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لطــرد  »الإ�سكــان«  دعــوى  رفــ�ض 

بحــريني من م�سكنـه بعـد 45 �سنـة

كتب: إسالم محفوظ
رفضت المحكمة الكبرى اإلدارية دعوى قضائية من وزارة اإلسكان، 
وإزالــة  أكثر من 45 سنة  بإخالء عقار في حيازته منذ  طالبت مواطنا 
العقار مع إلزامه قيمة اإلزالة البالغة 3000 دينار، وأوضحت في دعواها 
أن المدعى عليه تعدى على أمالك الوزارة )اإلسكان( وأقام بناءه على 
العقار من دون وجه حق عن طريق الخطأ، إذ أقام البناء على قطعة 

أرض مملوكة للوزارة بدال من البناء على قطعة أرض ملكه.
لبيان  خبير  بندب  أمــرت  الــدعــوى  فــي  المحكمة  تفصل  أن  وقبل 
أحــدث  عليه  الــمــدعــى  أن  الخبير  تقرير  فــي  ثبت  إذ  الــواقــعــة،  طبيعة 
منه  اعــتــقــادا  الخطأ  عــن طريق  لــلــوازرة  المملوكة  األرض  على  بــنــاءه 
بأنها األرض المملوكة له بالهبة األميرية، وأنه يؤخذ على الوزارة عدم 
معاينتها أرض التداعي، وكان من السهل وقتها الوقوف على المتسبب 
قبل  لجنة من  تقوم  أن  قانونا  الواجب  أنه من  الخطأ، وخصوصًا  في 
المدعى  أن  وأضــافــت  االستمالك.  قبل  والتثمين  للمعاينة  المدعية 
استخراج  مــن  ذلــك  استتبع  بما   1979 عــام  الــبــنــاء  ذلــك  أحـــدث  عليه 
التراخيص الالزمة للبناء وما يستلزمه من معاينة البلدية إلجراءات 
التراخيص والبناء وتوصيل الكهرباء والماء، ومن ثم فقد توافر لديه 
االعتقاد بحسن نية في أن له الحق في إقامة ذلك البناء، وهو ما ال 

يجوز معه للمدعية طلب إزالة البناء.
)التفاصيل على صفحة قضايا وحوادث(
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الملك يوجه بتطعيم البحرينيين المقيمين في الخارج
جمل�س الوزراء يكلف وزارتي ال�سحة واخلارجية بتنفيذ التوجيه ال�سامي

ال��دع��وة اإل��ى م�زي���د م��ن االلت��زام والمب���ادرة ب�اأخ��ذ التطعي��م
السامي من حضرة صاحب  الملكي  بالتوجيه  الــوزراء  أشــاَد مجلُس 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى بمباشرِة 
الخارج ضد  في  المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم  على  العمِل 
نوا من الحصول على التطعيم، والتي تأتي  فيروس كورونا ممن لم يتمكَّ
أفضل  على  البحرين وضمان حصولهم  بأبناء  اهتمام جاللته  إطار  في 
بالتقديِر  المجلس  مشيًدا  والــخــارج،  الــداخــل  فــي  والــخــدمــات  الــرعــايــة 
األمير  الملكي  السمو  بقيادة صاحب  الوطنية  للجهوِد  السامي  الملكي 
ــوزراء والـــذي  ــ الـ الــعــهــد رئــيــس مجلس  ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولـــي 
ُيــعــدُّ بــاعــًثــا ومــحــفــًزا نــحــو مــزيــٍد مــن الــبــذل والــعــطــاء وتــقــديــم الــرعــايــة 
المطلوبة ألبــنــاء الــبــحــريــن أيــنــمــا كــانــوا. جـــاء ذلـــك فــي مــعــرض اطــالع 
مع  التعامل  بشأن  الصحة  وزيـــرُة  قدمته  الــذي  التقرير  على  المجلس 
مختلف المستجدات الصحية بما فيها جهود التصدي لفيروس كورونا 
والجهوزية على مستوى المرافق واألجهزة الطبية بالشكل الذي يضمن 
وقد  الظروف،  في مختلف  والعالجية  الصحية  الخدمات  أفضل  تقديم 
ف المجلُس وزارتي الصحة والخارجية بالتنسيق مع الدول التي يقيم  كلَّ
فيها المواطنون بالخارج والحصول على الموافقة الالزمة منها بحسب 
السامية موضع  التوجيهات  بوضع  الكفيلة  اإلجــراءات  أنظمتها التخاذ 

التنفيذ.
جاء ذلك خالل ترؤس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
الــوزراء  لمجلس  األسبوعي  االعتيادي  االجتماع  الـــوزراء  مجلس  رئيس 

الذي عقد أمس عن ُبعد.
أبداها  التي  العالية  المسؤولة واالستجابة  بالروح  المجلس  نوه  ثم 
للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــُق  أعلنها  الــتــي  الـــقـــرارات  مــع  الجميُع 
على صعيد  نتائج طيبة  مــن  تحقق  ومــا  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  لفيروس 
القائمة،  الــحــاالت  وتسطيح منحنى  كــورونــا  فــيــروس  انــتــشــار  مــن  الــحــد 

المرجوة،  النتائج  لتحقيق  االلتزام  من  مزيًدا  معه  يتطلب  الذي  األمر 
بأخذ  الفئات  ومبادرة مختلف  االحترازية  باإلجراءات  التقيد  أن  مؤكدًا 
التي  االستثنائية  الجهود  ويــدعــم  المجتمع  حصانة  سيعزز  التطعيم 
األمامية  الصفوف  في  والعاملين  والتمريضية  الطبية  الــكــوادُر  تبذلها 

والجهات المساندة.
تعزيز  البحرين  مملكة  مــواصــلــَة  المجلُس  أكــد  متصل  ســيــاٍق  وفــي 
كورونا،  لفيروس  التصدي  في  الدولية  الجهود  ضمن  الفاعل  إسهامها 
مبيًنا أن إنشاَء مصنٍع جديد إلنتاج وتصنيع وتوزيع التطعيمات المضادة 
لفيروس كورونا بالبحرين بالتعاون مع جمهورية روسيا االتحادية يأتي 
كجزٍء من إسهام المملكة في التعاون الدولي للتصدي للجائحة، معرًبا 
المجلس عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا على ما أبدته من تعاوٍن 

في هذا الجانب.
واســتــعــرض الــمــجــلــُس مـــذكـــرَة وزيــــر شــــؤون الــكــهــربــاء والـــمـــاء بشأن 
برنامج  ضمن  والــمــاء  الكهرباء  هيئُة  تنفذها  التي  والبرامج  المشاريع 
الحكومة )2019-2022(، والتي أظهرت تنفيذ 78% من هذه المشاريع، كما 
تضمنت المذكرة خطط الهيئة ومشاريعها المستقبلية ومنها المرحلة 
الثانية من محطة الدور إلنتاج الكهرباء والماء والتي ستلبي متطلبات 
المملكة من الطاقة للمشاريع اإلسكانية والتنموية واالستثمارية حتى 
عام 2027، باإلضافة إلى 6 مشاريع إلنشاء محطات لتوليد الكهرباء و4 
مشاريع إلنشاء شبكة نقل كهرباء وتطوير شبكات نقل الكهرباء والمياه، 
للهيئة  الجديد  الفوترة  نظام  بشأن  تم  ما  كذلك  المذكرة  واستعرضت 
لفصل  الهيئة  واســتــعــدادات   ،2020 ديسمبر  فــي  فيه  الــشــروع  تــم  والـــذي 

الصيف الذي يزداد فيه الطلُب على الطاقة.
)التفاصيل ص2( } جاللة الملك.

الداخل والخارج للمواطنين في  النبيلة  الرعاية  الملكي يعك�س  التوجيه  فعاليات وطنية: 
التوجيهات  أن  وحــقــوقــيــة  برلمانية  وطــنــيــة  فــعــالــيــات  أكـــدت 
السامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
تطعيم  على  العمل  بمباشرة  المفدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
فــيــروس  ضــد  الــخــارج  فــي  المقيمين  البحرينيين  الــمــواطــنــيــن 
وراســخ  إنساني حكيم  لنهج  امــتــداًدا  تمثل  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا 
مستمر  وحــرص  النبيلة  األبــويــة  الرعاية  وتعكس  جاللته،  لــدى 
من جاللته على صحة وسالمة المواطنين داخل وخارج مملكة 
البحرين، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات 
العالجية. وأعربوا عن الفخر واالعتزاز بالتوجيه السامي الذي 
يأتي في الوقت الذي تواصل مملكة البحرين جهودها المتميزة 

التي  والــريــادة  اإلنــجــاز  أن  مــؤكــًدا  كــورونــا،  التصدي لجائحة  في 
خطط  وفــق  للجائحة  الــتــصــدي  فــي  البحرين  مملكة  تحققها 
وإجراءات مدروسة، جاءت بفضل التوجيهات والدعم الكبير من 

لدن جاللة الملك المفدى.
وأشادوا بالعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق البحرين بقيادة 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
وروح  واإلخــــالص  التفاني  إنَّ  إذ  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد 
واإلداريــة  والتمريضية  الطبية  الكوادر  تمتلكها  التي  التضحية 
أصبحت محل تقدير وإشادة وثناء من الجميع، منّوًها بالمتابعة 
رئيس  العهد  ولي  لدن سمو  المتواصل من  واالهتمام  المباشرة 

الوزراء، والحرص على االطمئنان على توافر اللقاحات  مجلس 
والــخــدمــات الــعــالجــيــة والــرعــايــة الــصــحــيــة الــمــتــكــامــلــة لجميع 

المواطنين والمقيمين في شتى مناطق البحرين.
وقالوا إن مملكة البحرين تمضي قدما في رعاية مواطنيها 
ــق أفــضــل الــســبــل واالجــــــــراءات، والــرعــايــة  والــمــقــيــمــيــن فــيــهــا، وفـ
والتسهيالت، واالرتقاء بالخدمات الطبية والصحية، مع االلتزام 
باإلجراءات االحترازية الوقائية، وتعزيز ثقافة المجتمع الواعي 
األمثل في  واالستثمار  الحقيقية  الثروة  اإلنسان هو  أن  باعتبار 

الوطن دائما.
)التفاصيل ص3(

نا�س���ر ب����ن ح�م��د: خ��س�رن���ا 

وطني�ة لح��مة  وك�سب��نا  مب�اراة 
ــو الــشــيــخ  ــد ســـمـ ــ أكــ
ــد آل  ــ ــمـ ــ بـــــــن حـ ــر  ــ ــاصــ ــ نــ
خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الـــــــمـــــــلـــــــك لــــــأعــــــمــــــال 
اإلنــــــســــــانــــــيــــــة وشــــــــــؤون 
المنتخب  أن  الــشــبــاب، 
الـــوطـــنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
ــر مـــــن إيــــــــــران فــي  خــــســ
التصفيات المونديالية، 
الــبــحــريــن كسبت  ولــكــن 
لحمة وطنية كبيرة في 

المجتمع الوطني.
»عالم  سموه:  وقــال 

كرة القدم بين فائز وخاسر، وصحيح أننا خسرنا مباراة، ولكن 
ما شاهدناه في الفترة الماضية من لحمة وطنية كبيرة يؤكد 
الحملة  فائزون، ألننا كسبنا لحمة وطنية في  بأننا جميعنا 

الوطنية »عشان هذا العلم«.
وعّبر سموه عن تقديره لجميع من وقف خلف المنتخب 
عبر الحملة الوطنية »عشان هذا العلم« و»أحمرنا قدها« وهو 

ما ميز المباريات عبر اللحمة الوطنية الكبيرة.
)التفاصيل على الصفحات الرياضية(

بلينك��ن: اإي���ران �ستمتل��ك �س����الح�ا ن���ووي���ا

خ�����الل اأ�س���ابي����ع اإذا وا�س�ل���ت انته��اك��اته��ا 
ــتـــرز:  قــال  واشــنــطــن- رويـ
ـــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــي  ــ وزيـ
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن أمـــــــس إن 
ال  مازالت  المتحدة  الواليات 
إيــران مستعدة  كانت  إن  تعلم 
باالتفاق  االلتزام  إلى  للعودة 
 .2015 ــام  عــ الـــمـــبـــرم  الــــنــــووي 
الـــــذي  الـــــوقـــــت  أن  وأضــــــــــاف 
ســـتـــحـــتـــاجـــه طــــهــــران لــصــنــع 
لصنع  كافية  انشطارية  مــادة 
ســالح نــووي واحــد سيتقلص 
ــلــــت  واصــ إذا  ــع  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ إلـــــــى 
انــتــهــاكــاتــهــا لـــالتـــفـــاق.  وقـــال 
لـــلـــمـــشـــرعـــيـــن: »ال  بـــلـــيـــنـــكـــن 
إذا  ما  الواضح  يــزال من غير 
راغــبــة ومستعدة  إيـــران  كــانــت 
لــفــعــل مـــا يـــلـــزم لـــلـــعـــودة إلــى 
االمتثال... وفي الوقت نفسه 
بسرعة  يسير  برنامجها  فــإن 
وكــلــمــا استمر  إلـــى األمــــــام... 
ـــص  ذلـــــــك فــــتــــرة أطــــــــول تـــقـــلَّ
ــادة  ــت الـــــــالزم لــصــنــع مــ ــوقــ الــ
انـــشـــطـــاريـــة... وقــــد انــخــفــض 
العامة  الــتــقــاريــر  حسب  اآلن 
أحسن  فــي  أشــهــر  إلـــى بضعة 

ذلــك  اســتــمــر  وإذا  األحـــــــوال. 
فــســيــنــخــفــض إلــــى أســـابـــيـــع«.    
مباشرة  غير  محادثات  كانت 
قــــــد بــــــــــدأت بــــيــــن الــــــواليــــــات 
فيينا  فـــي  وإيــــــران  الــمــتــحــدة 
الستكشاف  نيسان  أبريل  في 
الــعــودة  مــن  الجانبين  مــوقــف 
إلى االمتثال لالتفاق النووي 
إيــران  بين  عــام 2015  الــمــبــرم 
والـــــقـــــوى الـــعـــالـــمـــيـــة. ونـــص 

االتــفــاق عــلــى أن تــضــع إيـــران 
النووي  برنامجها  على  قيوًدا 
تـــجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــا 
الحصول على مواد انشطارية 
مقابل  وذلـــك  أســلــحــة  لصنع 
تخفيف العقوبات المفروضة 
المتحدة  الواليات  من  عليها 
ــــم  ــاد األوروبـــــــــي واألمـ ــ ــــحـ واالتـ

المتحدة.
)التفاصيل ص8(

} جانب من لقاء منتخبنا أمام إيران.} أنتوني بلينكن.

من  الثانية  المرحلة  عينات  ا�ستكمال 

الجاري العام  نهاية  الجينوم  م�سروع 
أكــــدت فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح وزيــــرة الــصــحــة أن مركز 
السمو  صاحب  لتوجيهات  تنفيذا  تدشينه  تم  الوطني  الجينوم 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
مجلس الوزراء، مشددة على حرص وزارة الصحة على تنفيذ هذه 
الوقاية من  المركز من إسهام في  التوجيهات؛ لما سيمثله هذا 
األمراض الوراثية وتطوير استراتيجيات وقائية وعالجية فعالة.

المختص قطع أشواطا كبيرة حتى  الفريق  أن  إلى  وأشــارت 
اليوم، فقد تم إنجاز عدد من المهام المتمثلة في استكمال العدد 
المقرر للمرحلة االولى للمشروع والبالغ 6000 عينة، من ضمنها 
2000 عينة للمصابين بأمراض نادرة وذويهم، و4000 عينة أخرى 
من المشاركين اآلخرين، وأشارت إلى أنه من المأمول استكمال 
المشروع  خطة  من  الثانية  للمرحلة  المستهدفة  العينات  باقي 
بحلول نهاية العام الجاري، باإلضافة الى قيام فريق عمل مشروع 
فيروس  بجينوم  متعلقة  دراســـات  عــدة  على  بــاإلشــراف  الجينوم 
كورونا )كوفيد 19( وجينوم المصابين لمعرفة الجينات المتعلقة 

بشدة اإلصابة.
)التفاصيل ص2(

منتخبنا يتعر�س لخ�سارة مفاجئة اأمام اإيران 
كتب: جميل سرحان

التصوير - عبداألمير السالطنة
مفاجئة  لخسارة  الوطني  منتخبنا  تعرض 
نظيفة  أهـــداف  بثالثة  اإليــرانــي  المنتخب  أمــام 
في المباراة التي جمعتهما على ملعب البحرين 
التصفيات  من  التاسعة  الجولة  ضمن  الوطني 
اآلســيــويــة الــمــزدوجــة، ورفـــع إيــــران رصــيــده بهذا 

في  منتخبنا  مــع  متساويا  نقطة   12 إلــى  الــفــوز 
عدد النقاط وأصبح في المركز الثاني بينما بقي 
للمركز  وتراجع  نقطة،   12 عند  منتخبنا  رصيد 
نفسها  المجموعة  فــي  آخــر  لــقــاء  وفــي  الــثــالــث. 
اكتسح المنتخب العراقي نظيره الكمبودي 1-4 
ليرفع رصيده إلى 14 نقطة متصدًرا للمجموعة.
)التفاصيل على الصفحات الرياضية(

الم�س��رف الم��رك��زي: الت��اأك�د م�ن ج�اه�زي�ة 

الن��ظ��م ل��س��داد اأج�ور الع�ام�ل�ين اإلك��ت�رونيا

أكد مصرف البحرين المركزي أنه قام خالل الفترة الماضية 
بعمل مراجعة شاملة بالتنسيق مع شركة البنفت »مشغل النظام« 
وذلك للتأكد من التزام وجاهزية النظم واإلجراءات المتبعة في 
غالبية بنوك التجزئة، إضافة إلى مزودي خدمات الدفع وعددها 
الــدفــع، وذلـــك لتسهيل  مـــزودي خــدمــات  26 بنكا و5 شــركــات مــن 
عملية فتح حسابات مصرفية أو بطاقات مسبقة الدفع، أو إنشاء 
مــحــافــظ إلــكــتــرونــيــة لجميع الــعــمــال، بــحــيــث يــتــم تــحــويــل أجــور 

العمال إلى هذه الحسابات في وقت استحقاق األجور.
)التفاصيل ص11(

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.



مــحــمــد  ــيـــخ  الـــشـ ــو  ســـمـ رأس 
نـــائـــب  ــلـــيـــفـــة  خـ آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
االجتماع  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
لمجلس  األســبــوعــي  االعـــتـــيـــادي 
الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.

 فــي بــدايــة االجــتــمــاع، أشــاد 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء بـــالـــتـــوجـــيـــه  مــــجــ
ــن حـــضـــرة  ــ ــي مـ ــامــ ــســ ــكـــي الــ ــلـ ــمـ الـ
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
الــمــفــدى بــمــبــاشــرة الــعــمــل على 
البحرينيين  المواطنين  تطعيم 
الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي الــــــخــــــارج ضــد 
يتمكنوا  لم  ممن  كــورونــا  فيروس 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــطــعــيــم، 
ــي إطــــــار اهــتــمــام  وذلــــــك يـــأتـــي فــ
وضمان  البحرين  بأبناء  جاللته 
حــصــولــهــم عــلــى أفــضــل الــرعــايــة 
والخارج،  الداخل  في  والخدمات 
ــلـــس بـــالـــتـــقـــديـــر  ــجـ ــمـ مــــشــــيــــدًا الـ
الملكي السامي للجهود الوطنية 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  بــقــيــادة 
ــد آل  ــمــ ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء والذي ُيعد باعثًا ومحفزًا 
نــحــو مــزيــد مــن الــبــذل والــعــطــاء 
وتقديم الرعاية المطلوبة ألبناء 
جاء  حيث  كانوا،  أينما  البحرين 
ذلك  في معرض اطالع المجلس 
وزيرة  قدمته  الــذي  التقرير  على 
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــحــ الــــصــ
الصحية  الــمــســتــجــدات  مختلف 
ــا فــــيــــهــــا جــــــهــــــود الــــتــــصــــدي  ــ ــمـ ــ بـ
ــيــــروس كـــــورونـــــا والـــجـــهـــوزيـــة  ــفــ لــ
واألجــهــزة  المرافق  مستوى  على 
الـــــذي يضمن  بــالــشــكــل  الــطــبــيــة 
تقديم أفضل الخدمات الصحية 
والعالجية في مختلف الظروف، 
ــلــــف الـــمـــجـــلـــس وزارتـــــــــي  وقـــــــد كــ
الصحة والخارجية بالتنسيق مع 
الدول التي يقيم فيها المواطنون 

بالخارج والحصول على الموافقة 
أنظمتها  بــحــســب  مــنــهــا  الـــالزمـــة 
التخاذ اإلجراءات الكفيلة بوضع 
ــة مــوضــع  ــيـ ــامـ ــات الـــسـ ــهـ ــيـ ــتـــوجـ الـ

التنفيذ.
ــالــــروح  ــوه الـــمـــجـــلـــس بــ ــ ثــــم نــ
العالية  واالســتــجــابــة  الــمــســؤولــة 
التي أبداها الجميع مع القرارات 
الوطني  الفريق  عنها  أعلن  التي 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
)كـــــوفـــــيـــــد-19(، ومـــــا تــحــقــق مــن 
نتائج طيبة على صعيد الحد من 
وتسطيح  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
ــائــــمــــة،  ــى الـــــــحـــــــاالت الــــقــ ــنـ ــحـ ــنـ مـ
مــزيــدًا  معه  يتطلب  الـــذي  األمـــر 
ــزام لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج  ــتــ مـــن االلــ
الــتــقــيــد  أن  مـــــؤكـــــدًا  الــــمــــرجــــوة، 
بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة ومــبــادرة 
التطعيم  بأخذ  الفئات  مختلف 
ويدعم  المجتمع  سيعزز حصانة 
التي تبذلها  الجهود االستثنائية 
ــوادر الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة  ــ ــكـ ــ الـ
والعاملين في الصفوف األمامية 

والجهات المساندة.
ــــد  ــل أكـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
ــلــــس مـــــواصـــــلـــــة مـــمـــلـــكـــة  ــجــ ــمــ الــ
الفاعل  إسهامها  تعزيز  البحرين 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــمــــن الــــجــــهــــود الـ ضــ
مبينًا  كورونا،  لفيروس  التصدي 
أن إنــشــاء مــصــنــع جــديــد إلنــتــاج 
وتــصــنــيــع وتــــوزيــــع الــتــطــعــيــمــات 
ــادة لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا  ــ ــضــ ــ ــمــ ــ الــ
بالبحرين بالتعاون مع جمهورية 
يأتي كجزٍء من  روسيا االتحادية 
مــســاهــمــة الــمــمــلــكــة فــي الــتــعــاون 
ــي لـــلـــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة،  ــ ــدولـ ــ الـ
ــن الــشــكــر  ــ ــلـــس عـ ــا الـــمـــجـ ــ ــرًب ــعــ مــ
على  روسيا  لجمهورية  والتقدير 
مــــا أبــــدتــــه مــــن تــــعــــاون فــــي هـــذا 

الجانب.
ــــس فـــي  ــلـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ثـــــــم نـــــظـــــر الـ

ــات الــــمــــدرجــــة عــلــى  ــوعــ ــوضــ ــمــ الــ
استعرض  حيث  أعــمــالــه،  جـــدول 

الموضوعات التالية:
1- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 
ــون  ــ ــانــ ــ ــــوص مــــــــشــــــــروع قــ ــصــ ــ ــخــ ــ بــ
مملكة  انضمام  على  بالموافقة 
ــم  الـــبـــحـــريـــن إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة األمــ
المتحدة بشأن اتفاقات التسوية 

الدولية المنبثقة عن الوساطة.
2- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 
ــروع قــــــــرار لــتــنــظــيــم  ــ ــشـ ــ بــــشــــأن مـ
ذات  القضايا  بعض  مع  التعامل 
األبعاد المالية التي يشترك فيها 
أطراف خارج النطاق المحلي بما 
الدولية  االتفاقيات  مع  يتماشى 
التي وقعتها مملكة البحرين في 

هذا الجانب.
شـــــــؤون  وزيـــــــــــر  مـــــــذكـــــــرة   -3
المشاريع  بشأن  والماء  الكهرباء 
تــنــفــذهــا هيئة  ــتـــي  الـ والـــبـــرامـــج 
والــمــاء ضــمــن برنامج  الــكــهــربــاء 
والتي   ،)2022-2019( الحكومة 
هــذه  مـــن  تــنــفــيــذ %78  أظـــهـــرت 
المذكرة  تضمنت  كما  المشاريع، 
ــة ومــــشــــاريــــعــــهــــا  ــئــ ــيــ ــهــ خــــطــــط الــ
الــمــســتــقــبــلــيــة ومـــنـــهـــا الــمــرحــلــة 
إلنتاج  الــدور  من محطة  الثانية 
والــتــي ستلبي  والـــمـــاء  الــكــهــربــاء 
الطاقة  مــن  المملكة  متطلبات 
والتنموية  االسكانية  للمشاريع 
واالســتــثــمــاريــة حــتــى عـــام 2027، 
إلنشاء  مشاريع   6 إلى  باإلضافة 
ــكــــهــــربــــاء  ــيــــد الــ ــتــــولــ مــــحــــطــــات لــ
و4 مــشــاريــع إلنـــشـــاء شــبــكــة نقل 
كـــهـــربـــاء وتـــطـــويـــر شـــبـــكـــات نــقــل 
الــكــهــربــاء والــمــيــاه، واســتــعــرضــت 
المذكرة كذلك ما تم بشأن نظام 
والــذي  للهيئة  الــجــديــد  الــفــوتــرة 
ــه فــــي ديــســمــبــر  ــيـ تــــم الـــــشـــــروع فـ

2020، واستعدادات الهيئة لفصل 
الطلب  فيه  يــزداد  الــذي  الصيف 

على الطاقة.
على  المجلس  وافـــق  بعدها 

المذكرات التالية:
1- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لــلــشــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
مساهمة  بشأن  المالي  والــتــوازن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي عــــدد من 
يدعم  بــمــا  الــدولــيــة،  المنظمات 
ــا في  ــعـــززهـ خـــبـــرات الــمــمــلــكــة ويـ
دعــم  ومــنــهــا  الــمــجــاالت  مختلف 
وتطوير  البيئية  االستراتيجيات 

البرامج التدريبية.
2- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 
 8 ــلـــى  عـ الـــحـــكـــومـــة  ردود  بــــشــــأن 
بقانون  واقتراح  برغبة  اقتراحات 

مقدمة من مجلس النواب.
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خالل جل�شة المجل�س برئا�شة �شمو ال�شيخ محمد بن مبارك

مجل�س الوزراء ي�شيد بالتوجيه الملكي بتطعيم البحرينيين المقيمين في الخارج

ت��ك��ل��ي��ف وزارت��������ي ال�����ش��ح��ة وال���خ���ارج���ي���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���وج���ي���ه���ات ال�����ش��ام��ي��ة 

التقدير الملكي للجهود الوطنية بقيادة ولي العهد رئي�س الوزراء ُيعد باعثا نحو مزيد من البذل والعطاء

اأن التقي�د باالإج�راءات االحترازي�ة والمب�ادرة بالتطعي�م �ش�يعززان ح�شان�ة المجتم�ع المجل��س يوؤك�د 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل تر�ؤ�س جلسة مجلس الوزراء.

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس الشيخ سلمان بن 
السامي  الملكي  األمــر  بمناسبة صــدور  وذلــك  العهد  ولــي  ديــوان سمو  رئيس  آل خليفة  أحمد بن سلمان 

بتعيينه في منصبه الجديد.
التهاني،  له عن خالص  معربا  آل خليفة،  أحمد  بن  بالشيخ سلمان  الوزير  رحب  اللقاء،  بداية  وفي 

بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بتعيينه رئيسا لديوان سمو ولي العهد.
التعاون والتنسيق، باإلضافة إلى بحث عدد من  الكفيلة بتعزيز  اللقاء استعراض السبل  وتم خالل 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

} وزير الداخلية يستقبل رئيس ديوان ولي العهد.

وزي�ر الداخلي�ة ي�ش�تقبل رئي��س دي�وان ول�ي العه�د

ويهن��ئه ب��ش��دور الأم��ر الم��لكي ال�ش��امي بت�عيينه

ــنـــت ســعــيــد  ــة بـ ــقـ ــائـ أكـــــــدت فـ
مركز  أن  الصحة  وزيــرة  الصالح 
تدشينه  تـــم  الــوطــنــي  الــجــيــنــوم 
تـــنـــفـــيـــذا لـــتـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
الـــــوزراء، مــشــددة  رئــيــس مجلس 
على  الصحة  وزارة  حــرص  على 
تــنــفــيــذ هـــــذه الـــتـــوجـــيـــهـــات لــمــا 
إسهام  مــن  المركز  هــذا  سيمثله 
فــــــي الـــــوقـــــايـــــة مــــــن األمــــــــــراض 
استراتيجيات  وتطوير  الوراثية 

وقائية وعالجية فعالة.
الحكومة  دعـــم  وفـــي ســيــاق   
لــلــعــلــوم الــصــحــيــة الــمــبــتــكــرة في 
واألمــراض  الجينوم  علم  مجال 
المجتمع  تــواجــه  التي  الــوراثــيــة 
البحريني، ومن منطلق حرصها 
عــــلــــى رفــــــــع جــــــــــودة الــــخــــدمــــات 
الصحية والوقاية من األمراض، 
وبـــــصـــــفـــــة خــــــاصــــــة األمــــــــــــراض 

الوراثية والمستعصية والفتاكة، 
وأخذًا بأحدث األساليب العلمية 
المبتكرة، من خالل إنشاء مركز 
مــتــخــصــص لــتــحــلــيــل الــجــيــنــات، 
الوطني  الجينوم  مركز  يــواصــل 
عــمــلــه فــي اإلســـهـــام فــي الــوقــايــة 
مــن األمـــراض الــوراثــيــة وتطوير 
أدوية فعالة لعالجها، ما يساعد 
ووقاية  حياة صحية  توفير  على 
الحالية  لألجيال  األمــراض  من 

والقادمة.
 وأضــافــت وزيـــرة الصحة أن 
أشواطا  قطع  المختص  الفريق 
إنجاز  تــم  إذ  الــيــوم،  حتى  كبيرة 
في  المتمثلة  الــمــهــام  مــن  عـــدد 
استكمال العدد المقرر للمرحلة 
 6000 والــبــالــغ  للمشروع  االولـــى 
عينة   2000 ضمنها  مــن  عــيــنــة، 
ــيـــن بــــــأمــــــراض نـــــــادرة  ــابـ ــلـــمـــصـ لـ
وذويــهــم، و4000 عينة أخــرى من 
الــمــشــاركــيــن االخـــريـــن، وأشــــارت 

إلــى أنــه مــن الــمــأمــول استكمال 
بــــاقــــي الــــعــــيــــنــــات الـــمـــســـتـــهـــدفـــة 
ــة مــــن خــطــة  ــيـ ــانـ ــثـ لـــلـــمـــرحـــلـــة الـ
الـــمـــشـــروع بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
ــة إلــــى قــيــام  ــافـ ــاإلضـ الــــجــــاري، بـ
ــروع الــجــيــنــوم  ــشــ فـــريـــق عـــمـــل مــ
ــدة دراســــــات  ــ ــراف عـــلـــى عـ ــ ــاإلشـ ــ بـ
كورونا  فيروس  بجينوم  متعلقة 
المصابين  وجينوم   )19 )كوفيد 
لـــمـــعـــرفـــة الـــجـــيـــنـــات الــمــتــعــلــقــة 

بشدة اإلصابة.
الــجــيــنــوم   وقـــالـــت إن مــركــز 
الــــــوطــــــنــــــي ســــــــــوف يــــســــهــــم فـــي 
الــوقــايــة مــن األمــــراض الــوراثــيــة 
وتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات وقــائــيــة 
وعالجية فعالة، ما يساعد على 
تــوفــيــر حــيــاة صحية خــالــيــة من 
األمـــــــــراض لـــألجـــيـــال الــحــالــيــة 
وزارة  الـــتـــزام  مـــؤكـــدة  والـــقـــادمـــة، 
ــة بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــط  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــادة وتــيــرة  الــمــوضــوعــة بــهــدف زيــ

على  ينعكس  بــمــا  فيها  الــتــقــدم 
المنجزات  مــن  الــمــزيــد  تحقيق 
الــتــنــمــويــة لــلــمــمــلــكــة وأبــنــائــهــا، 
والتوصيات حول مركز الجينوم 
ــــدف مـــن  ــهــ ــ الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــــذي يــ
ألــف عينة  إلــى جمع 50  خــاللــه 
ــوات وإنـــشـــاء  ــنــ خـــــالل خـــمـــس ســ
قـــاعـــدة بــيــانــات وطــنــيــة شــامــلــة، 
وذلــــك بــهــدف تــحــســيــن الــجــودة 
التقنيات  تبني  فــي  واالســتــمــرار 
ــي الـــصـــحـــة والـــتـــي  الـــحـــديـــثـــة فــ
ستساعد على التشخيص ووضع 

الحلول المبتكرة للمواطنين.
 ودعا مركز الجينوم الوطني 
المشاركة  إلــى  الكريم  الجمهور 
للجينوم  الوطني  الــمــشــروع  فــي 
الــدم  بعينات  الــتــبــرع  مــن خـــالل 
لــلــدراســة  الصحية  الــمــراكــز  فــي 

الــجــيــنــيــة، وفــــي حــــال وجــــود أي 
باإلمكان  اســتــفــســارات  أو  أسئلة 
المراسلة على البريد االلكتروني 
genome@health.gov.

.bh

وزي���رة ال�شح���ة: م���ن الماأم���ول ا�ش���تكمال العين���ات الم�ش���تهدفة

للمرحل�ة القادم�ة م�ن م�ش�روع الجين�وم بحل�ول نهاي�ة الع�ام ا لحال�ي

} وزيرة الصحة.

ــيـــصـــل بـــــن جــبــر  ــتــــمــــع عـــــبـــــداهلل بـــــن فـ اجــ
الدوسري مساعد وزير الخارجية، عبر االتصال 
اإللــكــتــرونــي الــمــرئــي، مـــع كـــاي ثــامــو بــوكــمــان 
سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى مملكة 
الشيخة عائشة  السفيرة  بحضور  الــبــحــريــن، 
بأعمال  القائم  بنت أحمد بن صقر آل خليفة 
القرينيس  إبراهيم  وأحمد  المنظمات،  قطاع 

رئيس قطاع الشؤون األوروبية.
وزير  مساعد  استعرض  االجتماع،  وخــالل 
الــخــارجــيــة عـــالقـــات الــصــداقــة الــمــتــيــنــة الــتــي 
تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا 
ــا تــتــســم بــه مــن تــطــور وشــمــول  االتـــحـــاديـــة، ومـ
دفع هذه  أهمية  مؤكًدا  كافة،  المستويات  على 
أرحـــب، خــدمــة للمصالح  آفـــاق  الــعــالقــات نحو 

المشتركة.

مــن جــانــبــه، أعـــرب كــاي ثــامــو بــوكــمــان عن 
اعتزازه بما وصلت إليه العالقات الثنائية بين 
االتحادية  ألمانيا  وجمهورية  البحرين  مملكة 
من مستوى متقدم، مؤكًدا حرصه على تعزيز 
هـــذه الــعــالقــات فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، بما 
والشعبين  البلدين  على  والنفع  بالخير  يعود 
دوام  الــبــحــريــن  لمملكة  متمنًيا  الــصــديــقــيــن، 

التقدم واالزدهار. 
ــدد من  ــرى خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث عــ ــ وجـ
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك. 
كــمــا اجــتــمــع عــبــداهلل بــن فــيــصــل بــن جبر 
الدوسري مساعد وزير الخارجية، عبر االتصال 
سفيرة  تشاكيل  ايسن  مع  المرئي،  اإللكتروني 
لــــدى مملكة  الــمــعــيــنــة  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة 
الــبــحــريــن، بــحــضــور الــســفــيــرة فــاطــمــة عــبــداهلل 

الظاعن رئيس قطاع الشؤون األفروآسيوية.
ــر  ــاع، أشــــــاد مـــســـاعـــد وزيــ ــمــ ــتــ وخــــــالل االجــ
الــــخــــارجــــيــــة بـــمـــســـتـــوى الــــعــــالقــــات الــثــنــائــيــة 
والجمهورية  البحرين  مملكة  بين  المتميزة 
على  البحرين  مملكة  حــرص  مــؤكــًدا  التركية، 
ــاون والــتــنــســيــق الـــمـــشـــتـــرك بــيــن  ــعـ ــتـ تـــعـــزيـــز الـ

البلدين الصديقين على كافة األصعدة.
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت ايــســن تــشــاكــيــل عن 
تقديرها للمستوى المتميز الذي وصلت إليه 
والجمهورية  البحرين  مملكة  بين  الــعــالقــات 
ــاء بــالــعــالقــات  ــقـ الــتــركــيــة، مــؤكــدة أهــمــيــة االرتـ
الثنائية بين البلدين الصديقين إلى مستويات 

عالية من التعاون في مختلف المجاالت.
ــدد من  ــرى خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث عــ ــ وجـ
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك. 
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أشادت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس 
لدن  مــن  السامية  الملكية  بالتوجيهات  الــنــواب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
العمل  المفدى، بمباشرة  البالد  آل خليفة عاهل 
المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم  على 

في الخارج ضد فيروس كورونا.
السامية  الملكية  التوجيهات  هذه  ان  وأكدت 
من  واالهتمام  والحرص  للرعاية  استمرارا  تأتي 
ــن وســالمــة  جـــاللـــة الــمــلــك الــمــفــدى لــضــمــان أمــ
الـــجـــمـــيـــع، ومــــــا تـــولـــيـــه مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مــن 
والــخــارج،  الــداخــل  فــي  مواطنيها  لــشــؤون  متابعة 
الحكومة  مــن  المتواصلة  الــجــهــود  ضمن  وذلـــك 
بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
الشاملة  والمنهجية  الحثيثة  والمتابعة  الــوزراء، 

والمتكاملة لفريق البحرين.
الــبــحــريــن تمضي  مــمــلــكــة  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
والمقيمين فيها، وفق  قدما في رعاية مواطنيها 
أفضل السبل واإلجراءات، والرعاية والتسهيالت، 
واالرتــــقــــاء بــالــخــدمــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة، مع 
وتعزيز  الوقائية،  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام 
ثقافة المجتمع الواعي، وباعتبار ان االنسان هو 
الوطن  في  االمثل  واالستثمار  الحقيقية  الثروة 
للحكومة  النواب  مجلس  دعــم  عن  معربة  دائما، 
الملكية  الــتــوجــيــهــات  لتنفيذ  الــبــحــريــن  وفــريــق 
الــســامــيــة، وفـــي تــقــديــم كــافــة الــخــدمــات الــالزمــة 

والرعاية المطلوبة للمواطنين البحرينيين.
و أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
التوجيهات السامية من لدن حضرة  أن  الشورى، 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
العمل  بمباشرة  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة، 
المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم  على 
في الخارج ضد فيروس كورونا )كوفيد-19(، تمثل 
امتداًدا لنهج إنساني حكيم وراسخ لدى جاللته، 
مستمر  وحــرص  النبيلة  األبوية  الرعاية  وتعكس 
من جاللته، على صحة وسالمة المواطنين داخل 
وخارج مملكة البحرين، وتقديم أفضل مستويات 

الرعاية الصحية والخدمات العالجية.
وأعــــرب رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى عــن الفخر 
واالعتزاز بالتوجيه السامي من لدن جاللة الملك 
الــمــفــدى، والــــذي يــأتــي فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل 
التصدي  في  المتميزة  البحرين جهودها  مملكة 
التي  والريادة  اإلنجاز  أن  مؤكدا  كورونا،  لجائحة 
للجائحة  التصدي  البحرين في  تحققها مملكة 
وفـــق خــطــط وإجــــــراءات مـــدروســـة، جـــاءت بفضل 
التوجيهات والدعم الكبير من لدن جاللة الملك 

المفدى.
وأشـــــــاد رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى بــالــجــهــود 
فريق  به  يقوم  الــذي  الــدؤوب  والعمل  المخلصة، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بقيادة  البحرين 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
ــوزراء، حــيــث إن الــتــفــانــي واإلخــــالص  ــ ــ مــجــلــس الـ
الطبية  الـــكـــوادر  تمتلكها  الــتــي  التضحية  وروح 
والــتــمــريــضــيــة واإلداريـــــــة أصــبــحــت مــحــل تــقــديــر 
بالمتابعة  مــنــّوًهــا  الــجــمــيــع،  مـــن  وثـــنـــاٍء  وإشـــــادة 
الــمــبــاشــرة واالهــتــمــام الــمــتــواصــل مــن لـــدن سمو 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، والـــحـــرص 
اللقاحات والخدمات  توافر  على االطمئنان على 
لجميع  المتكاملة  الصحية  والرعاية  العالجية 
المواطنين والمقيمين في شتى مناطق البحرين.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الخطوة 
بــإنــشــاء مصنع جديد  الــحــكــومــة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
لفيروس  الــمــضــادة  التطعيمات  وتصنيع  إلنــتــاج 
كورونا في البحرين بالتعاون مع جمهورية روسيا 
المنظومة  فــي  نوعية  نقلة  سُتشكل  االتــحــاديــة، 
إسهاماتها  وستعزز  البحرين،  بمملكة  الصحية 
وتــعــاونــهــا مـــع الــمــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي الــتــصــدي 

للجائحة.
وثّمن رئيس مجلس الشورى الدور المحوري 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ ــة والـ ــحـ ــوم بــــه وزارتــــــــــا الـــصـ ــقــ الـــــــذي تــ
يقيم  الــتــي  الــــدول  مــع  والــمــتــابــعــة  التنسيق  فــي 
على  حصولهم  لضمان  وذلـــك  بحرينيون،  فيها 
التطعيمات وفق األنظمة واإلجراءات التي تعمل 
بها الدول، وبما ُيسهم في تنفيذ توجيهات جاللة 

الملك المفدى.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ حصول 
أكثر من مليون شخص من المواطنين والمقيمين 
ــى مــن الــلــقــاحــات الــمــتــوافــرة  عــلــى الــجــرعــة األولــ
الحملة  خطة  نــجــاح  على  يــدل  للجميع  مــجــاًنــا 
إيجابية  مـــؤشـــرات  ويــعــطــي  للتطعيم،  الــوطــنــيــة 
التصدي  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة  بــقــدرة  وتــفــاؤل 
خالل  مــن  الجميع،  وتــكــاتــف  بتضافر  للجائحة 
استمرار المبادرة في التسجيل ألخذ التطعيمات، 
إلـــــى جـــانـــب االلـــــتـــــزام بــــــاإلجــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
االحترازية، والتعليمات الرسمية التي تصدر عن 
الفريق الوطني الطبي للتصدي للجائحة، داعًيا 
المولى عز وجل أن يزيل الوباء والبالء عن مملكة 
البحرين، ودول العالم، ويحفظ المملكة من كل 
سوء ومكروه، ويديم عليها األمن واألمان في ظل 

القيادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى.
ــرب الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد  ــ كــمــا أعـ
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئيس  للصحة 
التقدير  بــالــغ  عــن  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  لفيروس 
صاحب  لحضرة  السامية  بالتوجيهات  واالعتزاز 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــالد الــمــفــدى بــمــبــاشــرة الــعــمــل عــلــى تطعيم 
الخارج  فــي  المقيمين  البحرينيين  المواطنين 
ضد فيروس كورونا ممن لم يتمكنوا من الحصول 

على التطعيم.
بغريبة  ليست  السامية  التوجيهات  أّن  وأكــد 

الـــذي عــودنــا دائــمــًا  الــمــفــدى  على جــاللــة الملك 
وفي جميع المحطات الحرص الكبير واالهتمام 
الــبــالــغ بــمــصــلــحــة الــمــواطــن الــبــحــريــنــي ورعــايــة 
أو خارجها، وهو  المملكة  شؤونه ســواء في داخــل 
الثاقبة  اإلنسانية  النظرة  على  يــدل  الــذي  األمــر 
أبــنــائــه المواطنين  كــافــة  لــرعــايــة صــحــة وســالمــة 
أينما وجدوا، وهو بال شك نهج حميد وراسخ في 

مملكة البحرين.
السمو  لصاحب  الــدؤوبــة  المتابعة  ثّمن  كما 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إذ يقود 
ســمــوه فــريــق الــبــحــريــن نــحــو الــمــضــي بــثــبــات في 
مسارات  لمختلف  ُوضــعــت  التي  الخطط  تنفيذ 
والحد  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  فيروس  مع  التعامل 
من تداعياته، بروٍح مفعمة بحب التحدي واألمل 
اهلل  بعون  ستتكلل  التي  التحديات،  بلغت  مهما 

بالنجاح والتوفيق.
وأعــــــرب نــيــابــة عـــن كـــافـــة مــنــتــســبــي الــفــريــق 
الــوطــنــي والــقــطــاع الــطــبــي عـــن عــظــيــم الــتــقــديــر 
الملك  لجاللة  السامية  للتوجيهات  واالمــتــنــان 
المتواصلة ودعمه الالمحدود  المفدى ومتابعته 
وتــقــديــره الــبــالــغ لــجــهــود الــفــريــق الــوطــنــي وكــافــة 
ــرق الــمــســانــدة، لــتــجــاوز الــظــروف  ــفـ الــجــهــات والـ
ــبــــات مــــن خـــالل  الــصــحــيــة الـــراهـــنـــة بــعــزيــمــة وثــ
مواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية واإلقبال 
المجتمع  أفــراد  كافة  من  التطعيم  على  الــواســع 
ــــى تــحــقــيــق األهــــــــداف الـــمـــنـــشـــودة فــي  ــواًل إلـ ــ ــ وصـ
على  حفاظًا  الفيروس  انتشار  مــعــدالت  تسطيح 

صحة وسالمة الجميع.
الصالح  سعيد  بنت  فائقة  االســتــاذة  وثمنت 
وزيرة الصحة عاليا التوجيهات السامية لحضرة 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
العمل  بــمــبــاشــرة  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة، 
المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم  على 
لم يتمكنوا  كورونا ممن  الخارج ضد فيروس  في 

من الحصول على التطعيم.
وأكدت وزيرة الصحة أن التكليف السامي من 
المجلس لوزارتي الصحة والخارجية محل تقدير 
واهتمام، مبينة استعداد وزارة الصحة التام للبدء 
الفوري بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن اتخاذ 
السامية  التوجيهات  بوضع  الكفيلة  ــراءات  اإلجــ

واستكمالها على أكمل وجه.
ولفتت الوزيرة »الصالح« إلى أن هذه المبادرة 
ــن قـــبـــل جـــاللـــة الــمــلــك  ــة الـــســـامـــيـــة مــ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
هي  ومـــا  جــاللــتــه،  عــلــى  بغريبة  ليست  الــمــفــدى، 
التي  السابقة،  الــمــبــادرات  لسلسلة  استكمال  اال 
تعكس حب وعطاء األب من لدن جاللته ألبنائه 
بتوفير الرعاية الصحية، وتقديم أرقى الخدمات 
صحة  أجــل  مــن  والــوقــائــيــة،  والعالجية  الصحية 

وسالمة الجميع.
وأعربت عن عظيم امتنانها للمتابعة الدؤوبة 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، بقيادة فريق البحرين والمضي بثبات في 
تنفيذ الخطط التي ُوضعت من أجل أن يحظى 
في  ســواء  واالهتمام  بالرعاية  المواطنين  جميع 
القاعدة  يؤكد  مــا  وهــو  أو خــارجــه،  داخــل وطنهم 
مسارات  جميع  فــي  البحرين  منها  تنطلق  التي 
هو  البحريني  المواطن  تجعل من  والتي  عملها، 
الوطنية  الجهود  العمل ومحوره، وهو غاية  مدار 

جميعا.
واخــتــتــمــت وزيــــــرة الــصــحــة فــائــقــة الــصــالــح 
الكرام  ووطــن  واألمـــان  األمــن  ببلد  »نفخر  قائلة: 
.. وبالروح األبوية من قائد مسيرة الخير، ابقاها 
الــبــحــريــن«.  عـــزا وســنــدا لمملكة  وابــــدا  ــا  اهلل دومـ
موضحة بأن البحرين كانت دائما سباقة ومتأهبة 
البحرين  والمكتسبات في مملكة  األرواح  لحفظ 
وخــارجــهــا وأن الــمــواطــن الــبــحــريــنــي يــأتــي دائــمــا 
النجاح في  أن  اعتبار، مؤكدة على  كل  وفــوق  أوال 
في  سيوثق  الجائحة  ومــراحــل  تــداعــيــات  تخطي 
الوطن في  أبناء  التاريخ، كنقطة مضيئة صنعها 

ظل ظروف استثنائية صعبة.
سلمان  المحرق  محافظة  محافظ  رفع  كما 
بـــن عــيــســى بـــن هـــنـــدي الــمــنــاعــي بــاســمــه وبــاســم 

خالص  وقــراهــا  مدنها  بكافة  المحافظة  أهــالــي 
الملكي  المقام  إلــى  والتقدير  واالمــتــنــان  الشكر 
البالد  عــاهــل  الــجــاللــة  الــســامــي لحضرة صــاحــب 
على  العمل  بمباشرة  جاللته  لتوجيه  الــمــفــدى 
في  المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم 
الخارج ضد فيروس كورونا ممن لم يتمكنوا من 
الــتــطــعــيــم، حــيــث أكـــد المحافظ  الــحــصــول عــلــى 
إطار  في  يأتي  السامي  الملكي  التوجيه  هــذا  أن 
وفي  كانوا  أينما  البحرين  بأبناء  جاللته  اهتمام 
على  حصولهم  وضمان  العالم  دول  من  دولــة  أي 
والــخــارج  الــداخــل  فــي  والــخــدمــات  الرعاية  أفضل 

على حد سواء. 
البحرين  مملكة  أن  إلـــى  الــمــحــافــظ  ولــفــت 
وعــبــر فــريــقــهــا الــوطــنــي بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لم تغفل 
مساواة  خــالل  مــن  المملكة  أرض  على  مقيم  أي 
بجرعات  وكــذلــك  الصحية  بــالــخــدمــات  الجميع 
الــتــطــعــيــم وفـــق آلــيــة إلــكــتــرونــيــة تــضــمــن سهولة 

وسرعة الخدمات. 
واخـــتـــتـــم الــمــحــافــظ تــصــريــحــه بــنــقــل شكر 
وامتنان أهالي المحافظة لجاللة الملك المفدى 
وســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء حــفــظــهــم اهلل 
ورعاهم، مؤكدا أن المملكة ماضية بنجاح في هذه 
الفائقة  والــرعــايــة  االهتمام  خــالل  مــن  الجائحة 
اليوم  وطالت  والمقيمين،  للمواطنين  المقدمة 

المواطنين بالخارج. 
وأكد سلمان ناصر رئيس مجموعة »حقوقيون 
مستقلون« أن التوجيه الملكي السامي من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى بمباشرة العمل على تطعيم 
الخارج  فــي  المقيمين  البحرينيين  المواطنين 
ضد فيروس كورونا ممن لم يتمكنوا من الحصول 
على التطعيم، يأتي ضمن سلسلة من التوجيهات 
الــمــلــكــيــة الــتــي أســهــمــت فـــي الــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 
الجائحة، وحماية المواطن، وأكدت على الحقوق 
واالقتصادية  واالجتماعية  والسياسية  المدنية 

والثقافية.
وأشاد عاليًا بالتوجيه الملكي السامي الذي 
فيهم  بمن  البحرين  بأبناء  اهتمام جاللته  يؤكد 
على  حصولهم  وضــمــان  الــخــارج،  فــي  المقيمون 
مبعثها  التي  الصحية  والخدمات  الرعاية  أفضل 
الــعــدل والــمــســاواة فــي ظــل الــظــروف االستثنائية 

التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
 وأشـــــار إلــــى أن الــتــوجــيــه الــمــلــكــي الــســامــي 
األخير يأتي ضمن سلسلة من التوجيهات الملكية 
الجائحة  آثـــار  مــن  التخفيف  فــي  أســهــمــت  الــتــي 
عــلــى الــمــواطــن والــمــقــيــم، وأكــــدت عــلــى الحقوق 
واالقتصادية  واالجتماعية  والسياسية  المدنية 
والثقافية، أبرزها في 17 مارس 2020 تم التوجيه 
دعمًا  ديــنــار  مليارات  بــــ4.3  مالية  حزمة  بــإطــالق 
للمواطنين والقطاع الخاص في ضوء اإلجراءات 
العالمي  االنتشار  انعكاسات  من  للحد  المتخذة 
ــارس تـــم الــتــوجــيــه  ــ ــا، وفــــي 21 مـ ــورونــ لــفــيــروس كــ
العاملة  لــأم  الــمــنــزل  مــن  العمل  نــظــام  بتطبيق 
الحكومية،  والــمــؤســســات  والهيئات  الــــوزارات  فــي 
الملكية  المؤسسة  توجيه   2020 مـــارس   27 وفــي 
المحتاجة  األســر  لمساعدة  اإلنسانية  لأعمال 
لدى المؤسسة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية 
مـــارس 2020   31 وفــي  الجائحة،  مــن  والــمــتــضــررة 
العالجية  بالخدمات  الحكومة  بتكفل  التوجيه 
للعمالة الوافدة تحت الحجر االحترازي ، وفي 12 
أبريل توجيه جاللته كلمة إلى الطلبة والطالبات 
والجهود الوطنية للتصدي للجائحة عبر اتصال 

مرئي ببرنامج مجتمع واعي.
وهــي تشيد  المجموعة  أن  إلــى  ناصر   ولفت 
بالتوجيهات السامية إال أنها تؤكد أن النجاحات 
التي حققتها مملكة البحرين في محاربة جائحة 
التوجيهات  لـــوال  لتتحقق  تــكــن  لــم  )كـــوفـــيـــد19( 
الــســامــيــة مــن لـــدن جــاللــة الــمــلــك عــاهــل الــبــالد، 
والــتــي أكــــدت عــلــى األمــــن والــطــمــأنــيــنــة، والــعــدل 
عمل  وديناميكية  اإلنــســان،  وحــقــوق  والــمــســاواة، 
الــحــكــومــة بــرئــاســة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 

في  تمثلت  الــتــي  االستباقية  والــخــطــوات  العهد، 
منظومة اإلجراءات والتدابير لمواجهة الجائحة.

كما ثمن رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد 
لدن  من  السامية  الملكية  التوجيهات  االنصاري 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى بمباشرة العمل على 
في  المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم 
الخارج ضد فيروس كورونا، مؤكدًا ان التوجيهات 
الملكية استمرار للنهج السامي باالهتمام بصحة 

المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للبحرين.
لإلنسان  رعايتها  أثبتت  البحرين  إن  وقـــال 
ــن خـــــالل تــقــديــم  ســــــواء الــــمــــواطــــن والـــمـــقـــيـــم مــ
الـــفـــحـــوصـــات بــشــكــل مــســتــمــر ويــــومــــي ومــتــابــعــة 
وصــواًل  العالج  وتقديم  والمخالطين  المصابين 
الى تقديم اللقاحات بشكل مجاني، مؤكدًا ان هذا 

العمل يجسد النهج اإلنساني لمملكة البحرين.
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بجهود  ونــوه 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
ــوزراء وقــيــادتــه االحــتــرافــيــة لــلــفــريــق الــوطــنــي،  ــ الــ
في  العاملون  به  يقوم  الــذي  الكبير  الــدور  مؤكدا 
مختلف الــقــطــاعــات فــي الــصــفــوف االمــامــيــة من 

أجل تجاوز األزمة وحفظ األرواح.
بدوره أكد النائب د. هشام العشيري أن مملكة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  البحرين 
المفدى  البالد  آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
للتقدم  كــمــرآة  اإلنــســانــي  نهجها  تــقــديــم  تــواصــل 
العالمي، مشيدا  والتفرد والريادة على المستوى 
العمل  بمباشرة  السامية  الملكية  بالتوجيهات 
المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم  على 

في الخارج ضد فيروس كورونا.
ــر أن الـــرعـــايـــة األبـــويـــة مـــن قــبــل جــاللــة  ــ وذكـ
إلحاطة  مهما  درســـًا  تمثل  شعبه  ألبــنــاء  الملك 
واالهــتــمــام  بــالــرعــايــة  الحكيمة  الملكية  الــقــيــادة 
للمواطنين سواء في داخل وطنهم أو خارجه، وهو 
ما يؤكد القاعدة التي تنطلق منها البحرين في 
جميع مسارات عملها، والتي تجعل من المواطن 
غاية  وهـــو  ومـــحـــوره،  الــعــمــل  ــدار  مـ هــو  البحريني 

الجهود الوطنية جميعا.
السامية  اإلنــســانــيــة  الــمــبــادرة  هـــذه  أن  وبــّيــن 
خطوة  في  تأتي  المفدى  الملك  جاللة  قبل  من 
حملت  سابقة،  مــبــادرات  سلسلة  وضمن  متقدمة 
مجانًا  اللقاح  بتوفير  لدن جاللته  من  توجيهات 
الخدمات  أرقى  وتقديم  المجتمع جميعا،  ألبناء 
صحة  أجــل  مــن  والــوقــائــيــة،  والعالجية  الصحية 

وسالمة الجميع.
مــن جــانــبــه أكـــد الــنــائــب حــمــد الــكــوهــجــي أن 
الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة لــحــضــرة صــاحــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمباشرة العمل 
المقيمين  البحرينيين  المواطنين  تطعيم  على 
ــيـــروس كــــورونــــا تـــؤكـــد حــرص  ــد فـ ــي الــــخــــارج ضـ فـ
في  المواطنين  وصحة  بسالمة  جاللته  واهتمام 
كــل مــكــان ســـواء عــلــى أرض الــوطــن او بــالــخــارج، 
ــيـــة مــــن جــاللــتــه  مـــشـــيـــدًا بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الـــســـامـ
يقوم  التي  الوطنية  للجهود  الحثيثة  ومتابعته 
بها فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بجهود  ونــوه 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
الوزراء في قيادة الفريق الوطني لمواجهة فيروس 
الفريق  يتخذها  التي  القرارات  أثبتت  إذ  كورونا، 
الـــى المصلحة  أنــهــا احــتــرافــيــة وتــنــظــر  الــوطــنــي 

الوطنية وسالمة المواطنين والمقيمين.
ــال إن مــمــلــكــة الــبــحــريــن قــدمــت الــرعــايــة  وقــ
سواء،  حد  على  والمقيمين  للمواطنين  الكاملة 
وذلك من خالل توفير الفحوصات بشكل مجاني 
ومــســتــمــر حــيــث تــصــل الــفــحــوصــات الــيــومــيــة الــى 
العالج  تقديم  الــى  إضافة  يومي  ألــف فحص   20
عدد  وصــل  حتى  المواطنين  وتطعيم  بالمجان، 

من تلقوا الجرعة األولى إلى مليون فرد.
حرص  تؤكد  الوطنية  الجهود  هــذه  أن  وأكــد 
مملكة البحرين في ظل التوجيهات السامية على 
الــحــفــاظ على ســالمــة االنــســان، مــشــددًا على ان 

البحرين بحكمة قيادتها ووعي الشعب البحريني 
االمــان  بــر  الــى  األزمـــة وتعبر  والــتــزامــه ستتجاوز 

بقوة وصالبة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمـــــــن الـــوطـــنـــي الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد الــســيــســي 
البوعينين »أن توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
المفدى، بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين 
فيروس  ضد  الخارج  في  المقيمين  البحرينيين 
أجل  من  جاللته  لحرص  استمرارا  تأتي  كــورونــا، 
ضمان أمن وسالمة الجميع ضمن مبادرة إنسانية 
الــمــبــادرات  تــأتــي اســتــكــمــاال لسلسلة مــن  ســامــيــة 
اإلنــســانــيــة الــكــريــمــة والــمــســتــمــرة بــهــدف تــوفــيــر 
التطعيم مجانا للجميع من دون استثناء، مثمنا 
ولي  الملكي  السمو  لصاحب  الــدؤوبــة  »المتابعة 
سموه  يقود  حيث  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد 
ــى الــمــضــي بــثــبــات فـــي تنفيذ  فــريــق الــبــحــريــن إلـ
الخطط التي ُوضعت لمختلف مسارات التعامل 

مع فيروس كورونا«.
قدما  تمضي  الــبــحــريــن  مملكة  »أن  وأضــــاف 
أفضل  وفـــق  والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن  رعــايــة  فــي 
اإلجـــــراءات والــرعــايــة والــتــســهــيــالت، مــع االلــتــزام 
باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار الجائحة 
البحرين  أرض  عــلــى  يــعــيــش  إنــســان  أي  بــاعــتــبــار 
التوجيهات  هـــذه  وتــأتــي  لــلــوطــن،  حقيقية  ثـــروة 
الكريمة الستكمال تلك الرؤى التي تعكس حرص 
جاللته على كل مواطن سواء داخل أو حتى خارج 

البحرين«.
مملكة  أن   « إلــى  البوعينين  السيسي  ولفت 
العالم  البحرين حرصت ومنذ بدء الجائحة في 
ــعـــالج لجميع  عــلــى تــوفــيــر كـــل ســبــل الــوقــايــة والـ
وبشكل  تــوفــرت  مــا  متى  والمقيمين  المواطنين 
للتوجيهات  تنفيذا  دون تمييز وذلك  مجاني من 
الملكية السامية من عاهل البالد المفدى حفظه 
والتي  كــورونــا،  لفيروس  التصدي  فــي  ــاه،  ورعـ اهلل 
فريق  يبذلها  الــتــي  الجلية  الــجــهــود  فــي  تــبــلــورت 
ولي  سمو  بقيادة  التنسيقية  واللجنة  البحرين 
العهد رئيس الوزراء في قيادة األزمة الصحية عبر 
الزمنية  المدة  وتقليص  التطعيم  وتيرة  تسريع 
في  وذلك  معدودة  أياما  لتصبح  اللقاحات  ألخذ 
سبيل تحقيق الوقاية والتحصين ألكبر عدد من 

المواطنين والمقيمين«.
عضو  النعيمي  ماجد  علي  د.  النائب  وثمن 
بمجلس  والــقــانــونــيــة  التشريعية  الــشــؤون  لجنة 
لحضرة  الــســامــيــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات  الـــنـــواب 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بمباشرة  ورعــاه  اهلل  المفدى حفظه  البالد  عاهل 
البحرينيين  الــمــواطــنــيــن  تــطــعــيــم  عــلــى  الــعــمــل 
ــروس كـــورونـــا  ــيــ ــد فــ ــارج ضــ ــ ــــخـ ــي الـ الــمــقــيــمــيــن فــ
»كوفيد-19«، مؤكدا أن اهتمام جاللته بالمواطن 
البحريني حيثما حل وكان ليس بوليد اللحظة، 
إذ طالما كان المواطن البحريني أولوية في نهج 

ملك اإلنسانية. 
ــو لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــتــشــريــعــيــة  وقـــــــال عـــضـ
جاللته  حـــرص  إن  الــنــواب  بمجلس  والــقــانــونــيــة 
ومــشــاعــره األبــويــة الــدافــئــة تــجــاه أبــنــاء البحرين 
ــارج يــهــيــض الــمــشــاعــر وينمي  ــخـ فــي الـــداخـــل والـ
شعور الفخر بقيادة جاللة الملك المفدى لشعب 
البحرين واالعتزاز باالنتماء لهذا الوطن الغالي، 
مضيفًا أن جاللته لم يدخر يوما جهدا في دعم 

المواطن البحريني وتوفير الرعاية له. 
السمو  صــاحــب  قــيــادة  أن  النعيمي  ــاف  وأضــ
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
لفريق  اهلل  حفظه  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
لمحاربة  بــه  يــحــتــذى  نــمــوذجــا  تسطر  الــبــحــريــن 
األمــن  وتحقيق  الجائحة  هــذه  انــتــشــار  تــداعــيــات 
مواطنين  مــن  الجميع  داعــيــا  للجميع،  واألمــــان 
ومقيمين بضرورة االلتزام واتباع تعليمات الفريق 

الوطني للخروج من هذه المحنة بسالم وأمان.
ــروح الــتــضــحــيــة الــتــي  ــ ــاد د. الــنــعــيــمــي بـ ــ وأشــ
ــة  واإلداريـ والتمريضية  الطبية  الــكــوادر  تمتلكها 
والــتــي أصــبــحــت مــحــل تــقــديــٍر وإشــــادة وثــنــاٍء من 

مــن مليون  أكــثــر  أنَّ حــصــول  إلــى  الجميع، الفــتــا 
شخص من المواطنين والمقيمين على الجرعة 
للجميع،  مجاًنا  المتوفرة  اللقاحات  من  األولــى 
يدل على نجاح خطة الحملة الوطنية للتطعيم، 
مملكة  بقدرة  وتــفــاؤل  إيجابية  مــؤشــرات  ويعطي 
ــتـــصـــدي لــلــجــائــحــة بــتــضــافــر  الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى الـ
وتكاتف الجميع، من خالل استمرار المبادرة في 
االلتزام  جانب  إلى  التطعيمات،  ألخذ  التسجيل 
والتعليمات  االحــتــرازيــة،  والــتــدابــيــر  بـــاإلجـــراءات 
الفريق الوطني الطبي  التي تصدر عن  الرسمية 

للتصدي للجائحة.
وأشادت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن 
الجاللة  صاحب  حضرة  بتوجيهات  عبدالرحيم 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الــمــفــدى بــتــطــعــيــم الــمــواطــنــيــن الــمــقــيــمــيــن في 

الخارج ضد فيروس كورونا )كوفيد-19(.
المفدى  الملك  جاللة  توجيهات  أن  وبينت 
والحرص  أساسية  دعامة  لتشكل  جــاءت  األبــويــة 
اللقاح  على  الــخــارج  فــي  المواطنين  تلقي  على 
فــي ظل  لهم  الصحية  الــرعــايــة  وتــوفــيــر  الــمــضــاد 

الظروف الراهنة.
الـــتـــطـــعـــيـــم هــــو حــصــانــة  ــى أن  ــلـ وشــــــــددت عـ
الــمــلــكــيــة  الــتــوجــيــهــات  وأن  والــمــجــتــمــع،  لــلــفــرد 
الــمــواطــنــيــن في  عــلــى ســالمــة  للمحافظة  جـــاءت 
الخارج، مع تأكيد أهمية االلتزام بكل اإلجراءات 

االحترازية لمواجهة هذا الفيروس.
ونوهت إلى أن المنظومة الصحية المتطورة 
والتي تلقى كل الدعم من القيادة الرشيدة بوأت 
المملكة مكانة متميزة وهو ما يدعونا إلى البحث 
السياحة  لتنشيط  داعــمــة  اقتصادية  حــلــول  عــن 
للسياح  البحرين خيارا مفضال  لتكون  العالجية 
في  للعمل  األخـــرى  المقومات  تــوافــر  جــانــب  إلــى 

خط واحد نحو االرتقاء بالخدمات المقدمة.
الصحية في مملكة  الرعاية  أن  إلى  وأشــارت 
البحرين والتي أثبتت الكوادر الطبية قدرتها على 
التعامل مع الظروف الصحية في ظل الجائحة. 
ــمـــد الـــبـــنـــاي رئــيــس  ــار أحـ ــمـ ــد الـــنـــائـــب عـ ــ وأكــ
عضو  اإلنــســان  لحقوق  الدائمة  النوعية  اللجنة 
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
بمجلس النواب أن انسانية سيدي جاللة الملك 
الــمــفــدى كــانــت دائــمــا ســبــاقــة وحــاضــرة ومتأهبة 
البحرين  والمكتسبات في مملكة  األرواح  لحفظ 
وخارجها وأن المواطن البحريني يأتي دائما أوال 

وفوق كل اعتبار. 
الـــذي تفضل به  الــســامــي  أن األمـــر  ــاف  وأضــ
المواطنين  تطعيم  على  العمل  بمباشرة  جاللته 
تجاوز  حاني  أبــوي  توجيه  الخارج  في  المقيمين 
ــروح  ــالـ ــر االنـــســـانـــيـــة وتـــكـــلـــل بـ ــ فــــي مــضــمــونــه أطـ
تحافظ  بأن  الفكر  عاهدت  التي  الرؤومة  األبوية 
كل  وســخــرت  وأرواحـــهـــم  المواطنين  ســالمــة  على 
االمكانيات وحشدت الصفوف والطواقم سنة تلو 
األخرى وجيال بعد جيل لينعم المواطن باألمن 

واألمان.
ــاد الــبــنــاي بــمــالمــســة تــطــمــيــنــات جــاللــة  ــ وأشـ
الــمــلــك الـــمـــفـــدى كـــافـــة الــشــعــب وصـــلـــب الـــشـــارع 
الــبــحــريــنــي خـــالل الــجــائــحــة وايـــعـــازه تــولــي سمو 
الـــوزراء شخصيا ملف  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
فـــريـــق الــبــحــريــن واشــــرافــــه الـــعـــام عــلــى الــلــجــان 
الــوطــنــيــة لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كـــرونـــا والــتــصــرف 
بكافة االمكانيات لتقليل تبعات الجائحة وحصر 
أضرارها ليهنأ المواطن البحريني بالسالمة في 

حله وترحاله. 
كــمــا ثــمــن الــنــائــب مــحــمــد بـــو حــمــود جــهــود 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــتــوجــيــهــات حـــضـــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الملكي  السمو  صاحب  وبقيادة  المفدى،  البالد 
العهد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان  األمــيــر 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي الــتــصــدي لــجــائــحــة 
ــيــــد-19(، فـــي الــعــمــل عــلــى تطعيم  ــوفــ كـــورونـــا )كــ
الخارج  فــي  المقيمين  البحرينيين  المواطنين 
ضـــد فـــيـــروس »كــــورونــــا«، مـــؤكـــدا  أن تــســخــيــر كل 
إلى ضمان سالمة  الهادفة  واإلمكانيات  الطاقات 
وصحة كل المواطنين، يشعرنا بالفخر واالعتزاز 
لفتة  وهــي  المعطاء،  الــوطــن  هــذا  إلــى  باالنتماء 
ليست غريبة على جاللة الملك المفدى، وايضا 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء فهم دائما يوجهون 
لكل ما من شأنه توفير الرعاية الصحية الكاملة 

للمواطنين.
وقال بو حمود )ما حققه فريق البحرين من 
الثاقبة  الرؤية  إطار  في  يأتي  وإنجازات  نجاحات 
لقيادتنا الرشيدة التي حرصت على تأمين وتوفير 
اللقاح لجميع فئات المجتمع خالل فترة قياسية 
أن تلك  إجــراءات مبسطة وسهلة(، مضيفا  ووفق 
القيادة  من  الكريمة  الرغبة  مدى  تؤكد  القرارات 
الرشيدة في تيسير أمور الحياة على المواطنين 

في ظل ظروف جائحة كورونا )كوفيد19(.
 وأشار بو حمود الى أن اإلشادة التي حصدتها 
المملكة في تعاملها مع الفيروس لهو دليل على 
من جهود  البحرين  فريق  أعضاء  كافة  يبذله  ما 
وسالمة  صحة  على  الحفاظ  لضمان  متواصلة 
جــمــيــع الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، وبـــمـــا يعكس 
التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، وخصوًصا 
والـــتـــحـــديـــات  الـــــظـــــروف  وإدارة  الـــتـــعـــاطـــي  ــــي  فـ
فرص  إلــى  تحويلها  على  والــعــمــل  االستثنائية، 

للبناء والتقدم.

اإ�سادة وا�سعة بالتوجيه الملكي لتطعيم المواطنين المقيمين بالخارج

ف��ع��ال��ي��ات وط���ن���ي���ة:  ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��م��ل��ك��ي��ة ع��ك�����س��ت ال��ع��زي��م��ة 

ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��ادق��ة ب��ال��ح��ر���ص ع��ل��ى ���س��ام��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن

نوه��وا بجه��ود فري��ق البحري��ن بقي��ادة ول��ي العه��د رئي���س ال��وزراء
} جاللة الملك.

من  السامية  الملكية  بالتوجيهات  وطنية  فعاليات  أشـــادت 
آل خليفة  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  لدن حضرة صاحب 
المواطنين  تطعيم  على  العمل  بمباشرة  المفدى،  البالد  عاهل 

البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا.

استمرارا  تأتي  السامية  الملكية  التوجيهات  هــذه  ان  وأكــدوا 
الملك المفدى لضمان  للرعاية والحرص واالهتمام من جاللة 
متابعة  مــن  البحرين  مملكة  توليه  ومــا  الجميع،  وســالمــة  أمــن 
الجهود  وذلـــك ضــمــن  والـــخـــارج،  الــداخــل  فــي  لــشــؤون مواطنيها 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  من  المتواصلة 
الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
لفريق  والــمــتــكــامــلــة  الــشــامــلــة  والمنهجية  الحثيثة  والــمــتــابــعــة 

البحرين.

} رئيسة مجلس النواب.

} أحمد األنصاري.

} رئيس مجلس الشورى.

} محمد السيسي.

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

} د. علي النعيمي.

} محافظ المحرق.

} د. معصومة عبدالرحيم.

} سلمان ناصر.

} عمار البناي.
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ــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل  مـــفـــاجـــأة مــ
العالمية  الشركات  إحــدى  فجرتها 
في صناعة األغذية، وهي لها تواجد 
بــتــاريــخــهــا  الــعــالــم  فـــي جــمــيــع دول 
ــريـــق، وقــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة، مع  ــعـ الـ
مــنــافــســتــهــا الـــشـــرســـة لـــلـــبـــقـــاء فــي 
الـــصـــدارة رغـــم الــتــحــديــات الــكــبــرى 
المنافسين  قبل  من  واجهتها  التي 
أنــهــا  تــحــالــفــوا عــلــيــهــا، إال  الـــذيـــن 
صــمــدت بــتــعــزيــز قــوتــهــا اإلنــتــاجــيــة 
السنوية  أرباحها  من  وتحويل جزء 
معداتها  تطوير  على  الــصــرف  إلــى 

من  العالمي  والتسويق  جــانــب  مــن 
جانب آخر.

هـــــــــــذه الـــــــشـــــــركـــــــة الــــعــــمــــالقــــة 
مــحــل ثــقــة كــبــيــرة بــيــن الـــنـــاس، وإن 
تــصــريــحــهــا كـــان بــمــثــابــة الــصــاعــقــة 
المدوية لما يعرف عنها من التزام 
الغذائية  الــســالمــة  بمعايير  ــارم  صـ
تراعي  التي  منتجاتها،  جودة  ورقي 
ــات الــعــالــمــيــة،  ــراطـ ــتـ فــيــهــا كـــل االشـ
مشاريع  تنفيذ  فــي  دورهـــا  إن  حتى 
معظم  في  المجتمعية  المسؤولية 
دول العالم محل تقدير وإشادة من 

قــبــل أعـــرق الــجــامــعــات الــتــي تــدرس 
مناهج اإلدارة والتسويق التجاري.

التي  الشركة  تصريحات  ورغــم 
أكثر  »بأن  اسمها  ذكر  نتحفظ على 
الغذائية  منتجاتها  مــن   %60 مــن 
والمشروبات التي تنتجها ال تتوافق 
الــمــتــداول للصحة«،  الــتــعــريــف  مــع 
وهــــي الـــتـــي لــديــهــا أكـــثـــر مـــن 1000 
ــيـــة،  ــالـــمـ ــتـــج فـــــي األســـــــــــواق الـــعـ ــنـ مـ
األطـــعـــمـــة  ــــن  مـ كـــبـــيـــرة  نـــســـبـــة  وإن 
والمشروبات -وال سيما المحفوظة 
مـــنـــهـــا- غـــيـــر صــحــيــة عـــلـــى الـــرغـــم 

مـــن كـــل الــتــحــديــثــات الــتــي تــفــرض 
عــلــى الــمــؤســســات الــغــذائــيــة. وجــاء 
االعتراف كما ذكرت الشركة ونشرته 
صــحــيــفــة االقـــتـــصـــاديـــة الــســعــوديــة 
الحكومية  التوجهات  مــســار  ليعزز 

حول العالم.
العالمي  اليوم  حمل  العام  هذا 
»غـــذاء آمن  لسالمة األغــذيــة شــعــار 
الـــيـــوم لـــغـــٍد مــفــعــم بــالــصــحــة«، من 
الــمــنــاســبــة  ــذه  ــ تــكــتــســب هـ ــل أن  ــ أجـ
زخـــمـــًا عــالــمــيــًا لـــدعـــوة الــحــكــومــات 
ــال  ــيــــن فــــــي مـــجـ ــلــ ــامــ ــعــ ــع الــ ــيــ ــمــ وجــ

اتخاذ  إلــى  والمستهلكين  األغــذيــة 
سالمة  لضمان  الــالزمــة  اإلجــــراءت 
ــي الــــســــالمــــة فــي  ــ ــوخـ ــ األغــــــذيــــــة، وتـ
الــزراعــة واعــتــمــاد مــمــارســات جيدة، 
مع المحافظة على تشغيل األعمال 
ــة لـــلـــحـــرص عـــلـــى تــوفــيــر  ــاريـ ــتـــجـ الـ
سالمة األغذية عبر المعرفة اآلمنة 
لذلك، بمساعدة المستهلكين على 
التعلم عن الغذاء اآلمن والصحي، 
ما يتطلب التعاون من أجل ضمان 

ذلك بتضافر جهود الجميع.
نموذج اعتراف الشركة العمالقة 

أن  إال  األخــيــر،  يكون  لــن  بتجاوزها 
وعي المستهلك من شأنه الحد من 
الحيطة  أخــذ  عبر  التصرفات  هــذه 
وتنمية  الــبــحــث  وتــكــثــيــف  والـــحـــذر 
الوقوع  لتجنب  الشخصية  الثقافة 
لها  الــتــي  التصرفات  هــذه  مثل  فــي 
ما  إذا  كبيرة  وأمنية  عواقب صحية 
تــم مــعــالــجــة أضـــرارهـــا عــلــى الــفــور، 
حــتــى مــع وجـــود حــمــالت التفتيش 
بعمليات  الــجــمــهــور  تــفــاجــئ  الـــتـــي 
الضبط التي لم يكن يتوقعها أحد 
النفوس من  وتــدار من قبل ضعاف 

أجل الربح السريع من دون أي رادع 
أخالقي.

إعالمي متخصص في العالقات العامة

الأمن الغذائي وتو�سيات ال�سالمة

»األبا« تعقد اجتماع مجل�س الإدارة للربع الثاني من عام 2021
تـــواصـــل شـــركـــة ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن 
)ألبا(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم 
بــاســتــثــنــاء الـــصـــيـــن، تــســيــيــر عــمــلــيــاتــهــا 
من  بــالــرغــم  طاقتها  بكامل  التشغيلية 
استمرار تأثيرات جائحة كورونا )كوفيد-
مــرونــتــهــا  عـــلـــى  بـــاالعـــتـــمـــاد  ــــك  وذلــ  )19
وقــوتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة، ذلـــك مـــا صـــرح به 
الشيخ  ألــبــا  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
بــن دعــيــج آل خليفة  بــن ســلــمــان  دعــيــج 
خالل االجتماع الفصلي الثاني لمجلس 
اإلدارة والذي عقد أمس اإلثنين الموافق 
7 يونيو 2021 على منصة مايكروسوفت 

االفتراضية.
المجلس  ــق  وافــ االجـــتـــمـــاع،  وخــــالل 
عــلــى مــحــضــر االجــتــمــاع الــســابــق، وقـــام 
اللجنة  المقدمة من  التقارير  بمراجعة 
الــتــنــفــيــذيــة، ولــجــنــة الــتــدقــيــق الــتــابــعــة 
الترشيح  لمجلس اإلدارة، وكذلك لجنة 

والمكافآت وحوكمة الشركات.

ــلــــى آخــــر  ــلـــس عــ ــجـ ــمـ كــــمــــا اطــــلــــع الـ
ــتـــجـــدات الــمــتــعــلــقــة بــالــبــرنــامــج  الـــمـــسـ
التدريبي ألعضاء مجلس اإلدارة )القسم 

ميثاق  من  الثالثة  الفقرة   :4 الــمــادة   :4
حـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وأداء  السالمة  ومستجدات   ،)2018 لعام 
الــمــصــهــر أثـــنـــاء الــجــائــحــة، والـــمـــبـــادرات 
االســتــراتــيــجــيــة لــلــشــركــة خــــالل خمس 
ســـنـــوات، وظــــروف الــعــرض والــطــلــب في 
األسواق، باإلضافة إلى أداء الشركة العام 
حتى تاريخه. كما راجع المجلس بشكل 
االستبانة  في  ــواردة  الـ اإلجــابــات  مفصل 

السنوية لمجلس اإلدارة لعام 2020.
وأضــاف الشيخ دعيج بن سلمان بن 

دعيج آل خليفة قائاًل: 
»نواصل رسم الطريق للحفاظ على 
األوقـــات  هـــذه  فــي ظــل  الـــرائـــدة  مكانتنا 
والــــظــــروف غــيــر الــمــســبــوقــة، مـــن خــالل 
تركيزنا على الجوانب ذات األهمية التي 
تمكننا من تحقيق العودة القوية، وهي: 
الـــحـــفـــاظ عــلــى ســـالمـــة وصـــحـــة الــقــوى 
العاملة )الموظفين وعمال المقاولين(، 

ــمــــال وعــمــلــيــاتــنــا  اســـتـــمـــراريـــة ســيــر األعــ
المنتجات لعمالئنا  التشغيلية، وتسليم 
في الوقت المحدد. وأغتنم هذه الفرصة 
لتهنئة جميع العاملين في ألبا بمناسبة 
عمل  ساعة  مليون   12 من  أكثر  تحقيق 
آمنة من دون أي إصابات مضيعة للوقت«.

ستة  مـــن  اإلدارة  مــجــلــس  ويـــتـــألـــف 
أعضاء معّينين من قبل شركة ممتلكات 
إلى  بــاإلضــافــة  وهــم  القابضة  البحرين 
بن  دعيج  الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس 
ســلــمــان بــن دعــيــج آل خــلــيــفــة، وكـــل من 
يوسف عبداهلل تقي، سهى كارزون، الشيخ 
موري،  تيم  آل خليفة،  خالد  بن  عيسى 
المعينون  األعـــضـــاء  ــا  أمـ ســبــكــار.  ــا  ورشــ
مـــن قــبــل شـــركـــة ســـابـــك لــالســتــثــمــارات 
الدريعان،  الصناعية فهم كل من أحمد 
ــر الـــعـــمـــودي،  ــمــ ــاوي، وعــ ــ ــرعـ ــ ــقـ ــ وإيــــــــاد الـ
مطلق  المنتخب  العضو  إلى  باإلضافة 

المريشد.

} الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة.

ن�صخـة ح�صـريــة من  ال�صـالم يطلــق  م�صـرف 

للموظفين وعائالتهم للتوفير«  برنامج »دانات 

ــالم  ــ ــســ ــ أعـــــــلـــــــن مـــــــصـــــــرف الــ
عــــــن إطـــــــــالق نـــســـخـــة حـــصـــريـــة 
مــــن بـــرنـــامـــج »دانــــــــات لــلــتــوفــيــر« 
ــيـــن وعــــائــــالتــــهــــم مــن  ــلـــمـــوظـــفـ لـ
ــذه  الـــــدرجـــــة األولــــــــــى. وتــــأتــــي هـ
الــــمــــبــــادرة لــتــتــيــح لــلــمــوظــفــيــن 
استثمار مّدخراتهم في البرنامج 

والفوز بجوائز قّيمة.
وكما هو النظام المعمول به 
في برنامج التوفير، مقابل كل 50 
استثمارها  يتم  بحرينيا  ديــنــارا 
من قبل موظفي مصرف السالم 
وأفـــــــراد عــائــالتــهــم مـــن الـــدرجـــة 
األولى في حساب دانات، سيتأهل 
المشاركون لدخول السحب على 

القّيمة  الجوائز  من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة 
راتب  في  تتمثل  كبرى  جائزة  وهــي:  والحصرية 
إضـــافـــي لـــمـــدة عــــام واحـــــد ومــضــاعــفــة الـــراتـــب 
الــرســوم  ودفـــع  نقدية مجزية  وجــوائــز  الــشــهــري 

ــارة  ــيـ ــيــــة لـــألبـــنـــاء وسـ الــــدراســ
فخمة.

وبــهــذه الــمــنــاســبــة، صــرح 
ــراد - نـــائـــب الــرئــيــس  ــ ــور مـ ــ أنـ
ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ ــلـ ــ الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـ
الــــمــــصــــرفــــيــــة فـــــــي مــــصــــرف 
السالم: »يسعدنا اإلعالن عن 
ــــالق الــنــســخــة الــحــصــريــة  إطـ
للتوفير«  »دانـــات  برنامج  من 
ــا وعــــائــــالتــــهــــم  ــنــ ــيــ ــفــ ــوظــ ــمــ لــ
ــن الـــحـــصـــول  ــ ــنـــوا مــ ــكـ ــتـــمـ ــيـ لـ
ــة مـــن  ــ ــمـ ــ ــّيـ ــ ــى جـــــــوائـــــــز قـ ــ ــلـ ــ عـ
تــحــقــق أحــالمــهــم  أن  شــأنــهــا 
ــاء بــحــيــاتــهــم. وتــأتــي  ــقــ واالرتــ
مع  لتتماشى  الــخــطــوة  هـــذه 
التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل مميزة ُيشكل 
الــمــوظــفــون وعــائــالتــهــم قــيــمــة مــضــافــة بــهــا مع 
ثقافة  تــبــنــي  عــلــى  ــه  ذاتــ الـــوقـــت  فـــي  تشجيعهم 

االستثمار واالدخار«.

} أنور مراد.

حتتوي على اأول �سيدلية روبوتية يف ال�سرق الأو�سط..

افتتاح الفرع الثاني لـ»مركز �صيافة يارا الطبي« اليوم
اخلبــرات اأحــدث  عـلى  املبنيــة  ال�سحيــة  احللــول  مــن  العـديـد  يقــدم 

بقلم: محمود النشيط

ال�صغر  المتناهية  لل�صركات   AFS Go اإطالق 

وال�صغيرة والمتو�صطة لدعم القت�صاد الرقمي 

لزيادة الوعي بخدماتها التاأمينية ومكانتها ال�سرتاتيجية 

)BIBF(الجديد  مبنى  في  درا�صية  قاعة  ترعى  البحرين  �صوليدرتي 

الخدمات  شركة  أطلقت 
 ،AFS ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ ــة  ــيــ ــالــ ــمــ الــ
ــول  ــلـ ــحـ الــــــــمــــــــزود الــــــــرائــــــــد لـ
تمكين  وأداة  الرقمية  الدفع 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــالـــيـــة فــي 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســـــــط 
وإفـــريـــقـــيـــا، بـــاقـــة مـــن حــلــول 
رقـــمـــيـــة جـــــديـــــدة تــســتــهــدف 
الصغر  المتناهية  الــشــركــات 
والــــصــــغــــيــــرة والـــمـــتـــوســـطـــة 
MSME في مملكة البحرين 

ودعم نموها وازدهارها.
يــوفــر   !AFS Go حــــل 
لـــتـــبـــســـيـــط  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رقـ أدوات 
ــى  الـــعـــمـــلـــيـــات والــــــوصــــــول إلـ
الــمــزيــد مــن الــعــمــالء وزيـــادة 
التكاليف،  وتقليل  المبيعات 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــث يـــــــدعـــــــم الــ ــ ــيــ ــ حــ
الصغيرة ويتصدى لتحديات 
األعمال التي يواجهونها من 
خـــالل مــجــمــوعــة شــامــلــة من 
التي  المفيدة  الــدفــع  حــلــول 
تــشــمــل الــمــتــجــر اإللــكــتــرونــي 
والـــمـــدفـــوعـــات فــــي الــمــتــجــر 
وكـــشـــوف الـــرواتـــب الــرقــمــيــة. 
واحــــد  حــــل  هــــو   !AFS Go
ــتــــخــــدام  ــل االســ ــهــ ــح وســ ــريــ مــ
حيث  للتجار  معقولة  بكلفة 
أي  أو  كـــل  اخـــتـــيـــار  يــمــكــنــهــم 
لتنمية  الباقة  من  الخدمات 
الحل خطوة  ويعد  أعمالهم. 
نحو دعم المبادرة الحكومية 
لتعزيز االقتصاد غير النقدي 
في  والمساعدة  البحرين  في 
زيادة مساهمة قطاع األعمال 
والصغيرة  الصغر  المتناهية 
ــي الـــنـــاتـــج  ــ ــة فــ ــطــ ــوســ ــتــ ــمــ والــ
المحلي اإلجمالي للمملكة.

ــوعــــري،  وعـــلـــق صـــائـــل الــ
شــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
العربية  الــمــالــيــة  الــخــدمــات 
هـــذه  عــلــمــتــنــا  »لـــقـــد   :AFS
أكــثــر  نـــصـــبـــح  أن  ــائـــحـــة  الـــجـ
بسرعة  نستجيب  وأن  مرونة 
الحــــــتــــــيــــــاجــــــات عــــمــــالئــــنــــا. 
لــلــتــعــافــي مــــن بـــعـــد جــائــحــة 
ــون مــن  ــكـ ــيـ )كـــــوفـــــيـــــد-19( سـ
ــمــــي،  ــرقــ خـــــــالل الــــتــــحــــول الــ
ــا مــع  ــًضــ ــي تــتــمــاشــى أيــ ــتــ والــ
لبناء  البحرين  مملكة  رؤيــة 
ــي  ــمـ ــنــــي رقـ ــاد بــــحــــريــ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ

ــان لــدى  مــتــكــامــل. لــطــالــمــا كـ
لمستقبل  قوية  نظرة   AFS
مجتمع  لــدعــم  الــمــدفــوعــات 
 !AFS GO إطــالق  أعمالنا. 
يقدم منصة جديدة للتجارة 
للشركات  تجلب  اإللكترونية 
مجال  في  والكفاءة  السرعة 
الــمــدفــوعــات الــرقــمــيــة، حيث 
أن  يسعدني  يوجد عمالؤها. 
هــذه  فـــي  ســـّبـــاقـــة   AFS أرى 
الــمــبــادرة، حيث تــوفــر أحــدث 
في  هـــم  لــمــن  الـــدفـــع  أدوات 

أمس الحاجة إليها«.
ــر ســـلـــيـــمـــان،  ــامــ وقـــــــال ســ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
العربية:  المالية  الــخــدمــات 
التجار  بدعم  »نحن فخورون 
لمختلف األحجام من خالل 
المناسبة  بــاألدوات  تزويدهم 
ثــورة  فــي  أعــمــالــهــم.  لتحويل 
أعمال البيع بالتجزئة اليوم، 
ــى الـــــشـــــركـــــات أن  ــلــ ــب عــ ــجــ يــ
تتحول إلى األعمال الرقمية 
ــرة تـــوقـــعـــات  ــ ــيــ ــ ــ ــة وت ــبــ ــواكــ ــمــ لــ
 AFS ــتــــفــــهــــم  تــ الــــــعــــــمــــــالء. 
األعمال  مجتمع  احتياجات 
ــا والــــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــنــ لــــديــ
 !AFS Go مــع  يواجهونها. 
نحن نمّكن التجار لدينا من 
اإلنترنت  عبر  أعمالهم  نقل 
مـــن خــــالل تــقــديــم بــاقــة من 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــــمــــنــــتــــجــــات والــ
الـــتـــي تــفــيــد كـــل مـــن الــتــجــار 

والمستهلكين والموظفين«.
ضــــــــــــمــــــــــــن الـــــــمـــــــتـــــــجـــــــر 
 eshop، AFS اإللــكــتــرونــي 
إلكترونًيا  يقدم متجًرا   !Go
بالسحابة  اســتــنــاًدا  مــتــطــوًرا 

ــزيـــد مــن  ــمـ ــلـــوصـــول إلـــــى الـ لـ
الــعــمــالء وزيــــــادة الــمــبــيــعــات. 
الـــتـــجـــار  يـــــــزود   !AFS Go
لمجموعة  واســعــة  اخــتــيــارات 
أعمالهم  لــدعــم  األدوات  مــن 
عبر  البيع  على  ومساعدتهم 
اإلنــتــرنــت، مــن خــالل إطــالق 
مخصص  إلـــكـــتـــرونـــي  مـــوقـــع 
للتجارة اإللكترونية المدمج 
ــة الـــدفـــع  ــ ــوابـ ــ ــع بـ ــ ــًقـــا مـ ــبـ مـــسـ
لـــ AFS – كــل ذلــك  الــتــابــعــة 
خالل 48 ساعة. كما أنه يوفر 
اإللكترونية  الفواتير  خدمة 
ووســــائــــل   ،eInvoicing
الــتــحــكــم إلعـــــــداد الــتــقــاريــر 
ــيــــر  الــــفــــواتــ دورة  ــيــــل  ــهــ وتــــســ
لـــلـــخـــدمـــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
وقــبــول مجموعة  االشــتــراك، 
واســعــة مــن الــمــدفــوعــات عبر 

اإلنترنت.
ضــمــن الـــمـــدفـــوعـــات في 
تــقــدم   !AFS Go الــمــتــجــر، 
قـــــبـــــول الـــــمـــــدفـــــوعـــــات عــبــر 
بـــطـــاقـــات الـــتـــرمـــيـــز، الــمــســح 
الـــثـــابـــتـــة   »QR« الـــــســـــريـــــع 
والــديــنــامــيــكــيــة، والــمــحــافــظ 
ــع  ــدفـ الـــرقـــمـــيـــة، وأجـــــهـــــزة الـ
عــبــر االتــصــال قــريــب الــمــدى 
الـــال  ــاقــــات  ــبــــطــ والــ  ،»NFC«
ــــب  ــانـ ــ تــــــالمــــــســــــيــــــة، إلـــــــــــى جـ
قبول  مــن  متنوعة  مجموعة 
جميع أنواع البطاقات وطرق 
الدفع. وأيًضا توفر التحويل 
ــي لـــلـــعـــمـــالت  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
»DCC«، وتكامل سجل النقد 
ــزة نــقــاط  ــهــ ــع أجــ لـــلـــتـــجـــار مــ
الــبــيــع الــمــتــطــورة الــتــابــعــة لـ 
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البحرين،  أعلنت سوليدرتي   
في  التأمين  كبرى شركات  إحــدى 
مملكة البحرين، والشركة التابعة 
القابضة،  سوليدرتي  لمجموعة 
شراكتها االستراتيجية مع معهد 
المصرفية  لــلــدراســات  الــبــحــريــن 
ضمن  وذلـــك   ،)BIBF( والــمــالــيــة 
ــاعــــات الــمــبــنــى  ــة قــ ــايــ مــــشــــروع رعــ
ــد لــلــمــعــهــد، الــــواقــــع فــي  ــديـ ــجـ الـ
خليج البحرين والمزمع االنتهاء 
من تشييده أواخر العام الحالي. 
ــمــــوجــــب هــــــذه االتـــفـــاقـــيـــة  وبــ
ستحمل قاعة من قاعات المبنى 
ــة  ــركـ ــد اســــــــم وشــــــعــــــار شـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــادة الــوعــي  ــ ســولــيــدرتــي بــهــدف زيـ
ــزيـــز  ــعـ ــة وتـ ــاريــ ــجــ ــتــ بـــعـــالمـــتـــهـــا الــ
موقعها االستراتيجي وما تقدمه 
التأمين،  مــن خــدمــات فــي قــطــاع 
لتنمية  رئــيــســًا  داعـــمـــًا  بــصــفــتــهــا 
ــروة الــبــشــريــة فـــي الــمــمــلــكــة،  ــثــ الــ
ــات  ــدراســ ال ســيــمــا فــــي مـــجـــال الــ

التأمينية. 

ويعدُّ مشروع المبنى الجديد 
ــرز الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــ لــلــمــعــهــد أحـــــد أبـ
الــتــطــويــريــة فـــي الــمــمــلــكــة، حيث 
يـــشـــكـــل عــــالمــــة فــــارقــــة ومـــرحـــلـــة 
مفصلية في مسيرة تنمية قطاع 
البحرين  فــي  المالية  الــخــدمــات 

واالقتصاد الوطني.
أشرف  علق  المناسبة  وبهذه 

ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــو، الــ ــيـــسـ بـــسـ
القابضة  ســولــيــدرتــي  لمجموعة 
اإلدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ ونــــائــــب 
لـــســـولـــيـــدرتـــي الـــبـــحـــريـــن قـــائـــاًل: 
ــداء جــــــدًا بــشــراكــتــنــا  ــعــ »نـــحـــن ســ
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة مــــــــع مـــعـــهـــد 
المصرفية  لــلــدراســات  الــبــحــريــن 
والــمــالــيــة، حــيــث إنـــه لــمــن دواعـــي 

االستثمار  في  المساهمة  سرورنا 
وتعزيز  التعليمية،  النهضة  فــي 
الـــكـــفـــاءات الــبــحــريــنــيــة وتــطــويــر 
سيما  ال  والــمــعــرفــة  التعلم  ســبــل 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــال الــتــأمــيــن«. 
ــة  ــ ــايـ ــ رعـ »إن  قــــــــائــــــــاًل:  وأضـــــــــــــاف 
ــة فــي  ــيــ ســـولـــيـــدرتـــي لـــقـــاعـــة دراســ
المبنى الجديد للمعهد تأتي من 
االجتماعية  المسؤولية  منطلق 
وذلــك من خــالل تقديم  للشركة، 
التعليمية،  لــلــمــؤســســات  الـــدعـــم 
ــاء مــكــانــة  ــقــ والــمــســاهــمــة فـــي ارتــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــخــتــلــف 
ــّرح  الـــمـــجـــاالت«. مـــن جـــانـــبـــه، صـ
 BIBF لــمــعــهــد  الــــعــــام  الـــمـــديـــر 
»نسعد  الــشــيــخ:  أحــمــد  الــدكــتــور 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة ســولــيــدرتــي، 
الرائدة في طرح خدمات التأمين 
المبتكرة وتوفير الحلول الرقمية 
العمل  إلـــى  ونــتــطــلــع  لــعــمــالئــهــا؛ 
جنبًا إلى جنب لبناء جيل يتمتع 
ــيـــاديـــة والـــعـــلـــوم  بـــالـــمـــهـــارات الـــقـ

حيث  المملكة؛  في  التخصصية 
يــجــّســد هــــذا الـــمـــشـــروع الــوطــنــي 
ــروة الــبــشــريــة  ــثـ مــســيــرة تــنــمــيــة الـ
التحتية  الــبــنــى  تــوفــيــر  وأهــمــيــة 
المناسبة للمتدربين وذلك دعمًا 
واالقتصاد  المختلفة  للقطاعات 
الـــوطـــنـــي«. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
ــر الـــجـــديـــد  ــقـ ــمـ ــاء الـ ــنــ مــــشــــروع بــ
ــات  ــلــــدراســ لـــمـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن لــ
المصرفية والمالية قد تم الشروع 
فــيــه فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــمــاضــي 
دينار  مليون   12 قدرها  بميزانية 
وتــبــلــغ مــســاحــتــه اإلجــمــالــيــة 25 
ألـــف مــتــر مــربــع بــواجــهــة بحرية 
استيعاب  بــهــدف  وذلـــك  متميزة، 
مستقباًل،  الطلبة  من  أكبر  عــدد 
وتــــشــــمــــل الـــمـــخـــطـــطـــات تــــزويــــد 
الــــصــــرح بــــأحــــدث الــتــقــنــيــات فــي 
ستضمن  والــتــي  التعليم  مــجــال 
الكفاءة  مستويات  بأعلى  العمل 
ــل  ــضــ واالبـــــــتـــــــكـــــــار وتــــــقــــــديــــــم أفــ

الخدمات للمتدربين.

} أشرف بسيسو .} د. أحمد الشيخ. 

كتب علي عبدالخالق:
تستعد رائدة األعمال الشابة يارا جميل 
سلمان الفتتاح ثاني فروع مركز ضيافة يارا 
الــرفــاع، وكشفت  وذلــك في منطقة  الطبي، 
االفتتاح  سيتم  أنــه  الخليج«  لـــ»أخــبــار  يـــارا 
الـــثـــالثـــاء بحلته  الـــيـــوم  لــلــمــركــز  الــرســمــي 
الجديدة مع التركيز على تقديم الخدمات 

التجميلية والطبية.
العديد  يقدم  المركز  »أن  يارا  وأضافت 
أحدث  على  المبنية  الصحية  الحلول  من 
فريق  بواسطة  المجال  هــذا  فــي  الــخــبــرات 
في  المتخصصين  الطبيين  الــخــبــراء  مــن 
استخدام أحدث األجهزة والتقنيات وأحدث 

الطرق العالمية في العالج«. 
ــارا  ــز ضـــيـــافـــة يــ ــركـ ــى أن مـ ــ ولـــفـــتـــت إلـ
 )HOSPITALIA BY YARA( الــطــبــي 
نوعها،  مــن  المتميزة  المشاريع  مــن  يعد 
كما يحتوي مركز ضيافة يارا الطبي على 
أول صيدلية روبوتية في الشرق األوسط. 
فرع  وفــتــح  التوسعة  على  حــرصــت  لــذلــك 
والــجــمــال،  بالصحة  شغفها  نتيجة  آخـــر 

ــو صـــالـــون يـــارا  ــر وهـ إذ لــديــهــا مـــشـــروع آخـ
للتجميل الذي يقع في جزر أمواج.

يـــارا الطبي  وأكــــدت أن مــركــز ضــيــافــة 
األطباء  أكبر  وإحــضــار  جمع  على  حــرص 
المهنية  والــكــفــاءة  الخبرة  لديهم  الــذيــن 

ــنـــاس لــمــعــالــجــة  ــا الـ ــ ــ ــتـــي يــســعــى وراءهـ والـ
قام  أنــه  المركز  يميز  ما  أيضا  مرضاهم. 
بإدخال العالج باألكسجين تحت الضغط، 
وهــــو الـــوحـــيـــد فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 

البحرين. 

وقالت إن هذا العالج يمكن الشخص 
ــقـــي فــي  ــنـ مــــن الـــتـــنـــفـــس بـــاألكـــســـجـــيـــن الـ
نــاجــحــا للعديد  الــضــغــط، ويــعــتــبــر  غــرفــة 
مثل:  الصحية  والــمــشــاكــل  األمــــراض  مــن 
مرض السكري، ومرض التوحد، وفقاعات 
الــهــواء فــي األوعــيــة الــدمــويــة، واإلصــابــات 
الـــدمـــاغـــيـــة، واإلصــــابــــات الـــريـــاضـــيـــة، كما 
يستخدم العالج باالكسجين بعد عمليات 
التجميل وبعد أي عملية جراحية اللتئام 

الجروح.
وأوضــــــحــــــت أنـــــــه فـــــي غــــرفــــة الــــعــــالج 
بــاألكــســجــيــن الـــمـــضـــغـــوط، يــــــزداد ضغط 
ــهــــواء ثــــالث مـــــرات أعـــلـــى مـــن الــضــغــط  الــ
الـــجـــوي الــــعــــادي، وفــــي ظـــل هــــذا الــظــرف 
الـــمـــزيـــد من  يــمــكــن لــرئــتــيــك أن تــجــمــعــا 
الضغط  حــالــة  بعكس  النقي  األكسجين 
ــــادي، ويــــحــــمــــل الــــــــدم هــــذا  ـــعـــ ـــ الـــــجـــــوي الـ
األكــســجــيــن إلــــى جــمــيــع أنـــحـــاء الــجــســم 
ما  مــرة   15 إلــى  الطبيعية  المناعة  ليعزز 
وينشط  البكتيريا  مكافحة  على  يساعد 
إطالق مواد تسمى عوامل النمو والخاليا 

الجذعية، التي تعزز أيضا الشفاء. 

}  يارا سلمان.



في  الضروريات  أهم  من  واحــدا  يعتبر  الطعام  تناول 
حياة اإلنسان، لطالما تالزم مع العادات الغذائية وعكس 
يتبعه  روتــيــن  ضمن  يكون  وغالبا  أيــضــًا،  الشعوب  ثقافة 
إنقاص  فــي  كــان  إن  صحية  نتائج  إلــى  ليصل  الشخص 
الـــوزن أو زيــادتــه أو التخفيف مــن االنــزعــاج مــن مـــواد او 

مركبات معينة. 
التي  العالم  الغذائية في  األنظمة  الكثير من  هناك 
خبراء  استشارة  دون  من  حتى  أحيانا  الكثيرون،  يتبعها 

التغذية والمتخصصين.
تختلف الحميات الغذائية لذا حاور الخليج الطبي 
العالجية  التغذية  اختصاصية  الدين  نور  نغم  الدكتورة 

بمركز سمايل ستوديوز
-يتبع الكثيرون نظام الكيتو؟ كيف يكون بالتفصيل؟
التي ليست لكل  الغذائية  الكيتو من األنظمة  نظام 
معينة  مرضية  لــحــاالت  فعاال  الكيتو  يكون  وقــد  الــنــاس 
ونسبة  والبروتينات  بــالــدهــون  جــدا  عــال  النظام  فــهــذا   –
الكارب فيه ضئيلة جدا. هو نموذج مخصص ألشخاص 
لــديــهــم صـــرع – تــكــيــس مــبــايــض – وفـــي بــعــض األحــيــان 

السكري. 
لهذا النموذج قوانين: 

1( إذا بدأت بهذا النموذج ليس باإلمكان الرجوع الى 
زيــادة سريعة وفي  إلــى  يــؤدي  العالي فهذا ســوف  الــكــارب 

بعض األحيان استرداد كل الوزن المفقود. 
2( يجب أن يكون هذا البرنامج متابع من قبل طبيب 

واختصاصية تغذية مجازة ذو خبرة.
النصيحة األهم هي تناول الدهون الجيدة كاألفوكادو 
وزيت  كالجوز  المكسرات  كالسالمون  الدهنية  األسماك 
الـــزيـــتـــون. واالمـــتـــنـــاع عـــن الــســكــر والـــخـــبـــز والــبــطــاطــا، 

والعصائر والبقوليات والحليب واللبن والروب.
الفاكهة محددة مثل التوت والفراولة.

الــجــبــنــة مــســمــوحــة ويــفــضــل تـــنـــاول الــفــيــتــا الــحــلــوم 
الدوبل كريم – أي األجبان البيضاء.

ــراوات غــيــر الــنــشــويــة مــســمــوحــة ومــنــهــا  وكــــل الـــخـــضـ
الخيار، الخس، الطماطم.

الــجــديــر بــالــذكــر أنــــه مـــع كـــل نـــمـــوذج غـــذائـــي علينا 
ــتــــدال ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة بــانــتــظــام مـــن الــعــنــاصــر  االعــ

أن  تنسوا  وال  غذائي  برنامج  أي  مع  واألساسية  المهمة 
الــســبــب يجب  فــلــهــذا  الــنــمــوذج يعرضكم لــإمــســاك  هـــذا 

الزيادة من استهالك الماء.
-ماذا عن نظام الصيام المتقطع؟

الصوم المتقطع يكون بطريقة الصوم مدة 16 ساعة 
وتناول الطعام الصحي بثماني ساعات المتبقية – ولكن 
فهو خطأ  يعرفها  ال  منكم  العديد  قواعد  النموذج  لهذا 

شائع أن بإمكاننا تناول ما يحلو لنا ألن المدة قصيرة 
فيجب على متبعيه االلتزام ببعض التعليمات ومنها: 
بالفترة  ومنتظما  صحيا  طــعــامــا  تــتــنــاول  أن  يــجــب 

المسموح لنا باألكل
أستمر  أن  بإمكاني  هــل  الــســؤال:  هــذا  نفسك  اســـأل 

مدى الحياة؟
اسأل نفسك هذا السؤال: هل هو مريح بالنسبة إلي؟
بحال كان النموذج صعب وغير بمقدوركم االستمرار 

به فهو على األرجح سوف يفشل.
 النموذج الغذائي يجب أن يكون متوازن وسهل ومريح 

لتستطيع االلتزام به مدى العمر.
هل في رأيك أن اتباع االنظمة الغذائية قد يغني عن 

عمليات السمنة؟
الــخــضــوع ألي عملية  قــبــل  ــروي  ــتـ الـ الــــضــــروري  مـــن 
لــم يخضع ألي  ان  ــوزن. وخصوصا  الـ إلنــقــاص  جراحية 
الفرصة  ألنفسنا  لنعطي  تغذية  اختصاصية  مع  جلسة 
يحتاج  ذاته  بحد  هذا  الطعام؛ ألن  تجاه  لتغيير سلوكنا 

على األقل 2-3 أشهر.
الغذائي  النموذج  الدم قبل  الى فحوصات  وبالنسبة 
يــعــتــمــد عـــلـــى حـــالـــة الـــشـــخـــص، ولـــكـــن بـــكـــل األحــــــوال 
الفيتامين دال هي من الفحوصات المخبرية الضرورية 
األيض  على عملية  يؤثران  منهما  كل  أيضا ألن  والغدة 

بشكل أساسي.
ــق مــــع دخــــــول فــصــل  ــيـ ــا نــصــائــحــك لــجــســم رشـ - مــ

الصيف؟
مـــع انــتــهــاء الــعــيــد ودخـــــول فــصــل الــصــيــف الــعــديــد 
لهم  أقــدم  وزنهم فهؤالء األشــخــاص  زاد  من األشــخــاص 

النصائح التالية الستعادة رشاقتهم:
- ممارسة الرياضة وتحديدا رياضة المقاومة.

- شرب الماء 2 لتر على األقل.
الــعــصــيــر: للعصير نــســب أعــلــى من  بـــدل  الــفــاكــهــة   -

السكر المركز.
- النوم 6-8 ساعات.

- الحد من الطلبات مرتين في األسبوع.
- األكـــل كــل 3 ســاعــات )إن كــانــت وجــبــة أســاســيــة أو 

خفيفة(.
على  والـــحـــصـــول  دور،  لــهــم  والـــضـــحـــك  اإليـــجـــابـــيـــة 
نسبة  لزيادة  المباشرة  الشمس  من  يوميا  ساعة  نصف 
الــدراســات أظهرت  مــن  فــي عــدد  أســاســي  دال  الفيتامين 
أن من حصل على نسب كافية من فيتامين دال تحسن 

مزاجه ونزل وزنه بسهولة أكثر.

راحة ب�أمر الطبيب
الــشــيء،  قاسية بعض  وعــكــة صحية  بــي  ألــّمــت 
وأجــريــت لــي جــراحــة عــاجــلــة. الــحــمــد هلل.. لطف 
التعافي  االمــكــان  بــقــدر  وأحـــاول  يفارقني،  لــم  اهلل 
للتعب  الذين يستسلمون  الناس  منها. فلست من 
ــان لــذلــك أثــــر ســلــبــي على  والــــمــــرض، ولـــأســـف كــ

صحتي بشكل عام. 
ــبـــعـــد فــــتــــرة عـــمـــل وجــــهــــد وضــــغــــط عــصــبــي  فـ
الراحة  على  الجسم  يحصل  أن  يجب  كــان  طويل 
ــن الــمــشــكــالت  ــديـــد مــ ــعـ واالســــتــــرخــــاء لــتــجــنــب الـ
التعب  عــالمــات  وظــهــرت  الصحية،  والــمــضــاعــفــات 
إلـــى أن غلبني  ــراض فــي بــدايــتــهــا  ــ وتــجــاهــلــت األعـ
األلم. كنت أعتقد أن ورائي التزامات ال تؤجل وأنه 
ال داعي لإجازة وخصوصا في الوضع الراهن مع 
أدرك  ولــم  واالنتقال،  السفر  عــدم وجــود حرية في 
راحة  إلــى  حاجة  في  وأنني  الصحي  وضعي  جيدا 

إجبارية.
الكافي  الوقت  لدينا  ليس  أنــه  نشعر  ما  دائما 
الحق،  وقــت  في  ندركها  أن  نستطيع  وأننا  للراحة 
ولــكــن ســـرعـــان مـــا نــكــتــشــف أنــنــا أخــطــأنــا فـــي حق 
أن  يمكن  وااللتزامات  ينتهي،  فالعمل ال  أنفسنا.. 

تؤجل.
وقتك  وقسم  انتبه لصحتك  االوان  فــوات  قبل 
رياضتك  مــمــارســة  فــي  انتظم  صحيحا،  تقسيما 
المفضلة، ومارس التأمل بشكل يومي، واظب على 
في  زيـــارة طبيبك  عــن  تتأخر  وال  الصحي  الــغــذاء 
حال ظهور أي أعراض، وأهم جزء محاولة العودة 

للحياة الطبيعية بشكل سريع. 
إن الـــذيـــن يــعــتــنــون بــأنــفــســهــم هـــم أكـــثـــر قـــدرة 
على االستمرار في العمل والحياة، ومن لم ينتبه 

بالوعي نبهه المرض.
لــي تمنياتهم  الــذيــن أرســـلـــوا  كــل األحــبــة  إلـــى 
بالشفاء وباقات الورد التي مأت المنزل.. رسائلكم 
أن  إال  يسعني  ال  وأكــثــر،  دواء  جــرعــة  تمثل  كــانــت 

أشكركم من كل قلبي.
وأسأل اهلل لي ولكم العافية وراحة البال والقلب. 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

م�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي 14
يرحب بان�صمام الدكتورة اأمل

 الري�س والدكتور رائد المرزوق
انضمام  يعلن  أن  التخصصي  الــســالم  مستشفى  يسر 
وجراحة  العامة  الجراحة  استشاري  الريس  أمل  الدكتورة 
الثدي واألورام، والدكتور رائد المرزوق استشاري الجراحة 

العامة وجراحة المناظير. 

دور  يأتي  قد  بعد عدة محاوالت،  الغذائي  النظام  حين يفشل 
يتعلق  مــا  فــي  المذهلة  النتائج  على  للحصول  السمنة  جــراحــة 
ولكي  والتشجيع.  الحماس  تثير  بالراحة  والشعور  الــوزن،  بفقدان 
تتخذ قرار إجراء العملية يجب أن يكون لديك إجابات عن العديد 
من األسئلة يجيب عنها اليوم الدكتور حسين البرناوي استشاري 

جراحات السمنة والمناظير المتقدمة مستشفى رويال البحرين 
*ما أهمية عمليات السمنة لمرضى السمنة المفرطة؟

- جراحات السمنة المفرطة أو الجراحات األيضية كمصطلح 
أدق لوصف ماهية هذه الجراحات وتأثيرها على جسم اإلنسان.

صنف الخبراء بمنظمة الصحة العالمية منذ أكثر من عقدين 
من الزمن السمنة على أنه مرض له الكثير من التأثيرات السلبية 
على حياة البشر وارتباطها المباشر مع عدة أمراض أخرى كارتفاع 
ــدم والــســكــري وأمـــــراض الــقــلــب والــشــرايــيــن وانــخــفــاض  ضــغــط الــ
واالجتماعية  النفسية  التأثيرات  ناهيك عن  الوفاة  متوسط عمر 
من  أن  تبين  الحالية  كــورونــا  جانحة  خــالل  الحياة.  جــودة  وتدني 
المجتمع عرضة إلصابات  فئات  أكثر  السمنة هم من  يعانون من 

شديدة ومعدالت وفاة عالية.
وعليه اعتمدت الجراحة كخيار طبي )طويل األمد( للتخلص 
مرض  األخــص  وعلى  المرافقة  الصحية  والمشاكل  السمنة  مــن 
السكري من النوع الثاني وارتفاع الضغط. حيث أثبتت الدراسات 
مــن جل  للتخلص  ــاف  كـ الــجــســم  وزن  مــن   %10 إلـــي   5 فــقــدان  أن 

المشاكل الصحية.
* كيف يتم اختيار الحاالت التي تحتاج إلى جراحة ؟ 

- نقوم بحساب كتلة الجسم كمقياس للبدانة وذلك عن طريق 
الشخص  وزن  قسمة  نــاتــج  يــكــون  بحيث  بسيطة  حسابية  عملية 
بالكيلو جرام مقسوما على مربع الطول بالمتر هو كتلة الشخص. 
في  وفــشــل  بــديــن  كــل شخص  الــبــدانــة.  درجـــة  يتم تصنيف  وعليه 
باتباعه  وذلـــك  الــمــفــقــود  الــــوزن  عــلــى  المحافظة  أو  ــه  وزنـ إنــقــاص 
مؤهل  يكون  متخصصين  إشـــراف  تحت  ورياضية  غذائية  أنظمة 

للجراحة إذا توفرت الشروط اآلتية:
 40Kg/M2 مؤشر كتلة الجسم يساوي أو أكبر من

مؤشر كتلة الجسم ما بين 35 إلى Kg/M2 39 بشرط أن يكون 
كالسكري  المزمنة  األمـــراض  بأحد  األقــل  على  مصاب  الشخص 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول واعتالل 
المفاصل وتكيس المبيض وغيرها من المشاكل الصحية المرتبطة 

بزيادة الوزن.
ونشاط من  أكثر صحة  لنمط حياة  واالستعداد  التغيير  إرادة 
أهم العوامل الرئيسية للحصول على النتائج المرجوة من التدخل 
الوحيد في كل  الجراحي. الجراحة عامل مساعد وليست السبب 

قصص النجاح بعد عمليات السمنة المفرطة.
يخضع المريض لمجموعة من االستشارات والفحوصات من 
الغالب يتكون من مجموعة  البدانة وفي  أمراض  قبل فريق عالج 
واألمــراض  الجراحة  تشمل  عدة تخصصات  من  األخصائيين  من 
إلـــي خبير  بــاإلضــافــة  الــصــمــاء والــطــب النفسي  والــغــدد  الــبــاطــنــة 
الــتــغــذيــة الــعــالجــيــة وذلـــك لــلــوصــول إلـــى أفــضــل الــطــرق المتاحة 
لكل حالة  الصحية  المشاكل  تفاصيل  الحالة حسب  للتعامل مع 
على حدة إذ إنه ال توجد طريقة أو جراحة واحدة تناسب الجميع. 

*ما أنواع عمليات السمنة؟ 
- في األساس تنقسم عمليات المعدة إلي نوعين رئيسيين على 
حسب الفكرة التي تعتمد عليها الجراحة. النوع األول تعتمد على 
تصغير حجم المعدة وبالتالي الحد من كمية األطعمة والسوائل 
على  األمثلة  ومــن  واحــدة  وجبة  في  تناولها  للشخص  يمكن  التي 
رواجا وخصوصا  العمليات  أكثر  التكميم من  تعتبر  الطريقة  هذه 
طرق  أعــداد  في  تراجعا  نشهد  بينما  العربي  الخليج  منطقة  في 
أخرى كحزام المعدة والقص الطولي وذلك لحدوث مشاكل كثيرة 
وعدم نجاحها في تحقيق النتائج المرجوة. طي المعدة عن طريق 
المنظار الجراحي أو بواسطة منظار المعدة تعطي نتائج متوسطة 

في شرائح محددة من مرضى السمنة.
االمتصاص  من  حالة  إحــداث  مبدأ  على  يعتمد  الثاني  النوع 
الجزيئي لأطعمة المتناولة وعليه تكون كمية السعرات الحرارية 
الــطــعــام. يتم ذلك  فــي  أقــل مــن قيمتها  إلــى الجسم  تــدخــل  الــتــي 
بتجاوز جزء من األمعاء الدقيقة التي تختص بامتصاص الطعام.

لــعــالج السمنة  الــذهــبــي  الــمــعــيــار  الــمــســار  تــحــويــر  تــعــد عملية 
ــات السمنة  ــراحـ أكــثــر مـــن 45% مـــن جـ تــقــريــبــا  وتــشــكــل  الــمــفــرطــة 

المفرطة في العالم.
الواحدة(  الوصلة  المسار ذي  المصغر )تحوير  المسار  تحوير 
من أنواع تحوير المسار ونالت رواجا في الخمس سنوات المنصرمة 

بسبب النتائج الجيدة وقلة نسبة المضاعفات.
كما يوجد مجموعة من الجراحات يمكن أن نطلق عليها إنها 

تتاح معلومات  أن  الى  الحالي  الوقت  في  بها  ننصح  وال  تجريبية 
بحثية عن نجاحها وسالمتها على المرضى. 

*كيف تتم العملية وما مدى نجاح تلك العمليات؟ 
- جــمــيــع عــمــلــيــات الــســمــنــة تـــجـــرى تــحــت الــتــخــديــر الــكــامــل 
وباستعمال المنظار الجراحي وفي بعض المراكز بواسطة الروبوت.

الجراحة التنظيرية تجري بإحداث جروح صغيرة بجدار البطن 
األمامي لتسمح بدخول الكاميرا واألدوات الجراحية حتى نتمكن 
من إجراء العملية. في نسبة بسيطة من الحاالت يتعذر استكمال 
داخل  االلتصاقات  مثل  صعوبات  لوجود  الطريقة  بهذه  الجراحة 
إلى  نضطر  سابقة  جراحات  نتيجة  تحدث  والتي  البطن  تجويف 
فتح( حتى نضمن سالمة  )جراحة  الكالسيكية  للجراحة  اللجوء 

المريض وإجراء الجراحة على الوجه األكمل.
مسبقا.  المحددة  األهـــداف  إلــي  الــوصــول  بأنه  النجاح  يعرف 
ففي عمليات السمنة نهدف إلي إجراء جراحة آمنة أثناء العملية 
من  عامين  الزائد خالل  الــوزن  من   %75 وفقدان  النقاهة  ومرحلة 
المزمنة  األمــراض  شفاء  أو  تحسن  إلــى  باإلضافة  العملية  تاريخ 

المرافقة للسمنة واالحتفاظ بهذه النتائج فترة طويلة. 
*هل هــنــاك إقــبــال على بــالــون الــمــعــدة؟ ومــا مــدى نجاحه في 

إنقاص الوزن؟ 
المعدة ومدى فعاليته في  بالون  الناس تسأل عن  - كثير من 
خاملة  مــواد  مــن  تصنع  كــرة  عــن  عــبــارة  البالون  السمنة.  معالجة 
يتم ملؤها بالماء أو الهواء ويتم وضعها داخل المعدة باستخدام 
تجويف  داخـــل  حيز  إشــغــال  على  تعتمد  والــفــكــرة  الــمــعــدة  منظار 
المعدة فتحدث شعور باالمتالء عند تناول كميات أقل من الطعام. 
على  سنة  إلــي  أشهر  ستة  فترة  بعد  الطريقة  بنفس  إزالتها  ويتم 
األشخاص  يناسب  ال  البالون  المصنعة.  الشركة  تعليمات  حسب 
الذين يعانون من السمنة المفرطة إذ إن نزول الوزن المتوقع من 
البالون غير مفيد في هذه الحالة ويقتصر استعمال البالون على 
من يطمح في إنقاص وزنه من 10 الى 15 كيلو جرام لفترة محددة 

احتمالية رجوع الوزن بعد إزالة البالون عالية جدا.
*متى يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تلك العمليات؟ 

- كمثل باقي الجراحات التنظيرية يغادر المريض المستشفى 
اآلالم  تكون  ما  وغالبا  المشفى  داخــل  ليلتين  أو  ليلة  قضاء  بعد 
بسيطة يمكن التغلب عليها بواسطة الحبوب المسكنة وال توجد 
قيود على حرية الحركة وتدريجيا ترجع األمور إلي سابق عادتها 

في مدة عشرة أيام إلي أسبوعين.
*هل هناك روتين يومي يجب اتباعه بعد العملية؟

- تــغــيــيــر نــمــط الــحــيــاة شـــيء أســـاســـي لــلــوصــول إلـــى الــنــتــائــج 
ــوزن إذا مـــا تم  ــ ــزالق إلـــى مــســتــنــقــع رجــــوع الـ ــ الــمــرجــوة وعــــدم االنــ
االستمرار في ممارسة العادات الغذائية السيئة. يجب على الفرد 
من  االنــخــراط  الرياضة.  يمارس  وأن  نشاطا  أكثر  حياة  يعيش  أن 
األنشطة  في  واألصدقاء  العائلة  ومشاركة  المجتمع  داخل  جديد 

المختلفة يعزز من الثقة بالنفس ويقي من الوحدة واالكتئاب. 
أخيرا.. شرب كميات كافية من الماء، حساب السعرات الحرارية، 
النوم لوقت كاٍف، تجنب ارتداء المالبس الفضفاضة فترات طويلة 
الوزن  فقدان  على  للمحافظة  وذلك  المنزل  داخل  ميزان  واقتناء 

بعد جراحة السمنة.

الدكتور ح�سني الربناوي يف حوار �سامل عن عمليات ال�سمنة:

الإرادة ونمط الحياة ال�صحي �صيء اأ�صا�صي لتحقيق النتائج المرجوة

}  الدكتور حسين البرناوي.

}  الدكتورة نغم نور الدين.

الدكتورة نغم نور الدين: اأهم اأنواع الأنظمة الغذائية والفرق بينها 

ن�صائح ل�صتقبال ف�صل ال�صيف بر�صاقة 
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 اأ�شاد بالتوجيه امللكي بتطعيم املواطنني البحرينيني املقيمني يف اخلارج.. جمل�س الوزراء:

تكليف »ال�شحة« و»اخلارجية« للتن�شيق ب�شاأن تنفيذ التوجيه امللكي

احل����ك����وم����ة  ب�����رن�����ام�����ج  �����ش����م����ن  وامل�������������اء  ال�����ك�����ه�����رب�����اء  ه����ي����ئ����ة  م�����������ش�����اري�����ع  م�������ن   %78 ت����ن����ف����ي����ذ 

راأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

االعتيادي  االجتماع  الوزراء  نائب رئي�س جمل�س 

االأ�شبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد اأم�س عن ُبعد.

الوزراء  جمل�س  اأ�شاد  االجتماع،  بداية  ويف 

�شاحب  ح�شرة  من  ال�شامي  امللكي  بالتوجيه 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

تطعيم  على  العمل  مببا�شرة  املفدى  البالد 

�شد  اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني 

احل�شول  من  يتمكنوا  مل  ممن  كورونا  فريو�س 

على التطعيم، والتي تاأتي يف اإطار اهتمام جاللته 

اأف�شل  على  ح�شولهم  و�شمان  البحرين  باأبناء 

الرعاية واخلدمات يف الداخل واخلارج.

واأ�شاد املجل�س بالتقدير امللكي ال�شامي للجهود 

الوطنية بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان 

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

البذل  من  مزيد  نحو  وحمفًزا  باعًثا  ُيعد  والذي 

والعطاء وتقدمي الرعاية املطلوبة الأبناء البحرين 

اطالع  معر�س  يف  ذلك  جاء  حيث  كانوا،  اأينما 

ال�شحة  الذي قدمته وزيرة  التقرير  املجل�س على 

ب�شاأن التعامل مع خمتلف امل�شتجدات ال�شحية مبا 

فيها جهود الت�شدي لفريو�س كورونا واجلهوزية 

بال�شكل  الطبية  واالأجهزة  املرافق  م�شتوى  على 

ال�شحية  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  ي�شمن  الذي 

والعالجية يف خمتلف الظروف، وقد كلّف املجل�س 

وزارتي ال�شحة واخلارجية بالتن�شيق مع الدول 

واحل�شول  باخلارج  املواطنون  فيها  يقيم  التي 

على املوافقة الالزمة منها بح�شب اأنظمتها التخاذ 

ال�شامية  التوجيهات  بو�شع  الكفيلة  االإجراءات 

مو�شع التنفيذ.

 ثم نّوه املجل�س بالروح امل�شوؤولة واال�شتجابة 

العالية التي اأبداها اجلميع مع القرارات التي اأعلن 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  عنها 

كورونا »كوفيد-19«، وما حتقق من نتائج طيبة 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  احلد  �شعيد  على 

الذي  االأمر  القائمة،  احلاالت  منحنى  وت�شطيح 

النتائج  لتحقيق  االلتزام  من  مزيًدا  معه  يتطلب 

باالإجراءات االحرتازية  التقيد  اأن  املرجوة، موؤكًدا 

�شيعزز  التطعيم  باأخذ  الفئات  خمتلف  ومبادرة 

ح�شانة املجتمع ويدعم اجلهود اال�شتثنائية التي 

تبذلها الكوادر الطبية والتمري�شية والعاملني يف 

ال�شفوف االأمامية واجلهات امل�شاندة.

ويف �شياق مت�شل اأكد املجل�س موا�شلة مملكة 

اجلهود  �شمن  الفاعل  اإ�شهامها  تعزيز  البحرين 

اأن  مبيًنا  كورونا،  لفريو�س  الت�شدي  الدولية يف 

وتوزيع  وت�شنيع  الإنتاج  جديد  م�شنع  اإن�شاء 

بالبحرين  كورونا  لفريو�س  امل�شادة  التطعيمات 

ياأتي  االحتادية  رو�شيا  جمهورية  مع  بالتعاون 

الدويل  التعاون  يف  اململكة  م�شاهمة  من  كجزٍء 

ال�شكر  عن  املجل�س  معرًبا  للجائحة،  للت�شدي 

من  اأبدته  ما  على  رو�شيا  جلمهورية  والتقدير 

تعاون يف هذا اجلانب.

املدرجة  املو�شوعات  يف  املجل�س  نظر  ثم   

اأعماله، حيث ا�شتعر�س املو�شوعات  على جدول 

التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

باملوافقة  والت�شريعية بخ�شو�س م�شروع قانون 

االأمم  اتفاقية  اإىل  البحرين  مملكة  ان�شمام  على 

املنبثقة  الدولية  الت�شوية  اتفاقات  ب�شاأن  املتحدة 

عن الو�شاطة.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

والت�شريعية ب�شاأن م�شروع قرار لتنظيم التعامل 

مع بع�س الق�شايا ذات االأبعاد املالية التي ي�شرتك 

فيها اأطراف خارج النطاق املحلي مبا يتما�شى مع 

البحرين  مملكة  وقعتها  التي  الدولية  االتفاقيات 

يف هذا اجلانب.

3. مذكرة وزير �شوؤون الكهرباء واملاء ب�شاأن 

الكهرباء  هيئة  تنفذها  التي  والربامج  امل�شاريع 

واملاء �شمن برنامج احلكومة )2022-2019(، 

امل�شاريع،  هذه  من   %78 تنفيذ  اأظهرت  والتي 

وم�شاريعها  الهيئة  خطط  املذكرة  ت�شمنت  كما 

امل�شتقبلية ومنها املرحلة الثانية من حمطة الدور 

متطلبات  �شتلبي  والتي  واملاء  الكهرباء  الإنتاج 

اململكة من الطاقة للم�شاريع اال�شكانية والتنموية 

اإىل  باالإ�شافة   ،2027 عام  حتى  واال�شتثمارية 

و4  الكهرباء  لتوليد  حمطات  الإن�شاء  م�شاريع   6

م�شاريع الإن�شاء �شبكة نقل كهرباء وتطوير �شبكات 

كذلك  املذكرة  وا�شتعر�شت  واملياه،  الكهرباء  نقل 

والذي  للهيئة  اجلديد  الفوترة  نظام  ب�شاأن  مت  ما 

مت ال�شروع فيه يف دي�شمرب 2020، وا�شتعدادات 

الهيئة لف�شل ال�شيف الذي يزداد فيه الطلب على 

الطاقة.

بعدها وافق املجل�س على املذكرات التالية:

املالية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .1

م�شاهمة  ب�شاأن  املايل  والتوازن  واالقت�شادية 

مملكة البحرين يف عدد من املنظمات الدولية، مبا 

يدعم خربات اململكة ويعززها يف خمتلف املجاالت 

وتطوير  البيئية  اال�شرتاتيجيات  دعم  ومنها 

الربامج التدريبية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية 

 8 على  احلكومة  ردود  ب�شاأن  والت�شريعية 

من  مقدمة  بقانون  واقرتاح  برغبة  اقرتاحات 

جمل�س النواب.

ثّمن التوجيهات ال�شامية بتوفري اللقاح للبحرينيني يف اخلارج.. رئي�س »الأعلى لل�شحة«:

امللك عودنا ويف جميع املحطات على الهتمام مب�شلحة املواطن 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأعرب 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل 

لل�شحة رئي�س الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

بالغ  عن  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

التقدير واالعتزاز بالتوجيهات ال�شامية حل�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، 

مببا�شرة  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

العمل على تطعيم املواطنني البحرينيني املقيمني 

يف اخلارج �شد فريو�س كورونا ممن مل يتمكنوا 

من احل�شول على التطعيم.

واأكد اأّن التوجيهات ال�شامية لي�شت بغريبة 

دائًما ويف  الذي عودنا  املفدى  امللك  على جاللة 

واالهتمام  الكبري  املحطات على احلر�س  جميع 

ورعاية  البحريني  املواطن  مب�شلحة  البالغ 

�شوؤونه، �شواء يف داخل اململكة اأو خارجها، وهو 

الثاقبة  االإن�شانية  النظرة  على  يدل  الذي  االأمر 

املواطنني  اأبنائه  كافة  و�شالمة  �شحة  لرعاية 

نهج حميد ورا�شخ  �شك  بال  اأينما وجدوا، وهو 

يف مملكة البحرين.

ال�شمو  ل�شاحب  الدوؤوبة  املتابعة  ثّمن  كما 

الوزراء حفظه  العهد رئي�س جمل�س  امللكي ويل 

على  البحرين  فريق  �شموه  يقود  حيث  اهلل، 

ُو�شعت  التي  اخلطط  تنفيذ  يف  بثبات  امل�شي 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل  م�شارات  ملختلف 

)كوفيد-19( واحلد من تداعياته، بروٍح مفعمة 

التحديات  بلغت  مهما  واالأمل  التحدي  بحب 

والتي �شتتكلل بعون اهلل بالنجاح والتوفيق.

الفريق  منت�شبي  كافة  عن  نيابة  واأعرب 

التقدير  عظيم  عن  الطبي  والقطاع  الوطني 

امللك  جلاللة  ال�شامية  للتوجيهات  واالمتنان 

الالحمدود  ودعمه  املتوا�شلة  ومتابعته  املفدى 

وكافة  الوطني  الفريق  جلهود  البالغ  وتقديره 

الظروف  لتجاوز  امل�شاندة،  والفرق  اجلهات 

خالل  من  وثبات  بعزمية  الراهنة  ال�شحية 

االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  موا�شلة 

اأفراد  كافة  من  التطعيم  على  الوا�شع  واالإقبال 

يف  املن�شودة  االأهداف  لتحقيق  و�شوالً  املجتمع 

على  الفريو�س حفاًظا  انت�شار  معدالت  ت�شطيح 

�شحة و�شالمة اجلميع.

 ال�شيخ حممد بن عبداهلل

با�شمه وبا�شم  املناعي  املحرق �شلمان بن عي�شى بن هندي  رفع حمافظ 

اأهايل املحافظة بكل مدنها وقراها خال�س ال�شكر واالمتنان والتقدير اإىل املقام 

امللكي ال�شامي  حل�شرة �شاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

املقيمني  البحرينيني  املواطنني  تطعيم  على  العمل  مببا�شرة  جاللته  بتوجيه 

يف اخلارج �شد فريو�س كورونا ممن مل يتمكنوا من احل�شول على التطعيم، 

حيث اأكد املحافظ اأن هذا التوجيه امللكي ال�شامي ياأتي يف اإطار اهتمام جاللته 

العامل  اأي دولة من دول  كانوا ويف  اأينما  البحرين  باأبناء  اهلل ورعاه  حفظه 

الداخل واخلارج على  الرعاية واخلدمات يف  اأف�شل  و�شمان ح�شولهم على 

حد �شواء. 

ولفت املحافظ اإىل اأن مملكة البحرين وعرب فريقها الوطني بقيادة �شاحب 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه مل يغفــل  العهد رئي�س جمل�س  ال�شمو امللكي ويل 

باخلدمات  اجلميع  م�شاواة  خالل  مــن  اململكة  اأر�س  على  مقيم  اأي  عــن 

�شهولة  ت�شمن  اإلكرتونية  اآلية  وفق  التطعــيم  بجرعات  وكــذلك  ال�شحية 

و�شرعة اخلدمات. 

حمافظ واأهايل املحرق يثمنون توجيهات  امللك بتطعيم املواطنني يف اخلارج

وزيرة ال�شحة تثمن توجيهات امللك مببا�شرة 

العمل على تطعيم املواطنني يف اخلارج

ثمنت وزيرة ال�شحة فائقة بنت �شعيد ال�شالح عاليا التوجيهات ال�شامية 

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

حفظه اهلل ورعاه مببا�شرة العمل على تطعيم املواطنني البحرينيني املقيمني 

يف اخلارج �شد فريو�س كورونا ممن مل يتمكنوا من احل�شول على التطعيم.

واأكدت وزيرة ال�شحة اأن التكليف ال�شامي من املجل�س املوقر لوزارتي 

ال�شحة  وزارة  ا�شتعداد  مبينة  واهتمام،  تقدير  حمل  واخلارجية  ال�شحة 

االإجراءات  اتخاذ  ب�شاأن  اخلارجية  وزارة  بالتن�شيق  الفوري  للبدء  التام 

الكفيلة بو�شع التوجيهات ال�شامية وا�شتكمالها على اأكمل وجه.

من  ال�شامية  االإن�شانية  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  ال�شالح  الوزيرة  ولفتت 

قبل جاللة امللك املفدى، لي�شت بغريبة على جاللته، وما هي اإال ال�شتكمال 

االأب من لدن جاللته  التي تعك�س حب وعطاء  ال�شابقة،  املبادرات  �شل�شلة 

الأبنائه بتوفري الرعاية ال�شحية، وتقدمي اأرقى اخلدمات ال�شحية والعالجية 

والوقائية، من اأجل �شحة و�شالمة اجلميع.

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  الدوؤوبة  للمتابعة  امتنانها  عظيم  عن  واأعربت 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، بقيادة فريق البحرين وامل�شي 

اأن يحظى جميع املواطنني  اأجل  بثبات يف تنفيذ اخلطط التي ُو�شعت من 

بالرعاية واالهتمام �شواء يف داخل وطنهم اأو خارجه، وهو ما يوؤكد القاعدة 

التي تنطلق منها البحرين يف جميع م�شارات عملها، والتي جتعل من املواطن 

البحريني هو مدار العمل وحموره، وهو غاية اجلهود الوطنية جميعا.

وختمت وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح قائلة: »نفخر ببلد االأمن واالأمان 

ووطن الكرام، وبالروح االأبوية من قائد م�شرية اخلري، اأبقاها اهلل دوما واأبدا 

�شباقة  دائما  كانت  البحرين  باأن  مو�شحة  البحرين«،  للملكة  و�شندا  عزا 

واأن  وخارجها،  البحرين  مملكة  يف  واملكت�شبات  االأرواح  حلفظ  ومتاأهبة 

املواطن البحريني ياأتي دائما اأوال وفوق كل اعتبار، موؤكدة على اأن النجاح 

يف تخطي تداعيات ومراحل اجلائحة �شيوثق يف التاريخ، كنقطة م�شيئة 

�شنعها اأبناء الوطن يف ظل ظروف ا�شتثنائية �شعبة.
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اأكدت فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة 

مت  الوطني  اجلينوم  مركز  اأن  ال�شحة 

ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيًذا  تد�شينه 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، م�شددة 

بتنفيذ  على  ال�شحة  وزارة  حر�س  على 

هذه التوجيهات ملا �شيمثله هذا املركز من 

الوراثية  الأمرا�س  من  الوقاية  يف  اإ�شهام 

وعالجية  وقائية  ا�شرتاتيجيات  وتطوير 

فعالة.

املوقرة  احلكومة  دعم  �شياق  ويف   

علم  جمال  يف  املبتكرة  ال�شحية  للعلوم 

تواجه  التي  الوراثية  والأمرا�س  اجلينوم 

حر�شها  منطلق  ومن  البحريني،  املجتمع 

ال�شحية  اخلدمات  جودة  رفع  على 

خا�شة  وب�شفة  الأمرا�س  من  والوقاية 

الأمرا�س الوراثية وامل�شتع�شية والفتاكة، 

املبتكرة،  العلمية  الأ�شاليب  باأحدث  واأخًذا 

لتحليل  اإن�شاء مركز متخ�ش�س  من خالل 

الوطني  اجلينوم  مركز  يوا�شل  اجلينات، 

الأمرا�س  من  للوقاية  الإ�شهام  يف  عمله 

لعالجها،  فعالة  اأدوية  وتطوير  الوراثية 

�شحية  حياة  توفري  على  ي�شاعد  مما 

احلالية  لالأجيال  الأمرا�س  من  ووقاية 

والقادمة.

الفريق  اأن  ال�شحة  وزيرة  واأ�شافت   

اليوم،  اإىل  كبرية  اأ�شواًطا  قطع  املخت�س 

املهام واملتمثلة يف  اإجناز عدد من  فقد مت 

الأوىل  للمرحلة  املقرر  العدد  ا�شتكمال 

من  عينة   6000 والبالغ  للم�شروع 

باأمرا�س  للم�شابني  عينة  �شمنها 2000 

من  اأخرى  عينة  و4000  وذويهم  نادرة 

من  اأنه  اإىل  واأ�شارت  الخرين،  امل�شاركني 

امل�شتهدفة  العينات  باقي  ا�شتكمال  املوؤمل 

للمرحلة الثانية من خطة امل�شروع بحلول 

قيام  اإىل  بالإ�شافة  اجلاري،  العام  نهاية 

بالإ�شراف  اجلينوم  م�شروع  عمل  فريق 

بجينوم  متعلقة  درا�شات  عدة  على 

وجينوم  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

ب�شدة  املتعلقة  اجلينات  ملعرفة  امل�شابني 

الإ�شابة.

دعا  قد  الوطني  اجلينوم  مركز  وكان 

الوطني  امل�شروع  يف  للم�شاركة  اجلمهور 

الدم  بعينات  التربع  خالل  من  للجينوم 

اجلينية،  للدرا�شة  ال�شحية  املراكز  يف 

اأ�شئلة  اأي  والتوا�شل معه يف حال وجود 

الإلكرتوين  الربيد  عرب  ا�شتف�شارات  اأو 

.genome@health.gov.bh
اجلينوم  مركز  اإن  ال�شالح  وقالت   

من  الوقاية  يف  ي�شهم  �شوف  الوطني 

ا�شرتاتيجيات  الوراثية وتطوير  الأمرا�س 

على  ي�شاعد  فعالة، مما  وعالجية  وقائية 

الأمرا�س  من  خالية  �شحية  حياة  توفري 

على  موؤكدة  والقادمة،  احلالية  لالأجيال 

اخلطط   بتنفيذ  ال�شحة  وزارة  التزام 

التقدم  وترية  زيادة  بهدف  املو�شوعة 

من  املزيد  حتقيق  على  ينعك�س  مبا  فيها 

واأبنائها،  للمملكة  التنموية  املنجزات 

والتو�شيات حول مركز اجلينوم الوطني 

الذي يهدف من خالله بجمع 50 األف عينة 

خالل خم�س �شنوات واإن�شاء قاعدة بيانات 

وطنية �شاملة، وذلك بهدف حت�شني اجلودة 

وال�شتمرار يف تبني التقنيات احلديثة يف 

الت�شخي�س  على  �شت�شاعد  والتي  ال�شحة 

وو�شع احللول املبتكرة للمواطنني.

ا�صتكمال العدد املقرر للمرحلة الأوىل والبالغ 6000 عينة.. ال�صالح: 

ا�صتكمال عينات املرحلة الثانية من م�صروع اجلينوم نهاية العام

وزير الداخلية ي�صتعر�ض �صبل 

تعزيز التعاون مع رئي�ض ديوان ويل العهد

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س،  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

اآل  �شلمان  بن  اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ 

العهد،  ويل  �شمو  ديوان  رئي�س  خليفة 

وذلك مبنا�شبة �شدور الأمر امللكي ال�شامي 

بتعيينه يف من�شبه اجلديد.

ويف بداية اللقاء، رحب الوزير بال�شيخ 

عن  له  معرًبا  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  �شلمان 

الأمر  �شدور  مبنا�شبة  التهاين،  خال�س 

امللكي ال�شامي بتعيينه رئي�ًشا لديوان �شمو 

ا�شتعرا�س  اللقاء،  خالل  ومت  العهد.  ويل 

ال�شبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتن�شيق، 

املو�شوعات  من  عدد  بحث  اإىل  بالإ�شافة 

ذات الهتمام امل�شرتك.

القن�شلية  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  املن�شور،  اأحمد  توفيق  ال�شفري  ا�شتقبل 

باك�شتان  �شفري جمهورية  اأيوب،  اخلارجية، حممد  بوزارة  مكتبه  اأم�س، يف  والإدارية، 

الإ�شالمية املعني لدى مملكة البحرين. 

وخالل اللقاء، اأ�شاد ال�شفري توفيق اأحمد املن�شور مب�شتوى العالقات الثنائية القائمة 

بني مملكة البحرين وجمهورية باك�شتان الإ�شالمية والتي ت�شهد تطوًرا ومنًوا على كل 

اإىل  الأ�شعدة، موؤكًدا حر�س مملكة البحرين على تعزيز عالقات التعاون والرتقاء بها 

م�شتويات اأ�شمل تلبية مل�شالح وطموحات البلدين وال�شعبني ال�شديقني، متمنًيا لل�شفري 

كل التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله الدبلوما�شي. 

ومن جهته، ثمن حممد اأيوب امل�شتوى املتقدم الذي ت�شهده عالقات ال�شداقة والتعاون 

التي جتمع بني مملكة البحرين وجمهورية باك�شتان الإ�شالمية يف خمتلف املجالت.

املن�صور و�صفري باك�صتان 

يبحثان الرتقاء بالعالقات الثنائية

وا�شلت ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة 

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار اأم�س 

جولتها   2021 يونيو   7 املوافق  الإثنني 

�شيول،  اجلنوبية  الكورية  العا�شمة  يف 

حيث التقت مع عدد من كبار امل�شوؤولني يف 

البالد، بناًء على دعوة تلقتها من املوؤ�ش�شة 

الكورية Kore Foundation لبحث �شبل 

تعزيز التعاون الثقايف ما البلدين. 

وخالل هذا اليوم التقت ال�شيخة مي بنت 

الكوري  اخلارجية  بوزير  اآل خليفة  حممد 

�شونغ اإيوي يونغ، حيث متت الإ�شارة اإىل 

اأهمية الثقافة يف الرتويج حل�شارة وهوية 

الأوطان، كما ومت خالل اللقاء مناق�شة �شبل 

بني  ما  الثقايف  والتبادل  العالقات  تعزيز 

واجتمعت  كما  وكوريا.  البحرين  مملكة 

بوزير الثقافة والريا�شة وال�شياحة هوانغ 

هي، وذلك لبحث �شبل اإمكانية العمل على 

م�شاريع لتبادل اخلربات يف جمالت العمل 

الثقايف املختلفة. 

ا�شتقبال  يف  كان  ذلك،  على  واإ�شافة 

يل  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة 

�شاحبة  الكورية  املوؤ�ش�شة  رئي�س  جيون 

دعوته  على  جيون  و�شكرت  الدعوة. 

موؤكدة  �شيول،  الكورية  العا�شمة  لزيارة 

الدوام  على  يرثي  الكوري  احل�شور  اأن 

احلراك الثقايف املحلي يف البحرين. وخالل 

اللقاء تباحث الطرفان �شبل تنفيذ عدد من 

امل�شاريع الثقافية امل�شرتكة. 

حتى  ال�شيخة  جولة  وت�شتمر  هذا، 

�شملت  حيث  اجلاري،  ال�شهر  من  الثامن 

الوزراء  من  عدد  مع  لقاءات  اجلولة 

على  والقائمني  احلكوميني  وامل�شوؤولني 

املوؤ�ش�شات الثقافية الرئي�شية يف العا�شمة 

برناجمها  ت�شمن  كذلك  �شيول،  الكورية 

زيارة اإىل عدد من اأبرز املوؤ�ش�شات الثقافية 

واملتاحف واملواقع التاريخية يف املدينة.

التقت بوزيري اخلارجية والثقافة وكبار امل�صوؤولني يف كوريا اجلنوبية 

الرتويج حل�صارة وهوية الأوطان وتعزيز التبادل الثقايف

البحرين ت�صارك يف اجتماع �صبكة التعاون الإ�صالمي خلدمات التوظيف 

حتديد احتياجات الدول لبناء القدرات يف جمال التوظيف

اخلدمة  جهاز  �شارك 

عرب  البحرين  مبملكة  املدنية 

الجتماع  يف  املرئي  الت�شال 

التعاون  منظمة  ل�شبكة  الثالث 

التوظيف  خلدمات  الإ�شالمي 

 )OIC-PESNET( العامة 

يومني،  مدى  على  عقد  الذي 

م�شت�شار  اجلهاز  مثل  حيث 

املدنية  اخلدمة  جهاز  رئي�س 

التعاون  جمل�س  �شوؤون  من�شق 

علي  �شند  الإقليمية  وال�شوؤون 

�شند احلماد.

الجتماع  خالل  ومت 

اجتماعات  كل  ا�شتعرا�س 

منذ  املنظمة  �شبكة  واأن�شطة 

اعتماد  مت  كما  تاأ�شي�شها،  بدء 

لل�شبكة  الداخلي  النظام 

عمل  خطة  وو�شع   )RoP(

و2022   2021 للعامني 

وتقييمها  اخلطة  تنفيذ  و�شبل 

حتديد  مت  كما  دورية،  ب�شورة 

يف  القدرات  بناء  احتياجات 

العامة  التوظيف  جمال خدمات 

مبنظمة  الأع�شاء  الدول  يف 

وحتديد  الإ�شالمي  العمل 

يف  الثنائية  التعاون  جمالت 

جمالت التوظيف العامة.

البيان  �شدر  وقد  هذا، 

مت  حيث  لالجتماع  اخلتامي 

باإطار  ال�شرت�شاد  على  التاأكيد 

يف  الإ�شالمي  العمل  منظمة 

جمال العمل والعمالة واحلماية 

الجتماعية الذي مت اعتماده يف 

على  والـتاأكيد  الثانية،  الدورة 

وتبادل  القدرات  بناء  اأهمية 

املعارف واخلربات ب�شاأن تطوير 

للتخفيف  وطنية  ا�شرتاتيجيات 

الأع�شاء  الدول  يف  البطالة  من 

وتعزيز ال�شراكات بني ال�شلطات 

يف  بالتوظيف  املعنية  العامة 

املجال  وف�شح  الأع�شاء  دول 

لتبادل اأف�شل املمار�شات.

البيان اخلتامي  كما احتوى 

جمال  يف  تو�شية   12 على 

التوظيف  خدمات  يف  التعاون 

اأهمية  على  اأكد  كما  العامة، 

املوؤ�ش�شات  مع  التعاون 

الإقليمية  واملنظمات  وال�شبكات 

مثل  ال�شلة  ذات  والدولية 

الدولية واملنظمة  العمل  منظمة 

والبنك  للهجرة  الدولية 

والرابطة  للتنمية  الإ�شالمي 

التوظيف  خلدمات  العاملية 

.)WAPES( العامة

وزيرة ال�صحة

وكيل اخلارجية يبحث

 مع �صفري اليابان تعزيز التعاون

اجتمع الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون 

اليابان  �شفري  ما�شايوكي  مياموتو  مع  اأم�س،  يوم  اخلارجية  وزارة  مبقر  ال�شيا�شية، 

املعني لدى مملكة البحرين. 

وخالل الجتماع، هناأ الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، ال�شفري الياباين، 

مبنا�شبة تعيينه يف من�شبه اجلديد، متمنًيا له التوفيق والنجاح يف مهامه الدبلوما�شية، 

مبا ي�شهم يف دعم العالقات التاريخية املتميزة التي جتمع بني مملكة البحرين واليابان 

على كل الأ�شعدة.

واأكد وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون ال�شيا�شية، حر�س مملكة البحرين على توطيد 

ال�شراكة مع اليابان يف خمتلف املجالت، مبيًنا اأن هناك العديد من الفر�س ال�شتثمارية 

الواعدة، لزيادة املنافع املتبادلة بني البلدين ال�شديقني.

من جانبه، اأعرب �شفري اليابان عن تطلع بالده لتعزيز عالقات ال�شداقة والتعاون 

الوثيقة القائمة مع مملكة البحرين، متمنًيا للمملكة دوام الرقي والزدهار.

�شهد الجتماع، بحث تطوير عالقات التعاون الثنائي، بالإ�شافة اإىل الق�شايا حمل 

الهتمام امل�شرتك.

البحرين تعزي حكومة باك�صتان و�صعبها

 يف �صحايا حادثة ت�صادم القطارين

مملكة  خارجية  وزارة  اأعربت 

واملوا�شاة  التعازي  بالغ  عن  البحرين 

باك�شتان  جمهورية  و�شعب  حكومة  اإىل 

حادثة  �شحايا  يف  ال�شديقة  الإ�شالمية 

مما  ال�شند  اإقليم  يف  قطارين  ت�شادم 

من  الع�شرات  واإ�شابة  وفاة  اإىل  اأدى 

مملكة  ت�شامن  موؤكدة  الأ�شخا�س، 

جمهورية  و�شعب  حكومة  مع  البحرين 

امل�شاب  هذا  يف  الإ�شالمية  باك�شتان 

يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل  �شائلة  اجللل، 

واأن  ومغفرته،  رحمته  بوا�شع  ال�شحايا 

مين على امل�شابني بال�شفاء العاجل.

قامت  التي  الدامية  الإرهابية  الهجمات  ب�شدة  وا�شتنكرت  اخلارجية  وزارة  اأدانت 

بها ميلي�شيا احلوثي على حمطة وقود يف حي الرو�شة ال�شكني مبدينة ماأرب اليمنية، 

والتي اأدت اإىل مقتل واإ�شابة ع�شرات املدنيني الأبرياء، يف انتهاك �شارخ للقانون الدويل 

الإن�شاين وكل القيم واملبادئ الأخالقية.

البحرين تدين ب�صدة الهجمات احلوثية 

الإرهابية الدامية على مدينة ماأرب
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حمرر ال�شوؤون الربملانية:

�شاحب  ح�شرة  توجيهات  اأن  برملانيون  اأكد 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

على  العمل  مببا�شرة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني  تطعيم 

حلر�ص  ا�شتمرارا  تاأتي  كورونا،  فريو�ص  �شد 

جاللته من اأجل �شمان اأمن و�شالمة اجلميع �شمن 

ل�شل�شلة  ا�شتكماال  تاأتي  �شامية  اإن�شانية  مبادرة 

الكرمية وامل�شتمرة بهدف  االإن�شانية  املبادرات  من 

توفري التطعيم جمانا للجميع دون ا�شتثناء.

رئي�شة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  واأ�شادت 

من  ال�شامية  امللكية  بالتوجيهات  النواب  جمل�ص 

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

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، مببا�شرة العمل على 

اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني  تطعيم 

�شد فريو�ص كورونا.

ال�شامية  امللكية  التوجيهات  هذه  اأن  واأكدت 

من  واالهتمام  واحلر�ص  للرعاية  ا�شتمراًرا  تاأتي 

اجلميع،  و�شالمة  اأمن  ل�شمان  املفدى  امللك  جاللة 

ل�شوؤون  متابعة  من  البحرين  مملكة  توليه  وما 

مواطنيها يف الداخل واخلارج، وذلك �شمن اجلهود 

املتوا�شلة احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي 

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

واملنهجية  احلثيثة  واملتابعة  الوزراء،  جمل�ص 

ال�شاملة واملتكاملة لفريق البحرين.

ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  اأكد  اآخر،  جانب  من 

ال�شامية   التوجيهات  اأن  ال�شالح،  �شالح  بن  علي 

لدى  ورا�شخ  حكيم  اإن�شاين  لنهج  امتداًدا  متثل 

جاللته حفظه اهلل، وتعك�ص الرعاية االأبوية النبيلة 

وحر�ص م�شتمر من جاللته، رعاه اهلل، على �شحة 

البحرين،  داخل وخارج مملكة  املواطنني  و�شالمة 

ال�شحية  الرعاية  م�شتويات  اأف�شل  وتقدمي 

واخلدمات العالجية.

الدوؤوب  والعمل  املخل�شة،  باجلهود  واأ�شاد 

�شاحب  بقيادة  البحرين  فريق  به  يقوم  الذي 

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

التفاين  اإنَّ  حيث  الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد 

واالإخال�ص وروح الت�شحية التي متتلكها الكوادر 

الطبية والتمري�شية واالإدارية اأ�شبحت حمل تقديٍر 

واإ�شادة وثناٍء من اجلميع.

النواب  جمل�ص  لرئي�ص  الثاين  النائب  واأكد 

علي زايد اإن التوجيهات ال�شامية من لدن ح�شرة 

خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

مببا�شرة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

املقيمني  البحرينيني  املواطنني  تطعيم  على  العمل 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�ص  �شد  اخلارج  يف 

االإن�شاين  والدعم  االأبوي  ال�شعور  عن  تعرب 

املواطنني  دعم  يف  جاللته  عليه  يحر�ص  الذي 

املعي�شية  ال�شبل  وكافة  الكرمية  احلياة  وتوفري 

للمواطنني  واالجتماعية  واالقت�شادية  وال�شحية 

الق�شايا  جميع  جتاه  ال�شمولية  جاللته  ونظرة 

يف  البحريني  املواطن  تهم  التي  واالحتياجات 

الداخل واخلارج.

واالمن  والدفاع  اخلارجية  رئي�ص جلنة  واأكد 

الوطني حممد ال�شي�شي اأن مملكة البحرين مت�شي 

اأف�شل  وفق  واملقيمني،  املواطنني  رعاية  يف  قدما 

االلتزام  مع  والت�شهيالت،  والرعاية  االإجراءات 

انت�شار اجلائحة  باالإجراءات االحرتازية للحد من 

البحرين  اأر�ص  على  يعي�ص  اإن�شان  اأي  باعتبار 

التوجيهات  هذه  تاأتي  اإذ  للوطن،  حقيقية  ثروة 

الكرمية ال�شتكمال تلك الروؤى التي تعك�ص حر�ص 

جاللته على كل مواطن �شواء داخل اأو حتى خارج 

البحرين.

مملكة  اأن  اإىل  البوعينني  ال�شي�شي  ولفت 

العامل  يف  اجلائحة  بدء  ومنذ  حر�شت  البحرين 

جلميع  والعالج  الوقاية  �شبل  كل  توفري  على 

املواطنني واملقيمني متى ما توافرت وب�شكل جماين 

امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  وذلك  متييز،  دون 

ال�شامية من عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

تبلورت  والتي  كورونا،  لفريو�ص  الت�شدي  يف 

البحرين  فريق  يبذلها  التي  اجللية  اجلهود  يف 

واللجنة التن�شيقية بقيادة �شمو ويل العهد رئي�ص 

ت�شريع  عرب  ال�شحية  االأزمة  قيادة  يف  الوزراء 

الأخذ  الزمنية  املدة  وتقلي�ص  التطعيم  وترية 

�شبيل  وذلك يف  معدودة،  اأياما  لت�شبح  اللقاحات 

حتقيق الوقاية والتح�شني الأكرب عدد من املواطنني 

واملقيمني.

اأحمد  النائب  اخلدمات  جلنة  رئي�ص  وثمن 

لدن  من  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  االأن�شاري 

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

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

مببا�شرة العمل على تطعيم املواطنني البحرينيني 

موؤكدا  كورونا،  فريو�ص  �شد  اخلارج  يف  املقيمني 

ال�شامي  للنهج  ا�شتمرار  امللكية  التوجيهات  اأن 

باالهتمام ب�شحة املواطن باعتباره الرثوة احلقيقة 

للبحرين.

هذه  اإن  املالكي  با�شم  النائب  قال  بدوره، 

التوجيهات الكرمية متثل جت�شيدا الهتمام ومتابعة 

واخلارج،  الداخل  يف  البحريني  باملواطن  جاللته 

منوها بتوجيهات جاللة امللك املفدى يف العمل على 

اأن  تطعيم املواطنني يف اخلارج والذي يوؤكد على 

الكاملة  الرعاية  البحريني  املواطن  يويل  جاللته 

اأينما كان وتواجد.

الرعاية  البحرين قدمت  اأن  اإىل  املالكي  واأ�شار 

من  كورونا  جائحة  يف  للجميع  الكاملة  ال�شحية 

اإىل  اإ�شافة  وتطعيمات  وعالج  يومية  فحو�شات 

دعم القطاعات املت�شررة من اجلائحة، موؤكدا على 

كورونا  فريو�ص  ملواجهة  الوطني  الفريق  دور 

اأجل  من  وكفاءة  وقدرة  تفان  بكل  يعمل  والذي 

�شالمة املواطنني واملقيمني.

كما اأكد النائب حمد الكوهجي اأن التوجيهات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

تطعيم  على  العمل  مببا�شرة  خليفة  اآل  عي�شى 

�شد  اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني 

جاللته  واهتمام  حر�ص  توؤكد  كورونا،  فريو�ص 

ب�شالمة و�شحة املواطنني يف كل مكان �شواء على 

بالتوجيهات  م�شيدا  باخلارج،  اأو  الوطن  اأر�ص 

للجهود  احلثيثة  ومتابعته  جاللة  من  ال�شامية 

بقيادة  البحرين  فريق  بها  يقوم  التي  الوطنية 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

خليفة.

الرعاية  اأن  الع�شريي  د.ه�شام  النائب  وذكر 

متثل  �شعبه،  الأبناء  امللك  جاللة  قبل  من  االأبوية 

احلكيمة  امللكية  القيادة  الإحاطة  مهما  در�شا 

داخل  يف  �شواء  للمواطنني  واالهتمام  بالرعاية 

التي  القاعدة  يوؤكد  ما  وهو  خارجه،  اأو  وطنهم 

عملها،  م�شارات  جميع  يف  البحرين  منها  تنطلق 

والتي جتعل من املواطن البحريني هو مدار العمل 

وحموره، وهو غاية اجلهود الوطنية جميعا.

توجيهات  اأن  القطري  فاطمة  النائب  واأكدت 

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

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

مببا�شرة العمل على تطعيم املواطنني البحرينيني 

املقيمني يف اخلارج �شد فريو�ص كورونا، تعك�ص 

من  امل�شتمر  واحلر�ص  النبيلة  االأبوية  الرعاية 

داخل  املواطنني  و�شالمة  �شحة  على  جاللته 

م�شتويات  اأف�شل  وتقدمي  وخارجها،  البحرين 

الرعاية ال�شحية واخلدمات العالجية.

واأ�شارت اإىل اأن مملكة البحرين قدمت الرعاية 

من  �شواء،  حد  على  واملقيمني  للمواطنني  الكاملة 

خالل توفري الفحو�شات ب�شكل جماين ومتوا�شل، 

من اأجل احلفاظ على �شحة و�شالمة اجلميع.

رئي�ص  البناي  اأحمد  عمار  النائب  اأكد  بدوره، 

ع�شو  االإن�شان  حلقوق  الدائمة  النوعية  اللجنة 

جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع واالأمن الوطني 

املفدى  امللك  جاللة  اإن�شانية  اأن  النواب  مبجل�ص 

وحا�شرة  �شباقة  دائما  كانت  ورعاه  اهلل  حفظه 

يف  واملكت�شبات  االأرواح  حلفظ  متاأهبة  جاللته 

مملكة البحرين وخارجها، واأن املواطن البحريني 

ياأتي دائما اأوال وفوق كل اعتبار. 

امللك  البناي مبالم�شة تطمينات جاللة  واأ�شاد 

البحريني  ال�شارع  و�شلب  ال�شعب  جلميع  املفدى 

العهد  ويل  �شمو  بتويل  واإيعازه  اجلائحة  خالل 

رئي�ص جمل�ص الوزراء �شخ�شيا حفظه اهلل ورعاه 

اللجان  على  العام  واإ�شرافه  البحرين  فريق  ملف 

والت�شرف  كرونا  جلائحة  للت�شدي  الوطنية 

وح�شر  اجلائحة  تبعات  لتقليل  االإمكانات  بكل 

يف  بال�شالمة  البحريني  املواطن  ليهناأ  اأ�شرارها 

حله وترحاله. 

امللكي  بالتوجيه  ال�شلوم  اأحمد  النائب  واأ�شاد 

ال�شامي من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

املواطنني  تطعيم  على  العمل  مببا�شرة  ورعاه  اهلل 

فريو�ص  �شد  اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني 

كورونا.

امللكية  التوجيهات  اإن  ال�شلوم  النائب  وقال 

جميع  فيه  تعاين  الذي  الوقت  يف  تاأتي  ال�شامية 

واإن  اجلائحة،  تداعيات  من  ا�شتثناء  بال  الدول 

اإي�شال اللقاحات للمواطنني املتواجدين يف اخلارج 

ياأتي لتوفريها لهم وعدم االنتظار لفرتات اإىل حني 

ح�شولهم عليه يف الدول املتواجدين فيها.

تلك  اأن  حطاب  عبدالرزاق  النائب  واأكد 

اأن  لتوؤكد  جاءت  ال�شامية  امللكية  التوجيهات 

ياأتي  جديد  كقرار  اأوال  ياأتي  البحريني  املواطن 

والقرارات  االإجراءات  من  متوا�شلة  �شل�شلة  �شمن 

داخل  اململكة  مواطني  �شالمة  على  حتر�ص  التي 

وخارج البحرين.

منذ  احلكيمة  القرارات  اأن  حطاب  واأعترب 

املواطن  م�شلحة  يف  تزال  وال  �شبت  االأزمة،  بدء 

واالجتماعية، يف  ال�شحية  الناحية  من  البحريني 

العاملية  الدول  من  الكثري  فيه  تتعرث  الذي  الوقت 

اأن  م�شيفا  مواطنيها،  باحتياجات  النهو�ص  من 

البحرينيني  للمواطنني  اللقاح  بتوفري  التوجيهات 

عندما  م�شيئة  نقطة  �شك  بال  يعد  اخلارج،  يف 

يتعلق االأمر بحقوق االإن�شان البحريني.

اأن  عبدالرحيم  مع�شومة  د.  النائب  وبينت 

توجيهات جاللة امللك املفدى االأبوية جاءت لت�شكل 

املواطنني  تلقي  على  واحلر�ص  اأ�شا�شية  دعامة 

الرعاية  وتوفري  امل�شاد  اللقاح  على  اخلارج  يف 

م�شددة  الراهنة،  الظروف  ظل  يف  لهم  ال�شحية 

على اأن التطعيم هو ح�شانة للفرد واملجتمع، واأن 

�شالمة  على  للمحافظة  جاءت  امللكية  التوجيهات 

اأهمية  على  التاأكيد  مع  اخلارج،  يف  املواطنني 

هذا  ملواجهة  االحرتازية  االإجراءات  بكل  االلتزام 

الفريو�ص.

واأو�شح النائب عي�شى الدو�شري الدو�شري اأن 

هذه املبادرة االإن�شانية ال�شامية من قبل جاللة امللك 

�شابقة،  مبادرات  ل�شل�شلة  ا�شتمرارا  تاأتي  املفدى، 

بهدف توفري التطعيم جمانا للجميع دون ا�شتثناء، 

توجيهات جاللته  اأن  اإىل  نف�شه  الوقت  م�شريا يف 

من  املجتمع  اأفراد  حت�شني  يف  �شت�شاهم  القيمة 

الوباء للو�شول اإىل بر االأمان يف القريب العاجل.

البحرين مت�شي قدما يف  اأن مملكة  اإىل  ولفت 

االإجراءات  اأف�شل  املواطنني واملقيمني، وفق  رعاية 

باالإجراءات  االلتزام  مع  والت�شهيالت،  والرعاية 

اأي  انت�شار اجلائحة باعتبار  االحرتازية للحد من 

حقيقية  ثروة  البحرين  اأر�ص  على  يعي�ص  اإن�شان 

بالتوجيه  واالعتزاز  الفخر  عن  معربا  للوطن، 

وقت  يف  ياأتي  والذي  جاللته،  لدن  من  ال�شامي 

الت�شدي  يف  املتميزة  جهودها  البحرين  توا�شل 

للجائحة.

وقال النائب حممد بوحمود اإن ما حققه فريق 

اإطار  يف  ياأتي  واإجنازات  جناحات  من  البحرين 

الروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة التي حر�شت على 

تاأمني وتوفري اللقاح اإىل جميع فئات املجتمع خالل 

و�شهلة،  مب�شطة  اإجراءات  ووفق  قيا�شية  فرتة 

م�شيفا اأن تلك القرارات توؤكد مدى الرغبة الكرمية 

على  احلياة  اأمور  تي�شري  الر�شيدة يف  القيادة  من 

املواطنني يف ظل ظروف جائحة كورونا.

واأ�شار بوحمود اإىل اأن االإ�شادة التي ح�شدتها 

على  دليل  لهو  الفريو�ص  مع  تعاملها  يف  اململكة 

جهود  من  كافة  البحرين  فريق  اأع�شاء  يبذله  ما 

و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  ل�شمان  متوا�شلة 

جميع املواطنني واملقيمني، ومبا يعك�ص التوجيهات 

ال�شامية للقيادة احلكيمة، وخ�شو�شا يف التعاطي 

والعمل  اال�شتثنائية،  والتحديات  الظروف  واإدارة 

على حتويلها اإىل فر�ص للبناء والتقدم.

توجيهات  اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  واأكد 

يوليه  الذي  الكبري  االهتمام  توؤكد  امللك  جاللة 

اأينما  املواطنني  �شالمة  على  احلفاظ  يف  جاللته 

الطبية  امل�شتلزمات والرعاية  كانو، بتوفري جميع 

ا�شتمرار للنهج احلكومي يف متابعة  الكاملة لهم، 

الداخل واخلارج وتوفري كل  �شوؤون املواطنني يف 

اأ�شكال الرعاية لهم.

واأ�شار اإىل اجلهود التي تبذلها احلكومة املوقرة 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء.

امللكي  النهج  اأن  ال�شالح  النائب ممدوح  واأكد 

البحرين  مملكة  طريقه  يف  تخطو  الذي  ال�شامي 

اأولوية �شحة  اأبرز مدى  ملحاربة فريو�ص كورونا 

الوطن  داخل  يف  البحرينيني  املواطنني  و�شالمة 

وخارجه، واأن هذه احلظوة لهذه اجلهود املباركة 

لفريق البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

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

اأ�شواء املنهاج  اإ�شعاع مفخرة ممتد من  املوقر هي 

االإن�شاين جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه. 

عبداهلل  الدكتور  النائب  قال  جانبه،  من 

ح�شرة  من  ال�شامي  امللكي  التوجيه  اإن  الذوادي 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

تطعيم  على  العمل  مببا�شرة  املفدى  البالد  عاهل 

�شد  اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني 

فريو�ص كورونا خطوة هامة توؤكد اهتمام جاللته 

لي�شل  كانوا  اأينما  ملواطنيه  الرعاية  توفري  يف 

اإليهم دعم الدولة يف جميع اجلوانب الهامة والتي 

با�شتقرارهم و�شالمتهم و�شحتهم وحماية  تتعلق 

االإيجابية  الدولية  العالقات  خالل  من  م�شاحلهم 

التي متتاز بها البحرين، وبجهود وزارة اخلارجية 

ب�شفارات وقن�شليات اململكة.

يحر�ص  املفدى  امللك  جاللة  اأن  اإىل  واأ�شار 

على تقدمي كافة الدعم للمواطن البحريني وتوفري 

الرعاية  توفري  اأجل  من  للدولة  الكاملة  االإمكانات 

الكاملة للمواطنني واملقيمني، والتعامل مع خمتلف 

الوطني،  االقت�شاد  ودعم  ال�شحية،  امل�شتجدات 

والعطاء،  البذل  على  البحرين  فريق  وت�شجيع 

وتاأكيده امل�شتمر على جهود �شاحب ال�شمو امللكي 

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

جمل�ص الوزراء وقيادته لهذا الفريق الذي متكن من 

التميز عاملياً بالعمل اجلاد.

التوجيه  اإن  القا�شي  عي�شى  النائب  قال  كما 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  من  ال�شامي  امللكي 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

مببا�شرة العمل على تطعيم املواطنني البحرينيني 

خطوة  كورونا  فريو�ص  �شد  اخلارج  يف  املقيمني 

يف  البحرينيني  جميع  ال�شامية  الرعاية  توؤكد 

توفري  على  الدائم  واحلر�ص  واخلارج،  الداخل 

اإ�شافًة  للمواطنني،  الكرمية  احلياة  �شبل  اأف�شل 

منطلق  من  للمقيمني  واالهتمام  الرعاية  تقدمي  اإىل 

االن�شانية التي يوليها جاللته اهتماماً كبرياً.

ال�شامية من  االإن�شانية  املبادرة  اإن  اإىل  واأ�شار 

جاللة امللك املفدى ا�شتمراراً اإىل توجيهاته امل�شتمرة 

يف  البالغ  واهتمامه  كورونا  جائحة  بداية  منذ 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين  فريق  دعم 

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

جمل�ص الوزراء واللجنة التن�شيقية برئا�شه �شموه 

االإمكانات  بكافة  حتظى  التي  احلكومية  واجلهود 

بدعم ملكي وتوجيهات �شامية.

وقال النائب د.علي النعيمي اإن حر�ص جاللته 

اأبناء البحرين يف  وم�شاعره االأبوية الدافئة جتاه 

الداخل واخلارج ينمي �شعور الفخر بقيادة جاللة 

باالنتماء  واالعتزاز  البحرين  ل�شعب  املفدى  امللك 

يدخر  مل  جاللته  اأن  م�شيفاً  الغايل،  الوطن  لهذا 

وتوفري  البحريني  املواطن  دعم  يف  جهداً  يوماً 

الرعاية له. 

العهد  ويل  �شمو  قيادة  اأن  النعيمي  واأ�شاف 

ت�شطر  البحرين  لفريق  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

انت�شار هذه  تداعيات  به ملحاربة  يحتذى  منوذجاً 

اجلائحة وحتقيق االأمن واالأمان للجميع.

العامر  اأحمد  النائب  اأ�شاد  جانبه،  من 

ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  امللكية  بالتوجيهات 

خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

تطعيم  على  العمل  مبا�شرة  املفدى  البالد  عاهل 

�شد  اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني 

متثل  والتي  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�ص 

ورعايته  واهتمام  جاللته  لدن  من  اإن�شانياً  نهجاً 

الداخل واخلارج ومتابعة  البحريني يف  باملواطن 

ما ي�شتجد �شمن جائحة كورونا وتوفر كافة  كل 

البحرين  فريق  م�شاعي  تدعم  التي  االإمكانات 

بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

الــوزراء  جملــ�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل 

ومــا يبذلــوه الكادر الطبي الوطنـي وال�شفــوف 

االأوىل واملتطوعني.

اأ�شادوا مببادرة جاللته لتطعيم املواطنني باخلارج.. برملانيون:

التوجيهات ال�شامية امتداد لنهج اإن�شاين حكيم ورا�شخ لدى امللك

علي زايد رئي�س جمل�س النواب

حمد الكوهجي

د. ه�شام الع�شريي

عبدالرزاق حطابفاطمة القطري

حممد ال�شي�شي رئي�س جمل�س ال�شورى

اأحمد الأن�شاري

ممدوح ال�شالح

عي�شى الدو�شري

غازي اآل رحمة

د. عبداهلل الذواديبا�شم املالكي

اأحمد العامرعمار البناياأحمد ال�شلومحممد بوحمود عي�شى القا�شيعلي النعيمي
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رفع قائمة من 600 متطّوع عاطل لوزارة ال�صّحة.. بوعنق:

بدء اإجراءات املقابالت لتوظيف متطوعي ال�صفوف الأمامية
فاطمة �شلمان:

اإن  بوعنق  خالد  النائب  قال 

باإجراء  اأم�س  بداأت  ال�شّحة  وزارة 

املتطوعني  من  لعدد  ات�شاالت 

ودعوتهم  االأمامية  ال�شفوف  يف 

وذلك  عمل،  مقابالت  حل�شور 

يف  توظيفهم  اإجراءات  �شياق  يف 

الوزارة.

االت�شاالت  اأن  بوعنق  واأفاد 

حملة  من  املتطوعني  �شملت 

تخ�ش�شات  يف  الطبية  ال�شهادات 

والطّب  التمري�س  ت�شمل  خمتلفة، 

املزمع  ومن  وغريها،  وال�شيدلة 

جماالت  يف  توظيفهم  يتم  اأن 

تخ�ش�شاتهم.

واأفاد باأنه رفع قائمة مكونة من 

ات طبية  تخ�ش�شّ متطّوع يف   600

الكوادر  �شفوف  يف  التحقوا  مّمن 

االأمامية للت�شّدي لفريو�س كورونا 

»كوفيد19« منذ بدء اجلائحة.

قائمة  يعمل على  باأنه  اأفاد  كما 

تخ�ش�شات  يف  متطّوع   400 من 

ديوان  اإىل  لرفعها  طبية«  »غري 

اخلدمة املدنية، لتكون لهم االأولوية 

التخ�ش�شات  بح�شب  التوظيف  يف 

التي  االأكادميية  واملوؤهالت 

يحملونها.

وقال باأن القائمة التي رفعها اإىل 

كبرية  اأعداد  ت�شمل  ال�شحة  وزارة 

التمري�س  تخ�ش�شات  خّريجي  من 

املختلفة  باأق�شامه  الب�شري  والطّب 

وفنيي  وال�شيدلة  االأ�شنان  وطّب 

واأ�شاد  وغريهم.  واالأ�شعة  املخترب 

ال�شّحة  وزارة  بتجاوب  بوعنق 

واهتمامها ب�شم من �شحوا باأرواحهم 

ال�شفوف  يف  بالعمل  واأنف�شهم 

كورونا  لفريو�س  املُواجهة  االأمامية 

)كوفيد-19(. وحث على اال�شتمرار 

عدد  اأكرب  وتوظيف  النهج  هذا  يف 

ممكن من العاطلني يف التخ�ش�شات 

يف  البلد  يحتاجهم  والذين  الطبية 

هذا الو�شع اال�شتثنائي.

يف  اأّكدت  الوزارة  باأن  وقال 

اأربعة  مع  عقدته  الذي  االجتماع 

�شعيها  على  �شابق  وقٍت  يف  نواب 

مكان  البحرينية  الكوادر  الإحالل 

التخ�ش�شات  يف  العاملة  االأجانب 

املركزة  كالعناية  والنادرة  الدقيقة 

العلوم  كلية  مع  التعاون  خالل  من 

يف  الطبية  واجلامعات  ال�شحية 

ُمتخ�ش�شة  برامج  لتقدمي  البحرين 

اأنه  اإىل  واأ�شار  التمري�س.  يف 

كاّفة  طلبات  ال�شتقبال  اإعالًنا  ن�شر 

ان�شّموا  الذين  العاطلني  املتطوعني 

و�شّطروا  االأمامية  ال�شفوف  اإىل 

املخل�س  والعمل  الت�شحيات  اأروع 

وامل�شني من اأجل البحرين و�شالمة 

اأرواح جميع املواطنني واملقيمني.

خالد بوعنق

»اجلن�صية« توا�صل اإجراء الفح�ص

 ال�صريــــع الإلزامـــي جلميع املوظفيـــن

تنفيًذا لقرارات اللجنة التن�شيقية وتو�شيات الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س 

الفح�س  اإجراء  واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شئون  توا�شل   )19  - )كوفيد  كورونا 

احرتازية  اإجراءات  وفق  العمل،  مقر  يف  املتواجدين  املوظفني  جلميع  االإلزامي  ال�شريع 

وتدابري وقائية.

اجلائحة،  لهذه  للت�شدي  الوطنية  اجلهود  وتعزيز  دعم  اإىل  املبادرة  هذه  وتهدف 

وحر�شا منها على �شالمة جميع منت�شبيها.

»الف�صاء« ت�صارك بور�صة 

تطبيقات الذكاء ال�صطناعي

للتنمية  العربية  املنظمة  من  ورعاية  بتنظيم 

جلامعة  التابعة  والتعدين  والتقيي�س  ال�شناعية 

الدول العربية، �شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء 

االقت�شادية  »االآثار  يف  متخ�ش�شة  عمل  ور�شة  يف 

الدول  يف  اال�شطناعي  الذكاء  لتطبيقات  وال�شناعية 

املوافق  االأربعاء  يوم  تنفيذها  مت  والتي  العربية«، 

املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  بالتعاون   2021 يونيو   2

املتخ�ش�شة يف االبتكار والتقنيات املتقدمة ومب�شاركة 

عربية  وموؤ�ش�شات  ومنظمات  جهات  عدة  من  خرباء 

ودولية.

العام  املدير  من  افتتاحية  بكلمة  الور�شة  انطلقت 

العامل ي�شهد  اأن  اأكد  الذي  ال�شقر  للمنظمة عادل �شقر 

الثورة ال�شناعية  حالًيا تطوًرا تقنًيا مت�شارًعا يف ظل 

اأن  اإىل  م�شرًيا  اال�شطناعي،  الذكاء  وُمرِّكها  الرابعة 

تطبيقاته توؤ�ش�س لعامل ذكي خمتلف، �شيكون له تاأثرًيا 

االقت�شادية  القطاعات  م�شتقبل  يف  جتاوزه  ميكن  ال 

واخلدمية  والتعليمية  والطبية  والتقنية  وال�شناعية 

وغريها من النواحي احلياتية للمجتمعات الب�شرية.

الدكتور  قال  الور�شة  هذه  يف  م�شاركته  حول 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الع�شريي  اإبراهيم  ممد 

الوطنية لعلوم الف�شاء: »تاأتي هذه الور�شة يف توقيت 

تغيريات  من  العامل  ي�شهده  ما  ظل  يف  للغاية  مهم 

مت�شارعة يف خمتلف املجاالت يف ظل ا�شتمرار جائحة 

»كوفيد-19« وما خلقته من حتديات مت جتاوز اأغلبها 

للثورة  اأ�ش�شت  التي  احلديثة  التقنيات  با�شتخدام 

ال�شناعية الرابعة.

د. حممد الع�سريي

قانون رقم )11( ل�صنة 2021.. مقرتح ثم

 م�صروع ثم قانون تقّدمت به زينل وعدد من النواب
�شادق  اجلاري،  يونيو  من  الثالث  يف 

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

ورعاه  اهلل  املفدى حفظه  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

واأ�شدر قانون رقم )11( ل�شنة 2021 باإ�شافة 

قانون  اإىل  مكرًرا(   261( برقم  جديدة  مادة 

 )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات 

الف�شل  اإىل  ))ُت�شاف  فيه:  جاء   1976 ل�شنة 

االأول من الباب اخلام�س - الق�شم اخلا�س - من 

بقانون رقم  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون 

 261( برقم  جديدة  مادة   1976 ل�شنة   )15(

يف  امل�شاهمون  تعدد  »اإذا  االآتي:  ن�شها  مكرًرا(، 

الف�شل  املن�شو�س عليها يف هذا  اإحدى اجلرائم 

وبادر اأحد اجلناة باإبالغ ال�شلطات الق�شائية اأو 

االإدارية عنها قبل ا�شتعمال االأختام واالإم�شاءات 

العامة  والعالمات  والدمغات  والتمغات 

اأو  املقلدة  الربيد  وطوابع  املعدنية  واللوحات 

عد  االبتدائي،  التحقيق  يف  البدء  وقبل  املزورة 

ذلك عذًرا خمفًفا، ويجوز اإعفاوؤه من العقوبة اإذا 

الفقرة  حكم  وي�شري  لذلك.  مالً  القا�شي  راأى 

ال�شابقة بالن�شبة اإىل اجلاين الذي مُيّكن ال�شلطات 

اأثناء التحقيق من القب�س على مرتكبي اجلرمية 

االآخرين«.

عن  الك�شف  يف  وبفاعلية  القانون  وي�شهم   

مملكة  اأختام  يف  العامة  بالثقة  املخلة  اجلرائم 

البحرين وعالماتها العامة مما �شيكون له بالغ 

ردع  خالل  من  اجلرائم  تلك  من  احلد  يف  االأثر 

املقررة  العقوبات  بتطبيق  اجلرائم  تلك  مرتكبي 

اأخذت  وقد  املجرمني.  هوؤالء  على  اجلرائم  لتلك 

العديد من الت�شريعات العربية بتخفيف العقوبة 

اأمر  عن  االإخبار  حالة  يف  مرتكبيها  اإعفاء  اأو 

جرمية تقليد االأختام اأو العالمات العامة.

الت�صل�صل الت�صريعي للقانون

 وكانت فوزية بنت عبداهلل زينل قد تقدمت 

 15 بتاريخ  املو�شوع،  لذات  بقانون  باقرتاح 

ممد  النواب:  ومب�شاركة   ،2019 يناير 

ال�شي�شي، عي�شى الدو�شري، عبداهلل الذوادي، د. 

ه�شام الع�شريي.

اللجان  يف  امل�شروع  مناق�شة  وبعد   

املوقرة  احلكومة  اإىل  اإحالته  متت  واجلل�شات 

املجل�س  اإىل  اإعادته  والتي  اأكتوبر،   29 بتاريخ 

اأبريل   2 بتاريخ  بقانون«  »م�شروع  ب�شيغة 

واأحاله  النواب  جمل�س  عليه  وافق  ثم   ،2020

اإىل جمل�س ال�شورى يف جل�شته بتاريخ 3 فرباير 

جمل�س  اأحال  اأبريل   5 تاريخ  ويف   ،2021

ال�شورى امل�شروع بقانون بعد املوافقة عليه اإىل 

باإحالة  النواب  جمل�س  قام  ثم  النواب،  جمل�س 

بتاريخ  املوقرة  احلكومة  اإىل  بقانون  امل�شروع 

املفدى  امللك  جاللة  عليه  �شادق  ثم  اأبريل،   15

يونيو   3 بتاريخ  قانون  ب�شيغة  اإ�شداره  ومت 

اجلاري.

اأهمية القانون

عليه  اأكد  ملا  انطالًقا  القانون  اأهمية  وتاأتي   

ميثاق العمل الوطني يف الف�شل الثالث املعنون 

)لالأموال  اأن  على  للمجتمع  االقت�شادية  االأ�ش�س 

واجب  مواطن  كل  على  ويقع  حرمة،  العامة 

كل  اتخاذ  العامة  ال�شلطات  وعلى  حمايتها، 

الو�شائل التي تكفل حمايتها( وجاءت املادة رقم 

)9( من الد�شتور البحريني يف فقرتها رقم )ب( 

لتوؤكد على اأهمية حماية املال العام فن�شت على 

واجب  وحمايتها  حرمة،  العامة  )لالأموال  اأنه 

على كل مواطن(.

 وامتداًدا حلماية املال العام والثقة العامة يف 

اأختام مملكة البحرين العالمات العامة التمغات 

والدمغات واللوحات املعدنية والطوابع الربيدية 

عمد قانون العقوبات البحريني ال�شادر مبوجب 

املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 باإ�شدار 

اخلام�س  الباب  تخ�شي�س  اإىل  العقوبات  قانون 

من الق�شم اخلا�س من قانون العقوبات )اجلرائم 

من  االأول  الف�شل  واأفرد  العامة(  بالثقة  املخلة 

والعالمات  االأختام  )تقليد  لتجرمي  الباب  ذلك 

امل�شرع  من  حا�شمة  مواجهة  يف  وذلك  العامة( 

البحريني لكافة اجلرائم املخلة بالثقة العامة يف 

وياأتي  العامة  البحرين وعالماتها  اأختام مملكة 

ارتكاب  يف  امل�شاهمني  لي�شجع  بقانون  االقرتاح 

الق�شائية  ال�شلطات  اإبالغ  على  اجلرائم  تلك 

ال�شروع يف  تلك اجلرائم قبل  اأمر  واالإدارية عن 

ا�شتعمال تلك االأحكام اأو العالمات العامة املقلدة 

اأو املزورة وقبل البدء يف التحقيق االإبتدائي لكي 

االإعفاء  اأو  العذر املخفف للعقوبة  ي�شتفيدوا من 

امل�شاهم يف  منه  ي�شتفيد  الذي  االآمر  وهو  منها، 

تلك اجلرائم اأثناء التحقيق اإذا َمكن ال�شلطات من 

القب�س على مرتكبي اجلرمية االآخرين.

 »الأ�صغال«: اإجناز 75% من م�صروع

 ال�صرف ال�صحي مبجمع 441 يف ال�صهلة

تخطيط  اإدارة  مدير  �شّرح 

بوزارة  ال�شحي  ال�شرف  وم�شاريع 

االأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

العمراين املهند�س فتحي عبداهلل الفارع 

اإن�شاء  م�شروع  يف  االإجناز  ن�شبة  باأن 

)املرحلة  ال�شحي  ال�شرف  �شبكة 

االأوىل( مبجمع 441 يف منطقة ال�شهلة 

بلغت 75%، م�شرًيا اإىل اأن هذا امل�شروع 

ياأتي ا�شتكماالً ل�شبكة ال�شرف ال�شحي 

يف املنطقة املذكورة كون هذا اجلزء هو 

امتداد القرية القدمية.

تخطيط  اإدارة  مدير  واأو�شح 

وم�شاريع ال�شرف ال�شحي باأن الوزارة 

من  مرت   1500 اإن�شاء  من  انتهت  قد 

من  مرت   600 الرئي�شية  اخلطوط 

غرفة   150 وعدد  الفرعية،  اخلطوط 

باأعمال  البدء  باأنه قد مت  تفتي�س، علًما 

ال�شرف  ب�شبكة  منزل   100 تو�شيل 

ال�شحي الرئي�شية.

هذا  اأن  اإىل  الفارع  املهند�س  واأ�شار 

ا�شتكمال  من  يت�شمنه  وما  امل�شروع 

ل�شبكة ال�شرف ال�شحي لقرية ال�شهلة 

الوزارة  عمل  برنامج  �شمن  يندرج 

املحافظة  يف  ال�شرف  خدمات  لتطوير 

على  تعمل  اأنها  اإىل  م�شرًيا  ال�شمالية، 

التي  املهمة  امل�شاريع  من  العديد  تنفيذ 

مرافق  وتطوير  تو�شعة  يف  ت�شهم 

امل�شتفيدين  من  عدد  الأكرب  القطاع  هذا 

الوطنية  اال�شرتاتيجية  اخلطة  �شمن 

لل�شرف  الوزارة  و�شعتها  التي 

كاأ�شا�س  املياه  ومعاجلة  ال�شحي 

ال�شبكات  وتو�شيع  وتطوير  لتخطيط 

مع  البحرين  يف  املعاجلة  واأنظمة 

بهدف  املت�شارع  العمراين  التطور 

امل�شتدامني  والتطوير  التنمية  حتقيق 

البحرين  مملكة  يف  العام  القطاع  لهذا 

مناطق  لكافة  اخلدمات  اأف�شل  وتوفري 

�شليمة  �شحية  بيئة  ول�شمان  اململكة 

للمواطن واملقيم.

مناق�شة  تر�شية  متت  قد  اأنه  ُيذكر 

املناق�شات  جمل�س  قبل  من  امل�شروع 

واملزايدات على »يوكو للهند�شة« بقيمة 

364،143 )ثالثمائة واأربعة و�شتون 

األًفا ومائة وثالثة واأربعون ديناًرا(.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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تكون  �أن  ميكن  هل  �حلالية..  �لربملانية  �لعطلة 

�لف�صل  و�أولويات  �لأد�ء  ملر�جعة  للنو�ب  فر�صة 

�لت�صريعي �لقادم؟

�ملقبلة  �لعر�قية  �لنتخابات  و�صف  يف  مبالغة  ل 

تبلورت  �إذ� كانت  ما  �لكبري، فهي �صتك�صف  بالمتحان 

�أكرث �صر�حة ود�عمة لقيام دولة دميقر�طية  يف �ملجتمع 

ملفات  قر�رها يف  �صناعة  على  وقادرة  �ملكونات  لكل  تت�صع 

�لد�خل و�خلارج.
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1815 - 39 ولية اأملانية ت�افق على الحتاد يف 

كيان واحد وفًقا لد�شت�ر ك�نفدرايل عرف با�شم قان�ن 

الك�نفدرالية.

1919 - تاأ�شي�ص جممع اللغة العربية بدم�شق.

تغزو  والفرن�شية  الربيطانية  الق�ات    -  1941

اإن�شاء ق�اعد لدول  ال�ش�رية، وذلك كي متنع  الأرا�شي 

املح�ر يف اأثناء احلرب العاملية الثانية.

مدينة  تق�شف  اليابانية  البحرية  الق�ات   -  1942

�شيدين باأ�شرتاليا، وذلك اأثناء احلرب العاملية الثانية.

خدماته  بدء  عن  يعلن  الهند  طريان   -  1948

»ل�كهييد  ب�ا�شطة  ولندن  م�مباي  بني  الإعتيادية 

ك�ن�شتيال�شن«.

1986 - انتخاب ك�رت فالدهامي رئي�ًشا للنم�شا.

1992 - اغتيال املفكر العلماين فرج ف�دة من ِقَبل 

اجلماعة الإ�شالمية يف م�شر.

2014 - تن�شيب امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�ًشا 

مل�شر، خلًفا للرئي�ص امل�ؤقت عديل من�ش�ر.

تراأ�شته  الذي  احلاكم،  املحافظني  حزب   -  2017

يف  املقاعد  اأغلبية  يخ�شر  ماي،  ترييزا  ال�زراء  رئي�شة 

الربملان يف النتخابات العامة، لكنه يبقى اأكرث الأحزاب 

متثيالً.

بريطانيا تقب�ض 

على اأ�صغر تاجر خمدرات

األقت ال�شرطة الربيطانية م�ؤخًرا القب�ص على اأ�شغر 

تاجر خمدرات، يبلغ من العمر 9 �شن�ات فقط.

املدر�شة  يف  يزال  ل  الذي  الطفل  ال�شرطة  واعتقلت 

البتدائية، حليازته خمدرات، بغر�ص الجتار والت�زيع.

ول ميكن ت�جيه التهامات للطفل، وذلك لك�ن �شنه 

للم�ش�ؤولية  القان�نية  ال�شن  وهي  اأع�ام،   10 من  اأقل 

�شحيفة  ذكرت  ما  وفق  وويلز،  اإجنلرتا  يف  اجلنائية 

»مريور« الربيطانية.

اأن يك�ن  اإعالمية تناولت الق�شية  ورجحت تقارير 

اأجرب على حيازة  قد  ا�شمه،  الذي مل يك�شف عن  الطفل 

هذه املخدرات، التي قد تع�د لأ�شخا�ص غريه.

واأ�شارت تلك التقارير اإىل اأن تف�شي فريو�ص ك�رونا 

قد  اقت�شادية،  اآثار  من  ذلك  على  ترتب  وما  امل�شتجد، 

ع�شابات  جانب  من  الأطفال  ا�شتغالل  زيادة  �شاهم يف 

العائلة  اأفراد  حتى  اأو  واملمن�عات،  باملخدرات  الإجتار 

اأنف�شهم  الأن�شطة، ممن وجدوا  هذه  مثل  املنخرطني يف 

عاطلني عن العمل.

قرابة  ت�شجيل  اإىل  »مريور«  ن�شرتها  اأرقام  وت�شري 

يبلغ�ن  بهم  مب�شتبه  تتعلق  جلرائم  واقعة  األف   16

اخلم�ص  ال�شن�ات  خالل  اأقل،  اأو  �شن�ات   9 العمر  من 

املا�شية.

امللياردير جيف بيزو�ض  ينطلق اإىل الف�صاء

ت�صتعد �لنجمة 

�للبنانية �إلي�صا 

لإحياء حفل 

غنائي يف 

مدينة �أربيل 

بالعر�ق، 

وذلك يوم 

25 من 
�صهر يونيو 

�جلاري، �إذ 

تقدم خالل 

�حلفل باقة 

متميزة 

ومتنوعة 

من �أ�صهر 

�أغنياتها �لتي 

قدمتها خالل 

م�صو�رها 

�لغنائي 

�لطويل، 

وذلك �صمن 

�حلفالت �لتي 

يحييها جنوم 

�لغناء و�لطرب 

يف خمتلف 

�لدول مبو�صم 

�ل�صيف.

تعيني اأحمد حلمي �صفرًيا 

اإقليمًيا ملنظمة اليون�صيف

عينت الي�ن�شيف، الفنان اأحمد حلمي، 

�شفرًيا للن�ايا احل�شنة، يف املكتب الإقليمي 

و�شمال  الأو�شط،  ال�شرق  يف  للي�ن�شيف 

اأفريقيا.

لي�ن�شيف  الر�شمي  احل�شاب  وقال 

عرب  اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

ت�يرت: »ان�شم�ا اإلينا يف الرتحيب بالفنان 

اأحمد حلمي الذي مت تعيينه �شفرًيا اإقليمًيا 

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف  للي�ني�شف 

اأفريقيا«.

ون�شر احل�شاب عرب ت�يرت، فيدي� للقاء 

القليمي يف  الي�ني�شف  مدير  �شيبان،  تيد 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، مع اأحمد 

نخرب  »عندما  الفيدي�:  يف  وقال  حلمي، 

النا�ص اإنك �شفري ن�ايا ح�شنة للي�ن�شيف، 

يخربوننا كم اأنت ممثل رائع وكم متتعهم 

وجتعلهم ي�شحك�ن«.

للرد  حلمي  اأحمد  الفنان  دعا  ما  وه� 

فخري  كمان  النهارده  »واأنا  قائالً:  عليه 

زاد احلقيقة، م�ص هبقى جمرد �شفري ملكتب 

م�شر، لكن اإن �شاء اهلل الدورة اجلاية دي، 

نحقق اأكرت واأكرت، م�ص ب�ص على امل�شت�ى 

املحلي، لكن على امل�شت�ى الإقليمي«.

�أحمد حلمي

100 حدث �صيفي تزامًنا مع عيد ميالد اأكرب تواأم 
احتفلت اإحدى املعمرات من ولية ماريالند 

ود�شنت  الـ100،  ميالدهما  بعيد  الأمريكية 

حدث   100 تنظيم  ج�رج  برين�ص  مقاطعة 

عيد  مع  تزامًنا  ال�شيف  فرتة  خالل  جمتمعي 

ميالد ت�اأم من اأقدم �شكان املقاطعة.

برين�ص  مقاطعة  يف  م�ش�ؤول�ن  و�شارك 

ج�رج، ال�شقيقتني ف��شرت ول�ي، اللتني ولدتا 

امليالد  بعيد  احتفالهما  املقاطعة،  يف  ون�شاأتا 

الزه�ر  من  جمم�عة  لل�شيدتني  وقدم�ا  املميز، 

الهدايا وبطاقات لتناول ال�جبات املجانية يف 

.»News abc7« املطاعم، وفًقا مل�قع

وكان الحتفال بعيد امليالد الـ100 للت�اأم 

ملبادرة  الر�شمي  التد�شني  مبثابة  كان  امل�شن 

مكتب  ينظمها  التي  �شيفي«  حدث   100«

من  ويطلق  املقاطعة،  يف  املجتمعية  العالقات 

مع  للت�ا�شل  اأكرث  اأو  مبادرة   100 خاللها 

املجتمع املحلي.

يف  للخروج  لهفتهما  عن  الت�اأم  واأعرب 

الهدايا  بطاقات  من  لال�شتفادة  فر�شة  اأقرب 

كما  املف�شل،  مطعمهما  يف  الطعام  لتناول 

ك�شف�ا عن �شر احتفاظهما ب�شحتهما ط�ال هذا 

حتر�شان  اإنهما  ول�ي  ف��شرت  وقالت  العمر، 

على العناية ال�شخ�شية وزيارة الأطباء لإجراء 

الفح��شات الدورية.

ي�شتعد م�ؤ�ش�ص �شركة »اأمازون«، امللياردير جيف بيزو�ص، لل�شفر مع �شقيقه اإىل الف�شاء ال�شهر 

املقبل، على منت اأول رحلة ف�شائية ماأه�لة تنظمها �شركته »بل� اأوريغني« ل�شناعة ال�ش�اريخ.

وقال جيف بيزو�ص على �شفحته على تطبيق اإن�شتغرام: »اأحلم منذ كان عمري خم�ص �شن�ات 

بال�شفر اإىل الف�شاء.. ويف 20 ي�لي� �شاأق�م بهذه الرحلة مع �شقيقي«.

اأمازون يف اخلام�ص  و�شين�شم بيزو�ص، الذي �شيتنحى عن من�شبه كرئي�ص تنفيذي ل�شركة 

من ي�لي�، اإىل الفائز يف مزاد للح�ش�ل على مقعد يف اأول رحلة ف�شائية من »بل� اأوريغني« يف 

نف�ص ال�شهر.

من  اأكرث  تلقت  اإنها  وقالت  املا�شي،  ال�شهر  املزاد  من  الأوىل  اجل�لة  اأوريغني«  »بل�  واأنهت 

5200 عر�ص من 136 دولة. وبلغ اأعلى عر�ص حتى الآن يف اجل�لة الثانية اجلارية 2.8 ملي�ن 

دولر، وفًقا للم�قع الإلكرتوين لل�شركة.

و�شت�شمر العملية حتى العا�شر من ي�ني�، ثم يقام مزاد على الإنرتنت ي�م 12 ي�ني�، وفق 

ما ذكرت وكالة رويرتز.

ال�صحة: 1522 حالة

 م�صابة بكورونا ووفاة 24

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت  وزارة 

 ،2021 ي�ني�   7 ي�م  يف   12520 عددها  بلغ 

اأظهرت ت�شجيل 1522 حالة قائمة جديدة منها 

691 حالة لعمالة وافدة، و829 حالة ملخالطني 

اخلارج،  من  قادمتني  وحالتني  قائمة،  حلالت 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   2743 تعافت  كما 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 231113.

كما اأعلنت وزارة ال�شحة عن وفاة 24 حالة 

م�شابة بك�رونا.
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 البحرين تدين 
 الهجمات الحوثية 

اإلرهابية على مأرب اليمنية
أدانت وزارة الخارجية بش��دة الهجمات اإلرهابية الدامية التي 
قامت بها مليش��يا الحوثي عل��ى محطة وقود في حي الروضة 
الس��كني بمدينة مأرب اليمنية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة 
عش��رات المدنيين األبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي 

اإلنساني وكافة القيم والمبادئ األخالقية. 
وأعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي والمواساة ألسر وذوي 
الضحايا وللحكومة والشعب اليمني وتمنياتها الشفاء العاجل 
للمصابي��ن، مؤك��دة موقف البحري��ن المتضام��ن بقوة مع 
الجمهورية اليمنية من أجل وقف الجرائم الحوثية الممنهجة 
والمتك��ررة، ووقوفها التام معها ف��ي جهودها لحفظ أمنها 
واس��تقرارها وس��المة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، 
داعية المجتمع الدولي إلى إدانة االعتداءات اآلثمة لمليش��يا 

الحوثي اإلرهابية.

 البحرين تعزي باكستان 
بضحايا تصادم القطارين

أعرب��ت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي والمواس��اة لحكومة 
وش��عب جمهورية باكس��تان اإلس��المية في ضحاي��ا حادثة 
تص��ادم قطارين في إقليم الس��ند، ما أدى إل��ى وفاة وإصابة 
العشرات من األشخاص، مؤكدًة تضامن البحرين مع حكومة 
وشعب جمهورية باكستان اإلسالمية في هذا المصاب الجلل، 
سائلًة اهلل تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، 

وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 وزير الداخلية يبحث مع رئيس ديوان 
ولي العهد الموضوعات ذات االهتمام المشترك 

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د 
بن عب��داهلل آل خليفة أمس، رئيس ديوان س��مو 
ولي العهد الش��يخ س��لمان بن أحمد بن س��لمان 
آل خليفة بمناس��بة صدور األمر الملكي الس��امي 

بتعيينه في منصبه الجديد.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالش��يخ س��لمان بن 
أحم��د آل خليف��ة، معربًا له عن خال��ص التهاني 
بمناس��بة صدور األم��ر الملكي الس��امي بتعيينه 

رئيسًا لديوان سمو ولي العهد.
وتم خالل اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتعزيز 
التعاون والتنس��يق، باإلضاف��ة إلى بحث عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 وكيل الخارجية للشؤون القنصلية: 
تعزيز عالقات التعاون بين البحرين وباكستان

اس��تقبل وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون القنصلي��ة واإلدارية الس��فير توفيق 
المنصور، أمس، في مكتبه بوزارة الخارجية، سفير جمهورية باكستان اإلسالمية 
المعي��ن ل��دى البحرين محمد أي��وب. وخالل اللقاء، أش��اد المنصور بمس��توى 
العالقات الثنائية القائمة بين البحرين وجمهورية باكس��تان اإلسالمية والتي 
تش��هد تط��ورًا ونموًا على كافة األصع��دة، مؤكدًا ح��رص البحرين على تعزيز 
عالقات التعاون واالرتقاء بها إلى مس��تويات أش��مل تلبية لمصالح وطموحات 
البلدين والش��عبين الصديقين، متمنيًا للس��فير كل التوفي��ق والنجاح في أداء 
مهام عمله الدبلوماس��ي. من جهته، ثمن الس��فير أيوب المس��توى المتقدم 
الذي تش��هده عالقات الصداقة والتعاون الت��ي تجمع بين البحرين وجمهورية 
باكس��تان اإلس��المية في مختلف المج��االت، مؤكدًا تطلع بالده إلى اس��تمرار 
ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بما يعود بالخير 

والمنفعة عليهما وعلى شعبيهما، متمنيًا للبحرين دوام التقدم واالزدهار.

 وكيل الخارجية للشؤون السياسية 
يبحث مع السفير الياباني التعاون الثنائي

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
آل خليفة، خالل اجتماعه بمقر وزارة الخارجية أمس، مع سفير اليابان المعين 
لدى مملكة البحرين مياموتو ماس��ايوكي، تطوي��ر عالقات التعاون الثنائي، 

باإلضافة إلى القضايا محل االهتمام المشترك.
وخ��الل االجتماع، هنأ الش��يخ عبداهلل ب��ن أحمد آل خليفة، الس��فير الياباني، 
بمناس��بة تعيينه في منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه 
الدبلوماس��ية، بما يس��هم في دعم العالقات التاريخية المتميزة التي تجمع 
بين البحرين واليابان على كافة األصعدة، مؤكدًا حرص البحرين على توطيد 
الش��راكة مع اليابان في مختلف المجاالت، مبينًا أن هناك العديد من الفرص 

االستثمارية الواعدة، لزيادة المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أعرب الس��فير اليابان عن تطلع بالده إلى تعزيز عالقات الصداقة 
والتعاون الوثيقة القائمة مع البحرين، متمنيًا للمملكة دوام الرقي واالزدهار.

 مساعد وزير الخارجية 
يبحث مع السفير األلماني 

الموضوعات المشتركة
بحث مس��اعد وزير الخارجية عبداهلل الدوس��ري، خ��الل اجتماعه 
عبر االتص��ال اإللكتروني المرئ��ي، مع س��فير جمهورية ألمانيا 
االتحادية لدى البحرين كاي ثامو بوكمان، بحضور القائم بأعمال 
قطاع المنظمات السفيرة الشيخة عائشة بنت أحمد بن صقر آل 
خليفة، ورئيس قطاع الش��ؤون األوروبية أحمد القرينيس، عددًا 

من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.
وخ��الل االجتماع، اس��تعرض مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة عالقات 
الصداق��ة المتينة الت��ي تجمع بين البحري��ن وجمهورية ألمانيا 
االتحادية، وما تتس��م به من تطور وش��مول على المس��تويات 
كاف��ة، مؤكدًا أهمية دفع هذه العالق��ات نحو آفاق أرحب، خدمة 

للمصالح المشتركة.
من جانبه، أع��رب كاي ثامو بوكمان عن اعتزازه بما وصلت إليه 
العالق��ات الثنائية بين البحري��ن وجمهورية ألماني��ا االتحادية 
من مس��توى متقدم، مؤك��دًا حرصه على تعزي��ز هذه العالقات 
ف��ي مختل��ف المجاالت، بم��ا يعود بالخي��ر والنفع عل��ى البلدين 

والشعبين الصديقين، متمنيًا للبحرين دوام التقدم واالزدهار.

 مساعد وزير الخارجية: 
 تعزيز العالقات الثنائية 

بين البحرين وتركيا
أك��د مس��اعد وزي��ر الخارجية 
عبداهلل الدوسري على مستوى 
المتميزة  الثنائي��ة  العالقات 
بي��ن البحري��ن والجمهوري��ة 
إلى حرص  التركي��ة، مش��يرًا 
التعاون  المملكة على تعزيز 
بي��ن  المش��ترك  والتنس��يق 
البلدين الصديقين على كافة 

األصعدة.
جاء ذلك خ��الل اجتماعه، عبر 
المرئي،  اإللكتروني  االتصال 

مع س��فيرة الجمهوري��ة التركي��ة المعينة لدى البحرين ايس��ن 
تش��اكيل، بحضور رئيس قطاع الش��ؤون األفروآسيوية السفيرة 
فاطم��ة الظاعن، حيث تم بحث عدد م��ن الموضوعات والقضايا 
ذات االهتم��ام المش��ترك. من جانبها، أعربت ايس��ن تش��اكيل 
عن تقديرها للمس��توى المتميز الذي وصلت إليه العالقات بين 
البحرين والجمهورية التركية، مؤكدة أهمية االرتقاء بالعالقات 
الثنائي��ة بي��ن البلدي��ن الصديقين إل��ى مس��تويات عالية من 

التعاون في مختلف المجاالت.

الملك يوجه بتطعيم 
 المواطنين المقيمين 

في الخارج ضد »كورونا«
وج��ه حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، بمباش��رة العمل على 
تطعي��م المواطني��ن البحرينيي��ن المقيمين ف��ي الخارج ضد 

فيروس كورونا )كوفيد19(.

تواصل جولتها في العاصمة سيول

 مي بنت محمد تبحث مع وزيري الخارجية 
والثقافة الكوريين تعزيز العالقات بين البلدين

البحري��ن  هيئ��ة  رئيس��ة  واصل��ت 
م��ي  الش��يخة  واآلث��ار  للثقاف��ة 
جولته��ا  خليف��ة  آل  محم��د  بن��ت 
ف��ي العاصم��ة الكوري��ة الجنوبية 
س��يول، حي��ث التقت مع ع��دد من 
كب��ار المس��ؤولين في الب��الد، بناًء 
على دع��وة تلّقتها من المؤسس��ة 
الكوري��ة Kore Foundation لبحث 
س��بل تعزي��ز التع��اون الثقافي ما 

البلدين. 
والتق��ت الش��يخة مي بن��ت محمد 
آل خليف��ة بوزير الخارجي��ة الكوري 
ش��ونغ إيوي يونغ أمس، حيث تمت 
اإلش��ارة إل��ى أهمي��ة الثقاف��ة في 
التروي��ج لحضارة وهوي��ة األوطان، 
كم��ا وت��م خ��الل اللق��اء مناقش��ة 
س��بل تعزي��ز العالق��ات والتب��ادل 
الثقاف��ي م��ا بين مملك��ة البحرين 
وكوري��ا. كم��ا واجتمع��ت معاليها 
بوزير الثقافة والرياضة والس��ياحة 
السيد هوانغ هي، وذلك لبحث سبل 
إمكانية العمل على مشاريع لتبادل 
الخبرات في مجاالت العمل الثقافي 

المختلفة. 
وكان ف��ي اس��تقبال الش��يخة م��ي 
بن��ت محم��د آل خليف��ة ل��ي جيون 
الكورية صاحبة  المؤسس��ة  رئيس 
الدعوة. وشكرت جيون على دعوته 
لزي��ارة العاصم��ة الكورية س��يول، 
مؤك��دة أن الحضور الك��وري يثري 

على الدوام الحراك الثقافي المحلي 
ف��ي البحرين. وخالل اللق��اء تباحث 
الطرف��ان س��بل تنفي��ذ ع��دد من 

المشاريع الثقافية المشتركة. 
وتس��تمر جول��ة الش��يخة مي حتى 
الثام��ن من الش��هر الج��اري، حيث 
ش��ملت الجولة لقاءات مع عدد من 

ال��وزراء والمس��ؤولين الحكوميي��ن 
المؤسس��ات  عل��ى  والقائمي��ن 
الرئيس��ية ف��ي العاصمة  الثقافية 
الكوري��ة س��يول، كذل��ك تضم��ن 
برنامجه��ا زيارة إلى ع��دد من أبرز 
المؤسس��ات الثقافي��ة والمتاح��ف 

والمواقع التاريخية في المدينة.

عبداهلل الدوسري

 »الوطنية لحقوق اإلنسان« تفوز 
بعضوية اللجنة التنفيذية للشبكة العربية

اإلنس��ان  لحق��وق  الوطني��ة  المؤسس��ة  ش��اركت 
ممثل��ة في نائ��ب الرئي��س خالد الش��اعر واألمين 
العام المستش��ار ياسر ش��اهين، في اجتماع اللجنة 
التنفيذية للش��بكة العربية للمؤسس��ات الوطنية 
لحقوق اإلنسان، حيث تم انتخاب األعضاء الجدد في 
اللجنة التنفيذية للشبكة العربية لمدة أربع سنوات، 
والذي��ن يتوزعون عل��ى أربع مجموع��ات جغرافية، 
وقد جاءت النتائج بفوز المؤسس��ة الوطنية لحقوق 
اإلنس��ان في المملك��ة ممثلة عن مجموعة ش��به 
الجزيرة العربية، والمجلس القومي لحقوق اإلنسان 
ف��ي جمهورية مص��ر العربية ممثاًل ع��ن مجموعة 
مصر والس��ودان والقرن اإلفريق��ي، والهيئة العليا 
لحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الجمهورية 

التونس��ية ممثلًة ع��ن مجموعة المغ��رب العربي، 
والمفوضي��ة العليا لحقوق اإلنس��ان في جمهورية 

العراق ممثلًة عن مجموعة العراق وبالد الشام.
 كما تم خالل االجتماع إقرار التقرير السنوي لعامي 
المال��ي، وخط��ة عم��ل  والتقري��ر  2019 و2020، 
الش��بكة لع��ام 2021، باإلضافة إل��ى االطالع على 
توصي��ات الجمعية العامة الس��ابقة والوقوف على 
االحتياج��ات والتحدي��ات التي تواجه المؤسس��ات 
الوطني��ة خالل ه��ذه الفت��رة، وقد قدم��ت الهيئة 
المس��تقلة لحقوق اإلنسان في فلسطين موجزًا عن 

آخر تطورات القضية الفلسطينية.
ج��اء ذل��ك عل��ى هام��ش االجتماع الس��ابع عش��ر 
للجمعي��ة العام��ة للش��بكة العربية للمؤسس��ات 

الوطنية لحقوق اإلنس��ان، الذي عقد عن بعد؛ نظرًا 
إلى الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، بمشاركة 
واس��عة من جميع المؤسسات الوطنية األعضاء في 

الشبكة.
وتحدث خ��الل الجلس��ة األولى رئي��س إدارة حقوق 
اإلنس��ان في جامعة الدول العربية، حيث أعرب عن 
دعم جامعة الدول العربية للش��بكة وأشار إلى قرار 
اللجن��ة الدائمة لحقوق اإلنس��ان بالجامعة الصادر 
في أغسطس 2020 بش��أن إعداد دليل استرشادي 
اإلنس��ان  لحق��وق  الوطني��ة  المؤسس��ات  ل��دور 
بالتعاون م��ع لجنة حقوق اإلنس��ان العربية )لجنة 
الميثاق( بجامعة الدول العربية، والش��بكة العربية 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

عاهل البالد المفدى
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المزيد من االلتزام لتسطيح منحنى اإلصابات.. مجلس الوزراء:

تطعيم البحرينيين في الخارج 
ضد »كورونا« بالتنسيق مع الدول المستضيفة

رأس س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مب��ارك 
آل خليف��ة نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء 
األس��بوعي لمجلس  االعتيادي  االجتم��اع 

الوزراء الذي عقد أمس عن ُبعد.
 في بداية االجتماع، أش��اد مجلس الوزراء 
بالتوجي��ه الملك��ي الس��امي م��ن حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى بمباش��رة 
العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين 
المقيمين ف��ي الخارج ضد فيروس كورونا 
مم��ن ل��م يتمكن��وا م��ن الحص��ول على 
التطعي��م، والتي تأتي في إط��ار اهتمام 
جاللته بأبن��اء البحرين وضمان حصولهم 
على أفض��ل الرعاية والخدمات في الداخل 

والخارج. 
وأشاد المجلس بالتقدير الملكي السامي 
للجه��ود الوطنية بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء والذي 
ُيعد باعث��ًا ومحفزًا نحو مزي��د من البذل 
الرعاي��ة المطلوب��ة  والعط��اء وتقدي��م 
ألبن��اء البحري��ن أينم��ا كانوا، حي��ث جاء 
ذلك ف��ي معرض اط��الع المجل��س على 
التقرير الذي قدمته وزيرة الصحة بش��أن 
التعامل مع مختلف المستجدات الصحية 
التص��دي لفي��روس  بم��ا فيه��ا جه��ود 
كورونا والجهوزية على مس��توى المرافق 
واألجه��زة الطبية بالش��كل الذي يضمن 
تقديم أفضل الخدمات الصحية والعالجية 
ف��ي مختلف الظروف، وق��د كلف المجلس 
وزارت��ي الصح��ة والخارجي��ة بالتنس��يق 
مع ال��دول التي يقي��م فيه��ا المواطنون 
بالخارج والحص��ول على الموافقة الالزمة 
منها بحس��ب أنظمتها التخ��اذ اإلجراءات 
الس��امية  التوجيه��ات  بوض��ع  الكفيل��ة 

موضع التنفيذ. 
المس��ؤولة  بال��روح  المجل��س  ون��وه 
واالس��تجابة العالية الت��ي أبداها الجميع 
م��ع الق��رارات الت��ي أعل��ن عنه��ا الفريق 
الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
وم��ا تحقق م��ن نتائج طيب��ة على صعيد 
الحد من انتش��ار فيروس كورونا وتسطيح 
منحنى الحاالت القائمة، األمر الذي يتطلب 
مع��ه مزيدًا من االلت��زام لتحقيق النتائج 
المرج��وة، مؤك��دًا أن التقي��د باإلجراءات 
االحترازي��ة ومبادرة مختل��ف الفئات بأخذ 
التطعيم سيعزز حصانة المجتمع ويدعم 
الجهود االس��تثنائية التي تبذلها الكوادر 
ف��ي  والعامل��ون  والتمريضي��ة  الطبي��ة 

الصفوف األمامية والجهات المساندة.
 وفي س��ياق متصل أكد المجلس مواصلة 
البحري��ن تعزيز إس��هامها الفاعل ضمن 
الجه��ود الدولي��ة في التص��دي لفيروس 
كورونا، مبينًا أن إنشاء مصنع جديد إلنتاج 
وتصني��ع وتوزي��ع التطعيم��ات المضادة 
لفي��روس كورونا بالبحري��ن بالتعاون مع 
جمهورية روسيا االتحادية يأتي كجزٍء من 
مس��اهمة المملكة في التع��اون الدولي 
للتص��دي للجائحة، معرب��ًا المجلس عن 
الش��كر والتقدير لجمهورية روسيا على ما 

أبدته من تعاون في هذا الجانب.

 ث��م نظ��ر المجل��س ف��ي الموضوع��ات 
حي��ث  أعمال��ه،  ج��دول  عل��ى  المدرج��ة 

استعرض الموضوعات التالية:
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
القانونية والتش��ريعية بخصوص مشروع 
قان��ون بالموافقة على انضم��ام مملكة 
البحرين إلى اتفاقية األمم المتحدة بشأن 
اتفاقات التس��وية الدولي��ة المنبثقة عن 

الوساطة.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .2
القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار 
لتنظيم التعامل م��ع بعض القضايا ذات 
األبعاد المالية التي يش��ترك فيها أطراف 
خ��ارج النطاق المحل��ي بما يتماش��ى مع 
االتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين 

في هذا الجانب. 
3. مذك��رة وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء 
بش��أن المش��اريع والبرامج الت��ي تنفذها 
هيئ��ة الكهرب��اء والم��اء ضم��ن برنامج 
والت��ي   ،)2022-2019( الحكوم��ة 
أظه��رت تنفيذ 78% من هذه المش��اريع، 
كم��ا تضمن��ت المذك��رة خط��ط الهيئة 
المرحلة  المس��تقبلية ومنها  ومشاريعها 
الثانية من محطة ال��دور إلنتاج الكهرباء 

والماء والتي س��تلبي متطلب��ات المملكة 
االس��كانية  للمش��اريع  الطاق��ة  م��ن 
والتنموية واالستثمارية حتى عام 2027، 
باإلضافة إلى 6 مش��اريع إلنش��اء محطات 
لتوليد الكهرباء و4 مشاريع إلنشاء شبكة 
نقل كهرباء وتطوير شبكات نقل الكهرباء 
والمي��اه، واس��تعرضت المذكرة كذلك ما 
تم بش��أن نظام الفوت��رة الجديد للهيئة 
والذي تم الشروع فيه في ديسمبر 2020، 
واس��تعدادات الهيئة لفصل الصيف الذي 

يزداد فيه الطلب على الطاقة.
بعده��ا وافق المجل��س عل��ى المذكرات 

التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصادي��ة والت��وازن المال��ي بش��أن 
مس��اهمة مملك��ة البحرين ف��ي عدد من 
المنظم��ات الدولي��ة، بم��ا يدع��م خبرات 
المملك��ة ويعززها في مختل��ف المجاالت 
البيئي��ة  االس��تراتيجيات  دع��م  ومنه��ا 

وتطوير البرامج التدريبية.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .2
ردود  بش��أن  والتش��ريعية  القانوني��ة 
الحكومة عل��ى 8 اقتراحات برغبة واقتراح 

بقانون مقدمة من مجلس النواب.

 روح مسؤولة واستجابة عالية 
أبداها الجميع مع قرارات الفريق الوطني

 التقيد باإلجراءات االحترازية 
ومبادرة مختلف الفئات بأخذ التطعيم

  78٪ اإلنجاز في مشاريع 
الكهرباء والماء ضمن برنامج الحكومة

 محطة الدور إلنتاج الكهرباء 
والماء تلبي متطلبات المملكة حتى 2027

6 مشاريع إلنشاء محطات لتوليد 
الكهرباء و4 لتشييد شبكة نقل كهرباء

البحرين تحتفل باليوم العالمي والخليجي لسالمة الغذاء 
 الصالح: دور ريادي 

لـ»مراقبة األغذية« في حماية المستهلكين
أك��دت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح ال��دور الريادي الذي 
ينهض به قس��م مراقب��ة األغذية ب��إدارة الصحة العامة 
في حماية المس��تهلكين م��ن مواطني��ن ومقيمين من 
األمراض واألخطار الصحية الناتجة عن استهالك األغذية 
غي��ر الصالحة، وذل��ك من خ��الل القيام بال��دور الرقابي 
المطلوب في كافة مراحل السلس��لة الغذائية، باإلضافة 
إلى مشاركة القسم في تطبيق القرارات واللوائح، وتطوير 
النظ��م الرقابية القائمة على األس��س العلمي��ة، واتباع 
المدون��ات والمعايير الدولية لس��المة الغذاء المتوافقة 
مع التش��ريعات والمواصفات المحلية ومعايير الدس��تور 
الغذائ��ي التاب��ع لمنظم��ة األغذي��ة والزراع��ة ومنظمة 
الصح��ة العالمية، وذلك من أجل ضمان س��المة األغذية 
وجودتها والحد من المخاطر الناش��ئة عن تداول األغذية 

في األسواق.
ج��اء ذلك خالل احتفال البحرين باليوم الخليجي لس��المة 
الغذاء، مع اليوم العالمي لس��المة األغذية، حيث تشارك 
البحري��ن دول العالم في الس��ابع م��ن يونيو من كل عام 
فعاليات اليوم العالمي لس��المة الغذاء، وتأتي مناس��بة 
ه��ذا الع��ام تحت ش��عار: »غذاء آم��ن اليوم لغ��د مفعم 
بالصح��ة«. ويه��دف االهتم��ام العالمي بقضاي��ا الغذاء 
وسالمته إلى تس��ليط الضوء على العديد من المواضيع 
المتعلقة بس��المة الغ��ذاء وأهميت��ه وارتباطه بالصحة 
العام��ة، ودور المؤسس��ات العام��ة والخاصة في ضمان 

إنتاج الغذاء اآلمن والصالح لالستهالك.
ونوهت إلى أهمية الجان��ب التوعوي والمعرفي لمختلف 
الجه��ات المعني��ة بإنتاج وت��داول الغذاء، الفت��ة إلى أن 
مس��ؤولية س��المة الغذاء هي مسؤولية مش��تركة بين 
جميع المعنيي��ن بإنتاج الغذاء وس��المته من المزارعين 
والمنتجي��ن والتج��ار والجهات الرقابية والمس��تهلكين، 
ولكل منهم دور يقوم به لضمان إنتاج وتس��ويق وتوزيع 

غذاء صحي وسليم.

وأش��ارت إلى أن تلوث الغذاء بمختل��ف الملوثات الضارة 
قد يحدث في أي مرحلة من مراحل إنتاج الغذاء وتداوله، 
ما يفاقم الخس��ائر الصحي��ة واالقتصادي��ة لجميع فئات 
المجتم��ع، ويت��رك تأثي��رًا صحيًا أكب��ر على كبار الس��ن 

واألطفال والنساء الحوامل.
وحرصًا من إدارة الصحة العامة على صحة وسالمة المواد 
الغذائية ف��ي البحرين، أفادت الدكت��ورة مريم الهاجري 
الوكيل المساعد للصحة العامة بأن قسم مراقبة األغذية 
حمالت تفتيش��ية على جميع األسواق ومحالت بيع وإنتاج 
األغذي��ة والمش��روبات، للتحق��ق م��ن الت��زام المحالت 
بالقواعد الصحية الخاصة بتداول وإنتاج الغذاء وتحضيره 
وتقديم��ه بالطرق الصحية اآلمنة، بهدف المحافظة على 

صحة الجميع.
وأوضح��ت الهاج��ري أن موض��وع تأمين س��المة الغذاء 
تتزاي��د أهميته في ظ��ل جائحة كورون��ا، مؤكدًة أهمية 
اتباع التوجيهات الصحي��ة واالحتياطات الوقائية الالزمة 
لتقليل المخاطر إلى أدنى مس��توى، وااللتزام باإلجراءات 
االحترازية والحرص على النظافة الشخصية والممارسات 
والس��لوكات الصحي��ة الس��ليمة وارتداء الكمام وغس��ل 
اليدين جيدًا بش��كل منتظم، والتعامل مع الغذاء بش��كل 
ح��ذر يراع��ي الضوابط في مختل��ف المراحل، م��ن إنتاج 
وتصني��ع وتغلي��ف وحف��ظ وتخزي��ن وتوزي��ع إل��ى حين 

استهالكه بشكل آمن.
وأش��ادت بالبرامج النوعية المشتركة بين هيئة الدستور 
الغذائ��ي التاب��ع لمنظم��ة األغذي��ة والزراع��ة ومنظمة 
الصح��ة العالمية وكاف��ة دول العالم، لم��ا تقوم به من 
دع��م وإرش��اد يتعل��ق بقضايا س��المة األغذي��ة عالميًا، 
مؤك��دًة أن اليوم العالمي لس��المة األغذي��ة يعد فرصة 
للتذكير بضرورة االلتزام بالممارسات الصحية واألساليب 
الوقائية من أجل تعزيز صحة اإلنس��ان وضمان الحصول 

على غذاء صحي وسليم.

 وزيرة الصحة: استكمال عينات المرحلة 
القادمة من »الجينوم« نهاية العام

فائق��ة  الصح��ة  وزي��رة  أك��دت 
بن��ت س��عيد الصال��ح أن مرك��ز 
الجين��وم الوطن��ي تم تدش��ينه 
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس 
ال��وزراء، مش��ددة على  مجل��س 
حرص وزارة الصح��ة على تنفيذ 
ه��ذه التوجيه��ات لما س��يمثله 
ه��ذا المرك��ز م��ن إس��هام في 
الوقاي��ة من األم��راض الوراثية 
وقائية  اس��تراتيجيات  وتطوي��ر 

وعالجية فعالة.
الحكوم��ة   دع��م  س��ياق  وف��ي   
للعل��وم الصحي��ة المبتكرة في 
الجين��وم واألمراض  مجال عل��م 
الوراثي��ة التي تواج��ه المجتمع 
البحريني، وم��ن منطلق حرصها 
على رفع جودة الخدمات الصحية 
والوقاية من األم��راض وبصفة 
الوراثي��ة  األم��راض  خاص��ة 
والمس��تعصية والفتاكة، وأخذًا 
العلمي��ة  األس��اليب  بأح��دث 
المبتكرة، من خالل إنش��اء مركز 
الجين��ات،  لتحلي��ل  متخص��ص 
يواصل مرك��ز الجين��وم الوطني 
عمله في اإلس��هام للوقاية من 
األمراض الوراثية وتطوير أدوية 
فعال��ة لعالجه��ا، مما يس��اعد 
على توفير حي��اة صحية ووقاية 
الحالية  األم��راض لألجي��ال  من 

والقادمة.

 وأضاف��ت الصال��ح أن الفري��ق 
كبيرة  أش��واطًا  قط��ع  المختص 
إلى اليوم، فقد تم إنجاز عدد من 
المهام والمتمثلة في استكمال 
األولى  للمرحل��ة  المق��رر  العدد 
للمشروع والبالغ 6000 عينة من 
ضمنه��ا 2000 عينة للمصابين 
بأمراض نادرة وذويهم، و4000 
عين��ة أخ��رى م��ن المش��اركين 
اآلخري��ن، مش��يرة إل��ى أنه من 
المؤمل استكمال باقي العينات 
الثانية  للمرحل��ة  المس��تهدفة 
من خطة المشروع بحلول نهاية 
الع��ام الج��اري، باإلضاف��ة إل��ى 
قيام فريق عمل مشروع الجينوم 
باإلش��راف عل��ى ع��دة دراس��ات 
متعلق��ة بجينوم فيروس كورونا 
)كوفي��د 19( وجينوم المصابين 
المتعلق��ة  الجين��ات  لمعرف��ة 

بشدة اإلصابة.
 وقالت إن مركز الجينوم الوطني 
س��وف يس��هم ف��ي الوقاية من 
وتطوي��ر  الوراثي��ة  األم��راض 
اس��تراتيجيات وقائي��ة وعالجية 
فعال��ة، مما يس��اعد على توفير 
حي��اة صحية خالية من األمراض 
والقادم��ة،  الحالي��ة  لألجي��ال 
مؤكدة على التزام وزارة الصحة 
الموضوع��ة  الخط��ط  بتنفي��ذ 
التق��دم  زي��ادة وتي��رة  به��دف 
فيه��ا بما ينعك��س على تحقيق 
التنموية  المنج��زات  المزيد من 
والتوصيات  وأبنائه��ا،  للمملكة 
حول مركز الجينوم الوطني الذي 
يهدف من خالل��ه بجمع 50 ألف 
عينة خالل خمس سنوات وإنشاء 
قاع��دة بيان��ات وطنية ش��املة 
وذل��ك به��دف تحس��ين الجودة 
واالس��تمرار في تبن��ي التقنيات 
والت��ي  الصح��ة  ف��ي  الحديث��ة 
ستساعد على التشخيص ووضع 

الحلول المبتكرة للمواطنين.
 ودع��ا مرك��ز الجين��وم الوطني 
للمش��اركة  الكري��م  الجمه��ور 
في المش��روع الوطن��ي للجينوم 
من خ��الل التبرع بعين��ات الدم 
ف��ي المراك��ز الصحية للدراس��ة 
الجيني��ة، وف��ي ح��ال وج��ود أي 
اسئلة أو استفس��ارات باإلمكان 
المراسلة على البريد اإللكتروني 

.genome@health.gov.bh

وزيرة الصحة



فعاليات: التوجيهات الملكية 
تؤكد االهتمام بالبحريني في الداخل والخارج

أشادت فعاليات مجتمعية، بتوجيه حضرة صاحب الجاللة 
الملللك حمد بللن عيسللى آل خليفة عاهل البللالد المفدى، 
حفظه اهلل ورعاه، بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين 
البحرينييللن المقيميللن فللي الخللارج ضد فيللروس كورونا 
)كوفيد19(، مؤكللدة أن التوجيه الملكي السللامي، والذي 
يأتي استمرارًا لحرص جاللته من أجل ضمان أمن وسالمة 
الجميللع ضمن مبادرة إنسللانية سللامية تأتي اسللتكمااًل 
لسلسلة المبادرات اإلنسللانية الكريمة والمستمرة بهدف 
توفيللر التطعيم مجانللًا للجميع دون اسللتثناء، واالهتمام 

بالمواطن البحريني في الداخل والخارج.
وأعللرب رئيللس المجلللس األعلللى للصحة رئيللس الفريق 
الوطنللي الطبللي للتصدي لفيللروس كورونللا )كوفيد-19( 
الفريللق طبيب الشلليخ محمد بللن عبللداهلل آل خليفة،عن 

التقدير واالعتزاز بالتوجيهات السامية.
وأكد أّن التوجيهات السللامية ليسللت بغريبللة على جاللة 
الملللك المفدى الذي عودنللا دائمًا وفي جميللع المحطات 
على الحللرص الكبير واالهتمام البالللغ بمصلحة المواطن 
البحريني ورعاية شللؤونه سللواًء داخل المملكة أو خارجها، 
وهو األمر الذي يدل على النظرة اإلنسللانية الثاقبة لرعاية 
صحة وسالمة كافة أبنائه المواطنين أينما وجدوا، وهو بال 

شك نهج حميد وراسخ في مملكة البحرين.
كمللا ثّمن المتابعة الدؤوبة لصاحب السللمو الملكي ولي 
العهللد رئيللس مجلس الللوزراء، حيللث يقود سللموه فريق 
البحريللن علللى المضللي بثبات فللي تنفيذ الخطللط التي 
ُوضعللت لمختلف مسللارات التعامللل مع فيللروس كورونا 
والحد مللن تداعياته، بروٍح مفعمة بحللب التحدي واألمل 
مهمللا بلغت التحديات والتي سللتتكلل بعون اهلل بالنجاح 
والتوفيللق. كمللا أكللدت وزيللرة الصحللة فائقللة الصالح، 
اسللتعداد الوزارة التللام للبدء الفوري بالتنسلليق مع وزارة 
الخارجية بشأن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بوضع التوجيهات 
السللامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى، بمباشرة العمل على تطعيم 
المواطنيللن البحرينيين المقيمين فللي الخارج ضد فيروس 
كورونللا ممن لللم يتمكنوا مللن الحصول علللى التطعيم. 
واسللتكمالها على أكمل وجه. وثمنللت الصالح التوجيهات 
السامية لعاهل البالد المفدى، مؤكدة أن التكليف السامي 
من مجلس الوزراء أمللس، لوزارتي الصحة والخارجية محل 

تقدير واهتمام.
ولفتت إلى أن هذه المبادرة اإلنسللانية السللامية من قبل 
جاللة الملك المفدى، ليسللت بغريبة على جاللته، وما هي 
إال اسللتكمااًل لسلسلللة المبادرات السللابقة، التي تعكس 
حب وعطللاء األب من لدن جاللته ألبنائلله بتوفير الرعاية 
الصحيللة، وتقديللم أرقللى الخدمللات الصحيللة والعالجية 

والوقائية، من أجل صحة وسالمة الجميع.
وأعربت عللن امتنانها للمتابعة الدؤوبة لصاحب السللمو 
الملكللي ولي العهد رئيللس مجلس الللوزراء، بقيادة فريق 
البحريللن والمضي بثبات في تنفيللذ الخطط التي ُوضعت 
من أجللل أن يحظى جميع المواطنيللن بالرعاية واالهتمام 
سللواء في داخل وطنهم أو خارجه، ما يؤكللد القاعدة التي 
تنطلق منهللا البحرين فللي جميع مسللارات عملها، والتي 
تجعل من المواطن البحريني هو مدار العمل ومحوره، وهو 

غاية الجهود الوطنية جميعًا.
وأشللادت رئيسللة مجلس النواب فوزية بنللت عبداهلل زينل 

بالتوجيهات الملكية السامية.
وأكللدت أن هللذه التوجيهللات الملكيللة السللامية تأتللي 
اسللتمرارًا للرعايللة والحرص واالهتمام مللن جاللة الملك 
المفدى لضمان أمن وسللالمة الجميع، وما توليه البحرين 
من متابعة لشللؤون مواطنيها في الداخل والخارج، وذلك 
ضمن الجهود المتواصلة لحكومة برئاسللة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلللس الللوزراء، والمتابعة الحثيثة والمنهجية الشللاملة 
والمتكاملللة لفريللق البحرين. وأشللارت إلللى أن البحرين 
تمضللي قدمًا في رعاية مواطنيهللا والمقيمين فيها، وفق 
أفضل السللبل واإلجراءات، والرعاية والتسهيالت، واالرتقاء 
بالخدمللات الطبيللة والصحيللة، مللع االلتللزام باإلجراءات 
االحترازيللة الوقائيللة، وتعزيز ثقافللة المجتمللع الواعي، 
وباعتبللار أن اإلنسللان هللو الثللروة الحقيقية واالسللتثمار 
األمثل في الوطن دائمًا. وأكد رئيس مجلس الشللورى علي 
بن صالح الصالح أن التوجيهات السللامية من لدن حضرة 
صاحللب الجاللة الملك حمللد بن عيسللى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى، تمثل امتدادًا لنهج إنسللاني حكيم وراسللخ 
لللدى جاللته، وتعكللس الرعايللة األبوية النبيلللة وحرصًا 
مسللتمرًا من جاللته على صحة وسالمة المواطنين داخل 
البحريللن وخارجهللا، وتقديللم أفضللل مسللتويات الرعاية 

الصحية والخدمات العالجية.
وأعللرب الصالح عن الفخر واالعتزاز بالتوجيه السللامي من 
لللدن جاللة الملللك المفدى، والذي يأتي فللي الوقت الذي 
تواصللل فيلله البحريللن جهودهللا المتميزة فللي التصدي 
لجائحللة كورونا، مؤكدًا أن اإلنجللاز والريادة التي تحققها 
البحريللن فللي التصللدي للجائحة وفللق خطط وإجللراءات 
مدروسة، جاءت بفضل التوجيهات والدعم الكبير من لدن 
جاللة الملك المفدى. وأشللاد بالجهود المخلصة، والعمل 
الدؤوب الذي يقوم به فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأشللار إلللى أنَّ الخطوة التللي اتخذتها الحكومللة الموقرة 
بإنشللاء مصنع جديد إلنتاج وتصنيع التطعيمات المضادة 
لفيروس كورونا في البحرين بالتعاون مع جمهورية روسيا 
االتحاديللة، سُتشللكل نقلة نوعية فللي المنظومة الصحية 
بمملكللة البحريللن، وسللتعزز إسللهاماتها وتعاونهللا مع 

المجتمع الدولي في التصدي للجائحة.
ورفع محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن هندي 
المناعي باسللمه وباسللم أهالي المحافظللة بكافة مدنها 
وقراهللا خالللص الشللكر واالمتنللان والتقدير إلللى المقام 
الملكللي السللامي لحضللرة صاحللب الجاللة عاهللل البالد 
المفللدى بتوجيلله جاللته بمباشللرة العمل علللى تطعيم 
المواطنيللن البحرينيين المقيمين فللي الخارج ضد فيروس 
كورونللا ممن لللم يتمكنوا مللن الحصول علللى التطعيم، 
حيث أكد المحافظ أن هذا التوجيه الملكي السللامي يأتي 
في إطار اهتمللام جاللته بأبناء البحريللن أينما كانوا وفي 
أي دولللة من دول العالللم وضمان حصولهللم على أفضل 
الرعاية والخدمات في الداخل والخارج على حد سواء. ولفت 

المحافظ إلللى أن البحريللن وعبر فريقهللا الوطني بقيادة 
صاحب السللمو الملكي ولي العهد رئيللس مجلس الوزراء 
لم يغفللل أي مقيم على أرض المملكة من خالل مسللاواة 
الجميع بالخدمللات الصحية وكذلك بجرعات التطعيم وفق 

آلية إلكترونية تضمن سهولة وسرعة الخدمات. 
وأكد النائب عمار البناي، أن إنسانية حضرة صاحب الجاللة 
الملللك حمد بللن عيسللى آل خليفة عاهل البللالد المفدى، 
كانت دائما سباقة وحاضرة جاللته متأهبة لحفظ األرواح 
والمكتسبات في البحرين وخارجها وأن المواطن البحريني 

يأتي دائمًا أوال وفوق كل اعتبار. 
وأضاف أن األمر السللامي الذي تفضل به جاللته بمباشرة 
العمل على تطعيم المواطنين المقيمين في الخارج توجيه 
أبوي حاٍن تجاوز في مضمونه أطر اإلنسانية وتكلل بالروح 
األبوية الرؤوم التي عاهدت الفكر بأن تحافظ على سالمة 
المواطنيللن وأرواحهم وسللخرت كل اإلمكانيات وحشللدت 
الصفللوف والطواقللم سللنة تلو األخللرى وجيال بعللد جيل 
لينعم المواطن باألمن واألمان. وأشللاد البناي بمالمسللة 
تطمينللات جاللللة الملللك المفللدى كافة الشللعب وصلب 
الشللارع البحريني خللالل الجائحة وإيعازه تولي سللمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء شللخصيًا ملللف فريق البحرين 
وإشللرافه العام علللى اللجللان الوطنية للتصللدي لجائحة 
كورونا )كوفيللدل19( والتصرف بكافللة اإلمكانيات لتقليل 
تبعللات الجائحة وحصر أضرارها ليهنللأ المواطن البحريني 
بالسالمة في حله وترحاله. كما أكد النائب حمد الكوهجي 
أن التوجيهللات الملكية السللامية تؤكد حللرص واهتمام 
جاللته بسالمة وصحة المواطنين في كل مكان سواء على 
أرض الوطن أو بالخارج، مشلليدًا بالتوجيهات السامية من 
جاللته ومتابعته الحثيثة للجهود الوطنية التي يقوم بها 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة. ونللوه النائب الكوهجي بجهود صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء في قيللادة الفريق الوطني لمواجهة فيروس 
كورونللا، حيث أثبتت القرارات التي يتخذها الفريق الوطني 
أنهللا احترافيللة وتنظللر إلللى المصلحة الوطنية وسللالمة 
المواطنيللن والمقيمين.وثمللن النائللب أحمللد األنصاري 
التوجيهللات الملكيللة السللامية، مؤكللدًا أن التوجيهللات 
الملكية استمرار للنهج السامي باالهتمام بصحة المواطن 
باعتباره الثروة الحقيقية للبحرين.وقال إن البحرين أثبتت 
رعايتها اإلنسللان سواء المواطن والمقيم من خالل تقديم 
الفحوصات بشللكل مسللتمر ويومي ومتابعللة المصابين 
والمخالطيللن وتقديم العالج وصللواًل إلى تقديم اللقاحات 
بشكل مجاني، مؤكدًا أن هذا العمل يجسد النهج اإلنساني 

لمملكة البحرين.
ونوه بجهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفللة ولي العهللد رئيس الوزراء وقيادتلله االحترافية 
للفريق الوطني، مؤكدًا الدور الكبير الذي يقوم به العاملون 
في مختلف القطاعات في الصف ف األمامية من أجل تجاوز 
األزمة وحفظ األرواح. وأشللادت النائب الدكتورة معصومة 
عبدالرحيللم بتوجيهللات حضللرة صاحللب الجاللللة الملك 
حمد بن عيسللى آل خليفة عاهل البللالد المفدى، بتطعيم 
المواطنيللن المقيميللن في الخللارج ضد فيللروس كورونا، 
مبينللة أن توجيهللات جاللة الملك المفللدى األبوية جاءت 
لتشكل دعامة أساسية والحرص على تلقي المواطنين في 
الخارج علللى اللقاح المضاد وتوفيللر الرعاية الصحية لهم 
فللي ظل الظروف الراهنة. وشللددت علللى أن التطعيم هو 
حصانللة للفرد والمجتمع، وأن التوجيهللات الملكية جاءت 
للمحافظة على سللالمة المواطنين في الخارج، مع التأكيد 
على أهمية االلتزام بكافللة اإلجراءات االحترازية لمواجهة 

هذا الفيروس.
ونوهت إلى ان المنظومللة الصحية المتطورة والتي تلقى 
كل الدعللم من القيادة، بوأت المملكة مكانة متميزة وهو 
ما يدعونا إلى البحث عن حلول اقتصادية داعمة لتنشيط 
السياحة العالجية لتكون البحرين خيارًا مفضاًل للسياح إلى 
جانللب توافر المقومات األخرى للعمللل في خط واحد نحو 

االرتقاء بالخدمات المقدمة.
وثمللن النائب الدكتور علي النعيمللي التوجيهات الملكية 
السللامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى، بمباشللرة العمل على تطعيم 
المواطنيللن البحرينيين المقيمين فللي الخارج ضد فيروس 
كورونللا، مؤكدًا أن اهتمللام جاللته بالمواطللن البحريني 
حيثمللا حل وكان ليس بوليد اللحظللة، حيث كان المواطن 

البحريني دائمًا وأبدًا أولوية في نهج ملك اإلنسانية.
وقللال »إن حرص جاللته ومشللاعره األبويللة الدافئة تجاه 
أبناء البحرين في الداخل والخارج ينمي شعور الفخر بقيادة 
جاللة الملك المفدى لشللعب البحريللن واالعتزاز باالنتماء 
لهللذا الوطن الغالي«، مضيفللًا أن جاللته لللم يدخر يومًا 

جهدًا في دعم المواطن البحريني وتوفير الرعاية له.
وأضللاف النعيمي أن قيللادة صاحب السللمو الملكي األمير 
سلللمان بللن حمللد آل خليفة ولللي العهد رئيللس مجلس 
الوزراء لفريق البحرين تسللطر نموذجًا يحتذى به لمحاربة 
تداعيات انتشللار هللذه الجائحللة وتحقيق األمللن واألمان 
للجميللع، داعيًا الجميع مللن مواطنيللن ومقيمين بضرورة 
االلتزام واتباع تعليمللات الفريق الوطني للخروج من هذه 

المحنة بسالم وأمان.
وأشاد النائب عبدالرزاق حطاب، بالتوجيه الملكي السامي 
مللن لدن حضللرة صاحب الجاللللة الملك حمد بن عيسللى 
آل خليفللة عاهللل البللالد المفللدى، بالعمل علللى تطعيم 

البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا.
وأكد أن تلللك التوجيهات الملكية السللامية جاءت لتؤكد 
أن المواطن البحريني يأتي أواًل، حيث يأتي التوجيه ضمن 
سلسلللة متواصلة من اإلجللراءات والقللرارات التي تحرص 

على سالمة مواطني المملكة داخل وخارج البحرين.
واعتبر حطللاب أن القرارات الحكيمة منذ بدء األزمة، صبت 
وال تزال في مصلحة المواطن البحريني من الناحية الصحية 
واالجتماعية، في الوقت الذي تتعثر فيه الكثير من الدول 

العالمية من النهوض باحتياجات مواطنيها.
وقال حطللاب: »إن التوجيهللات الملكية السللامية بتوفير 
اللقللاح للمواطنيللن البحرينييللن في الخارج، يعد بال شللك 
نقطللة مضيئللة عندمللا يتعلللق األمللر بحقوق اإلنسللان 
البحرينللي«، مشلليدًا بقيادة صاحب السللمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

لفريق البحرين من أجل القضاء على الجائحة.

وأكللد النائب محمد السيسللي أن توجيهات حضرة صاحب 
الجاللللة الملللك حمد بللن عيسللى آل خليفة عاهللل البالد 
المفللدى، بمباشللرة العمللل علللى تطعيللم المواطنيللن 
البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا، تأتي 
اسللتمرارًا لحللرص جاللته مللن أجل ضمان أمن وسللالمة 
الجميللع ضمن مبادرة إنسللانية سللامية تأتي اسللتكمااًل 
لسلسلللة من المبادرات اإلنسللانية الكريمة والمسللتمرة 
بهدف توفير التطعيم مجانًا للجميع دون اسللتثناء، مثمنًا 
المتابعللة الدؤوبللة لصاحب السللمو الملكي ولللي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، حيث يقود سموه فريق البحرين على 
المضي بثبات في تنفيذ الخطط التي ُوضعت لمختل رات 

التعامل مع فيروس كورونا.
وأضللاف أن البحرين تمضللي قدمًا في رعايللة المواطنين 
والمقيمين، وفق أفضل اإلجراءات والرعاية والتسللهيالت، 
مع االلتزام باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار الجائحة 
باعتبار أي إنسللان يعيش على أرض البحرين ثروة حقيقية 
للوطللن، وتأتي هذه التوجيهات الكريمة السللتكمال تلك 
الرؤى التللي تعكس حرص جاللته على كل مواطن سللواء 

داخل أو حتى خارج البحرين.
وأكللد النائب محمد بوحمود على توجيهات حضرة صاحب 
الجاللللة الملللك حمد بللن عيسللى آل خليفة عاهللل البالد 
المفللدى، الفتًا إلى أن تسللخير كل الطاقللات واإلمكانيات 
الهادفة إلى ضمان سللالمة وصحللة كل المواطنين، يدعو 
للفخللر واالعتزاز باالنتماء إلى هللذا الوطن المعطاء، وهي 
لفتة ليسللت غريبة على جاللة الملك المفدى وسللمو ولي 
العهللد رئيس مجلس الوزراء فهللم دائمًا يوجهون لكل ما 

من شأنه توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.
وقللال بوحمللود إن ما حققلله فريق البحرين مللن نجاحات 
وإنجازات يأتي في إطار الرؤية الثاقبة لقيادة جاللة الملك 
المفدى التللي حرصت على تأمين وتوفير اللقاح إلى جميع 
فئات المجتمع خالل فترة قياسللية ووفق إجراءات مبسطة 
وسللهلة، مشلليرًا إلى أن تلك القرارات تؤكللد مدى الرغبة 
الكريمللة من قيادة جاللة الملك المفدى في تيسللير أمور 
الحياة علللى المواطنين في ظل ظللروف جائحة »كورونا«، 
)كوفيد19(. وأشللار إلى أن اإلشادة التي حصدتها المملكة 
في تعاملهللا مع الفيروس لهو دليل علللى ما يبذله كافة 
أعضللاء فريللق البحريللن مللن جهللود متواصلللة لضمان 
الحفاظ على صحة وسللالمة جميع المواطنين والمقيمين، 
وبما يعكللس التوجيهات السللامية لقيللادة جاللة الملك 
المفدى، وخصوصًا في التعاطي وإدارة الظروف والتحديات 
االسللتثنائية، والعمللل علللى تحويلهللا إلى فللرص للبناء 
والتقللدم. وأكد بوحمللود أن التحديللات الراهنة والظروف 
الصحيللة االسللتثنائية تسللتوجب المزيللد مللن التكاتف 
والتعللاون والوعي المجتمعللي، وتعزيز الوحللدة الوطنية 
والمسؤولية المشتركة، التي أثبت فيها الشعب البحريني 
وعلللى مر التاريخ تالحمه وتماسللكه، والثقللة التامة على 
تجاوز مملكة البحرين هذه المرحلة، وبأن تكاتف وتعاون 
ووعي الجميع واجب وطني ومسؤولية مشتركة، سائاًل اهلل 

سبحانه أن يحفظ اهلل البحرين ملكًا وقيادة وشعبًا.
وأكد النائب أحمد السلللوم على التوجيه الملكي السللامي 
مللن حضللرة صاحب الجاللللة الملللك حمد بن عيسللى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى بمباشللرة العمل على تطعيم 
المواطنيللن البحرينيين المقيمين فللي الخارج ضد فيروس 
كورونللا. وقللال النائللب السلللوم إن التوجيهللات الملكية 
السللامية تأتي في الوقللت الذي تعاني فيلله جميع الدول 
بال اسللتثناء من تداعيللات الجائحة، وأن إيصللال اللقاحات 
للمواطنيللن المتواجديللن في الخارج يأتللي لتوفيرها لهم 
وعللدم االنتظار لفترات إلى حين حصولهم عليه في الدول 
المتواجديللن فيها. وذكللر أن االنعكاسللات اإليجابية على 
التوجيه الملكي للمواطنين المتواجدين في الخارج تعتبر 
كبيرة، مبينًا أن تواجد السفارات والقنصليات للمملكة في 
هذه الدول سللتوفر لهم التواصل والحصول على اللقاحات 
باإلضافة إلى التعرف على كيفية التسجيل وتلقي الجرعات 
المناسللبة. وبيللن أن اإلنجللازات الصحيللة التللي حققتها 
البحرين والتي سللتكون بال شك عالمة فارقة في التصدي 
لهللذه الجائحللة الصحية، بقيللادة صاحب السللمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وقيادتلله المتميزة لفريق البحريللن ووضع العديد 
مللن الضوابط واالشللتراطات الصحية فللي كل مرحلة من 
المراحللل وتجاوزها هو انجاز يحسللب للبحرين وقد حظيت 
بالعديد من اإلرشادات في هذا الجانب من منظمة الصحة 

العالمية.
وأشار إلى أن جهود الفريق الوطني الطبي والكوادر الطبية 
والعاملين في الصفوف األمامية يبذلون جهودًا كبيرًة في 
تقديللم الرعايللة الصحية، والعمل على قدم وسللاق لعدم 
انتشللار الفيللروس، باإلضافة إلللى الجهللود التوعوية في 
هللذا الجانب والتي نعول علللى المواطنين والمقيمين في 
االلتللزام بكافة اإلجللراءات االحترازية والقللرارات المتبعة 

لعودة الحياة الطبيعية.
كمللا أكللد النائب عيسللى الدوسللري، أن توجيهات حضرة 
صاحللب الجاللللة الملك حمد بللن عيسللى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، بمباشللرة العمل علللى تطعيم المواطنين 
البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا، تأتي 
اسللتمرارًا لحللرص جاللته مللن أجل ضمان أمن وسللالمة 
الجميللع«. وأضاف الدوسللري أن هذه المبادرة اإلنسللانية 
السللامية من قبل جاللللة الملك المفدى، تأتي اسللتمرارًا 
لسلسلللة مبادرات سللابقة، بهدف توفيللر التطعيم مجانًا 
للجميع دون اسللتثناء«، مشلليرًا في الوقت نفسه إلى »أن 
توجيهللات جاللتلله القيمة ستسللاهم في تحصيللن أفراد 
المجتمللع مللن الوباء للوصللول إلى بر األمان فللي القريب 
العاجللل. ولفت إلللى أن البحرين تمضي قدمللًا في رعاية 
المواطنيللن والمقيميللن، وفق أفضل اإلجللراءات والرعاية 
والتسللهيالت، مللع االلتللزام باإلجللراءات االحترازيللة للحد 
مللن انتشللار الجائحة باعتبار أي إنسللان يعيش على أرض 
البحرين ثروة حقيقية للوطللن، معربًا عن الفخر واالعتزاز 
بالتوجيه السللامي من لدن جاللتلله، والذي يأتي في وقت 

تواصل البحرين جهودها المتميزة في التصدي للجائحة.
وأشللاد الدوسللري بالجهود االسللتثنائية التللي يقوم بها 
الفريللق الوطنللي الطبللي، ضمن فريللق البحريللن بقيادة 
صاحب السللمو الملكي األمير سلللمان بللن حمد آل خليفة 
ولللي العهد رئيللس مجلس الوزراء، الفتًا إلللى أن ما حققه 
فريللق البحرين من نجاحات وإنجازات يأتي في إطار الرؤية 

الثاقبة للقيادة الرشلليدة التي حرصت على تأمين وتوفير 
اللقللاح لجميع فئات المجتمع خالل فترة وجيزة للمسللاهم 
في الحفاظ على صحة وسللالمة الجميللع، مثمنا المتابعة 
الدؤوبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، حيث يقود سموه فريق البحرين على المضي بثبات 
في تنفيذ الخطط التي ُوضعت لمختلف مسللارات التعامل 

مع فيروس كورونا.
وأكد النائب غازي آل رحمة بالتوجيه الملكي السللامي من 
صاحللب الجاللللة الملك حمد بللن عيسللى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى بمباشللرة العمل على تطعيللم المواطنين 
البحرينييللن المقيميللن في الخللارج ضد فيللروس كورونا، 
الفتًا إلى أن توجيهات جاللة الملك تؤّكد االهتمام الكبير 
الللذي يوليه جاللته فللي الحفاظ على سللالمة المواطنين 
أينما كانو، وفي توفير كاّفة المستلزمات والرعاية الطبية 
الكاملة لهم، استمرارًا للنهج الحكومي في متابعة شؤون 
المواطنين في الداخل والخارج وتوفير كاّفة أشكال الرعاية 
لهللم. وأشللار في هذا السللياق إلللى الجهود التللي تبذلها 
الحكومة برئاسللة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة 
الحثيثللة من فريق البحريللن، وذلك على صعيللد التصّدي 
لفيللروس كورونللا، وتوفيللر اللقاحللات بأسللرع مللا يمكن 
ضمن خطة شللاملة تسللتهدف إجراء أكبر عدد ممكن من 
التطعيماٍت في وقٍت قياسي، وهو األمر الذي مّكن مملكة 
البحرين من إكمال مليون جرعة أولى، وبنسللبة تخّطت الل 

80% من المؤهلين للتطعيم من سكان المملكة.
وأكد النائب باسللم المالكي بالتوجيهات السامية لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسللى آل خليفة بمباشرة 
العمللل على تطعيللم المواطنيللن البحرينييللن المقيمين 
فللي الخارج ضد فيللروس كورونا، تمثل تجسلليدًا الهتمام 
ومتابعللة جاللتلله فللي المواطللن البحرينللي فللي الداخل 
والخارج، مشلليرا إلللى أن توجيهات جاللللة الملك المفدى 
فللي العمل على تطعيم المواطنيللن في الخارج يؤكد على 
أن جاللته يولي المواطللن البحريني الرعاية الكاملة أينما 
كان ووجد. وأشللار المالكي إلى أن البحرين قدمت الرعاية 
الصحيللة الكاملة للجميع في جائحللة كورونا من فحوصات 
يوميللة وعللالج وتطعيمللات إضافللة إلى دعللم القطاعات 
المتضللررة مللن الجائحة، مشلليدًا بللدور الفريللق الوطني 
لمواجهللة فيروس كورونا والذي يعمللل بكل تفان وقدرة 

وكفاءة من أجل سالمة المواطنين والمقيمين.
وأشللاد النائللب ممللدوح الصالح عضللو البرلمللان العربي 
بالتوجيهات السللامية من لدن صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، بمباشرة العمل 
على تطعيم المواطنيللن البحرينيين المقيمين في الخارج 

ضد فيروس »كورونا«. 
وأكللد أن النهج الملكي السللامي الذي تخطللو في طريقه 
البحريللن لمحاربللة الفيللروس، أبللرز مللدى أولويللة صحة 
وسللالمة المواطنيللن البحرينييللن داخل الوطللن وخارجه، 
مبينللًا أن الجهود المباركة لفريللق البحرين بقيادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء هي إشللعاع مفخرة ممتد من أضواء المنهاج 

اإلنساني لجاللة الملك المفدى.
ودعا الصالللح إلى تضافللر الجهود من الجميللع والتعاون 
مللع فريق البحرين الطبي وتقدير هللذه التضحيات تعزيزا 
للوحللدة الوطنيللة في هللذه الظللروف والتي سللتتخطاها 

البحرين إلى بر األمان والصحة والسالمة.
وقال النائب الدكتور عبداهلل الذوادي »إن التوجيه الملكي 
السللامي من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى بمباشرة العمل على تطعيم 
المواطنيللن البحرينيين المقيمين فللي الخارج ضد فيروس 
كورونا خطللوة هامة تؤكد اهتمام جاللته بتوفير الرعاية 
لمواطنيلله أينما كانوا ليصل إليهللم دعم الدولة في جميع 
الجوانللب الهامة والتي تتعلق باسللتقرارهم وسللالمتهم 
وصحتهم وحماية مصالحهم مللن خالل العالقات الدولية 
اإليجابية التي تمتاز بها البحرين، وبجهود وزارة الخارجية 

بسفارات وقنصليات المملكة«.
وأشللار إلى أن جاللللة الملك المفدى، يحللرص على تقديم 
كافللة الدعم للمواطن البحريني وتوفير اإلمكانات الكاملة 
للدولللة مللن أجللل توفيللر الرعايللة الكاملللة للمواطنين 
والمقيميللن، والتعامل مع مختلف المسللتجدات الصحية، 
ودعم االقتصاد الوطني، وتشجيع فريق البحرين على البذل 
والعطللاء، وتأكيده المسللتمر على جهود صاحب السللمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء وقيادته لهذا الفريق الذي تمكن من التميز 

عالميًا بالعمل الجاد.
وأعللرب الذوادي عللن أمله بتجاوز البحريللن جائحة كورونا 
بجهللود الكللوادر الوطنيللة والصفللوف األماميللة والتللزام 
المجتمللع البحرينللي بجميللع التوجيهات التللي تصدر عن 
اللجنة التنسلليقية والتي تهدف للحد من انتشللار فيروس 
كورونا. أكد النائب الدكتور هشللام العشلليري أن البحرين 
بقيللادة حضللرة صاحللب الجاللللة الملك حمد بن عيسللى 
آل خليفللة عاهللل البالد المفللدى، تواصللل تقديم نهجها 
اإلنسللاني كمرآة للتقدم والتفرد والريادة على المسللتوى 
العالمي، مشلليدًة بالتوجيهات الملكية السامية بمباشرة 
العمل على تطعيم المواطنيللن البحرينيين المقيمين في 

الخارج ضد فيروس كورونا.
وذكر العشلليري أن الرعاية األبوية مللن قبل جاللة الملك 
ألبناء شللعبه، تمثل درسللًا مهمًا إلحاطة القيادة الملكية 
الحكيمللة بالرعاية واالهتمام للمواطنين سللواء في داخل 
وطنهللم أو خارجلله، وهو ما يؤكللد القاعدة التللي تنطلق 
منها البحرين في جميع مسللارات عملها، والتي تجعل من 
المواطللن البحرينللي هو مللدار العمل ومحللوره، وهو غاية 
الجهود الوطنية جميعًا. وبين أن هذه المبادرة اإلنسللانية 
السللامية من قبل جاللة الملك المفللدى، تأتي في خطوة 
متقدمة وضمن سلسلة مبادرات سابقة، حملت توجيهات 
من لدن جاللته بتوفير اللقاح مجانًا ألبناء المجتمع جميعًا، 
وتقديم أرقللى الخدمات الصحية والعالجية والوقائية، من 
أجل صحة وسللالمة الجميع. وتطرق العشيري إلى الجهود 
االسللتثنائية التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي، ضمن 
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بللن حمللد آل خليفة ولللي العهللد رئيس مجلس الللوزراء، 
وتقديم األدوار المتميزة، وتسجيل العطاءات والتضحيات 

المخلصة من أجل الوطن وأهله.
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بسبب الشعور الدائم بالقلق الشديد

الشين: نوبات غضب حادة متكررة 
تنتاب األطفال المصابين بضمور العضالت

قال اختصاصي التخاطب والتربية الخاصة 
هاني الش��ين إنن��ا دائم��ًا نواج��ه نوبات 
الغض��ب من قبل أطفالنا ويمكن أن يكون 
لذلك تأثير سلبي على كل فرد في األسرة، 
وأن األطف��ال المصابين بضمور العضالت 
يصابون بنوبات غضب حادة متكررة والتي 
تبدو بش��كل صارخ غير متناسبة مع الوضع 
القائ��م، وبي��ن نوب��ات الغض��ب يكونون 
عصبيين بشكل مزمن وسلوكهم التخريبي 
ه��و نتيج��ة لعواطفهم الكبي��رة ومهارات 
التنظيم الذاتي الضعيفة وهو ما يس��مى 
اضط��راب عدم انتظ��ام الم��زاج التخريبي 

.)DMDD(
وأض��اف: »إن األطفال الذي��ن يبدو عليهم 
الغض��ب والتحدي يكون في داخلهم دائمًا 
ش��عور بالقل��ق الش��ديد، فعندم��ا يواجه 
األطفال صعوبة في التأقل��م مع المواقف 
التي تس��بب لهم الضيق يشعرون بالقلق 
خوفًا م��ن أنهم قد ينتق��دون، وقد يحدث 
ه��ذا عندما تضغ��ط عليه��م الطلبات في 
المنزل أو المدرس��ة ف��ال يمكنهم التعامل 
معها وتكون هذه أح��د المواقف المحفزة 
للقل��ق الت��ي تترس��خ غري��زة »القت��ال أو 
اله��روب« ل��دى طفل��ك، وقد يم��ر بنوبة 

غض��ب أو يرف��ض فعل ش��يء م��ا لتجنب 
مصدر الخوف الحاد«.

ولفت الشين إلى أنه كثيًرا ما يخفي األطفال 
الذي��ن تعرض��وا لصدمة نفس��ية آالمهم 
لصدماته��م،  نتيج��ة  عدوان��ي.  بس��لوك 
ق��د يعان��ون من ضع��ف التنظي��م الذاتي 
العاطف��ي والتفكي��ر الس��لبي، ويكون��ون 
متيقظي��ن بش��كل مفرط لألخط��ار وأكثر 
احتم��اال للقف��ز إل��ى اس��تجابة »القتال أو 

الهروب« في محاولة لحماية أنفسهم.

وقال: »قد يعاني األطفال في المدرس��ة أو 
أثناء وق��ت الواجب المنزل��ي من اضطراب 
التعل��م غي��ر المش��خص وق��د يش��عرون 
باإلحب��اط والخج��ل ألنه��م يكافحون من 
أجل القيام بأش��ياء تبدو س��هلة لألطفال 
اآلخري��ن، وال يعرف��ون الس��بب، وبداًل من 
طل��ب المس��اعدة ق��د يقوم��ون بتمزيق 
المه��ام أو العمل على إح��داث انحراف عن 

قضاياهم الحقيقية«.
وأردف: »يواجه بعض األطفال صعوبة في 

معالجة المعلومات الحسية التي يحصلون 
عليها م��ن العالم من حوله��م، فغالبا ما 
يش��عر األطفال الذي��ن يعانون من ضعف 
أو حساس��ية مفرطة تج��اه التحفيز بعدم 
الراح��ة والقل��ق والتش��تت واالرتباك، مما 
قد يؤدي في كثير من األحيان إلى السلوك 

المضطرب«.
وأكد أنه »يمك��ن للوالدين أن يلعبوا دوًرا 
في المس��اعدة على تعزيز الس��لوك الجيد 
في المدرسة فيمكن أن تخبر مدرس طفلك 

أنك تريد أن تكون ش��ريكا للمس��اعدة في 
تحس��ين س��لوك طفلك وتحدي��د هدف أو 
هدفين في وقت واحد للعمل عليهما مثل 
تس��ليم الواجبات المنزلي��ة وعدم المناداة 
في الفصل، على س��بيل المثال، ثم يمكنك 
أن تطلب من المعل��م أن يقدم لك تقارير 

دورية عن تقدم طفلك«.
وتاب��ع: »إذا تلقي��ت تقري��رًا مرحلي��ًا كل 
فيمكن��ك  أس��بوع،  كل  أو  أي��ام  بضع��ة 
المس��اعدة ف��ي تعزي��ز أهداف المدرس��ة 
إما بمكافأة الس��لوك المدرس��ي الجيد في 
المنزل أو تحديد العواقب المناس��بة، على 
سبيل المثال، إذا س��معت أن طفلك يقوم 
بعم��ل جيد في تس��ليم مهام��ه، فيمكنك 
منحه بعض الوقت اإلضافي على الشاش��ة 
في نهاية هذا األسبوع تقديرًا لجهوده. إذا 
كان ي��ؤدي عماًل جيًدا بش��كل خاص، فقد 
تمنحه مكافأة أكبر مثل نزهة إلى مطعمه 
المفض��ل بالمقابل إذا تلقيت تقريًرا يفيد 
بأن��ه ال يق��وم بواجبه المنزل��ي، فيمكنك 
إخب��اره بأنه لن يحصل عل��ى أي وقت أمام 
الشاش��ة ف��ي أول يومي��ن م��ن األس��بوع 
المقبل ألن��ه يحت��اج إلى إعط��اء األولوية 

للواجب المنزلي.

هاني الشين

لجنة المتطوعين في األولمبياد تضم 100 شخص 

 شباب داعمون إلدماج ذوي اإلعاقة في المجتمع
ق��ال رئي��س لجن��ة المتطوعين ومنس��ق 
برنام��ج الق��ادة الش��باب ف��ي األولمبياد 
الخ��اص البحرين��ي حس��ين الش��هابي إن 
»األولمبي��اد الخ��اص انطل��ق ف��ي أمريكا 
بمش��اركة أكثر من 120 دولة حول العالم 
لتقديم الدعم ل��ذوي االحتياجات الخاصة 
من أصح��اب اإلعاق��ات الذهني��ة لتحقيق 
العدي��د والكثير من األه��داف والمبادرات 

الرياضية والصحية واالجتماعية«.
وأش��ار إل��ى أن »لجن��ة المتطوعي��ن ف��ي 
دوره��ا  البحرين��ي  الخ��اص  األولمبي��اد 
مساندة جميع اللجان للقيام بعملها حيث 
إنها تكون ش��ريكًا في البرام��ج الرياضية 
والصحي��ة واالجتماعية والمبادرات وإعداد 
القادة وأنش��طة الدمج بي��ن المعاق وغير 

المعاق«.
وأض��اف: »مؤخرًا تم تس��ليط الضوء على 
المتطوعين بأن يكونوا شركاء دائمين في 

عملية الدمج بين المعاقين وأقرانهم«. 
وأك��د أن »اإلقب��ال عل��ى االنضم��ام إل��ى 
لجن��ة المتطوعين ف��ي األولمبياد الخاص 
في تزايد حيث ب��دأت اللجنة بمجموع من 
األعضاء عددهم أقل من عشرين متطوعا 
وخ��الل عام واحد أصبح ع��دد المتطوعين 
مائة ش��خص من الش��باب والشابات من 
أعم��ار 14 عاما إلى 53 عام��ا، ومازال باب 
االنضم��ام للتط��وع ف��ي اللجن��ة مفتوحا 

لألش��خاص الذين لديهم رغبة في العطاء 
والجدي��ة ف��ي دع��م قضي��ة ذوي اإلعاقة 
واإلخ��الص ف��ي العم��ل حي��ث بإمكان��ه 
الحض��ور والمش��اركة ف��ي الفعاليات من 

الجنسين ومختلف األعمار«.
الخط��ط  عل��ى  حالي��ًا  »نعم��ل  وق��ال: 

المس��تقبلية ونس��عى لتطويره��ا ه��ي: 
زي��ادة برامج الدم��ج عن طري��ق فعاليات 
الرس��م والتلوي��ن واألنش��طة الرياضي��ة 
الخارجي��ة والخروج م��ن محيطهم الضيق 
ومشاركة األش��خاص من غير ذوي اإلعاقة 
وإضاف��ة برامج غير رياضي��ة تدمجهم في 

المجتمع، وإيجاد جيل من الش��باب الداعم 
والراعي إلى أهداف إدماج ذوي اإلعاقة في 
المجتمع وتحويل ذوي اإلعاقة إلى طاقات 
يس��تفيد منه��ا المجتمع في المس��تقبل، 
ويكون المتطوعون قادة لنش��ر هذا الفكر 
خ��ارج األولمبياد الخاص، وخلق متطوعين 

من س��ن صغير نطلق عليهم اس��م صغار 
المتطوعين يكون دورهم مش��اركة ودعم 
الصغار من ذوي الهمم في برامجهم حيث 
إن لدين��ا ف��ي األولمبياد الخ��اص برنامجا 
اس��مه »صغار الالعبين« من عمر سنتين 

إلى ثماني سنوات«.

كل سبت وثالثاء على مدى 6 أسابيع

 »أولياء أمور المعاقين« 
تنظم أنشطة ترفيهية ألبنائها من ذوي اإلعاقة

المعاقي��ن  أم��ور  أولي��اء  جمعي��ة  أعلن��ت 
وأصدقائهم عن تنظيمها أنش��طة ترفيهية 
ألبنائه��ا من ذوي اإلعاق��ة وذلك حرصًا منها 
على ش��غل أوقات الف��راغ الطويل��ة لهم في 
منازله��م، حي��ث ستس��تمر ه��ذه األنش��طة 
بش��كل أس��بوعي يوم��ي الس��بت والثالث��اء 
ولمدة س��تة أس��ابيع متتالية للمساهمة في 
اس��تمرار التواصل معه��م باإلضافة للحفاظ 
على المهارات التي اكتس��بوها قبل الجائحة 
بطريق��ة ترفيهي��ة بس��يطة تخلق ج��وًا من 

التفاعل والبهجة.
وتح��رص الجمعية من خالل هذه األنش��طة 
على تشجيع األبناء على تنفيذ بعض األعمال 
اليدوية والحرفية البس��يطة والتي س��بق وأن 
تم تنفيذ ع��دد منها في وقت س��ابق والقت 
استحس��انًا كبي��رًا حتى إن العدي��د من أولياء 
األمور طالبوا باس��تمرارها. وس��يخصص يوم 
الس��بت لنش��اط الح��رف اليدوي��ة، باإلضافة 
إلى نش��اط رياضي أس��بوعي كل ي��وم ثالثاء 
بالتع��اون مع المدربة زينة ميقاتي لتش��جيع 
األبناء على ممارسة الرياضة من خالل القيام 

بتمارين رياضية بسيطة.
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 حدث قبل يومين 
في سانت بطرسبورغ

النشاط الالفت لمملكة البحرين في منتدى سانت بطرسبورغ 
االقتصادي الدولي بروس��يا والذي أس��فر عن توقيع مجموعة 
م��ن االتفاقيات االقتصادي��ة والتجاري��ة والثقافية والصحية 
والعلمية مع روسيا االتحادية وفتح أبواب لالستثمار أكد أيضًا 
أم��ورًا ثالثة، األول أن البحرين في عهد حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه منفتحة على العالم وأنها تؤكد في كل يوم بأنها 
جزء فاعل فيه وترنو إلى المس��تقبل وال تس��مح للمعيقات أن 
تعطله��ا فتعمل بج��د واجتهاد وبروح الش��باب الذي عنوانه 
مهندس البحرين الجديدة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل ورعاه لتحقق ما تريد من أهداف يعود خيرها على ش��عب 
البحرين وعل��ى المنطقة والعالم حاضرًا ومس��تقباًل، والثاني 
هو أن لدى المملكة وزير خارجية يمتاز بالحيوية والقدرة على 
اتخاذ القرار واقتناص الفرص ومتمكن من فتح اآلفاق وس��بر 
أغوارها هو الدكتور عبد اللطيف بن راش��د الزياني، والثالث أن 
لدى المملكة سفيرًا في موسكو ال يعرف الهدوء ومتمكن من 
المه��ام الموكلة إلي��ه وال يقبل بأقل من النج��اح في أي ملف 

يكلف به هو الدبلوماسي أحمد عبد الرحمن الساعاتي.
نظرة س��ريعة على األخبار التي نش��رت أول هذا األس��بوع عن 
جان��ب من حصيلة ذلك النش��اط تكفي لتبي��ن كل هذا، كما 
تكفي اإلش��ارة إلى م��ا تم االتفاق عليه مع روس��يا بخصوص 
التص��دي لجائحة في��روس كورونا )كوفي��د19( لتأكيده حيث 
تم اإلعالن عن الش��راكة البناءة بين البلدين في مجال تصنيع 
التطعيم المض��اد لهذا الفيروس وتوزي��ع اللقاح في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وعن »مواصلة جهود التعاون 
والتنس��يق المش��ترك وتعزيز التع��اون الثنائي ف��ي مختلف 
مج��االت العلوم الصحية«، وفي ه��ذا وغيره من صور التعاون 
وخصوصًا في مج��االت الطاقة والتعاون االقتصادي والتجاري 

واالستثماري مع روسيا خير كثير.
ل��ن يط��ول الوقت حت��ى يرى ش��عب البحرين الش��واهد على 

ترجمة تلك االتفاقيات والتفاهمات إلى واقع.

التعليم في البحرين منارة ونور
عندما نتحدث عن التعلي��م في البحرين فإننا ال نعني الزيادة 
الكمية وفي أعداد الطالب وال في أعداد المدارس إنما التعليم 
ف��ي البحرين له جوانب مهمة منه��ا أن البحرين تمتلك خبرة 
ف��ي التعليم حيث ب��دأ التعليم النظامي في ع��ام 1919م أي 
من مائة س��نة، ولذلك اس��تقطبت البحرين كثيرًا من العقول 
العربي��ة التي س��اهمت في مج��ال نهضة التعليم وش��هدت 
البحرين حراكًا س��ريعًا في نهضة التعليم، وال يمكن ألحد أن 
ينكر أن البحرين تكرم المتفوقين من مختلف التخصصات في 
كل عام، وتعمل على إرس��ال البعثات التعليمية من خريجيها 
إل��ى مختلف جامعات العالم وتم تجهيز المدارس بالوس��ائل 
التعليمي��ة التكنولوجية المتطورة. ولذلك البحرين من أوائل 
الدول التي عرفت التعليم اإللكتروني عندما تم افتتاحها في 
مشروع مدارس المس��تقبل تحت رعاية جاللة الملك المفدى 
حفظ��ه اهلل، ومن التجارب التي عرفته��ا البحرين تجربة دمج 
الطلب��ة ذوي االحتياجات الخاصة ف��ي الصفوف العادية وهذه 
تجربة لم تعرف إال في الدول الكبرى وآخرهم فئة األطفال ذوي 
التوحد، وعلى مستوى رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين 
تم افتتاح مركز لرعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين يعمل 
عل��ى صقل مواهب الطلبة العلمي��ة والعملية وتتاح الفرصة 

لهؤالء الطلبة بالحصول على بعثات تعليمية.
األهم من كل ذلك أن المس��ؤولين في البحرين وعلى رأسهم 
وزي��ر التربي��ة والتعليم الدكت��ور ماجد بن عل��ي النعيمي ال 
يألون جه��دًا في تطوير خطط التعلي��م، ألن عملية التطوير 
مس��تمرة، ال تتوق��ف، وخاصة في مجال التعلي��م، ولذلك تم 
إنش��اء المجلس األعلى للتعليم برئاس��ة نائب رئيس الوزراء 
س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة، ذلك المجلس الذي 
يعم��ل على وضع الخطط المس��تقبلية لتطوي��ر التعليم في 
البحري��ن، ويعمل المجلس على وضع خطط مس��ايرة ألهداف 
التعلي��م لرؤية العقد الثالث من هذا القرن. وال ننس��ى الدور 
الكبير الذي يقوم به س��عادة وزير التربي��ة والتعليم الدكتور 
ماج��د بن عل��ي النعيمي فهو بح��ق رجل يحمل ه��م التعليم 
ف��ي البحرين ويتابع كل ش��يء بس��بب الحض��ور المكثف في 
المؤتم��رات الدولية ومنظمة اليونس��كو وهو حريص على أن 
يعطي ص��ورة حقيقية للتعليم في البحري��ن في كل المحافل 
الدولي��ة وأصب��ح يش��رك المتميزين من الطلب��ة والمعلمين 

والمدراء في كل المناسبات الدولية. 
لق��د ظهرت كل هذه المواقف أثناء األزم��ة الوبائية العالمية 
فلقد اس��تمر التعليم في البحرين من خالل وس��ائل التواصل 
اإللكترونية بس��بب البنية التحتية الموجودة منذ بدء التنمية 
وس��اهم أولياء األمور في ذلك وال تزال التجربة مس��تمرة مع 
استمرار الجانحة. وتحرص الوزارة على سالمة الطلبة الصحية 
ول��ذا تتعام��ل الوزارة بن��وع م��ن المرونة مع س��ير العملية 
التعليمية والمس��تقبل واعد فلقد وصل التعليم في البحرين 
إلى مس��توى راٍق بفضل رعاية القي��ادة واهتمامها بالتعليم 
وذلك ألنه ركيزة التنمية المستدامة. يعني كل ذلك أنه ليس 
هناك حاج��ات ولكن أي دولة لها احتياجاته��ا والبد أن يوجد 
م��ن يضع العصا في العجلة فه��ؤالء موجودون في كل مكان 
وتطور التعليم تعزز كذلك برغبة وحب أهل البحرين للتعليم 
من��ذ الق��دم، فالتعليم ش��راكة مجتمعي��ة، ال يمكن أن نضع 
مس��ؤولية تطويرها على الوزارة، ولكن األس��رة ومؤسس��ات 
المجتم��ع مطالبة ب��أن تكون ش��ريكة في تطوي��ر التعليم. 

وحفظ اهلل البحرين ملكًا وحكومًة وشعبًا من كل مكروه.

التعليم الحديث.. نظرة متطورة للمستقبل
ال شك أن ما عاشه العالم خالل ما يزيد عن العام منذ بداية الجائحة، ساهم وبشكل 
واض��ح في تغيير بعض وجه��ات النظر لبعض القضايا والتي ل��م يكن حتى التفكير 
بها يخطر على بال أكثر المتفائلين، بل لقد أصبحنا نتس��ابق البتكار حلول والتفكير 
خارج الصندوق في معظم ما يحيط بنا، س��واء على المستوى المجتمعي أو المستوى 

الشخصي.
ودون شك فإن التعليم كان أكثر وأسرع المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا، واستطاع 
هذا القطاع تحوي��ل التحديات والصعوبات إلى فرص حقيقي��ة، تمثلت في االنقالب 
عل��ى كثير من المفاهي��م المتوارثة في تنميط العملي��ة التعليمية، وعدم االكتفاء 
فقط في صف دراس��ي وس��بورة ومعلم، واالس��تفادة بش��كل فعال من التكنولوجيا 
الحديثة وما وفرته من حلول عملية لمواصلة العملية التعليمية بأقل الخسائر، رغم 

حداثة التجربة وما يمكن أن تحمله من أخطاء أو قصور في بعض جوانبها.
هذا الموضوع كان محور االقتراح برغبة بش��أن تطوي��ر التعليم في مملكة البحرين 
وفق��ًا لالتجاه��ات العالمي��ة الحديثة، الذي تقدمت ب��ه معالي الس��يدة فوزية بنت 

عبداهلل زينل، رئيسة مجلس النواب، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس.
وجاء في االقتراح أن التعليم التقليدي أصبح يواجه تحديات جسيمة وسريعة تتطلب 
تغييرًا واسعًا في مناهج التعليم وطرق التدريس والدوام المدرسي، والنشاطات التي 
يكلف بها الطالب، س��واء داخل المدرسة أم في المنزل، وذلك بالعدول عن األساليب 
التقليدي��ة الس��ائدة، واألخذ بالتج��ارب الحديثة للدول المتقدمة ف��ي التعليم، مثل 
التجربة الفنلندية، التي حازت مراتب متقدمة في مستويات التعليم. وجاهة االقتراح 
وأهميته تكمن في أمرين أساس��يين، األول يتعلق بما يعيش��ه العالم من تداعيات 

في ظل كورونا، وضرورة التطوير المبني على تفعيل التعليم عن ُبعد وتطوير آلياته 
وأس��اليبه وبما يتالءم مع االحتياجات الفعلية للطلبة، ويتوافق مع متطلبات العصر 

الحديث وتوقعات المستقبل.
أما الس��بب الثاني، فهو سبب موضوعي وواقعي، حيث إن تطوير العملية التعليمية 
لي��س غريبًا على البحرين، والتي يمتد تاريخه��ا التعليمي ألكثر من قرن من الزمن، 
شهدت خالله نقالت كبيرة ونوعية في تطوير العملية التعليمية، والتي كان أهمها 
مش��روع جالل��ة الملك حمد لمدارس المس��تقبل، كأح��د الرؤى المتقدم��ة للعملية 
التعليمية التي تضمنها المش��روع التنموي الش��امل لحض��رة صاحب الجاللة الملك 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.
خالصة القول؛ العالم يتطور ويتقدم بس��رعة كبيرة، ف��إذا لم نتمكن من اللحاق به 
ومجاراته، خصوصًا في المجال التربوي والتعليمي، فبإمكاننا من اآلن قراءة الفاتحة 
على مس��تقبل غي��ر واضح المالم��ح ينتظر األجي��ال القادمة، والتي س��تكون رغم ما 
تحمله من شهادات أكاديمية متخلفة عما يعيشه نظراؤنا ويتعاملون به على كافة 

المستويات.

* إضاءة..
»يحق لنا جميعًا أن نفخر بمنجزات مؤسس��اتنا التعليمي��ة والعلمية والتربوية التي 
تس��ير مع أبنائنا ب��كل إخالص واقتدار، إلع��داد أجيال ناضجة مخلص��ة تحمل رايات 
المس��تقبل وتحقق لهذا الوطن العزيز كل الطموحات، في االزدهار واألمن والس��الم 
والرفاه«. »من رسالة جاللة الملك المفدى مع بداية العام الدراسي 2019 - 2020«.

التدخين مفيد للصحة...؟!!
لي��س من خطأ مطبعي في عنوان المقال »التدخي��ن مفيد للصحة« واألكثر من هذا 
يعتبر وس��يلة للتعبير ع��ن الغضب، فالنيكوتين مادة مهدئة من ش��أنها أن تحمل 
صاحبها على االس��ترخاء واآلن أصبحت الس��يجارة اإللكترونية أل��ذ وأطيب ورائحتها 

ذكية وال تحمل أضرار النيكوتين نفسه ولكن وسيلة تسلية.  
سواء اختلفنا أو اتفقنا فإنه لألسف هذه نماذج اإلجابات الدفاعية الثاقبة والهجومية 
الواعية لمستهلكي الدخان بمختلف أنواعه، أجوبة حاضرة وجاهزة كي تغلق أي حوار 

به رائحة ُنصح تحاول أن تقدمه لهم.
ف��ي 2005 عندما قدمت إلى مملكة البحرين كنت مبهورة بأن الَجمعات والجلس��ات 
الت��ي أكون متواج��دة بها خالية م��ن التدخين، باعتبار أنني نش��أت ف��ي بلد يعتبر 
التدخين فيه جزءًا أساس��يًا من مقومات الحياة اليومية.. أما اليوم فما كان يذكر على 
اس��تحياء باألمس أصب��ح أمرًا عاديًا وال يقتص��ر فقط على الكبار وإنم��ا على الصغار 
أيضًا. كيف ال، وبحس��ب تقرير ف��ي عام 2019 أن 33% من طلب��ة المدارس بمختلف 

مراحلهم العمرية يدخنون السيجارة أي أنهم دون سن الثامنة عشرة!!  
أذك��ر أن صديقتي األلمانية عندما عث��رت على علبة الدخان ف��ي خزانة ابنتها وهي 

بعمر الخامس��ة عش��ر من عمرها، لم تقم بمصارحتها أو أخذ أي أمٍر عدائي تجاهها، 
بل توجهت إلى مش��رفة المدرسة وطلبت منها أن تش��رك ابنتها بفريق كرة السلة. 
األمر الذي دفعها بطبيعة الحال أن تتخلى عن كل الممارس��ات الس��يئة ليس فقط 
اس��تهالك الدخان وحس��ب، وإنما أيضًا الس��هر أو تناول الكحول، وتمكنت بالحكمة 

والوعي أن تعالج مشكلة ابنتها.  
ل��ذا فإّن رس��التي إلى المعنيي��ن في وزارة التربية والتعليم ووزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة كونهما الجهتين األساسيتين والمسؤولتين عن النشء والشباب. أرجوكم 
وأشد على أيديكم أال تكثفوا البرامج التوعوية واإلرشاد والتوجيه فقط، فهذا وحده ال 
يكفي، فعلبة الدخان التي يقبل على شرائها الشاب أو الفتاة مكتوب عليها »التدخين 
يؤدي إلى الموت« ومع ذلك فبكل قلب بارد يقومان بعملية الشراء والتدخين. ولكن 
البد من إش��غال الش��باب بالبرامج الرياضية وأن يكونوا ج��زءًا من المرحلة التوعوية 
والتثقيفي��ة ووضع البرامج الرياضية المكثفة بش��رط أن القائمين على هذه البرامج 
يمتنعون عن التدخين، ألنه من غير المنطق أن يكون المدرب أو الموجه هو نفس��ه 

من يمارس التدخين وحينها سوف ندخل في دائرة النفاق التوعوي. والسالم ختام.

هدفهم.. انهيار المنظومة الصحية
سبق وأن تطرقنا إلى استغالل المعادين للبحرين الفرصة في ارتفاع حاالت اإلصابة 
بكورون��ا )كوفيد19(، للتقليل من جه��ود الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا، والتش��كيك فيها وفيما حققه من إنجازات مشهودة، كل ذلك من أجل تمرير 

أجنداتهم السياسية المرفوضة من قبل الشعب الوفي. 
والي��وم وبعدما انخفض عدد المصابين بش��كل كبير وملحوظ بفضل اهلل ثم بفضل 
جهود فريق البحرين، وتعاون والتزام الش��عب الكريم، عاد أولئك المعادون أصحاب 
األجندات المرفوضة إلى أساليبهم المعروفة، من بث شائعات وأخبار كاذبة وفبركات 
كله��ا ضد بالدنا ومصالحها الوطنية، من أجل زرع الش��ك وتأليب القلوب على جهود 
فريقن��ا الوطني ال��ذي يبذل جهودًا كبيرة ال يعلمها إال اهلل وحده، من أجل الخروج من 

هذه الجائحة بأقل األضرار.
ه��ؤالء المعادون للبحرين رجع��وا بروايات خلطوا فيها الحاب��ل بالنابل مؤملين من 
ورائها إحداث ربكة كبيرة في الش��ارع البحريني، واس��تغالل وق��ت الجائحة والظروف 
الصعب��ة للبالد من أج��ل النيل من الجهود الجب��ارة التي تبذله��ا المملكة للتصدي 
لهذه الجائحة، فأحيانًا يلجأ هؤالء إلى التشكيك في اللقاحات المعتمدة، وأحيانًا إلى 

إعادة رواية مركز اإلصالح والتأهيل في »جو«، وأحيانًا ينشرون صورًا لمخالفين للحجر 
الصح��ي، وكل ذلك بهدف إحداث االرتباك في الش��ارع البحريني، ولمضاعفة الضغط 
عل��ى الحكومة، وصواًل إلى انهي��ار المنظومة الصحية للبالد، فهذه هي غاياتهم، من 
أجل الطعن في سمعة مملكتنا أمام المجتمع الدولي، وإظهارها أمام العالم – وهذا 
مقصده��م األكب��ر – بمظاهر الالمباالة للش��عب في هذه الظ��روف الصعبة لجائحة 
كورونا. المطلوب من الش��عب الوفي االلتزام بالتعليمات وإرش��ادات الفريق الوطني 
الطب��ي التي يكررها ف��ي كل مؤتمر صحفي، وإل��ى جانب ذلك، علين��ا أيضًا االنتباه 
جيدًا لمح��اوالت األطراف المعادية للبحرين، فال ننجر وراء ما يروجونه من ش��ائعات 
وأكاذي��ب، ولنأخذ األخب��ار ونتداولها م��ن مصادرها الرس��مية المعروفة، ونحن في 
البحرين لدينا تجربة مريرة مع الش��ائعات واألخبار المكذوبة في أزمة 2011، فلنكن 
حريصي��ن جدًا على عدم تكرار تلك التجربة، وليكن تصدينا لها خير دفاع عن بالدنا، 
والبحري��ن بفضل اهلل ثم بجه��ود قيادتها الحكيمة نجحت في الخروج من عدة أزمات 
على مدى تاريخ بالدنا، فلنجعل أزمة كورونا أحدها، عبر التزامنا باإلجراءات والتفافنا 

حول قيادتنا، لنضيف بمشيئة اهلل قصة نجاح جديدة لقصص نجاح بالدنا.

شكرًا.. ملكنا الوالد اإلنسان
إن كان من شخص يسع قلبه لحمل شعب بأكمله بداخله فهو حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ملك مملكة البحرين حفظ��ه اهلل ورعاه، فهو الوال��د الحاني دائمًا على 
أبنائه، وهو القائد الذي نذر نفس��ه ألجل وطنه وش��عبه، وهو اإلنس��ان الذي تهمه 

راحة البشر وسالمتهم. 
باألمس وفي بادرة إنس��انية من والد الجميع أمر جاللته حفظه اهلل بتوفير التطعيم 
ضد وباء كورونا لكل مواطن بحريني مقيم في الخارج ممن لم يس��تطع التحصل على 

فرصة ألخذ اللقاح. 
توجي��ه أبوي نثمن��ه ونقدره، وهو أمر لي��س بغريب على ملكنا الحبي��ب الذي عودنا 
دائمًا على إنسانيته ورعايته ألبناءه، خاصة ونحن نتابع منذ شهور طويلة ما يحصل 
ف��ي كثير م��ن الدول بش��أن صعوبة توفير اللقاح��ات لجميع الن��اس، وبعض الدول 
تش��هد طوابير انتظار، وبعضها ينتظر الش��خص لمدد زمني��ة طويلة حتى يتحصل 
على فرصته، خاص��ة وأن هناك دواًل تمنح األفضلية لمواطنيها على المقيمين فيها، 
ولربما بعض المقيمين يعان��ون ألجل أخذ فرصتهم الطبية حالهم كحال رعايا تلك 

الدول. 
هذه النقطة تحديدًا سطرت فيها البحرين أروع األمثلة، إذ إن كان جاللة الملك حفظه 
اهلل يوج��ه اليوم لحماية أبناءه المقيمين في الخارج، فجاللته منذ بدايات هذه األزمة 
وجه بش��كل مباش��ر لتوفير العالج المجان��ي للجميع مواطني��ن ومقيمين بال تفرقة 
بي��ن أحد، ووجه لتوفير اللقاحات بش��كل مجاني للجميع أيض��ا، جاللته جعل الجميع 
يدركون بأن لديهم وطنًا يحضنهم ويعتني بهم، حتى من لم يكن بحرينيًا إذ بفضل 

الملك حمد بن عيس��ى باتت البحرين وطنًا له برعايته صحيًا وحمايته والحرص على 
سالمته. 

حمد بن عيسى رمز لإلنسانية والمحبة، والدنا وقائدنا الذي نفتخر به، والذي يذكرنا 
دائمًا بأهمية هذا الوطن وضرورة حبه والوالء له، ألن أرض البحرين منذ القدم أرض 
معط��اءة للخير ألهله��ا، هي التي ألجلها يضحي كل منا ف��ي مجاله لتكون محفوظة 
آمن��ة وأرض س��الم وأم��ان، والملك حم��د يمضي بها دوم��ًا في اتجاه نش��ر المحبة 
والتعاي��ش وحماية حقوق اإلنس��ان، وتكفي ش��هادات المقيمين ف��ي البحرين على 
الرعاي��ة والمعاملة التي تلقوه��ا في هذه الجائحة، وكي��ف أن البحرين في حمايتها 
لإلنس��ان ال تفرق بين مواطن ومقيم، بل حياة اإلنسان وصحته وحمايته هي أولوية 

ملكنا وهي مهمة فريق البحرين وكل األجهزة التي تعمل لمكافحة هذه الجائحة. 
ملكن��ا اإلنس��ان عندم��ا خاطبنا بش��أن الصب��ر وااللتزام والثق��ة باإلج��راءات واتباع 
التعليمات االحترازية ذكرنا بمس��ؤوليتنا تجاه وطن ملكه يحتضن الجميع في قلبه، 
وحينما أكد ثقته برحمه اهلل سبحانه وأنه بفضل المولى عز وجل وتوفيقه بإذن اهلل 
للجه��ود التي تبذلها الدولة فإننا س��نتخطى هذه المحنة وس��نمضي ببالدنا إلى بر 
األمان وإلى غد مش��رق، فإن جاللته يرينا كيف يكون اإلنس��ان المؤمن الواثق بربه، 
يقدم لنا دروس��ًا في األمل والعمل ألجل هذا الوطن، وأن كل شخص منا مسؤول عن 

صون وحفظ بالده عبر صون وحفظ نفسه بااللتزام. 
نحمد اهلل على قائدنا الملك الوالد اإلنس��ان، ندعو له بطول العمر والصحة الدائمة، 

فهو من حملنا ويحملنا دائمًا في قلبه وعينه، قائد حكيم ورمز نحبه ونواليه لألبد.
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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

30الصغرى44العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 07:59العشاء06:29المغرب03:03العصـــر11:37الظهــر04:45الشروق03:15الفجر

التوجيهــات الملكية اإلنســانية الســامية دائمًا حاضرة 
وتثبــت أن البحرينــي دائمــًا محــل اهتمــام القيــادة في 

الداخل والخارج.
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تجار األوبئة
تج��ار األوبئة مثل تجار الحروب، صنف واحد منعدم الضمير واإلحس��اس، 
يتلذذون بلجوء الناس لهم في الزمن الصعب، يستمتعون وهم يتصورون 
أنفس��هم أصحاب إمبراطورية »الحاجة« يشعرون بالعظمة وهم يوزعون 
ما يحتكرونه »كشرهات« فقط ليش��عروا باألهمية، ال يهمهم أن الوقت 

ليس وقت احتكار وال وقت تربح شخصي.
الحم��دهلل أن البحرين بقيادتها الحكيمة تص��دت ألمثال هؤالء منعدمي 
الضمير، والبحرينيون أبطال يظهر معدنهم في األوقات الصعبة، واجهوا 
أمثال ه��ؤالء الناس وتص��دوا لهم بل والتف��وا على مح��اوالت االحتكار. 
ووصلوا لما يريدون دون »العازة« للمحتكرين، تذكرون كيف تبرعوا لصنع 
الكمامات حين رفعت أس��عارها؟ هكذا هم في وقت األزمات يس��تطيعون 
بذكائهم االلتفاف على أي محاولة احتكار وشعارهم »خلها تخيس« أي يا 

من تحتفظ بالحاجة دعها تفسد في يدك لدينا البدائل! 
تذك��رت ه��ذا االلتفاف على محاول��ة االحتكار حين قرأت م��ن صحيفة ال� 
»لوموند الفرنسية« عن قيام رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين 
عبدالمل��ك بااللتفاف على تاجر الحرب رج��ل األعمال المتنفذ أحمد صالح 
العيسي بكس��ر االحتكار للوقود وفتح باب االستيراد، فاستشاط العيسى 
غضب��ًا، فف��ي تقرير س��ابق للومون��د وصفت العيس��ى أنه تاج��ر الحرب 
المسيطر على كل شيء في اليمن ماعدا الهواء.. مشيرة إلى أنه المتحكم 
ف��ي كل ش��اردة وواردة في اقتصاد هذا البلد المنهك، وأن كل ش��يء يمر 
من خالله.. وأن الرجل الذي يصفه خصومه ب�»التمساح أو القرش« يجني 
أرباحًا ش��هرية تقدر م��ن »30-40« مليون دوالر، نظي��ر احتكاره تصدير 
ش��حنات البنزين إل��ى ميناء عدن والتي تغطي حاجات الس��كان في عموم 

المحافظات المحررة.
وأك��دت صحيفة ال�»لوموند الفرنس��ية« أن رجل األعمال أحمد العيس��ى 
يع��د واحدًا من أكثر المس��تفيدين من الحرب ف��ي اليمن - إال أن مكانته 
المحلية وعالقاته السياس��ية وربما سيطرته على اإلعالم المحلي صرفت 
عنه األنظار ليبس��ط سيطرته على مفاصل االقتصاد اليمني خصوصًا في 
عدن والمناطق المحررة، مستغاًل نفوذه وعالقاته الخاصة بمراكز صناعة 

القرار.
م��ن كان يص��دق أن للحروب تجارها؟ من يصدق أن هناك ِمن البش��ر َمن 
يتمنى أن ال تنتهي الحرب ألنه كّون قوته وس��طوته وثروته من الحرب، 

فهو من يحتكر الوقود وتمرير الغذاء والدواء وكل ضروريات الحياة؟
ه��ذا مثال واحد وهن��اك مئات األمثلة حول العالم م��ن الذين ال يورعهم 
ضميرهم أن يحتكروا ما يحتاجه الناس في زمن الحرب دون أدنى ش��عور 

أو إحساس أو وخزة ضمير!
وتج��ار األوبئ��ة هم كتج��ار الحروب، وقد ش��هدنا في بداي��ة كورونا كيف 
تص��دت الدولة لمن احتكر مواد التعقي��م والكمامات وكيف تصدت لمن 
أغلق مخازنه كي يرتفع س��عر الم��واد الغذائي��ة، أي أن الفئة المنعدمة 
الضمير التي أرادت أن تحتكر ما يحتاجه الناس في زمن األوبئة هم وتجار 
الحروب واحد ودور الدولة كان صارمًا بال تهاون مع أي احتكار من أي نوع 
فليست البضائع والس��لع التجارية فقط عرضة لالحتكار، وكل محتكر ألي 
حاجة من احتياجات الناس شعب البحرين قادر أن يقول له »خلها تخيس 

عندك«.

 28 قتياًل وجريحًا 
في حادث مروع بمصر

ارتف��ع عدد ضحايا ح��ادث التصادم المروع بين ش��احنة نقل 
ثقي��ل وحافلة ركاب كبي��رة، والذي ش��هدته محافظة الوادي 
الجدي��د بصعيد مصر جنوب القاهرة، إلى 28 ش��خصًا ما بين 

جريح وقتيل، بحسب مصدر أمني.
وأوضح المصدر األمني لموقع »س��كاي ني��وز عربية«، أنه تم 
نقل 23 مصابًا إلى مستش��فى الداخلة العام، و5 متوفين إلى 
مش��رحة المستشفى، من خالل الدفع ب�20 سيارة إسعاف إلى 

موقع الحادث.
وق��ال الل��واء محم��د الزمل��وط محاف��ظ ال��وادي الجديد في 
تصريحات خالل تفقده المصابين، إنه تم الدفع بس��يارة نقل 
دم، لتأمين احتياجات المستش��فى من أكي��اس الدم، وجاري 

إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الالزمة لهم.
كما أع��رب المحافظ عن خالص تعازيه ألس��ر المتوفين في 

حادث التصادم.

هل يتجسس سناب شات عليك؟
تمتلك س��ناب ش��ات نوع محتوى يدع��ى Snaps وهو 
المحتوى الذي تتميز به المنصة وتعتمد عليه بش��كل 
أس��اس في اس��تخدامها. ويفترض بأن يكون محتوى 
Snaps خاصًا للش��خص الذي ترس��له إليه، وأن يكون 
مؤقت��ًا، ما يعن��ي أن هذا أن المحت��وى يختفي تلقائيًا 

بعد 24 ساعة أو بعد مشاهدته.
إال أنها تضم بعض الفقرات التي تتحدث عن إمكانية 
وصول الشركة للمحتوى وكيف أنها تستخدمه بطريقة 

ذكية لكسب األموال.
إل��ى ذلك، تعتبر المنصة مث��ل جميع منصات التواصل 
االجتماع��ي مجاني��ة االس��تخدام، ولذل��ك ف��إن أرباح 

الشركة قائمة على بيع اإلعالنات للشركات.
وتس��تخدم الش��ركة تقنية اإلعالن��ات الموجهة، وهذا 
يعني تخصي��ص اإلعالن وتوجيهه لفئ��ة معينة حتى 

تشاهده دون غيرها.

وف��ي بع��ض األحيان ف��إن تقني��ة Snaps تس��تخدم 
لتحس��ين جودة اإلعالنات وتوجيهها، إال أن الشركة لم 
تفصح عن طريقة اس��تخدام Snaps أو كم المعلومات 
الت��ي تخ��رج منه��ا. وحت��ى تتمكن س��ناب ش��ات من 
الوصول إلى هذه المعلومات يجب أن تستطيع الوصول 

إلى Snaps على عكس ما يدعون.

أزمة بيئية تهدد كنز أرخبيل سقطرى اليمني
تتهّدد أزمة بيئية كبرى أشجار »دم التنين« المعّمرة والشبيهة بالمظالت 
على قمم جبال جزر أرخبيل سقطرى اليمني الوعرة، التي تشهد على تنوع 

بيولوجي فريد من نوعه في اليمن.
فق��د تس��ّببت العواصف التي تزداد ش��دة س��نة بعد س��نة، باقتالع هذه 
األش��جار التي يش��تهر بها األرخبي��ل، بينما تقضي قطع��ان الماعز على 
األش��جار اليانعة منها، ما يضع النظام البيئ��ي الهش والفريد برمته في 

مواجهة خطر متصاعد.
وتقع جزيرة س��قطرى في المحيط الهندي قبالة س��واحل القرن اإلفريقي 
بالقرب من خليج عدن، وهي أكبر جزر األرخبيل الذي يحمل االس��م نفس��ه 
ويتألف من أربع جزر وجزيرتين صخريتين صغيرتين. ويس��كن س��قطرى 

نحو 50 ألف نسمة.
وأرخبيل سقطرى مدرج على الئحة منّظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة »يونس��كو« منذ 2008 نظرًا لكونه »موقعًا استثنائيًا من حيث 

التنوع الكبير في نباتاته ونسبة األنواع المستوطنة« فيه.
م��ن بين 825 نوعًا م��ن النباتات تم تحديدها في األرخبي��ل، ُيعتبر أكثر 
من ثلثها فريدًا، وفقًا للمنظمة األممية. وتعّد ش��جرة »دم التنين« التي 

تمتلك فوائد طبية، أكثرها تمّيزًا.
لكن الس��كان والعلماء على حد س��واء قلقون بش��كل خ��اص على مصير 
هذه الش��جرة المعروفة أيضًا باسم شجرة »دم األخوين« التي تواجه من 
جه��ة االرتفاع في درجة حرارة األرض ومن جهة أخرى الرعي غير المنّظم، 

باإلضافة إلى البناء العشوائي.
وبحسب عالم األحياء البلجيكي كاي فان دام، ال يزال األرخبيل بمثابة »كنز 
للتن��وع البيولوجي«، إال أّن »الوقت الالزم لحماية األنواع األكثر تمّيزًا فيه 

قد ينفد قريبًا«.
كما تنتش��ر األش��جار الميت��ة في محمية ديكس��ام قرب جب��ال هاجر في 

الجزيرة الرئيسية على ارتفاع 1500 متر بعدما دّمرتها الرياح.

 فعاليات مجتمعية تتفاعل مع »تريند« 
ناصر بن حمد لدعم المنتخب بالتصفيات المزدوجة

تفاعل نواب وشخصيات ومواطنون، مع »التريند« 
الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون 
الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
عب��ر مواقع التواصل االجتماعي ووس��ائل اإلعالم 
المختلفة، مساندة لالعبي منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم لتقديم أفضل العروض والمستويات 
في المواجهات المرتقبة في التصفيات المزدوجة 
المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأكدت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم على 
المقولة التي أطلقها س��مو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، والتي تفاعل معها المواطنون لتتحول 
إلى »تريند« عبر مواقع التواصل االجتماعي لدعم 
منتخبن��ا الوطن��ي األول لك��رة القدم في مش��وار 

التصفيات.
وقال��ت »إن منتخبن��ا الوطن��ي يقدم مس��تويات 
متميزة في مشوار التصفيات، وإن مرحلة اإلعداد 
ستس��اهم بش��كل كبير في قدرة أفراد المنتخب 
على الوصول إلى األهداف والتطلعات المرسومة 

نحو مشوار التأهل المونديالي«.
فيما أكد رئي��س لجنة الث��روة الغذائية بالغرفة 
خال��د األمين، أن تلبية دعوة س��مو الش��يخ ناصر 
وتشجيع المنتخب وأجب وطني مستحق وهذا أقل 

ما نقدمه لهذا البلد الكريم.
كما تفاعل أس��اتذة وطلبة الجامع��ة األهلية مع 
»الترين��د« ال��ذي أطلقه س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة، مؤكدين تضامنهم مع المنتخب 

والتفاعل مع »علشان هذا العلم«.
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(الجرعة األولى)

التاخطعن سطى الاطسغط
(الجرعة الثانية)

ألبا” تحقق أكثر من 12 مليون “ساعة دون إصابات”حل الدولتين السبيل الوحيد للسالم
أكد وزير الخارجية األميركي  «

أنتوني بلينكن، أنه ال يتفق مع 
رئيس وزراء إسرائيل المقبل 

نفتالي بينيت بشأن رفض 
حل الدولتين، ويؤكد أنه الحل 

الوحيد للسالم.

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ  «
دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أثناء 

االجتماع الفصلي الثاني لمجلس اإلدارة 
والذي عقد أمس على منصة مايكروسوفت 

االفتراضية جميع العاملين في الشركة 
بمناسبة تحقيق أكثر من 12 مليون ساعة 

عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت.

فـــي  شـــركات   4 تنافســـت 
المناقصـــات  مجلـــس  جلســـة 
علـــى  أمـــس  والمزايـــدات 
مناقصة لوزارة شؤون اإلعالم 
لمشـــروع توفيـــر االحتياجات 
األخبـــار  الســـتديو  التقنيـــة 
الجديد، وكان أقل عطاء بنحو 
لشـــركة  دينـــار  مليـــون   1.47
 ،)Qvest Media FZ LLC(
فـــي حين أكبرهـــا بقرابة 1.58 
 Wecom( مليون دينار لشركة
Global(. وتـــم إجماال، فتح 4 
مناقصـــات تابعـــة لــــ 3 جهـــات 
حكومية بإجمالـــي 15 عطاء. 
وبلـــغ مجموع أقـــل العطاءات 
مليـــون   2.1 نحـــو  المقدمـــة 

دينار.

1.5 مليون دينار 
لالحتياجات 

التقنية الستوديو 
األخبار الجديد

)14(

أشــاد مجلــس الــوزراء بالتوجيــه الملكــي الســامي من عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 
بمباشــرة العمــل علــى تطعيــم المواطنيــن البحرينيين المقيمين في الخــارج ضد فيروس كورونا ممــن لم يتمكنوا من 
الحصــول علــى التطعيــم، والتي تأتي فــي إطار اهتمام جاللته بأبناء البحرين وضمــان حصولهم على أفضل الرعاية 
والخدمات في الداخل والخارج، مشيًدا المجلس بالتقدير الملكي السامي للجهود الوطنية بقيادة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة الذي ُيعد باعًثا ومحفًزا نحو مزيد من البذل 

والعطاء وتقديم الرعاية المطلوبة ألبناء البحرين أينما كانوا.
جاء ذلك في معرض اطالع المجلس 
وزيـــرة  قدمتـــه  الـــذي  التقريـــر  علـــى 
الصحـــة بشـــأن التعامـــل مـــع مختلف 
المســـتجدات الصحية بما فيها جهود 
التصدي لفيـــروس كورونا والجهوزية 
واألجهـــزة  المرافـــق  مســـتوى  علـــى 
الطبيـــة بالشـــكل الـــذي يضمـــن تقديم 
أفضل الخدمـــات الصحية والعالجية 
في مختلف الظروف، وكلف المجلس 
وزارتي الصحة والخارجية بالتنسيق 

مع الدول التـــي يقيم فيها المواطنين 
بالخـــارج والحصـــول علـــى الموافقـــة 
الالزمـــة منها بحســـب أنظمتها التخاذ 
اإلجراءات الكفيلة بوضع التوجيهات 

السامية موضع التنفيذ.
ورأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
بـــن مبـــارك آل  ســـمو الشـــيخ محمـــد 
خليفة االجتماع االعتيادي األسبوعي 
لمجلـــس الوزراء الـــذي عقد أمس عن 

ُبعد.

المســـؤولة  بالـــروح  المجلـــس  ونـــوه 
أبداهـــا  التـــي  العاليـــة  واالســـتجابة 
الجميـــع مع القرارات التـــي أعلن عنها 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-(، ومـــا 
تحقـــق مـــن نتائـــج طيبة علـــى صعيد 
الحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
وتســـطيح منحنـــى الحـــاالت القائمة، 
األمـــر الـــذي يتطلـــب معـــه مزيـــدًا من 

االلتزام لتحقيق النتائج المرجوة.

وأشـــاد عدد من الفعاليـــات البحرينية 
السياســـية واالجتماعية بالتوجيهات 
الملكيـــة الســـامية مـــن جاللـــة الملـــك، 
بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين 
البحرينيين المقيمين في الخارج ضد 
فيروس كورونا، مشـــيرين في بيانات 
التوجيـــه  أن  إلـــى  أمـــس  صحافيـــة 
مـــن جاللة الملـــك هو اســـتمرار للنهج 
الســـامي باالهتمـــام بصحـــة المواطن 
باعتبـــاره الثـــروة الحقيقيـــة للبحرين، 
وإيـــالء البحرينييـــن رعايـــة تامة في 
الداخـــل والخـــارج، مجدديـــن دعمهم 
للحكومـــة وفريـــق البحريـــن برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة لتنفيـــذ التوجيهات الملكية 

السامية.

توجيه ملكي بتطعيـم المواطنيـن بالخـارج
ــا” ــ ــورون ــ ـــ “ك ــات بـ ــ ــاب ــ ــة بــتــســطــيــح مــنــحــنــى اإلص ــب ــي ــج ط ــائ ــت ــس الــــــــوزراء: ن ــل ــج م
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”بابكو” تقيم حفلها السنوي
لتوزيع جوائز الصحة 

والسالمة والبيئة للعام 2020

عارف جناحي:
”البحرين الوطني” حقق خطوات 

متقدمة لتطوير منتجاته 
المصرفية للشركات التجارية 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

فاطمة الزلزلة:
تمكنت من إعادة تدوير أكثر 

من 130 طًنا من النفايات 
المهددة للبيئة

مدن سياحية تحدت كورونا..
ومغامرون من عشاق السفر 

قبلوا التحدي

نعم... كورونا تسببت في  
زعزعة االستقرار األسري

اجعل من األخشاب الجامدة
ديكورات بلمسات جمالية 

فائقة

سمية يوسف:
في لحظة ما وصلت إلى 

”اليأس”... وقلت:  ال أريد 
الدكتوراه

زهور الصيف.. تعطر المنزل وتسعد الضيف

المنامة - بنا

أكـــد مصـــرف البحريـــن المركزي أنـــه عمل في الفتـــرة الماضية، مراجعة شـــاملة 
بالتنســـيق مع شـــركة البنفت “مشـــغل النظام” للتأكد من التزام وجاهزية النظم 
واإلجـــراءات المتبعـــة فـــي غالبية بنـــوك التجزئـــة، إضافة إلى مـــزودي خدمات 
الدفع وعددهم 26 بنكًا و5 شـــركات من مزودي خدمات الدفع؛ لتســـهيل عملية 
فتح حســـابات مصرفية أو بطاقات مســـبقة الدفع، أو إنشاء محافظ إلكترونية 
لجميـــع العمـــال، بحيـــث يتم تحويـــل أجـــور العمال لهـــذه الحســـابات في وقت 
اســـتحقاق األجور. وشـــدد مصرف البحرين المركزي على أنه تم وبنجاح كامل 
استكمال عملية التطبيق التجريبي للمرحلة األولى من النظام في أبريل 2021، 

على أن يبدأ التطبيق الرسمي في مايو 2021.

دفع أجور العمال بالحسابات 
المصرفية رسمًيا في مايو

أمل الحامد
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جاللة الملك



رأس نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبارك آل خليفة االجتماع 
االعتيادي األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي 

عقد أمس عن ُبعد.
فـــي بداية االجتماع، أشـــاد مجلـــس الوزراء 
بالتوجيـــه الملكي الســـامي مـــن عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
تطعيـــم  علـــى  العمـــل  بمباشـــرة  خليفـــة  آل 
المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج 
ضـــد فيـــروس كورونا ممـــن لـــم يتمكنوا من 
الحصـــول علـــى التطعيـــم، والتـــي تأتـــي في 
إطـــار اهتمام جاللته بأبناء البحرين وضمان 
حصولهـــم علـــى أفضـــل الرعايـــة والخدمات 
المجلـــس  مشـــيًدا  والخـــارج،  الداخـــل  فـــي 
بالتقديـــر الملكي الســـامي للجهـــود الوطنية 
بقيـــادة ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 
حمد آل خليفة الذي ُيعد باعًثا ومحفًزا نحو 
مزيـــد من البـــذل والعطـــاء وتقديـــم الرعاية 
المطلوبـــة ألبناء البحرين أينمـــا كانوا، حيث 
جـــاء ذلك في معرض اطـــالع المجلس على 
التقريـــر الـــذي قدمتـــه وزيرة الصحة بشـــأن 
التعامـــل مـــع مختلف المســـتجدات الصحية 
بمـــا فيها جهـــود التصـــدي لفيـــروس كورونا 
والجهوزية على مســـتوى المرافق واألجهزة 
الطبية بالشـــكل الـــذي يضمـــن تقديم أفضل 
الخدمـــات الصحية والعالجيـــة في مختلف 
الظروف، وقد كلف المجلس وزارتي الصحة 
والخارجية بالتنســـيق مع الـــدول التي يقيم 
فيهـــا المواطنيـــن بالخـــارج والحصـــول على 
أنظمتهـــا  بحســـب  منهـــا  الالزمـــة  الموافقـــة 
التخاذ اإلجراءات الكفيلة بوضع التوجيهات 

السامية موضع التنفيذ.
المســـؤولة  بالـــروح  المجلـــس  نـــوه  ثـــم 
واالســـتجابة العالية التـــي أبداها الجميع مع 
القـــرارات التـــي أعلن عنهـــا الفريـــق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-(، 
ومـــا تحقـــق مـــن نتائـــج طيبـــة علـــى صعيد 
الحد من انتشـــار فيروس كورونا وتســـطيح 
منحنى الحـــاالت القائمة، األمر الذي يتطلب 
معـــه مزيـــدًا مـــن االلتـــزام لتحقيـــق النتائـــج 
باإلجـــراءات  التقيـــد  أن  مؤكـــدًا  المرجـــوة، 
االحترازيـــة ومبـــادرة مختلف الفئـــات بأخذ 
التطعيـــم ســـيعزز حصانـــة المجتمـــع ويدعم 
الجهـــود االســـتثنائية التـــي تبذلهـــا الكـــوادر 
الطبية والتمريضية والعاملين في الصفوف 

األمامية والجهات المساندة.
وفي ســـياق متصـــل، أكد المجلـــس مواصلة 
الفاعـــل  إســـهامها  تعزيـــز  البحريـــن  مملكـــة 
ضمن الجهود الدولية في التصدي لفيروس 
كورونا، مبينًا أن إنشـــاء مصنع جديد إلنتاج 
المضـــادة  التطعيمـــات  وتوزيـــع  وتصنيـــع 
لفيـــروس كورونـــا بالبحريـــن بالتعـــاون مـــع 
جمهوريـــة روســـيا االتحاديـــة يأتـــي كجـــزٍء 
مـــن مســـاهمة المملكة فـــي التعـــاون الدولي 
للتصدي للجائحة، معرًبا المجلس عن الشكر 
والتقدير لجمهورية روسيا على ما أبدته من 

تعاون في هذا الجانب.
ثم نظر المجلس فـــي الموضوعات المدرجة 
اســـتعرض  حيـــث  أعمالـــه،  جـــدول  علـــى 

الموضوعات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
قانـــون  مشـــروع  بخصـــوص  والتشـــريعية 
بالموافقـــة علـــى انضمـــام مملكـــة البحريـــن 
إلـــى اتفاقيـــة األمم المتحدة بشـــأن اتفاقات 

التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن مشـــروع قـــرار لتنظيـــم 
التعامل مع بعض القضايا ذات األبعاد المالية 
التـــي يشـــترك فيهـــا أطـــراف خـــارج النطـــاق 
المحلي بما يتماشـــى مـــع االتفاقيات الدولية 
التي وقعتها مملكة البحرين في هذا الجانب.

3. مذكـــرة وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء والمـــاء 
بشأن المشـــاريع والبرامج التي تنفذها هيئة 
الكهربـــاء والمـــاء ضمـــن برنامـــج الحكومـــة 
)2022-2019(، والتـــي أظهـــرت تنفيذ 78 % 
مـــن هـــذه المشـــاريع، كمـــا تضمنـــت المذكرة 
خطط الهيئة ومشـــاريعها المستقبلية ومنها 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن محطـــة الـــدور إلنتاج 
الكهربـــاء والمـــاء والتـــي ســـتلبي متطلبـــات 
المملكـــة مـــن الطاقـــة للمشـــاريع االســـكانية 
والتنمويـــة واالســـتثمارية حتى عـــام 2027، 
باإلضافـــة إلـــى 6 مشـــاريع إلنشـــاء محطات 
لتوليد الكهرباء و4 مشـــاريع إلنشـــاء شـــبكة 
نقـــل كهرباء وتطوير شـــبكات نقـــل الكهرباء 
والميـــاه، واســـتعرضت المذكـــرة كذلـــك مـــا 
للهيئـــة  الجديـــد  الفوتـــرة  تـــم بشـــأن نظـــام 
والـــذي تم الشـــروع فيه في ديســـمبر 2020، 
واســـتعدادات الهيئـــة لفصـــل الصيـــف الـــذي 

يزداد فيه الطلب على الطاقة.

بعدها وافق المجلس على المذكرات التالية:

1. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون المالية 
بشـــأن  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
مـــن  عـــدد  فـــي  البحريـــن  مســـاهمة مملكـــة 
المنظمات الدولية، بما يدعم خبرات المملكة 
ويعززهـــا في مختلف المجـــاالت ومنها دعم 
االســـتراتيجيات البيئيـــة وتطويـــر البرامـــج 

التدريبية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 
والتشـــريعية بشـــأن ردود الحكومـــة علـــى 8 
اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من 

مجلس النواب.

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء
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المنامة -بنا

مجلــس الــوزراء يناقــش نظــام الفوتــرة الجديــد للهيئــة واســتعداداتها لفصــل الصيف 

10 مشاريع إلنشاء محطات لتوليد وتطوير شبكات الكهرباء والماء

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء... الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 7 يونيو 2021

اإلشـــادة بالتوجيه الملكي الســـامي من حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 
حفظه الله ورعاه بمباشـــرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في 

الخارج ضد فيروس كورونا ممن لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم.

تكليـــف وزارتـــي الصحة والخارجية بالتنســـيق مع الدول التي يقيـــم فيها المواطنين 
بالخـــارج والحصول علـــى الموافقة الالزمة منها بحســـب أنظمتها التخـــاذ اإلجراءات 

الكفيلة بوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ.

اإلشـــادة بالتقدير الملكي الســـامي للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء حفظه الله والذي ُيعد باعثـــًا ومحفزًا نحو مزيد من 

البذل والعطاء وتقديم الرعاية المطلوبة ألبناء البحرين أينما كانوا.

التنويه بالروح المســـؤولة واالســـتجابة العالية التي أبداها الجميع مع القرارات التي 
أعلن عنها الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وما تحقق 

من نتائج طيبة على صعيد الحد من انتشار فيروس كورونا.

التأكيد بأن إنشـــاء مصنع جديد إلنتاج وتصنيع وتوزيع التطعيمات المضادة لفيروس 
كورونـــا بالبحريـــن بالتعـــاون مع جمهورية روســـيا االتحادية يأتي كجزٍء من مســـاهمة 

المملكة في التعاون الدولي للتصدي للجائحة.

مشـــروع قانـــون بالموافقة علـــى انضمام مملكـــة البحرين إلـــى اتفاقية األمم 
المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة.

استعرض
المجلس

مشروع قرار لتنظيم التعامل مع بعض القضايا ذات األبعاد المالية التي يشترك 
فيهـــا أطراف خـــارج النطاق المحلي بما يتماشـــى مع االتفاقيـــات الدولية التي 

وقعتها مملكة البحرين في هذا الجانب.

المشـــاريع والبرامج التـــي تنفذها هيئـــة الكهرباء والماء ضمـــن برنامج الحكومة 
(2019-2022)، والتـــي أظهـــرت تنفيذ %78 من هذه المشـــاريع، وخطط الهيئة 

ومشاريعها المستقبلية.

مســـاهمة مملكة البحرين في عدد من 
المنظمـــات الدوليـــة بما يدعـــم خبرات 
مختلـــف  فـــي  ويعززهـــا  المملكـــة 
المجـــاالت ومنها دعم االســـتراتيجيات 

البيئية وتطوير البرامج التدريبية.

ردود الحكومـــة على 8 اقتراحات برغبة 
واقتـــراح بقانون مقدمـــة من مجلس 

النواب.

التنسيق مع الدول 
للحصول على 

الموافقة الالزمة 
في إطار تنفيذ 

التوجيهات السامية

نتائج طيبة على 
صعيد الحد من انتشار 

فيروس كورونا 
وتسطيح منحنى 

الحاالت القائمة

تطعيم المواطنين 
بالخارج يجسد 

االهتمام الملكي 
بضمان حصولهم 

على أفضل الخدمات

الجميع أبدى روح 
مسؤولة واستجابة 

عالية مع القرارات 
الصادرة من 

الفريق الوطني

التقيد باإلجراءات 
االحترازية ومبادرة 

مختلف الفئات بأخذ 
التطعيم سيعزز حصانة 

المجتمع
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المنامة -هيئة البحرين للثقافة واآلثار المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجية مملكة البحرين واســـتنكرت 
بشـــدة الهجمـــات اإلرهابيـــة الداميـــة التـــي قامـــت 
بهـــا ميليشـــا الحوثـــي علـــى محطة وقـــود في حي 
الروضـــة الســـكني بمدينـــة مـــأرب اليمنيـــة، والتـــي 
أدت إلى مقتل وإصابة عشـــرات المدنيين األبرياء، 
في انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنســـاني وكافة 

القيم والمبادئ األخالقية.
التعـــازي  بالـــغ  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأعربـــت 
وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي  ألســـر  والمواســـاة 
والشعب اليمني الشقيق وتمنياتها بالشفاء العاجل 
للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين المتضامن 
بقوة مع الجمهورية اليمنية من أجل وقف الجرائم 
الحوثية الممنهجة والمتكررة، ووقوفها التام معها 
فـــي جهودهـــا لحفـــظ أمنها واســـتقرارها وســـالمة 
داعيـــة  فيهـــا،  والمقيميـــن  ومواطنيهـــا  أراضيهـــا 
المجتمـــع الدولـــي إلـــى إدانـــة االعتـــداءات اآلثمـــة 

لميليشيا الحوثي اإلرهابية.

“الخارجية”: جرائم 
الحوثي ممنهجة

واصلـــت رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافـــة 
واآلثار الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة 
الكوريـــة  العاصمـــة  فـــي  جولتهـــا  أمـــس 
الجنوبيـــة ســـيول، حيـــث التقت عـــدًدا من 
كبار المســـؤولين في البالد، بناًء على دعوة 
Kore Foun�  تلّقتها من المؤسســـة الكورية
dation لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي 

ما البلدين.
والتقت الشيخة مي وزير الخارجية الكوري 
شـــونغ إيوي يونغ، حيث تمت اإلشـــارة إلى 
أهمية الثقافة في الترويج لحضارة وهوية 
األوطـــان، كمـــا وتـــم خـــالل اللقاء مناقشـــة 
ســـبل تعزيز العالقات والتبـــادل الثقافي ما 
بين مملكة البحرين وكوريا. كما واجتمعت 
بوزيـــر الثقافة والرياضة والســـياحة هوانغ 
هي، وذلك لبحث ســـبل إمكانية العمل على 
مشاريع لتبادل الخبرات في مجاالت العمل 

الثقافي المختلفة.

اســـتقبال  فـــي  كان  ذلـــك،  علـــى  وإضافـــة 
رئيـــس  وهـــي  جيـــون  لـــي  مـــي  الشـــيخة 
المؤسسة الكورية صاحب الدعوة. وأكدت 
الشـــيخة مـــي أن الحضـــور الكـــوري يثـــري 
على الـــدوام الحـــراك الثقافـــي المحلي في 
البحريـــن. وخـــالل اللقاء تباحـــث الطرفان 
ســـبل تنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــاريع الثقافية 

المشتركة.

هذا وتســـتمر جولة الشـــيخة حتـــى الثامن 
مـــن الشـــهر الجاري، حيـــث شـــملت الجولة 
لقاءات مـــع عدد من الوزراء والمســـؤولين 
الحكومييـــن والقائميـــن علـــى المؤسســـات 
الثقافية الرئيســـية فـــي العاصمـــة الكورية 
ســـيول، كذلك تضمن برنامج معاليها زيارة 
إلـــى عـــدد مـــن أبـــرز المؤسســـات الثقافيـــة 
والمتاحف والمواقع التاريخية في المدينة.

البلدين المختلفة بين  الثقافي  العمل  الخبرات في مجاالت  تبادل 
تنفيذ مشاريع ثقافية مشتركة مع كوريا

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة خارجية مملكة 
التعـــازي  بالـــغ  عـــن  البحريـــن 
حكومـــة  إلـــى  والمواســـاة 
باكســـتان  وشـــعب جمهوريـــة 
فـــي  الصديقـــة  اإلســـالمية 
ضحايا حادثة تصادم قطارين 
في إقليم الســـند مما أدى إلى 
وفـــاة وإصابـــة العشـــرات مـــن 
األشـــخاص، مؤكـــدة تضامـــن 
مملكـــة البحريـــن مـــع حكومة 
باكســـتان  وشـــعب جمهوريـــة 
اإلســـالمية فـــي هـــذا المصاب 
الجلـــل، ســـائلة هللا تعالـــى أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
علـــى  يمـــن  وأن  ومغفرتـــه، 

المصابين بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي 
باكستان في 

ضحايا تصادم 
القطارين

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخلية الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، صباح أمـــس، رئيس 
ديوان ســـمو ولي العهد الشـــيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، وذلك بمناسبة 

صدور األمر الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد.
وفـــي بداية اللقاء، رحب الوزير بالشـــيخ ســـلمان بـــن أحمد آل خليفـــة، معربا له عن 
خالص التهاني، بمناســـبة صدور األمر الملكي الســـامي بتعيينه رئيســـا لديوان ســـمو 
ولي العهد. وتم خالل اللقاء، اســـتعراض الســـبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنســـيق، 

باإلضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وزير الداخلية يهنئ رئيس ديوان 
سمو ولي العهد بالثقة الملكية

دفع أجور العمال في الحسابات المصرفية رسمًيا في مايو
تحســـين الرقابـــة علـــى أصحـــاب األعمـــال والتحقـــق مـــن أي مخالفات تضـــر العمالة

أكد مصرف البحرين المركزي أنه قام خالل الفترة الماضية، بعمل مراجعة شــاملة بالتنســيق مع شــركة البنفت 
“مشــغل النظــام”؛ للتأكــد مــن التزام وجهوزية النظم واإلجراءات المتبعة في غالبيــة بنوك التجزئة، إضافة إلى 
مــزودي خدمــات الدفــع وعددهــم 26 بنــكا و5 شــركات مــن مــزودي خدمــات الدفــع، وذلــك لتســهيل عملية فتح 
حســابات مصرفيــة أو بطاقــات مســبقة الدفع، أو إنشــاء محافــظ إلكترونية لجميع العمــال، بحيث يتم تحويل 

أجور العمال لهذه الحسابات في وقت استحقاق األجور.

القـــرار  ضـــوء  فـــي  ذلـــك  وياتـــي 
رقـــم 22 لســـنة 2021 الصـــادر عن 
وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
 ،2021 مـــارس   25 بتاريـــخ 
بخصـــوص تطبيق المرحلة األولى 
مـــن إلـــزام صاحـــب العمل بســـداد 
أجـــور العامليـــن لديه بأي وســـيلة 
مـــن وســـائل الدفـــع المقدمـــة مـــن 
قبل الجهات المرخص لها من ِقبل 

مصرف البحرين المركزي.
وشـــدد مصرف البحريـــن المركزي 
على أنه تم وبنجاح كامل استكمال 
عملية التطبيق التجريبي للمرحلة 
األولـــى من النظام في شـــهر أبريل 
التطبيـــق  يبـــدأ  أن  علـــى   ،2021
 ،2021 الرســـمي فـــي شـــهر مايـــو 
علمـــا أّن النظـــام المذكـــور يهـــدف 
إلى تحسين الرقابة على أصحاب 

األعمال والتحقق من أي مخالفات 
تضر بمصالح العمال، كما سيساعد 
عمليـــة  فـــي  المســـتحدث  النظـــام 
والشـــمول  االقتصاديـــة  التنميـــة 
المالـــي، وذلـــك مـــن خـــالل توفيـــر 
الماليـــة لجميـــع فئـــات  الخدمـــات 
المجتمـــع بأقل التكاليـــف وأحدث 
وســـائل التقنيات المالية؛ نظًرا ألّن 
عملية دفع األجور ســـتكون بشكل 

إلكترونـــي إلـــى حســـابات العمـــال 
مباشرة.

يذكر أّن مصرف البحرين المركزي 
أصدر حديثا تعليمات للمؤسسات 
الماليـــة المعنيـــة بخصـــوص ضـــم 
فئـــة العمـــال األجانـــب الذيـــن تقل 
رواتبهـــم عـــن 250 دينـــاًرا، لتكون 
مـــن ضمـــن الفئـــات المســـتثناة من 
الرســـوم على الحســـاب المصرفي 
في حال انخفاض متوسط رصيد 
الحســـاب عـــن 20 دينـــاًرا، وكذلك 
من رســـوم طباعة كشف الحساب 
دخـــل  لمســـتوى  مراعـــاة  وذلـــك 
هـــذه الفئة وتعزيًزا لمبدأ الشـــمول 

المالي.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياسية، الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، بمقـــر وزارة 
الخارجيـــة أمس، مع ســـفير اليابان 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  المعيـــن 

مياموتو ماسايوكي.
الشـــيخ  هنـــأ  االجتمـــاع،  وخـــالل 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، السفير 
فـــي  تعيينـــه  بمناســـبة  اليابانـــي، 
منصبـــه الجديد، متمنًيا له التوفيق 
والنجـــاح في مهامه الدبلوماســـية، 
العالقـــات  دعـــم  فـــي  يســـهم  بمـــا 
التاريخية المتميزة التي تجمع بين 
مملكـــة البحرين واليابان على كافة 

األصعدة.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأكـــد 

للشـــؤون السياســـية، حرص مملكة 
البحريـــن على توطيد الشـــراكة مع 
المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي  اليابـــان 
مبينـــا أن هنـــاك العديد مـــن الفرص 
لزيـــادة  الواعـــدة،  االســـتثمارية 
البلديـــن  بيـــن  المتبادلـــة  المنافـــع 

الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير اليابـــان 
عـــن تطلـــع بـــالده لتعزيـــز عالقـــات 
الصداقـــة والتعاون الوثيقة القائمة 
مع مملكة البحرين، متمنًيا للمملكة 

دوام الرقي واالزدهار.
تطويـــر  بحـــث  االجتمـــاع،  شـــهد 
عالقات التعاون الثنائي، باإلضافة 
االهتمـــام  محـــل  القضايـــا  إلـــى 

المشترك.

زيادة المنافع المتبادلة مع اليابان

المنامة - وزارة الداخلية

اللجنـــة  لقـــرارات  تنفيـــًذا 
التنســـيقية وتوصيـــات الفريـــق 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
 - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
19( تواصـــل شـــئون الجنســـية 
إجـــراء  واإلقامـــة  والجـــوازات 
الفحص السريع اإللزامي لجميع 

الموظفين المتواجدين في مقر 
العمل، وفق إجراءات احترازية 
وتدابيـــر وقائيـــة. وتهدف هذه 
وتعزيـــز  دعـــم  إلـــى  المبـــادرة 
الجهود الوطنيـــة للتصدي لهذه 
الجائحـــة، وحرصـــا منهـــا علـــى 

سالمة جميع منتسبيها.

استمرار فحص موظفي الجوازات

“الوطنية” عضًوا بـ “تنفيذية الشبكة العربية لمؤسسات الحقوق”
ــة ــي ــرب ــع ــرة ال ــزيـ ــجـ ــة شــبــه الـ ــوع ــم ــج ــة عـــن م ــل ــث ــم الــبــحــريــن م

شـــاركت المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنسان ممثلة في نائب الرئيس خالد 
الشاعر و األمين العام المستشار ياسر 
شاهين، في اجتماع اللجنة التنفيذية 
للشـــبكة العربية للمؤسســـات الوطنية 
انتخـــاب  تـــم  إذ  اإلنســـان،  لحقـــوق 
األعضـــاء الجدد في اللجنة التنفيذية 
ســـنوات،   4 لمـــدة  العربيـــة  للشـــبكة 
والذيـــن يتوزعون علـــى 4 مجموعات 

جغرافية.
المؤسســـة  بفـــوز  النتائـــج  وجـــاءت 
الوطنيـــة لحقوق اإلنســـان في مملكة 
البحريـــن ممثلـــة عـــن مجموعة شـــبه 
الجزيـــرة العربية، والمجلـــس القومي 
لحقوق اإلنســـان فـــي جمهورية مصر 
العربيـــة ممثـــال عـــن مجموعـــة مصـــر 
والســـودان والقرن اإلفريقي، والهيئة 

والحريـــات  اإلنســـان  لحقـــوق  العليـــا 
األساســـية في الجمهورية التونســـية 
ممثلـــة عن مجموعة المغـــرب العربي، 

والمفوضيـــة العليـــا لحقـــوق اإلنســـان 
عـــن  ممثلـــة  العـــراق  جمهوريـــة  فـــي 
مجموعة العراق وبالد الشـــام. كما تم 

إقـــرار التقرير الســـنوي للعامين 2019 
وخطـــة  المالـــي،  والتقريـــر   ،2020 و 
عمل الشـــبكة لعـــام 2021، إضافة إلى 
الجمعيـــة  توصيـــات  علـــى  االطـــالع 
علـــى  والوقـــوف  الســـابقة  العامـــة 
االحتياجـــات والتحديات التي تواجه 
المؤسســـات الوطنية في هذه الفترة، 
وقـــد قدمت الهيئة المســـتقلة لحقوق 
اإلنســـان في فلسطين موجزا عن آخر 

تطورات القضية الفلسطينية.
جاء ذلك على هامش االجتماع السابع 
عشـــر للجمعية العامة للشبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
الـــذي عقـــد عـــن بعـــد نظـــرا للظـــروف 
الراهنة التي يمر بها العالم، بمشـــاركة 
واسعة من جميع المؤسسات الوطنية 

األعضاء في الشبكة.

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

البحرين تستضيف ورشة العمل اإلقليمية لخبراء الحكومة اإللكترونية
ــن ــراء والمتخصصيـ ــن الخبـ ــة مـ ــور نخبـ ــا” بحضـ ــًدا “افتراضيًّـ ــق غـ تنطلـ

المعلومـــات  بهيئـــة  ممثلـــة  البحريـــن  مملكـــة  أعلنـــت 
العمـــل  والحكومـــة اإللكترونيـــة عـــن اســـتضافة ورشـــة 
اإللكترونيـــة  الحكومـــة  لخبـــراء  االفتراضيـــة  اإلقليميـــة 
REGE21( 2021( المرتبطة بتقرير األمم المتحدة لتنمية 

الحكومة اإللكترونية.
ويأتـــي تنظيـــم عقـــد هذه الورشـــة فـــي إطـــار دور الهيئة 
الرائد والمتميز على المســـتوى اإلقليمي والمتصل بتنمية 
الحكومـــة اإللكترونيـــة ودعـــم منظومة التعـــاون وتبادل 

الخبرات بين الدول العربية.
وســـتعقد الورشـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي يـــوم غد 
األربعـــاء، برئاســـة الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومـــات 
والحكومة اإللكترونية، محمد القائد، وبمشـــاركة واســـعة 
مـــن خيرة الخبراء والمتخصصين وكبار المســـؤولين في 

الحكومة اإللكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويتســـع نطاق الورشـــة ليشمل مشـــاركين من الحكومات 
اإللكترونيـــة بالدول العربية كذلـــك، ومن أبرز المتحدثين 
الرئيســـين في الورشة اإلقليمية السيد فينسينزو أكوارو 

رئيس فرع الحكومة الرقمية، بشـــعبة المؤسسات العامة 
االقتصاديـــة  الشـــؤون  إدارة  فـــي  الرقميـــة  والحكومـــة 
بالواليـــات   )UNDESA( المتحـــدة  باألمـــم  واالجتماعيـــة 

المتحدة األميركية.
مســـؤولي  المســـتوى  رفيعـــة  الورشـــة  تســـتضيف  كمـــا 
الحكومة الرقمية وقطاع تقنية المعلومات بدول مجلس 
التعـــاون الخليجي وعـــدد من الدول العربيـــة، إلى جانب 
نخبـــة مـــن المتحدثيـــن مـــن كبـــار موظفـــي المعلومـــات 
وصنـــاع  واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وخبـــراء 
القرار واألكاديميين وممثلي األمم المتحدة والمسؤولين 

الحكوميين من جميع أنحاء العالم.
وتأتـــي هذه الورشـــة من منطلق مناقشـــة طرق تحســـين 
للحكومـــة  المتحـــدة  األمـــم  بتقريـــر  القيـــاس  مؤشـــرات 
اإللكترونيـــة ومواكبة التغيرات المســـتمرة التي يشـــهدها 
العالـــم اليـــوم، والخطـــوات الســـريعة فـــي مجـــال تقنيـــة 
المعلومـــات واالتصاالت واســـتخداماتها المتنوعة الفعالة 

من قبل الحكومات والمواطنين في حياتهم اليومية.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية



حرص واهتمام

مجلـــس  رئيســـة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
النـــواب فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل أن 
هـــذه التوجيهـــات الملكية الســـامية تأتي 
اســـتمرارا للرعايـــة والحـــرص واالهتمام 
مـــن جالـــة الملك لضمـــان أمن وســـامة 
الجميـــع، وما توليـــه مملكـــة البحرين من 
متابعـــة لشـــؤون مواطنيهـــا فـــي الداخل 
والخارج، وذلك ضمن الجهود المتواصلة 
الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء، والمتابعـــة 
الحثيثة والمنهجية الشـــاملة والمتكاملة 

لفريق البحرين.
وقالت زينـــل إن مملكـــة البحرين تمضي 
قدمـــا فـــي رعايـــة مواطنيهـــا والمقيمين 
فيهـــا، وفـــق أفضل الســـبل واإلجـــراءات، 
واالرتقـــاء  والتســـهيات،  والرعايـــة 
بالخدمـــات الطبية والصحية، مع االلتزام 
باالجراءات االحترازية الوقائية، وتعزيز 
أن  وباعتبـــار  الواعـــي،  المجتمـــع  ثقافـــة 
اإلنســـان هو الثروة الحقيقية واالستثمار 
األمثل فـــي الوطن دائما، معربة عن دعم 
مجلس النواب للحكومة وفريق البحرين 
لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وفي 
تقديم جميـــع الخدمات الازمة والرعاية 

المطلوبة للمواطنين البحرينيين.

رعاية أبوية

بـــدوره، أكد رئيس مجلس الشـــورى علي 
بن صالح الصالح أن التوجيهات السامية 
تمثل امتداًدا لنهج إنساني حكيم وراسخ 
الرعايـــة  وتعكـــس  الملـــك،  جالـــة  لـــدى 
األبويـــة النبيلـــة والحـــرص المســـتمر من 
جالته علـــى صحة وســـامة المواطنين 
داخل وخـــارج مملكة البحريـــن، وتقديم 
الصحيـــة  الرعايـــة  مســـتويات  أفضـــل 

والخدمات العاجية.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر 
واالعتـــزاز بالتوجيـــه الســـامي مـــن لـــدن 
جالـــة الملـــك، والـــذي يأتـــي فـــي الوقت 
الـــذي تواصـــل مملكـــة البحريـــن جهودها 
المتميـــزة فـــي التصدي لجائحـــة كورونا، 
مؤكـــًدا أن اإلنجاز والريـــادة التي تحققها 
مملكـــة البحريـــن فـــي التصـــدي للجائحة 
وفـــق خطط وإجـــراءات مدروســـة، جاء 
بفضل التوجيهات والدعم الكبير من لدن 

جالة الملك.
وأشـــاد رئيـــس مجلس الشـــورى بالجهود 
المخلصـــة، والعمـــل الـــدؤوب الـــذي يقوم 
بـــه فريق البحرين بقيادة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
إذ إنَّ التفاني واإلخاص وروح التضحية 
التي تمتلكها الكوادر الطبية والتمريضية 
واإلداريـــة أصبحت محل تقديٍر وإشـــادة 
بالمتابعـــة  منّوًهـــا  الجميـــع،  مـــن  وثنـــاٍء 
المباشـــرة واالهتمام المتواصـــل من لدن 
ســـمو ولي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
والحـــرص علـــى االطمئنـــان علـــى توافـــر 
اللقاحات والخدمـــات العاجية والرعاية 
الصحيـــة المتكاملـــة لجميـــع المواطنيـــن 

والمقيمين في شتى مناطق البحرين.

درس باإلنسانية

الخدمـــات  لجنـــة  رئيـــس  قـــال  بـــدوره، 
البحريـــن  إن  االنصـــاري  أحمـــد  النائـــب 
أثبتت رعايتها باإلنســـان سواء المواطن 
والمقيـــم مـــن خـــال تقديـــم الفحوصات 
بشكل مستمر ويومي ومتابعة المصابين 
والمخالطين وتقديـــم العاج وصواًل إلى 
تقديـــم اللقاحات بشـــكل مجانـــي، مؤكًدا 
أن هـــذا العمـــل يجســـد النهـــج اإلنســـاني 

لمملكة البحرين.
ونـــوه النائـــب األنصاري بجهـــود صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس الوزراء 
وقيادتـــه االحترافيـــة للفريـــق الوطنـــي، 
بـــه  يقـــوم  الـــذي  الكبيـــر  الـــدور  مؤكـــًدا 
العاملـــون فـــي مختلـــف القطاعـــات فـــي 
الصفوف األمامية من أجل تجاوز األزمة 

وحفظ األرواح.

البحريـــن  أن  إلـــى  األنصـــاري  وأشـــار 
ورعايـــة  االنســـانية  فـــي  درًســـا  قدمـــت 
المواطـــن، مؤكـــًدا ثقتـــه التامـــة فـــي أن 
البحرين ســـتتجاوز األزمـــة بقوة وحكمة 
القيـــادة ووعـــي والتـــزام شـــعب البحرين 

والمقيمين.

بر األمان

الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب  وأشـــاد 
بالتوجيهـــات الملكية الســـامية وبمتابعة 
جالـــة الملـــك الحثيثة للجهـــود الوطنية 
التـــي يقـــوم بهـــا فريـــق البحريـــن بقيادة 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
ونـــوه النائـــب الكوهجي بجهـــود صاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
الوطنـــي  الفريـــق  قيـــادة  فـــي  الـــوزراء 
أن  مردفـــا  كورونـــا،  فيـــروس  لمواجهـــة 
مملكـــة البحريـــن قدمت الرعايـــة الكاملة 
للمواطنيـــن والمقيميـــن علـــى حد ســـواء 
وذلك من خال توفير الفحوصات بشكل 
مجاني ومستمر حيث تصل الفحوصات 
يومـــي  فحـــص  ألـــف   20 إلـــى  اليوميـــة 
إضافة إلى تقديم العاج مجانا، وتطعيم 
المواطنيـــن حتـــى وصـــل عدد مـــن تلقوا 
الجرعـــة األولـــى لمليـــون فـــرد، مبينـــا أن 
هذه الجهود الوطنية تؤكد حرص مملكة 
البحريـــن وفي ظل التوجيهات الســـامية 
للحفـــاظ على ســـامة اإلنســـان، مشـــدًدا 
على أن البحرين وبحكمة قيادتها ووعي 
الشـــعب البحرينـــي والتزامـــه ســـتتجاوز 
األزمة وتعبر إلى بر األمان بقوة وصابة. 

نقطة مضيئة

وفـــي ســـياق متصل، أكـــد النائب هشـــام 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  أن  العشـــيري 
جالة عاهل الباد، تواصل تقديم نهجها 
اإلنســـاني كمرآة للتقدم والتفرد والريادة 

على المستوى العالمي.
وذكـــر العشـــيري أن الرعايـــة األبويـــة من 
قبـــل جالـــة الملـــك ألبنـــاء شـــعبه، تمثـــل 
الملكيـــة  القيـــادة  إلحاطـــة  مهمـــا  درًســـا 
الحكيمة بالرعايـــة واالهتمام للمواطنين 
ســـواء فـــي داخـــل وطنهـــم أو خارجـــه، 
وهـــو ما يؤكـــد القاعدة التـــي تنطلق منها 
عملهـــا،  مســـارات  جميـــع  فـــي  البحريـــن 
والتي تجعل مـــن المواطن البحريني هو 
مدار العمل ومحـــوره، وهو غاية الجهود 

الوطنية جميعا.
وبين أن هذه المبادرة اإلنسانية السامية 
مـــن قبل جالـــة الملك، تأتـــي في خطوة 
متقدمة وضمن سلســـلة مبادرات سابقة، 
جالتـــه  لـــدن  مـــن  توجيهـــات  حملـــت 
بتوفيـــر اللقـــاح مجاًنـــا ألبنـــاء المجتمـــع 
جميعـــا، وتقديم أرقى الخدمات الصحية 
والعاجيـــة والوقائيـــة، مـــن أجـــل صحة 

وسامة الجميع.
وتطـــرق العشـــيري للجهـــود االســـتثنائية 
التـــي يقـــوم بها الفريـــق الوطنـــي الطبي، 
ضمـــن فريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
المتميـــزة،  األدوار  وتقديـــم  خليفـــة،  آل 
والتضحيـــات  العطـــاءات  وتســـجيل 
المخلصة من أجل الوطـــن وأهله، مؤكدا 
وتحفظـــه  التاريـــخ،  ســـيوثقه  ذلـــك  أن 
ســـجات الوطن، ليقرأه أبناء الوطن من 
األجيـــال القادمة، كنقطـــة مضيئة صنعها 
أبنـــاء الوطن في ظل ظروف اســـتثنائية 

صعبة.

نهج حميد

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس المجلس 
األعلـــى للصحـــة رئيـــس الفريـــق الوطني 
الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا )كوفيد 
19(، الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن 
التوجيهـــات  أّن  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
الســـامية ليست بغريبة على جالة الملك 
الـــذي عودنا دائًما وفـــي جميع المحطات 
علـــى الحـــرص الكبيـــر واالهتمـــام البالـــغ 
البحرينـــي ورعايـــة  المواطـــن  بمصلحـــة 
المملكـــة أو  فـــي داخـــل  شـــؤونه ســـواًء 
خارجهـــا، وهـــو األمـــر الـــذي يـــدل علـــى 
النظـــرة اإلنســـانية الثاقبـــة لرعاية صحة 
وســـامة جميـــع أبنائـــه المواطنيـــن أينما 
وجدوا، وهو با شـــك نهج حميد وراسخ 

في مملكة البحرين.
لصاحـــب  الدؤوبـــة  بالمتابعـــة  نـــوه  كمـــا 
الســـمو الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء، إذ يقود ســـموه فريـــق البحرين 
علـــى المضـــي بثبـــات في تنفيـــذ الخطط 
التـــي ُوضعت لمختلف مســـارات التعامل 
مـــع فيروس كورونـــا )كوفيـــد 19( والحد 
من تداعياته، بروٍح مفعمة بحب التحدي 
واألمـــل مهمـــا بلغـــت التحديـــات والتـــي 

ستتكلل بعون هللا بالنجاح والتوفيق.
وأعرب نيابة عن جميع منتســـبي الفريق 
عظيـــم  عـــن  الطبـــي  والقطـــاع  الوطنـــي 
التقديـــر واالمتنان للتوجيهات الســـامية 
المتواصلـــة  ومتابعتـــه  الملـــك  لجالـــة 
ودعمه الامحدود وتقديره البالغ لجهود 
الفريـــق الوطني وجميـــع الجهات والفرق 
الصحيـــة  الظـــروف  لتجـــاوز  المســـاندة، 
الراهنة بعزيمة وثبات من خال مواصلة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية واإلقبال 
الواســـع علـــى التطعيـــم من جميـــع أفراد 
األهـــداف  لتحقيـــق  وصـــواًل  المجتمـــع 
المنشـــودة في تســـطيح معدالت انتشـــار 
الفيـــروس حفاًظـــا علـــى صحة وســـامة 

الجميع.

تطمينات ملكية

كمـــا أكد رئيـــس اللجنـــة النوعيـــة الدائمة 

لحقـــوق اإلنســـان عضـــو لجنـــة الشـــؤون 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
بمجلـــس النـــواب النائـــب عمـــار البناي أن 
األمر الســـامي تجـــاوز فـــي مضمونه أطر 
االنســـانية وتكلل بالروح األبوية الرؤومة 
التـــي عاهـــدت الفكـــر بـــأن تحافـــظ علـــى 
ســـامة المواطنيـــن وأرواحهم وســـخرت 
الصفـــوف  وحشـــدت  اإلمكانـــات  كل 
والطواقـــم ســـنة تلـــو األخـــرى وجيا بعد 

جيل لينعم المواطن باألمن واألمان.
وأشـــاد البناي بمامســـة تطمينـــات جالة 
الشـــارع  وصلـــب  الشـــعب  كل  الملـــك 
وإيعـــازه  الجائحـــة  خـــال  البحرينـــي 
لتولـــي ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء شـــخصيا ملـــف فريـــق البحريـــن 
العـــام علـــى اللجـــان الوطنيـــة  وإشـــرافه 
والتصـــرف  كرونـــا  لجائحـــة  للتصـــدي 
بجميـــع اإلمكانات لتقليل تبعات الجائحة 
وحصر أضرارها ليهنأ المواطن البحريني 

بالسامة في حله وترحاله. 

نجاحات وإنجازات

ونوه النائـــب محمد بوحمود بالتوجيهات 
لتطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين 
كل  تســـخير  أن  مؤكـــدا  الخـــارج،  فـــي 
الطاقـــات واإلمكانـــات الهادفة إلى ضمان 
ســـامة وصحـــة كل المواطنين، يشـــعرنا 
هـــذا  إلـــى  باالنتمـــاء  واالعتـــزاز  بالفخـــر 
الوطن المعطاء، وهي لفتة ليســـت غريبة 
على جالة الملك، وأيضا على ســـمو ولي 
العهـــد رئيس الوزراء، فهم دائما يوجهون 
لكل ما من شـــأنه توفيـــر الرعاية الصحية 

الكاملة للمواطنين.
وقـــال بو حمود “ما حققـــه فريق البحرين 
مـــن نجاحات وإنجـــازات يأتي فـــي إطار 
الرؤيـــة الثاقبـــة لقيادتنـــا الرشـــيدة التـــي 
حرصـــت على تأميـــن وتوفيـــر اللقاح إلى 
جميع فئات المجتمع خال فترة قياسية 
ووفق إجراءات مبسطة وسهلة”، مضيفا 
الرغبـــة  مـــدى  تؤكـــد  القـــرارات  تلـــك  أن 
الكريمة من القيادة الرشـــيدة في تيســـير 
أمـــور الحيـــاة علـــى المواطنيـــن فـــي ظل 

ظروف جائحة “كورونا”.
وأشـــار بوحمـــود إلـــى أن اإلشـــادة التـــي 
مـــع  تعاملهـــا  فـــي  المملكـــة  حصدتهـــا 
يبذلـــه  مـــا  علـــى  دليـــل  لهـــي  الفيـــروس 
جميـــع أعضـــاء فريق البحريـــن من جهود 
متواصلـــة لضمـــان الحفـــاظ علـــى صحـــة 
وســـامة جميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن، 
وبما يعكس التوجيهات الســـامية للقيادة 
الحكيمـــة، خصوًصا فـــي التعاطي وإدارة 
الظروف والتحديات االستثنائية، والعمل 

على تحويلها إلى فرص للبناء والتقدم.

متابعة دؤوبة

إلى ذلك، أكد نائب رئيس لجنة الشـــؤون 

الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
النائب عيسى الدوسري أن “هذه المبادرة 
اإلنســـانية السامية من قبل جالة الملك، 
تأتي استمراًرا لسلســـلة مبادرات سابقة، 
بهدف توفير التطعيم مجاًنا للجميع دون 
اســـتثناء”، مشـــيًرا في الوقت نفســـه إلى 
أن “توجيهـــات جالتـــه القيمة ستســـاهم 
فـــي تحصين أفـــراد المجتمع مـــن الوباء 
للوصـــول إلـــى بـــر األمـــان فـــي القريـــب 

العاجل”.
وأشـــاد الدوســـري بالجهـــود االســـتثنائية 
التـــي يقـــوم بهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبي 
ضمـــن فريـــق البحريـــن بقيـــادة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، الفًتا إلـــى أن “ما حققه فريق 
البحريـــن من نجاحـــات وإنجـــازات يأتي 
في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشـــيدة 
التي حرصت علـــى تأمين وتوفير اللقاح 
لجميع فئات المجتمع خال فترة وجيزة 
للمساهم في الحفاظ على صحة وسامة 

الجميع”.
وأشـــاد بالمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حيـــث يقود ســـموه فريـــق البحرين على 
المضـــي بثبـــات فـــي تنفيذ الخطـــط التي 
ُوضعـــت لمختلـــف مســـارات التعامـــل مع 

فيروس كورونا.

عالمة فارقة

وقال النائب أحمد السلوم إن التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية تأتي فـــي الوقت الذي 
تعانـــي فيه جميع الدول با اســـتثناء من 
تداعيات الجائحة، وإن إيصال اللقاحات 
للمواطنين الموجودين في الخارج يأتي 
لتوفيرهـــا لهـــم وعـــدم االنتظـــار لفتـــرات 
إلـــى حيـــن حصولهـــم عليـــه فـــي الـــدول 

الموجودين فيها.
الملكـــي  التوجيـــه  انعكاســـات  أن  وذكـــر 
اإليجابيـــة علـــى المواطنيـــن الموجودين 
في الخـــارج تعتبر كبيرة، مبيًنا أن وجود 
الســـفارات والقنصليات للمملكة في هذه 
الـــدول ســـيوفر لهم التواصـــل والحصول 
علـــى اللقاحـــات باإلضافـــة إلـــى التعـــرف 
علـــى كيفية التســـجيل وتلقـــي الجرعات 

المناسبة.
التـــي  الصحيـــة  اإلنجـــازات  أن  وبيـــن 
بـــا  ســـتكون  والتـــي  البحريـــن  حققتهـــا 
شـــك عامـــة فارقـــة فـــي التصـــدي لهـــذه 
الجائحة الصحية، بقيادة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

المتميزة لفريق البحرين.

رعاية كاملة

وقال النائب باســـم المالكي إن توجيهات 
يولـــي  أن جالتـــه  تؤكـــد  الملـــك  جالـــة 
الكاملـــة  الرعايـــة  البحرينـــي  المواطـــن 

أينمـــا كان حضر، مشـــيرا إلى أن البحرين 
قدمـــت الرعاية الصحيـــة الكاملة للجميع 
في جائحة كورونا من فحوصات يومية 
إلـــى دعـــم  وعـــاج وتطعيمـــات إضافـــة 

القطاعات المتضررة من الجائحة.
وأشـــاد المالكـــي بـــدور الفريـــق الوطنـــي 
لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا، والذي يعمل 
بكل تفان وقدرة وكفاءة من أجل سامة 

المواطنين والمقيمين.

سالمة الجميع

وأكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفاع واألمن الوطني محمد السيســـي 
البوعينيـــن أن “توجيهـــات جالـــة الملـــك 
تأتي اســـتمرارا لحـــرص جالته من أجل 
ضمـــان أمـــن وســـامة الجميـــع”، منوهـــا 
بالمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، إذ 
يقود سموه فريق البحرين للمضي بثبات 
في تنفيذ الخطط التي ُوضعت لمختلف 

مسارات التعامل مع فيروس كورونا.
وأضاف أن “مملكة البحرين تمضي قدًما 
فـــي رعايـــة المواطنيـــن والمقيمين، وفق 
أفضل اإلجراءات والرعاية والتسهيات، 
مع االلتزام باالجراءات االحترازية للحد 
مـــن انتشـــار الجائحـــة باعتبار أي إنســـان 
يعيش على أرض البحرين ثروة حقيقية 
للوطن، وتأتي هـــذه التوجيهات الكريمة 
الستكمال تلك الرؤى التي تعكس حرص 
جالتـــه على كل مواطن ســـواء داخل أو 

حتى خارج البحرين”.

اهتمام كبير

مـــن جانبه، أكد النائب غازي آل رحمة أن 
توجيهـــات جالة الملـــك تؤّكـــد االهتمام 
الكبيـــر الـــذي يوليـــه جالته فـــي الحفاظ 
كانـــوا،  أينمـــا  المواطنيـــن  ســـامة  علـــى 
وفي توفير جميع المســـتلزمات والرعاية 
للنهـــج  اســـتمراًرا  لهـــم،  الكاملـــة  الطبيـــة 
الحكومي في متابعة شـــؤون المواطنين 
الداخـــل والخـــارج وتوفيـــر جميـــع  فـــي 

أشكال الرعاية لهم.
وأشار في هذا الســـياق إلى الجهود التي 
تبذلهـــا الحكومة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والمتابعـــة الحثيثـــة من فريـــق البحرين، 
وذلـــك علـــى صعيـــد التصـــّدي لفيـــروس 
كورونـــا “كوفيـــد 19”، وتوفيـــر اللقاحات 
بأســـرع مـــا يمكـــن ضمـــن خطـــة شـــاملة 
تســـتهدف إجـــراء أكبـــر عـــدد ممكـــن من 
التطعيماٍت في وقٍت قياســـي، وهو األمر 
الـــذي مّكـــن مملكـــة البحريـــن مـــن إكمال 
مليـــون جرعة أولـــى، وبنســـبة تخّطت الـ 
80 % مـــن المؤهلين للتطعيم من ســـكان 

المملكة.

فعاليات وطنية تشيد بالتوجيهات الملكية بتطعيم البحرينيين في الخارج: نهج حميد
ـــوزراء ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول ـــة س ـــن برئاس ـــق البحري ـــة وفري ـــم للحكوم ـــن دعمه مجددي
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محرر الشؤون المحلية

أشــاد عدد من الفعاليات البحرينية السياســية واالجتماعية بالتوجيهات الملكية الســامية من لدن عاهل البالد 

صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، بمباشــرة العمل على تطعيــم المواطنين البحرينيين المقيمين 

فــي الخــارج ضــد فيروس كورونا، مشــيرين في بيانات صحافية أمس إلــى أن التوجيه من قبل جاللة الملك هو 

استمرار للنهج السامي باالهتمام بصحة المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للبحرين، وإيالء البحرينيين رعاية 

تامة في الداخل والخارج، مجددين دعمهم 

للحكومــة وفريــق البحريــن برئاســة ولــي العهــد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل 

خليفة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
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