كل  االتهام وخطاب يفيد 

المتهمين.
ــلــــي بــن  ـــور عــ ــتــ ــدكـــ ــ وكـــــــــان الـ
العام  الــنــائــب  البوعينين  فضل 
للمحكمة  القضية  إحالة  أعلن 
الــجــنــائــيــة كــاشــفــا أنـــه فـــي إطـــار 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــمـــكـــثـــفـــة الـــتـــي 
تــجــريــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة بــشــأن 
المنسوبة  األمــوال  غسل  جرائم 
ــي بـــنـــك  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ــــض مــ ــعـ ــ إلـــــــــى بـ
والبنوك  بالبحرين  المستقبل 
المرتبطة  الخارج  في  اإليرانية 
ما  الفترة  في  وقعت  والتي  بها، 
تم  2012، فقد   - عــام 2008  بين 
مصرفية  ممارسات  عن  الكشف 
أخرى أجريت على خالف أحكام 
البنك  قيام  ثبت  حيث  القانون 
ــدار  ــإصــ الــــمــــركــــزي االيــــــرانــــــي بــ
المستقبل  بــنــك  إلـــى  تعليماته 
تحويالت  نظام  استخدام  بشأن 
بـــــديـــــل غــــيــــر مـــعـــتـــمـــد إلتــــمــــام 
الــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة، وذلـــك 

ــاء مـــصـــدر وحــركــة  ــفـ بـــغـــرض إخـ
األمـــــــوال الــمــحــولــة مـــن خــاللــه 
ــة  ــيــ ــرانــ ــوك اإليــ ــنــ ــبــ ــح الــ ــالــ ــصــ ولــ
والتحايل على العقوبات الدولية 
ــى الـــكـــيـــانـــات  ــلــ الــــمــــفــــروضــــة عــ
المعامالت  مجال  في  اإليرانية 
مكافحة  لـــضـــرورات  الــمــصــرفــيــة 
اإلرهـــاب  وتمويل  األمـــوال  غسل 
بنكي  سيطرة  ذلــك  في  مستغاًل 
مـــلـــي إيـــــــــران وصــــــــــــادرات إيــــــران 
التشغيلية على بنك المستقبل 
ــاًل  وتــــــوجــــــيــــــه ســـــيـــــاســـــاتـــــه فــــضــ
الــوقــت  فـــي ذات  تــبــعــيــتــهــمــا  عـــن 
ــة والــبــنــك  ــيــ ــرانــ لــلــحــكــومــة اإليــ
الـــمـــركـــزي اإليـــــرانـــــي، وتــنــفــيــذًا 
مسؤولو  قـــام  التعليمات  لتلك 
مع  باالشتراك  المستقبل  بنك 
آخـــريـــن مـــن مـــســـؤولـــي الــبــنــوك 
االيــــرانــــيــــة والـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
إرسال  عمليات  بتنفيذ  االيراني 
مليار  مــن  أكــثــر  وتلقي  وتحويل 
أمريكي  دوالر  مليون  وثالثمائة 
ــــك الـــنـــظـــام  ــدام ذلــ ــخــ ــتــ ــبـــر اســ عـ

البديل.
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ــررت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة تــأجــيــل  ــ قــ
ــاب االســبــقــيــات مــحــكــوم  ــاب مـــن أصـــحـ مـــعـــارضـــة شــ
بالسجن المؤبد بعد إدانته بجريمة السرقة باإلكراه 
المتهم  وكــان  يونيو،   8 إلى حين جلبه من محبسه 
قضية  فــي  ســنــوات   5 السجن  عقوبة  أنــهــى  أن  سبق 
مشابهة وخرج من السجن في 2019، إال أن العقوبة 

لم تردعه عن القيام بالجريمة مجددا.
ــى مـــركـــز شـــرطـــة حــمــد  ــ ــد ورد إلـ ــالغ قــ ــ وكــــــان بـ
الجنوبي من آسيوي يفيد بأنه أثناء تواجده بالقرب 
من مجمع سترة استوقفه شاب بحريني وطلب منه 
سيارته  أن  بحجة  منزله  إلــى  وتوصيله  مساعدته 
المجني  وافــق  وعليه  للسرقة،  تعرض  وأنــه  تعطلت 
عليه وســمــح لــه بــاســتــقــالل ســيــارتــه وتــوجــه بــه إلــى 
لــه وعند  أقــرب مطعم وهنالك قــام بــشــراء مــشــروب 
شاهد  الــمــشــروب  قيمة  بــدفــع  عليه  الــمــجــنــي  قــيــام 
المجني  بــحــوزة  كــان  الـــذي  المالي  المبلغ  المتهم 
أراد  حيث  إلــى  بتوصيله  األخــيــر  قــام  وبعدها  عليه 
قام  وصولهم  وعند  مظلمة،  منطقة  وكانت  المتهم 
المجني  على  بها  واعــتــدى  سكين  بــإخــراج  المتهم 
تحت  وتمكن  جــســده،  مــن  متفرقة  أمــاكــن  فــي  عليه 
وطأة ذلك التعدي من سرقة محفظة نقود بها 150 

دينارا وفر هاربا إال أن سماعة هاتفه سقطت منه في 
سيارة المجني عليه.

وبعد بالغ المجني عليه بدأت التحريات األمنية 
وتمكنت المصادر السرية من كشف المتهم وتوجهت 
قـــوة أمــنــيــة لــضــبــط الــمــتــهــم حــيــث شــوهــد بــالــقــرب 
الشرطة  من  فــردان  إليه  فتوجه  من صالون حالقة 
فـــحـــاول الــمــتــهــم الـــهـــرب مـــن مــحــل الــحــالقــة وقـــام 
إصابات  في  وتسبب  الشرطة  أفــراد  على  باالعتداء 
لدورية  وإدخــالــه  عليه  السيطرة  تمت  أن  إلــى  لهما 
الــشــرطــة بــالــقــوة بــعــد اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الـــالزمـــة. 
وخالل التحقيقات أنكر المتهم ما اسند إليه وأنكر 
سرقته للمجني عليه باإلكراه مدعيا أنه يوم الواقعة 
ــان يــحــاول الــهــرب مــن مــجــمــوعــة مــن األشــخــاص  كـ
سيارته  تعطلت  هروبه  وأثناء  بينهما  توجد مشاكل 
فتوجه إلى منزله مشيا إال أنه تعرض لحادث وقام 
وكــان  مشاكل  أي  دون  مــن  بإيصاله  عليه  المجني 
الحديث بينهما وديا، موضًحا أنه موقوف على ذمة 
عن  شيئا  يــعــرف  وال  بــاإلكــراه  لسرقة  أخـــرى  قضية 
تلك الواقعة وزعم أن سماعة األذن التي عثر عليها 
بسيارة المجني عليه تعود إليه ولكن المجني عليه 

أخذها مقابل توصيله.
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دفــعــت آســيــويــة ثــمــن ثقتها 
العمياء في صديقها وذهبت إليه 
لشقته كالمعتاد لقضاء وقتهما 
سويا إال أنها في المرة األخيرة 
الشقة  في  آخر  تواجد  اكتشفت 
برفقة صديقها وعند سؤالها له 
عن سبب تواجد شخص غريب، 
أخــبــرهــا صــديــقــهــا بــأنــه قـــرر أن 
يـــنـــهـــي عـــالقـــتـــهـــمـــا الـــعـــاطـــفـــيـــة 
دينارا   650 بـــ  لصديقته  وباعها 
إال  الـــدعـــارة،  فــي  بــهــدف عملها 
عدة  الــرفــض  على  صممت  أنها 
تتواصل مع  أن  أيام واستطاعت 
مع  تواصلت  التي  بلدها  سفارة 
تخليصها  وتم  المعنية  الجهات 
والقبض على المتهمين. وكانت 
سفارة  من  ببالغ  الواقعة  بداية 
دولـــــة آســـيـــويـــة يــفــيــد بــاحــتــجــاز 
فتاة في أحد المنازل وتهديدها 
بــهــدف إجـــبـــارهـــا عــلــى مــمــارســة 
قوة  توجهت  وبالفعل  الـــدعـــارة، 
ــبــــالغ وتـــم  ــع الــ ــوقـ ــى مـ ــ أمـــنـــيـــة إلـ
تخليص الضحية والقبض على 

أحد المتهمين.
إنها  عليها  المجني  وقالت 

أكثر  منذ  البحرين  إلى  حضرت 
مــن ســنــة بــهــدف الــعــمــل كعاملة 
منزل واستمرت في منزل كفيلها 
عربي الجنسية لمدة طويلة إال 
أنها غادرت المنزل بعد أن غادر 
عربية  دولــة  إلى  وأسرته  كفيلها 
واســتــقــر هــنــاك وتــركــهــا مــن دون 
ــــك اســتــطــاعــت  ــد ذلـ ــعـ مـــــــورد، وبـ
اســرة  لــدى  عمل  على  الحصول 
ــيـــة أخـــــــرى عـــــدة أشــــهــــر ثــم  عـــربـ
وظلت  نــظــافــة  بــشــركــة  التحقت 
تعمل إلى أن توقف العمل بسبب 
جائحة كورونا وفي تلك االثناء 
عن  األول  المتهم  على  تعرفت 
ونشأت  ميديا  السوشيال  طريق 
والتقيا  عاطفية  عالقة  بينهما 
أكثر من مرة بمنزله على انفراد 
وأضافت  وقتهما سويا.  ليقضيا 
إليه  األيــام توجهت  أنه في أحد 
كالمعتاد إال انها وجدت شخصا 
وأخبرها  بالشقة  غريبا موجودا 
يــنــهــي  أن  قـــــرر  بــــأنــــه  صـــديـــقـــهـــا 
لصديقه  بيعها  وقــرر  عالقتهما 
فــي مجال  للعمل  ديــنــارا  بـــ 650 
الـــدعـــارة إال انــهــا رفــضــت وبــعــد 

صممت  أخـــرى  شقة  إلــى  نقلها 
ــا بــيــنــمــا تــعــرضــت  ــهـ ــلـــى رفـــضـ عـ
إلجــبــارهــا  كليهما  مـــن  لــلــضــرب 
وأضافت  أيــام،  لعدة  العمل  على 
هاتفها  لها  أعطى  صديقها  أن 
بــعــد أن حــجــزه عــنــهــا عـــدة أيـــام 
الـــتـــواصـــل  اســـتـــطـــاعـــت  أن  إلـــــى 
ــارة بـــلـــدهـــا وأخــبــرتــهــم  ــفــ مــــع ســ
بالواقعة وتم تحريرها. وأسندت 
الــنــيــابــة إلــــى الــمــتــهــمــيــن أنــهــمــا 
أمــن  بـــدائـــرة  غـــضـــون 2021  فـــي 
ــرا  ــجــ ــة اتــ ــمــ ــاصــ ــعــ مـــحـــافـــظـــة الــ
ــلـــيـــهـــا  ــي عـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــــخـــــص الـ ــشـ ــ بـ
واإلكـــراه  الحيلة  بطريق  وذلـــك 
بــــأن قـــامـــا بــخــداعــهــا وإكـــراهـــهـــا 
ونقلها  بــشــقــة  حــريــتــهــا  بــحــجــز 
واستغاللها في ممارسة الدعارة 
ــو الــمــبــيــن  ــنــــحــ ــلــــى الــ وذلــــــــك عــ
ــزا حـــريـــة  ــجــ بـــــــــــــاألوراق، كـــمـــا حــ
حق  وجـــه  بغير  عليها  المجني 
ــي بــــغــــرض الـــكـــســـب عــن  ــونــ ــانــ قــ
طريق استعمال القوة والتهديد، 
ما  عــلــى  فــي حياتهما  واعــتــمــدا 

يكسبونه من ممارسة الدعارة.

يبيعها  ث���م  ���ص��دي��ق��ت��ه  ي�����ص��ت��درج  �آ����ص���ي���وي 

�لرذيلة على  ليجبرها  دي��ن��ار�   650 ب���  الآخ���ر 

غلق م�صجد لوجود حاالت قائمة ل�»كورونا« بين �لم�صلين

ومكافحة  الــقــانــون  تنفيذ  إطـــار  فــي 
الجريمة تمكنت شرطة مكافحة االتجار 
بـــاإلدارة  الــعــامــة  اآلداب  وحــمــايــة  بالبشر 
من  الجنائية  واألدلــــة  للمباحث  الــعــامــة 

اتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة حـــيـــال 6 
أشـــخـــاص، إثـــر قــيــامــهــم بــاحــتــجــاز حرية 
ــارهــــن عــلــى  ــبــ ــويــــات وإجــ ــيــ ــدد مــــن اآلســ ــ عـ

ممارسة الدعارة.

للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  وأوضــحــت 
واألدلـــــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة أنـــهـــا تــلــقــت بـــالغـــًا 
أعمال  مباشرة  تم  عليه  وبناء  بالواقعة، 
الكشف  إلى  أدت  والتي  والتحري  البحث 

عن األفعال غير القانونية التي يقوم بها 
إلى  مشيرًة  عليهم،  والقبض  المذكورون 
تمهيدًا  القضية  أوراق  استكمال  جار  أنه 

لعرضها على النيابة العامة.

�أ���ص��خ��ا���ص ق���ام���و� ب��اح��ت��ج��از   6 �ت���خ���اذ �الإج��������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة ح��ي��ال 

ع�����دد م����ن �الآ�����ص����ي����وي����ات و�إج����ب����اره����ن ع���ل���ى م���م���ار����ص���ة �ل����دع����ارة

} السيارة المتدهورة.} جانب من الحادث.



سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة 
ــًدا عــلــى الــعــصــر...  ــاهـ ــب اهلل ثــــــراه... شـ طــيَّ
األرض...  عــلــى  يــمــشــي  إنــســانــًيــا  ــا  ــًخـ ــاريـ وتـ
بــالــحــكــمــة... ويــنــطــق لسانه  يــفــيــض عــقــلــه 

بالحق... وينبض قلبه بالخير والمحبة...
يكتنفها  اهلل...  خلقها  منذ  الدنيا  هي 
الــرحــيــل الــــذي يــجــدده ديــــدن الــحــيــاة حين 
فالرحيل  األحــيــاء...  على  قوته  بكل  ُيْطِبق 
الـــزمـــان...  دورة  عــبــر  للحياة  مــازمــة  حــالــة 
وكل ما في هذا الكون محكوم برحلة الوالدة 
ــال اإلنـــســـان فــهــو رحــلــة  ــذا حـ ــنـــاء... وكــ والـــفـ
ــوالدة فــي الــمــكــان والــرحــيــل  مــعــقــودة بــيــن الــ
األكــوان؛  الــذي يقره خالق  الزمان  عند حد 
ُذو  ــَك  ـ َرِبّ َوْجـــُه  َوَيــْبــَقــى  َفاٍن*  َعَلْيَها  َمــْن  )ُكـــُلّ 

اْلَجاِل َواإلْكَراِم*( سورة الرحمن.
لكن رغم الموت تبقى هناك حياة تولد 
من الرحيل ذاته، وذلك حين ُيدفن في جوفه 
المترادفات،  أعظم  ل  لُتَشَكّ ه...  ــُدّ ضــ هــو  مــا 
التغيير  وأشــدهــا رســوًخــا واســتــعــصــاًء عــلــى 
درب  بعد عمر طــويــل... يتجلى على  وذلــك 
الحياة الممتدة حبًا معقوًدا ما بين المهد 

واللحد...
الــحــيــاة تترك  تــفــارق  نــفــس طيبة  وكـــل 
التي  الــحــيــاة  إنــســانــيــة  بــقــاًء خـــالـــٍدا يعكس 
درًبــا  بالخير  إيمانها  مــن  والنابعة  عاشتها 
تدرجه في معارج الحياة، لتعزز هذا البقاء 
الــنــاس  بــيــن  وتــؤبــد وجـــودهـــا  ــر  بجميل األثــ
إليها  تــرمــز  ستبقى  الــتــي  أعــمــالــهــا  بحسن 
حين تدور العجلة، وتستمر السلسلة بعد أن 
الَفناء  بوابات  النفس  هذه  وتلُج  القدر  يقع 

الكامن في كيان الحياة...
ويعد المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب 
ــد الــشــيــخ عــبــد اهلل بـــن خــالــد  ــوالـ الــســمــو الـ
تجسيًدا  ثــراه  اهلل  آل خليفة طيب  علي  بن 
للنفس الزكية الطيبة التي تركت بالغ األثر 
الـــ21 من  أبــًدا وذلــك بعد رحيله في  الباقي 
ـــ الــمــوافــق لـ5  شهر رمــضــان مــن عــام 1439هــ
مملكة  فــقــدت  حين  2018م،  عــام  مــن  يونيو 
قاماتها  أبـــرز  مــن  ــًدا  واحــ برحيله  البحرين 
أفنوا حياتهم في خدمة  الذين  المخلصين 
بادهم بكل ود ووفاء، وذلك من خال الدور 
الكبير والرائد الذي اضطلع به سموه رحمه 
اهلل على مدى عقوٍد من عمره قّدم فيها جل 
لُيخِلّف  ومسؤولية  بــإخــاص  وجــهــده  وقته 
رحمه اهلل أثًرا خالًدا يتجلى من خال سيرة 
والعمل  والــعــطــاء  بالخير  حافلة  نموذجية 
الجاد، ترك فيها بصمات تاريخية مشهودة، 
ومآثر طيبة محمودة في مجاالت متعددة؛ 
كالقضاء واإلدارة والعمل اإلنساني والدعوة 
إلـــى الــعــطــاء وفــعــل الــخــيــرات وهـــو مــا جعل 
واجتماعية  وطــنــيــة  بــمــكــانــة  يحظى  ســمــوه 
الجميع  وتقدير  حب  أكسبته  رفيعة  ودينية 

واحترامهم...
كما كان سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة رحمه اهلل أيًضا من أبرز الشخصيات 
العلمية واألدبية والثقافية التي عرفها تاريخ 
البحرين الحضاري والفكري والثقافي، فقد 
تجمع  مــوســوعــة  المحببة  شخصيته  كــانــت 
بــيــن جــنــبــاتــهــا ســـاســـة الــحــديــث وفــصــاحــة 
الــلــســان وســـعـــة الــمــعــرفــة وتـــعـــدد الــمــواهــب 
وبــعــد الــنــظــر، كــمــا ُعــــرف رحــمــه اهلل أيــًضــا 
عن  فضًا  الــكــام،  وحسن  الخطاب  بباغة 
إلى جانب  وذلــك  هلّل،  وتواضعه  أخاقه  كرم 
أصعب  معالجة  على  الفذة  وقــدرتــه  فطنته 
الــقــضــايــا وإيــجــاد الــبــدائــل والــحــلــول بــرويــة 
الـــذي جعل منه  ــة، وهــو األمـــر  وحنكة ودرايــ
جميع  وتقدير  احــتــرام  محل  تقع  شخصية 
أهـــل الــبــحــريــن وكـــل مــن تــعــامــل مــعــه رحمه 

اهلل...
سموه  سعى  فقد  سبق  لما  واســتــكــمــااًل 
طــيــب اهلل ثــــراه إلــــى زيـــــادة ثــقــافــتــه وعــلــمــه 

ومــعــرفــتــه الــذاتــيــة بــزيــادة اطــاعــه وقــراءتــه 
بالتاريخ واألدب بشكل  التي تختص  للكتب 
الــكــتــب الثقافية  إلـــى جــانــب  خـــاص، وذلـــك 
أثرى  الذي  األمر  وهو  والفكرية بشكل عام، 
شخصيته وجعل منه أحد أهم أعام الفكر 
الشعر  علوم  في  المتبحرين  ومن  والمعرفة 
والتدوين،  والتاريخ  والــديــن  والفقه  واللغة 
إلــى تولي  الــعــوامــل مجتمعة  أدت هــذه  وقــد 
فضًا  الحكومية،  المناصب  مختلف  سموه 
عن تأسيسه عددا من الــوزارات والمؤسسات 

والمراكز الحكومية...
عــبــداهلل رحمه  الشيخ  أســهــم سمو  وقــد 
اهلل أيـــًضـــا بـــــدور كــبــيــر فـــي تــفــعــيــل الــعــمــل 
من  وذلـــك  وتــطــويــره  البحرين  فــي  الثقافي 
خال إصداره عددا من المجات والدوريات 
»الهداية«  ومنها مجلة  والمحكمة،  الموثقة 
التي صدر العدد األول منها في فبراير من 
عـــام 1978م وهـــي مــجــلــة شــهــريــة إســامــيــة، 
ــد تـــولـــى ســـمـــوه رئـــاســـة تــحــريــرهــا وذلـــك  وقــ
ــر الــعــدل والــشــؤون  أثــنــاء تــولــيــه منصب وزيـ

اإلسامية...
وفي عام 1978م أسندت إلى سمو الشيخ 
عبداهلل بن خالد آل خليفة رحمه اهلل مهمة 
التاريخية  الــوثــائــق  مــركــز  ورئــاســة  تــأســيــس 
التابع لديوان سمو ولي العهد آنذاك، والذي 
كان لوالدي الدكتور علي أباحسين رحمه اهلل 
هذا  في  سموه  مع  والعمل  المشاركة  شــرف 
أصبح  الـــذي  والــعــريــق  المتخصص  المركز 
بــفــضــل جــهــود ســمــو الــشــيــخ عـــبـــداهلل طيب 
التاريخي  البحرين  قلب  ومثابرته  ثــراه  اهلل 
وإرثـــهـــا الـــمـــدون وحــضــارتــهــا الــعــريــقــة التي 
وثيقة  ألــف  الــــ70  عــن  يزيد  مــا  تستند على 
البحرين وتاريخها  تاريخية تختص بشؤون 
وشعبها وعاداتها وتقاليدها، وقد بذل سموه 
مكتبة  لــتــأســيــس  مــلــحــوظــة  جـــهـــوًدا  حينها 
المكتبة  هــذه  نشطت  حيث  للمركز،  تابعة 
في جمع العديد من الوثائق والمخطوطات 
المتعلقة  الــقــديــمــة  والــخــرائــط  الــتــاريــخــيــة 
العربي  بالبحرين خاصة وبمنطقة الخليج 
عامة، كما تم تزويدها بعدد كبير من الكتب 
الوثائق  مجال  في  المختصة  والموسوعات 
والـــبـــحـــوث وكــتــب الـــتـــاريـــخ، وكــــل مـــا يتعلق 

بشأنها...
أصــدر  عــام 1982م  مــن  يوليو  وفــي شهر 
من  األول  الــعــدد  التاريخية  الــوثــائــق  مــركــز 
المحكمة  سنوية  النصف  »الوثيقة«  مجلة 
ــم وأبـــــــرز الــمــجــات  ــ ــتــــي تـــعـــد إحــــــدى أهـ والــ
الــتــاريــخــيــة الــمــتــخــصــصــة الــتــي تــصــدر في 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وقــــد تـــولـــى ســمــو الــشــيــخ 

عبداهلل رئاسة تحريرها بنفسه.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة فــقــد كــــان لــصــاحــب 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه والذي 
كان جالته حينها ولًيا للعهد كلمٌة بعنوان 
»هذه المجلة« جاء فيها: »هذه المجلة باب 
وحاضرنا  ماضينا  على  منه  نطل  أن  نرجو 
على السواء، وهي حلقة من جهد متواصل 
وشاق للجنة مركز الوثائق التاريخية ممثلة 
في رئيسها وأعضائها والعاملين فيها، وهي 
تنطلق  ممتد  طريق  على  خطوة  ذلــك  بعد 
نحو  وعـــزم  قـــوة  بــكــل  الحبيبة  دولــتــنــا  عليه 

غدها المأمول بإذن اهلل«...
للعدد  االفتتاحية  المقالة  عــبــرت  كما 
بقلم سمو  والــتــي جــاءت  المجلة  مــن  األول 
الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة عن بعض 
األهداف المطلوب إنجازها من خال إصدار 
هذه المجلة بقوله: »لقد أردنا لهذه المجلة 
أن تكون ندوة مفتوحة تقام كل ستة شهور، 
وهي ندوة نرجو أن يدور فيها النقاش علمًيا 
ومـــتـــجـــرًدا حـــول مـــا يــطــرح مـــن مــوضــوعــات 
حــتــى تــتــاح لــكــل مــن أراد الــفــرصــة لـــإدالء 
برأيه من أجل وضع مزيد من النقاط فوق 
كل  أن  ابــتــداًء  نعلن  ونحن  الــحــروف،  بعض 
ما يصل إلينا من آراء سوف ُيستقبل بقلب 

مفتوح وعقل مفتوح«...
وإلـــى جــانــب مــا ســبــق فــقــد كـــان لسموه 
اإلصاحات  في  واضــح  دور  أيًضا  اهلل  رحمه 

التي عاشتها البحرين في عهد جالة الملك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
المفدى حفظه اهلل، وذلك حين تسلم سموه 
رئاسة لجنة إعداد وصياغة الميثاق الوطني 
ثــم رئــاســة لــجــنــة إعــــداد وصــيــاغــة الــدســتــور 
ــي عــــام 2002م حــيــث قــام  فـ كــــان ذلــــك  وقــــد 
الوثائق  أهــم  على صياغة  بــاإلشــراف  سموه 
الوطنية وأعاها مقاما، وهي وثيقة الميثاق 
الدستور،  إعــداد  جانب  إلــى  وذلــك  الوطني، 
واللذان حققا مًعا نقلة نوعية مشهودة في 
مسيرة مملكة البحرين وتاريخها المعاصر، 
تدشين  في  كبير  دور  أيًضا  لسموه  كــان  كما 
أقر  الــذي  البحريني  الوطني  العمل  ميثاق 

في عام 2002م...
الــمــلــك  أنــعــم جــالــة  عــــام 2009م  وفــــي 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
الـــمـــفـــدى حــفــظــه اهلل ورعــــــاه عــلــى الــشــيــخ 
ثراه  اهلل  خليفة طيب  آل  خالد  بن  عبداهلل 
لمكانته  تقديًرا  وذلــك  الشيخ«  »سمو  بلقب 
ودوره البارز في العمل على خدمة البحرين 

ورفعة مكانتها.
ــبــــداهلل بــن  ــى ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــ ــولـ ــد تـ ــ وقـ
مسيرته  إبــــان  اهلل  رحــمــه  خليفة  آل  خــالــد 
ــن الــمــنــاصــب الــمــهــمــة  الــعــمــلــيــة الـــعـــديـــد مـ
األخرى التي قدم سموه من خالها خدمات 
منها؛  وأهــلــهــا،  للبحرين  الــمــســتــوى  رفــيــعــة 
الوطني،  العمل  ميثاق  تفعيل  لجنة  رئاسة 
ــوع الــصــحــة  ــبـ ورئــــاســــة الــلــجــنــة الـــعـــامـــة ألسـ
بين عامي 1957م-  وأيضا عضوية مجلسها 
1969م، وكذلك رئاسة جمعية الهال األحمر 
سموه  كــان  كما  1969م،  عــام  منذ  البحريني 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــحــج، فـــضـــًا عن 
البحرين  لجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس  كــونــه 

الخيرية.
عبداهلل  الشيخ  سمو  حب  على  وعطًفا 
للتاريخ  ثــراه  آل خليفة طيب اهلل  بن خالد 
وشغفه به فقد أسهم سموه في كتابة تاريخ 
تاريخية  مــؤلــفــات  بــعــدة  الــحــديــث  البحرين 
مــوثــقــة ومــعــروفــة، تــعــد الــيــوم مــن بــيــن أهــم 
في  عليها  ُيعتمد  التي  والمراجع  المصادر 
كتابة تاريخ البحرين قديًما وحديًثا، منها: 

الـــبـــحـــريـــن عـــبـــر الــــتــــاريــــخ )مـــوســـوعـــة 
تاريخية تقع في أربعة أجــزاء(... كتاب رؤى 
الـــقـــرآن عـــام 1996م...  إســامــيــة: مــن وحـــي 
عام  اإلسامي،  التاريخ  في  البحرين  مكانة 
البحرين...  فــي  خليفة  آل  تــاريــخ  2005م... 

كتاب ملك وسيرة.
وقد تميز سمو الشيخ عبداهلل بن خالد 
للمعرفة  بــحــبــه  ثــــراه  اهلل  طــيــب  خليفة  آل 
والـــعـــلـــم وشـــغـــفـــه بـــهـــمـــا فــــضــــًا عــــن ذكـــائـــه 
وهو  إيـــاه،  تعالى  اهلل  منحه  الــذي  الفطري 
األمر الذي جعل منه شخصية جليلة تمتزج 
والثقافة  الفكر  مقومات  مع  السياسة  فيها 
والــحــضــارة والــخــبــرة، وتــعــزز كــل ذلــك عراقة 
األصل، ورفعة المنبت، وترفده حكمة وحنكة 
تــجــســدت فيه  رجـــل  فــهــو  الــنــظــيــر،  منقطعة 

المتعاقبة  البحرينية  العصور  مميزات  كل 
واإلنسانية،  والحضارية  والفكرية  الثقافية 
لتجعل منه عميد مؤرخي الخليج ورائدهم 
ــأتــــى مــن  ــو األمـــــــر الـــــــذي تــ ــ بــــا مـــــنـــــازع، وهــ
البحرين  تاريخ  من  عــدة  مراحل  معاصرته 
وعلى  الوقت  عين  في  ومعايشته  السياسي، 
ــداث الــقــرن  ــ مـــدى ســـنـــوات عــمــره مــعــظــم أحـ
ومراحلها،  عهودها  اختاف  على  العشرين 
ــه اهلل شــــاهــــًدا عــلــى  ــمـ ــوه رحـ ــمـ فـــأضـــحـــى سـ
العصر، وتاريًخا إنسانًيا يمشي على األرض 
يفيض عقله بالحكمة وينطق لسانه بالحق 

وينبض قلبه بالخير والمحبة. 
أمــــا حــبــه الــعــمــيــق لــلــبــحــريــن وتــرابــهــا 
وعيونها  وزرعــهــا  وبحرها  وأرضــهــا  وسمائها 
وهوائها وأهلها، فقد جعل سموه على اتصال 
فأصبح  بــتــاريــخــهــا؛  يتعلق  مــا  بــكــل  حــمــيــم 
في  ومساهًما  معه  ومتفاعًا  فيه  متعايًشا 
صناعته، وذلك فضًا عن كون سموه مدوًنا 
لــلــتــاريــخ، ومــوثــًقــا لــه ومــشــارًكــا فــي صياغة 
المكتبات،  إنشاء  فمن  صروحه،  أنــواع  شتى 
الــدولــة، مــروًرا  إلــى تطوير العمل في دوائــر 
وصــواًل  التاريخية،  الوثائق  مركز  بتأسيس 
إلــــى اإلشــــــراف عــلــى صــيــاغــة أهــــم الــوثــائــق 
تأليف  عن  فضًا  مقاًما،  وأعــاهــا  الوطنية 
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبـــث  ــوعــ ــوســ ــمــ ــتـــب والــ ــكـ الـ
أحــــداث الــتــاريــخ الــعــريــق مــا بــيــن ســطــورهــا، 
زمنية  هبة  بذلك  اهلل  رحمه  سموه  مجسًدا 
خاقة،  وعقلية  متفائلة،  روح  ذات  متجددة 
يصاحبها  عالية،  وهمة  متدفقة،  وإنسانية 
في  والعطاء  للبذل  الــدائــم  سموه  استعداد 
وتاريخها  وقيادتها  وشعبها  البحرين  سبيل 
ما  وهــو  وحضارتها،  ومستقبلها  وحاضرها 
الثقافة  أركــان  بناء  في  جعله يسعى جاهًدا 
ــادره، لــتــكــون  وتـــدويـــن الـــتـــاريـــخ وجـــمـــع مــــصــ
ورابًطا  خــالــًدا  وشــاهــًدا  باقًيا  أثــًرا  إنجازاته 
الكبيرة  ا لعاقة المحبة  أزلّيً قوًيا ومجسًدا 
ــى شــغــاف الـــزمـــن والــحــضــارة  الــتــي تــمــتــد إلـ
والتي تغمر قلبه وتفيض بها نفسه وتربط 
وكـــل ما  الــبــحــريــن  بــيــن ســمــوه وحبيبته  مــا 

يختص بها.
رحـــل ســمــو الــشــيــخ الـــوالـــد عـــبـــداهلل بن 
بــعــد عمر  ثـــراه  اهلل  طــيــب  آل خليفة  خــالــد 
طــويــل ولــكــن سيبقى ُحــســن أثـــره الـــذي كان 
ثــمــرة عمله إبـــان عــمــره الــمــديــد والــمــبــارك 
والخليج  البحرين  ذاكـــرة  فــي  بــاقــًيــا  خــالــًدا 

ودول العالمين العربي واإلسامي...
وعلى مر الزمان... سأبقى أنا أحكي... 
الـــذهـــن ال يمكن  فـــي  رابـــضـــة  ــريــــات  عـــن ذكــ
تأبى  عديدة  إنسانية  مواقف  عن  نسيانها؛ 
متوالية؛  حياتية  مــواقــف  عــن  الـــمـــغـــادرة... 
مع  عملي  ولــقــاء... عن  وفرحة  عن ضحكة 
لمجلسه...  اليومي  حــضــوري  عــن  ســمــوه... 
عن أحاديثه الممتعة عن طفولته وحياته... 
عــن ذكرياته وخــبــراتــه... عــن عشقه األبــدي 
فيها  مــا  كــل  يحب  التي  البحرين  وحبيبته 
ــنـــخـــاع... عـــن حــبــه لــلــبــحــر وكــــل ما  حــتــى الـ
يتعلق به... عن شغفه بالزراعة وممارستها 
المستقبلية...  مشاريعه  عن  مزرعته...  في 
عن ضحكته وتفاؤله... عن سماحته وخفة 
ظله... عن عطفه وإنسانيته... عن أحاسيس 
ومــشــاعــر تــجــســد الـــرابـــط األبــــدي مــع تلك 
َعطر  برحيق  الوجدان  تمأل  التي  الذكريات 
ــذاٍق كــالــشــهــد... عــن دردشــــاٍت وحــكــايــا...  ومــ
ــادات وتــقــالــيــد... عن  عــن تـــراث وأهــازيــج وعــ
إحــســاس بـــاألمـــان… عــن أبــــوة وتــفــهــم وسند 
واطــمــئــنــان... عــن شــعــوري بــاالمــتــنــان... عن 
مشاهد عشتها ال تزال تمر في خاطري أرى 
مــن خــالــهــا ذكــريــاتــي مــع ســمــوه فــي عــرض 
عزيزة ستبقى  أيــام  تفاصيل  مستمر يحكي 

تنبض في الذاكرة.
وال يسعني بعد أن حّل القدر وفي ذكرى 
الرحيل الثالثة إال أن أسأل المولى عز شأنه 
ت قدرته أن يتغمد سموه بواسع رحمته،  وجَلّ
وأن يسكنه الفردوس األعلى من جنته، وأن 

يلهم الجميع الصبر والسلوان… آمين

} باحث أكاديمي وكاتب

}  سمو الشيخ عبداهلل 

بن خالد آل خليفة.

اأرقام مب�صرة نحو خف�ض الإ�صابات

عبداهلل األيوبي ayoobi99@gmail.com

مــن الــمــبــكــر إطــــاق تــفــاؤل كــبــيــر بــســرعــة الــخــروج 
مـــن الــحــالــة الــصــحــيــة غــيــر الــمــســبــوقــة الــمــتــمــثــلــة في 
الناجمة  والوفيات  أعداد اإلصابات  الكبير في  االرتفاع 
التي  القليلة  األيـــام  أن  بمجرد  »كـــورونـــا«،  فــيــروس  عــن 
أعــقــبــت دخـــول اإلجـــــراءات الــجــديــدة الــتــي أعــلــن عنها 
التنفيذ،  لــلــفــيــروس حــيــز  لــلــتــصــدي  الــوطــنــي  الــفــريــق 
بقاء  مــع  اإلصــابــات  أعـــداد  فــي  قليا  انخفاضا  شهدت 
الحال قبل تطبيق  الوفيات عالية كما هي عليه  أعداد 
هذه اإلجراءات، ولكن بشكل عام فإن االنخفاض الذي 
بــحــاجــة ماسة  أنــنــا  عــلــى  مــؤشــرا  يــومــيــا يعطي  يسجل 
للمزيد من التقيد الذاتي باإلجراءات االحترازية التي 
يــوصــي بــهــا الــفــريــق والــجــهــات ذات الــعــاقــة، ذلـــك أن 
األعـــداد  أعــلــى  أن  إلــى  ــام اإلصــابــات تشير  أرقـ تفاصيل 

ناجمة عن االختاط بحاالت إصابة قائمة.
مـــن اإلجـــحـــاف وصــــف مـــا وصــلــت إلــيــه الــبــحــريــن 
والوفيات،  أعــداد اإلصــابــات  أرقــام غير مسبوقة في  من 
الوطني  الــفــريــق  بــهــا  يــقــوم  الــتــي  للجهود  بــاالنــتــكــاســة 
الرئيسية  األســبــاب  مــن  أن  ذلــك  الصلة،  ذات  والجهات 
ــو عـــــدم الــتــقــيــد الـــصـــارم  الــمــعــلــنــة لـــهـــذا االرتـــــفـــــاع هــ
باإلجراءات االحترازية، وليس تدني مستوى الخدمات 
المرافق المخصصة للتصدي لهذا  أو ضعفا في قدرة 
الــفــيــروس، فــالــجــهــات ذات الــعــاقــة والــفــريــق الــوطــنــي 
على  بواجباتهم  يــقــومــون  ــة  ــ واإلداريـ الطبية  بطواقمه 
الشديد،  ولألسف  والتفاني،  الجودة  من  أعلى مستوى 
التفاني  مــن  بمثياتها  تــقــابــل  لــم  الــجــهــود  ــذه  هـ ــإن  فـ
أو  المواطنين  من  ســواء  المجتمع،  في  فئات  قبل  من 

المقيمين.
رغـــم هـــذا االرتـــفـــاع الــكــبــيــر والــخــطــيــر أيـــضـــا، فــإن 
أداء  في  مستمر  المختلفة  بطواقمه  الوطني  الفريق 
أفــراده  في  الثقة  زرع  علينا جميعا  الواجب  ومن  عمله 
يقفون  الذين  الجنود  باعتبارهم  ودعمهم  وتشجيعهم 
في الصفوف األمامية في هذه المعركة، فنحن مدينون 
لــهــؤالء لــمــا يــبــذلــونــه ومـــا يــقــدمــونــه مــن عــطــاء، فهذا 
عنه،  ليسوا مسؤولين  والوفيات  اإلصابات  في  االرتفاع 
أو  وبالتالي ليس هناك أي شكل من أشكال االنتكاسة 
الضعف أو التهاون، فأهم األسباب التي تقف وراء هذا 

التطور السلبي باتت معروفة.
ومع الرصد اليومي ألعداد اإلصابات التي تعلنها 
وزارة الصحة بشكل مستمر، فإن األرقام تؤكد أن هناك 
ــداد، وهـــذا فــي حــد ذاتـــه يعتبر  انخفاضا فــي هــذه األعــ
ــراءات الــمــســتــجــدة.  ـــ مـــؤشـــرا إيــجــابــيــا عــلــى نــجــاح اإلجــ
ولكن  اآلن،  كبيرا حتى  يكن  لم  االنخفاض  أن  صحيح 
مثل هذا االنخفاض الكبير ال يمكن تسجيله بين ليلة 
التقيد  وإنما سوف يظهر مع االستمرار في  وضحاها، 

عن  واالبتعاد  االحترازية  باإلجراءات  وااللتزام  الصارم 
حــالــة االســتــهــتــار الــتــي ســــادت خـــال الــفــتــرة األخــيــرة، 
ــات أمــامــنــا أكــثــر  ــابـ ــــداد اإلصـ عــنــدهــا ســيــكــون مــؤشــر أعـ

انخفاضا.
فـــالـــهـــدف الـــــذي يــلــتــقــي حـــولـــه الــجــمــيــع ويــســعــى 
إليه يتمثل في العمل من أجل خفض أعداد  للوصول 
ــداد الــوفــيــات أيـــضـــا، وتحقيق  ــ ــات وبــالــتــالــي أعـ ــابـ اإلصـ
التقيد  كان  وإذا  الجميع،  مسؤولية  يعتبر  الهدف  هذا 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة واالبـــتـــعـــاد عـــن أي شــكــل من  ــاإلجــ بــ
أشـــكـــال االســتــهــتــار والـــتـــهـــاون، يــقــع عــلــى عــاتــق جميع 
المنوط  الــدولــة  أجــهــزة  فــإن  والمقيمين،  المواطنين 
تشديد  مسؤولية  تتحمل  ــراءات  اإلجــ هــذه  تطبيق  بها 
هذه  مخالفي  مع  التسامح  أو  التهاون  وعــدم  المراقبة 
اإلجراءات، إلى جانب ذلك يجب التنويه هنا إلى أهمية 
باعتبار  الوطنية  التطعيم  مع حملة  السريع  التجاوب 
أن اللقاح ضرورة لتوفير الحماية المجتمعية من خطر 

هذا الفيروس.
إن التجاوب مع الحملة الوطنية وسرعة أخذ اللقاح، 
وخاصة أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير مختلف األنواع 
هذه  بالفعل  وباتت  للجميع،  وبالمجان  طبيا،  المجازة 
اللقاحات متوافرة في المرافق الطبية، هذا التجاوب ال 
يقل أهمية عن االلتزام باإلجراءات االحترازية الموصى 
في  البعض  بعضها  يكمل  وإجــــراءات  جــهــود  فــهــذه  بــهــا، 
انقاذ  وهــو  المشترك  الهدف  تحقيق  على  العمل  إطــار 
الــمــجــتــمــع مــن خــطــر الــفــيــروس والــخــفــض الــتــدريــجــي 
الذي  الوحيد  السبيل  وهو  والوفيات  اإلصابات  ألعــداد 

يمهد للعودة إلى الحياة الطبيعية.
فمواجهة هذا الظرف االستثنائي وتجاوز تداعياته 
يــتــطــلــب تـــكـــاتـــف وتـــعـــاضـــد الـــجـــمـــيـــع، كــــل مــــن مــوقــعــه 
بما  القيام  الجميع  على  يفرض  فالظرف  والتزاماته، 
فالتصدي  به،  القيام  الوطنية  المسؤولية  عليه  توجب 
للجائحة وما تسببه من أضــرار بشرية، ليس مسؤولية 
جهة دون غيرها، فإذا كان الفريق الوطني الطبي يحمل 
وتوفير  الطبية  والرعاية  العناية  مسؤولية  عاتقه  على 
جميع مستلزمات تقديمها إلى المواطن والمقيم، فإن 
مسؤولية المواطن والمقيم تكمن في دعم هذا الفريق 
تقديمه  يمكن  مــا  أهـــم  وإن  ودعــمــهــا،  مهمته  وتسهيل 
هــو الــتــجــاوب مــع مــا يــوصــي بــه مــن إجــــراءات وتــدابــيــر، 
ذلك أن االلتزام بهذه التوصيات واإلجراءات يعد دعما 
مباشرا لجهود الفريق، بهذا التكاتف والتعاضد والعمل 
المشترك نستطيع أن نضع أرجلنا على الطريق السليم 
للخروج من هذا الظرف غير المسبوق، عندها سيكون 
من المؤكد أن نرى انخفاضا كبيرا ومتواصا في أعداد 

اإلصابات وبالتالي الوفيات.

في الخامس والعشرين من مايو 
لـــدول  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  أكــمــل   2021
ــة عـــقـــود منذ  ــعـ الــخــلــيــج الــعــربــيــة أربـ
الــتــجــمــع  ذلــــك   .1981 ــام  عــ تــأســيــســه 
ــد جــامــعــًا مــانــعــًا،  اإلقــلــيــمــي الــــذي ولـ
فهو يضم ست دول خليجية تجمعها 
واقتصادية  وسياسية  تاريخية  روابــط 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــشــتــركــة ويــــحــــول دون 
دخول أي طرف آخر لتلك المنظومة، 
ولــعــلــه مــمــا يــتــبــادر إلـــى األذهــــان عند 
الحديث عن تقييم أي تنظيم إقليمي 
النظر إلى ثاثة أمور مترابطة أولها: 
الميثاق المنشئ لهذا التنظيم والذي 
يعكس أهدافه وتكون ملزمة ألعضائه، 

ذلك  اتخذها  التي  المسارات  وثانيها: 
خلت،  عــقــود  عــبــر  اإلقــلــيــمــي  التنظيم 
ــا: أهـــمـــيـــة وجـــــــود مـــثـــل تــلــك  ــهــ ــثــ ــالــ وثــ

التنظيمات بالنسبة ألطرافها.
الخوض في مضامين  وبعيدًا عن 

الميثاق المنشئ لمجلس التعاون والذي يعكس أهداف 
صيغ  وفق  المشترك  العمل  بشأن  العربي  الخليج  دول 
المجلس  فيها  نشأ  التي  الظروف  عن  فضًا  مختلفة، 
والتي شهدت تهديدات أمنية غير مسبوقة ألمن الدول 
التعاون ببساطة هو احد تنظيمات  الست، فإن مجلس 
األمن اإلقليمي التي نص عليها ميثاق األمم المتحدة  
في  تقع  التي  الـــدول  منحت  والــتــي  الثامن  الفصل  فــي 
ومصالح  عوامل  وتجمعها  جغرافيًا  وتتجاور  ما  إقليم 
أن  عــلــى  التنظيمات  تــلــك  مــثــل  تــأســيــس  مــشــتــركــة حــق 
يتكامل عملها مع المنظمة األممية في تحقيق أهدافها 
الــنــاتــو، منظمة اآلســيــان،  تــأســس حلف  وبــمــوجــب ذلــك 

االتحاد األوروبي، جامعة الدول العربية.
وفي تصوري أن وجود مثل تلك التنظيمات يكتسب 
األمم  لميثاق  تطبيقًا  كونها  يتجاوز  بما  بالغة  أهمية 
المتحدة لثاثة أسباب األول: أنه في ظل تعدد وتداخل 
ــارع وتـــيـــرة الــتــهــديــدات األمــنــيــة، تــوجــد حــالــة من  وتـــسـ
تتاقى  العالمي،  واألمــن  الوطني  األمن  بين  االشتباك 
أحــيــانــًا وتــتــصــادم أحــايــيــن أخــــرى بــمــا يعنيه ذلـــك من 
تعكس  أن  بــإمــكــانــهــا  وســيــطــة  تنظيمات  وجـــود  حتمية 
ما  إقليم  فــي  األمــنــيــة  الــتــهــديــدات  وخصوصية  طبيعة 
أخرى،  أقاليم  مع  ذاتها  بالضرورة  تتماثل  ال  قد  والتي 
مختلفة  مناطق  في  مزمنة  أزمــات  وجــود  مع  والثانية: 
من العالم وفي ظل صعوبة حسمها من خال المنظمة 
الــقــوات  توفير  أو  الــقــرارات  ســـواء على صعيد  األمــمــيــة 
لتحقيق  اإلقليمي  األمـــن  تنظيمات  دور  يــبــرز  الــازمــة 
األمــــن الـــذاتـــي واألمــثــلــة عــلــى ذلـــك عـــديـــدة، والــثــالــثــة: 
بين  مــا  الــقــوة  فــي  تتفاوت  دواًل  األقــالــيــم تضم  كافة  أن 
أن  من  ذلــك  يعنيه  بما  وكبيرة  ومتوسطة  صغيرة  قــوى 
هناك ضرورة استراتيجية لوجود مثل تلك التنظيمات 
لتحقيق مبدأ توازن القوى اإلقليمي الذي يعد متطلبًا 

أساسيًا لتحقيق األمن اإلقليمي.
وقـــد يـــرى الــبــعــض أنـــه مــن أجـــل تقييم عــمــل تلك 
الــتــنــظــيــمــات عــلــى مــــدى عـــقـــود يــتــعــيــن الــمــقــارنــة بين 
أهدافها من خال الميثاق وما تحقق على أرض الواقع، 
ــه ألن  لــيــس صــحــيــحــًا عــلــى إطـــاقـ ــر  ــ إال أن ذلــــك األمـ
مــثــل هـــذه اآللــيــة تعني االنـــطـــاق مــن الــمــقــدمــات إلــى 
وأقصد  الوسيطة  الــعــوامــل  عــن  الــحــديــث  دون  النتائج 
فيهما  عملت  التي  والعالمية  اإلقليمية  البيئتين  بها 
فرص  من  لها  أتاحته  ما  بقدر  والتي  التنظيمات  هــذه 
كان على تلك  أوجــدت تحديات  فإنها قد  دورهــا  لتأكيد 
عامة  وبنظرة  تقديري  وفي  معها،  التعامل  التنظيمات 
فــإن صــمــود وبــقــاء مجلس الــتــعــاون بحد ذاتـــه فــي ظل 
دليًا على  تنظيمات وتجمد عمل أخرى ينهض  تواري 
وجود قناعة راسخة لدى قادته بأهميته االستراتيجية، 
للمتغيرات  واالستجابة  المرونة  فــإن  ثانية  ناحية  من 
في  تجلى  مــا  وهــو  عمله  إبـــان  للمجلس  سمتان  كانتا 
تأسيس هيئة استشارية عام 1997 مكونة من 30 عضوا 
مــن ذوي الــكــفــاءة والــخــبــرة مــن مــواطــنــي الــــدول الست 
المجلس،  هيئات  فــي  الــقــرار  لصانع  الــمــشــورة  لتقديم 
باإلضافة إلى استحداث القمة التشاورية والتي تعد آلية 

أي  مناقشة  خالها  مــن  يمكن  مهمة 
بروتوكوالت  إلى  مستجدات ال تحتاج 

النعقادها.
إن المتابع للكتابات التي تناولت 
تــجــربــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون يــجــد أنــهــا 
المجلس  طبيعة  توصيف  استهدفت 
ــن  ــ ــات األمــ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــًا لـــمـــاهـــيـــة تـ ــ ــقــ ــ وفــ
التجربة  فإن  أهميتها  ومع  اإلقليمي 
األقـــــــرب ربـــمـــا تـــكـــون حـــالـــة االتـــحـــاد 
األوروبـــــــــــي والــــــــذي يـــتـــيـــح لـــكـــل دولــــة 
الخارجية شريطة  ممارسة سياساتها 
أال يتناقض ذلك مع ميثاق التنظيم 
أمــن أعضائه كل  أن  وأهــدافــه وخاصة 

ال يتجزأ.
ــًا عـــلـــى مـــــا ســـبـــق يـــثـــار  ــســ ــيــ ــأســ وتــ
عمل  بتقييم  المهتمين  لــدى  تــســاؤل 
التوفيق  كيفية  التنظيمات مؤداه  هذه 
والمستجدات  مواثيقها  بين مضامين 
التي تتطلب آليات جديدة لمواجهتها 
سريعة  وبــنــظــرة   الميثاق،  تعديل  صعوبة  إلــى  بالنظر 
على عمل تنظيمات األمن اإلقليمي المماثلة في العالم 
استراتيجية  مفاهيم  بــإصــدار  تــقــوم  أن  إمـــا  أنــهــا  نــجــد 
تتكامل مع الميثاق وال تتناقض معه على غرار المفهوم 
االســتــراتــيــجــي لــحــلــف شــمــال األطــلــســي »الـــنـــاتـــو« وهــو 
مــيــثــاق أمــنــي رفــيــع الــمــســتــوى يــصــدر كــل عــشــر ســنــوات 
الحلف  تــواجــه  الــتــي  األمنية  التحديات  أهــم  متضمنًا 
وآلــيــات الــتــصــدي لــهــا والــتــي قــد ال تــوجــد فــي الميثاق 
المنشئ، أو من خال استحداث آليات جماعية لمواجهة 
مستجدات أمنية بشكل عاجل، وبعض التنظيمات اتخذ 

المسارين معًا.
األزمــات تعكس قدرة وطبيعة تنظيمات  أن  والشك 
والتي  كورونا  أوضحته جائحة  ما  وهو  اإلقليمي  األمن 
الــعــمــل الخليجي  ــع ومـــســـارات  ــــت الــســتــار عـــن واقــ أزاحـ
التي يواجه فيها  المرة األولى  المشترك، ولم تكن هي 
مجلس التعاون أزمات تتطلب العمل الجماعي، صحيح 
ثمة  أن  إال  الصحي  بالجانب  ارتبطت  قد  الجائحة  أن 
ثانية  ناحية  من  للمجلس،  تحديًا  كانت  أخــرى  أزمــات 
استطاع المجلس تأسيس عدد من الشراكات والحوارات 
االستراتيجية مع القوى الكبرى والتنظيمات المماثلة 
فـــي الــعــالــم، بــاإلضــافــة الـــى تــعــزيــز قـــنـــوات الـــحـــوار مع 
التوازن  مفهوم  يحقق  بما  اإلقليمية  المحورية  القوى 

اإلقليمي.
الــتــعــاون  مــجــلــس  مــيــثــاق  الــتــي تضمنها  األهـــــداف  إن 
الخليجي  االتــحــاد  إقــامــة  مقدمتها  وفـــي  للغاية  طــمــوحــة 
يجب  أنــه  إال  المماثلة   التنظيمات  بها  مــرت  تجارب  وهــي 
والتي  الراهنة  األمنية  المستجدات  دراســة  ذاتــه  الوقت  في 
تحتاج لرؤى جماعية لمواجهتها، باإلضافة إلى وجود آليات 
معها  التعاون  المجلس  بإمكان  اإلقليمي  للتعاون  جديدة 
لمواجهة مثل تلك التحديات في ظل ظهور مفاهيم جديدة 
لــألمــن اإلقــلــيــمــي تـــجـــاوزت دول الـــجـــوار إلـــى مــفــهــوم جــوار 
الجوار والذي يعني بما ال يدع مجااًل للشك امتداد النطاق 

الجيواستراتيجي ألمن الخليج العربي نحو آفاق جديدة.
بين  بالفصل  الــقــول  الشديد  التبسيط  مــن  ولعله 
اإلقليمي  والـــواقـــع  المجلس  فيها  نــشــأ  الــتــي  الــظــروف 
ولكن  تغيرًا  الــصــراع شهدت  آلــيــات  أن  الــراهــن، صحيح 
وأبــرزهــا  وتحدياتها  بمامحها  اإلقليمية  البيئة  تظل 
الخلل في توازن القوى اإلقليمي الذي يتطلب أن يظل 
تــــوازن إقــلــيــمــي مــؤثــر، وآلــيــة إقليمية  الــمــجــلــس عــامــل 
على  للحفاظ  الــدولــيــة  الجهود  مــع  التكامل  بإمكانها 

األمن اإلقليمي في أحد اهم أقاليم العالم قاطبة.
بــعــض اآللــيــات  تــكــون هــنــاك حــاجــة لتفعيل  ربــمــا 
وخاصة تلك التي ترتبط بإدارة األزمات والكوارث بحيث 
تشمل الكوارث البيئية وكيفية التعامل معها، وربما تكون 
هناك حاجة لصياغة استراتيجيات بشأن تفعيل العمل 
اإلرهــاب  أو  البحري،  األمــن  بشأن  المشترك  الخليجي 
الــعــمــل ضمن  أن  الــمــهــم هــو  ــر  أن األمــ الــســيــبــرانــي، إال 

تنظيمات األمن اإلقليمي يبقى ضرورة استراتيجية.
 } خبير في قضايا األمن اإلقليمي الخليجي
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بقلم: 
د. خلدون علي أباحسني }

تــفــاعــلــت الــعــديــد مـــن الـــعـــوامـــل وأدت 
ــع الــحــكــومــات وبــنــوكــهــا الــمــركــزيــة  ــى دفــ إلــ
إلــــى االهــتــمــام  الـــعـــالـــم  فـــي مــخــتــلــف دول 
جذب  إلــى  والسعي  المالية  بالتكنولوجيا 
فقد  بادها,  في  الناشئة  وتوطين شركاتها 
المالية  التكنولوجيا  ان  الدول  أدركت تلكم 
ــا عـــدة مــنــهــا: أوال  يــمــكــن ان تــحــقــق أهـــدافـ
يقصد  ــذي  ــ والـ المالي,  الــشــمــول  تــحــقــيــق 
بــــه إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول شــــرائــــح واســــعــــة مــن 
حيث  الــمــالــيــة،  الــخــدمــات  عــلــى  المجتمع 
العالم  في  السكان  من  كبيرة  أعــداد  توجد 
ألسباب  المصرفية  الحسابات  إلــى  تفتقر 
ــالـــي،  ــثـــل الـــفـــقـــر، والـــجـــهـــل الـــمـ كـــثـــيـــرة، مـ
إلى  المصرفية  الخدمات  وصــول  وصعوبة 
الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى انتشار 
الدفع  إن  الــرســمــي. وحــيــث  االقــتــصــاد غير 
بــاســتــخــدام  يــتــمــا  يــمــكــن ان  واالقـــــتـــــراض 
الهواتف المحمولة التي عادة ما تكون أكثر 
الحسابات  مع  مقارنة  الناس  بين  انتشارا 
أن  يمكن  ذلــك  فــأن  التقليدية،  المصرفية 
الذين  السكان  نسبة  تخفيض  فــي  يساعد 
وبالتالي  مصرفية  حسابات  لديهم  ليست 
تيسير الوصول إلى مصادر التمويل. ثانيا: 
تطمح الحكومات في ان تؤدي التكنولوجيا 
المالية  دورا هاما في تشجيع االبتكار في 
العماء,  وخــدمــة  االستثمارية  المنتجات 
ــن الــــمــــجــــاالت بـــمـــا يــســهــم فــي  ــيـــرهـــا مــ وغـ
التكنولوجي  لــلــتــطــور  شــامــلــة  بيئة  تــعــزيــز 
عــلــى وجــه  األعـــمـــال  ورواد  الـــشـــركـــات  بــيــن 

الخصوص  .
في  المنافسة  وفــــورات  تحقيق  ثــالــثــا: 
تتحقق  حيث  والمصرفي,  المالي  القطاع 
البنوك  ينافسون  جــدد  العبين  دخــول  مــن 
القائمة ويؤدي إلى تقسيم سوق الخدمات 
النظامية  الــمــخــاطــر  وتقليل  الــمــصــرفــيــة، 
فــمــثــا  الكبيرة,  بـــالـــمـــصـــارف  الــمــرتــبــطــة 
ــامـــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة بــتــأســيــس  قـ
أهدافها  احــد  الــتــي  الــمــالــي  الــســلــوك  هيئة 

في  للمنافسة  الــتــرويــج 
المالية  الخدمات  قطاع 
جنب  إلـــى  والمصرفية, 
العماء,  حماية  هــدفــي 
وتــــعــــزيــــز الـــــنـــــزاهـــــة فــي 
الــســوق. ويــدفــع الــخــوف 
من تنامي المنافسة إلى 
تعاون البنوك مع شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
على  للحفاظ  الــنــاشــئــة 
السوقية,  حــــصــــتــــهــــا 
قليا  عــــددا  وان  خــاصــة 
من شركات التكنولوجيا 
المالية الناشئة تتصرف 
على أنها منافس مباشر 

تسعى  حين  في  للبنوك، 
ــة  ــراكــ ــشــ اغـــلـــبـــهـــا إلـــــــى الــ
ــع الـــبـــنـــوك  ــ ــاون مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
إمكاناتها  من  لاستفادة 
الــــتــــمــــويــــلــــيــــة وقــــــواعــــــد 

يمكن  الشراكة  وهذه  وعمائها.  معلوماتها 
ألن  تسعى  التي  البنوك  منها  تستفيد  أن 
العماء  الحتياجات  استجابة  أكثر  تصبح 
ــبـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــثــــر مـــواكـ الــمــتــغــيــرة وأكــ
الصاعدة, وبالتالي أكثر إسهاما في تمويل 
تتميز  الــتــي  السيما  االستثمارية  الــفــرص 
ــار بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــا  بــــاإلبــــداع واالبـــتـــكـ
رابــعــا:  الــبــاد.  فــي  النمو االقــتــصــادي  على 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة تــســهــم فــي تحقيق 
ــي بــتــخــفــيــض تــكــالــيــف  ــالـ ــمـ ــرار الـ ــقــ ــتــ االســ
ــنـــوك وتــســهــيــل تــحــلــيــل  ــبـ الــتــشــغــيــل فــــي الـ
البيانات الضخمة ألغراض إدارة المخاطر 
للحكومات.  هام  أمر  وهو  االحتيال  وكشف 
التي  المالية  التكنولوجيا  تــؤدي  خامسا: 
تستند إلى سلة واسعة من البيانات الدقيقة 
للقواعد  االمــتــثــال  تسهيل  فــي  مهما  دورا 
الــبــلــدان  انــتــقــال  مــع  الســيــمــا  التنظيمية, 
التنظيمية  الــقــواعــد  تحسين  مرحلة  مــن 

لــمــكــافــحــة غـــســـل األمــــــوال 
وتمويل اإلرهاب إلى مرحلة 
تــنــفــيــذهــا وذلــــك مــن خــال 
التنظيمية    الــتــكــنــولــوجــيــا 
إّن  اذ   .)Regetech(
اســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
تحسين  من  ُيمكن  المالية 
ــال فــي  ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــات االمــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
البنوك والمؤسسات المالية 
. سادسا: تيسر التكنولوجيا 
المالية رفع كفاءة تحصيل 
المدفوعات  وأداء  اإليــرادات 
ــيــــة، والـــــحـــــد مــن  ــكــــومــ الــــحــ
الــتــســرب الـــمـــالـــي.  ســابــعــا: 
ــا الـــمـــالـــيـــة  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
لتمويل  بديلة  مــصــادر  توفر 
الصغيرة  والمؤسسات  األسر 
والــــمــــتــــوســــطــــة مــــــن خــــال 
المتوفرة  االقـــراض  منصات 
فـــي الـــســـوق مــثــل االقـــــراض 
بين النظراء وتمويل التجارة عبر االنترنت. 
رأس  جمع  المالية  التكنولوجيا  وتستطيع 
المال بطرحها أنماطا جديدة من التمويل 
 lending   P2P المباشر  مثل االقــراض 
الجماعي  والــتــمــويــل  الــجــمــاعــي  والــتــمــويــل 
مقابل أسهم Crowd Equity    . وعاوة 
يمكن  المالية  التكنولوجيا  فإن  ذلك  على 
المصرفي  االقـــراض  زيـــادة  على  تساعد  أن 
بتطبيق  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات 
عدم  من  تحد  التي  التكنولوجية  الوسائل 
الــبــيــانــات  الــمــعــلــومــات مــثــل تحليل  اتــســاق 
تــوفــيــر  ــذلــــك  وكــ    Big Dataالضخمة
خدمة فائقة في حفظ سجات الضمانات 
بــاســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا دفـــاتـــر الــحــســابــات 
الــدفــع  ان  عـــن  فــضــا  الموزعة,  الــرقــمــيــة 
للبيانات,  مسارا  يفتح  الرقمية  بالوسائل 
الــجــدارة  تقييم  فــرصــة  للمقرضين  يتيح 
االئـــتـــمـــانـــيـــة حـــتـــى لــلــمــؤســســات مــتــنــاهــيــة 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا  يــمــكــن  وبـــالـــتـــالـــي  الصغر, 
والنمو  االقتصادي  التنوع  تحفيز  المالية 
تحسين  خــال  من  العمل  لفرص  المنشئ 
فرص الحصول على التمويل، مما يتجاوز 
ــعـــوقـــات الـــمـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة  ــم مـ ــ ــد أهـ ــ أحـ
التي  الــعــوامــل  مــن  وغــيــرهــا  والمتوسطة, 
بالتكنولوجيا  لاهتمام  الحكومات  تدفع 
على  لــلــحــفــاظ  سعيها  إطــــار  فــي  المالية, 
اســتــقــرار الــقــطــاع الــمــالــي والــمــصــرفــي في 
أنشطته  وتــوســيــع  تطويره,  والـــى  بلدانها, 
بــمــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى مــجــمــل حــركــة 
إلى  سعيها  جانب  إلــى  الوطني.  االقتصاد 
تعميم التحول الرقمي لمختلف قطاعاتها 
االقتصادية واالجتماعية. لذا فقد تفاعلت 
المالية(  )التكنولوجيا  الجديد  القادم  مع 
بها  إلى االهتمام  المركزية  بنوكها  ووجهت 
في  الناشئة  شركاتها  توطين  إلــى  والسعي 
وإيــجــاد  مزاياها,  مــن  واالســتــفــادة  بادها, 
المناسبة  والتشريعية  التنظيمية  البيئة 
سلبية  ــار  اثـ ايـــة  لخفض  واالســتــعــداد  لها, 
القطاع  لها  يتعرض  ان  يمكن  تحديات  أو 
للبنوك  فكان  جراءها.  والمصرفي  المالي 
الـــدور  الــعــالــم  دول  فــي مختلف  الــمــركــزيــة 
ــيـــه قـــطـــاعـــاتـــهـــا الــمــالــيــة  األكــــبــــر فــــي تـــوجـ
المالية,  التكنولوجيا  لتبني  والمصرفية 
األمر الذي قاد إلى نمو واتساع وازدهار سوق 
المفهوم  يــعــد  فــلــم  المالية,  التكنولوجيا 
المالية  التكنولوجيا  مقتصرا على شركات 
االتصاالت,  شــركــات  إلــى  امتد  بــل  الناشئة 
واالنترنت,  المعلومات,  وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وشـــركـــات الــتــجــارة االلــكــتــرونــيــة والــتــعــلــيــم 
دخلت  التي  الشركات  من  وغيرها  والنقل, 
في مجال التكنولوجيا المالية لكسب اكبر 
الخدمات  قطاع  مــن  ممكنة  مضافة  قيمة 
في  بقية  وللموضوع  والمصرفية.  المالية 

مقاالت قادمة إن شاء اهلل.
} أكاديمي وخبير اقتصادي

)1( المالية  للتكنولوجيا  المركزية  وبنوكها  الحكومات  مرئيات  على  اأ�صواء 

بقلم: 
د. أسعد حمود السعدون } 
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افتتاح مركز املعاجلة بـ»املعار�ض« وي�سّم 16 عيادة واأكرث من 80 �سريًرا 

80 % من ال�سّكان املوؤهلني حا�سلون على »التطعيم«
حمرر ال�شوؤون املحلية:

جتاوز عدد احلا�شلني على اجلرعة االأوىل من التطعيم يف مملكة 

اأم�س االأحد، وذلك منذ اإطالق احلملة  البحرين مليون �شخ�س، يوم 

الوطنية للتطعيم يف دي�شمرب املا�شي.

االأوىل  اجلرعة  على  احلا�شلني  ن�شبة  اإن  ال�شّحة  وزارة  وقالت 

جتاوزت الـ80% من ال�شّكان املوؤهلني الأخذ التطعيم.

و�شهدت مراكز التطعيم اإقباالً كبرًيا خالل االأيام املا�شية، وترافق 

ذلك مع قيام الوزارة بزيادة عدد املراكز التي تقّدم خمتلف التطعيمات 

واجلرعات التن�شيطية.

وبلغ عدد الذين تقّدموا للتطعيم للجرعة االأوىل يف اأ�شبوع واحد 

فقط -ح�شب اإح�شائية »االأيام«- اأكرث من 80 األف �شخ�س، بينما بلغ 

األًفا،  عدد الذين تقّدموا للجرعة الثانية يف اأ�شبوع واحد حوايل 39 

فيما ت�شهد املراكز التي تقّدم جرعات التطعيم لالأطفال الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني 12 اإىل 17 �شنة اإقباالً كبرًيا.

طبيب  الفريق  الطبي  الوطني  الفريق  رئي�س  افتتح  جانبه،  من 

�س ملعاجلة اإ�شابات  ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة املركز املخ�شّ

للمعار�س  الدويل  البحرين  مبركز  واملتو�شطة  اخلفيفة  كورونا 

واملوؤمترات. وي�شّم املركز اأكرث من 80 �شريًرا و16 عيادة طبية، و7 

غرف معاجلة و7 غرف للمتابعة.

مباراة مثرية وحا�سمة للحفاظ على ال�سدارة

الأحمر يواجه املنتخب الإيراين اليوم

مرور 3 اأ�سهر فقط لتلّقي التن�سيطية 

للفئات املعّر�سة للخطر

اإعالميون عرب واأجانب: قناة 

اجلزيرة ت�سعى لزعزعة الأمن يف املنطقة

القب�ض على امراأة مطلوبة 

دولًيا بتهمة الّتار بالب�سر

14

06

07

07

األًفا العمالة الأجنبية.. »�سوق العمل«:  535

تراجع ت�ساريح العمل وانخفا�ض العمالة الأجنبية

غالب اأحمد:

اإ�شدار  العمل عن تراجع يف عملية  اإح�شاءات حديثة لهيئة تنظيم �شوق  ك�شفت 

اإجمايل العمالة غري البحرينية نهاية العام املا�شي  اإذ بلغ  ت�شاريح العمل اجلديدة، 

535 األف عامل، بانخفا�س و�شل اإىل 9.7% عن الفرتة ذاتها من العام 2019، اإذ بلغت 

اآنذاك 592 األًفا.

دعت ملقاطعة النتخابات.. ابنة رف�سنجاين:

»املحافظون« يف اإيران هم اخلوارج

الذعة  انتقادات  رف�شنجاين  ها�شمي  فائزة  وّجهت  م�شبوقة،  غري  ت�شريحات  يف 

اإ�شالحيني ومت�شددين،  البالد من  ال�شيا�شية املختلفة يف  -كعادتها- للنظام والتّيارات 

داعية اىل مقاطعة االنتخابات يف اإيران؛ الأنها ت�شفي �شرعية على ال�شيا�شات اخلاطئة. 

وعن  الريح.  بحزب  واالإ�شالحيني  بـ»اخلوارج«،  واملت�شددين  املحافظني  تّيار  وو�شفت 

موقفها من االنتخابات، قالت: »�شّوتنا كثرًيا، ماذا حدث؟«. 0712
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د يف تتبع احلاالت القائمة.. وزيرة ال�صّحة: زارت وحدة الرت�صّ

نتائج اإيجابية لدعم جهود الفريق الوطني للت�صّدي لـ»كورونا«

�شعيد  بنت  فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأ�شادت 

تدعم   التي  الوطنية  الكفاءات  بجهود  ال�شالح  

�شبيل  يف  تنفيذها  يتم  التي  والربامج  اخلطط 

كورونا،  فريو�س  جائحة  ومواجهة  الت�شدي 

يف  حتقيقها  مت  التي  االإيجابية  النتائج  مثمنة 

الطبي  الوطني  الفريق  لدعم جهود  ال�شاأن  هذا 

يف  ي�شهم  مبا  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي 

احلفاظ على �شحة و�شالمة اجلميع.

اأم�س  لدى زيارتها  ال�شحة،  واأكدت وزيرة 

تد�شينها  مت  التي  واملتابعة  الرت�شد  لوحدة 

تقدمي  اأجل  من  ال�شحة؛  وزارة  مببنى  موؤخرا 

الدعم الإدارة ال�شحة يف تر�شد وتتبع احلاالت 

الذي  الدور  اأهمية  كورونا،  بفريو�س  القائمة 

وتتبع  باالت�شال  املعني  الفريق  به  ي�شطلع 

العامة  ال�شحة  اأجل م�شاندة  املخالطني من  اأثر 

ملواجهة الفريو�س، خا�شة يف جمال االت�شاالت 

احلاالت،  هذه  مل�شاعدة  والتن�شيق  واملتابعة 

به  القيام  الالزم  االإجراء  على  اإطالعهم  بهدف 

اإىل  اإ�شافة  بالفريو�س،  باالإ�شابة  واملتعلق 

متابعة االإجراءات الوقائية املتبعة.

واأعربت الوزيرة عن �شكرها وتقديرها لكل 

فرد من املجتمع البحريني مّمن كان له الدور يف 

�شبيل مواجهة جائحة اجلائحة.

جناة  الدكتورة  ا�شتعر�شت  جانبها،  من 

اأبوالفتح مدير ال�شحة العامة مهام الفرق التي 

بق�شم  والتتبع  الرت�شد  فريق  لدعم  �شت  خ�شّ

اأ�شندت  التي  وامل�شوؤوليات  االأمرا�س  مكافحة 

اإليهم، مبينة اأن الر�شد الوبائي عملية م�شتمرة 

بهدف  املعنيني؛  املعلومات من  ومنتظمة جلمع 

اتخاذ  اأجل  من  واالأوليات  االحتياجات  حتديد 

االإجراءات الالزمة يف الوقت املنا�شب.

و�شاق  قدم  على  تعمل  الفرق  اأن  وبّينت 

التا�شعة  من  تبداأ  اليوم؛  يف  نوبتني  بواقع 

ويتم  م�شاًء،  التا�شعة  ال�شاعة  اإىل  �شباًحا 

القوائم  االأ�شخا�س يف  بجميع  االت�شال  خاللها 

املحّددة، واال�شتف�شار منها بعدد من املعلومات 

العامة التي ت�شاعد فريق الرت�شد والتق�شي يف 

االكت�شاف املبكر للفريو�س واحتوائها مبراحلها 

املبكرة قبل انت�شاره الأ�شخا�س اأكرث.

ويف ختام الزيارة التفقدية، توّجهت االإدارة 

العليا بوزارة ال�شحة بال�شكر جلميع من اأ�شهم 

واالإجراءات  االحرتازية  اخلطط  اإجناح  يف 

الطبي  الوطني  الفريق  و�شعها  التي  الوقائية 

للت�شدي لفريو�س كورونا، مبا ي�شهم يف احلد 

من انت�شار الفريو�س ويحفظ اجلميع.

تعديل اأنظمة اأ�صا�صية.. وجمل�س اإدارة موؤقت.. وجتديد مّدة ت�صفية

وزير العمل ي�صدر قرارات ب�صاأن جمعيات ومنظمات اأهلية

�شارة جنيب:

والتنمية  العمل  وزير  اأ�شدر 

عدًدا  حميدان  جميل  االجتماعية 

بجمعيات  املتعلقة  القرارات  من 

اأهلية. ومنظمات 

تعديل  القرارات  وت�شّمنت 

جلمعية  االأ�ــشــا�ــشــي  الــنــظــام 

البحرين لالأطفال ذوي ال�شعوبة 

اإذ  والــتــوا�ــشــل،  ال�شلوك  يف 

ــادة  امل مــن   )4( البند  يــعــدل 

اأهــداف  بتحقيق  املتعلق   )8(

مراكز  »اإن�شاء  لي�شبح  اجلمعية، 

ذوي  مــن  وال�شباب  لالأطفال 

باأخ�شائيني  وتزويدهم  التوحد 

موظفي  لتدريب  اخلــارج  من 

املوافقات  اأخذ  املراكز، وذلك بعد 

املخت�شة«. اجلهات  من  الر�شمية 

قــراًرا  حميدان  اأ�شدر  كما 

اإدارة موؤقت  ب�شاأن تعيني جمل�س 

ملر�شى  البحرينية  للجمعية 

اأ�شهر   8 ملدة  املتعدد  الت�شلب 

برئا�شة نهلة اأبوالفتح، وع�شوية 

�شاملني  وعبدالرحمن  جا�شم  علي 

ونعيمة  اجلـــــودر،  ــد  ــم وحم

املوؤقت  للمجل�س  وتكون  مهنا، 

ملجل�س  املقررة  االخت�شا�شات 

قانون  الأحــكــام  وفًقا  االإدارة 

االجتماعية  واالأندية  اجلمعيات 

اخلا�شة  والهيئات  والثقافية 

ال�شباب  مــيــدان  يف  العاملة 

اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  والريا�شة 

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر 

والنظام   1989 ل�شنة   )21(

للجمعية. االأ�شا�شي 

»على  الــقــرار،  وبح�شب 

اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني 

جمل�س  بت�شليم  ــادروا  ــب ي اأن 

ــوال  اأم جميع  املــوؤقــت  االإدارة 

ودفاترها  و�شجالتها  اجلمعية 

املجل�س  وعلى  وم�شتنداتها، 

مف�شل  تقرير  الإعـــداد  املــوؤقــت 

والتنمية  العمل  ــوزارة  ل يقدم 

اأو�ــشــاع  ب�شاأن  االجتماعية 

اأمــورهــا  مت�شمًنا  اجلمعية، 

املا�شيني،  العامني  خالل  املالية 

وتطوير  الإ�شالحها  ومقرتحاته 

الأحكام  وفًقا  بها  العمل  وتنظيم 

االأ�شا�شي  والنظام  القانون 

�شتة  خالل  وذلك  اإليهما،  امل�شار 

بهذا  العمل  تاريخ  من  اأ�شهر 

القرار«.

تعديل  القرارات  وت�شّمنت 

جلمعية  االأ�ــشــا�ــشــي  الــنــظــام 

وحتــديــًدا  ــة،  ــريي اخل امل�شلى 

»يتكّون  لت�شبح   ،)33( املادة 

اأع�شاء  �شتة  من  االإدارة  جمل�س 

من  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم 

قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها  بني 

اأخــرى،  مــدًدا  اأو  مدة  للتجديد 

ال�شري  باالقرتاع  انتخابهم  ويتم 

املبا�شر«.

ب�شاأن  اآخر  قراًرا  اأ�شدر  كما 

جلمعية  االأ�شا�شي  النظام  تعديل 

مبوجبه  يتكّون  ال�شباب،  رعاية 

جمل�س االإدارة من خم�شة اأع�شاء 

من  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم 

قابلة  �شنتني  ملدة  اأع�شائها،  بني 

اأخــرى،  مــدًدا  اأو  مدة  للتجديد 

ال�شري  باالقرتاع  انتخابهم  ويتم 

املبا�شر.

واأ�شدر الوزير قراًرا بتجديد 

ملوؤ�ش�شة  امل�شفي  تعيني  مــدة 

جتدد  املنحلّة،  اخلريية  اجلود 

»طــالل  تعيني  ــدة  م مبوجبه 

الدولية«  و�شركاوؤه  اأبوغزالة 

اخلريية  اجلود  ملوؤ�ش�شة  م�شفًيا 

من  تبداأ  �شهرين  ملدة  املنحلّة 

يف  ــرار  ــق ال ــذا  ه ن�شر  تــاريــخ 

وي�شتحق  الر�شمية،  اجلريدة 

ويقوم  مهمته،  انتهاء  بعد  اأجره 

وتوزيع  املوؤ�ش�شة  بت�شفية 

القانون  الأحكام  وفًقا  الت�شفية 

للموؤ�ش�شة. االأ�شا�شي  والنظام 

على  يجب  القرار،  وبح�شب 

على  والقائمني  املوؤ�ش�شة  اأع�شاء 

املبادرة  فيها  والعاملني  اإدارتها 

اأموالها  جميع  امل�شفي  بت�شليم 

وميتنع  و�شجالتها،  وم�شتنداتها 

املودعة  امل�شرف  وعلى  عليهم 

والدائنني  املوؤ�ش�شة  اأموال  لديه 

من  �شاأن  اأي  يف  الت�شّرف  لها 

اإال  حقوقها  اأو  املوؤ�ش�شة  �شوؤون 

امل�شفي. باأمر من 

امل�شفي  على  اأن  واأو�ــشــح 

للمحافظة  يلزم  ما  بجميع  القيام 

وحقوقها،  املوؤ�ش�شة  اأموال  على 

حقوق  من  مالها  ي�شتويف  واأن 

واأن  الغري،  اأو  امل�شاهمني  قبل 

يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون 

يف  املقررة  االأحكام  مراعاة  مع 

امل�شفي  ويقدم  املوؤ�ش�شة،  نظام 

عن  ختامًيا  ح�شاًبا  الوزارة  اإىل 

الت�شفية. اأعمال 

وزير العمل

جاللة امللك املفدى يهنئ ملك

مملكة ال�صويد بذكرى اليوم الوطني

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  بعث ح�شرة 

حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلاللة امللك كارل ال�شاد�س ع�شر جو�شتاف 

ملك مملكة ال�شويد، وذلك مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده، اأعرب جاللته فيها عن 

اأطيب تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة الوطنية.

ويل العهد رئي�س جمل�س

الوزراء يهنئ ملك ال�صويد باليوم الوطني

بعث �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلاللة امللك كارل ال�شاد�س ع�شر جو�شتاف 

ملك مملكة ال�شويد، وذلك مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

اأعرب �شموه فيها عن خال�س تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه 

املنا�شبة الوطنية.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

ي�صتقبل ال�صفري الياباين اجلديد

العري�س  �شامل  بن  جواد  ا�شتقبل 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء، �شباح اأم�س 

مياموتو  ال�شفري  احلكومة،  بدار  مبكتبه 

لدى  ال�شديقة  اليابان  �شفري  ما�شايوكي 

تعيينه  مبنا�شبة  وذلك  البحرين،  مملكة 

�شفرًيا جديًدا لبالده يف مملكة البحرين.

رئي�س  نائب  رحب  اللقاء،  وخالل 

جمل�س الوزراء بال�شفري وهناأه مبنا�شبة 

تعيينه �شفرًيا لبالده يف مملكة البحرين، 

مهامه  يف  والنجاح  التوفيق  له  متمنًيا 

كل  �شيلقى  اأنه  موؤكًدا  الدبلوما�شية، 

من  الدبلوما�شية  مهامه  لت�شهيل  تعاون 

قبل جميع امل�شوؤولني يف اململكة.

�شكره  عن  ال�شفري  اأعرب  جانبه،  من 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  لنائب  وتقديره 

لقيه  ما  على  البحرين؛  مملكة  وحكومة 

امل�شوؤولني  كل  من  وتعاون  جتاوب  من 

باململكة، متمنًيا ململكة البحرين و�شعبها 

الكرمي مزيًدا من التقدم واالزدهار.

جواد بن �سامل العري�ض

البحرين تدين اإطالق ملي�صيا احلوثي

االإرهابية طائرة مفخخة جتاه ال�صعودية

البحرين  خارجية مملكة  وزارة  اأدانت 

االإرهابية  احلوثي  ملي�شيا  اإطالق  ب�شدة 

طيار  دون  طائرة  اإيران  من  املدعومة 

مفخخة جتاه مدينة خمي�س م�شيط باململكة 

م�شتنكرة  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية 

اعتداءاتها  يف  احلوثي  ملي�شيا  ا�شتمرار 

املدنيني  ال�شتهداف  املمنهجة  االإرهابية 

ميثل  مبا  اململكة،  يف  املدنية  واالأعيان 

واملبادئ  الدولية  للقوانني  �شارًخا  انتهاًكا 

االإن�شانية واالأخالقية.

بقدرات  اخلارجية  وزارة  واأ�شادت 

يف  ال�شرعية  دعم  حتالف  قوات  وكفاءة 

الطائرة  اعرتا�س  من  متكنت  التي  اليمن 

البحرين  مملكة  وقوف  موؤكدة  وتدمريها، 

ال�شعودية  العربية  اململكة  �شقيقتها  مع 

ودعمها لكل ما تتخذه من اإجراءات للدفاع 

عن اأمنها وا�شتقرارها و�شالمة اأرا�شيها.

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 

يف  �شولهان  بلدة  على  امل�شلّح  الهجوم 

�شمال بوركينا فا�شو، والذي اأودى بحياة 

املئات من املدنيني واإ�شابة اآخرين، معربة 

عن بالغ التعازي واملوا�شاة الأهايل وذوي 

فا�شو،  بوركينا  وحلكومة  ال�شحايا 

ال�شفاء،  ب�شرعة  للم�شابني  ومتنياتها 

الرا�شخ  البحرين  مملكة  موقف  موؤكدة 

والعنف،  والتطّرف  االإرهاب  ينبذ  الذي 

الدولية  اجلهود  كل  ت�شافر  اإىل  والداعي 

ملكافحة االإرهاب بجميع اأ�شكاله و�شوره، 

وجتفيف منابع متويله.

»اخلارجية« تدين

الهجوم امل�صّلح يف بوركينا فا�صو

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين 

حمطة  قرب  وقع  الذي  االإرهابي  الهجوم 

بجمهورية  مقدي�شو  مدينة  يف  حافالت 

واأ�شفر عن  ال�شقيقة،  الفيدرالية  ال�شومال 

مقتل واإ�شابة ع�شرات االأبرياء، معربة عن 

وذوي  الأهايل  وموا�شاتها  تعازيها  �شادق 

ال�شومايل  وال�شعب  وللحكومة  ال�شحايا 

العاجل  بال�شفاء  ومتنياتها  ال�شقيق، 

االإرهابي  العمل  هذا  جّراء  للم�شابني 

القيم  كل  مع  يتعار�س  الذي  اجلبان 

واملبادئ االأخالقية واالإن�شانية.

ت�شامن  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

ال�شومال  جمهورية  مع  البحرين  مملكة 

اإجراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  الفيدرالية 

املتطّرفة  االإرهابية  التنظيمات  ملكافحة 

جمّددة  واال�شتقرار،  االأمن  على  واحلفاظ 

اأ�شكال  جلميع  الراف�س  اململكة  موقف 

العنف والتطّرف واالإرهاب.

البحرين تدين الهجوم

االإرهابي قرب حمّطة حافالت يف مقدي�صو 

رنا بنت عي�صى: تعزيز التعاون التعليمي والبحثي مع الهند

ال�شيخة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت  رنا 

خليفة االأمني العام ملجل�س التعليم 

اأمناء  رئي�س جمل�س  نائب  العايل 

مبكتبها،  العايل،  التعليم  جمل�س 

ال�شفري بيو�س �شريفا�شتاف �شفري 

جمهورية الهند املعتمد لدى مملكة 

البحرين.

االأمني  اأ�شادت  اللقاء،  وخالل 

مملكة  بني  يربط  مبا  العام 

من  الهند  وجمهورية  البحرين 

ومتميزة  قوية  �شداقة  عالقات 

تقدم  من  ت�شهده  وما  وممتدة، 

امل�شتويات  خمتلف  على  وتطور 

واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

وغريها،  والثقافية  والتعليمية 

هذه  اإليه  ت�شتند  ما  يج�ّشد 

وما  قوية،  ركائز  من  العالقات 

متوا�شل  اهتمام  من  به  حتظى 

الآفاق  الثنائي  التعاون  لدفع 

االأ�شعدة، ومبا  �شتى  مزدهرة يف 

وال�شعبني  البلدين  م�شالح  يعزز 

ال�شديقني، موؤكدة حر�س جمل�س 

التعليم العايل على تطوير وتنمية 

مع  والبحثي  التعليمي  التعاون 

مبا  ال�شديقة،  الهند  جمهورية 

ويخدم  التعليمية  امل�شرية  يدعم 

امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  جهود 

يف البلدين.

مناق�شة  اللقاء  خالل  مت  كما   

املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك 

يف قطاع التعليم.

من جانبه، عرّب ال�شفري الهندي 

العام  االأمني  بلقاء  اعتزازه  عن 

وتقديره  العايل،  التعليم  ملجل�س 

االرتقاء  يف  املجل�س  وجهود  لدور 

كل  وتوفري  العايل،  بالتعليم 

مقومات ت�شجيع وجناح اال�شتثمار 

يف هذا القطاع، متمنًيا لالأمني العام 

كل التوفيق والنجاح.
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وزير الأ�شغال

حتذير من التخّل�ص بطرق توؤذي �سّحة الإن�سان اأو احليوان اأو البيئة

احلب�ص والغرامة عقوبة خمالفة اإجراءات اإتالف املبيدات احل�سرية
�شارة جنيب:

و�شوؤون  االأ�شغال  وزير  اأ�شدر 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

�شروط  ب�شاأن  قراًرا  خلف  ع�شام 

املبيدات  اإتالف  واإجراءات 

احل�شرية.

على  يجب  اأنه  القرار  وبنينّ 

منتهية  مبيدات  لديه  �شخ�ص  كل 

اتخاذ  تالفة  اأو  ال�شالحية 

والتي  الإتالفها،  الالزمة  االإجراءات 

منتهية  املبيدات  �شحب  تت�شمنّن 

االأ�شواق  من  التالفة  اأو  ال�شالحية 

ال�شركات  خمازن  اإىل  ونقلها 

للمبيدات،  املنتجة  اأو  امل�شتوردة 

املدين  الدفاع  اإدارة  من  املعتمدة 

ة ذات ال�شلة. واجلهات املخت�شنّ

ح�شر  يجب  اأنه  اإىل  واأ�شار 

ال�شالحية  منتهية  املبيدات  جميع 

اأو التالفة وحرزها يف امل�شتودعات 

منف�شل  مكان  يف  وو�شعها 

مع  والتن�شيق  لذلك،  �ص  وخم�شنّ

من  املعتمدة  ال�شركات  اإحدى 

املجل�ص االأعلى للبيئة للتخل�ص من 

اإدارة  اإخطار  ويجب  املبيدات،  تلك 

الزراعة  ب�شوؤون  النباتية  الرثوة 

بوزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات 

واملجل�ص  العمراين  والتخطيط 

املبيدات  تلك  بقائمة  للبيئة  االأعلى 

بعد ح�شرها وقبل االإتالف، على اأن 

االإتالف  من حما�شر  ن�شخة  تر�شل 

اإىل اجلهتني املذكورتني.

على  يجب  اأنه  القرار  واأو�شح 

)علب(  عبوات  لديه  �شخ�ص  كل 

االإجراءات  اتخاذ  فارغة  مبيدات 

الالزمة الإتالفها، بحيث تتم تعبئة 

واإحكام  باملاء،  الفارغة  العلب 

ورجنّ  جيًدا،  الفارغة  العلب  اإغالق 

العبوة عمودًيا وجانبًيا عدة مرات، 

العلبة  غ�شيل  ماء  من  والتخل�ص 

داخل اأوعية ر�ص املبيدات، وتكرار 

ثم  مرات،  ثالث  ال�شابقة  اخلطوات 

الفارغة  العبوة  يف  فجوة  اإحداث 

حادة،  اآلة  اأو  �شكني  بوا�شطة 

يف  العبوات  من  التخل�ص  واأخرًيا 

الإعادة  �شة  املخ�شنّ امل�شتودعات 

التدوير.

ون�صنّ القرار على اأنه »ال يجوز 

الأي �شخ�ص اأن يتخل�ص من املبيدات 

عبوات  اأو  املعطوبة  عبواتها  اأو 

اأن  ميكن  بطريقة  الفارغة  املبيدات 

احليوان  اأو  االإن�شان  �شحة  توؤذي 

طريقة  تتفق  اأن  ويجب  البيئة،  اأو 

التوجيهية  اخلطوط  من  التخل�ص 

منظمة  و�شعتها  التي  ال�شلة  ذات 

االأمم  وبرنامج  والزراعة  االأغذية 

ال�شحة  ومنظمة  للبيئة  املتحدة 

العاملية، وطبًقا لالأنظمة والقوانني 

والت�شريعات ذات العالقة املعمول 

بها يف مملكة البحرين«.

عدم  ومع  للقرار،  ووفًقا 

ين�ص  اأ�شد  عقوبة  باأي  االإخالل 

يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  عليها 

القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل 

يف  عليها  املن�شو�ص  بالعقوبة 

املادة )11( من القانون رقم )37( 

نظام  على  باملوافقة   2005 ل�شنة 

جمل�ص  لدول  املبيدات  )قانون( 

التعاون لدول اخلليج العربية.

على  املذكورة  املادة  وتن�صنّ 

عقوبة  باأية  االإخالل  عدم  »مع  اأنه 

اآخر،  قانون  اأي  عليها  ين�ص 

تزيد  ال  وبغرامة  باحلب�ص  يعاقب 

هاتني  باإحدى  اأو  دينار  األفي  على 

اأية  ارتكب  من  كل  العقوبتني 

املن�شو�ص  املخالفات  من  خمالفة 

هذا  من   )10( املادة  يف  عليها 

النظام )القانون(. ويف حالة العود 

تكون العقوبة احلب�ص الذي ال تقل 

مدته عن ثالثة اأ�شهر والغرامة التي 

اأو  دينار  اآالف  تزيد على ع�شرة  ال 

باإحدى هاتني العقوبتني، مع اإغالق 

اأو  امل�شروع  اأو  التجاري  املحل 

االأحوال-  -بح�شب  الن�شاط  وقف 

تزيد  يوًما وال  تقل عن 15  ملدة ال 

يف  احلكم  ون�شر  اأ�شهر،  �شتة  على 

�شحيفة يومية مرة واحدة اأو اأكرث 

من مرة على نفقة املحكوم عليه«.

يخدم ذوي العزمية وامل�سّنني.. »الأ�سغال«:

النتهاء من اأ�سا�سات جممع اخلدمات الجتماعية مبدينة عي�سى
وزارة  تعكف  التي  امل�شاريع  اإطار  يف 

االأ�شغال و�شوؤون البلديات على تنفيذها ل�شالح 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية لدعم براجمها 

وخططها لالرتقاء باخلدمات االجتماعية املقدمة 

مل�شاريع  امل�شاعد  الوكيل  �شرح  للمواطنني، 

ال�شيخ  املهند�ص  بالوزارة  وال�شيانة  البناء 

م�شعل بن حممد اآل خليفة باأنه مت االنتهاء من 

اأعمال االأ�شا�شات جلميع املباين الرئي�شة ملجمع 

وجاٍر  عي�شى،  مبدينة  االجتماعية  اخلدمات 

تنفيذ الهيكل اخلر�شاين فيها، كما مت االنتهاء من 

االأعمال االإن�شائية ملحطة الكهرباء.

البناء  مل�شاريع  امل�شاعد  الوكيل  وقال 

مع  يتنا�شب  امل�شروع  ت�شميم  اإن  وال�شيانة 

والتنمية  العمل  لوزارة  احلديثة  املتطلبات 

االجتماعية، فيما يتعلق بت�شميم منوذج متطور 

اململكة،  يف  امل�شتمر  التطور  يواكب  املباين  من 

اخلدمات  يف  وممتعة  مريحة  بيئة  ويوفر 

اخلدمات  جممع  اإن  اإذ  االجتماعية،  والرعاية 

اإن�شاء  اإىل  يهدف  عي�شى  مبدينة  االجتماعية 

جممع �شامل للرعاية االجتماعية لذوي العزمية 

ومت  اجلن�شني،  من  وامل�شنني  املختلفة  بفئاتهم 

لتاأهيل وتعليم فئة وا�شعة  ا  ت�شميمه خ�شي�شً

يف  لالندماج  وم�شاعدتهم  العزمية  ذوي  من 

توفري  اإىل  باالإ�شافة  العمل،  و�شوق  املجتمع 

اأوجه الرعاية االجتماعية وال�شحية والنف�شية 

امل�شنني،  دار  لنزالء  والرتفيهية  واملعي�شية 

وذلك من خالل بناء وجتهيز املجمع يف حميط 

جغرايف واحد يحتوي على 4 مباٍن، منها مركز 

للتاأهيل االأكادميي واملهني ودار لرعاية امل�شنني 

ومركز اجتماعي، مع جميع اخلدمات امل�شاحبة 

وم�شرح  والرتفيهية،  الريا�شية  كالقاعات 

وكافيرتيا  املركزي،  واملغ�شلة  املطبخ  ومبنى 

املياه،  ودورات  واحلرا�شة  لل�شالة  وغرف 

امل�شاحبة،  االإدارية  واملرافق  للخدمات،  ومبنى 

النتظار  وموقف  فرعية،  كهرباء  وحمطة 

ال�شيارات واآخر للحافالت.

كما روعي يف الت�شميم توفري كل الت�شهيالت 

من  املوظفني  اأو  العزمية  ذوي  وحركة  لتنقل 

عند  املنحدرات  توفري  ا  واأي�شً العزمية،  ذوي 

ت�شميم  جانب  اإىل  املجمع،  مباين  مداخل  كل 

لتكون  املختلفة  باملباين  امل�شاعد  جميع  اأماكن 

�شهولة  ل�شمان  ومعدة  املداخل  من  بالقرب 

ذات  مياه  الطوابق وتوفري دورات  تنقلهم عرب 

حجم يتنا�شب مع احتياجاتهم. واأ�شار املهند�ص 

اأنه مت هدم املركز  اإىل  ال�شيخ م�شعل ال خليفة 

االجتماعي احلايل مبدينة عي�شى على م�شاحة 

جممع  بناء  ليتم  مربًعا  مرًتا   35432 حوايل 

باإجمايل  مكانه،  ال�شامل  االجتماعية  اخلدمات 

م�شاحة بناء تبلغ حوايل 15050 مرًتا مربًعا.

ي�ستمل على جناحني و80 �سريًرا واإمكانات متكاملة للرعاية والعالج

رئي�ص »الأعلى لل�سّحة« يفتتح املركز الطبي مبركز البحرين للمعار�ص

اإطار  ويف  التن�شيقية،  اللجنة  لقرارات  تنفيًذا 

اجلهود الوطنية املبذولة للت�شدي لفريو�ص كورونا 

ال�شيخ حممد  طبيب  الفريق  افتتح  )كوفيد-19(، 

بن عبداهلل اآل خليفة رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�شحة 

لفريو�ص  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئي�ص 

املخ�ش�ص  الطبي  املركز  )كوفيد-19(  كورونا 

واملتو�شطة  اخلفيفة  القائمة  احلاالت  ملعاجلة 

الدويل  البحرين  مركز  يف  الكائن  ومتابعتها، 

اأع�شاء  بح�شور  وذلك  واملوؤمترات،  للمعار�ص 

الفريق الوطني الطبي وعدد من كبار امل�شوؤولني يف 

القطاع ال�شحي.

الدعم  لل�شحة  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  وثمنّن 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من  املتوا�شل 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، كما  حمد بن عي�شى 

رفع جزيل ال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

الوزراء؛ على متابعة �شموه الدائمة جلميع اجلهود 

تعزيز  اأجل  من  الواحد  البحرين  لفريق  املبذولة 

�شحة و�شالمة اجلميع.

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد 

االحرتازية  اخلطط  اأن  التفقدية،  جولته  خالل 

يتم  التي  والرقابية  الوقائية  واال�شرتاتيجيات 

العمل على تنفيذها على وجه ال�شرعة، ومن اأهمها 

بناًء على  العمل على تخ�شي�ص م�شت�شفى ميداين 

ال�شمو  من �شاحب  ال�شديدة  واملتابعة  التوجيهات 

امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل، 

واالإمكانات  الطاقات  ت�شخري جميع  اإطار  تاأتي يف 

و�شمان  للفريو�ص،  الت�شدي  ا�شتمرار  اإىل  الهادفة 

�شالمة و�شحة جميع املواطنني واملقيمني يف اململكة.

لل�شحة  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  اأ�شاد  وقد 

باجلهود الوطنية املخل�شة املقدمة من قبل الطواقم 

الكوادر  الزيارة  ه خالل  وجنّ اإذ  وال�شحية،  الطبية 

على  احلر�ص  موا�شلة  �شرورة  اإىل  كافة  الطبية 

اأق�شى درجات الكفاءة يف اخلدمة ال�شحية  توفري 

يبا�شرها  التي  احلاالت  املقدمة جلميع  والعالجية 

اأفراد  �شالمتهم و�شالمة  على  ا  وذلك حر�شً املركز؛ 

املجتمع البحريني كافة.

بزيارة  لل�شحة  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  وقام 

للرعاية  املخ�ش�شة  واالأق�شام  املرافق  �شتى  �شملت 

التعاون  واأ�شاد مب�شتوى  الطبي،  باملركز  والعالج 

خمتلف  بني  املبذول  واجلهد  امل�شرتك  والتن�شيق 

من  احلد  بهدف  البحرين  مبملكة  املعنية  اجلهات 

انت�شار فريو�ص كورونا.

ويف ختام اجلولة، اأكد ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة اأنه مهما بلغت التحديات فاإننّ عزمية مملكة 

مواجهة  يف  ورا�شخة  قوية  اهلل-  -باإذن  البحرين 

ر  ت�شخنّ القيادة  من  بتوجيهات  والدولة  اجلائحة، 

املواطن  �شالمة  ل�شمان  والقدرات  املوارد  جميع 

املعتمدة  والربوتوكوالت  املعايري  وفق  واملقيم 

ملتابعة خمتلف احلاالت، ويف �شوء املرحلة وتقييم 

الو�شع الوبائي واملناعي يف مملكة البحرين.

الطبي  املركز  جتهيز  مت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

بجميع التجهيزات الطبية الالزمة ملعاجلة ومتابعة 

احلاالت القائمة اخلا�شعة للعزل املنزيل عند ظهور 

ال�شدة،  ومتو�شطة  الب�شيطة  بني  تتفاوت  اأعرا�ص 

طبية  تديرها طواقم  عيادات  تخ�شي�ص  من خالل 

موؤهلة وتوفري اأ�شرنّة خا�شة للحاالت التي حتتاج 

اإىل اإقامة ق�شرية. ويتاألف املركز من ق�شم للعيادات 

اخلارجية وق�شم لالإقامة الق�شرية، كما مت جتهيز 

غرف خا�شة لتقدمي خدمات متري�شية عاجلة حتت 

اإ�شراف الفريق الوطني الطبي. 

وي�شتمل املركز على 8 حمطات للت�شنيف املبدئي، 

و8 للت�شجيل، و6 للتمري�ص، و16 عيادة طبية، و7 

للمتابعة، وحمطات ملنح  غرف معاجلة، و7 غرف 

مواعيد للمتابعة، كما توجد اأجهزة لالأ�شعة وحمطات 

لت�شجيل االإقامة الق�شرية للحاالت التي حتتاج اإىل 

�شريًرا   80 يتجاوز  ما  تخ�شي�ص  مت  اإذ  املالحظة، 

للمتابعة واملالحظة. و�ُشينّد املركز يف فرتة قيا�شية 

ال�شاعة، ومت  اأيام عمل على مدار  ا�شتغرقت خم�شة 

تزويده ب�شيارتي اإ�شعاف لتحويل احلاالت الطارئة 

التي يتطلب نقلها اإىل امل�شت�شفيات والعناية املركزة، 

وقد مت اإ�شناد مهمة متابعة احلاالت القائمة يف املركز 

اإىل طاقم طبي متكامل وطواقم خمت�شة يف الرعاية 

من  وعدد  متري�شية،  وطواقم  والثانوية،  االأولية 

االإداريني والفنيني.

»اخلارجية«: تطوير التعاون

والتن�سيق الثنائي مع الوليات املتحدة

اخلارجية  وزير  م�شاعد  اجتمع 

الدو�شري،  جرب  بن  في�شل  بن  عبداهلل 

املرئي،  االإلكرتوين  االت�شال  تقنية  عرب 

الواليات  �شفارة  باأعمال  القائم  مع 

البحرين  مملكة  لدى  االأمريكية  املتحدة 

مارغريت ناردي.

اخلارجية  وزير  م�شاعد  واأعرب 

وتقديره  اعتزازه  عن  اللقاء  خالل 

العالقات  اإليه  و�شلت  ملا  الكبريين 

وال�شراكة  الوثيقة  التاريخية 

مملكة  بني  القائمة  اال�شرتاتيجية 

االأمريكية  املتحدة  والواليات  البحرين 

ال�شديقة من م�شتوى متميز يف املجاالت 

وتطوير  تعزيز  باأهمية  منوًها  كافة، 

البلدين  بني  امل�شرتك  الثنائي  التعاون 

وم�شاحلهما  تطلعاتهما  يخدم  مبا 

امل�شرتكة ويعود بالنفع واخلري عليهما 

ملارغريت  متمنًيا  �شعبيهما،  وعلى 

ناردي دوام التوفيق.

ناردي  مارغريت  ثمنّنت  جهتها،  من 

العالقات  ت�شهده  الذي  املتقدم  امل�شار 

التي  ال�شديقني  البلدين  بني  الثنائية 

التقدير واالحرتام  اأ�ش�ص من  اإىل  ت�شتند 

تعزيز  �ُشبل  م�شتعر�شة  املتبادل، 

واالرتقاء  الثنائي  والتن�شيق  التعاون 

للم�شالح  خدمة  اأرحب  اآفاق  اإىل  به 

امل�شرتكة، متمنية ململكة البحرين مزيًدا 

من الرقي والرخاء.

الدو�سري: عالقات �ساملة

وتعاون متناٍم بني البحرين وبريطانيا

جرب  بن  في�شل  بن  عبداهلل  اجتمع 

اأم�ص  الدو�شري م�شاعد وزير اخلارجية، 

مع  املرئي،  االإلكرتوين  البث  تقنية  عرب 

رودي دراموند �شفري اململكة املتحدة لدى 

مملكة البحرين.

وزير  م�شاعد  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل 

والتعاون  ال�شداقة  بعالقات  اخلارجية 

املتنامية التي جتمع بني مملكة البحرين 

تت�شم  وما  ال�شديقة  املتحدة  واململكة 

خمتلف  على  وتطور  �شمول  من  به 

قدًما  امل�شي  �شرورة  موؤكًدا  امل�شتويات، 

حتقيًقا  اأ�شمل  اآفاق  نحو  العالقات  بهذه 

وال�شعبني  البلدين  وتطلعات  الآمال 

ال�شديقني يف التقدم والتطور واالزدهار، 

متمنًيا ل�شفري اململكة املتحدة لدى مملكة 

البحرين دوام التوفيق وال�شداد.

من جانبه، اأكد رودي دراموند تطلع 

التعاون  وموا�شلة  ال�شتمرار  بالده 

البحرين  مملكة  مع  امل�شرتك  والتن�شيق 

على كافة االأ�شعدة، منوًها بجهود مملكة 

ال�شالم  ومبادئ  قيم  تعزيز  يف  البحرين 

والتعاي�ص واالإخاء من اأجل خري الب�شرية 

دوام  البحرين  ململكة  متمنًيا  جمعاء، 

التقدم واالزدهار.
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»امل�ست�سفى الع�سكري« يعالج القرحة الثاقبة

لالأورطي با�ستخدام تقنية الق�سطرة والعالج التداخلي

متكن  البحرين  مملكة  يف  االأوىل  للمرة 

برئا�شة  الع�شكري  بامل�شت�شفى  طبي  فريق 

ا�شت�شاري  كمال  حممد  ظافر  طبيب  العقيد 

والعالج  الدموية  االأوعية  جراحة  اأول 

بالق�شطرة من عالج القرحة الثاقبة لالأورطي 

با�شتخدام   )Perforated Aortic Ulcer(

تقنية العالج التداخلي )الق�شطرة( عن طريق 

و�شع دعامة �شريانية.

حيث تعترب القرحة الثاقبة لالأورطي من 

احلاالت النادرة واخلطرية يف نف�س الوقت، 

جدار  من  جزء  يف  نتوء  عن  عبارة  وهي 

الرئي�شي  ال�شريان  وهو  االأورطي  ال�شريان 

يف ج�شم االن�شان، حيث يكون ال�شبب وجود 

�شعف يف جدار ال�شريان يف ذلك املوقع ب�شبب 

التكل�شات الزائدة، مما يت�شبب يف انتفاخ ذلك 

وقد  اخلارج،  اىل  ال�شريان  جدار  من  اجلزء 

اىل  الدم  فيت�شرب  انفجاره  اىل  ذلك  يوؤدي 

نزيف حاد  اىل  ذلك  ويوؤدي  ال�شريان  خارج 

يف�شي يف معظم احلاالت اىل الوفاة. لذا فاإنه 

هذه  مثل  ت�شخي�س  يتم  اأن  ال�شروري  من 

احلاالت وعالجها قبل حدوث اأية م�شاعفات 

كان  ال�شابق  يف  اإنه  حيث  عقباها،  حتمد  ال 

عملية  باإجراء  احلاالت  هذه  عالج  يتم 

ال�شدري  االأورطي  لل�شريان  كبرية  جراحية 

البليغة.  امل�شاعفات  بع�س  ت�شبب  قد  مما 

وكان املري�س م.ع.اأ، 71 عاًما يراجع عيادة 

الع�شكري  بامل�شت�شفى  الدموية  االأوعية 

اأظهرت  ما  عند  اآخر  مر�س  لعالج  كمتابعة 

ال�شدري  لالأورطي  املقطعية  االأ�شعة  �شور 

املري�س  اأُْخرب  وقد  الثاقبة.  القرحة  وجود 

وطرق  امل�شاعفات  احتماالت  و  باحلالة 

اأحدث  خالل  من  معاجلته  ومتت  العالج، 

بالق�شطرة،  العالج  وهي  االآمنة  الو�شائل 

القرحة  فيه  املوجودة  اجلزء  ُيَغطى  حيث 

بحيث  خا�شة  بدعامة  الداخل  من  الثاقبة 

الطبيعي.  �شكله  اىل  االأورطي  جدار  يعود 

اي  وبدون  تام  بنجاح  الق�شطرة  متت  وقد 

من  املري�س  خرج  وبعدها  تذكر،  م�شاعفات 

امل�شت�شفى وقد متاثل لل�شفاء ب�شكل كلي. ويف 

العقيد طبيب ظافر كمال  يتقدم  ال�شياق  هذا 

بال�شكر اجلزيل اىل اللواء بروفي�شور ال�شيخ 

خالد بن علي اآل خليفة قائد اخلدمات الطبية 

امللكية على دعمه امل�شتمر والالحمدود جلعل 

مثل هذه العمليات احلديثة ممكنة ومتوفرة 

خلدمة املر�شى.

العقيد طبيب ظافر حممد كمال

»بابكو«: ال�سحب على جائزة اأ�سبوعية للموظفني املتطعمني

اأعلنت �شركة بابكو للتزويد عن برناجمها 

فريو�س  �شد  املطعمني  موظفيها  ملكافئة 

�شحبا  الربنامج  �شيت�شمن  اإذ  )كوفيد-19(، 

اأ�شبوعيا على فائَزين اثنني وتكرميهما الأخذهم 

للتطعيم، حيث تاأتي املبادرة انطالًقا من واجب 

ال�شركة الوطني ودعما جلهود احلملة الوطنية 

للتطعيم �شد فريو�س )كوفيد-19(.

واأ�شادت ال�شركة باجلهود املخل�شة لفريق 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين 

رئي�س  العهد  ويل  عي�شى  بن  حمد  بن  �شلمان 

فريو�س  ملكافحة  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

احلكومة  مبادرات  وثمنت  )كوفيد-19(، 

للق�شاء على  االإمكانات  ت�شخري كل  املوقرة يف 

اجلائحة.

وقد قام املدير العام بالوكالة املهند�س خالد 

االأول من  االأ�شبوع  الفائزين يف  بتكرمي  الطيار 

الربنامج. 

جهود  مع  ان�شجاًما  املبادرة  هذه  وتاأتي 

للمواطنني  وت�شجيعا  اجلائحة  ملحاربة  اململكة 

جلهود  وا�شتمرارا  اللقاح  اأخذ  على  واملقيمني 

والتي  الفريو�س  للتعاون يف حماربة  ال�شركة 

بداأت منذ انطالق احلملة الوطنية العام املا�شي.

�شد  التطعيم  ن�شبة  اأن  بالذكر  اجلدير 

بلغت  ال�شركة  مكاتب  يف  كورونا  فريو�س 

يف   %66 حوايل  بلغت  بينما   ،%90 حوايل 

حمطات الوقود التابعة لها.

موؤكدين اأن القناة من�سة متاحة للمتطّرفني والإرهابيني.. اإعالميون عرب واأجانب: 

»اجلزيرة« مل تتوقف عن الت�سليل لزعزعة الأمن يف املنطقة خدمًة لأجندتها

»اجلزيرة« ت�ستغل �سعارات احلرية لتق�سيم ال�سعوب 

اإىل ذلك اأ�شار الكاتب ال�شحايف، حمميد املحميد، على 

ما تقوم به قناة اجلزيرة القطرية منذ تاأ�شي�شها والقائم 

والعن�شرية،  والكراهية  الفنت  ون�شر  التحري�س  على 

م�شت�شهًدا مبا مت ت�شريبه االأ�شبوع املا�شي من معلومات 

الربيع  عا�شمة  هي  الدوحة،  القطرية،  العا�شمة  بكون 

مل  فيما  قطري،  م�شوؤول  اأي  ينفه  مل  ما  وهو  العربي، 

هناك  اأن  يعني  ما  اخلرب،  لهذا  اجلزيرة  قناة  تتطّرق 

يتوافق  ومبا  اأخبار  من  تن�شره  فيما  وا�شحة  انتقائية 

اأحد مرا�شلي  القناة وقطر، وم�شتذكًرا ما قاله  اأجندة  مع 

اأن القناة متار�س  اأو�شح فيها  اجلزيرة يف برلني، والتي 

وتفر�س اأجندة دولة قطر كونها اأداة لدى الدوحة، وهو 

ما اأكده حمد بن جا�شم عند اإطالق القناة عام 1996 حني 

قال: »لدينا جي�س جديد؛ وهي قناة اجلزيرة«.

واأكد املحميد اأن هذا ما حدث بالفعل؛ حيث اإن القناة 

متثل هذا اجلي�س التخريبي، وتعمل على ن�شر التحري�س 

ومطالبهم،  ال�شعوب  عواطف  على  واللعب  والفتنة 

لتق�شيم  االجتماعية  والعدالة  احلرية  �شعارات  م�شتغلة 

اإبراز  عن  تتوانى  ال  حني  يف  الرموز،  و�شرب  الدول 

متجيد  اآخرها  كانت  والتي  االإرهابية،  القيادات  ومتجيد 

موجعة  �شربة  ُيعد  ما  وهو  �شليماين،  قا�شم  االإرهابي 

للراأي العام العربي وا�شتهتاًرا مب�شاعره وعقله.

ال�شلطات  خلفها  ومن  اجلزيرة،  قناة  اأن  وا�شتطرد 

الذي  الت�شليلي  النهج  ممار�شة  عن  تتوقف  مل  القطرية، 

العام  الراأي  اإقناع  حاولت  عندما  عقود،  منذ  متار�شه 

العربي باأنها ملتزمة مبا مت االتفاق عليها يف الُعال، ولكنها 

وقبل اأن يجّف خرب االتفاق تعمدت اأن تتطاول وت�شيء اإىل 

يف  وال�شحية  والع�شكرية  االأمنية  ال�شيادية،  املوؤ�ش�شات 

وحاولت  بل  اخلليجية،  الدول  وباالأخ�س  الدول،  بع�س 

االإ�شاءة لها وت�شويه منجزاتها الوا�شحة

اجلزيرة  قناة  به  قامت  ما  اإىل  املحميد  الكاتب  ونّوه 

امل�شري  املواطن  ثقة  لزعزعة  حماوالت  من  القطرية 

واالأخبار  ال�شائعات  ن�شر  خالل  من  واالأمن  باجلي�س 

اليوم  حتاول  ما  وهو  املبا�شر،  والتحري�س  املفربكة 

االإ�شاءة  حماولة  خالل  من  البحرين  مملكة  مع  تكراره 

للمنظومة االأمنية واختالق معلومات مفربكة، اإىل جانب 

حماولتها ن�شر ت�شريحات من م�شادر خارجية ومعادية 

ال�شجون،  يف  ال�شحية  االأو�شاع  مثل  البحرين  عن 

اأو  بيانات  على  تقوم  ال  الأنها  تنك�شف  ما  �شرعان  والتي 

على  مبنية  مفربكة  ت�شريحات  هي  واإمنا  حقيقية  اأدلة 

توجيهات وا�شحة من اإدارة القناة.

ويف هذا اخل�شو�س اأ�شار املحميد اإىل اعرتافات بع�س 

االإعالمي،  اجلزيرة  مركز  يف  تدربوا  الذين  ال�شحافيني 

اخلرب«  »�شناعة  على  يرتكز  التدريب  اأن  اأكدوا  والذين 

ما  وهو  احلدث،  ونقل  والكتابة  ال�شياغة  على  ولي�س 

�شمن  ون�شرها  االإ�شاعات  �شنع  كيفية  تعليم  يت�شمن 

اجلهات  مع  بالتعاون  وحمددة  معروفة  �شيناريوهات 

بفربكة  يقومون  حيث  قطر،  يف  واال�شتخباراتية  االأمنية 

معلومات واأخبار غري �شحيحة ومن ثم ن�شرها وتعميمها 

على و�شائل اإعالمية اأخرى، هي يف االأ�شا�س اأذرع تابعة 

حقيقية  كاأخبار  العربي  املواطن  يتلقاها  وبالتايل  لهم، 

وذات م�شداقية، دون معرفة م�شدر هذا اخلرب اأو املعلومة.

قناة  تبثه  ما  مع  البحريني  املواطن  تفاعل  وعن 

اجلزيرة القطرية ومدى تاأثره بها؛ اأكد حمميد املحميد اأن 

البحريني واعي ومتح�شر ولديه م�شتوى رفيع  ال�شعب 

من التعليم، وال ميكن اأن تنطلي عليه مثل تلك الفربكات 

والتدلي�س، م�شتذكًرا ال�شورة امل�شّرفة التي قدمها ال�شعب 

خمططات  باإف�شاد  جنح  عندما   2011 عام  البحريني 

قطر من خالل تالحمه ووالءه املطلق للقيادة حفاًظا على 

الوطن ومنجزاته.

لوطنه  املخل�س  البحريني  املواطن  اأن  اإىل  واأ�شار 

والفربكات،  املحاوالت  هذه  كل  �شد  حم�شن  وقيادته 

ما  وهو  له،  التخطيط  يتم  ملا  الكايف  الوعي  من  ولديه 

مل�شناه خالل موجات الربيع العربي التي تقودها اجلزيرة 

اأن انك�شفت  ا  ومن خلفها ال�شلطات يف الدوحة، خ�شو�شً

به  تقوم  ما  رغم  القناة،  هذه  بها  تقوم  التي  االأالعيب 

التي  اإنفاق وب�شخاء على اجلهات  القطرية من  ال�شلطات 

االإرهابية  اجلماعات  مثل  اململكة  من  معادًيا  موقًفا  تقف 

لها  لي�س  والتي  االإن�شان،  حقوق  تدعي  التي  واملنظمات 

اإجنازاتها يف  والت�شكيل يف  الدولة  مهاجمة  اإال  اأي هدف 

خمتلف املجاالت.

واأكد الكاتب املحميد اأن كل حماوالت التلفيق والفربكة 

م�شت�شهًدا  اليوم،  اكت�شافها  يتم  القناة  بها  تقوم  التي 

فرن�شا  يف  ملظاهرات  االإخباري  موقعها  على  ن�شرته  مبا 

من  ك�شفه  مت  ما  وهو  واإ�شابات،  وفاة  بوقوع  واالدعاء 

اأكدت قيام القناة بفربكة  وكالة االأنباء الفرن�شية، والتي 

ال�شورة، م�شيًفا اأن هذا مثال واحد فقط مما متار�شه القناة 

وتنفق ب�شخاء، والذي يحظى بدعم ر�شمي من ال�شلطات 

رغم حماولتها اإنكار ذلك، وهو ما ثبت يف تقارير اأمريكية 

م�شتقلة.

وا�شتعر�س الكاتب حمميد املحميد ما يعي�شه املواطن 

عرب  املتوا�شل  احلديث  ظل  يف  تناق�شات  من  القطري 

اأن ميار�س  اأنه ال ي�شتطيع  القناة عن احلريات، يف حني 

حريته يف ظل وجود كثري من القيود وغياب ال�شمانات 

عليها  اأكدت  والتي  قطر،  يف  والقانونية  الت�شريعية 

ال�شلطات  متار�س  حيث  احلقوقية،  املنظمات  من  العديد 

ت�شكل  قوانني  �شمن  للحريات  ممنهًجا  قمًعا  الدوحة  يف 

ل�شمعة قطر، وهو ما حتاول  واإ�شاءة  املواطن  عبًئا على 

التوا�شل  و�شائل  ولكن  عنه،  التغا�شي  اجلزيرة  قناة 

يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  املفتوحة  والقنوات  االجتماعي 

نقل احلقائق وتو�شيح ال�شورة احلقيقية، حيث �شاهدنا 

الغفران  قبيلة  مع  التعامل  ق�شية  وا�شح يف  ب�شكل  ذلك 

ومعاناة احلجاج القطريني ومنعهم من احلج.

 ال�سليمي: تناق�ض وا�سح يف خطاب »اجلزيرة«

فهد  الدكتور  حتدث  �شكايب؛  وعرب  الكويت  ومن 

للدرا�شات  االأو�شط  ال�شرق  مركز  رئي�س  ال�شليمي، 

القطرية  اجلزيرة  قناة  اأداء  اأن  معترًبا  اال�شرتاتيجية، 

للدول، وم�شتدالً  الداخلية  ال�شوؤون  التدخل يف  من  نوًعا 

وزارة  اإىل  احتجاجات  الدول  من  كثري  بتقدمي  ذلك  على 

اخلارجية القطرية، مبا يف دولة الكويت حيث مت اإغالق 

الداخلية  ال�شوؤون  يف  تدخلت  اأن  بعد  اجلزيرة  مكاتب 

القناة  حتت ذريعة حرية االإعالم، ولهذه االأ�شباب فقدت 

بع�س  ت�شتهدف  تزال  ال  ولكنها  اخلليج،  يف  جمهورها 

ال�شرائح من املجتمعات يف دول �شمال اأفريقيا وفل�شطني.

واأ�شاف ال�شليمي اأن القناة و�شلت لنوع من الهبوط، 

لكن بع�س االأحداث جتعلها تعمل بكامل طاقتها ال�شتعادة 

بريقها من جديد، حيث عملت خالل احلرب االأخرية على 

غزة من ثمان مواقع، ونعلم اأن هذا مو�شوع مكلف للغاية 

من  ر�شيدها  ا�شتعادة  ملحاولة  به  قامت  ولكنها  مادًيا 

املتابعة، اإًذا هي قناة تقوم على االأزمات، ولكن اجلمهور 

اأ�شبح يعرف اأهدافها حيث تقوم يف بع�س الربامج بعمل 

اإىل نوع من  نوع من اال�شتفزاز واالإثارة، بل و�شل االأمر 

ال�شحك ال�شيا�شي على الذقون وامل�شاهدين.

تعّر�شت  البحرين  مملكة  اأن  ال�شليمي  الدكتور  واأكد 

ال�شعب  ولكن  القناة،  قبل  من  كبري  ال�شتهداف  تزال  وال 

واأمني،  �شيا�شي  ووعي  اإعالمية  ثقافة  ميتلك  البحريني 

من  اجلزيرة  عرب  يبث  ما  كل  من  حم�شن  فهو  وبالتايل 

فربكات، رغم ما ن�شهده من تكثيف اال�شتهداف، الذي طال 

كثري من املوؤ�ش�شات، مقدًما ال�شكر والتقدير الأبناء البحرين 

الذين ا�شتطاعوا عرب خمتلف مواقع التوا�شل االجتماعي 

تاأدية واجبهم الوطني باإبراز ال�شورة احلقيقية للبحرين، 

والرد بكل حجة قوية على كل من يحاول ت�شويه ال�شورة 

اأو فربكة االأخبار والتدلي�س على االإجنازات الوطنية.

مبا  القطرية  اجلزيرة  قناة  اأن  اإىل  ال�شليمي  ونّوه 

االإعالم  قانون  تخالف  وتدلي�س  فربكة  من  متار�شه 

الذي  املتحدة  االأمم  ميثاق  من  الثانية  واملادة  االإلكرتوين 

يدعو لعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية للدول، وبالتايل 

ما تقوم به اجلزيرة لي�س عمالً اإعالمًيا بل هو حتري�س، 

يختلف  لوجدناه  للقناة  االإجنليزي  البث  تابعنا  ولو 

احلديث  العربية، حيث  القناة  على  يبث  عما  كلّي  ب�شكل 

بينما  االإجنليزية؛  القناة  يف  والهدوء  الدميقراطية  عن 

ما  العرب،  التحري�س على حكام  اإال  العربية ال جتد  يف 

اأهداف  يخدم  متناق�شني ومبا  تتبنى خطابني  اأنها  يعني 

و�شيا�شات الدوحة.

ق�شية  ال�شليمي  فهد  الدكتور  اأثار  اللقاء  وخالل 

ا�شت�شافة قناة اجلزيرة القطرية لتنظيمات و�شخ�شيات 

م�شتذكًرا  والقاعدة،  الن�شرة  جماعة  مثل  للجدل،  مثرية 

الدن،  بن  اأ�شامة  االإرهابي  اأ�شرطة  ن�شر  على  القناة  داأَب 

وهو ما يعترب اأحد اأدوات دعم االإرهاب، حيث مت توفيق 

مع  يتعار�س  ما  ا  اأي�شً وهو  لالإرهابيني،  اإعالمية  منابر 

القانون الدويل، حيث تربر القناة ذلك باأنه حرية اإعالمية، 

من  لعدد  بالتج�ش�س  اتهام  من  توجيهه  ما مت  اإىل جانب 

اأكرث من دولة، وهو ما ي�شع عالمة  العاملني بالقناة يف 

ا�شتفهام كبرية حول الدور احلقيقي للقناة وموظفيها.

مالربنوت: »اجلزيرة« تقّدم منرًبا للقاعدة والتطّرف

وحتّدث يف الربنامج من باري�س ال�شحايف الفرن�شي، 

جورج مالربنوت، رئي�س ق�شم ال�شرق االأو�شط يف �شحيفة 

لو فيغارو الفرن�شية، والذي اأ�شار على اأن حتقيًقا اأجرّي 

اأكد وجود متويل  االأوروبية  الدول  من  وعدد  فرن�شا  يف 

وا�شح من قبل ما ي�شمى »جمعية قطر اخلريية« جلهات 

حوايل  هناك  اأن  حيث  اأوروبا،  يف  وم�شبوهة  متطرفة 

150 جهة ممولة من قبل قطر اخلريية، منها حوايل 50 

م�شروًعا يف اإيطاليا وحوايل 20 م�شروًعا يف فرن�شا، كما 

اأن هناك متويالً يف اأملانيا وبريطانيا واإ�شبانيا وحتى يف 

دول بعيدة بع�س ال�شيء مثل الدول اال�شكندنافية.

واأ�شار مالربنوت اإىل اأن هذا التمويل من هذه املنظمة 

يف  دور  لعب  اإىل  يهدف  القطرية  ال�شلطات  من  املقربة 

اإىل  احلكومية،  غري  املنظمات  يف  التاأثري  عرب  اأوروبا 

للتنظيم  املنتمني  ا  خ�شو�شً هنا،  املتطرفني  دعم  جانب 

الدويل جلماعة االإخوان امل�شلمني، والتي تتبنى اأيدلوجية 

متطرفة تتبنى االإ�شالم وتدفع باجتاه الفو�شى واالإرهاب.

واأ�شار ال�شحايف الفرن�شي اإىل التحذير �شديد اللهجة 

الذي وجهه الرئي�س الفرن�شي اميانويل ماكرون لل�شلطات 

القطرية باأن فرن�شا ال تريد متويالً اأجنبًيا من قطر، بهدف 

قطع التمويل االأجنبي عن اجلمعيات االإ�شالمية، حيث مت 

اتخذته  الذي  االأمر  اأكرب، وهو ذات  البنوك ب�شكل  مراقبة 

يتم  والتي  الكبرية  الرتكية  للجالية  تنّبهت  عندما  اأملانيا 

نظرة  هناك  كانت  لذلك  خاللها  من  املتطّرف  الفكر  ن�شر 

دقيقة للغاية ويقظة من جانب اأجهزة املخابرات املتحالفة 

مع اأملانيا للتاأكد من عدم وجود حتالف بني تركيا وقطر 

لتعزيز حركة التنظيمات املتطرفة يف البالد.

قرارات  اتخذت  قد  النم�شا  اأن  ا  اأي�شً راأينا  واأ�شاف؛ 

قوية جًدا �شد جماعة االإخوان امل�شلمني و�شد االأموال التي 

قد تاأتي من اخلارج، الأن ما لوحظ يف فرن�شا ويف اأماكن 

اأخرى ال ميكن القول اأنه متويل اإرهابي، ولكننا نعلم اأن 

هناك ج�شوًرا بني االإخوان والقاعدة وغريها من التنظيمات 

من  متزايدة  يقظة  هناك  االآن  لكن  عام،  ب�شكل  االإرهابية 

والذي  املتطرف  الفكر  هذا  االأوروبية حول  الدول  جانب 

يعار�س العي�س امل�شرتك بني جميع االأديان.

متول  ل�شخ�شيات  الدوحة  الحت�شان  وبالن�شبة 

اأن هذا ال�شوؤال مت  اأ�شار مالربنوت  التنظيمات االإرهابية، 

طرحه على االأمري متيم خالل زيارة ماكرون للدوحة عام 

2017، والذي نفى وجود اأي �شخ�س ميّول االإرهاب يف 

قطر، ولكن احلقيقة اأن القائمة ال�شوداء لوزارة اخلارجية 

االأمريكية ت�شري اإىل اأن قطر ا�شت�شافت وال تزال ع�شرات 

املمولني من تنظيم القاعدة يف العراق وال�شومال ومناطق 

اأخرى حول العامل، وهو ما مل ت�شتطيع ال�شلطات القطرية 

تربيره.

وحول ممار�شات قناة اجلزيرة القطرية؛ اأكد ال�شحايف 

للقاعدة  منرًبا  تقدم  اأنها  مالربنوت،  جورج  الفرن�شي، 

من  وغريها  �شوريا  يف  واالإرهابية  املتطرفة  واجلماعات 

الدول، كذلك فهي تعمل على انتقاد كل �شيء يف فرن�شا، 

ا�شتيائه  عن  �شابًقا  ماكرون  الفرن�شي  الرئي�س  عرب  وقد 

ال  اجلزيرة  اأن  يوؤكد  والذي  الوا�شح،  الهجوم  هذا  من 

تزال تلعب لعبة خطرية حني ت�شري اإىل اأن فرن�شا معادية 

لالإ�شالم واأنها ال حترتم امل�شلمني وما اإىل ذلك، موؤكًدا على 

�شرورة بذلك كل جهد ممكن من اأجل الو�شول اإىل روؤية 

اأكرث �شمولية حيال �شيا�شات هذه القناة اخلاطئة.

فهد ال�شليمي جورج مالربنوت حمميد املحميد

اأكد عدٌد من الإعالميني العرب والأجانب على خطورة ما تقوم 

املنطقة،  وا�شتقرار  لأمن  وا�شح  ا�شتهداف  من  اجلزيرة  قناة  به 

ما  عرب  القطرية،  ال�شيا�شة  تدعمها  املعامل  وا�شحة  اأجندة  �شمن 

تقّدمه عرب �شا�شتها من اأكاذيب وفربكات عن الأو�شاع الداخلية يف 

ا مملكة البحرين. دول املنطقة، خ�شو�شً

قناة  على  ال�شبت،  اأم�س،  بثه  مت  خا�س  برنامج  يف  ذلك  جاء 

الذي  الكبري  الدور  على  امل�شاركون  اأكد  حيث  البحرين،  تلفزيون 

بكل  الإرهابية  التنظيمات  دعم  يف  القطرية  ال�شلطات  به  تقوم 

الدعم  جانب  اإىل  اإعالمي  منرب  توفري  فيها  مبا  املتاحة،  الو�شائل 

ال�شلة،  ذات  الدويل  التقارير  كل  اأكدته  والذي  واللوج�شتي،  املايل 

الو�شع  عن  وا�شح  �شمت  ظل  يف  بذلك  القناة  قيام  م�شتنكرين 

مع  تناق�ًشا  ميثل  ما  قطر،  يف  الإن�شان  حقوق  واأو�شاع  الداخلي 

ال�شعارات التي تطلقها القناة بتبنّي الراأي والراأي الآخر.
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6 اأ�صهر للفئات الأخرى.. ول حاجة لأخذها لـ»املطّعمني امل�صابني«

ا�صرتاط مرور 3 اأ�صهر فقط لتلّقي »التن�صيطية« للفئات املعّر�صة للخطر

حمرر ال�شوؤون املحلية:

ال�شّحة  وزارة  اعتمدته  الذي  الربوتوكول  بحرينيون  اأطّباء  تداول 

كورونا  لقاح  من  »التن�شيطية«  الثالثة  اجلرعة  على  للح�شول 

»كوفيد-19«.

فاإنه  منه،  ن�شخة  على  »االأيام«  ح�شلت  الذي  الربوتوكول  وبح�شب 

للفئات  لقاح »�شينوفارم«  تلّقي جرعتي  اأ�شهر فقط من  ُي�شرتط مرور 3 

اأعمارهم  تزيد  الذين  االأفراد  هي  فئات،  باأربع  املحّددة  للخطر،  املعّر�شة 

اإىل  باالإ�شافة  مفرطة،  �شمنة  من  يعانون  الذين  واالأفراد  �شنة،   50 على 

الذين يعانون من نق�ص املناعة، اإىل جانب العاملني يف ال�شفوف االأمامية 

للت�شّدي لفريو�ص كورونا »كوفيد-19«.

لقاح  اأ�شهر من ح�شولهم على   6 فُي�شرتط مرور  االأخرى  الفئات  اأما 

»�شينوفارم« لتلّقي اجلرعة التن�شيطية. وت�شّمن الربوتوكول عدم احلاجة 

»كوفيد-19«،  كورونا  بفريو�ص  اأ�شيبوا  الذين  للمطّعمني  التطعيم  اإىل 

�شواء كانت االإ�شابة قبل التطعيم اأو بعده.

وتلّقوا  »كوفيد-19«،  بكورونا  ي�شابوا  مل  الذين  االأ�شخا�ص  اأما 

جرعتني من »�شينوفارم«، فيمكنهم احل�شول على جرعة تن�شيطية.

لقاحي  بني  »التن�شيطية«  على  للح�شول  املتلّقي  تخيري  ويتم 

»�شينوفارم« اأو »فايزر«.

وبح�شب الربوتوكول، فاإن احل�شول على اجلرعة التن�شيطية ي�شمل 

احلا�شلني على جرعتني من لقاح »�شينوفارم« فقط، وم�شت 14 يوًما اأو 

اأكرث من اجلرعة الثانية، بينما لن ت�شمل احلا�شلني على اللقاحات الثالثة 

االأخرى.

وكان الدكتور مناف القحطاين ع�شو الفريق الوطني الطبي قد اأكد اأنه 

�شيتم االإعالن عن تفا�شيل تلّقي اجلرعة التن�شيطية.

واأكد اأن فريق البحرين و�شع كل اإمكاناته لتحقيق هذا الهدف �شمن 

درا�شة الو�شع املحلي واالإقليمي، واأن كل اأع�شاء الفريق -�شواء من جلنة 

الفريق  العامة واالأطّباء والفنيني مع  ال�شحة  ني يف  التطعيمات واملخت�شّ

خطة  �شمن  اال�شرتاتيجية  هذه  ل�شرح  وتفاٍن  بجهد  يعملون  االإعالمي- 

حماية والتزام.

فقط »�ــصــيــنــوفــارم«  لــقــاح  على  احلا�صلني  ت�صمل  »التن�صيطية«  اجلــرعــة   

األًفا العمالة الوطنية.. »�صوق العمل«: األًفا العمالة الأجنبية و152   535

تراجع ت�صاريح العمل اجلديدة و10 % انخفا�ض العمالة الأجنبية

غالب اأحمد:

تنظيم  لهيئة  حديثة  اإح�شاءات  ك�شفت 

اإ�شدار  علمية  يف  تراجع  عن  العمل  �شوق 

اإجمايل  بلغ  اإذ  اجلديدة،  العمل  ت�شاريح 

العمالة غري البحرينية بنهاية العام املا�شي 

535 األف عامل، بانخفا�ص و�شل اإىل %9.7 

بلغت  اإذ  العام 2019،  من  ذاتها  الفرتة  عن 

592 األفا.

االنخفا�ص يعود  اأن  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 

جديدة،  ت�شاريح  اإ�شدار  عملية  تراجع  اإىل 

العمالة  بيانات  وتنقيح  اإلغاء  اإىل  باالإ�شافة 

املنزلية املنتهية ت�شريح عملها.

وبّينت الهيئة اأن اإجمايل العمالة الوطنية 

بلغ  االأخري(  )الربع  املا�شي  العام  بنهاية 

بانخفا�ص  بحريني،  عامل  األف   152.678

بن�شبة �شنوية قدرها 0.7% باملقارنة مع الذي 

 153853 العمالة  جمموع  بلغ  اإذ  �شبقه، 

عامالً.

ت�شاريح  عدد  اأن  االإح�شائية  وذكرت 

العمل اجلديدة ال�شادرة من قبل هيئة تنظيم 

االأخري  الربع  يف  العمالة  لفئة  العمل  �شوق 

من العام بلغ 35030 ت�شريًحا، بانخفا�ص 

اإىل  م�شرية  بـ%19.6،  تقّدر  �شنوية  بن�شبة 

التي يعمل بها  ال�شغري  املوؤ�ش�شات  اأن ن�شبة 

اإجمايل  من  بلغت %48.7  اأقل من 10 عمال 

ت�شاريح العمل ال�شادرة لفئة العمالة خالل 

الربع االأخري من العام.

وبّينت الهيئة يف اإح�شاءاتها اأن متو�شط 

من  االأخري  الربع  هذا  يف  البحرينيني  اأجور 

العام بلغ 545 ديناًرا، مرتفًعا بن�شبة �شنوية 

اإذ  ال�شابق  العام  مع  باملقارنة   %3.2 قدرها 

بلغ 528 ديناًرا.

العمل،  ت�شاريح  بتفا�شيل  يتعلق  وفيما 

اأ�شارت االإح�شائية اإىل اأن اجمايل الت�شاريح 

خالل  باإ�شدارها  الهيئة  قامت  التي  اجلديدة 

املا�شي بلغ 42755  العام  الرابع من  الربع 

للعمالة   35030 منها  جديًدا؛  ت�شريًحا 

و6681  للم�شتثمرين،  و1044  االأجنبية، 

االأجنبية،  بالعمالة  للملتحقني  ت�شريًحا 

اإجمايل  انخفا�ص  االإح�شائية  يف  مو�شحة 

الرابع  بالربع  باملقارنة  اجلديدة  الت�شاريح 

من العام ال�شابق.

قامت  قد  اأنها  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 

الرابع  الربع  يف  ت�شاريح   33605 باإلغاء 

منها  العمل؛  اأ�شحاب  من  طلب  على  بناًء 

29315 ت�شريًحا للعمالة، و205 ت�شاريح 

للملتحقني  ت�شريًحا  و4085  للم�شتثمرين، 

بالعمالة االأجنبية.

اأعلى  ميثل  املقاوالت  قطاع  اأن  وذكرت 

بن�شبة  اجلديدة  العمل  ت�شاريح  يف  قطاع 

29.4% من جمموع ت�شاريح العمل اجلديدة 

التجارة  اأن�شطة  قطاع  تبعه  بينما  ال�شادرة، 

بن�شبة 19.7%، ومن ثم قطاع خدمات االإقامة 

والطعام بن�شبة %11.5.

العمالة  اإجمايل  اأن  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 

االأجنبية التي متت عملية انتقالها اإىل �شاحب 

العام  من  االأخري  الربع  خالل  جديد  عمل 

املا�شي بلغ 16468 عامالً، وي�شمل املنتقلني 

الذين مت انتقالهم بعد انتهاء اأو اإلغاء ت�شريح 

العمل ومل يبلغوا الهيئة بنية االنتقال خالل 

5 اأيام من االإلغاء، بينما بلغت ن�شبة طلبات 

 %82.7 العمل  ت�شاريح  انتهاء  بعد  االنتقال 

بلغت  االنتقال، يف حني  من جمموع عمليات 

�شاحب  موافقة  مع  االنتقال  عمليات  ن�شبة 

االنتقال  عمليات  ن�شبة  اأما   ،%16.6 العمل 

فكانت  ال�شابق  العمل  �شاحب  موافقة  دون 

.%0.7

التجارة  اأن�شطة  اأن قطاع  الهيئة  وذكرت 

عمليات  من جمموع  ن�شبة  اأعلى  على  ح�شل 

ال�شناعة،  الربع، يليه قطاع  االنتقال يف هذا 

ال�شرف  واأن�شطة  املياه  اإمدادات  قطاع  ثم 

وقد  ومعاجلتها،  النفايات  واإدارة  ال�شحي 

التي  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  معامالت  ح�شلت 

يعمل بها اأقل من 10 عمال على 58.8% من 

االأخري  الربع  يف  االنتقال  معامالت  اإجمايل 

من العام املا�شي. وذكرت الهيئة اأن متو�شط 

بحرينًيا  ديناًرا  بلغ 545  البحرينيني  اأجور 

مع نهاية الربع االأخري بارتفاع ن�شبته %3.2، 

اإذ كان يبلغ املتو�شط 528 ديناًرا يف الفرتة 

ذاتها من العام املا�شي، الفتة اإىل اأن متو�شط 

بلغ  اخلا�ص  القطاع  يف  البحرينيني  اأجور 

قدرها  بزيادة �شنوية  ديناًرا بحرينًيا،   447

 705 العام  القطاع  يف  بلغ  بينما   ،%3.2

 .%1.6 بلغ  �شنوي  بارتفاع  بحرينية  دنانري 

العمل  تكلفة  فجوة  اأن  االإح�شائية  وبّينت 

القطاع  يف  واالأجنبية  الوطنية  العمالة  بني 

الفنادق   - التجارة   - )املقاوالت  امل�شتهدفة 

ال�شغرية(  ال�شناعات  قطاع   - املطاعم   -

بلغت 334 ديناًرا يف الربع االأخري من العام 

2020، بانخفا�ص قدره ديناران )2 دينار( 

العام  من  االأخري  الربع  يف  عليه  كانت  عّما 

.2019

رئي�ض جمل�ض النواب وعدد من النواب يقرتحون 

تطوير التعليم وفًقا لالجتاهات العاملية احلديثة

زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  تقدمت 

برغبة  باقرتاح  النواب  جمل�ص  رئي�ص 

مملكة  يف  التعليم  »تطوير  ب�شاأن 

العاملية  لالجتاهات  وفقا  البحرين 

تقدمي  يف  �شارك  وقد  احلديثة«، 

اأحمد  النواب عبدالنبي �شلمان،  املقرتح 

ه�شام  د.  الدو�شري،  بدر  االأن�شاري، 

الع�شريي.

التف�شيلية  املذكرة  يف  وجاء   

للمقرتح اأن التعليم ُيعد ال�شبب الرئي�ص 

عريقة  جتربة  وميثل  االأمم،  نه�شة  يف 

يف مملكة البحرين، ال �شيما مع وجود 

ملدار�ص  حمد  امللك  جاللة  م�شروع 

كعمل  روؤيته  تتمثل  والذي  امل�شتقبل، 

اإ�شالحي تطويري ميثل نقلة نوعية من 

تعليم تقليدي اإىل تعليم اأكرث فاعلية.

من  اأولوية  ُيعد  التعليم  اأن  كما   

اأولويات النجاح يف حتقيق الروؤية التي 

الأنه  البحرين 2030؛  و�شعتها مملكة 

االإبداع والتناف�ص يف  اأمام  يفتح املجال 

حتقيق الطموحات، مبا ي�شمن اأن يقدم 

اجلميع اأف�شل ما لديهم من اإمكانات.

التقليدي  التعليم  اأ�شبح  واليوم   

يواجه حتديات ج�شيمة و�شريعة جدا، 

تتطلب تغيريا وا�شعا يف مناهج التعليم 

املدر�شي،  والدوام  التدري�ص  وطرق 

الطالب،  بها  يكلف  التي  والن�شاطات 

املنزل،  يف  اأم  املدر�شة  داخل  �شواء 

التقليدية  االأ�شاليب  عن  بالعدول  وذلك 

احلديثة  بالتجارب  واالأخذ  ال�شائدة، 

للدول املتقدمة يف التعليم، مثل التجربة 

الفنلندية، التي حازت مراتب متقدمة يف 

م�شتويات التعليم.

البحرين  د�شتور مملكة  ن�ص  وقد   

الدولة  »ترعى  اأن  على  7/ اأ  املادة  يف 

وت�شجع  والفنون،  واالآداب  العلوم 

اخلدمات  تكفل  كما  العلمي،  البحث 

التعليمية والثقافية للمواطنني، ويكون 

املراحل  يف  وجمانيا  اإلزاميا  التعليم 

االأوىل التي يعينها القانون وعلى النحو 

القانون اخلطة  الذي يبنّي فيه. وي�شع 

الالزمة للق�شاء على االأمية«.

فوزية زينل 

ت�صليمها اإىل البلد املطلوبة فيه بعد عر�صها على الق�صاء

القب�ض على امراأة مطلوبة دولًيا بتهمة الجّتار بالب�صر

ملكافحة  العامة  االإدارة  ــادت  اأف

ــادي  ــ�ــش ــت ـــــن االق ــاد واالأم ــش ــ� ــف ال

مبداأ  على  تاأكيًدا  اأنــه  واالإلــكــرتوين 

الدول  مع  الدويل  والتن�شيق  التعاون 

لل�شرطة  الدولية  املنظمة  يف  االأع�شاء 

اجلنائية )االإنرتبول( ملكافحة اجلرائم 

فقد متكنت  للحدود،  والعابرة  املنظمة 

واالإنرتبول  الدولية  ال�شوؤون  اإدارة 

البحث  اإدارة  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

ــراأة  ام على  القب�ص  من  والتحري 

دولًيا  مطلوبة  عاًما«   41« اآ�شيوية 

و�شادر بحّقها ن�شرة دولية حمراء من 

االجتار  بتهمة  االإنرتبول؛  منظمة  قبل 

امل�شروع  غري  املــال  لك�شب  بالب�شر 

بالتن�شيق  اأمــوال  على  واحل�شول 

مملكة  خارج  �شركاء  مع  والتعاون 

البحرين.

ورود  بعد  اأنه  االإدارة  واأو�شحت 

ت�شكيل  مت  والبيانات،  املعلومات 

الالزمة  التحريات  الإجراء  عمل  فريق 

لتحديد  البحث  عمليات  وتكثيف 

القانون  الأحكام  تطبيًقا  واأنه  موقعها، 

االإجــــراءات  جميع  اتــخــاذ  مت  فقد 

�شاأنها  من  التي  الالزمة  القانونية 

على  وعر�شها  املطلوبة  على  القب�ص 

البلد  اإىل  وت�شليمها  الق�شائية  ال�شلطة 

يف  االإدارة  توا�شل  كما  فيه.  املطلوبة 

وم�شتمر  دائم  ب�شكل  والعمل  التن�شيق 

لردع  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  مع 

مرتكبيها. الدولية ومالحقة  اجلرائم 

وزارة �صوؤون الإعالم تنعى عادل الذوادي

االإعــالم،  �شوؤون  وزارة  نعت 

عادل  الزميل  كافة،  ومن�شوبوها 

ت�شوير  اأخ�شائي  ــذوادي  ال علي 

جوار  اإىل  انتقل  الذي  اأول  فيديو 

بعد  ال�شبت،  االأول  اأمــ�ــص  ــه  رب

واالإجناز  بالعطاء  حافلة  م�شرية 

واالإخال�ص والتفاين يف العمل.

ــوؤون  ــش � وزارة  ــت  ــّدم ــق وت

و�شادق  التعازي  باأحر  االإعــالم 

واالأ�شرة  الفقيد  اأ�شرة  اإىل  املوا�شاة 

االإعالمية، داعية املوىل عز وجل اأن 

ور�شوانه،  رحمته  بوا�شع  يتغّمده 

ويلهم  جّناته،  ف�شيح  ي�شكنه  واأن 

وح�شن  ال�شرب  جميل  وذويه  اأهله 

العزاء.

 :»BIBF« نرّكز على تطوير قدرات اخلّريجني.. مدير معهد

برامج اأكادميية لتقلي�ض الفجوة بني خمرجات التعليم و�صوق العمل

اأكد املدير العام ملعهد البحرين 

واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات 

عبداحلميد  اأحمد  الدكتور   )BIBF(

التي  االأكادميية  الربامج  اأن  ال�شيخ 

مع  بالتعاون  املعهد،  يطرحها 

ت�شعى  مرموقة،  عاملية  جامعات 

خمرجات  بني  الفجوة  لتقلي�ص 

العمل  �شوق  واحتياجات  التعليم 

يف اململكة، الفتا اإىل اأن املعهد يعمل 

املوؤ�ش�شات  مع  وثيق  نحو  على 

اململكة  يف  واملالية  امل�شرفية 

للتعرف اإىل احتياجاتها من الكوادر 

الب�شرية املوؤهلة.

واأو�شح اأن املعهد يويل اهتماما 

وحتديثها  براجمه  بتطوير  بالغا 

متطلبات  مع  لتتوافق  با�شتمرار 

والعاملي،  املحلي  العمل  �شوق 

التكنولوجي  التطور  ومواكبة 

تطوير  يف  ي�شهم  مبا  املت�شارع، 

قدرات اخلريجني واإعدادهم بال�شكل 

املنا�شب لالنخراط يف �شوق العمل.

ال�شيخ  اأحمد  الدكتور  واأ�شار 

البكالوريو�ص  برامج  اأن جميع  اإىل 

املعهد  من  املقدمة  واملاج�شتري 

املوؤ�ش�شي  االعتماد  على  حا�شلة 

يف  العايل  التعليم  جمل�ص  قبل  من 

هيئات  قبل  من  ومعتمدة  اململكة، 

االعتماد املتخ�ش�شة عامليا. 

وذكر اأن املعهد يطرح جمموعة 

ت�شتهدف  التي  االأكادميية  الربامج 

املجال  يف  التخ�ش�ص  يف  الراغبني 

وال�شريفة  واملايل  امل�شريف 

املالية  والتكنولوجيا  االإ�شالمية 

االأعمال،  واإدارة  واالقت�شاد 

ذات  اأخرى  جماالت  اإىل  باالإ�شافة 

�شلة، وذلك بالتعاون مع جامعات 

بريطانية واأمريكية معتمدة عامليا. 

التخ�ش�شات  اأن  اإىل  واأ�شار 

التمهيدي  الربنامج  هي  املطروحة 

البكالوريو�ص  وبرامج  العاملي، 

واملالية،  امل�شرفية  الدرا�شات  يف 

واملالية،  املحا�شبية  والدرا�شات 

من  االإ�شالمية  املالية  والدرا�شات 

اإىل  باالإ�شافة  بانغور،  جامعة 

االقت�شاد  بكالوريو�ص  برنامج 

مع  لندن  جامعة  من  واالإدارة 

لندن  كلية  من  االأكادميي  التوجيه 

لالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية.

د. اأحمد ال�شيخ
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 الذهبي لالإخوان )74(

يهمنا التوقف عند �شخ�شية مهمة يف �شهادتها وخربتها 

العراق  غزو  م�شاألة  خا�شة حول  وال�شيا�شية،  التاريخية 

للكويت وموقف االإخوان من ذلك الغزو، اأال وهو الرئي�س 

االأ�شبق لال�شتخبارات ال�شعودية االأمري تركي الفي�شل يف 

حوار تليفزيوين يف برنامج »ال�شندوق االأ�شود«. نتناول 

االإخوان  جماعة  موقف  حول  احللقة  يف  الفي�شل  حوار 

باالأمري  واجتماعهم  للكويت،  العراقي  الغزو  من  امل�شلمني 

العراق  اإىل  ذهابهم  ثم  جدة،  يف  عبدالعزيز  بن  نايف 

واإ�شدارهم بياًنا من هناك يوؤيد الغزو. 

فقد ذكر ويل العهد ال�شعودي الراحل االأمري نايف بن 

توجهوا  الذين  العلماء،  من  عدد  موقف  حول  عبدالعزيز 

الغنو�شي »ثورجي تون�س!«  ال�شعودية، ومنهم را�شد  اىل 

)اليمن(  الزنداين  وعبداملجيد  )ال�شودان(  الرتابي  وح�شن 

يوؤيد  بيانا  واإ�شدارهم  العراق  اىل  ذهابهم  ثم  وغريهم، 

ح�شل،  ما  »هذا  الفي�شل:  يجيب  للكويت،  العراقي  الغزو 

وكان حمبًطا الأنهم ميثلون جماعة االإخوان امل�شلمني، وقد 

اجتمع بهم االأمري نايف رحمه اهلل يف جدة، وكنت حا�شًرا 

ا ال�شيخ عبداهلل الرتكي،  يف االجتماع الذي �شارك فيه اأي�شً

والذي اأ�شبح وزيًرا لل�شوؤون االإ�شالمية يف اململكة، وكذلك 

االأمري �شعود الفي�شل ملعرفة موقفهم، فقالوا لالأمري نايف 

جئنا ن�شتطلع االأمر فقط!! و�شنذهب اإىل العراق ونرى ما 

العراق  اإىل  ذهبوا  عندما  اإنهم  �شيًئا حمبًطا  فكان  عندهم، 

عن  تعبري  واإنه  للكويت،  العراقي  للغزو  تاأييدهم  اأعلنوا 

وال�شعوب  الدول  بني  حدود  وجود  بعدم  اإ�شالمي  توجه 

االإ�شالمية، وهو مع االأ�شف ما اأ�شبح بعد ذلك مان�شيتا ملا 

بني  احلدود  وذوبان  اخلالفة  عودة  وهو  بداع�س،  ي�شمى 

ال�شعوب االإ�شالمية!«. 

الن�س  هذا  وموقف!!.  تاأييد  اإىل  اال�شتطالع  حتول 

ال�شك  قطع  الفي�شل  تركي  االأمري  مع  املقابلة  من  املقتب�س 

بل  اإزاء غزو �شدام،  االإخوان  واأعذار  لكل مربرات  باليقني 

واإنهم ذهبوا لبغداد لي�شافحوا الطاغية ويوؤكدون له من 

اإ�شالمية  وراء الكوالي�س كل ما هم يحلمون به من حدود 

اإخوان  مينع  مل  والتربير  الت�شويف  هذا  ال�شعوب!!  بني 

الدويل  التنظيم  مع  نهائًيا  االرتباط  فك  فكرة  من  الكويت 

لالإخوان. 

الدويلة يف مقالته يف جملة املجتمع  اأ�شار مبارك  كما 

االأول:  اجلزء  بعنوان:  الكويت  يف  االإخوان  حال  ل�شان 

يف  االإخوان  جماعة  كانت  »لقد  بقوله:  اخلارج  اإخوان 

الكويت مرتبطة بالتنظيم العاملي اإىل 2/ 8/ 1990 حيث 

بداأت بع�س فروع التنظيم العاملي باإعالن مواقف �شادمة 

لنا يف الكويت من غزو العراق لبلدنا، فات�شلنا بعدد من 

ا فرع االأردن الذي يعترب ثاين اأكرب  هذه الفروع، خ�شو�شً

لنا،  مر�شًيا  موقفهم  يكن  ومل  م�شر،  بعد  التنظيم  فروع 

يرف�شون  ولكنهم  الغزو،  يرف�شون  باأنهم  حيث حتججوا 

مل  وطبًعا  الكويت!  لتحرير  باالأمريكان  اال�شتعانة  ا  اأي�شً

التنظيم  على  االأمر  فعر�شنا  لنا،  مقنعة  احلجة  هذه  تكن 

العاملي، وتبني لنا اأن اجلميع يرف�س الغزو، ولكن االأغلبية 

باالأمريكان خمافة عدم خروجهم  اال�شتعانة  ت�شرتط عدم 

من املنطقة م�شتقبالً«. 

يف  اجلماعة  قررت  »عندها  حديثه:  الدويلة  يكمل 

الكيان  هذا  عن  واالنف�شال  التنظيم  من  اخلروج  الكويت 

وبعد التحرير واجتماع ال�شمل ويف مطلع مار�س 1991 

مت االإعالن عن ت�شكيل تنظيم احلركة الد�شتورية االإ�شالمية 

كحركة كويتية م�شتقلة عن اأي تنظيم اآخر، وتنتهج منهج 

االإخوان امل�شلمني يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل«. 

من جهة اأخرى، األغى اإخوان التنظيم العاملي ال�شرعية 

الكويتية من خالل الو�شاطة التي حملها يو�شف ندا مفو�س 

العالقات ال�شيا�شية الدولية يف جماعة االإخوان امل�شلمني، 

العراقي  اجلي�س  بان�شحاب  يق�شي  م�شروًعا  حمل  الذي 

اإىل  اجلي�س  هذا  دخول  وبعد  اإ�شالمية،  جيو�س  ودخول 

اجليو�س  هذه  وتتوىل  العراقي  اجلي�س  ين�شحب  الكويت 

من  واللبيب  الكويتيون!!  يريد  كما  انتخابات حرة  عملية 

االإ�شارة يفهم الكذبة الدميقراطية التي يقف خلفها م�شروع 

الكويتية  الدولة  اإلغاء  حيث  من  للكويت،  ندا  يو�شف 

بالكامل ونزع �شيادتها و�شرعيتها، ليتاح لالإخوان ا�شتالم 

احلكم يف الكويت على طبق من ذهب كما كانوا يتوهمون، 

االإخوان  تاأييد  حقيقة  حول  البع�س  تخر�شات  وتدح�س 

عنده،  االإخواين  الوفد  وجود  ا�شتغل  �شدام  باأن  للغزو 

يوؤكد  حيث  للغزو،  التاأييد  هذا  اإعالمًيا  للعامل  لي�شور 

عن  »وماذا  بقوله  التخر�شات  تلك  على  مت�شائالً  الفي�شل 

هم  اأ�شدروه؟  من  هم  اأم  اأ�شدره  الذي  هو  �شدام  البيان؟ 

الذين اأ�شدروه واأكدوا هذا البيان عندما ذهبوا اإىل الـردن، 

ا، و�شدام مل يكن قادًرا على  فقد �شدر بيان من االأردن اأي�شً

ما  اأعلم  ال  مغالطات  هنا  توجد  االأردن،  عليهم يف  التاأثري 

هي مربراتها، لكن الواقع اأن االإخوان امل�شلمني دعموا الغزو 

مثقفي  وتربير  كذب  ي�شبح  وبذلك  للكويت«.  العراقي 

برهنت  تاريخية  ملواقف  تلميع  اإال  لي�س  باالإنكار  االإخوان 

على خذالنها التاريخي.

يف �سراعه مع �سقور الأجهزة الأمنية ميلك جناد

 اأوراًقا لي�س من �ساحلهم ك�سفها لل�سعب الإيراين

�سعيد احلمد

ال�سراع اخلفي بني اأجندات ال�سفوياأبعاد

الأبرز  ومثالنا  ال�سابق« هو منوذجنا  »الرئي�س  اأحمدي جناد 

دخلوا  النظام  يف  اأقطاب  بني  املعلنة  واحلرب  الكوالي�س  ل�سراع 

جولة ك�سر العظم مع تفاقم التطاحن يف ظروف اقت�سادية ومالية 

ال�سراع  وحجم  �سكل  على  تداعياتها  انعك�ست  وخانقة  �سعبة 

اخلفي الذي طفح يف الأيام الأخرية بني روؤو�س كبرية ظهر من 

العام  الراأي  اإىل  وينقله  ال�سراع  يتقدم  وهو  اأحمدي جناد  بينها 

�ستم�سي  باأنها  توحي  نارية  ت�سريحات  يف  والعاملي  الإيراين 

قدًما يف الك�سف عن املزيد.

يدير  اأو  يلعب  الكبار  من  فريق  اأي  اأحمدي جناد يف  �سوؤال: 

ال�سراع اخلفي؟ ومع من يلعب؟ ول�سالح من يلعب؟

اأحمدي جناد ابن املوؤ�س�سة الولئية واأحد اأخل�س الأبناء للويل 

الفقيه واأبرز �سقوره التي اأطلقها »الفقيه« لإ�سقاط حممد خامتي 

»املعتدل« يف لعبة تبادل الأدوار يف ال�سيا�سة الإيرانية.

فهل جناد بعلم وموافقة من الفقيه ي�سفي ح�سابات له موؤجلة 

مع ال�سقور الذين بدا �سراعهم يطفح مع ا�ستبعاد اأحمدي جناد 

انت�سار  يعني  مبا  الرئا�سة،  انتخابات  يف  املر�سحني  قائمة  من 

اجلناح الآخر من ال�سقور �سد جناح �سقور جناد.

يف جولة ك�سر العظام الإيرانية التي يقودها جناد ل غالب ول 

جناد  يهددون  كما  مطرود  واملغلوب  مف�سوح  فالغالب  مغلوب، 

بالطرد من جنة الفقيه.

من �سراع  امل�ستفيد  الإيراين  الأعظم  الكاهن  اأو  الفقيه  وحده 

ال�سرطان  يهدده  وقت  يف  نفوذه  يعزز  �سراع  فهو  �سقوره، 

ببع�سهم  م�سغولون  �سقوره  بينما  هدوء  يف  خلالفته  فيخطط 

البع�س ويتناه�س حلوم بع�سهم البع�س.

بالرد  جناد  هددت  اأجهزتها  اأحد  خالل  ومن  ال�ستخبارات 

لكننا  الرد،  �سكل ونوع  اأن حتدد  املنا�سب، دون  الوقت  عليه يف 

جميًعا نعرف كيف ترد اأجهزة املخابرات والأمن الإيراين ونعرف 

طريقتها، وبالتاأكيد اأن اأحمدي جناد يعرف اأكرث من غريه طبيعة 

الرد الذي لوحت له به املخابرات الإيرانية يف �سراع ال�سقور.

»عليَّ  �سعاره  يرفع جناد يف �سراعه  اأن  اأبًدا  نتوقع  ل  لكننا 

يف  فهو  فيه،  من  روؤو�س  على  املعبد  ويهدم  اأعدائي«  وعلى 

النهاية ابن املعبد وموؤ�س�ساته وهو ربيب اخلمينية.

اأوراًقا  المنية، ميلك جناد  الأجهزة  مع �سقور  ويف �سراعه 

رئي�ًسا  كان  وجناد  الإيراين،  لل�سعب  ك�سفها  �ساحلهم  من  لي�س 

خزائنه  يف  حمتفًظا  زال  ما  ولعله  مطلًعا،  وكان  قريبًا  وكان 

اأو  اأهم هذه الأوراق التي يهدد بها اأجهزة الأمن  ال�سرية ببع�س 

رمبا ي�ساومهم حلاجته وحاجتهم ل�سفقة خا�سة.

من  جناد  ا�ستبعاد  عن  بعيًدا  لي�س  الثوري  احلر�س  ونفوذ 

قادة  اأحد  جنات  ح�سن  اجلرنال  كان  واإن  املر�سحني،  قائمة 

احلر�س الثوري، هو الذي توىل مهمة اإبالغ جناد با�ستبعاده قبل 

اأن يعلن ذلك، فثار جناد واأطلق ت�سريًحا حتذيرًيا باأن »الو�سع 

حتذير  وهو  ماأ�ساوي«،  الجتماعي  والو�سع  منهار  القت�سادي 

الأعلى مبا  للمر�سد  �سابق وقريب  النظام ومن رئي�س  داخل  من 

التي تعمل  اأهمية بالغة ويعك�س حقيقة الأو�ساع  التحذير  يعطي 

الربوباغندا الإيرانية على نفيها وتكذيبها.

مثلهم  �سقًرا  املرة  هذه  يواجهون  اليرانية  املوؤ�س�سة  �سقور 

ورمبا اأ�سر�س منهم، ولي�س »حمامة« مثل ظريف الذي ا�ستبعدوه 

ف�سمت بعالمة الر�سا.

اأحمدي جناد كان اأحد الطالب الذين احتلوا ال�سفارة الأمريكية 

الورقة  يرفع هذه  زال  وما  �سهور،  لعدة   1979 عام  يف طهران 

يف وجه خ�سومه الذين لن يتهموه كما اتهموا غريه يف �سراعهم 

امل�ستكربة. لل�سفارات  بالعمالة 

خندقهم  كان يف  يوم  التهام  هذا  ا�ستخدموا  واحد ممن  هو 

قمة  يف  ال�سقور  �سراع  يكت�سب  لذا  وخفاياه،  خباياه  ويعرف 

ف�سول  خالله  من  توالت  ورمبا  خا�سة  اأهمية  الإيرانية  ال�سلطة 

ا  عرو�سً قدم  قد  يكون  اأن  بعد  ال�ستار  عليه  ي�سدل  حتى  مثرية 

وك�سف اأ�سراًرا وف�سح وجوًها واأ�سقط اأقنعة.

ولننتظر لرنى ون�سمع ونقراأ ون�ساهد.

فريقنا الوطني الطبي

يف  والأهلية  الر�سمية  اجلهات  لكل  واعتزازنا  تقديرنا  رغم   

بكفاءة  تديره  بها من عمل، وهي  املن�سغلة مبا هو منوط  الوطن 

اأن�سئ مع  الفريق الوطني الذي  اأن عمل  اإل  واقتدار ت�سكر عليه، 

رئا�سته  وعهدت  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  كورونا  اأزمة  بداية 

الأكرث  العمل  يبقى  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  اإىل 

وي�سل  الوباء  عليه  يخيم  عاملي  زمني  مف�سل  يف  ودقة  اأهمية 

احلياة يف كل اأوجهها، اإذ يتوقف جناح اأي عمل من الأعمال يف 

نواحي الوطن على قدرة هذا الفريق وجناحه يف احلد من انت�سار 

العدوى ووقفها كليا. 

واأدائه  الفريق،  هذا  يتحملها  التي  امل�سوؤولية  عظم  ومع   

املميز منذ اليوم الأول ملبا�سرته عمله، فاإن لدينا يف املجتمع من 

ما  عك�س  على  الأمل  م�ساحات  اإغالق  وهواية  بال�سلبية  يت�سف 

يبثه الفريق الوطني من حمفزات العزمية والإ�سرار للعاملني يف 

يفرزها  التي  ال�سعبة  الظروف  على  للتغلب  الأمامية  ال�سفوف 

ي�سيعون  اأي�ًسا  الأمامية  ال�سفوف  يف  العاملون  اجلائحة.  تطور 

الوطنية  واجباتهم  اأداء  يف  تفانيهم  خالل  من  التفاوؤل  �سحنات 

اأفراد املجتمع  الذي يلزم  القا�سي والداين، الأمر  التي ي�سهد بها 

هذه،  التفاوؤل  �سحنات  تلقي  يف  اإيجابيني  يكونوا  اأن  البحريني 

فحني يقول الفريق الوطني اإن هناك »موؤ�سرات اإيجابية لت�سطيح 

اجلهود  يف  والإ�سهام  اللتزام  موا�سلة  املهم  ومن  املنحنى، 

الوطنية للحد من انت�سار الفريو�س«، فاإن على اجلميع ال�ستب�سار 

ملا  اللتفات  وعدم  ذلك  متطلبات  دعم  على  والعمل  القول  بهذا 

الياأ�س  لبث  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  ال�سلبيون  يتداوله 

يف املجتمع. 

 ال�سلبية وال�سوداوية التي »اأعيت من يداويها« عنوان ممار�سة 

يومية يف حياة بع�س النا�س يف كل اأنحاء املعمورة جتاه التعاطي 

اأكان  ماأزق،  اأي  من  للخروج  املجتمعات  تقود  التي  امل�ساعي  مع 

�سحيًا اأو اقت�سادًيا اأو غريه، وهي بال �سك ظاهرة جمتمعية جتد 

لتعزيزها يف  �سوئها  عن  اأو  نية  ينربي طوًعا عن ح�سن  من  لها 

اأي بلد من البلدان، ولن يكون املجتمع البحريني ا�ستثناء يف هذا 

الأمر، اإذ نحن اأمام طينة من الب�سر جبلت على اأن تتوج�س ال�سر 

يف كل �سيء واأل ترى يف الكون اإل جانبه املظلم، غري اأن الأمر اإذا 

ما جتاوز حدود الأفراد لي�سبح �سعيًا اإىل �سناعة اجتاه �سوداوي 

تاأمل،  لوقفة  مدعاة  ي�سبح  الكارثية  باملاآلت  مهوو�س  ت�سكيكي 

ومل�ساع مواطنية وجمتمعية وموؤ�س�سية للحد من اآثار هذه النظرة 

الطور  بلغت هذا  اإذا  لأنها  اإىل ظاهرة؛  تتحول  اأن  ينبغي  التي ل 

لالإرادة  معاك�س  باجتاه  تعمل  التي  العوامل  اأكرث  من  �ست�سبح 

اجلمعية التي ترنو اإىل التغلب على اأي م�سكلة يف اأي جانب من 

كورونا،  وباء  يف  املتمثل  ال�سحي  املاأزق  ومنها  احلياة،  جوانب 

اأ�سرنا، وهو ماأزق وجد املجتمع البحريني نف�سه فيه كغريه  كما 

من املجتمعات الإن�سانية يف م�سارق الأر�س ومغاربها.

 وهنا يجب القول اأي�ًسا اإنه اإذا ما حتولت ال�سلبية وال�سوداوية 

اإىل ظاهرة لأوجدنا للعبث متنف�ًسا يجعله يتجلى ا�ستهتاًرا جماعيًا 

بيد  »الأعمار  لعبارتي  ركيًكا  ولوًكا  الحرتازية،  الإجراءات  بكل 

تعني  ما  بقدر  الإميان  تعني  ل  قدرية  يف  اهلل«  و»احلافظ  اهلل« 

املجموعة  تبنيه  ما  لأن  اخلطر؛  كل  هذا  ويف  والإهمال،  التواكل 

ال�سلبية  هذه  تهدمه  باليمني  الوطني  فريقها  بقيادة  الوطنية 

بال�سمال.

املجتمع  لزمت  التي  ال�سلبية  امل�ساعر  ي�ستق�سي  من  اإن   

بداية  منذ  بع�سهم  لدى  عنها  التعبري  طرائق  ويتابع  البحريني، 

و�سائل  يف  تافه«  و»لغو  با�سجة«  »�سوالف  يف  الوباء  انت�سار 

متت  ل  كهذه  خطابات  اأن  ي�ستنتج  اأن  له  الجتماعي،  التوا�سل 

اأبًدا اإىل امل�سوؤولية املجتمعية ب�سلة ما، ويلحظ اأن وترية انت�سار 

الوترية  يف  متاثلها  اجتماعية  ب�سلبية  مدعومة  باتت  الوباء  هذا 

فيه  يقال  اأن  ميكن  ما  اأقل  وهذا  املجتمع،  اأفراد  من  كثري  لدى 

ال�سحايف  موؤمتره  الوطني  الفريق  يعقد  فحني  عيب،  اإنه  وعنه 

الذي تبذل يف حت�سريه واإعداده جهود م�سنية بحثًا  الأ�سبوعي 

وجمًعا لالإح�ساءات وتدار�ًسا لالأخطاء واخلطايا املرتكبة من قبل 

بع�س اأفراد املجتمع �سواء بجهل اأو بتعمد، وتفكريًا يف كل ما من 

�ساأنه اأن ي�سيق اخلناق على الوباء وانت�ساره، ي�سرع بع�س خلق 

اهلل يف اإ�ساعة نقي�س كل ما اأراد الفريق الوطني تعميمه والتنبيه 

الإحباط  الأكرب  فريًقا وطنيًا موازًيا همه  لهم  اإليه، وكاأن  اأو  منه 

وتتفيه جهود جبارة اأنقذت جمتمعنا البحريني من كارثة �سحية 

تركت  اهلل-  قدر  لو -ل  املاحقة  اآثارها  يحدد  اأن  باإمكانه  اأحد  ل 

معركة مكافحة الكوفيد من دون قيادة علمية و�سيا�سية. 

الجتماعية  حياتنا  اإىل  والعودة  كورونا  اأزمة  من  للخروج   

اأبعد  اإىل  متعاونني  نكون  اأن  ينبغي  اإليها  ا�ستقنا  التي  الطبيعية 

احلدود مع الفريق الوطني، واأن نكون داعمني له بن�سر تو�سياته 

باإيجابية  نتحلى  اأن  وعلينا  الوباء،  الكفيلة مبحا�سرة  الأ�سبوعية 

الفريو�س  مواجهة  ال�سلبية يف  بتكري�س  �سلة  له  ما  كل  ونقاطع 

الفتاك. نعم، امل�سابون لي�سوا قليلني واأعداد الذين توفوا رحمهم 

اهلل وتغمدهم اجلنة ي�سكلون رقًما فادًحا غريبًا على املجتمع، اإل 

اأن  بل  ما فات فح�سب  التح�سر على  لي�س  اليوم  منا  املطلوب  اأن 

نعمل على اإنقاذ اأطفالنا وكل الفئات العمرية الأخرى التي ات�سح 

اأنه ل اأحد م�ستثنى من هذه اجلائحة اللعينة.

ل  وواقًعا  كونية  عام ون�سف حقيقة  منذ  الوباء  اأ�سبح  لقد   

ي�سك فيه عاقل، وينبغي العمل من اأجل وقفه يف كل املجتمعات، 

والتح�سن  بالأ�سباب  الأخذ  عرب  انت�ساره  من  واحلد  باإنهاكه 

بالربتوكولت ال�سحية املحدثة، حتى ياأتي اليوم الذي تعلن فيه 

الب�سرية خال�سها من جائحة تعد من اأخطر املحن التي مرت بها 

الب�سرية منذ 100 عام.
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تعيني طبيب اأطف�ل بكل مركز �سحي �سيخفف ال�سغط على الطوارئ

ورد �شمن اح�شائية 2019 ململكة البحرين اأن عدد االطفال 

من �شن 0 - 19 عاًما بلغ 373 األف طفل، واإن 73 األًفا منهم 

اأطفال اأجانب من العدد املذكور وبذلك يكون االأطفال البحرينيني 

300 األف، ومن خالل قيامي بعملية ح�شابية ب�شيطة تو�شلت 

اىل انه �شنوًيا يكون هناك 78 األف وخم�شمائة مولود بحريني، 

وهذا عدد كبري كبري على م�شتوى مملكة البحرين، لذلك نحن 

بحاجة اىل تواجد طبيب اأطفال يف كل مركز �شحي اأو يف كل 

منطقة اأو مدينة اأو ح�شب ما تراه وزارة ال�شحة منا�شًبا، حيث 

يتم حالًيا عر�س االأطفال على طبيب عام، ومن املعروف يف 

عامل الطب اأن اأمرا�س االطفال تختلف عن الكبار والت�شخي�س 

اإ�شدار العالج املنا�شب حتى ال  ال�شحيح للطفل مهم جًدا مع 

للطفل،  �شحية  م�شاكل  يف  يت�شبب  �شحي  خطاأ  هناك  يكون 

وكثرًيا ما تتجه العوائل باأبنائها ال�شغار اإىل عيادات االأطفال 

ب�شبب  ال�شحية  املراكز  املنا�شب يف  العالج  ال يجدوا  اأن  بعد 

غياب الت�شخي�س ال�شحيح للطفل. وباإمكان وزارة ال�شحة اأن 

تبادر بتجربة يف هذا ال�شدد بتعيني طبيب اأطفال اأو اأكرث يف 

عدة مناطق باملراكز ال�شحية ويتم على اإثرها تقييم التجربة 

فيها  يكرث  التي  الطوارئ  على  ال�شغط  �شيخفف  ذلك  اأن  كما 

حتويل االأطفال من املراكز ال�شحية اأو توجه العوائل مبا�شرة 

للطوارئ  ذهابي  عند  مراًرا  �شاهدته  االأمر  وهذا  الطوارئ  اإىل 

يف جميع االأوقات وكما يوجد طبيب اأ�شنان  فاحلاجة ملحة 

لتعيني طبيب اأطفال يف كل مركز �شحي.

عبداهلل ح�سن

خم�س اأخوات حمروم�ت 

من  زي�رة والدهن ب�سبب اأخيهم

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ننا�شد  بحرينيات  اأخوات  خم�س  نحن 

الوزراء حفظه  العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  �شلمان بن حمد  االأمري 

اأخ عنده  لدينا  واإن�شافنا، فنحن  للتدخل يف مو�شوعنا  اهلل ورعاه 

بيت اإ�شكان قام بتاأجريه على اأخت زوجته وي�شكن يف بيت والدنا 

وقام بطردنا من بيت والدنا وحرمنا من زيارة اأمنا رحمها اهلل، حيث 

اأثناء تواجدها بامل�شت�شفى قبل وفاتها خالل  كنا نقوم بزيارتها يف 

االأيام التي م�شت، وحاليا نحرم من زيارة والدنا املري�س، وحني 

نتحدث معه يخربنا اأنه ال احد يتمكن من �شحب املنزل منه كونه 

لديه وا�شطة، مع العلم اأن وزارة االإ�شكان قامت بتوقيعه على تعهد 

لعدم تاأجري وحدته ال�شكنية اإال اأنه خالف ذلك وقام بتاأجريه، وقمنا 

مل  لكن  بذلك  الإخطارهم  مرة  من  الأكرث  االإ�شكان  وزارة  مبخاطبة 

يتم اتخاذ اأي اإجراء حيال ذلك، ونحن ننا�شد �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء ال�شرتجاع 

حقنا، فوالدنا كبري يف ال�شن ومري�س وهذا االأخ ظلمنا كثريا ونحن 

نرغب يف العودة اإىل منزلنا لزيارة والدنا.

البي�ن�ت لدى املحرر

طلبة الطب ب�خل�رج ين��سدون اإنه�ء �سنة االمتي�ز يف البحرين 
نحن طالب بحرينيون ندر�س يف اخلارج بتخ�ش�س 

الطب الب�شري، وبعد اأن قاربنا على االنتهاء من اإنهاء 

متطلبات التخرج واحل�شول على درجة البكالوريو�س 

يف تخ�ش�س الطب الب�شري بعد اأعوام عديدة ق�شيناها 

رايته  حمل  بهدف  الوطن  اأ�شوار  خارج  االغرتاب  يف 

اأعلى املحافل ويف العديد من الدول العربية  عاليا يف 

والتعليم  الرتبية  ووزارة  اأهلنا  حتمل  وقد  والغربية 

تكاليف درا�شتنا وقد حتملنا مرارة الغربة واالغرتاب 

يف طلب العال، وها نحن اأمام مرحلة جديدة يف حياتنا 

رئي�س  متطلب  وهي  االمتياز،  �شنة  وهي  العملية 

وهي  الب�شري،  الطب  مزاولة  رخ�شة  على  للح�شول 

عبارة عن �شنة عملية ملدة 12 �شهرا متتاليا، وها هي 

التداعيات احل�شا�شة ملنظومة القطاع ال�شحي يف العديد 

من الدول خا�شة يف ظل املوجة كورونا )كوفيد-19( 

اأبناء  جتعل  وحتورات  طفرات  ت�شهد  التي  االأخرية 

خطر  وحمل  حتديات  اأمام  الدول  خمتلف  يف  الوطن 

كبري، ملا تعي�شه بع�س الدول التي يدر�شون فيها من 

ننا�شد �شاحب  املنرب  هذا  من  ونحن  اأو�شاع خطرية، 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه لنتمكن من اإنهاء �شنة 

واال�شتفادة  الراهن،  الوقت  هذا  يف  مبملكتنا  االمتياز 

من قدراتنا كاأبناء الوطن وكذلك اإ�شراكنا �شمن الفريق 

وطننا  خلدمة  كورونا  وباء  ملحاربة  املعني  الطبي 

�شبحانه وتعاىل  اهلل  بعد  اآمالنا  والأهلنا، ونحن ن�شع 

يف اأن يلقى ملفنا دعم �شموكم الكرمي، حيث �شبق واأن 

اأ�شدرمت العام املا�شي اأوامركم الكرمية الحت�شان طلبة 

االمتياز الدار�شني يف اخلارج ومبا�شرتهم ل�شنة االمتياز 

�شمن املنظومة ال�شحية يف وطننا الغايل.

البي�ن�ت لدى املحرر

عندم� تتحول النظ�رة اإىل حتفة يف عيون الزوار!
مراهق اأمريكي ترك نظارته الطبية على اأر�شية اأحد 

الزائرين، وعلى  الفنية وبداأ يراقب ردود فعل  املتاحف 

اأي تفا�شيل خا�شة،  اأنها نظارة عادية بدون  الرغم من 

لبع�س  دافعا  املتحف كان  اأر�شية  اأن وجودها على  اإال 

رفيعة  فنية  قطعة  اأنها  على  معها  للتعامل  اجلمهور 

وبداأوا بت�شويرها بحما�س، وقد توقف الكثري من الزوار 

اأمام النظارة حماولني فهم الر�شالة الفنية الكامنة فيها 

حتى علت احلرية وجوههم دون اأن يفهموا، وعندما اأمت 

ال�شاب مقلبه، اجته نحو النظارة والتقطها وارتداها اأمام 

اأعني الزوار مما �شبب لهم اإحراجا �شديدا للغاية.

 يف احلقيقة هذا لي�س اإال واقع احلال، اأو ما يعتقده 

الكثري من النا�س اأن العربة لي�س يف قيمة ال�شيء بل يف 

مكان و�شعه، ففي املتحف حتولت تلك النظارة العادية 

اأو  البحث يف تاريخها  الزوار دون  اإىل حتفة يف عيون 

باأن  الكثريون  يعتقد  حيث  القيادة  هي  وهكذا  قيمتها، 

هي  الغالب  يف  قادة  االأ�شخا�س  جتعل  التي  ال�شفات 

املن�شب اأو املكانة الرفيعة اأو اأن يكونوا يف موقع اإ�شدار 

القرار، ولكن احلقيقة هي اأن القادة احلقيقيون دائما ما 

يكونون يف املقدمة ويتحملون امل�شئوليات العظام يف كل 

الظروف، في�شتخدمون �شفاتهم الفطرية الإلهام املحيطني 

اأف�شل  لتحقيق  جهدهم  ق�شارى  لبذل  ودفعهم  حولهم 

ي�شتمعون  اأتباع،  ال  قادة  منهم  ويخلقون  بل  لديهم  ما 

اأكرث مما يتحدثون ويقدرون التنوع ويرحبون باالأفكار 

الفريدة  االختالفات  ويقدرون  ويكافئون  اجلديدة 

لالآخرين، ويعرفون مدى اأهمية �شمان معاملة كل فرد 

االإنتاجية  على  فقط  يحر�شون  ال  واحرتام،  باإن�شاف 

واالأداء والفعالية اأو اإ�شدار االأوامر، بل يولدون الطاقة 

ويديرون  لديهم  االإبداع  لتحفيز  حولهم  ملن  والعاطفة 

واقتدار  بحرفية  وتفا�شيلها  التغيري  مراحل  جميع 

لتحقيق النمو والتميز، روؤيتهم دائما ما تتجاوز حدود 

لديهم  االأجل،  طويلة  االأهداف  حتقيق  اأجل  من  املهمة 

وخلق  االآخرين  مع  متميزة  عالقات  اإدارة  على  القدرة 

النتائج االإيجابية عن طريق ا�شتخدام نقاط قوتهم جنبا 

باأن�شاف  يوؤمنون  ال  االآخرين،  قوة  نقاط  مع  اىل جنب 

احللول بل ميتلكون دائما احللول الذكية واملبتكرة، كما 

اأن لديهم من املرونة ما تكفي لت�شحيح االأهداف واإجراء 

تنحني  اأن  لالأهداف  ميكن  اأنه  مبداأ  حتت  التح�شينات 

اإحداث االنت�شارات من  اأن ال تنك�شر، ميكنهم  يف �شبيل 

التحديات التي تواجههم، فلديهم من العزمية واالإ�شرار 

ما ميكنهم من حتقيق اأهدافهم والرتكيز عليها بالرغم من 

الظروف املعاك�شة، دائما ما يغريون االأحداث ولكن تبقى 

قيمهم ثابتة �شاخمة ال تتغري. 

من  النوع  هذا  اإىل  املرحلة حتتاج  هذه  اأن  �شك  وال 

القادة يف املوؤ�ش�شات وعامل االأعمال املختلفة. 

توفيق حممد ال�سب�عي

ب�حث يف العلوم االإدارية 

واملوارد الب�سرية

احذروا املن�فقني

زمن  يف  نعي�س  نحن  وها  املنافقون،  ما  اأدراك  وما  املنافقون 

غري زماننا، لقد كرث املنافقون بيننا، و�شرنا ال نعرف كيف نتعامل 

اأمامك بوجه ومن  معهم، واأ�شبحنا نحتاط يف تعاملنا معهم، فهم 

وجوههم  على  وترت�شم  الكالم  حلو  ميلكون  اآخر،  بوجه  خلفك 

ابت�شامة الغ�س واخلداع ولكنهم من خلفك يخططون لك ويديرون 

املحا�شرات واملناق�شات عليك، فويل للمنافقني فهم يف الدرك االأ�شفل 

االأخالق احلميدة  ال�شادقة و�شاحب  النية  ذو  فاالإن�شان  النار،  من 

احلياة،  هذه  يف  وم�شايرتهم  املنافقني،  مع  التعامل  ي�شتطيع  ال 

فهوؤالء لهم عاملهم اخلا�س واأنا�شهم، يندجمون مع بع�شهم البع�س، 

ي�شرحون وميرحون، ويكذبون ويخونون. 

اإليه  ترتاح  من  اختيار  يف  ووفقنا  وبينهم،  بيننا  باعد  اللهم 

طريقنا،  عن  املنافقني  واأبعد  كنا،  اأينما  اخلري  على  ودلنا  نفو�شنا، 

وقد �شدق ر�شولنا الكرمي حينما قال: )اآية املنافق ثالث، اإذا حدث 

كذب، واإذا اأومتن خان، واإذا وعد اأخلف(، ويف بع�س االأحاديث: )اإذا 

خا�شم فجر(. 

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

ق�س�س ق�سرية 

جًدا »خط�أ كبري«
مفتاح  و�شع  عن  كفي  �شيدتي 

باب  قفل  يف  والتحذيرات  التنبيهات 

علقي، فاأنا مل اأعد م�شطرا ملثل عملك 

هذا بعد االآن، فما حدث منك كان عر�س 

قوة، وهذا يف توقيتي االآن خطاأ كبري.

ككل مرة

ومل  بــاأذين  �شمعتك  مــرة  ككل 

غدي  اإىل  وانطلقت  بعقلي،  اأ�شمعك 

وككل  خيايل،  قاطرة  اأمتطي  املاأمول 

مرة جنت القاطرة وانحرف القطار .

 رج�ء

رغم ما ي�شاع من اأن الن�شاء اأحد 

واأدق ب�شرا من الرجال، فرجائي منك 

فالعامل  و�شوحك،  يف  تبالغي  ال  اأن 

النا�س  راأي  �شدى  اإال  اأنا  وما  اأعمى، 

فيك.

 نق�ط اال�ستع�ل

النادر،  القليل  �شجيجي  يقتلها 

تتاأثر ب�شجيج اجلريان،  اأنها ال  رغم 

والطوافات، وهذا  الطوافني  واأ�شوات 

هو اأوج نقاط اال�شتعال بيننا، رغم اأن 

كالنا م�شابان بعمي االألوان.

 خربة

اأن تعطي  اأ�شت�شمحك  رغما عني 

لعقلك ف�شحة من الراحة ليتوقف فيها 

زمنك عن الزن، فما زلتي تاأملني مني 

معي  لتمار�شي  عجل،  على  املجيء 

اإىل  حتبينهم  من  اإر�شال  يف  خربتك 

العامل االآخر. 

�سالح عبدال�ست�ر حممد ال�سه�وي
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ال�شائعات  ب�شبب  فقدناها  الأرواح  من  كثري 

م�ؤ�ش�شات  اللقاحات..  عن  املغل�طة  واملعل�مات 

الخت�شا�شيني  با�شت�شافة  مطالبة  املدين  املجتمع 

وحماربة ال�شائعات الكاذبة لدعم الفريق ال�طني.

ل حترج�ا كبار ال�شن ول تختربوهم يف ذاكرتهم

عرفتني؟ من اأنا اأو ابن من؟ �شلّم عليهم وقل ا�شمك 

وعّرف بنف�شك، الن�شيان م�ؤمل جًدا.

اإذا خانتهم الذاكرة فال يخ�نك الأدب..
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1914 - اأول �شفينة تعرب قناة بنما.
دولة  ت�شبح  الفاتيكان  مدينة   -  1929

م�شتقلة.

يقرر  الثاين  احل�شن  املغرب  ملك   -  1966
اإعالن الأحكام العرفية وتعليق العمل بالد�شت�ر؛ 

ال�شعبي وال�شطرابات  وذلك مل�اجهه ال�شتياء 

ال�شيا�شية التي تتعّر�ض لها البالد.

فايتينغ  »اإف16-«  مقاتالت   -  1981
الإ�شرائيلية  اجل�ية  للق�ات  تابعة  فالك�ن 

ملنع  وذلك  العراقي؛  الن�وي  املفاعل  تق�شف 

العراق من �شناعة �شالح ن�وي.

وقطر  والك�يت  ال�شع�دية   -  2009
اتفاقية  على  الريا�ض  يف  ي�قع�ن  والبحرين 

التي  امل�حدة  اخلليجية  النقدية  ال�حدة  اإقامة 

ان�شحبت  قد  الإمارات  كانت  وقد  ت�شّمهم، 

للبنك  ا  مقًرّ الريا�ض  اختيار  على  احتجاًجا 

�شلطنة  تدخلها  مل  بينما  اخلليجي،  املركزي 

ُعمان منذ البداية.

املتحدة،  العربية  الإمارات  رئي�ض   -  2014
قان�ًنا  ُي�شدر  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة 

احتادًيّا بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال 

الإماراتيني.

م�شع�د  كرد�شتان  اإقليم  رئي�ض   -  2017
برزاين يعلن عن حتديد ي�م 25 �شبتمرب 2017 

كرد�شتان  ا�شتقالل  ا�شتفتاء  لإجراء  م�عًدا 

العراق يف امل�شتقبل عن العراق.

رجل يعود بعد 

جنازة زوجته ليجدها يف املنزل

جنازة  انتهاء  بعد  منزله،  اإىل  هندي،  رجل  عاد 

زوجته وحفل تاأبني لها، ليتفاجاأ بها ويجدها على قيد 

احلياة يف منزل الزوجية، يف واقعة غريبة.

اإدخال  ل�قت  الغريب،  احلادث  التفا�شيل  وترجع 

احلك�مي  للم�شت�شفى  عاًما،   75 جرييجاما،  م�تيال 

بجن�ب  برادي�ص،  اأندرا  ب�لية  فيجاياوادا  يف  العام 

امل�شتجد،  اإ�شابتها بفريو�ص ك�رونا  اإثبات  الهند، بعد 

وفًقا مل�قع العني الإماراتي.

ي�مي  ب�شكل  يزورها  كان  جادايا  م�تيال،  زوج   

اإىل  و�شل  عندما  لكنه  حالتها،  حت�شن  من  للتاأكد 

امل�شت�شفى يف 15 ماي� املا�شي مل يجدها يف �شريرها 

واأخربه العاملني امل�شت�شفى اأنها مت نقلها لعنرب اآخر، اإل 

اأن جادايا ف�شل يف العث�ر عليها حتى بعد بحثه عنها 

بدقة يف جميع اأجنحة امل�شت�شفى.

�شاأل جادايا  العث�ر على زوجته،  وبعد ف�شله يف 

وقال  عنها،  معل�مات  اأي  عن  والأطباء  املمر�شات 

�شلم�ه  ثم  ت�فيت  اإن زوجته  له  الطبي�ن  امل�ش�ؤول�ن 

اأ�شدرت  كما  اجلثث،  كي�ص  داخل  امل�شرحة  من  جثتها 

ا �شهادة وفاة لها. امل�شت�شفى له اأي�شً

بعدم  احلزين،  للزوج  ن�شائح  الأطباء  وقّدم 

احلماية  معدات  ارتداء  دون  فتحها  اأو  احلقيبة  مل�َص 

ال�شخ�شية لتجّنب انت�شار الفريو�ص القاتل، وبناًء على 

اإىل  احلبيبة  زوجته  جثة  جادايا  اأخذ  الن�شائح،  تلك 

قريته لتاأدية طق��ص ال�فاة الأخرية يف الي�م نف�شه.

 املراأة الهندية

كرة قدم حتكم على �سابط بـ2170 �سنة �سجًنا!

بال�شجن على رئي�ص جمم�عة  ق�شت حمكمة تركية، 

اإعالمية ورئي�ص �شرطة �شابق بال�شجن ملدة ترتاوح بني 

األف و2170 عاًما على �شابط �شرطة بتهمة »التاآمر« �شد 

نادي فرنبخ�شة الرتكي لكرة القدم.

وقالت م�شادر اإعالمية اإن املحكمة اأ�شدرت حكًما على 

القائد ال�شابق لق�شم اجلرمية املنظمة يف �شرطة اإ�شطنب�ل، 

نظمي اأرديك، بال�شجن 2170 عاًما بتهم من بينها تزوير 

وثائق والتاآمر �شد النادي.

هدايت  بحق  اأع�ام  لـ1406  بال�شجن  حكمت  كما 

الإعالمية، واأغلقتها  كاراجا، رئي�ص جمم�عة �شاماني�ل� 

التهام �شده  �شابق. وت�شمنت لئحة  ال�شلطات يف وقت 

وتزوير  هاتفية  مكاملات  على  التن�شت  على  التحري�ص 

اأ�شدرت  املحكمة  فاإن  »احلرة«،  قناة  وبح�شب  ال�ثائق. 

اأحكاًما بال�شجن على 25 متهًما اآخرين على الأقل، بينهم 

يق�د  كان  الذي  يانيك  لقمان  ال�شابق  ال�شرطة  �شابط 

التحقيقات يف التالعب يف نتائج املباريات يف حينها. ومت 

احلكم ب�شجن يانيك ملدة 161 عاًما.

بتهمة  ال�شابق  فرنبخ�شة  نادي  رئي�ص  �شجن  ومت 

التالعب بنتائج املباريات قبل نح� عقد من الزمن، وُمنع 

النادي من اللعب يف امل�شابقات الأوروبية ملدة م��شمني، 

لكن الق�شية افتتحت من جديد بعد اأن قال ممثل� الدعاء 

اإنها ُبنيت على »م�ؤامرة«.

جدة حتت�سن اأكرب قّبة يف العامل

تت�شّدر قبة »جدة �ش�بر دوم« غرب ال�شع�دية، املرتبة الأوىل كاأكرب قّبة بال اأعمدة 

يف العامل، وتقع على طريق املدينة املن�رة غرب مدينة امللك عبداهلل الريا�شية مب�شاحة 

داخلية تتجاوز 34 األف م2 وبارتفاع 46 مرًتا، وقطرها 210 اأمتار و5200 م�قف 

�شيارة ل�شت�شافة الفعاليات وامل�ؤمترات.

املقبل،  الأربعاء  الفي�شل،  اأمري منطقة مكة املكرمة خالد  اأن يد�ّشن  املقرر  كما من 

معر�ص م�شاريع املنطقة الرقمي والفعاليات امل�شاحبة له، وذلك يف قّبة جدة.

يتم  مّرة  ولأول  اأنه  الأحد،  املكرمة،  مكة  منطقة  اإمارة  عن  �شادر  بيان  واأو�شح 

فيه  �شن�ًيا، وت�شارك  ينّظم  اأ�شب�ع واحد  الإمارة يف  برامج وفعاليات  ت�حيد ختام 

الفعاليات  كافة اجلهات احلك�مية والأهلية واملجتمع يف املنطقة، ويتخلله عدٌد من 

وامل�شابقات والربامج املتن�عة. وي�شهد اإقامة حفل ُيكرم خالله اأمري منطقة مكة املكرمة 

الفائزين يف امل�شابقات التي تنفذها الإمارة مثل جائزة مكة للتميز وملتقى مكة الثقايف 

وغريها من الربامج الثقافية، فاملعر�ص الرقمي �شيك�ن ُمتاًحا لأهايل املنطقة والزوار 

مع الأخذ يف العتبار تطبيق الإجراءات الحرتازية للحد من انت�شار فايرو�ص ك�رونا.

اأطلق املقطع 

الرتويجي لفيلم 

احلركة والت�ش�يق 

»رحلة عرب الذاكرة« 

 )Reminiscence(

للكاتبة واملخرجة 

واملنتجة ليزا ج�ي، 

الذي يتاألّق فيه عدد 

من النج�م العامليني، 

مثل هي� جاكمان 

وريبيكا فريغ��ش�ن 

وثاندي ني�ت�ن. 

و�شي�شدر الفيلم عن 

�شركة »وارنر براذرز 

بيكت�شرز« هذا 

ال�شيف، وذلك يف 19 

اأغ�شط�ض املقبل.

العدل تغلق م�سجد باملحرق

لوجود حاالت قائمة لفريو�س كورونا

اأعلنت وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف اأنه 

ال�طني  الفريق  التي يق�م بها  امل�شتمرة  املتابعة  اإطار  يف 

الطبي للت�شدي لفريو�ص ك�رونا، فقد تبنّي وج�د حالت 

قائمة لفريو�ص ك�رونا مب�شجد يف حمافظة املحرق.

وحمايًة  العامة  ال�شحة  مقت�شيات  على  وحفاًظا 

الفريق  مع  التن�شيق  بعد  ال�زارة  قّررت  فقد  للم�شلني؛ 

امل�شجد  غلق  ك�رونا  لفريو�ص  للت�شدي  الطبي  ال�طني 

ب�شكل م�ؤقت ملدة اأ�شب�عني حتى تتمكن الفرق املعنية من 

القيام بعملية تتبع املخالطني وكذلك القيام بعملية التعقيم 

�شحيح  ب�شكل  الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من  والتاأكد 

وو�شعها م��شع التنفيذ.

بالتعليمات  اللتزام  على  العدل  وزارة  واأكدت 

الدينية  امل�ش�ؤولية  تفر�شه  الي�م  الحرتازية  والإجراءات 

وال�اجب ال�طني.

ال�سّحة: 1496 حالة 

م�سابة بكورونا ووفاة 28

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

14182، ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 1496 حالة قائمة 

حالة  و827  وافدة،  لعمالة  حالة   668 منها  جديدة؛ 

ملخالطني حلالت قائمة، وحالة واحدة قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   3211 تعافت  كما 

 28 وفاة  اأعلنت  كما   .228370 اإىل  املتعافية  للحالت 

حالة م�شابة بك�رونا.
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الصالح: تعزيز التعاون مع 
اليابان في القطاع الصحي

أكدت وزي��رة الصحة فائقة الصالح، متان��ة العالقة بين مملكة 
البحرين واليابان الصديقة، متطلعة إلى المزيد في سبيل تعزيز 
وتنمي��ة العالقات الطيب��ة التي تجمع البلدي��ن الصديقين على 

كافة األصعدة، وبخاصة في المجال الصحي.
ج��اء ذلك، خ��الل اس��تقبالها أمس، س��فير اليابان ل��دى مملكة 
البحري��ن مياموتو ماس��ايوكي بمناس��بة تعيينه س��فيرًا جديدًا 
لبالده، حيث هنأته بمناسبة تعيينه في منصبة الجديد، متمنيًة 
له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماس��ية بما يدعم مس��يرة 

العالقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين.
وت��م اس��تعراض، آخ��ر التطورات ومس��تجدات جائح��ة فيروس 
كورونا المس��تجد )كوفيد 19(، وتجربة البحرين في توفير اللقاح 
ومراح��ل التقيي��م، واس��تمرار الجه��ود الوطنية في س��بيل الحد 
من انتش��ار هذا الوباء وتطبيق اإلج��راءات الضرورية االحترازية، 

الرامية لتحقيق صحة وسالمة الجميع.
فيما وجه الس��فير بالش��كر إلى الوزيرة على حس��ن اس��تقبالها 

واهتمامها بتعزيز العالقات الثنائية.

افتتاح وحدة الترصد والمتابعة بـ»الصحة«

 الصالح: دور فريق تتبع 
أثر المخالطين مهم في مواجهة »كورونا«

أكدت وزي��رة الصحة فائقة الصالح 
عل��ى جه��ود الكف��اءات الوطني��ة 
التي تدع��م الخطط والبرامج التي 
يت��م تنفيذها في س��بيل التصدي 
ومواجهة جائحة في��روس كورونا، 
مثمنة النتائ��ج اإليجابية التي تم 
تحقيقه��ا في ه��ذا الش��أن لدعم 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  جه��ود 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا بم��ا 
يس��هم ف��ي الحف��اظ عل��ى صحة 

وسالمة الجميع.
وأشارت وزيرة الصحة لدى زيارتها 
أمس لوح��دة الترص��د والمتابعة 
التي تم تدش��ينها مؤخ��رًا بمبنى 
وزارة الصحة من أجل تقديم الدعم 
إلدارة الصح��ة ف��ي ترص��د وتتبع 
الح��االت القائمة بفيروس كورونا، 
إلى أهمية ال��دور الذي يضطلع به 
الفري��ق المعني باالتص��ال وتتبع 
أثر المخالطين، من أجل مس��اندة 
الصحة العامة لمواجهة الفيروس، 
االتص��االت  مج��ال  ف��ي  خاص��ة 
والمتابع��ة والتنس��يق لمس��اعدة 

هذه الحاالت، بهدف اطالعهم على 
اإلجراء ال��الزم القيام به والمتعلق 
إضاف��ة  بالفي��روس،  باإلصاب��ة 
إل��ى متابع��ة اإلج��راءات الوقائية 
ش��كرها  ع��ن  معب��رة  المتبع��ة، 
وتقديره��ا لكل فرد م��ن المجتمع 
البحرين��ي ممن كان ل��ه الدور في 

سبيل مواجهة جائحة الجائحة.

م��ن جانبه��ا، اس��تعرضت مديرة 
الصح��ة العام��ة الدكت��ورة نج��اة 
أبوالفتح مهام الفرق التي خصصت 
لدعم فريق الترصد والتتبع بقسم 
مكافح��ة األمراض والمس��ؤوليات 
أن  مبين��ة  له��م،  أس��ندت  الت��ي 
الرص��د الوبائ��ي عملية مس��تمرة 
ومنتظم��ة لجم��ع المعلومات من 

المعنين بهدف تحديد االحتياجات 
واألوليات من أجل اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة في الوقت المناسب.
وأوضح��ت أن الف��رق تعم��ل على 
ق��دم وس��اق بواق��ع نوبتي��ن في 
الي��وم تبدأ م��ن التاس��عة صباحا 
إلى الساعة التاس��عة مساء، ويتم 
خاللها االتصال بجميع األش��خاص 
واالستفسار  المحددة،  القوائم  في 
المعلوم��ات  م��ن  بع��دد  منه��ا 
العامة التي تس��اعد فريق الترصد 
والتقص��ي ف��ي االكتش��اف المبكر 
للفيروس واحتوائه��ا في مراحلها 
المبك��رة قبل انتش��اره ألش��خاص 

أكثر.
م��ن جهتها، توجهت اإلدارة العليا 
ب��وزارة الصحة لجميع من س��اهم 
االحترازي��ة  الخط��ط  إنج��اح  ف��ي 
واإلج��راءات الوقائية التي وضعها 
للتصدي  الطب��ي  الوطني  الفري��ق 
لفي��روس كورون��ا بما يس��هم في 
الحد من انتشار الفيروس ويحفظ 

الجميع.

أطباء: الجرعة المنشطة تمنح المناعة األطول وتؤمن الحماية األفضل

 البحرين تطعم 80٪ من السكان 
بـ»لقاح كورونا«.. وتتخطى المليون جرعة

أعلن��ت وزارة الصحة عن تخطي البحري��ن لحاجز المليون 
م��ن الجرعة األولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
بنسبة تتجاوز 80% من السكان المؤهلين ألخذ التطعيم.

وأك��د أطب��اء ومختص��ون أهمية أخ��ذ الجرعة المنش��طة 
»الثالث��ة« لم��ا له��ا م��ن دور كبير ف��ي تعزي��ز المناعة 
المكتس��بة لتحقيق أقصى اس��تفادة خاص��ة في الظروف 
الراهن��ة التي يش��هد فيه��ا النظ��ام الصحي ف��ي العالم 
تزاي��دًا كبيرًا في أعداد الح��االت القائمة بفيروس كورونا 
)كوفي��د�19(، موضحين أن البحري��ن اتخذت خطوات على 
صعي��د التعامل مع الفيروس ف��ي كل مرحلة من مراحله 
بما يسهم في التغلب على الجائحة والتصدي لها حفاظا 
على صحة وس��المة الجمي��ع. وأثنى األطب��اء على الجهود 
الوطني��ة لفريق البحري��ن بقيادة صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي العه��د رئيس 
مجلس ال��وزراء، في التصدي للجائح��ة، مؤكدين على أن 
اختالف التطعيمات ال يضر وال يشكل فارقا ألنها جميعها 
تكافح فيروسا واحًدا، موضحين أن هذه التطعيمات تقلل 
من نس��ب الحاالت التي تحتاج إل��ى العناية الطبية داخل 
المستش��فى، فبحس��ب رصد الح��االت القائم��ة تبين أن 
غي��ر المتطعمين م��ن الحاالت القائمة ه��م األكثر حاجة 

إلى العناية في المستش��فى، كما إن نس��بة الوفيات لدى 
المتطعمين أقل كثيرا من غير المتطعمين.

وأكدت استشاري صحة عامة والوبائيات رئيسة مجموعة 
التمني��ع بوزارة الصح��ة الدكتورة بس��مة الصفار، أهمية 
االلت��زام بالقرارات الص��ادرة عن الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورونا )كوفي��د�19(، موضحة أن كبار 
الس��ن من فوق 50 عاما والمصابين بالس��منة المفرطة 
والعاملي��ن في الصفوف األمامية، ه��م من الفئات األكثر 
عرضة للخطر وبحاجة فعلية إلى تنش��يط الوقاية لديهم 
م��ن الفيروس، وتأتي هذه الخطوة بهدف تقوية المناعة 
س��واء كانت الجرعة المنش��طة من نفس ن��وع التطعيم 
األول أو كان��ت م��ن تطعي��م آخر، فهي تس��هم في زيادة 

المناعة.
إل��ى ذلك؛ أكدت استش��ارية ط��ب عائلة ونائ��ب خدمات 
األمومة والطفولة في الرعاي��ة الصحية األولية الدكتورة 
هالة العس��ومي احترافية الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د�19( في التعامل م��ع الجائحة، 
وبينت أن الجرعة المنشطة تأتي بناء على إرشادات الفريق 
الوطن��ي الطبي الذين أكدوا دور الجرعة الفعال في تعزيز 
وتنش��يط الجهاز المناعي، وهذا ليس في مملكة البحرين 

فقط بل في العالم أجمع وهو أمر يأتي بحسب التوصيات 
العالمي��ة، خاصة وأن الجرعة مخصص��ة للصفوف األولى 
ولكبار الس��ن وبعض الحاالت التي تستلزم زيادة الوقاية 
لديه��م، وه��ذا دلي��ل على ح��رص مملك��ة البحرين على 
ضمان الصحة العامة. وقالت الدكتورة العس��ومي إن أي 
جرعة منش��طة تأتي بهدف رفع مستوى المناعة وتأمين 
الحماية األفضل، وبين��ت أن التطعيمات ال تعني التقليل 
من مسؤولية األفراد، فالمس��ؤولية الذاتية مهمة، وهي 
حائ��ط الص��د األول، وبين��ت أهمي��ة االبتع��اد التام عن 
التجمعات وعدم االستس��الم لإلش��اعات المغلوطة وأخذ 
المعلوم��ات من مصادره��ا الصحيحة. وأوضح استش��اري 
األطف��ال والجه��از الهضم��ي والتغذي��ة والكب��د بمجمع 
الس��لمانية الطبي وأستاذ مساعد بجامعة الخليج العربي 
الدكتور حس��ن الفرج، أن الجرعة المنشطة تعطي مناعة 
أطول وأفضل، وهي خاصة ببعض الفئات المحددة، وبين 
توقع��ه ألخذ الجمي��ع لهذه الجرعة المنش��طة، فالمناعة 
بطبيعته��ا تقل بعد م��رور فترة من الزم��ن، وبالتالي ال 
بد من التنشيط للحفاظ على مستوى الوقاية المطلوب، 
وتنشيط األجسام المضادة في الجسم، كما هو الحال في 

فيروس األنفلونزا الموسمية السنوي.

افتتح مركز عالج مصابي »كورونا« بمركز المعارض

محمد بن عبداهلل: توفير أقصى 
درجات الكفاءة الصحية والعالجية

تنفيًذا لقرارات اللجنة التنسيقية، 
الوطني��ة  الجه��ود  إط��ار  وف��ي 
لفي��روس  للتص��دي  المبذول��ة 
افتتح رئيس  كورونا )كوفيد�19(، 
األعلى للصح��ة رئيس  المجل��س 
الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
)كوفي��د�19(  كورون��ا  لفي��روس 
الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليف��ة المركز الطبي 
الح��االت  لمعالج��ة  المخص��ص 
القائم��ة الخفيف��ة والمتوس��طة 
ومتابعته��ا، والكائ��ن ف��ي مركز 
للمع��ارض  الدول��ي  البحري��ن 
بحض��ور  وذل��ك  والمؤتم��رات، 
أعض��اء الفري��ق الوطن��ي الطبي 
وعدد م��ن كبار المس��ؤولين في 

القطاع الصحي.
وثم��ن رئي��س المجل��س األعلى 
للصحة الدعم المتواصل من لدن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى، كم��ا رفع جزيل الش��كر 
إلى صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، على 
متابع��ة س��موه الدائم��ة لكافة 
الجه��ود المبذولة لفريق البحرين 
الواح��د م��ن أج��ل تعزي��ز صحة 

وسالمة الجميع.
 وأك��د خ��الل جولت��ه التفقدي��ة 
االحترازي��ة  الخط��ط  أن 
الوقائي��ة  واالس��تراتيجيات 
والرقابي��ة التي يت��م العمل على 
تنفيذها على وجه الس��رعة والتي 
من أهمه��ا العمل على تخصيص 
عل��ى  بن��اًء  ميدان��ي  مستش��فى 
الس��ديدة  والمتابعة  التوجيهات 

من صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي 
ف��ي إطار تس��خير كاف��ة الطاقات 
واإلمكانيات الهادفة إلى إستمرار 
وضم��ان  للفي��روس  التص��دي 
س��المة وصحة كاف��ة المواطنين 

والمقيمين في المملكة.
وأشاد بالجهود الوطنية المخلصة 
الطواق��م  قب��ل  م��ن  المقدم��ة 
الطبية والصحية، حيث وجه خالل 
الزي��ارة كافة الك��وادر الطبية إلى 
ض��رورة مواصل��ة الح��رص عل��ى 
توفي��ر أقص��ى درج��ات الكف��اءة 
في الخدم��ة الصحي��ة والعالجية 
التي  الح��االت  المقدم��ة لجمي��ع 
يباشرها المركز، وذلك حرصًا على 
س��المتهم وس��المة كاف��ة أفراد 

المجتمع البحريني.
وق��ام رئي��س المجل��س األعل��ى 
ش��تى  ش��ملت  بزي��ارة  للصح��ة 
المخصص��ة  المراف��ق واألقس��ام 

للرعاية والع��الج بالمركز الطبي، 
التع��اون  بمس��توى  مش��يدا 
والجه��د  المش��ترك  والتنس��يق 
الجهات  بي��ن مختل��ف  المب��ذول 
المعني��ة بالمملكة به��دف الحد 
كورون��ا  في��روس  إنتش��ار  م��ن 

)كوفيد�19(.
وف��ي خت��ام الجول��ة أكد الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة أنه 
مهما بلغت التحديات فإّن عزيمة 
البحرين قوية وراسخة في مواجهة 
بتوجيه��ات  والدول��ة  الجائح��ة، 
من قي��ادة جاللة المل��ك المفدى 
تس��خر كاف��ة الم��وارد والقدرات 
لضمان سالمة المواطن والمقيم 
والبروتوك��والت  المعايي��ر  وف��ق 
مختل��ف  لمتابع��ة  المعتم��دة 
الح��االت، وعل��ى ض��وء المرحل��ة 
وتقيي��م الوضع الوبائي والمناعي 

في البحرين.
الجدي��ر بالذك��ر أن��ه ت��م تجهيز 

التجهيزات  المركز الطبي بكاف��ة 
الطبية الالزمة لمعالجة ومتابعة 
الخاضع��ة  القائم��ة  الح��االت 
ظه��ور  عن��د  المنزل��ي  للع��زل 
أع��راض تتف��اوت بين البس��يطة 
م��ن خالل  الش��دة  والمتوس��طة 
تخصيص عي��ادات تديرها طواقم 
طبية مؤهلة وتوفير أسرة خاصة 
للحاالت التي تحتاج إقامة قصيرة، 
ويتألف المركز من قسم للعيادات 
القصيرة  الخارجية وقسم لإلقامة 
كما تم تجهيز غرف خاصة لتقديم 
خدم��ات تمريضي��ة عاجلة تحت 

إشراف الفريق الوطني الطبي. 
ويش��تمل المركز على 8 محطات 
للتسجيل،  المبدئي، و8  للتصنيف 
و6 للتمري��ض، و16 عيادة طبية، 
غ��رف  و7  معالج��ة،  غ��رف  و7 
للمتابعة، ومحطات لمنح مواعيد 
للمتابع��ة، كم��ا توج��د أجه��زة 
لألشعة ومحطات لتسجيل اإلقامة 
القصيرة للحاالت التي تحتاج إلى 
ت��م تخصيص  المالحظ��ة حي��ث 
م��ا يتج��اوز 80 س��ريرًا للمتابعة 

والمالحظة.
وش��يد المركز في فترة قياس��ية 
عم��ل  أي��ام  خمس��ة  اس��تغرقت 
على مدار الس��اعة، وت��م تزويده 
الحاالت  لتحويل  إسعاف  بسيارتي 
الطارئ��ة التي يتطل��ب نقلها إلى 
المستش��فيات والعناية المركزة، 
وق��د ت��م إس��ناد مهم��ة متابعة 
الح��االت القائمة ف��ي المركز إلى 
طاق��م طب��ي متكام��ل وطواق��م 
األولي��ة  الرعاي��ة  ف��ي  مختص��ة 
تمريضية،  وطواق��م  والثانوي��ة، 

وعدد من اإلداريين والفنيين.

»العدل«: غلق مسجد بالمحرق 
إلصابة مصلين بـ»كورونا«

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف أنه في إطار 
المتابع��ة المس��تمرة الت��ي يقوم به��ا الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد�19(، فق��د تبين وجود حاالت 
قائمة لفيروس كورونا )كوفيد�19( بمسجد في محافظة المحرق.
وقررت الوزارة بعد التنس��يق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد�19( غلق المس��جد بش��كل مؤقت لمدة 
أس��بوعين حتى تتمكن الفرق المعنية م��ن القيام بعملية تتبع 
المخالطين وكذل��ك القيام بعملية التعقي��م والتأكد من اتخاذ 

اإلجراءات االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وش��ددت على متابعتها تنفيذ اإلجراءات االحترازية بالمس��اجد 
وتكثيفه��ا للحمالت التفتيش��ية واتخ��اذ ما يل��زم لحفظ صحة 
وس��المة المصلين، مؤكدة أن االلت��زام بالتعليمات واإلجراءات 

االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

القحطاني: ال جرعة منشطة 
للمتعافي متلقي اللقاح

أك��د استش��اري األم��راض 
المعدي��ة في المستش��فى 
الفريق  عض��و  العس��كري، 
الوطن��ي الطب��ي، المق��دم 
طبيب من��اف القحطاني أن 
»إعفاء المصابين بفيروس 
كورون��ا )كوفي��د�19( ممن 
أكمل��وا التطعي��م قب��ل أو 
بع��د اإلصابة م��ن الجرعة 
ك��ون  ج��اء  المنش��طة، 
حصانته��م ض��د الفيروس 

طويلة األمد«.
وقال في تغريدة على »تويتر«، »الكثير يس��أل عن سبب إعفاء 
من الجرعة المنشطة للمصابين بفيروس كورونا ممن أكملوا 
التطعي��م قبل أو بع��د اإلصابة؟ باختص��ار ألن حصانتهم ضد 

فيروس »كورونا« تكون طويلة األمد«.
 وأضاف دراسة نشرت في »Nature« مؤخرا أثبتت كما توقعنا، 
فعالية وقوة األجس��ام المضادة طويلة األم��د عند المصابين 
بعد التطعيم، وضرورة حصول الجرعة المنشطة للمتطعمين 
غي��ر المصابي��ن بالفي��روس لتقوي��ة المناع��ة ضد اس��تمرار 

السالالت والجائحة، حقيقة علمية أخرى تؤكد ما ننصح به«.

د. مناف القحطاني
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 »الصحة«: حمالت تفتيشية 
على 210 مطاعم ومقاٍه ومخالفة 28

تابعت إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة زياراتها 
التفتيش��ية للتأكد من تطبيق اإلج��راءات االحترازية 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا ) كوفي��د�19(، وقد قام 
مفتش��و قس��م مراقب��ة األغذية ي��وم أمس الس��بت 
الموافق 5 يونيو 2021، بزيارة تفتيشية شملت 210 
مطاعم ومق��اٍه تقدم أطعمة ومش��روبات تم خاللها 
مخالف��ة 28 منها حيث ت��م اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 

إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.
وتأت��ي الزيارة التفتيش��ية في إطار تكثي��ف الزيارات 
التفتيش��ية والت��ي ته��دف إل��ى التأك��د م��ن التزام 
المنش��آت باالش��تراطات الصحية والق��رارات األخيرة 

المنص��وص عليها، حيث ش��ملت هذه الزي��ارات 210 
مطاعم ومقاه في مختلف المحافظات.

وبين��ت ال��وزارة أنه نظ��ًرا لمخالف��ة تل��ك المطاعم 
المنص��وص  التنظيمي��ة  واالش��تراطات  لإلج��راءات 
عليها في القرار الوزاري رقم 51 لس��نة 2020 بش��أن 
االش��تراطات الصحية الواج��ب تطبيقها في المطاعم 
والمقاه��ي الحت��واء ومن��ع انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفيد�19(، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا 
الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة، 
ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا 

بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

وقالت وزارة الصحة إنه خالل زيارات مس��اء يوم أمس 
تم تكثي��ف التوعية باإلج��راءات االحترازية والقرارات 
والتعليم��ات الص��ادرة ع��ن الفري��ق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفي��د�19( والجهات ذات 
الصل��ة، والتأك��د من تطبي��ق هذه المطاع��م لكافة 

اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.
وخالل الزيارات التفتيش��ية تم تنبيه بعض المحالت 
مم��ن لوح��ظ لديهم قصور ف��ي آلي��ة تطبيق بعض 
اإلجراءات والتي هي قابل��ة للتصحيح، فتم تصحيحها 

في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
ودع��ت الصحة العام��ة الجميع إلى مواصل��ة االلتزام 

والتحل��ي بروح المس��ؤولية العالي��ة، واإلبالغ الفوري 
ع��ن أي مخالفات أو تج��اوزات يتم رصده��ا، موضحة 
أن ه��ذه الخط��وات المهم��ة تأت��ي لتأمي��ن الصحة 
العامة وللتحقق من التزام األفراد وأصحاب المطاعم 
والمقاه��ي وبقي��ة المح��الت ذات العالق��ة بالصحة 
العام��ة باإلجراءات االحترازية واالش��تراطات الصحية 
الواج��ب تطبيقها، وهو األمر الذي يع��د مرتكزا هاما 
للحد من انتش��ار في��روس كورونا )كوفي��د�19(، حيث 
تتواصل الزي��ارات الميدانية ويتم بذل أقصى الجهود 
واتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة لضم��ان صحة وس��المة 

الجميع.

 83 قاضيًا وعالمًا وداعية ينددون بترويج
السفارة األمريكية للشذوذ في البحرين

أص��در 83 قاضي��ًا وعالم��ًا وداعي��ة بيانًا ين��دد بترويج 
السفارة األمريكية للشذوذ في البحرين.

وجاء ف��ي نص البي��ان: فإنن��ا الموقعين أدن��اه تابعنا 
م��ا قامت به الس��فارة األمريكي��ة بمقرِّها ف��ي مملكة 
البحرين من رفع علم الشواذ، مفتخرًة بذلك - دون أدنى 
عية في حس��ابها  مراع��اة لقيم المجتمع البحريني -، مدَّ
الرَّسمي بوس��ائل التواصل االجتماعي دعمها للنهوض 
بحقوق اإلنس��ان لجميع األش��خاص، وداعيًة إلى تكريم 
عالم يحت��رم ويحتف��ل ويحتضن كرامة جمي��ع األفراد، 
ومستخدمًة لمصطلح )LGBTQIA( الذي يعني الشذوذ 
بكافة صوره وأش��كاله! وعليه نصدر هذا البيان، ونوجزه 

في النقاط التالية:
اًل: ج��اءت جميع الكتب والش��رائع المنزَّلة على األنبياء  أوَّ
والرُّس��ل عليهم الصالة والسالم بحراسة القيم والفطرة 
الس��وية والفضيلة الموافقة للعقل والخلقة البش��رية، 
ودع��ت للمحافظة عليها، مع محاربة كّل ما يتعارض مع 
غاية وجود اإلنس��ان من سائر أصناف الرَّذيلة والفحشاء 

والفجور.
ة التي ت��روِّج لمثل هذه األفكار  ثانيا: إنَّ العقلية الش��اذَّ
واألفعال المنحرفة هي عقليٌة منتكسٌة خبيثٌة، والمجتمع 
الذي يس��مح بها هو مجتمٌع منتكٌس خبيٌث يخشى عليه 
ال��زَّوال والعقوب��ة، فقد َوص��َف القرآن الكري��م مرتكبي 
الفاحشة من قوم لوٍط، بأوصاف لم تجتمع لغيرهم من 
األمم السابقة حيث وصفهم ب��: )المسرفين، والعادين، 
والجاهلي��ن، والمفس��دين، والمجرمي��ن، والظالمي��ن، 
والفاسقين، وقوم س��وء(، ووصف قريتهم بالقرية التي 
ب  بوا بأشدِّ ما عذِّ كانت تعمل الخبائث، وبين بأنهم عذِّ
ر َمن تش��به  به غيرهم حتى ش��مل المؤيدين لهم، وحذَّ

بهم أن يصيبه مثل ما أصابهم.
ثالث��ا: إنَّ من أعظم ما نس��تجلب به رحم��ة اهلل تعالى 
لعموم عباده - ال س��يما مع جائح��ة كورونا )كوفيد�19( 
- ه��و أن نرج��ع إلى اهلل س��بحانه، وأن نلتزم الش��ريعة 
اإلس��المية والفطرة الس��وية، وأن نح��ارب كّل ما يفكك 
اإلنسان السوّي وطبيعته، وأن نربي أبناءنا ومجتمعاتنا 
عل��ى جميع ذلك، علما بأنَّ م��ن تمام اإليمان أن يعتقد 
العب��د قب��ح ه��ذا الش��ذوذ بقلبه، ويس��تنكره بلس��انه 

وجوارحه.

رابعا: إنَّ من حقوق من ابتلي بشيء من هذه األمراض، 
ولة في معالجته بما يتناسب  أن تتكفل مؤسس��ات الدَّ
م��ع حالت��ه، ال تركه على ه��واه أو تش��جيعه بالتمادي 
في ش��ذوذه، كما يجب على المبتل��ى بهذه األمراض أن 
يتوب، ويس��تتر بس��تر اهلل، وأال يجاه��ر، فإنها معصية 

فوق معصية.
خامس��ا: ينبغي على المؤسسات الرَّس��مية: كالمجلس 
التش��ريعي، ووزارة الخارجي��ة، ووزارة العدل والش��ؤون 
اإلسالمية، والمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية وغيرها، 
المجتم��ع  ومؤسس��ات  السياس��ية  الجمعي��ات  وك��ذا: 
المدن��ي، أن يكون لهم موقٌف صريٌح ف��ي إنكار ما صدر 
عن الس��فارة األمريكية، كلٌّ بما يتناسب مع اختصاصه 
وطبيع��ة عمله، وم��ا يمل��ي عليهم دينهم اإلس��المي، 
وقي��م مجتمعه��م البحريني، فهم مس��ؤولون أمام اهلل 
تعالى وأم��ام المجتمع، قال اهلل تعالى: )وقفوهم إنَّهم 

مسؤولون(.
وختام��ا: نؤك��د ب��أنَّ دع��وة الس��فارة األمريكي��ة هذه 
مرفوض��ة رفض��ا قاطعا م��ن جمي��ع ش��رائح المجتمع 

البحريني، انطالقا من دينه وقيمه ومبادئه.
نس��أل اهلل تعال��ى أن يحف��ظ البحري��ن م��ن كلِّ س��وء 
ومك��روه، وأن يثبتن��ا عل��ى دين��ه القوي��م، وأن يجملنا 

باألخالق الفاضلة والفطرة السوية.
وصل��ى اهلل عل��ى نبينا محم��د وعلى آله وصحبه وس��لم 

تسليما كثيًرا. 
أسماء الموقعين على البيان
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21. الشيخ الدكتور عبد اهلل محمد الحمادي
22. الشيخ الدكتور عبد اللطيف أحمد الشيخ

23. الشيخ الدكتور علي خليفة الزياني
24.الشيخ الدكتور محمد حمزة فالمرزي

25.الشيخ الدكتور محمد رفيق محمد سعيد الحسيني
26. الشيخ الدكتور ناجي راشد العربي

27. الشيخ الدكتور ياسر عبد الرحمن المحميد
28. الشيخ أيوب مبارك عرفة

29. الشيخ أحمد عبد اهلل رستم
30. الشيخ أحمد عبد الرحيم محمود آل محمود

31. الشيخ أحمد عيسى البنجاسم
32. الشيخ إبراهيم المقهوي

33. الشيخ إبراهيم طارق منصور
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35. الشيخ إبراهيم محمود الخلف

36. الشيخ بدر المظفري
37.الشيخ بسام محمد الزياني

38. الشيخ جالل يوسف الشرقي
39.الشيخ حسام محمد السعدي

40. الشيخ حسن محمد طيب العلوي
41.الشيخ حسن محمد طيب العوضي

42. الشيخ حسين خليفة الشوملي
43. الشيخ حمد فاروق

44. الشيخ خطاب سلمان البنخليل
45. الشيخ خليفة أحمد المال

46. الشيخ سلمان عبد العزيز النفيعي

47. الشيخ صالح محمد البوحسن
48. الشيخ صهيب عبد الرزاق شريف

49. الشيخ طه حسن القلداري
50. الشيخ عادل أحمد المرزوقي

51. الشيخ عبد اهلل عدنان عبد اهلل
52.الشيخ عبد اهلل محمد سعيد الحسيني

53. الشيخ عبد اهلل يوسف بوزبون
54. الشيخ عبد الرحمن أحمد الموسى

55. الشيخ عبد الرحمن عبد اهلل مبارك ياسين
56. الشيخ عبد الباسط ضرار الشاعر

57. الشيخ عبد اللطيف خاطر
58. الشيخ عبد الناصر عبد اهلل البراهيم

59. الشيخ عبد الناصر عمر آل محمود
60. الشيخ عبد الناصر محمد الصديقي

61. الشيخ عمار حسن العلوي
62. الشيخ عيسى عبد اهلل المحميد

63. الشيخ فايز الصالح
64. الشيخ فيصل محمد الدوسري

65.الشيخ عبد الناصر محمد اللحدان
66. الشيخ محمد أمان اهلل

67. الشيخ محمد خالد إبراهيم
68. الشيخ محمد جمعة المالكي
69. الشيخ محمد عبد اهلل جناحي

70. الشيخ محمد علي جاسم الرويعي
71.الشيخ محمد موسى البلوشي

72. الشيخ محمد عبد الوهاب آل محمود
73. الشيخ محمود حافظ بوكمال

74. الشيخ ناصر جاسم الفايز
75. الشيخ ناصر صالح الفضالة
76. الشيخ نبيل خليل علي صالح

77. الشيخ نبيل عبد اهلل البلوشي
78. الشيخ هاشم عبد الحميد الكوهجي

79. الشيخ يوسف حبيب
80. الشيخ يوسف عبد الرحمن فقيه

81. الشيخ يوسف محمد الريس
82. الشيخ يوسف محمد المرباطي

83. الشيخ يوسف محمود الخلف.
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زووم

نحن في حالة حرب.. وهذا هو المطلوب
عادة من يروج للشائعات في فترات الحروب، هم األعداء وليس 
األصدق��اء. فمن اس��تراتيجية الحروب، هو ب��ث الذعر والخوف 
والشائعات في صفوف العدو، ألجل إضعافهم معنويًا، ومن ثم 
غزوهم بكل أريحية، ألن بإضعافهم »نفس��يًا«، يستطيع العدو 

هزيمتهم حتى ولو كانت عدتهم ضعيفة.
قب��ل نحو عام ونيف، ومع ب��دء الجائحة، كنت أتحدث مع معالي 
وزيرة الصحة س��عادة الس��يدة فائقة بنت س��عيد الصالح عن 
م��ا يمكننا فعل��ه لمواجهة )كوفيد19(، وما يج��ب علينا فعله، 
ف��ردت علي قائلة: »نحن اليوم في حالة حرب، وعلى الجميع أن 
يقف��وا صفًا واحدًا لمواجهة هذه المعركة، وال معنى للخالفات 

الجانبية الصغيرة«.
وقتها، كنُت أش��عر بأن الوزيرة ربما بالغت في توصيف الحالة، 
ولكن اليوم، وبعد مرور أكثر من عام على هذه الجائحة، عرفت 

أننا بالفعل في حالة حرب مع العدو )كوفيد19(.
نرج��ع من حي��ث بدأنا لنقول، ب��أن من يعيش حال��ة حرب مع 
الم��رض »العدو«، يكون من الض��روري له أن ينتبه إلى أهمية 
الدفع على تهدئة النفوس وطمأنتها، وإدخال األمل في قلوب 
الجميع، ال أن يتجه بع��ض أبناء هذا الوطن لبث الرعب والفزع 
والهلع في أفئدة الناس عبر ترويج الش��ائعات، وتخويف الناس 
من المضي ُقدم��ًا ألجل تحفيزهم على ع��دم اتباع التعليمات 

والبروتوك��والت الصحي��ة لضمان أمنهم النفس��ي والجس��دي 
والصحي الصادر من »فريق البحرين«.

إن بث الذعر والش��ائعات بدل نشر األفكار اإليجابية خالل هذه 
المرحل��ة، ل��ن يخدم أبن��اء هذا الوط��ن، ولن يخ��دم العاملين 
ف��ي الصف��وف األمامية. فنحن ف��ي حالة ح��رب حقيقية. حرب 
اس��تنزفت مواردنا وطاقاتنا وصحتنا وأعصابن��ا وحتى أرواحنا، 
وب��دل أن يق��وم الجميع بالوقوف صفًا واح��دًا لدحر هذا العدو، 
يقوم بعضه��م بالعمل على تثبيط الناس، ونش��ر اليأس في 

نفوسهم.
ربم��ا يق��ول البعض، أن هن��اك بعض األخطاء ق��د حدثت في 
معالج��ة ملف كورونا في البحرين، ونح��ن نقول لهم، بأن هذا 
األم��ر طبيعي ج��دًا، فمن يعمل فإن��ه البد أن يخط��أ، ومن ال 
يعمل ال يخطأ أبدًا. إضافة أن تجربة الحرب على الفيروس، هي 
تجرب��ة جديدة جدًا لم تخضها أيٌّ من ال��دول، ولهذا فاألخطاء 

واردة، وربما تكون نافعة، لنتعلم منها الدروس.
يمكن للجميع تأجيل »النقد« -إن ُوجد- في هذا الموضوع حتى 
نقض��ي على الع��دو »الكوروني« ألننا في حال��ة حرب مصيرية 
مع��ه، واألهم أن نبدي تكاتفنا والوقوف خلف »فريق البحرين« 
ومس��اندته، وأن نق��ول لكل الفريق »عس��اك ع الق��وة«، بدل 

الكلمات السامة والمؤذية.

S3dbah@gmail .com

@saad_bahrain

سعد راشد

بين السطور

من يحمي أبناءنا من الصعاليك األخونج؟
يض��ع آية قرآنية ويفس��رها على أهوائه الحزبي��ة من أجل تجمع 
وتظاهرة في مملكة البحرين، ويدعو الجميع إلى الوقوف في ذلك 
لتحقي��ق انتصار له ولحزبه من الصعاليك األخونج، أليس��ت هذه 
جريمة بحق اإلس��الم والدين؟! لماذا ه��ذا الصمت غير المبرر من 
قبل الجهات المعنية التي يجب أن تضبط الخطاب الديني؟! أليس 
ذلك انفالتًا واضحًا لمبدأ العقيدة الصحيحة التي طالبنا أكثر من 
م��رة إلى وجود ضوابط لردعها؟! أليس ذل��ك يعتبر إرهابًا فكريًا 
وتحريض��ًا على أن تقام تظاهرات في ظل م��ا نعانيه من ارتفاع 
في ع��دد الح��االت اليومية المصاب��ة بفيروس كورون��ا ويقوض 

جهود الفريق الوطني الطبي؟!
في هذه اللحظات واألحداث المتوالية، كالم من القلب ضد هؤالء 
الصعاليك الذين ال يخافون اهلل في ش��يء، فهم يس��عون لتنفيذ 
أجنداته��م التي أمروا بها من قبل مرش��دهم الفاس��د واإلرهابي 
يوس��ف القرضاوي، الذي دعا أكثر من مناسبة إلى تغيير األنظمة 
العربي��ة والخليجي��ة والذي بدأت في تونس وتم��ددت إلى مصر، 
وجاءنا »الخريف العربي« الذي أس��فر عن دماء تهدر وأرواح تزهق 
من أجل تحقيق مخططات غربية لتمكين األحزاب المنحرفة فكريًا 

وعقائديًا.
وفي ه��ذه األيام ظهرت لنا أصوات هذه الصعاليك األخونجية في 
مملكة البحرين تنبح كالكالب المفترس��ة لتنه��ب عقول أبنائنا، 
من خالل خطاب فاسد مدسوس بالكثير من المغالطات، من دون 
أن ن��رى جهة توق��ف تلك التجاوزات وتضع لها ح��دًا، وكأننا نكرر 
أخطاءنا مع أزمة 2011، والذي أتحنا ألذناب إيران كعيس��ى قاسم 
وعلي سلمان في بث السموم ألبناء وطننا حتى أصبحنا على صفيح 
س��اخن وصرنا حديث الس��احة الدولية واتهامات مبطنة من كل 

حدب وصوب.
غي��ر أن حديثي موجه لكل من يهمه األمر، رقاب أبناء هذا الوطن 
من الناشئة والش��باب مسؤولية الجميع من األس��رة إلى الدولة، 
فمع بقاء جمعيات الصعاليك األخونجية التي قالت بالحرف بأنها 
تتبنى فكر األخوان المسلمين في عملها، ألم يأِت الوقت بأن يتم 

إغالقه��ا وتصفية حس��اباتها كونها جزءًا م��ن التنظيم العالمي 
لألخوان المس��لمين والذين تم تصنيفه��م كجماعة إرهابية من 
قب��ل حلفائنا وهي المملك��ة العربية الس��عودية ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
س��نكرر وس��نعيد بكل ما أوتين��ا من أقالمنا ونكش��ف مدى دناءة 
الصعاليك األخونجية ف��ي البحرين، فاألمر وصل بأنهم طغوا في 
األرض ول��م يجدوا م��ن يرد هذه الجماعة، والت��ي قامت بالعديد 
من التجاوزات وعلى رأس��ها تس��ييس الخطاب الديني والتشكيك 
بق��رارات القيادة العليا الس��يادية، مع تحش��يد ال��رأي العام لما 
تس��بب في فوضى خالقة، ويتطلب من قبل الجهات المعنية كل 
في اختصاصه بالتدخل وعزل هذه الفئة من المجتمع عن أبنائنا.
والتس��اؤل األهم، هل تعلم الدولة بأنهم يضمون الش��باب لهم 
م��ن خالل إغرائهم بالوظائف والمناص��ب العليا، مع توفير فرص 
للتعليم العالي لهم ومن أرقى الجامعات مقابل أن يكون والؤهم 
لقياداته��م والًء مطلق��ًا، فه��ؤالء الصعالي��ك دخلوا ف��ي دوامة 
دول��ة داخل دولة، فإل��ى اليوم ل��م أَر من ضمن أبن��اء قياداتهم 
أو المنضمي��ن لهم أي عاط��ل عن العمل، بل عل��ى العكس يتم 
تس��ويقهم على أنهم األفض��ل ضاربين ع��رض الحائط بتكافؤ 

الفرص بين أبناء الوطن.
خالصة الموضوع، س��أواصل الكتابة ض��د األخونج الصعاليك في 
البحري��ن، فلن يهمني س��وى الدفاع عن وطني وع��ن أبناء بالدي 
للتصدي لهذا الفكر المتطرف الذي أس��س منذ س��نوات ولم يلَق 
م��ن يردعهم، فنحن عاهدنا س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
أن تكون أقالمنا رهن إشارة الوطن وقيادته والدفاع عن مقدراتنا 
وتاريخنا الذي نفتخر فيه، فه��ؤالء الصعاليك قطاع طريق النماء 
والتطوي��ر لن يفلت��وا من أقالمنا، ولن نخ��ذل وطننا البحرين في 
التص��دي له��ذا الفكر التطرفي حت��ى نصل لعزل ه��ذه العقيدة 
المنحرفة والتي ال تمثل ال مجتمعنا البحريني وال رسالتنا السامية 

للتعايش والسالم.

بين أعداد هؤالء المتوفين.. يوجد قتلى
أسابيع صعبة ومؤلمة مرت على البحرين وشمل هذا األلم عموم 
المجتم��ع، لم يكن هناك فرد في المجتمع إال كان بصلة أو عالقة 
بأحد الذين توفوا جراء هذه الجائحة القاس��ية. فقدنا أناس��ًا من 
خي��رة أبناء هذا البلد، ش��يوخًا وش��بابًا رجااًل ونس��اًء، ليس لذنب 

اقترفوه، بل بسبب بالء عم العالم بأسره.
وبي��ن أعداد هؤالء المتوفي��ن، يوجد قتلى، نعم أش��خاص قتلوا 
ليس بس��بب قلة حرصهم أو تهاونهم من الفيروس، بل بس��بب 

شخص تسبب في قتلهم وإن كان دون قصد.
هذا الشخص الذي كان سببًا في فقدان أسرة ألحد أفرادها أو أحد 
أعمدته��ا، هل ال يزال يؤمن بنظرية المؤامرة؟ هل ال يزال ينش��ر 
ويتحدث بين الناس بأن الفيروس مجرد تضخيم إعالمي من أجل 
الوصول لغاية س��وداء هدفها القض��اء على عرق أو مجتمع معين 

من البشر.
إل��ى حدٍّ ما هن��اك مؤامرة عالمية على البش��رية، إال أننا في هذه 
الجائحة نعاني جميعًا في أرجاء الكرة األرضية من هذا الفيروس، 
فلم يس��تثِن هذا الفي��روس عرقًا أبي��ض أو أس��مر وال أوروبيًا أو 
آس��يويًا بل اس��توحش عالميًا مخلفًا مئات األلوف من البش��ر في 

عداد الموتى.
اإلحساس بالمس��ؤولية نعمة يفتقدها البعض، وهذا اإلحساس 
ال��ذي دفع هؤالء إل��ى التهاون والتس��بب في إصاب��ة مجموعات 

كبيرة من الناس بالفيروس، وإعادة حس اإلحساس بالمسؤولية 
إل��ى هؤالء ضرورة ملحة في هذه الفت��رة، وهو ما يتطلب تعاون 

المجتمع مع الجهات الرسمية في البلد.
قد يقول البعض إن بعض الجهات في الدولة ش��ريك في انتشار 
الجائحة بسبب تهاونها في منع الرحالت القادمة من الدولة التي 
به��ا الفيروس المتحور، ونف��رض أن األمر صحيح وأن ممن حضر 
من هذه ال��دول كان حاماًل للفيروس، فكم م��ن هؤالء القادمين 
خالطن��ا؟ كم منهم دخ��ل بيننا ونقل لنا الم��وت؟ قد يكون العدد 
بس��يطًا، إال أن الس��بب الحقيقة يبقى التواصل الداخلي بيننا هو 

السبب.
الجهات الرس��مية مهم��ا بذلت من جهد ووقت لن تس��تطيع أن 
تغط��ي متطلبات ونواقص المجتمع بش��كل كام��ل، لهذا نحتاج 
إل��ى نظام أو تطبي��ق اجتماعي يكون حلقة وص��ل بين المجتمع 
والجه��ات الرس��مية في الدولة، ف��رص المخالف��ات داخل األحياء 
واألس��واق تحتاج عيونًا إضافية يمكن أن تكون عيون المواطن أو 

المقيم شريكًأ فيها.
تطبي��ق اجتماع��ي يحدد ن��وع المخالفة م��ع إرف��اق الدليل مثل 
»الص��وت والص��ورة« كفيل بأن يعي��د الكثير من المس��تهترين 
إلى مضاجعه��م، وإلزامهم وإن كان بالتخوي��ف باتباع اإلجراءات 

االحترازية.

صد الهجمة
نشرت إحدى سفارات الدول الكبرى صورة لعلمها بجانب علم قوس 
ق��زح الذي يرمز لمجتمع الميم »أي المثليي��ن والمثليات ومزدوجي 
الميول الجنس��ية ومغاي��ري النوع االجتماعي« احتفااًل بما يس��مى 
»ش��هر فخر المثليين«. والصورة تأتي تماشيًا مع توجهات اإلدارة 
الجدي��دة في ه��ذه الدولة التي أعلن��ت منذ أيامه��ا األولى دعمها 

للمثليين في كل أنحاء العالم وسعيها للدفاع عن »حقوقهم«. 
وطبعًا، هذا ليس تمدنًا أو تقدمًا إنس��انيًا بتاتًا وإنما نش��ر واضح 
للفك��ر اإلباحي وس��عي يق��وده »اليس��ار« لف��رض هيمنت��ه على 
مجتمع��ات الكرة األرضي��ة. وللعل��م أن المحافظي��ن والملتزمين 
بالدين في الغرب من أش��د المناهضين لهذا الفكر ويس��عون اآلن 
جاهدي��ن لوضع ح��د للترويج ل��ه. وأدعو الق��ارىء لمتابعة حلقات 
»مات والش« و»كاندس اوين« وطبعًا الشهير »جوردن بيترسون« 
لينتب��ه أن الغرب ليس عبارة عن رأي واح��د وأن النظريات الغربية 

ليست بمنأى عن الرفض والصد. 
ومما الش��ك فيه أن الهجمة األكبر عل��ى بلداننا واألكثر ضررًا اليوم 
مصدره��ا فك��ر متحرر تح��ررًا راديكالي��ًا ال يعترف باألدي��ان ويريد 
نس��فها نس��فًا. والهجمة هذه تريد أن تخلخل ما تبقى من ثوابت 
محدودة نتمس��ك بها مرتبطة بديننا في المقام األول. كما تهدف 
إل��ى التغلغل ف��ي قوانيننا لتف��رض علينا قواني��ن فضفاضة تبيح 
الح��رام وتحرم المب��اح. هذه الهجمة - إن نجحت - س��تقضي على 
قيمنا وستفرض علينا قيمًا جديدة ال عالقة لنا فيها وستحدث خلاًل 

مجتمعيًا سيكون مؤلمًا ومن الصعب إصالحه. 
لذل��ك، من الواجب الي��وم تعزيز الجبهة الداخلي��ة وتحصينها قدر 
المس��تطاع ولع��ل من أهم األم��ور التي يفترض أن نس��عى إليها 
هو تكثيف نش��ر القيم اإلس��المية والتأكد م��ن وصولها للمدارس 
العامة والخاصة بأفضل صورة. وأعلم أن مناهج التربية اإلسالمية 
تف��ي بالغرض حتى اآلن لك��ن ال ضير من تعزيزها بمحتوى حديث 
ومبتكر في أسلوب الشرح يواكب ما يصل للطالب من خالل هاتفه 

النقال وجهاز اآليباد. 
كذلك ومهما كان هناك تحامل على بعض المجموعات اإلس��المية 
الداخلية فال يجب تهميش��ها أو تش��ويه صورته��ا ألن دورها مهم 
ف��ي هذه الفترة. فه��ي وبقدراتها الكبي��رة المعروفة في الوصول 
إلى الناس من خالل العمل الخيري، والدعوي وحلقات الذكر وغيرها 
ق��ادرة على التأثي��ر والحماية وتبقى حائط صد ف��ي وجه الهجمة 

»اإلباحية« القادمة. 
الغرب حارب الكنيس��ة وأزالها من حس��اباته وله أس��بابه في ذلك 
خاص��ة بعد قرون م��ن تحكمها المف��رط في حياة الن��اس. ولكن 
عندما غابت الكنيس��ة، غابت معها القيم والتش��ريعات السماوية 
وتم اس��تبدالها بأفكار ونظريات فلسفية جدلية من خيال اإلنسان 
تتغير مع تغير الزم��ن بدون ثوابت أو وضوح وعواقبها وخيمة. وال 

يفترض أن يصل بنا الحال إطالقًا إلى هكذا حال. 
وبناء عليه، لنتفق جميعًا أن ال نس��مح للهجمة اإلباحية أن تتغلب 
علينا وتخترق مجتمعنا وتغير قوانينا. والصواب أن نتعاون جميعًا 
سواء جهات رسمية أو مجموعات إسالمية أو مؤسسات مدنية أخرى 

لمقاومة هدم القيم.

مجلس التنمية االقتصادية.. 
واستقطاب االستثمارات

ج��ذب انتباهي، مقال مميز ألحد الكتاب، كان عضوًا س��ابقًا في 
غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين، يتحدث فيه ع��ن مقترحات تم 
تقديمها إلى مجلس التنمية االقتصادية بشأن حزم اقتصادية 
تهدف إلى جذب رؤوس األموال، وسأسلط الضوء على المقترحات 
ف��ي مقالة قادمة، لكن ما ش��دني دور ونش��اط مجلس التنمية 
االقتصادية، ومحصلة وزير المالية واالقتصاد الوطني الواضحة 
وجه��ود وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة واللذين لهما خلفية 

تجارية واقتصادية وبالتالي إنجازاتهما باألرقام واضحة جدًا. 
النم��ط الحكومي، م��ازال يعتمد في معظ��م حاالته على األمن 
الوظيفي الحكومي للمنصب للمس��ؤول، لكن هناك مؤسس��ات 
حكومي��ة اقتصادية ُخلقت اقتصاديًا بهدف اإلنجاز الس��تقطاب 
أكب��ر حصيل��ة م��ن االس��تثمارات وبالتال��ي تحقي��ق التنمي��ة 

االقتصادية.
ال ننكر أن أي مشروع تم ابتكاره من أفكار صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل ورعاه، القى نجاحًا الفتًا، بل مبهرًا إلى أن يأخذ 
مجراه، مع تعاظم دوره في جميع مفاصل الوزارات والمؤسسات 
الحكومية، مع اإلش��ارة هنا إلى أهمية العمل بروح فريق العمل 

الواحد.
مؤسس��ات مثل مجلس التنمية االقتصادية وممتلكات وغيرها، 
تحاكي المؤسس��ات االقتصادية الخاص��ة مقرونة بما يعرف ب� 
»التارق��ت«، إال أن مجل��س التنمية االقتصادي��ة يتميز بكوادر 
نش��طة جدًا قادرة على اس��تقطاب اس��تثمارات نوعية، والدليل 
على مدى أهمية مجل��س التنمية االقتصادية والوجوه الجديدة 
المتميزة بالساحة والتي شاهدناها مؤخرًا، اختيار معالي الشيخ 
سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيسًا لديوان ولي العهد 

بسبب نشاطه الالفت وإنجازاته.
نحن اليوم كشركات متوسطة، لدينا في قاعدة بياناتنا شركات 
خليجية متعاونة، منها 25 ش��ركة س��عودية ذات تصنيف عاٍل، 
و38 ش��ركة إماراتية عريق��ة، تريد أن تش��ق طريقها إلى قلب 
المنامة بس��بب المناخ االقتصادي، والذي مازال أقل تضخمًا من 
بقي��ة العواصم الخليجية، ونم��ارس دور اإلقناع والترويج لصالح 

المملكة، دون أي استفادة شخصية. 

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية



ثامر طيفور «

توف��ي أم��س محمد عب��داهلل جناحي 
مصمم ومنفذ نصب »صقر المحرق« 
النص��ب األش��هر ال��ذي أصب��ح يرمز 

لعراقة مدينة المحرق.
ومحم��د جناحي رجل أعم��ال بحريني، 
عمل ف��ي قط��اع المفروش��ات وكان 
يمل��ك معرض��ًا كبي��رًا لألث��اث ف��ي 
البحرين »س��ن ف��اورز«، ويعتبر من 

رجال األعمال المتميزين في مجالهم.
وع��ن كيفية ب��دء فكرة إنش��اء صقر 
المحرق، كان المرحوم جناحي كش��ف 
في لقاءات صحفية سابقة، أنه وبعد 
إحدى الرحات إلى الفلبين ومشاهدة 
مجس��مات هناك، ق��رر الحدي��ث إلى 
الفنيي��ن الفلبينيي��ن وإحضارهم إلى 
البحرين لبناء مجسم يهديه للبحرين.
ووقع اختياره على الصقر كرمز لهوية 
المملك��ة وتراثها العري��ق، وبالفعل 
ق��دم الفنيون الفلبيني��ون للعمل في 
ورش��ة ب�»س��ترة« في مخازن تابعة 
لش��ركة »س��ن فاورز« التي يملكها 
جناح��ي، وهناك ق��ام بإحض��ار صقر 

حقيق��ي للفنيي��ن وقام��وا بدوره��م 
بتنفي��ذ النص��ب على نفق��ة جناحي 
الخاصة. وبعد أن اصبح الصقر جاهزًا 
في سترة في منتصف عام 1983، تم 
نقل��ه إلى موقعه الحالي في المحرق، 
إال أن��ه أثن��اء نقل المجس��م، تعرض 
عنقه للكسر، فأضطر جناحي وفرقته 
إلى تصليح��ه بش��كل احترافي بمقر 
تثبيت��ه في المحرق، واس��تغرق األمر 

يومًا كامًا لفعل ذلك.
يذكر أن المرحوم محمد جناحي أعتبر 
أن صق��ر المحرق والذي قاربت تكلفة 
بنائ��ه من 200 أل��ف دينار، هو هدية 

منه إلى وطنه البحرين.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

استمرار إقبال الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19( حفاظًا على سالمتهم وسالمة الجميع

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

29الصغرى47العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 07:59العشاء06:29المغرب03:02العصـــر11:37الظهــر04:45الشروق03:15الفجر

كلنا خلف »األحمر« اليوم في مواجهته مع إيران ونحن 
على ثقة أن #أحمرنا_قدها.

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Mon 07 Jun 2021  |  الســنة 16  |   العدد 5658   |  االثنين 26 شــوال 1442هـ

هل وصلت الرسالة؟ »3«
أصبح واضحًا بأن الحروب القادمة غير تقليدية ال من حيث نهجها وتكتيكاتها 

وال آلياتها وال معداتها وال حتى أفرادها رغم وحدة أهدافها.
الحروب القادمة س��تكون عن ُبعد، وقائمة على عدو جالس في بيته ويحرك 
جيوش��ه بال��ذكاء الصناعي م��ن منزله من أجل الس��يطرة الس��يبرانية ومن 
جانب آخر يقوم بتحريك عقول الش��عوب من خ��ال عمائهم وبتوفير الدعم 

اللوجستي لهم ليتحركوا هم بالنيابة عنه!
الحرب القادمة قائمة على استهداف الداخل بالتغرير بشرائح من المواطنين، 
ألنها حروب قائمة على اختراق الجبهة الداخلية، وجعل جيش��ها مش��كًا من 
مليش��يات محلية تزود باألسلحة وتدعمها آليات مسيرة عن ُبعد، واستهداف 
س��يبراني يعطل لك نظامك عن ُبعد ومنظمات وقوى عابرة للحدود تبدأ من 
التطبيقات اإلنترنيتية )تويتر وفيس بوك وانس��تغرام وواتس آب( وتمر عبر 
منظم��ات با ح��دود، ويدعمها إعام عابر للحدود كي تش��كل للعماء مظلة 

حماية تشرعنها!
لهذا فإن أول اس��تراتيجيات الدفاع المستقبلية سترتكز على تحصين الجبهة 
الداخلي��ة والوصول لعقول الداخل قبل وصول خصم��ك لهم، ال أن تنتظر أن 
تعال��ج فوضاهم األمنية فحس��ب بعد حدوثها، بل تصل لعقولهم بش��كل ال 
يتعامل معها باس��تخفاف وال يته��اون بقوة خصمه الذي يس��عى لتغريره، 
كما أنها اس��تراتيجية دفاعية ال تفقد األمل في كس��ب تلك العقول أيًا كانت 

التحديات.
 وتعقيبًا على المقالين الس��ابقين حول ما قامت به مصر من مشروع دفاعي 
ضخ��م أعلن عنه الرئيس السيس��ي في مؤتمر للش��باب ع��ام 2019 بتوجيه 
األم��ر لمخاطبة العق��ول والقلوب الجماهيرية وتحصينه��ا، وبتوظيف الدراما 
التلفزيونية كوس��يلة وس��اح ُيعد م��ن أقوى وأقصر وأس��رع الطرق للوصول 

للجماهير.
كانت األهداف التي س��عت لها القوات المسلحة هي إعادة االعتبار للشخصية 
المصرية وهويتها الوطنية قبل أن يستحوذ عليها فكر األخوان المسلمين، إذ 
تاعب فكر األخوان في عقول الشباب فعزلهم عن محيطهم األسري والوطني 
والقومي العربي، فهدف المشروع المصري وبشكل راٍق وعلى درجة عالية من 
المهني��ة إلعادة تلك الروح المصري��ة العربية، مهما كلف األمر، الهدف اآلخر 
هو إعادة تموضع للجندي والعس��كري المصري داخل الذهنية المصرية، فهو 
األخ واألب والصدي��ق بع��د أن ش��وهت هذه الصورة وتم تمس��يخها من قبل 

األحزاب الدينية. 
أم��ا نتائج ذلك الس��اح الدفاعي فمبهرة وتفوق بكثير نتائج اس��تخدام تلك 
اآللي��ات التقليدية الدفاعية، ب��ل األصح أنها -إن نجح��ت- فإنها تغنيك عن 

استخدام تلك اآلليات.
تحصي��ن العقول هو تحصين للجبهة الداخلي��ة وقطع الطريق على خصومك 

وإنهاء ألي حرب قبل بدئها.  
نع��م كان��ت هناك مقاوم��ة وإعام مضاد، نع��م كان هناك م��ن يعمل على 
الوقوف ضد تلك األعمال الدرامية، ويحاول أن يس��تخف بتأثيرها، نعم كانت 
هن��اك صعوبة إلع��ادة بناء الذهني��ة المصرية بعد س��نوات من الس��يطرة 
األخواني��ة خاصة ف��ي المناط��ق الفقيرة والش��عبية، نعم كان��ت هناك ثقة 
مهزوزة بين األقباط والمسلمين، كل تلك التحديات لم تقف عقبة ولم تمنع 

خوض التجربة.
تستطيع أن تصرف المايين على كتب ومحاضرات وندوات ومؤتمرات ولكن 
نتائج تلك األساليب التقليدية محدودة جدًا وتصل ألعداد محدودة جدًا، إنما 

التلفزيون عمومًا والدراما خصوصًا تدخل كل بيت.
ما فعلته الدراما التي أشرف على إنتاجها القوات المسلحة فاق كل التوقعات، 
قي��اس النتائج على مس��توى القاع��دة الجماهيرية كان مش��رفًا، لقد نجحت 
الدرام��ا في تس��ليح المواطن الع��ادي بالمنطق والحصان��ة الفكرية ومنحت 
المواط��ن البس��يط ما ي��رد به على كل من اس��تغل الدين ليف��رق بين أبناء 

الشعب الواحد وبين المواطن و»الدولة«.
ُقدمت تلك )األس��لحة( المنطقية العقانية بقالب درامي مشوق وباحترافية 
عالية جدًا أقبل عليها المشاهد بشغف، كانت مشاهد التحقيق في المسلسات 
التي تضم العنصر اإلرهابي وضابط التحقيق فرصة للرد على كل تلك األفكار 
المضلل��ة، فعرضت األفكار الهدامة كما هي با خوف وال خش��ية وال تردد وال 
حرج، ومعها جاء الرد على لسان رجال الدولة يفحمها ويخرسها فأخرست تلك 
األفكار وتسلح المواطن البس��يط العادي بمنطق رجال الدولة بعد أن أقنعه 
وبعد أن أحب وتعلق قلبه بهؤالء الرجال الذين يش��بهونه في حياتهم كجزء 
منه. فرجل األمن له عائلة وأب وأم وزوجة وأبناء، ولديه ما يشغله كفرد من 
األسرة مثله مثل المش��اهد العادي في الدراما، على عكس ما روج على أنهم 

»جنود الطاغية« وأنهم كفرة قياسًا بمعتقدات تلك الجماعات.
خاص��ة القول ما حققته الدراما في الس��نوات الث��اث األخيرة عجزت عنه كل 
وس��ائل اإلع��ام والتعليم خال عق��ود. وكلفة مش��روعها بتوظي��ف الدراما 
س��تكون حتمًا أق��ل بكثير من تكلفة ش��راء معدات وآليات عس��كرية وأمنية 

دفاعية ستبقى في المخازن ولن تستخدم!!.
هنيئًا لمصر ذلك اإلدراك المبكر الستحقاقات حروب المستقبل.... هل وصلت 

الرسالة؟

ألول مرة في البحرين 

 فريق طبي بــ»العسكري« يعالج
القرحة الثاقبة لألورطي بالقسطرة

بالمستش��فى  فري��ق طب��ي  تمك��ن 
العس��كري للمرة األولى في البحرين 
برئاسة استشاري أول جراحة األوعية 
العقيد  بالقس��طرة  والعاج  الدموية 
طبي��ب ظافر كمال من ع��اج القرحة 
 Perforated Aortic( الثاقبة لألورطي
الع��اج  تقني��ة  باس��تخدام   )  Ulcer
التداخلي )القسطرة( عن طريق وضع 

دعامة شريانية.
وكان المري��ض »م.ع.أ«، )71 عام��ًا( 
الدموي��ة  األوعي��ة  عي��ادة  يراج��ع 
بالمستش��فى العس��كري كمتابع��ة 
لع��اج م��رض آخ��ر عندم��ا أظه��رت 
ص��ور األش��عة المقطعي��ة لألورطي 
الص��دري وجود القرح��ة الثاقبة. وقد 
ُأْخب��ر المري��ض بالحال��ة واحتماالت 
المضاعف��ات وط��رق الع��اج، وتمت 

معالجته م��ن خال أحدث الوس��ائل 
اآلمنة وهي العاج بالقس��طرة، حيث 
ُيَغط��ى الجزء الموج��ودة فيه القرحة 
الثاقب��ة م��ن الداخ��ل بدعامة خاصة 

بحيث يعود جدار األورطي إلى ش��كله 
القس��طرة  تم��ت  وق��د  الطبيع��ي. 
بنج��اح ت��ام وب��دون أي مضاعف��ات 
تذك��ر، وبعده��ا خ��رج المريض من 
للش��فاء  تماث��ل  وق��د  المستش��فى 

بشكل كلي.
وف��ي ه��ذا الس��ياق تق��دم العقي��د 
طبي��ب ظافر كم��ال بالش��كر الجزيل 
إلى قائ��د الخدمات الطبي��ة الملكية 
الل��واء بروفيس��ور الش��يخ خال��د بن 
عل��ي آل خليفة على دعمه المس��تمر 
والامحدود لجعل مثل هذه العمليات 
لخدمة  ومتوف��رة  الحديث��ة ممكن��ة 

المرضى.
وتعتبر القرح��ة الثاقبة لألورطي من 
الح��االت الن��ادرة والخطيرة في نفس 
الوق��ت، وه��ي عب��ارة عن نت��وء في 

جزء من جدار الش��ريان األورطي وهو 
الش��ريان الرئيس في جس��م اإلنسان 
حيث يكون الس��بب وج��ود ضعف في 
جدار الشريان في ذلك الموقع بسبب 
يتس��بب  مم��ا  الزائ��دة،  التكلس��ات 
ف��ي انتف��اخ ذل��ك الج��زء م��ن جدار 
الش��ريان إلى الخارج وق��د يؤدي ذلك 
إلى انفجاره فيتس��رب الدم إلى خارج 
الش��ريان ما يسبب نزيفًا حادًا يفضي 
ف��ي معظم الح��االت إلى الوف��اة. لذا 
فإنه من الضروري أن يتم تش��خيص 
مثل هذه الحاالت وعاجها قبل حدوث 
أية مضاعفات ال تحمد عقباها، حيث 
إنه في الس��ابق كان يت��م عاج هذه 
الحاالت بإجراء عملي��ة جراحية كبيرة 
للش��ريان األورط��ي الص��دري مما قد 

تسبب بعض المضاعفات البليغة.

العقيد طبيب ظافر كمال

 باحث فلكي: مصر تتوحد 
مع السعودية في عيد األضحى

كشف باحث فلكي مصري عن موعد عيد األضحى 2021 في مصر 
طبقًا للحس��ابات الفلكية. وق��ال الدكتور محمد غريب، األس��تاذ 
بالمعهد القوم��ي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقي��ة التابع لوزارة 
التعليم العال��ي والبحث العلمي في مصر، إن موعد عيد األضحى 
2021 في الس��عودية ومصر يأتي غالبًا في توقيت واحد. وأضاف 
أن موع��د عيد األضحى س��يكون 20 يولي��و 2021 فلكيًا، لكن في 
النهاية يتم االستناد للسعودية في تحديد موعد غرة ذي الحجة.

 »اإلعالم« تنعى 
الزميل عادل الذوادي

نعت وزارة شؤون اإلعام وكافة منتسبيها الزميل 
عادل علي الذوادي، اختصاصي تصوير فيديو أول، 
ال��ذي انتقل إلى جوار ربه أمس األول الس��بت بعد 
مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجاز واإلخاص والتفاني 

في العمل.
وتتقدم وزارة شؤون اإلعام بأحر التعازي وصادق 
المواس��اة إلى أس��رة الفقي��د واألس��رة اإلعامية، 
داعي��ة المولى عز وجل أن يتغمده بواس��ع رحمته 
ورضوانه، وأن يس��كنه فس��يح جنات��ه ويلهم أهله 

وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
عادل الذوادي

مصمم »صقر المحرق« في ذمة اهلل



الصالح تشيد بجهود “وحدة الترصد” في تتبعها للحاالت القائمة

أشــادت وزيرة الصحة فائقة الصالح بجهود الكفاءات الوطنية التي تدعم الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في 
ســبيل التصدي ومواجهة جائحة فيروس كورونا، منوهة بالنتائج اإليجابية التي تم تحقيقها في هذا الشــأن لدعم 

جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

لـــدى  الصحـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
الترصـــد  وحـــدة  أمـــس  زيارتهـــا 
والمتابعة التي تم تدشينها أخيرا 
بمبنـــى وزارة الصحـــة مـــن أجـــل 
تقديـــم الدعـــم إلدارة الصحة في 
القائمـــة  ترصـــد وتتبـــع الحـــاالت 
بفيـــروس كورونـــا، أهميـــة الـــدور 
الـــذي يضطلـــع به الفريـــق المعني 
باالتصـــال وتتبع أثـــر المخالطين، 
مـــن أجل مســـاندة الصحة العامة 
خصوصـــا  الفيـــروس،  لمواجهـــة 
في مجـــال اإلتصـــاالت والمتابعة 
هـــذه  لمســـاعدة  والتنســـيق 
الحـــاالت؛ بهـــدف اطالعهـــم على 
اإلجراء الالزم القيام به والمتعلق 
إضافـــة  بالفيـــروس،  باإلصابـــة 

إلـــى متابعة اإلجـــراءات الوقائية 
المتبعة.

شـــكرها  عـــن  الوزيـــرة  وأعربـــت 
وتقديرهـــا لكل فرد مـــن المجتمع 
البحرينـــي ممـــن كان له الدور في 
ســـبيل مواجهة جائحة الجائحة. 
مـــن جانبهـــا اســـتعرضت مديـــرة 
الصحـــة العامـــة نجـــاة أبوالفتـــح 
مهام الفـــرق التي خصصت لدعم 
بقســـم  والتتبـــع  الترصـــد  فريـــق 
مكافحة األمراض والمســـؤوليات 
أن  مبينـــة  لهـــم،  أســـندت  التـــي 
الرصـــد الوبائـــي عملية مســـتمرة 
المعلومـــات  لجمـــع  ومنتظمـــة 
تحديـــد  بهـــدف  المعنييـــن  مـــن 
االحتياجـــات واألوليات من أجل 

اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة فـــي 
الوقت المناسب.

وبينت أن الفـــرق تعمل على قدم 
وســـاق بواقـــع نوبتين فـــي اليوم 
تبـــدأ مـــن الســـاعة 9 صباحـــا إلى 
الســـاعة 9 مســـاء، ويتـــم خاللهـــا 
اإلتصـــال بجميـــع األشـــخاص في 
واالستفســـار  المحـــددة،  القوائـــم 
منهـــا بعدد مـــن المعلومات العامة 
الترصـــد  فريـــق  تســـاعد  التـــي 
والتقصـــي في االكتشـــاف المبكر 
للفيروس واحتوائها في مراحلها 
المبكرة قبل انتشـــاره ألشـــخاص 
أكثر. وفي ختام الزيارة التفقدية 
بـــوزارة  العليـــا  اإلدارة  توجهـــت 
الصحـــة لجميـــع مـــن ســـاهم فـــي 

االحترازيـــة  الخطـــط  إنجـــاح 
التـــي  الوقائيـــة  واإلجـــراءات 

وضعهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبي 
بمـــا  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 

انتشـــار  مـــن  الحـــد  فـــي  يســـهم 
الفيروس ويحفظ الجميع.
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العاصمـــة  محافظـــة  محافـــظ  تـــرأس 
الشيخ هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الخامس 
لمحافظـــة العاصمـــة في دورتـــه الثالثة 
المرئـــي،  االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر   2021
بمشـــاركة األعضاء من ممثلـــي الجهات 

المختلفة وممثلي األهالي.
وفي مســـتهل االجتماع، أشـــاد محافظ 
المجلـــس  رئيـــس  العاصمـــة  محافظـــة 
التنســـيقي وأعضاء المجلس بمضامين 
الكلمـــة الســـامية لعاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
التي أكد فيها تعزيز اإلرادة والمسؤولية 
الوطنية في تجاوز الجائحة، كما أشـــاد 
المجلـــس بالكـــوادر الطبيـــة والعامليـــن 
فـــي الصفـــوف األماميـــة فـــي مكافحـــة 
جائحـــة كورونا، والجهـــود المبذولة من 
مختلـــف الجهـــات، ودورهـــم الفاعل في 
التعاون الوثيق والتنسيق المشترك بين 
محافظـــة العاصمة ومختلـــف الوزارات 
والهيئات خدمًة لألهالي والمقيمين في 
المحافظـــة ممـــا يعـــزز الدور التشـــاركي 
القائـــم علـــى التواصـــل والتفاعـــل بيـــن 
المختلفـــة،  الدولـــة  وأجهـــزة  المواطـــن 
مؤكديـــن أهميـــة تضافـــر الجهـــود بيـــن 
مختلـــف الجهـــات لدعـــم جهـــود مملكـــة 
البحريـــن في التصدي لجائحـــة كرورنا، 
وضرورة االلتزام بالتدابير واإلجراءات 
االحترازية في هذه الفترة للحفاظ على 
سالمة المواطنين والمقيمين في مملكة 

البحرين.
واســـتعرض المجلـــس خـــالل االجتماع 
تقريـــرا عن أهـــم االحتياجـــات التنموية 

والخدميـــة في منطقة توبلي، والتي تم 
رصدهـــا من خـــالل الزيـــارات الميدانية 
محافظـــة  مناطـــق  لجميـــع  الدوريـــة 
العاصمـــة، مؤكـــدا ضـــرورة تنفيـــذ هـــذه 
االحتياجات وتحســـين جودة الخدمات 
لتحقيق التنمية الشـــاملة، بما يتناســـب 
وقـــد  األهالـــي،  وتطلعـــات  رؤى  مـــع 
تطـــرق التقرير ألهم تلـــك االحتياجات، 
والمتمثلة في تطوير ورصف الشـــوارع 
والطرق بمجمع 701، وتنظيم المسارات 
في مجمع 705، وصيانـــة أعمدة اإلنارة 

في المنطقة.
وبحث المجلس التنسيقي في محافظة 
العاصمة أهم االحتياجات الخدمية في 
مجمـــع 353 بمنطقـــة البرهامـــة، والتـــي 
رصـــدت من خـــالل الزيـــارات الميدانية 
التـــي قـــام بهـــا فريـــق األحـــوال العامـــة 
فـــي  والمتمثلـــة  العاصمـــة،  بمحافظـــة 
رصف وتبليط الطرق وإنشاء مرتفعات 
تخفيـــف الســـرعة، وإنشـــاء المتنزهـــات 
المنطقـــة،  ألهالـــي  العامـــة  والحدائـــق 
وقـــد أوصـــى المجلـــس بضـــرورة تنفيذ 
احتياجـــات منطقتي توبلـــي والبرهامة 

تحقيقـــا ألهـــداف التنمية الشـــاملة التي 
تشهدها محافظة العاصمة.

مســـتجدات  علـــى  المجلـــس  واطلـــع 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مكافحـــة 
وزارة  قبـــل  مـــن  المبذولـــة  والجهـــود 
المتعقلـــة  اإلحصـــاءات  وآخـــر  الصحـــة 
بالجائحـــة وارتفـــاع معـــدالت اإلصابـــة 
مملكـــة  فـــي  الســـابقة  الفتـــرة  خـــالل 
الجميـــع  التـــزام  وضـــرورة  البحريـــن، 
بمواصلـــة اتباع اإلجـــراءات االحترازية 
للحد من انتشـــار الفايروس، واستعرض 
التقريـــر كذلـــك آخـــر إحصـــاءات حملـــة 
التطعيم التي تشـــهدها مملكة البحرين، 
كما ناقش المجلس ســـبل تعزيز الجهود 
بيـــن مختلف الجهات بمـــا يحفظ صحة 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  وســـالمة 

محافظة العاصمة.
بالـــدور  األعضـــاء  أشـــاد  جهتهـــم،  مـــن 
البـــارز لمحافظة العاصمة وحرصها على 
تعزيز التعاون والتنســـيق المشترك بين 
بخدمـــات  لالرتقـــاء  الجهـــات  مختلـــف 
البنيـــة التحتية والمشـــروعات التنموية 

في نطاق المحافظة.

أوصــى بتنفيذ احتياجــات منطقتــي توبلــي والبرهامة
“تنسيقي العاصمة” يستعرض جهود مكافحة “كورونا”

ــي الـــيـــوم ــ ــن فـ ــيـ ــتـ ــوبـ ــع نـ ــ ــواقـ ــ ــرق تـــعـــمـــل عـــلـــى قــــــدم وســـــــاق بـ ــ ــفـ ــ الـ

تابعـــت إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة زياراتها التفتيشـــية للتأكد 
من تطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
19(، وقـــام مفتشـــو قســـم مراقبـــة 
األغذيـــة الســـبت المنصـــرم، بزيارة 
مطاعـــم   210 شـــملت  تفتيشـــية 
ومقاهي تقدم أطعمة ومشـــروبات 
تـــم خاللها مخالفـــة 28 منها، حيث 
اتخذت اإلجـــراءات الالزمة إلحالة 

هذه المنشآت للجهات القانونية.
وتأتـــي الزيـــارة فـــي إطـــار تكثيف 
الزيـــارات التفتيشـــية التـــي تهدف 
إلـــى التأكـــد مـــن التـــزام المنشـــآت 
باالشـــتراطات الصحيـــة والقرارات 

األخيرة المنصوص عليها.
وبينـــت الـــوزارة أنه نظـــًرا لمخالفة 
لإلجـــراءات  المطاعـــم  تلـــك 

التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
القـــرار  فـــي  عليهـــا  المنصـــوص 
الوزاري رقم 51 لســـنة 2020 بشأن 
الواجـــب  الصحيـــة  االشـــتراطات 
تطبيقهـــا فـــي المطاعـــم والمقاهي 
فيـــروس  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 
ورصـــد   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 

مخالفات للتعليمـــات الصادرة بهذا 
الشـــأن، تم تطبيـــق القوانين حيال 
المطاعـــم المخالفة، ولفتت الوزارة 
إلـــى أن مأمـــوري الضبـــط القضائي 
قامـــوا بضبـــط المخالفـــات وآتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.
وقالـــت وزارة الصحـــة إنـــه خـــالل 

التوعيـــة  تكثيـــف  تـــم  الزيـــارات 
والقرارات  االحترازية  باإلجراءات 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
الصلـــة،  ذات  والجهـــات  كورونـــا 
والتأكـــد من تطبيق هـــذه المطاعم 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  جميـــع 

والتدابير الوقائية.
وخـــالل الزيـــارات التفتيشـــية تـــم 
تنبيـــه بعض المحـــالت ممن لوحظ 
تطبيـــق  آليـــة  فـــي  قصـــور  لديهـــا 
هـــي  والتـــي  اإلجـــراءات  بعـــض 
قابلـــة للتصحيـــح، فتـــم تصحيحها 
فـــي الحال مـــن قبل أصحـــاب تلك 

المحال.
الجميـــع  العامـــة  الصحـــة  ودعـــت 
والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة  إلـــى 
بروح المســـؤولية العالية، واإلبالغ 
أو  مخالفـــات  أي  عـــن  الفـــوري 
تجـــاوزات يتـــم رصدهـــا، موضحة 
أن هـــذه الخطـــوات المهمـــة تأتـــي 
لتأمين الصحة العامة وللتحقق من 
التـــزام األفراد وأصحـــاب المطاعم 
ذات  المحـــالت  وبقيـــة  والمقاهـــي 
العالقة بالصحة العامة باإلجراءات 
االحترازية واالشتراطات الصحية 
الواجـــب تطبيقها، وهـــو األمر الذي 
يعـــد مرتكزا مهما للحد من انتشـــار 
تتواصـــل  إذ  كورونـــا،  الفيـــروس 
بـــذل  ويتـــم  الميدانيـــة  الزيـــارات 
أقصى الجهـــود واتخاذ اإلجراءات 
وســـالمة  صحـــة  لضمـــان  الالزمـــة 

الجميع.

مخـالفــــة 28 مطعًمــا لــم تتقيـــــد باإلجـــــراءات
المنامة - وزارة الصحة



افتتاح المركز الطبي لمتابعة الحاالت القائمة بمركز المعارض

تنفيــًذا لقــرارات اللجنــة التنســيقية، وفــي إطار الجهود الوطنيــة المبذولة للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد - 19(، افتتح رئيــس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونا )كوفيد - 19( الفريق طبيب الشــيخ محمد بــن عبدهللا آل خليفة، المركز الطبــي المخصص لمعالجة الحاالت 
القائمة الخفيفة والمتوسطة ومتابعتها، والكائن في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور أعضاء الفريق الوطني الطبي وعدد من كبار 

المسؤولين في القطاع الصحي.

وثمـــن رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة الدعم 
المتواصـــل مـــن  عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، كمـــا رفع 
جزيـــل الشـــكر إلى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، على متابعة سموه الدائمة 
لـــكل الجهود المبذولة لفريـــق البحرين الواحد 

من أجل تعزيز صحة وسالمة الجميع.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة 
خـــالل جولته التفقدية أن الخطط االحترازية 
واالستراتيجيات الوقائية والرقابية التي يتم 
العمل على تنفيذها على وجه الســـرعة والتي 
مـــن أهمهـــا العمـــل علـــى تخصيص مستشـــفى 
والمتابعـــة  التوجيهـــات  علـــى  بنـــاًء  ميدانـــي 

الســـديدة مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه هللا تأتي 
في إطار تســـخير كافة الطاقـــات واإلمكانيات 
للفيـــروس  التصـــدي  إســـتمرار  إلـــى  الهادفـــة 
المواطنيـــن  كافـــة  وصحـــة  ســـالمة  وضمـــان 

والمقيمين في المملكة.
وأشاد رئيس المجلس األعلى للصحة بالجهود 
الوطنيـــة المخلصة المقدمـــة من قبل الطواقم 
الطبيـــة والصحيـــة، حيث وجه خـــالل الزيارة 
كافـــة الكـــوادر الطبيـــة إلـــى ضـــرورة مواصلة 
الحـــرص على توفيـــر أقصى درجـــات الكفاءة 
فـــي الخدمـــة الصحيـــة والعالجيـــة المقدمـــة 
لجميـــع الحاالت التـــي يباشـــرها المركز، وذلك 
حرصـــًا علـــى ســـالمتهم وســـالمة كافـــة أفراد 

المجتمع البحريني.
وقـــام رئيس المجلـــس األعلى للصحـــة بزيارة 
شـــملت شـــتى المرافـــق واألقســـام المخصصة 
للرعاية والعالج بالمركز الطبي وأشاد بمستوى 
التعاون والتنسيق المشـــترك والجهد المبذول 
بين مختلـــف الجهات المعنية بمملكة البحرين 

بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
وفـــي ختـــام الجولـــة، أكـــد الشـــيخ محمـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أّنه مهما بلغـــت التحديات 
فـــإّن عزيمـــة مملكـــة البحرين قوية وراســـخة 
فـــي مواجهـــة الجائحـــة، والدولـــة بتوجيهات 
والقـــدرات  المـــوارد  كل  تســـخر  القيـــادة  مـــن 
لضمان سالمة المواطن والمقيم وفق المعايير 
والبروتوكـــوالت المعتمـــدة لمتابعـــة مختلـــف 

الحـــاالت، وعلى ضوء المرحلة وتقييم الوضع 
الوبائي والمناعي في مملكة البحرين.

يذكـــر أنه تم تجهيز المركز الطبي بالتجهيزات 
الطبيـــة الالزمـــة لمعالجـــة ومتابعـــة الحـــاالت 
القائمـــة الخاضعـــة للعـــزل المنزلي عنـــد ظهور 
أعـــراض تتفـــاوت بين البســـيطة والمتوســـطة 
الشـــدة من خـــالل تخصيص عيـــادات تديرها 
طواقـــم طبيـــة مؤهلـــة وتوفيـــر أســـرة خاصة 
للحـــاالت التي تحتاج إقامـــة قصيرة، ويتألف 
المركـــز من قســـم للعيـــادات الخارجية وقســـم 
لإلقامـــة القصيرة كما تـــم تجهيز غرف خاصة 
تحـــت  عاجلـــة  تمريضيـــة  خدمـــات  لتقديـــم 

إشراف الفريق الوطني الطبي.
ويشـــتمل المركـــز علـــى 8 محطـــات للتصنيف 
و  للتمريـــض،   6 و  للتســـجيل،   8 و  المبدئـــي، 

16 عيـــادة طبية، و7 غـــرف معالجة، و7 غرف 
للمتابعـــة، ومحطـــات لمنـــح مواعيـــد للمتابعة، 
كما توجد أجهزة لألشـــعة ومحطات لتسجيل 
اإلقامـــة القصيـــرة للحـــاالت التي تحتـــاج إلى 
المالحظـــة حيث تم تخصيـــص ما يتجاوز 80 

سريرًا للمتابعة والمالحظة.
وُشـــّيد المركـــز فـــي فترة قياســـية اســـتغرقت 
5 أيـــام عمل على مدار الســـاعة، وتـــم تزويده 
بســـيارتي إســـعاف لتحويل الحـــاالت الطارئة 
التي يتطلب نقلها إلى المستشـــفيات والعناية 
المركزة، وقد تم إســـناد مهمة متابعة الحاالت 
القائمـــة فـــي المركز إلـــى طاقم طبـــي متكامل 
األوليـــة  الرعايـــة  فـــي  مختصـــة  وطواقـــم 
مـــن  والثانويـــة، وطواقـــم تمريضيـــة، وعـــدد 

اإلداريين والفنيين.
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المنامة - بنا

أكـــد أطبـــاء ومختصـــون أهميـــة أخـــذ 
الجرعـــة المنشـــطة )الثالثـــة( لمـــا لها من 
دور كبيـــر في تعزيز المناعة المكتســـبة 
لتحقيـــق أقصـــى اســـتفادة خاصـــة في 
الظروف الراهنة التي يشهد فيها النظام 
الصحـــي فـــي العالـــم تزايـــدًا كبيـــرًا في 
أعداد الحاالت القائمة بفيروس كورونا 
مملكـــة  أن  وأوضحـــوا   ،)19 )كوفيـــد 
البحريـــن اتخذت خطـــوات على صعيد 
التعامـــل مع الفيـــروس فـــي كل مرحلة 
مـــن مراحله بما يســـهم في التغلب على 
الجائحـــة والتصـــدي لهـــا حفاظـــا علـــى 
صحة وســـالمة الجميع. وأثنى األطباء 
علـــى الجهـــود الوطنية لفريـــق البحرين 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بقيـــادة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، فـــي التصدي للجائحة، 
التطعيمـــات ال  اختـــالف  أن  مؤكديـــن  
يضـــر وال يشـــكل فارقـــا ألنهـــا جميعهـــا 
تكافـــح فيروًســـا واحـــًدا، موضحين أن 
هذه التطعيمات تقلل من نسب الحاالت 
التـــي تحتاج إلى العنايـــة الطبية داخل 
المستشـــفى، فبحســـب رصـــد الحـــاالت 
القائمـــة تبيـــن أن غيـــر المتطعميـــن من 
الحـــاالت القائمـــة هم األكثـــر حاجة إلى 
العنايـــة في المستشـــفى، كما إن نســـبة 
الوفيات لدى المتطعمين أقل كثيرا من 

غير المتطعمين.
وأكدت الدكتـــورة بســـمة الصفار، وهي 
والوبائيـــات  عامـــة  صحـــة  استشـــاري 
رئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، 
الصـــادرة  بالقـــرارات  االلتـــزام  أهميـــة 
عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيروس كورونا، موضحة أن كبار السن 
من فـــوق 50 عاما والمصابين بالســـمنة 
الصفـــوف  فـــي  والعاملـــون  المفرطـــة 
األماميـــة، هم من الفئـــات األكثر عرضة 
للخطـــر وبحاجـــة فعليـــة إلـــى تنشـــيط 
الوقايـــة لديهـــم مـــن الفيـــروس، وتأتي 
هـــذه الخطـــوة بهـــدف تقويـــة المناعـــة 
سواء كانت الجرعة المنشطة من نفس 
نوع التطعيم األول أو كانت من تطعيم 

آخر، فهي تسهم في زيادة المناعة.
بعـــض  أن  الصفـــار  الدكتـــورة  وبينـــت 

التطعيمـــات تحتاج إلى عملية تنشـــيط 
بعـــد مـــرور فتـــرة مـــن الزمن، وهـــو أمر 
االختصـــاص،  ذوو  ويدرســـه  يتابعـــه 
مؤكـــدة أهميـــة رفـــع المناعـــة تجـــاه أي 
بعـــد مـــرور فتـــرة مـــن  مـــرض منتشـــر 
الزمـــن، خاصة وأن فيروس كورونا يعد 
مـــن الفيروســـات المتغيـــرة والمتحورة، 
وختمـــت حديثهـــا بالتأكيد علـــى أهمية 
أخذ التطعيم لثبات جدواه في التقليل 
من حاالت اإلصابة بالفيروس وتخفيف 
الحـــاالت  لـــدى  وخصوًصـــا  أعراضـــه 

المتوسطة والشديدة.

بروتوكول عالمي للتطعيمات

من جانبها قالـــت الدكتورة ريم الصفار، 
وهـــي استشـــارية طـــب عائلـــة ورئيس 
بنـــاء  إنـــه  الرابعـــة،  الصحيـــة  المنطقـــة 
علـــى البروتوكـــوالت الطبيـــة لمواجهـــة 
هـــذه الجائحـــة، يوصـــي األطبـــاء بأخذ 
لتقويـــة  المنشـــطة  الثالثـــة  الجرعـــة 
الجهـــاز المناعـــي فـــي الجســـم وبالتالي 
تقويـــة مناعة المجتمـــع، لتفادي حدوث 
األعراض الشديدة، فهو أمر يتم حسب 
بروتوكـــول عالمـــي، وقالـــت إن مملكـــة 
البحريـــن نجحـــت في تطعيـــم أكثر من 
75.5 % من الســـكان المؤهلين، وبينت 
أن الهدف هو الوصول إلى نســـب أعلى 
مـــن أجـــل الحفـــاظ على ســـالمة الناس 
المناعـــي،  الجهـــاز  اســـتجابة  وتقويـــة 
للتقليل من أعـــداد الوفيات واإلصابات 
بـــإذن هللا، مؤكدة أهمية االلتـــزام التام 
باإلجـــراءات الوقائية للحد من انتشـــار 

الفيروس.
بجهـــود  الصفـــار  الدكتـــورة  وأشـــادت 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا الذي أثبـــت منهجيته 
للتعامـــل  التـــام  واســـتعداده  العلميـــة 

موضحـــة  الفيـــروس،  متغيـــرات  مـــع 
أن الجهـــود تصـــب فـــي تحقيـــق نســـبة 
تطعيمـــات عالية خالل الفتـــرة المقبلة، 
مؤكـــدة عمـــل الطاقـــم الطبـــي بتفانـــي 
واخـــالص، لضمـــان ســـالمة المواطنين 

والمقيمين.

دور الدولة وتقدير العالم

هالـــة  الدكتـــورة  أكـــدت  ذلـــك؛  إلـــى 
العسومي، وهي استشارية طب عائلة 
ونائب خدمات األمومة والطفولة في 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة، احترافية 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
مـــع  التعامـــل  فـــي  لفيـــروس كورونـــا 
الجائحة، وبينت أن الجرعة المنشطة 
الفريـــق  إرشـــادات  علـــى  بنـــاء  تأتـــي 
دور  أكـــدوا  الذيـــن  الطبـــي  الوطنـــي 
الجرعـــة الفعال فـــي تعزيز وتنشـــيط 
الجهاز المناعي، وهذا ليس في مملكة 
البحرين فقط بل في العالم أجمع وهو 
أمر يأتي بحسب التوصيات العالمية، 
مخصصـــة  الجرعـــة  وأن  خاصـــة 
للصفوف األولى ولكبار الســـن وبعض 
الحاالت التي تســـتلزم زيـــادة الوقاية 
لديهـــم، وهذا دليل على حرص مملكة 

البحرين على ضمان الصحة العامة.
أي  إن  العســـومي  الدكتـــورة  وقالـــت 
رفـــع  بهـــدف  تأتـــي  منشـــطة  جرعـــة 
الحمايـــة  وتأميـــن  المناعـــة  مســـتوى 
ال  التطعيمـــات  أن  وبينـــت  األفضـــل، 
تعنـــي التقليل مـــن مســـئولية األفراد، 
وهـــي  مهمـــة،  الذاتيـــة  فالمســـؤولية 
أهميـــة  وبينـــت  األول،  الصـــد  حائـــط 
االبتعـــاد التـــام عـــن التجمعـــات وعدم 
االستسالم لإلشاعات المغلوطة وأخذ 

المعلومات من مصادرها الصحيحة.
علـــى  بالتأكيـــد  العســـومي  وختمـــت 

دور الدولـــة الكبيـــر إذ بذلـــت أقصـــى 
طاقاتهـــا لتطعيم أكبر عدد من الناس، 
فالدولـــة تكفلـــت بالتعامـــل اإليجابـــي 
وبالقـــرارات العلميـــة الصحيحـــة، مـــع 
االلتـــزام بالشـــفافية التـــي نالت تقدير 
العالم، فعندما تقدم الدولة فحوصات 
بهـــذا الحجم فإنها تقدم أقصى ما في 
طاقاتهـــا لوضـــع نهاية لهـــذا الفيروس 
عبر ســـرعة الوصول للحـــاالت القائمة 
وسرعة عالجها وتعافيها، ولفتت إلى 
أهمية أخـــذ تطعيمـــات األطفال أيضا 
من 12 إلى 17 ســـنة، والتي تصب في 
تأمين أعلى قدر من الوقاية مع تقليل 

الخطر على هذه الفئة.

أبجديات الصحة العامة

والجهـــاز  األطفـــال  استشـــاري  أمـــا 
بمجمـــع  والكبـــد  والتغذيـــة  الهضمـــي 
مســـاعد  وأســـتاذ  الطبـــي  الســـلمانية 
بجامعة الخليج العربي، الدكتور حسن 
الفرج،  فأوضح أن الجرعة المنشـــطة 
تعطـــي مناعـــة أطـــول وأفضـــل، وهي 
خاصة ببعض الفئـــات المحددة، وبين 
توقعـــه ألخـــذ الجميـــع لهـــذه الجرعـــة 
المنشطة، فالمناعة بطبيعتها تقل بعد 
مـــرور فترة مـــن الزمـــن، وبالتالي البد 
مـــن التنشـــيط للحفاظ على مســـتوى 
الوقاية المطلوب، وتنشـــيط األجسام 
المضـــادة في الجســـم، كما هـــو الحال 
الموســـمية  اإلنفلونـــزا  فيـــروس  فـــي 

السنوي.
وقـــال الدكتور الفـــرج إن العالم يتعلم 
مـــن دروس الماضي في مجال الطب، 
وعـــدم تكرار األخطـــاء، من هنا وجب 
الوقايـــة وتحفيز الجميع على االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة علـــى نطاق 
األســـرة والعمـــل، فالبـــد مـــن االلتـــزام 

بأبجديـــات الطـــب وأيضـــا أبجديـــات 
أهميـــة  موضحـــا  العامـــة،  الثقافـــة 
االلتـــزام بالمعلومـــات الصحيحـــة من 
مصادرها وعدم األخذ بما هو منشـــور 
في وسائل التواصل االجتماعي التي 
قـــد ال تتحرى الدقة فـــي النقل، فنحن 
فـــي تخصصـــات  كأطبـــاء ال نتدخـــل 
بعضنـــا البعـــض، والـــكل يتحـــدث في 
مجـــال تخصصـــه فقـــط، وهنـــا تكمـــن 
مســـئولية نقـــل المعلومـــة الصحيحـــة 

بدقة عالية من مصدرها الصحيح.

فيروس نشط ومتغير

مـــن جانبـــه قال رئيس قســـم األطفال 
الدكتـــور  الطبـــي،  الســـلمانية  بمجمـــع 
وظيفـــة  إن  رجـــب،   بـــن  منصـــور 
التطعيمـــات هي بناء أجســـام مضادة 
في الجسم، وإن تحديد مدى وجودها 
هو ما يضمـــن فاعليـــة التطعيم، فكما 
هـــو الحـــال مـــع تطعيمـــات األطفـــال 
هناك بعـــض التطعيمـــات التي تحتاج 
إلـــى جرعـــات منشـــطة للحفـــاظ على 
مســـتوى عالي من األجســـام المضادة 
لضمـــان حمايـــة أكبـــر للجســـم، ولفـــت 
إلـــى الجهود الوطنيـــة لفريق البحرين 
بقيـــادة صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
الـــوزراء فـــي  العهـــد رئيـــس مجلـــس 
التصدي للجائحـــة، فالبحرين رصدت 
مـــن  فريقـــا  وشـــكلت  الميزانيـــات 
الكفاءات العلمية المتخصصة، وتقوم 
العالميـــة  البحثيـــة  المراكـــز  بمتابعـــة 
من أجـــل الوصول إلى نقطـــة النهاية، 
فالحـــرب مـــع الفيروس تتطلـــب قيام 

الجميع بدوره بأمانة ومسؤولية.
أهميـــة  رجـــب  بـــن  الدكتـــور  وأكـــد 
مـــع  للتعامـــل  المنشـــطة  الجرعـــات 
فيـــروس كورونا الذي يعتبر فيروســـا 

نشـــطًا ومتغيـــرًا ومتطـــورًا، وبالتالـــي 
ثمـــة جهـــود محليـــة كبيـــرة للتصـــدي 
لهـــذا الفيروس بكل قـــوة، وأوضح أن 
التطعيمات بطبيعة الحال تحتاج إلى 
جرعات منشـــطة بين الفترة واألخرى 
وطبيعـــة  المـــرض  طبيعـــة  حســـب 
التطعيم، األمر الذي يخضع لدراسات 
علميـــة ومتابعـــات المختصيـــن حـــول 

العالم.

تنشيط ذاكرة المناعة

أطفـــال  استشـــارية  قالـــت  وأخيـــرا 
بمجمـــع  معديـــة  أمـــراض  واستشـــارية 
ســـلوى  الدكتـــورة  الطبـــي  الســـلمانية 
النعيمـــي  إن الجرعـــة المنشـــطة تأتـــي 
بهدف تنشـــيط ذاكـــرة الجهـــاز المناعي 
إزاء  بـــدوره  للقيـــام  مســـتعدا  ليكـــون 
عمليـــة  تخضـــع  وبالتالـــي  الفيـــروس، 
تنشـــيط التطعيـــم للمتابعة والدراســـة، 
بشـــدة  والمتعلـــق  الحاصـــل  فالتغييـــر 
المـــرض يتوجـــب مواكبتـــه بإجـــراءات 
الموجـــودة،  المتغيـــرات  مـــع  تتناســـب 
وأوضحـــت أن هذا األمر يتم في مملكة 
البحريـــن بشـــكل علمي وعلى مســـتوى 
عالي مـــن الفعالية، فالجرعة المنشـــطة 
حـــددت للفئـــات األكثـــر عرضـــة للخطر 
واإلصابـــة، ويمكـــن فيمـــا بعـــد إعطائها 

للجميع بحسب الحاجة.
وبينـــت الدكتـــورة النعيمي أن األمراض 
المعدية ذات خصوصية، ولها مســـتوى 
خطـــورة عالية، فأغلـــب وفيات الجنس 
بســـبب  التاريـــخ  عبـــر  كانـــت  البشـــري 
األمـــراض المعديـــة، مـــن هنـــا أصبحـــت 
التطعيمـــات مهمـــة وضروريـــة، كما في 
أصبحـــت  التـــي  األطفـــال  تطعيمـــات 
وهنـــاك  اليوميـــة،  حياتنـــا  مـــن  جـــزءا 
جـــدول لتطعيمات األطفال التي تضمن 
ســـالمتهم، والبحرين متطورة جدا في 
تطعيمات األطفال وتأمين الحماية لهم 
مـــن األمـــراض، من هنـــا وجـــب االلتزام 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  بتعليمـــات 
للتصدي لفيروس كورونا بخصوص أي 
إجراء جديـــد يتعلق بفيـــروس كورونا، 
فأي جرعة منشطة تكون دائمًا مدروسة 

وتأتي لضمان حماية المرضى.

ــوزراء ــ أشــــادوا بــجــهــود الــفــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس ال

أطباء يؤكدون أهمية الجرعة المنشطة في تعزيز المناعة

المنامة - بنا

ــاج ــع وال لــلــرعــايــة  مــتــكــامــلــة  وإمــكــانــات  ســريــرا  و80  جــنــاحــيــن  عــلــى  يشتمل 
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